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MỞ ĐẦU 
 
 Phần lớn các lĩnh vực hoạt động sản xuất-công nghệ của con người đều liên quan 
chặt chẽ tới quá trình phá hoại trạng thái tự nhiên của khối đá. Các hoạt động khai thác 
khoáng sản, xây dựng công trình ngầm, xây dựng các công trình bề mặt... ở những mức 
độ khác nhau đều làm thay đổi trạng thái và các quá trình cơ học xảy ra trong khối đá.  

Cơ học đá là một bộ môn khoa học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính ứng 
dụng cao thuộc lĩnh vực các khoa học về trái đất. Cơ học đá có nhiệm vụ nghiên cứu về 
đá, khối đá, những quá trình cơ học xảy ra trong khối đá khi có tác động của con người... 
Hiện nay, các nhà địa cơ học rất khó đưa ra những giải pháp hợp lý cho công tác thiết kế, 
xây dựng công trình ngầm và công nghệ khai thác khoáng sản mà không dựa trên những 
lời giải của các bài toán ứng dụng thuộc lĩnh vực cơ học đá.  

Danh mục các bài toán, các vấn đề ứng dụng cơ học đá lớn đến mức độ làm cho 
các phương pháp giải quyết chúng trở nên quá phong phú, quá phức tạp và trên thực tế 
khó có thể trình bày đầy đủ chỉ trong một quyển sách. Cuốn sách “Cơ học đá ứng dụng 
trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ” là thử nghiệm đầu tiên của các tác giả 
nhằm hệ thống trình bày một số vấn đề quan trọng liên quan tới vật liệu đá và khối đá, 
các quá trình cơ học xảy ra trong các khối đá bao quanh công trình ngầm và khai thác 
khoáng sản, vấn đề đánh giá chất lượng khối đá và dự báo độ ổn định cho các loại công 
trình ngầm, vấn đề nghiên cứu đánh giá độ ổn định và tính toán trụ bảo vệ, vấn đề nghiên 
cứu đánh giá và dự báo độ ổn định cho nền các công trình ngầm, một số vấn đề liên quan 
tới các vụ “nổ đá” (một hiện tượng phá huỷ động học của khối đá mà ngành công nghiệp 
khai thác khoáng sản Việt Nam sẽ phải tiếp cận, chuẩn bị cho những độ sâu khai thác lớn 
hơn trong tương lai), vấn đề duy trì và nâng cao độ ổn định cho công trình ngầm v.v... 
Những vấn đề trên đây có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong công tác khai thác tài 
nguyên khoáng sản mà còn trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm giao thông, thuỷ 
điện, thuỷ công, thành phố và các loại công trình ngầm có công dụng đặc biệt khác.   
 Trên thực tế, công tác chống giữ và bảo toàn trạng thái an toàn cho công trình 
ngầm chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành xây dựng và sử dụng công trình. 
Trong một số vùng có điều kiện địa cơ học rất phức tạp, chi phí bảo dưỡng, bảo vệ công 
trình ngầm có thể đạt tới 90% tổng giá thành xây dựng công trình. Điều này bắt buộc các 
nhà địa cơ học phải tìm kiếm, áp dụng những phương pháp dự báo đặc tính thay đổi trạng 
thái công trình ngầm dưới tác dụng của các yếu tố, điều kiện địa cơ học tại những khu 
vực xây dựng khác nhau và lựa chọn các giải pháp hiệu quả nâng cao độ ổn định cho 
công trình ngầm nhằm đảm bảo điều kiện làm việc bình thường cho chúng trong một 
khoảng thời gian nhất định.  

Việc đánh giá, dự báo và đảm bảo độ ổn định cho công trình ngầm là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất thuộc lĩnh vực cơ học đá, cơ học khối đá và cơ học công 
trình ngầm. Chính trạng thái công trình ngầm sẽ gây ra những ảnh hưởng mang tính 
quyết định tới hiệu quả, mức độ an toàn cho thiết bị, đội ngũ công nhân làm việc trong 
công trình. Vì vậy, các nhà địa cơ học đã phải tiến hành tìm kiếm, thử nghiệm và áp dụng 
những giải pháp hiệu quả để đảm bảo trạng thái làm việc an toàn cần thiết cho các công 
trình ngầm xây dựng dân dụng và khai thác tài nguyên khoáng sản tại những điều kiện 
địa cơ học phức tạp khác nhau. 
 Trong những năm gần đây, vấn đề ổn định công trình ngầm và nhiều vấn đề cơ 
học đá ứng dụng khác đã được nhiều nhà địa cơ học trên thế giới quan tâm. Nhiều kết quả 



nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và những giải pháp kỹ thuật-công nghệ về lĩnh vực 
này đã được công bố. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều vấn đề nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu cơ sở trong lĩnh vực cơ học đá vẫn chưa được giải quyết một cách thoả đáng. Đá và 
khối đá là những môi trường hết sức phức tạp từ góc độ cấu tạo cũng như trạng thái vận 
động. Ngoài ra, sự tồn tại của các dạng hang đào khác nhau đã nhân lên gấp bội mức độ 
phức tạp, đặc tính đột biến, đặc tính không quy luật của các quá trình cơ học xảy ra trong 
khối đá bao quanh công trình ngầm. Cho đến nay, nhiều vấn đề cơ bản nhất trong lĩnh 
vực cơ học đá và ứng dụng vẫn chưa được các nhà địa cơ học thống nhất.  
 Cuốn sách “Cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác 
mỏ” được biên soạn dựa trên nhiều tài liệu trong nước và trên thế giới. Ngoài ra, cuốn 
sách này cũng là kết quả tổng kết kinh nghiệm, kiến thức của các tác giả sau nhiều năm 
nghiên cứu, giảng dạy đại học, sau đại học cho các ngành xây dựng công trình ngầm và 
khai thác mỏ. Tuy nhiên, đây là lần biên soạn đầu tiên, vì vậy trong nội dung cuốn sách 
không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong các bạn đọc và đồng nghiệp góp ý để các tác giả 
có thể sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện cuốn sách trong những lần xuất bản tiếp theo. 
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