
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA MỎ 

1. PTN Khai thác hầm lò 

Địa chỉ: Phòng 103 tầng 1 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 125 m2 

Vốn đầu tư: 901,437,013đ 

Cán bộ quản lý:  

- Trưởng phòng: TS Vũ Trung Tiến 

- Phó phòng: TS Đào Văn Chi 

Chức năng: 

- Phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo các ngành: Khai thác mỏ; xây dựng công trình ngầm 

và mỏ; tin học mỏ; kinh tế mỏ; địa chất mỏ; điện khí hóa mỏ 

- Phòng thí nghiệm Bộ môn khai thác Hầm lò được thành lập để thực hiện các nhu cầu về 

nghiên cứu khoa học và các nhu cầu về phục vụ thực tế sản xuất của các cán bộ trong Bộ 

môn và của sinh viên chính ngành khai thác hầm lò. 

- Phục vụ việc thăm quan các mô hình về các công nghệ khai thác, hệ thống khai thác, 

các sơ đồ mở vỉa, các loại vì chống, giàn chống cho sinh viên ngoại ngành và sinh viên 

chính ngành khai thác mỏ. 

- Phục vụ thăm quan các mô hình về mạng gió mỏ, các sơ đồ mạng gió của các mỏ khai 

thác tại thực tế sản xuất. 

- Thực hiện các bài thí nghiệm về đo áp lực mỏ cho sinh viên ngành khai thác mỏ 

- Thực hiện các bài thí nghiệm về đo và tính toán mạng gió mỏ, đo tốc độ gió, tính toán 

hạ áp mỏ bằng các thiết bị chuyên dụng. 

Một số hình ảnh: 

 Các mô hình trong phòng thí nghiệm Công nghệ - Áp lực mỏ 

 

Mô hình phương pháp khai thác vỉa than dày, 

dốc đứng, chia thành lớp dốc theo vỉa. 

 

Mô hình hệ thống khai thác vỉa dốc thoải 

chia lớp nghiêng 



 

Mô hình hệ thống khai thác bậc chân khay, vỉa 

dốc đứng 

 

Mô hình sơ đồ mở vỉa bằng giếng nghiêng 

 

 

Mô hình sơ đồ mở vỉa bằng giếng đứng 

 

 

Mô hình hệ thống khai thác khấu quặng 

từng tầng theo gương lò hẹp 

 

 

 Một số hình ảnh trang thiết bị của PTN thông gió – an toàn mỏ 



 
Mô hình thông gió lớn, công suất động cơ 11kW 

 
Mô hình thông gió nhỏ, công suất động cơ 5,5kW 

 

Đèn lò 

 

Bình tự cứu 

 

Máy đo khí mêtan 

 

Máy đo khí O2 

 

Máy đo khí CO2 

 

Máy đo khí CO 

 

Máy đo nhiệt độ 

 

Bình chữa mẫu than 

 

 

 

 

 

            Máy đo bụi 



2. PTN Khoan - Nổ mìn và công nghệ khai thác lộ thiên 

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 125 m2 

Vốn đầu tư: 3,441,992,350 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: TS Phạm Văn Hòa 

- Phó phòng: ThS Lê Thị Hải 

Chức năng: 

+ Ngành, chuyên ngành phục vụ đào tạo 

 Phòng thí nghiệm Khoan – Nổ mìn và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên được hoạt 

động nhằm phục vụ chính cho công tác đào tạo các kỹ sư ngành ngành Khai thác mỏ, 

ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ có liên quan đến công tác nổ mìn… 

+ Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ:  

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Khoan - nổ mìn trong khai 

thác mỏ và dân dụng; công nghệ khai thác mỏ lộ thiên; 

- Đo quan trắc môi trường mỏ; lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ; 

- Đo giám sát và nghiên cứu giảm thiểu chấn, sóng đập không khí và đá bay gây ra do nổ 

mìn; 

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khoan nổ khai thác các mỏ than lộ thiên; mỏ hầm lò; các 

mỏ đá làm vật liệu xây dựng; nổ mìn làm đường; nổ mìn đào hố móng; nổ mìn dưới 

nước,….; 

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả các khâu công nghệ khai thác mỏ: khâu xúc bốc, vận tải, 

nghiền đập, thải đá trên mỏ lộ thiên,… 

Một số hình ảnh: 

 

Máy đo tốc độ nổ Microtrap của hãng Mrel 

(Canada): đo tốc độ nổ để kiểm tra chất lượng 

và độ tin cậy của chất nổ; kiểm tra tốc độ nổ 

của thuốc nổ; xác định khoảng cách nhạy nổ 

của thuốc nổ; đo thời gian dãn cách vi sai chính 

xác của các phương pháp nổ điện và phi điện; 

xác định kích thước mồi nổ tối ưu cho các loại 

thuốc nổ. 



