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MỞ ĐẦU 

 

1- Tính cấp thiết của đề tài 

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu Liên Xô, Trung Quốc 

và Việt Nam cho rằng quặng đồng vùng Biển Động có nguồn gốc trầm tích với tên 

gọi “cát kết ngậm đồng”, thuật ngữ đó thậm chí đã đi vào bài giảng, giáo trình giảng 

dạy ở các trường đại học. Năm 1976, trong công trình đo vẽ lập Bản đồ địa chất tỷ 

lệ 1/200.000 tờ Lạng Sơn, Đoàn Kỳ Thụy cho rằng quặng đồng ở đây có nguồn gốc 

nhiệt dịch nhiệt độ trung bình - thấp, nhưng chưa có chứng minh đầy đủ. Năm 2013, 

trong giáo trình Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại (Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật) Trần Bỉnh Chư cho rằng quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

thuộc kiểu mỏ dạng tầng hay đồng trong cát kết [7].  

Ngày nay với công nghệ nghiên cứu ngày càng phát triển, ngày càng đi sâu 

vào bản chất hơn, các vấn đề tồn tại nêu trên sẽ được nghiên cứu sinh (NCS) chứng 

minh bằng các kết quả nghiên cứu mới nhất của mình. Đó là lý do chính để lựa 

chọn đề tài luận án với  tiêu đề “Đặc điểm quặng hóa đồng trong các thành tạo 

trầm tích vùng Biển Động - Quý Sơn”.  

2- Mục tiêu của luận án 

Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, thành phần vật chất quặng, đặc điểm biến đổi 

đá vây quanh và điều kiện hóa lý dung dịch tạo quặng. Từ đó, xác định nguồn gốc 

và điều kiện thành tạo quặng đồng trong các thành tạo trầm tích vùng Biển Động - 

Quý Sơn.  

3- Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là quặng đồng và các thành tạo địa chất liên quan vùng 

Biển Động - Quý Sơn. 

4- Phạm vi nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu nằm ở phía Đông - Đông Nam Bồn trũng An Châu, thuộc 

hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động tỉnh Bắc Giang. 
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5- Nội dung nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng Biển Động - Quý Sơn. 

- Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất: thành phần khoáng vật, THCSKV, 

cấu tạo, kiến trúc quặng; thành phần hoá học quặng đồng và tổ hợp thành phần có 

ích đi kèm. 

- Nghiên cứu điều kiện thành tạo: nghiên cứu điều kiện địa chất, điều kiện 

hóa-lý thành tạo quặng đồng. 

- Nghiên cứu các yếu tố khống chế quặng hoá đồng: nghiên cứu yếu tố thạch 

địa tầng khống chế quặng hóa đồng; nghiên cứu yếu tố cấu trúc kiến tạo khống chế 

quặng hóa đồng; nghiên cứu các đá biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng đồng. 

- Xác lập kiểu nguồn gốc và tiến trình tạo quặng đồng vùng nghiên cứu. 

- Xác lập các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm-dự báo. 

6- Phương pháp nghiên cứu 

Luận án được tổng hợp, xử lý và xây dựng trên cơ sở kết quả của các phương 

pháp nghiên cứu truyền thống kết hợp phương pháp hiện đại như sau: 

* Phương pháp thu thập, phân tích, so sánh, tổng hợp tài liệu 

* Tổ hợp các phương pháp nghiên cứu tại thực địa:  

- Khảo sát, xác định vị trí các thân quặng trong các mặt cắt địa chất chính cắt qua 

khu mỏ; 

- Xác định thành phần các đá vây quanh quặng; 

- Xác định các điều kiện kiến tạo khống chế định vị thân quặng; 

- Xác định hình thái, kích thước và thành phần của các thân quặng v.v.. 

- Thu thập các loại mẫu tại khai trường, vết lộ cũng như mẫu lõi khoan. 

* Tổ hợp các phương pháp nghiên cứu trong phòng: 

- Phương pháp phân tích khoáng tướng; 

- Phương pháp phân tích thạch học lát mỏng; 

- Phương pháp phân tích quang phổ plasma (ICP, ICP-MS); 

- Phương pháp phân tích hiển vi điện tử quét (SEM); 

- Phương pháp phân tích đồng vị S, O, C; 
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- Phương pháp phân tích nhiệt độ đồng hóa bao thể; 

- Phương pháp nghiệm lạnh xác định độ muối trong bao thể; 

- Phương pháp quang phổ Raman xác định thành phần bao thể; 

- Phương pháp tổng hợp, xử lý, đối sánh và luận giải số liệu. 

7- Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án 

Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án đã luận giải có cơ sở khoa 

học về nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn là 

nhiệt dịch nhiệt độ trung bình - thấp. Đây là kết quả nghiên cứu mới quan trọng, 

đóng góp cho khoa học địa chất nói chung và cho công tác đào tạo của trường Đại 

học Mỏ - Địa chất nói riêng. 

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án, góp phần quan trọng cho 

công tác định hướng, tìm kiếm, thăm dò và khai thác quặng đồng trong vùng Biển 

Động - Quý Sơn và trong các khu vực lân cận có điều kiện địa chất tương tự. 

8- Các luận điểm bảo vệ 

 Luận điểm 1: Quặng hóa đồng vùng Biển Động - Quý Sơn thuộc kiểu mỏ 

nhiệt dịch theo tầng, được thành tạo trong điều kiện nhiệt độ trung bình - thấp, với 

tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng là tetrahedrit - tennantit - chalcosin - bornit -

chalcopyrit.  

Luận điểm 2: Quặng hóa đồng vùng Biển Động - Quý Sơn phân bố chủ yếu 

trong các đới dập vỡ kiến tạo phương á vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam và bị khống 

chế bởi hai yếu tố: 

- Yếu tố cấu trúc kiến tạo là hệ thống đứt gãy dạng vòng cung phương á vĩ 

tuyến đến đông bắc - tây nam đóng vai trò phân phối và chứa quặng.  

- Yếu tố thạch - địa tầng là các đá trầm tích lục nguyên chứa vôi thuộc phân hệ 

tầng giữa và trên của hệ tầng Mẫu Sơn. 

9- Các điểm mới của luận án  

- Quặng đồng trong vùng có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung bình thấp, 

được hình thành từ dung dịch nhiệt dịch mà nguồn nước có sự pha trộn giữa nguồn 

magma, trầm tích carbonat biển và nước khí tượng. 



4 
 

- Phân chia quá trình tạo khoáng nhiệt dịch thành ba giai đoạn, trong đó quặng 

hóa đồng được hình thành ở giai đoạn 2 với tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng 

Tetrahedrit - tennantit - chalcosin - bornit - chalcopyrit. 

- Góp phần làm sáng tỏ thêm cấu trúc địa chất, đặc điểm tướng đá và kiến tạo 

vùng nghiên cứu;… làm cơ sở để xác định tiền đề tìm kiếm và các yếu tố khống chế 

quặng hóa… 

- Đã xác định 03 kiểu biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng là dolomit hóa, 

thạch anh hóa, clorit hóa và đặc điểm phân bố của chúng trong vùng nghiên cứu. 

- Cung cấp các tài liệu mới, có độ tin cậy cao về  về nhiệt độ, áp suất, thành 

phần vật chất của các bao thể trong thạch anh và thành phần đồng vị bền (S, C, O) 

của các khoáng vật quặng, phi quặng lấy trong các mạch quặng đồng. Trên cơ sở đó 

đã xác định được nguồn gốc của dung dịch tạo quặng (nguồn nước và nguồn vật 

chất quặng). 

10- Cơ sở tài liệu và khối lượng thực hiện nghiên cứu luận án 

Luận án được xây dựng trên cơ sở những tài liệu tham khảo trong công tác đo 

vẽ Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000, tờ Lạng Sơn, do Đoàn Kỳ Thụy và các tác giả 

đoàn địa chất 20G thực hiện năm 1976. Các tài liệu Bản đồ địa chất nhóm tờ Thanh 

Mọi, tỷ lệ 1:50.000, do các tác giả Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện 

năm 1997. Các tài liệu tìm kiếm thăm dò quặng đồng trong vùng nghiên cứu từ năm 

1960 đến nay. 

Các tài liệu do NCS và các đồng nghiệp tiến hành khảo sát thực hiện đề tài 

khoa học công nghệ mã số B2016MDA-05ĐT, có tên “Nghiên cứu điều kiện thành 

tạo quặng đồng trong bồn trũng An Châu, đông bắc Việt Nam”, do NCS làm chủ 

nhiệm, thực hiện trong 2 năm (2016 – 2017).  

Khối lượng công việc NCS đã được đề tài hỗ trợ phục vụ cho luận án như sau: 

tiến hành lấy, gia công và phân tích 100 mẫu lát mỏng thạch học. Lấy, gia công và 

phân tích 150 mẫu khoáng tướng, kết hợp với kính hiển vi điện tử quét SEM/ EDX, 

để chụp ảnh hình thái học bề mặt và phân tích bán định lượng thành phần nguyên tố 

hóa học của các khoáng vật tạo quặng. Đã tiến hành phân tích 10 mẫu địa hóa 
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nguyên sinh trên máy RS - ICPMS tại phòng thí nghiệm Liên đoàn Địa chất Xạ 

Hiếm. Phân tích 9 mẫu đồng vị lưu huỳnh 
34

S trong các khoáng vật sulfur, 04 mẫu 

đồng vị 
18

O, 
13

C trong khoáng vật calcit và 03 mẫu thành phần vật chất bao thể  tại 

Viện Địa chất Khoáng vật học Sobolev Liên bang Nga. Phân tích 10 mẫu bao thể 

trong thạch anh, tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Tham khảo kết quả 

phân tích 11 mẫu quặng đồng bằng máy quang phổ phát xạ plasma IRIS-INTREPID 

và máy quang phổ hấp phụ nguyên tử PYE UNICAM SP-9 của đề án thăm dò 

quặng đa kim khu vực Giáo Liêm, hàng nghìn mẫu hóa quặng của Đoàn địa chất 

105 và nhiều tài liệu khác đã công bố, lưu trữ. 

11- Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận án gồm 5 chương:  

Chương 1: Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng Biển Động - Quý Sơn 

Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Đặc điểm địa chất quặng hóa đồng vùng Biển Động - Quý Sơn  

Chương 4: Đặc điểm thành phần vật chất quặng hóa đồng vùng Biển Động - 

Quý Sơn 

Chương 5: Các yếu tố khống chế quặng hóa và tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm 

quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

12. Nơi thực hiện đề tài và lời cảm ơn 

Luận án được hoàn thành tại Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò, Khoa Khoa học và 

Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới sự hướng dẫn khoa học của 

TS Đỗ Văn Nhuận và TS Trần Ngọc Thái. Tác giả xin được bày tỏ lòng cám ơn sâu 

sắc đến các cán bộ hướng dẫn đã tận tình, sâu sát hướng dẫn trong suốt thời gian 

học tập, xây dựng luận án. 

Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả đã nhận được sự quan tâm tạo điều 

kiện của các thầy - cô trong Bộ môn chủ quản Tìm kiếm Thăm dò và nhiều ý kiến 

đóng góp của các nhà khoa học như PGS.TS Nguyễn Quang Luật, PGS.TS Đỗ Đình 

Toát; PGS.TS Phạm Văn Trường, PGS.TS Đặng Xuân Phong; PGS.TS Nguyễn 

Phương;  PGS. TS Nguyễn Văn Lâm; TS Đỗ Quốc Bình; TS Tô Xuân Bản; ThS 
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Nguyễn Kim Long; ThS Phan Viết Nhân; cùng nhiều nhà khoa học và đồng nghiệp 

khác. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học nêu trên. 

Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của  Ban Giám hiệu Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất, Phòng Đào tạo sau đại học, BCN Khoa Khoa học và Kỹ thuật 

Địa chất; Bộ môn Khoáng Sản trước đây và Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò trong suốt 

quá trình tác giả thực hiện luận án. 

Tác giả xin cám ơn gia đình, người thân đã luôn động viên, sát cánh giúp đỡ, 

tạo động lực để tác giả hoàn thành luận án. 
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Chương 1 

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÙNG BIỂN ĐỘNG - QUÝ SƠN 

 

1.1. Vị trí vùng nghiên cứu trên bình đồ cấu trúc khu vực 

Vùng Biển Động - Quý Sơn có diện tích chủ yếu nằm trong bồn trũng An 

Châu (hình 1.1) và chịu sự chi phối của các hoạt động kiến tạo liên quan đến quá 

trình hình thành, phát triển của bồn trũng này. Hiện tại, hầu hết các nhà địa chất 

Việt Nam đều cho rằng bồn trũng An Châu là bồn rift nội lục, [34]. 

 

 

Hình 1.1. Vị trí vùng nghiên cứu trên bình đồ kiến tạo, phần đất liền Miền Bắc 

Việt Nam. Trích lược từ bản đồ các đơn vị kiến tạo chính ở Việt Nam  

(Trần Văn Trị, Nguyễn Xuân Bao, 2008)  

Rift An Châu nằm chồng lên phần phía nam của đai tạo núi nội lục Paleozoi 

sớm Đông Bắc-Bắc Bộ và bị khống chế bởi ba đới đứt gãy lớn; đó là đới đứt gãy 

Sông Lô ở phía tây, đới đứt gãy Sông Thương ở phía bắc và đới đứt gãy Yên Tử - 

Tấn Mài ở phía nam. Đầu mút của rift là nơi giao nhau của đới đứt gãy Sông Lô và 

đới đứt gãy Sông Thương tại dãy núi Tam Đảo. Từ đầu mút “Tam Đảo” rift An 

Châu kéo dài và mở rộng dần theo hướng từ đông nam qua hướng á vĩ tuyến rồi 

chuyển sang hướng đông bắc qua biên giới Việt-Trung sang Quảng Tây Trung 
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Quốc. Trong lãnh thổ Việt Nam, rift An Châu dài khoảng 250 km, chỗ rộng nhất 

khoảng 100 km, nằm sát biên giới Việt - Trung, đoạn từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến 

Bình Liêu (Quảng Ninh). 

1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản đồng vùng Biển Động - 

Quý Sơn 

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất khu vực 

Dựa vào mốc thời gian, mức độ và kết quả nghiên cứu có thể chia lịch sử 

nghiên cứu địa chất vùng thành 2 giai đoạn: 

 a. Giai đoạn trước năm 1945 

Từ xa xưa trong vùng đã có những công trình khai thác khoáng sản của người 

Hoa và người Việt, hiện vẫn còn để lại vết tích khai thác, [2]. 

- Cuối thế kỷ 19, cùng với sự đô hộ nước ta, người Pháp đã cho tiến hành các 

nghiên cứu địa chất đầu tiên ở Việt Nam. Ngay từ năm 1886, lần đầu tiên nhà địa 

chất Pháp Douville H. đã phát hiện những hoá thạch Trias biển ở vùng Lạng Sơn. 

- Năm 1907, Lantenois H. thành lập Bản đồ địa chất Bắc Bộ tỷ lệ 1:500.000. 

Ông đã phát hiện hoá thạch trong tầng đá phiến sét đen xen kẽ với trầm tích màu đỏ 

ở vùng An Châu, các hóa thạch này được Mansuy H. xác định là Estheriaminuta 

Alberti và di tích cá. Ông cho rằng các trầm tích ở đây được thành tạo trong môi 

trường đầm lầy, hồ ao và có tuổi Reti, có chứa than trong cát kết màu đỏ ở An Châu 

nhưng không có giá trị công nghiệp; Các thành tạo này nằm phủ trái khớp lên tất cả 

các thành tạo cổ hơn kể cả trầm tích chứa than Hòn Gai. 

- Năm 1919, Giraud J. và Mansuy H. đã phân chia trầm tích Trias chứa hóa 

thạch ở Đông Bắc Bộ thành 4 tập.  

- Năm 1920, Jacob C., Bourret R. đã cho rằng các thành tạo phun trào ryolit ở 

Đông Bắc Bộ có tuổi Trias sớm - giữa. Cũng trong thời gian này, Colani M. đã phát 

hiện các trầm tích chứa than lignit dọc trũng Cao Bằng - Lạng Sơn - Lộc Bình dựa 

vào các di tích thực vật và xếp tuổi Pliocen. 

- Trên Bản đồ địa chất vùng Đông Bắc Bắc Bộ tỷ lệ 1:200.000 do Patte E. 

thành lập năm 1927 nhiều phân vị (bậc) được phân chia chi tiết ở vùng Lạng Sơn, 
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Lạng Nắc. Các phun trào ryolit ở vùng Lạng Sơn được ông xếp vào giữa Virglori và 

Carni. Tất cả các trầm tích cacbonat từ Dinanti đến Permi được gộp chung vào hệ 

“Antracolit”.  

- Trong những năm tiếp sau, một phần dựa vào sự tổng hợp các tài liệu có 

trước, các tờ Bản đồ tỷ lệ 1:500.000 Cao Bằng, Hà Nội ra đời. Trong công trình 

tổng hợp "Đông Dương thuộc Pháp, cấu trúc địa chất, các đá, mỏ quặng và mối liên 

quan của chúng với kiến tạo” Fromaget J. (1941) đã nêu những nét cơ bản về cấu 

trúc Bắc Bộ.  

- Về khoáng sản, các nhà địa chất Pháp không công bố các tài liệu liên quan 

đến các mỏ mà họ đã khai thác. Hiện được biết họ đã có những công trình thăm dò 

và khai thác chì - kẽm ở Đồng Mỏ. 

 b. Giai đoạn sau 1945 đến nay 

Trong thời gian 9 năm chiến tranh (1945 - 1954) chỉ xuất hiện các công trình 

mang tính tổng hợp các tài liệu có trước do các nhà địa chất Pháp tiến hành. 

- Bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1:2.000.000 do Fromaget J. chủ biên 

(1952). Trên Bản đồ này đã thể hiện những nét khái quát về các mức địa tầng, cấu 

trúc địa chất của lãnh thổ.  

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954), công cuộc khôi phục và 

phát triển kinh tế bắt đầu. Sở Địa chất được thành lập và sau đó là Tổng cục Địa 

chất. Vào thời kỳ này các nghiên cứu chủ yếu do các nhà địa chất Việt Nam tiến 

hành với sự giúp đỡ và cố vấn của các chuyên gia địa chất Liên Xô (cũ), Trung 

Quốc, Tiệp Khắc (cũ). 

- Năm 1958, công trình tổng hợp các tài liệu cũ do Adolun A.B. chủ biên đã 

cho ra đời Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.  

- Năm 1959 - 1961, để phục vụ cho công tác tìm kiếm, thăm dò dầu mỏ - khí 

đốt, Kitovani S.K. đã thành lập Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, 

kèm theo các sơ đồ về tướng đá - cổ địa lý, sơ đồ kiến tạo... Trong công trình này, 

ông đã ghép vùng Đông Bắc Bắc Bộ vào Nam Trung Hoa và cho rằng vùng An 

Châu là vùng có triển vọng chứa dầu - khí. Trầm tích chứa than và trầm tích màu đỏ 
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ở vùng Hòn Gai, Móng Cái, An Châu có cùng tuổi Nori nhưng có sự khác nhau về 

màu sắc, kiểu mặt cắt trầm tích là do thay đổi về tướng đá. Mặc dù, công trình này 

còn có những hạn chế về tài liệu thực tế, song cũng có vai trò nhất định trong định 

hướng nghiên cứu địa chất dầu khí ở miền Bắc Việt Nam và là tài liệu tham khảo 

cho công trình nghiên cứu địa chất khu vực về sau. 

- Năm 1959 - 1963, các nhà địa chất Đoàn 20, với sự giúp đỡ của các chuyên 

gia Liên Xô, dưới quyền chủ biên của Dovjikov A.E. đã tiến hành thành lập Bản đồ 

địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. Lần đầu tiên tập thể các nhà địa chất 

Việt Nam đã sử dụng đồng bộ các phương pháp cổ sinh - địa tầng, thạch học, cấu 

trúc kiến tạo, sinh khoáng vào nghiên cứu địa chất và kết quả là xây dựng được một 

Bản đồ địa chất với những sắc thái mới. Vùng Biển Động - Quý Sơn nằm trong hệ 

chuẩn uốn nếp “Đông Việt Nam”, chủ yếu thuộc đới tướng cấu trúc An Châu với sự 

có mặt của các hệ tầng Mẫu Sơn (T3cms), Hà Cối (J1hc), hệ Jura không phân chia 

(các đá phun trào acid). Một số các phân vị địa tầng trên hiện vẫn đang được sử 

dụng, tuy ít nhiều đã có những thay đổi, bổ sung.  

Mặc dù còn có những tồn tại, nhưng công trình này vẫn là một công trình có 

giá trị nhất trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất khu vực từ năm 1965 trở về trước và 

cho đến nay vẫn có vai trò trong việc định hướng nghiên cứu địa chất ở miền Bắc. 

- Năm 1963, để phục vụ cho công tác tìm kiếm than, Cao Thế Long và Phan 

Cự Tiến đã thành lập Sơ đồ địa chất vùng An Châu tỷ lệ 1:100.000. Các tác giả đã 

phân chia các trầm tích Mesozoi chi tiết hơn. Hệ tầng Hà Cối được phân chia thành 

3 phân hệ tầng có tuổi Reti và cho rằng phân hệ tầng giữa và trên có triển vọng về 

than. Sự phân chia trên ít nhiều chưa có cơ sở chắc chắn. 

- Đoàn Kỳ Thụy và tập thể Đoàn địa chất 20G năm 1976 đã thành lập Bản đồ địa 

chất tờ Lạng Sơn tỷ lệ 1:200.000. Vùng nghiên cứu thuộc góc đông nam của tờ Bản đồ 

này. Các mỏ và điểm khoáng hoá đồng trong hệ tầng Mẫu Sơn được các tác giả cho là 

có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung bình - thấp. 

- Trong thời gian 1986 - 1996, Nguyễn Văn Hoành và nnk. đã tiến hành hiệu 

đính loạt tờ Bản đồ địa chất Đông Bắc tỷ lệ 1:200.000.  
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- Năm 1997, Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tiến hành đo vẽ Bản đồ 

địa chất nhóm tờ Thanh Mọi tỷ lệ 1:50.000 và tìm kiếm chi tiết hóa một số khu vực 

có triển vọng về quặng đồng đa kim, vàng… trong đó, có khu vực Sơn Động - Lục 

Ngạn. Trong giai đoạn này ngoài việc áp dụng phương pháp tìm kiếm trên mặt bằng 

các lộ trình địa chất, tìm kiếm địa hoá, địa vật lý, đã thi công một khối lượng các 

công trình hào, vết lộ dọn sạch. Kết thúc giai đoạn này đã khoanh định được 7 thân 

quặng đồng (3 thân ở Xóm Rèm và 4 thân ở Xóm Lân thuộc xã Giáo Liêm) và 8 

thân quặng chì - kẽm (5 thân quặng ở khu vực Khe Áng và 3 thân quặng ở khu vực 

Núi Mỏ thuộc xã Vân Sơn) có quy mô khác nhau và dự tính tài nguyên cấp 333 và 

334a cho một số thân quặng đồng, chì - kẽm vùng Sơn Động - Lục Ngạn. Kết quả 

tìm kiếm chi tiết hóa đã xác nhận sự có mặt của các thân quặng đa kim (đồng, chì 

kẽm) có hàm lượng khá cao, quy mô trung bình và nhỏ, phân bố tập trung thành các 

đới kéo dài theo phương đông bắc - tây nam, một số đới có phương á vĩ tuyến hoặc 

á kinh tuyến.  

- Đồng thời với công tác đo vẽ bản đồ địa chất, công tác địa vật lý cũng được 

tiến hành. Trên phạm vi vùng nghiên cứu đã có các Bản đồ trọng lực và dị thường 

xạ gama tỷ lệ 1:500.000, Bản đồ từ hàng không (Ta) và Bản đồ trọng lực tỷ lệ 

1:200.000, kèm theo công tác đo xạ mặt đất. Những kết quả trên cho thấy rằng: 

+ Từ trường trong khu vực phẳng, có cường độ nhỏ và hầu như không xuất 

hiện dị thường địa phương, không có dị thường xạ đáng quan tâm. 

+ Đá của các thành tạo địa chất đều có cường độ phóng xạ khá thấp. 

Cũng như công tác nghiên cứu đo vẽ địa chất, việc tìm kiếm, thăm dò và khai 

thác khoáng sản ở Sơn Động - Lục Ngạn trong giai đoạn sau được đẩy mạnh rất 

nhiều. Song trên diện tích vùng nghiên cứu, các khoáng sản không kim loại hầu như 

chưa được quan tâm đúng mức. 

Tóm lại, lịch sử nghiên cứu địa chất vùng cho thấy: Cấu trúc địa chất vùng đã 

được nghiên cứu  tương đối chi tiết và đủ độ tin cậy để xây dựng luận án. Tuy nhiên 

các yếu tố cấu trúc kiến tạo khống chế quặng hóa cũng như đặc điểm của các thành 

tạo trầm tích chứa quặng đồng trong vùng chưa được nghiên cứu làm rõ. Kết quả 



12 

 

 

 

nghiên cứu về nguồn gốc, điều kiện thành tạo quặng đồng còn thiếu số liệu, vì vậy 

còn tồn tại những quan điểm khác nhau. Trong đó cũng đã có ý kiến cho rằng quặng 

đồng trong vùng nghiên cứu có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung bình - thấp 

(Đoàn Kỳ Thụy và nnk 1976), nhưng chưa đưa ra được những tài liệu, số liệu chứng 

minh cho nhận định này. Đó là những vấn đề quan trọng mà luận án cần tập trung 

nghiên cứu làm rõ. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu khoáng sản đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

Khoáng hoá đồng khu vực nghiên cứu được biết đến từ trước Cách mạng 

tháng 8/1945. Năm 1910 - 1943 người Pháp đã tiến hành điều tra hiện nay còn để 

lại dấu vết của lò và giếng.  

Năm 1955 - 1956 các chuyên gia Liên Xô đã tiến hành khảo sát và đo vẽ Bản đồ 

tỷ lệ 1:2.000; 1:1.000 mỏ Biển Động, Lân, Giáo Liêm nhưng không có tài liệu lưu trữ 

để lại. 

Tháng 3 năm 1959 các nhà địa chất Việt Nam và chuyên gia Trung Quốc tiến 

hành điều tra và đánh giá khu vực Biển Động có quy mô nhỏ. 

Năm 1960 - 1961, Đoàn 105 tiến hành tìm kiếm thăm dò kết hợp với các 

chuyên gia Tiệp Khắc đã tiến hành thăm dò mỏ Biển Động, Lân, Giáo Liêm và tìm 

kiếm chi tiết vùng Làng Chả, Đèo Chũ, Cầu Nhạc, Đèo Váng - Thôn Cải. Các kết 

quả khảo sát, tìm kiếm, thăm dò đánh giá đồng khu vực Biển Động có triển vọng 

cần tìm hiểu ở dưới sâu. 

Năm 1994 - 1995 Tổng công ty Phát triển khoáng sản thi công hào giếng vét 

lại lò cũ, đo địa vật lý, đánh giá trữ lượng cấp 122 và tài nguyên cấp 333 mỏ Biển 

Động và Khuôn Mười. Kết quả đã xác định được mỏ Biển Động có 7 thân quặng và 

mỏ Khuôn Mười có 2 thân quặng, với hàm lượng quặng đồng từ 1% trở lên.  

Mỏ Biển Động có tổng trữ lượng cấp 122 và tài nguyên cấp 333 là 24.364,3 

tấn quặng tương ứng có 498,5 tấn đồng. 

Mỏ Khuôn Mười có tổng trữ lượng cấp 122 và tài nguyên cấp 333 là 22.423,2 

tấn quặng tương ứng có 743,25 tấn đồng. 
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Công tác đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Thanh Mọi 

năm 1997 đã tiến hành điều tra chi tiết các điểm quặng trong khu vực đã phát hiện 

thêm hàng loạt các điểm quặng mới, góp phần nâng cao tổng số mỏ và điểm quặng 

đã biết ở khu vực trên lên đến 45 mỏ và điểm quặng. Theo đánh giá của các tác giả 

khu vực trên là vùng phong phú nhất trên lãnh thổ Việt Nam về mặt số lượng điểm 

quặng. Trong giai đoạn này các phương pháp tìm kiếm được thực hiện là phương 

pháp địa chất, địa hoá, địa vật lý tại một số khu vực, nghiên cứu cấu trúc địa chất 

toàn vùng,...[26]. 

Kết quả điều tra cả khu vực nhóm tờ Thanh Mọi cho thấy trữ lượng và tài 

nguyên quặng đồng vùng nghiên cứu như sau: 

Cấp 122 là 34.591,9 tấn quặng tương đương 760,25 tấn Cu. 

Cấp 333 là 12.195 tấn quặng tương đương 343 tấn Cu. 

Cấp 334 là 12.461.165 tấn quặng tương đương 11.002 tấn Cu. 

Thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh gồm tetraedrit, bornit, chalcosin, 

chalcopyrit, pyrit, galenit, sphalerit; vàng, bạc,… các khoáng vật thứ sinh gồm 

malachit, azurit, covelin, cuprit, limonit,... 

Về nguồn gốc, các công trình nghiên cứu từ trước đến nay thể hiện các quan 

điểm và mức độ nghiên cứu khác nhau: 

- Vào những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu Liên Xô, Trung 

Quốc và Việt Nam cho rằng quặng đồng vùng Biển Động có nguồn gốc trầm tích 

với tên gọi “cát kết ngậm đồng”; 

 - Năm 1976 trong công trình đo vẽ lập Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 tờ 

Lạng Sơn, Đoàn Kỳ Thụy cho rằng quặng đồng ở đây có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt 

độ trung bình - thấp;  

- Năm 2013, Trần Bỉnh Chư cho rằng quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

thuộc kiểu mỏ dạng tầng hay đồng trong cát kết (giáo trình Địa chất các mỏ khoáng 

công nghiệp kim loại). 
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Có thể thấy, quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn nói riêng và Bồn trũng 

An Châu nói chung đã được nhận dạng nhưng loại hình nguồn gốc thành tạo quặng 

và quy luật phân bố vẫn chưa được làm rõ nên ảnh hưởng không ít đến công tác tìm 

kiếm, thăm dò và khai thác khoáng sản đồng trong vùng nghiên cứu. Đây chính là 

tồn tại được NCS nghiên cứu làm rõ trong luận án. 

 

1.3. Cấu trúc địa chất vùng Biển Động - Quý Sơn 

1.3.1. Địa tầng 

GIỚI PALEOZOI 

Hệ Ocdovic, Thống trên – Hệ Silua  

Hệ tầng Tấn Mài (O3 - S2tm) (Jamoida A.I. và Phạm Văn Quang trong 

Dovjikov A.E. và nnk, 1965). 

Hệ tầng Tấn Mài có diện lộ không nhiều, chỉ quan sát thấy hai dải nhỏ phân bố 

dọc theo đứt gãy F8 phía Nam vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1). Các kết quả đo vẽ 

bản đồ địa chất trước đây và kết quả khảo sát thực địa gần đây cho thấy thành phần 

thạch học của Hệ tầng này gồm hai tập: Tập dưới gồm các đá trầm tích lục nguyên 

cát kết thạch anh, bột kết, tuf và đá phiến thạch anh - sericit với tổng chiều dày 

~900 – 1000 m. Tập trên gồm cát bột kết, bột kết xen kẹp đá phiến, phyllit, đá phiến 

silic, đá phiến sericit và tufogen với tổng chiều dày ~700 m. Trong vùng nghiên cứu 

các đá của Hệ tầng Tấn Mài được cho là có tuổi cổ nhất trong vùng và có quan hệ 

bất chỉnh hợp với các đá trẻ hơn nằm bên trên. 

Hệ Devon, Thống dưới 

       Hệ tầng Mia Lé (D1ml) (Deprat J., 1915, Tống Duy Thanh 1987, Vũ Khúc 2000) 

Hệ tầng Mia Lé phân bố không phổ biến, chỉ tồn tại dưới dạng một dải nhỏ 

nằm ở phía tây-bắc vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1). Thành phần thạch học của hệ 

tầng này gồm cuội kết, sạn kết, cát kết dạng quarzit, bột kết, đá phiến sét, đá phiến 

silic, sét vôi và đá vôi màu nâu đỏ chứa hóa thạch Tay cuộn, San hô, Bọ ba thùy 

Proetus sp. và Rêu động vật. Tổng chiều dày của hệ tầng ~1150 -1390m. 
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Hệ Devon, thống trung-thượng 

Hệ tầng Hồ Tam Hoa (D2-3th) (Nguyễn Kinh Quốc, Trần Hữu Dần (1991)  

Hệ tầng Hồ Tam Hoa có diện lộ không nhiều, trong vùng nghiên cứu, chỉ quan 

sát thấy một dải nhỏ phân bố ở phía tây-bắc vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1). Trong 

nhóm tờ mặt cắt của hệ tầng này lộ không đầy đủ, nằm phủ không chỉnh hợp góc 

trên trầm tích hệ tầng Mía Lé được quan sát ở Lũng Túng, Mỏ Sắt và Lũng Tiếu. 

Thành phần mặt cắt gồm: 

- Tập 1: Dưới cùng là tập cát kết chứa than, cát kết màu tím đỏ, phong hóa 

mạnh, chứa nhiều vảy muscovit. Dày vài mét đến 50m. 

- Tập 2: Đá vôi màu xám đen phân tập mỏng l0-30cm có xen những lớp 

dolomit màu loang lổ. Trong đá vôi có hóa đá Amphipora minim.... Tập dày khoảng 

125m. 

Tập 3: Chủ yếu là đá vôi màu xám, xán sáng phân lớp vừa đến dày chứa hóa 

đá Amphipora laxeperforata Lec., A. pervesiculata Lec., A. patokensis var. minor 

(Riab)., A. recta (Yav)., A. tchussovensis (Yav). Nguyễn Hữu Hùng (1996) xác 

định chúng có tuổi Frasni. 

Chiều dày trung bình của  hệ tầng khoảng 200m. 

Hệ Carbon - Hệ Permi 

Hệ tầng Bắc Sơn (C1V-P2 bs) (Nguyễn Văn Liêm, 1978) 

Các đá của hệ tầng này phân bố tạo dải hẹp ở phía tây bắc vùng nghiên cứu.  

Thành phần chính là đá vôi phân lớp dày đến đá vôi dạng khối, đá vôi trứng cá 

màu xám đến xám đen. Những tập đá vôi giàu silic có màu sẫm hơn. Trong đá vôi 

có chứa các hóa thạch  Parathurammina suleimanovi, Archaesphaera minima, 

Fusulinella bocki, Fusulina lanceolata, Schubertella obscura, Triticites sp., 

Protriticites sp., Schwagerina muongthensis… 

Trong phạm vi vùng nghiên cứu không quan sát được ranh giới dưới của hệ 

tầng Bắc Sơn. Tuy nhiên tại khu vực Lạng Sơn (Động Nhị Thanh) quan sát thấy các 

đá trầm tích lục nguyên tuổi Trias cắm xuống bên dưới đá vôi tuổi C-  P và tại khu 
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vực Hoàng Thạch (Núi Vọng Chàm) thấy các tập lục nguyên xen silic tuổi Permi 

muộn lại bị uốn nếp đảo và cắm xuống bên dưới đá vôi tuổi C - P cho thấy quan hệ 

địa tầng ở đây là bất chỉnh hợp kiến tạo. Chiều dày của hệ tầng này vào khoảng 

750m. 

Hệ Permi, Thống giữa 

        Hệ tầng Đồng Đăng (P3c đđ) (Nguyễn Văn Liêm, 1966) 

Hệ tầng Đồng Đăng chỉ lộ ra một dải hẹp ở phía tây bắc vùng nghiên cứu, 

(bản vẽ số 1). Các đá của hệ tầng này gồm hai tập: 

Tập dưới gồm bauxit, trầm tích lục nguyên cát kết, bột kết, sét kết xem kẹp đá 

phiến silic. 

Tập trên là đá vôi cấu tạo khối đến phân lớp dày và bị phủ chỉnh hợp bởi trầm 

tích lục nguyên tuổi Trias ở một số nơi. Tổng chiều dày thay đổi từ 150 - 350m. 





18 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

GIỚI MESOZOI 

Hệ Trias, Thống dưới 

       Hệ tầng Lạng Sơn (T1i ls) (Dovjikov A.E.và nnk.,1965) 

Các trầm tích lục nguyên hệ tầng Lạng Sơn phân bố thành hai dải hẹp ở phía 

tây bắc vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1).  

Hệ tầng có mặt cắt đặc trưng ở tây nam TP. Lạng Sơn, dày 200m, bao gồm đá 

phiến sét xám đen, đá phiến sét - bột kết, bột kết và cát kết phân lớp dày xen kẽ đều 

đặn dạng flysh. Các hóa đá Cúc đá Lytophiceras sp., Glytophiceras langsonense và 

các hóa đá Chân rìu Claraia griesbachi, C. stachei, C. aurita, Eumorphotis 

inaequicostata... tuổi Indi. Các đá lục nguyên của hệ tầng Lạng Sơn chuyển tiếp lên 

trên tập cacbonat của hệ tầng Bắc Thủy chứa hóa thạch Cúc đá Olenek muộn. Ranh 

giới trên của hệ tầng có tính xuyên thời. 

Hệ Trias, Thống giữa 

        Hệ tầng Bình Liêu (T2abl2) (Trần Thanh Tuyền, Vũ Khúc, Lưu Lân, 1992) 

Trong phạm vi vùng nghiên cứu, hệ tầng Bình Liêu lộ ra chủ yếu ở phía nam 

với diện lộ không nhiều, khoảng 15km
2
, (bản vẽ số 1). Thành phần thạch học từ 

dưới lên trên gồm: 

Cuội kết, sạn kết, cát kết chứa cuội, 100-320 m; 

Cuội kết, cát kết tuf, bột kết tuf, thấu kính cuội tảng tuf, 220-340 m;  

Tuf aglomerat, bột kết tuf, cát kết tuf, felsit và ryolit, 150-300 m; 

Cát kết, cát kết tuf, bột kết, 120m; 

Bề dày của hệ tầng khoảng 1500m. 

Hệ Trias, Thống giữa 

        Hệ tầng Khôn Làng (T2a kl) (Nguyễn Kinh Quốc, 1991) 

Thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa thành phần phyllit hơi ngả sang trung tính 

chứa Cúc đá tuổi Anisi. Trong vùng nghiên cứu, các đá của hệ tầng lộ ra dưới dạng 

dải theo phương đông bắc - tây nam ở phía tây bắc vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1).  