 

Máy quay phim tốc độ cao MotionScope của 

hãng Redlake Imaging Corporation; tốc độ 

quay từ 60 đến 8000 hình/giây; sử dụng nghiên 

cứu nâng cao hiệu quả nổ mìn vi sai; nghiên 

cứu cơ cấu phá vỡ đá bằng nổ mìn,… 

 

Máy khởi nổ kíp nổ phi điện điều khiển từ xa 

TeleBlaster (hãng HiEx Technologies Ltd.). 

 

 

Máy phân tích khí di động IMR 2000/2800P 

(Mỹ). 

 

 

Buồng thử nổ thuốc nổ quy mô phòng thí 

nghiệm. 

 



 

Máy đo giám sát chấn động và sóng đập không 

khí sinh ra khi nổ mìn Minimate Plus và 

Minimate III (Canada). 

 

 

Mô hình thí nghiệm sơ đồ đấu ghép mạng nổ 

mìn trong mỏ hầm lò và các công trình hầm, 

ngầm.. 

 

 

Mô hình thí nghiệm sơ đồ đấu ghép mạng nổ 

mìn trên mỏ lộ thiên và các công trình giao 

thông xây dựng ... 

3. PTN Tuyển khoáng 

Địa chỉ và diện tích: 

 Hiện nay phòng thí nghiệm có 2 phòng: 

 - Phòng thí nghiệm khu C5  thuộc đại học Bách khoa Hà Nội với diện tích 110m2 

 - Phòng thí nghiệm nhà G5 khu B Trường đại học Mỏ - Địa chất với diện tích 100 m2
 

Vốn đầu tư: 626,114,300 đ 



Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: TS Phạm Văn Luận 

- Phó phòng: ThS Trần Trung Tới 

Chức năng: 

Ngành, chuyên ngành đào tạo: 

Ngành: Kỹ thuật tuyển khoáng 

Chuyên ngành: - Tuyển khoáng 

                          -Tuyển - luyện quặng kim loại 

Một số hình ảnh cơ sở vật chất  phòng thí nghiệm: 

 

 

Hình 1: Máng xoắn thí nghiệm 

 



 

Hình2: Máy lắng thí nghiệm 

 

 

Hình 4: Máy tuyển nổi thí nghiệm 



 

Hình 5: Máy tuyển nổi thí nghiệm 

 

Hình 6: máy tuyển từ ướt thí nghiệm 



 

Hình 7: máy tuyển từ khô thí nghiệm 

4. PTN Sức bền vật liệu 

Địa chỉ: Phòng F 102 nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

Diện tích: Diện tích khoảng 100m2 

Vốn đầu tư: 291,595,849 đ 

Cán bộ quản lý: ThS Nguyễn Viết Thắng 

Chức năng: 

Ngành và chuyên ngành phục vụ đào tạo. 

  Hàng năm phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu giảng dạy thực hành cho các ngành và 

chuyên ngành như: Xây Dựng, Xây Dựng công trình Ngầm và Mỏ, Xây Dựng cơ sở hạ 

tầng, Thiết bị dầu khí, Máy và thiết bị mỏ. 

Một số hình ảnh: 

+)  Máy kéo nén TMC-20. 

•  Thông số kỹ thuật  

-     Máy do Liên Xô chế tạo từ những năm 60, có thể 

thực hiện được các thí nghiệm: Kéo, nén, uốn với lực 

lớn nhất là 20 tấn. 

 

-      Máy được thiết kế bốn thang tải trọng: 

✓ Thang A: Lực tăng từ 0 đến 2,5 tấn.  

✓ Thang B: Lực tăng từ 0  đến  5 tấn. 

✓ Thang C: Lực tăng từ 0 đến 10 tấn. 

✓ Thang D: Lực tăng từ 0 đến 20 tấn. 

                                                                                                                    Hình 1. Máy TMC 



+) Máy Kéo RM - 104.  

• Thông số kỹ thuật:  

- Máy vạn năng RM_104 là loai máy cơ học, máy 

do Liên xô sản xuất từ những năm 60, máy có thể thực 

hiện được các thí nghiệm kéo, uốn với lực tối đa 10 tấn. 

- Máy có 3 thang tải trọng: 

✓ Thang 1 từ 0 đến 2,5 tấn. 

✓ Thang 2 từ 2,5 đến 5,0 tấn. 

✓ Thang 3 từ 5 đến 10 tấn. 

Động cơ có hai cấp tốc độ 1440 v/f va 750 v/f. 

 

 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                           

                                                                                                       Hình 2: Máy RM - 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Hình 4: Mô Hình Uốn Xoắn                                