Hệ tầng có mặt cắt đặc trưng lộ ra ở vùng Chợ Bãi - Khôn Làng với bề dày 

khoảng 280 - 335m, bao gồm cuội kết, sạn kết, cát kết hạt vừa xen các thấu kính sét 
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vôi xám và lớp kẹp đá phiến sét phân lớp mỏng chuyển lên ryolit porphyr, ryodacit, 

dacit màu xám nhạt, phân lớp dày, xen các thấu kính tuf và  trên cùng là cát bột kết 

tuf xám sẫm xen bột kết và đá phiến sét xám đen, phân lớp mỏng. Ở tập cuội kết cơ 

sở đã thu thập được Cúc đá Gymnites cf. incultus tuổi Anisi giữa và trong bột 

kết có chứa hóa đá chân rìu Neoschizodus laevigatus, Costatoria praenapengensis, 

Hoernesia chobaiensis. 

Các đá của hệ tầng Khôn Làng chuyển tiếp lên trên hệ tầng Nà Khuất và bị 

phủ bởi ryolit dạng khối và các đá á núi lửa được xếp vào phức hệ đá núi lửa Bình 

Liêu. Bề dày của hệ tầng khoảng 280 - 335m. 

Hệ Trias, Thống giữa 

        Hệ tầng Nà Khuất (T2nk) (Dovjikov A.E. và nnk., 1965) 

Các trầm tích lục nguyên của hệ tầng Nà Khuất lộ ra lộ ra dưới dạng dải theo 

phương đông bắc - tây nam ở phía tây bắc và một diện nhỏ ở nếp lồi phía đông bắc 

vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1).  

  Hệ tầng có mặt cắt đặc trưng ở gần TP. Lạng Sơn, trên đường từ bản Mai Pha 

đi bản Nà Khuất, dày khoảng 950m, bao gồm bột kết chứa vôi xám sẫm, phân lớp 

mỏng, cát kết thạch anh hạt nhỏ đến vừa, bột kết xám lục, tím nhạt, đôi khi xen cát 

kết hạt nhỏ và trên cùng là cát kết màu hồng, phân lớp dày xen bột kết tím nhạt. Các 

lớp ở phần dưới có chứa các hóa đá chân rìu như Costatoria proharpa, Pleuromya 

prosogyra, Neoschizodus ovatus, Costatoria goldfussi, Trigonodus tonkinesis… 

Hệ tầng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Khôn Làng và chỉnh hợp dưới hệ tầng 

Mẫu Sơn. 

 Bề dày của hệ tầng khoảng 950m. 

Hệ Trias, Thống trên 

        Hệ tầng Mẫu Sơn (T3cms) (Dovjikov và nnk., 1965) 

Hệ tầng Mẫu Sơn bao gồm các trầm tích lục nguyên màu đỏ đến xám lộ ra 

rộng rãi ở các vùng Mẫu Sơn, An Châu và rải rác ở các vùng Chí Linh, Ba Chẽ, Lục 

Nam, Đáp Cầu… 

Hệ tầng có mặt cắt đặc trưng ở sườn bắc dãy Mẫu Sơn, bề dày khoảng 1450m, 
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bao gồm cát kết hạt từ thô đến mịn xen ít lớp bột kết màu nâu đỏ chuyển lên bột kết, 

sét bột kết màu nâu đỏ, sét vôi, vôi sét màu xám lục nhạt xen ít lớp kẹp bột kết chứa 

vôi, trên cùng là cát kết, sạn kết xen ít lớp bột kết màu nâu đỏ.  

   Ngoài hóa thạch Chân lá mới thu thập được ở mặt cắt Mẫu Sơn, trong hệ 

tầng còn gặp hóa thạch Chân rìu nước ngọt ở vùng núi Hoan Sen và gần Trại Lái 

(Bắc Giang) gồm Utschamiella elliptica, Tutuella nuculiformis,… đã gặp trong 

Trias thượng ở Hoa Nam. 

Hệ tầng Mẫu Sơn nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Nà Khuất và không chỉnh hợp 

dưới hệ tầng Hà Cối. Dựa theo hóa thạch và quan hệ địa tầng, hệ tầng có tuổi Carni.  

Bề dày khoảng 600m. 

Đây là thành tạo trầm tích chứa quặng đồng duy nhất trong vùng nghiên cứu. 

Đặc điểm thạch học, tướng đá cổ địa lý của hệ tầng sẽ được trình bày chi tiết ở 

chương 3. 

Hệ Trias, Thống trên 

        Hệ tầng Văn Lãng (T3n-rvl) (Tạ Hoàng Tinh, Phạm Đình Long, 1966) 

Hệ tầng chứa than Văn Lãng có sự biến đổi tướng trầm tích và độ chứa than từ 

tây sang đông. Ở phía đông thuộc bồn trũng An Châu, như các vùng Chũ, Đèo 

Chinh, mặt cắt này chủ yếu thuộc tướng đầm hồ nước lợ, nước ngọt và không có ý 

nghĩa về độ chứa than, (bản vẽ số 1). 

Mặt cắt đặc trưng của hệ tầng lộ ra ở vùng Văn Lãng, bao gồm các trầm tích 

lục nguyên, lục nguyên - cacbonat chứa than. Các lớp bột kết nằm dưới các vỉa than 

chứa hóa thạch Chân rìu như Unionites damdunensis, U. convexa; sét than chứa hóa 

thạch thực vật Taeniopteris jourdyi, Clathropteris sp., Pterophyllum sp…  

Ở vùng An Châu nằm ở phía đông của bể, trong mặt cắt từ Khe Cố đến Nà Ca, 

không gặp than mà chỉ có sét than. Các lớp bột kết ở phần dưới của mặt cắt chứa 

Gervillia angelini, G. aff. mytiloides, Estheria sp.  

Hệ tầng Văn Lãng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Mẫu Sơn và bị hệ tầng Hà Cối 

phủ không chỉnh hợp.  

Bề dày 500 - 1000m. 
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Hệ Jura, Thống Dưới - Giữa  

Hệ tầng Hà Cối (J1-2hc) (A. Jamoida, 1962, Dovjicov A.E. và nnk., 1965, 

Nguyễn Công Lượng và nnk., 1987) 

Phần dưới hệ tầng Hà Cối bao gồm các trầm tích lục địa cuội kết, sạn kết thạch 

anh silic, cát kết, bột kết, sét than màu nâu đỏ, xám trắng đến xám đen. Phần trên bao 

gồm bột kết, cát kết xen ít thấu kính sét vôi, sét than màu xám, xám đen phân bố rất 

rộng rãi ở bờ vịnh Hà Cối và rải rác trên các đảo Cái Bầu, Cái Chiên, Vĩnh Thức. Ở 

vùng Biển Động - Quý Sơn các trầm tích hệ tầng Hà Cối phân bố chủ yếu ở gần thị 

trấn An Châu ở phía đông và đông nam vùng nghiên cứu, (bản vẽ số 1). 

Hệ tầng Hà Cối nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Văn Lãng và bị hệ tầng 

Bản Hang phủ bất chỉnh hợp lên trên.  

Bề dày 450-900m. 

Hệ Creta 

Hệ Tầng Bản Hang- K1bh (Nguyễn Công Lượng, 1979, Dovjikov A.E. và 

nnk., 1965) 

Hệ tầng Bản Hang phân bố chủ yếu ở phía đông bắc vùng nghiên cứu và một 

diện nhỏ phía đông nam vùng nghiên cứu. Mặt cắt của hệ tầng gồm: Phần dưới gồm  

cuội - sạn kết hỗn tạp, giàu vôi, chuyển lên là cát kết hạt mịn, bột kết, sét - bột kết 

giàu vôi màu nâu đỏ, đỏ gụ. Phần trên gồm cát kết thạch anh hạt mịn đến trung, cát 

kết đa khoáng màu tím nâu xen kẹp thấu kính cuội - sạn kết hỗn tạp, giàu mảnh đá 

phun trào axit. Hệ tầng này phủ không chỉnh hợp trên Hệ tầng Hà Cối.   

Bề dày 290m 

1.3.2. Magma 

Theo các tài liệu nghiên cứu trước đây và kết quả khảo sát thực địa, phân tích 

mẫu của NCS cho thấy vùng nghiên cứu không thấy xuất lộ magma xâm nhập. 

Nhưng trong phạm vi đới An Châu đã ghi nhận 02 phức hệ magma xâm nhập là 

phức hệ Núi Điệng γT2nđ (Nguyễn Kinh Quốc, 1969) và  Phức hệ Pia Oắc (K2 po). 

Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, các phức hệ magma xâm nhập này 

không có tính chuyên hóa sinh khoáng đồng, [9]. 
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1.3.3. Cấu trúc - kiến tạo 

1.3.3.1 Các đơn vị cấu trúc - kiến tạo 

Vùng Biển Động - Quý Sơn nằm ở phần đông, đông bắc rift nội lục An Châu, 

nơi giáp ranh với đai tạo núi nội lục Paleozoi sớm Đông Bắc Bắc Bộ và địa hào 

Quảng Ninh. Vì vậy, quá trình hình thành, phát triển địa chất của vùng gắn liền với 

sự hình thành, phát triển của rift nội lục An Châu, đồng thời chịu sự chi phối của 

các hoạt động kiến tạo trong đai tạo núi nội lục Paleozoi sớm Đông Bắc Bắc Bộ và 

địa hào Quảng Ninh. 

Ranh giới giữa rift An Châu và đai tạo núi nội lục Đông Bắc Bắc Bộ trong 

vùng Biển Động - Quý Sơn là đới đứt gãy Sông Thương (F1) ở phía tây bắc; ranh 

gới giữa rift An Châu và địa hào Quảng Ninh đới đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài (F7) ở 

phía nam.  

Trên bình đồ cấu trúc - kiến tạo hiện tại (bản vẽ số 2), cho thấy 03 diện tích 

được ngăn cách bởi 02 đới đứt gãy F1, F7 có cấu trúc địa chất khác nhau. Vì vậy, có 

thể phân chia vùng nghiên cứu thành 03 khối cấu trúc; đó là: khối cấu trúc Chi 

Lăng, khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn và khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân. 

- Khối cấu trúc Chi Lăng: Khối cấu trúc Chi Lăng phân bố ở góc tây bắc của 

vùng nghiên cứu, thuộc đai tạo núi nội lục Paleozoi sớm Đông Bắc Bắc Bộ. Tham 

gia vào cấu trúc địa chất của khối gồm các tổ hợp đá (THĐ) trầm tích lục nguyên-

cacbonat thuộc hệ tầng Mia Lé (D1 ml) và hệ tầng Tam Hoa (D2-3 th). Phủ bất chỉnh 

hợp trên chúng là THĐ cacbonat hệ tầng Bắc Sơn (C1v-P2 bs). Các các thành tạo 

trầm tích trong khối tạo thành các dải kéo dài theo phương đông bắc - tây nam, 

trùng với phương của đới đứt gãy F1. 

- Khối cấu trúc Biển Động - Qúy Sơn: Khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn 

phân bố ở trung tâm vùng nghiên cứu, thuộc rift nội lục An Châu và được giới hạn 

bởi đới đứt gãy F1 ở phía nam, đới đứt gãy F2 ở phía tây bắc. Đây là khối cấu trúc 

lớn nhất và cũng là khối cấu trúc chứa quặng đồng duy nhất trong vùng nghiên cứu. 
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Khác với khối cấu trúc Chi Lăng, khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn được 

cấu thành bởi các đá trầm tích, trầm tích-phun trào tuổi từ Permi muộn đến Kreta 

sớm, với thành phần chủ yếu là trầm tích Trias muộn-Kreta sớm. 

Các thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào trong khối Biển Động - Quý Sơn 

bị biến dạng mạnh mẽ do tác động của các hoạt động kiến tạo Indosini, Yanshan, 

Hymalya xảy ra trong các giai đoạn Permi muộn - Trias, Jura - Kreta và Paleogen 

tạo thành các dạng cấu tạo nếp uốn, đứt gãy, khe nứt, có phương chủ đạo là á vĩ 

tuyến đến đông bắc - tây nam.   

- Khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân: Khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân phân bố 

ở phía nam vùng nghiên cứu, thuộc địa hào Quảng Ninh, được giới hạn bởi đứt gãy 

F7. Tham gia vào cấu trúc địa chất của khối gồm các tổ hợp đá (THĐ) trầm tích lục 

nguyên thuộc hệ tầng Tấn Mài (O3-S2tm) nằm bất chỉnh hợp dưới THĐ trầm tích - 

phun trào phyllit hệ tầng Bình Liêu (T2abl). Phủ bất chỉnh hợp trên hệ tầng Tấn Mài 

và hệ tầng Bình Liêu là THĐ trầm tích lục địa chứa than hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg), 

chúng tạo thành một nếp lõm khá lớn có mặt trục kéo dài theo phương á vĩ tuyến, 

trùng với phương cấu trúc chung của khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân. 

1.3.3.2 Các tổ hợp thạch - kiến tạo 

Theo Trần Văn Trị và nnk (2009, 2015), các thành tạo trong vùng Biển Động - 

Quý Sơn được xếp vào các tổ hợp thạch-kiến tạo (TH - TKT) sau: 

- TH - TKT kiểu aulacogen Cambri - Silur 

Tổ hợp thạch kiến tạo bao gồm các trầm tích lục nguyên, trầm tích turbidit, 

tuf, phyllit có tuổi từ Cambri giữa đến Silur sớm hình thành trong đai tạo núi nội lục 

Paleozoi sớm Đông Bắc Bắc Bộ. Chúng được xếp vào các hệ tầng Thần Sa (€3- O1 

ts), Phú Ngữ (O3 - S2pn), Nà Mọ (O2-3nm), Cô Tô (O3 - S2ct) và hệ tầng Tấn Mài (O3 

- S2tm). 

Tuy nhiên, trong vùng Biển Động - Quý Sơn chỉ có mặt THĐ trầm tích lục 

nguyên được mô tả trong hệ tầng Tấn Mài (O3 - S2tm). Chúng xuất lộ thành 02 

chỏm nhỏ (tại xã Lục Sơn và xã Tân Dân) bám dọc theo rìa nam đới đứt gãy Yên 

Tử - Tấn Mài, thuộc rìa bắc khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân. 
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- TH - TKT thềm cận lục địa thụ động Devon - Permi 

TH - TKT gồm 02 dãy: Dãy Devon - Carbon hạ: bắt đầu bằng trầm tích lục 

nguyên chuyển lên cacbonat phản ánh giai đoạn biển tiến rõ rệt. Trên chúng là trầm 

tích nền cacbonat khá đồng nhất thuộc dãy Carbon - Permi lộ ra nhiều nơi trong đai 

tạo núi nội lục Đông Bắc Bắc Bộ.  

Trong vùng nghiên cứu chỉ gặp các THĐ trầm tích lục nguyên-cacbonat được 

mô tả trong hệ tầng Mia Lé (D1ml), hệ tầng Tam Hoa (D2-3th) và THĐ cacbonat 

được mô tả trong hệ tầng Bắc Sơn (C1v - P2bs). Chúng xuất lộ trong khối cấu trúc 

Chi Lang, phân bố ở rìa tây bắc đới đứt gãy Sông Thương. 

- TH-TKT rift nội lục Permi muộn-Trias giữa 

Trong vùng nghiên cứu, TH - TKT này phân bố trong khối cấu trúc Biển Động 

- Quý Sơn và khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân. 

Trong khối cấu trúc Biển Động – Quý Sơn, TH - TKT gồm THĐ trầm tích lục 

nguyên-cacbonat chứa thấu kính bauxit được mô tả trong hệ tầng Đông Đăng 

(P3cđđ), THĐ trầm tích lục nguyên hệ tầng Lạng Sơn (T1ils), THĐ trầm tích - phun 

trào phyllit hệ tầng Khôn Làng (T2akl), THĐ trầm tích lục nguyên-cacbonat hệ tầng 

Nà Khuất (T2nk). Chúng xuất lộ chủ yếu ở phần phía bắc, tây bắc của khối Biển 

Động – Quý Sơn; ở phần phía nam của khối cấu trúc chỉ gặp THĐ trầm tích lục 

nguyên-cacbonat hệ tầng Nà Khuất. 

Trong khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân, TH - TKT chỉ có mặt 01 THĐ trầm 

tích - phun trào phyllit được mô tả trong hệ tầng Bình Liêu (T2a bl). Chúng xuất lộ 

chủ yếu ở rìa nam của khối cấu trúc. 

- TH - TKT molas lục địa Trias muộn-Kreta sớm 

Trong vùng nghiên cứu, TH - TKT này có mặt trong hai khối cấu trúc Biển 

Động – Quý Sơn và Lục Sơn - Tân Dân. 

+ Trong khối cấu trúc Biển Động – Quý Sơn, TH - TKT bắt đầu bằng THĐ 

trầm tích lục địa màu đỏ hệ tầng Mẫu Sơn (T3cms); chuyển lên là THĐ trầm tích lục 

địa chứa than hệ tầng Văn Lãng (T3n-rvl), tiếp đến là THĐ trầm tích lục địa màu đỏ 
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chứa vôi hệ tầng Hà Cối (J1-2hc) và trên cùng là THĐ trầm tích lục địa màu đỏ hệ 

tầng Bản Hang (K1bh). Trong đó, THĐ trầm tích lục địa màu đỏ hệ tầng Mẫu Sơn 

phát triển rộng rãi nhất trong và là đối tượng duy nhất chứa quặng đồng công 

nghiệp trong vùng nghiên cứu. 

+ Trong khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân, TH - TKT chỉ có mặt THĐ trầm 

tích lục địa chứa than hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg). 

1.3.3.3. Đặc điểm biến dạng kiến tạo 

Nếp uốn 

Trong vùng nghiên cứu các nếp uốn phát triển khá phong phú, chúng có vai 

trò quan trọng trong việc khống chế và là nơi cư trú của quặng hoá. 

a. Nếp lõm Biên Sơn 

Nếp lõm này phân bố ở phía bắc - tây bắc vùng nghiên cứu, có phương kéo dài 

theo phương á vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam, chiều dài khoảng 19km, rộng 

khoảng 2km. Dọc theo các đới dập vỡ của nếp uốn này xuất hiện hàng loạt các điểm 

khoáng hoá và mỏ quặng đồng như Cầu Nhạc, Làng Đình, Đèo Váng, Đèo Nưa, Cái 

Cặn, Cống Lầu,… Cấu thành nên nếp lõm Biên Sơn chủ yếu là các thành tạo cát kết 

đa khoáng, xi măng cacbonat, đá phiến sét, đá phiến sét vôi, đá phiến sét vôi-than, 

đá vôi vi hạt, bột cát kết vôi màu xám lục thuộc phân hệ tầng giữa và phân hệ tầng 

Mẫu Sơn trên. 

b. Nếp lồi Hữu Lân 

Nếp lồi này phân bố ở phía bắc vùng nghiên cứu, trục nếp lồi kéo dài theo 

phương đông bắc - tây nam, phần phía bắc của nếp lồi không nằm trong diện tích 

vùng nghiên cứu. Không ghi nhận được biểu hiện của khoáng hóa đồng nào liên 

quan đến nếp lồi Hữu Lân. Cấu thành nên nếp lồi Hữu Lân chủ yếu là các thành cát 

kết, bột kết, đá phiến sét, đá phiến sét vôi thuộc phân hệ tầng dưới và giữa hệ tầng 

Nà Khuất. 

c. Nếp lõm Tân Hoa 

Nếp lõm này nằm ở trung tâm vùng nghiên cứu, kéo dài theo phương á vĩ 

tuyến với chiều dài khoảng 4,5km, rộng khoảng 1km. Tại cánh phía bắc của nếp 
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lõm đã phát hiện hàng loạt các mỏ và điểm quặng phân bố trong các đới dập vỡ 

như: Khuôn Mười, Giáo Liêm, Gốc Sâu, Lân,... Tại các mỏ và điểm quặng này đã 

được đánh giá là có triển vọng. 

Hệ thống đứt gãy 

 

Vùng nghiên cứu có các hoạt động kiến tạo khá phức tạp và lâu dài, các hoạt 

động này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển các khối địa 

chất cấu trúc, cũng như quá trình thành tạo các khoáng sản trong vùng. Trên cơ sở 

các kết quả đã nghiên cứu cho thấy có thể phân chia các hệ thống đứt gãy trong 

vùng ra ba hệ thống chính: 

- Hệ thống đứt gãy dạng vòng cung. 

- Hệ thống đứt gãy phương tây bắc - đông nam. 

- Hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến. 

a. Hệ thống đứt gãy dạng vòng cung 

Hệ thống đứt gãy dạng vòng cung là hệ thống đứt gãy lớn nhất, có lịch sử phát 

triển lâu dài nhất và là hệ thống khống chế quá trình hình thành, phát triển các khối 

cấu trúc, cũng như quá trình quặng hoá đồng trong vùng nghiên cứu. 

Thuộc hệ thống này có các đới đứt gãy lớn phân chia các khối cấu trúc như 

đới đứt gãy F1, F7 và các đứt gãy nội khối có quy mô nhỏ hơn, đó là các đới đứt 

gãy F2, F3, F4, F5, F6 

- Đới đứt gãy F1: Trong vùng nghiên cứu, đới đứt gãy F1 có phương đông bắc 

- tây nam và là ranh giới phân chia hai khối cấu trúc: khối cấu trúc Chi Lăng (ở phía 

bắc - tây bắc), khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn (ở phía nam - đông nam). 

Đới đứt gãy F1 là một phần nhỏ của đới đứt gãy Sông Thương. Đây là đới đứt 

gãy khu vực có dạng vòng cung và có phương thay đổi từ tây bắc-đông nam sang á 

vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam. Đới đứt gãy kéo dài từ Sơn Dương (Tuyên Quang) 

qua Đại Từ (Thái Nguyên), Chi Lăng (Lạng Sơn) đến Mai Pha (Lạng Sơn) rồi tiếp 

tục kéo dài tới biên giới Việt-Trung. Đây là đới đứt gãy hoạt động đa kỳ, có lịch sử 

phát triển rất phức tạp. Theo Trần Thanh Hải và nnk (2004), pha dịch chuyển sớm 

nhất của đới đứt gãy Sông Thương là biến dạng chờm nghịch với hướng cắm về 
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phía bắc, tạo nên các đới biến dạng dòn-dẻo có quy mô lớn. Đới đứt gãy này tiếp 

tục tái hoạt động nhiều lần bởi các vận động nghịch, trượt bằng hoặc thuận. 

- Đới đứt gãy F7: Trong vùng nghiên cứu, đới đứt gãy F7 có phương từ á vĩ 

tuyến sang tây bắc - đông nam. Đới đứt gãy là ranh giới phân chia hai khối cấu trúc: 

khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn (ở phía bắc), khối cấu trúc Lục Sơn - Tân Dân 

(ở phía nam). 

Đới đứt gãy F7 là một phần nhỏ của đới đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài. Đây là đới 

đứt gãy khu vực có dạng vòng cung và có phương thay đổi từ á vĩ tuyến sang tây 

bắc - đông nam đến đông bắc - tây nam. Đới đứt gãy kéo dài từ Yên Tử qua Lục 

Sơn, Tân Dân, Tấn Mài, rồi tiếp tục kéo dài tới biên giới Việt - Trung. Đây cũng là 

đới đứt gãy hoạt động đa kỳ, có lịch sử phát triển rất phức tạp, thể hiện ở nhiều kiểu 

dịch chuyển ngược nhau trong các giai đoạn địa chất khác nhau như nghịch, trượt 

bằng phải, trượt bằng trái và thuận (Trần Văn Trị và nnk (2009, 2015). Theo Cao 

Đình Triều, Phạm Huy Long (2002), đới đứt gãy có xu hướng cắm về bắc - tây bắc 

với góc dốc 60-80
o
. 

- Các đới đứt gãy F2, F3, F4, F5, F6: Đây là các đứt gãy nội khối, chúng đều 

là các đứt gãy dạng vòng cung, được hình thành muộn hơn so với các đới đứt gãy 

F1, F7 và chỉ phân bố trong khối cấu trúc Biển Động - Quý Sơn. Ngoại trừ đới đứt 

gãy F2 có phương đông bắc - tây nam, các đới đứt gãy còn lại đều có phương từ á vĩ 

tuyến đến đông bắc - tây nam.  

Trong mỗi đới đứt gãy đều có một đứt gãy chính dạng vòng cung và một vài 

đứt gãy thứ cấp có phương á vĩ tuyến hoặc đông bắc - tây nam. Hướng cắm và góc 

cắm của các đứt gãy thường không ổn định. Các đứt gãy thuộc đới đứt gãy F2 có xu 

hướng cắm về đông nam; các đứt gãy thuộc đới đứt gãy F3, F4 có xu thế cắm về 

nam, đông nam; các đứt gãy thuộc đới đứt gãy F5, F6 có xu hướng cắm về bắc, tây 

bắc. Hầu hết các thân quặng đồng trong vùng nghiên cứu xuyên lấp trong các đới 

dập vỡ của các đới đứt gãy F4, F5 và F6. 

Các đới đứt gãy Sông Thương (bao gồm đới đứt gãy F1) và đới đứt gãy Yên 

Tử - Tấn Mài (bao gồm đới đứt gãy F7) khống chế quá trình hình thành và phát 
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triển của đới cấu trúc An Châu. Chúng là những đới đứt gãy xuất hiện trước Permi 

muộn và tiếp tục hoạt động nhiều lần trong Mesozoi và Kainozoi. 

Các đới đứt gãy F2, F3, F4, F5, F6 có thể được hình thành trong Permi muộn 

đến Trias sớm, hoạt động mạnh đến Kreta và tái hoạt động với cường độ nhỏ trong 

Kainozoi. Dọc theo các đới đứt gãy này thường xuất hiện các đới dập vỡ kiến tạo, 

đôi khi gặp các đới mylonit có quy mô nhỏ. 

Hệ thống đứt gãy dạng vòng cung bị các hệ thống đứt gãy trẻ hơn phương á 

kinh tuyến và phương tây bắc-đông nam F10, F11, F12... cắt qua và gây dịch 

chuyển.  

b. Hệ thống đứt gãy phương tây bắc - đông nam 

Trong vùng nghiên cứu có mặt các đứt gãy phương tây bắc-đông nam, gồm  

đứt gãy F8, F9, F10, F11... đến đứt gãy F17. Chúng đều là đứt gãy nội khối có kích 

thước nhỏ, có thể được phát sinh đồng thời hoặc muộn hơn so với các đới đứt gãy 

F2, F3, F4, F5, F6. Các đứt gãy này cắt và làm dịch chuyển các đứt gãy nội khối 

dạng vòng cung. Hoạt động gây dịch chuyển này xảy ra vào giai đoạn hoạt động 

kiến tạo muộn nhất ở đới An Châu, rất có thể hoạt động này liên quan với sự kiện 

dịch trượt Sông Hồng trong Kainozoi. 

Hiện tại, NCS chưa xác định được vai trò của hệ đứt gãy này trong quá trình 

hoạt động tạo khoáng đồng trong vùng nghiên cứu. 

c. Hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến 

Hệ thống gồm 02 đứt gãy nhỏ, nội khối F24, F25 phân bố ở góc đông nam 

vùng nghiên cứu. Các đứt gãy này cắt và làm dịch chuyển đứt gãy F7. Dọc theo hệ 

thống đứt gãy này, không thấy xuất hiện khoáng hoá đồng. 

1.3.4. Khoáng sản 

Tổng hợp kết quả điều tra địa chất - khoáng sản khu vực và tìm kiếm khoáng sản 

từ trước đến nay cho thấy, khu vực nghiên cứu có nguồn tài nguyên khoáng sản tương 

đối phong phú và đa dạng, gồm các nhóm sau: 

- Khoáng sản nhiên liệu: than đá, dầu mỏ 

- Khoáng sản kim loại: sắt, đồng, chì - kẽm, vàng, thuỷ ngân 



30 

 

 

 

- Khoáng chất công nghiệp: barit, sét gốm sứ, sét chịu lửa, felspat, than bùn. 

- Vật liệu xây dựng thông thường: sét gạch ngói, cát cuội sỏi, đá xây dựng. 

Kết quả đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của Viện 

nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản (1997) đã phát hiện và thống kê cho thấy vùng 

nghiên cứu có 6 mỏ, 31 điểm quặng và 17 điểm khoáng hoá đồng, ngoài ra còn có 

nhiều vành phân tán trọng sa và địa hoá của đồng. Các điểm quặng này chủ yếu là 

quặng đồng thứ sinh bám theo mặt lớp, mặt khe nứt và lấp đầy các lỗ hổng của đá. 

Các khoáng vật nguyên sinh có nhưng ít . 

Tất cả các đá cát kết, bột kết có xâm tán quặng đồng đều có xi măng sét bị 

sericit, clorit hoá mạnh hoặc nằm trong đới dập vỡ vò nhàu dọc đứt gẫy như ở mỏ 

Giáo Liêm, Gốc Sấu. Kết quả phân tích mẫu khoáng tướng thấy rõ khoáng vật tạo 

quặng gồm có khoáng vật nguyên sinh và thứ sinh, phân bố xen kẽ nhau thành các 

ổ, đám nhỏ, nằm cách nhau, hoặc khảm lên nhau, có chỗ khoáng vật nguyên sinh 

chiếm chủ yếu, ngược lại có nơi khoáng vật thứ sinh chiếm chủ yếu. Hiện tượng từng 

ổ, đám quặng đơn khoáng cũng phát triển nhiều. Khoáng vật nguyên sinh gồm: 

Tetraedrit, bornit, chalcosin, tennantit, chalcopyrit, pyrit, galenit, sphalerit, đồng tự 

sinh, vàng. 

Các khoáng vật thứ sinh gồm: malachit, azurit, covelin, limonit... 

 Trên cơ sở thống kê 1131 mẫu phân tích hoá quặng đồng ở Bắc Giang của 

đoàn 105, trong đó có vùng Sơn Động - Lục Ngạn như sau: 

- Hàm lượng Cu  3%, có 465 mẫu, chiếm trên 41% 

- Hàm lượng Cu từ 0,3 - 0,5 % có 136 mẫu, chiếm 12% 

- Hàm lượng Cu từ 0,5 - 0,7% có 133 mẫu, chiếm 12% 

- Hàm lượng Cu từ  0,7% trở lên chiếm 35% 

- Quặng giàu ( >2%) chiếm 15% 

Các mẫu đạt hàm lượng công nghiệp ≥ 0,5% chiếm 47% số mẫu. Hàm lượng 

quặng đồng cao nằm trong cát kết, bột kết. Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu thì 
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khoáng vật thứ sinh của đồng thường tập trung cao ở sét vôi, nhưng ngược lại các 

khoáng vật nguyên sinh lại tập trung nhiều trong cát kết, bột kết. 

Thể trọng quặng đồng đã được đoàn 105 phân tích ở các khu thay đổi 2,22 - 

2,75, trung bình là: 2,3T/m
3
.  

Kết quả công tác đo vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm, thăm dò quặng đồng trong 

thời gian qua đã đánh giá được tiềm năng tài nguyên quặng đồng trong vùng Sơn 

Động - Lục Ngạn. Tổng tài nguyên dự báo quặng đồng vùng Sơn Động - Lục Ngạn 

theo tài liệu cũ là 309.768,265 tấn quặng đồng tương ứng có 3.242,987 tấn đồng, 

trong đó tài nguyên cấp 222 + 333 là 41.210,0 tấn quặng đồng tương ứng có 1.281,0 

tấn đồng; tài nguyên cấp 222 là 34.591,0 tấn quặng đồng tương ứng có 766,25 tấn 

đồng. 
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Chƣơng 2 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đặc điểm địa hóa và khoáng vật học của đồng 

2.1.1. Đặc điểm địa hóa của đồng (Cu) 

Đồng có số thứ tự thứ 29 trong bảng tuần hoàn của Mendeleev, trọng lượng 

nguyên tử 63,54. Đồng có 2 đồng vị là 63 và 65. Trị số Clark của đồng là 4,7x10
-

3
%. Hàm lượng đồng trong đá siêu mafic là 2.10

-3
%, trong đá mafic là 1.10

-2
%, 

trong đá trung tính là 3,5.10
-2

%, trong đá axit là 2.10
-3

% . Hệ số tập trung đạt tới 

200 lần, đồng là nguyên  tố ưa lưu huỳnh, [41]. 

Trong điều kiện nội sinh đồng có hoá trị 0,1 và 2 liên quan chặt chẽ với các 

đá xâm nhập và phun trào mafic, trung tính và axit. Tuy trị số Clark của đồng nhỏ 

nhưng hệ số tập trung cao cho nên khả năng tạo thành những mỏ lớn. 

Trong điều kiện ngoại sinh tồn tại dưới dạng dung dịch keo, dung dịch thật 

và hợp chất phức. Đồng có độ hoà tan cao và hoạt hoá mạnh, song nó cũng bền  

vững trong điều kiện dung dịch quá bão hoà SO4
-2

, Cl 
-
 của các sulfur, carbonat, 

photphat, vanadat, asennat, hydroxit và oxit chứa đồng, [24]. 

Trong quá trình biến chất các thân quặng Cu được thành tạo trong quá trình 

nội sinh hoặc ngoại sinh sẽ bị biến đổi về bản chất. Quá trình xảy ra khi áp suất và 

nhiệt độ tăng cao tạo nên điều kiện hoá lý gần tương tự như điều kiện thành tạo các 

khoáng sản nhiệt dịch. Những kiểu và quá trình biến chất sẽ tạo nên những dạng 

khoáng vật đồng mới cùng với tổ hợp khoáng vật phi quặng đi kèm mới phân bố 

trong các loại đá biến chất như skarn, amphibol,…  

2.1.2. Đặc điểm khoáng vật học của đồng  

Hiện nay đã xác định được trên 240 khoáng vật đồng. Trong số đó có giá trị 

công nghiệp là những khoáng vật được thống kê trong bảng 2.1. 

 



 

 

 

 

34 

Bảng 2.1 Các khoáng vật chính chứa đồng [8] 

Khoáng vật Công 

thức 

Hàm lƣợng Cu 

(%) 

Đồng tự sinh Cu 92 

Chalcopyrit CuFeS2 34,5 

Bornit Cu5FeS4 63,3 

Cubanit CuFe2S3 22-24 

Chalcosin Cu2S 79,9 

Covelin CuS 66,5 

Tennantit 3Cu2S.As2S3 57,5 

Tetrahedrit 3Cu2S Sb2S3 52,3 

Enacgit Cu3AsS4 48,4 

Domeykit Cu3As 71,1 

Cuprit Cu2O 88,8 

Tenorit CuO 79,8 

Malachit Cu2CO3(OH)2 57,4 

Azurit Cu3(CO3)2(OH)2 57,4 

Chrysocolla (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O 37,9 

 

2.2. Phân loại các kiểu mỏ đồng trên thế giới và Việt Nam 

2.2.1. Các kiểu mỏ đồng trên thế giới 

Trên thế giới hiện nay có nhiều quan điểm về phân loại các kiểu mỏ đồng khác 

nhau, sau đây là các loại hình kiểu mỏ công nghiệp của đồng theo phân loại của 

Walter L.Pohl và nnk năm 2011, [53]. 

a. Mỏ  sulfur Cu - Ni trực magma (magma thực sự)  

Trong nhóm này, ý nghĩa quan trọng là các mỏ magma dung ly của quặng 

sulfur Cu - Ni, liên quan với các xâm nhập mafic và siêu mafic. Quặng tổng hợp, 

trong số đó đồng chiếm 1 - 2% và có thể cao hơn, cơ bản là nickel, ngoài ra còn có 

coban, vàng, platin và các nguyên tố phân tán. Đồng được hình thành trong giai 
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đoạn cuối cùng của quá trình tạo quặng, đôi khi tách ra chalcopyrit, bornit. Đồng 

được giầu lên ở đới ngoại tiếp xúc của xâm nhập. 

Trên thế giới các mỏ điển hình của loại hình nguồn gốc này có ở Nga (bán đảo 

Konsk như các mỏ Pechenga, Allarechen, Monche), Phần Lan (Pori), Thụy Sỹ 

(Kleve), Canada (Saberi, Tomson), Hoa Kỳ (Stillioter) Nam Phi (Busven, Insizva) 

và Australia (Kambanda).  

Các mỏ thuộc phân loại này được hình thành liên quan tới sự phân dị của các 

khối mafic – siêu mafic của magma giầu Mg. Các mỏ này theo các kết quả nghiên 

cứu đưa ra cho rằng chúng được hình thành trong phạm vi của vỏ lục địa, chủ yếu 

thuộc phần rìa hoạt hóa của nền (ranh giới giữa nền và đới động bao rìa). Các xâm 

nhập này có sự phân dị - phân lớp được tạo ra bởi peridotit, piroxen, gabro, norit và 

các tướng cực sâu của gabrodiorit thuộc các khiên, gabrodolerit, dolerit và picrit 

thuộc tướng á núi lửa thuộc lớp phủ nền. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ phần dưới 

của khối (độ bazơ của chúng) và độ bazơ ít hơn thuộc phần trên. 

Các thân quặng phân bố bên trong, ở ven rìa, và phạm vi gần đáy của xâm 

nhập. Trong số đó có thể bắt gặp:  

1) Các vỉa dạng vỉa thuộc cánh treo xâm tán quặng;  

2) Các vỉa hay các thấu kính nằm ở đáy của khối “dung ly” và quặng xâm tán 

dạng mạch nhỏ;  

3) Các thấu kính và các thể có hình thái không đều đặn của quặng dăm kết ở 

tiếp xúc;  

4) Các thân quặng dạng mạch và các mạch của quặng dạng khối. Kích thước 

các thân quặng có thể thay đổi từ trăm mét tới 1000 - 1500 mét theo chiều dài của 

đường phương, từ vài trăm mét tới 800 - 1000 mét theo góc dốc và chiều dầy từ 1 - 

2 thậm chí 40 - 50 mét, hiếm khi tới 100 mét. Quặng là đồng sinh - xâm tán, thậm 

chí dạng khối và biểu sinh là các khối dạng thể next và dăm kết. 

 Thường chúng là quặng tổng hợp: ngoài Ni, Cu còn có chứa Pt, Pd, Rh, Ru, 

Co, Se, Te; mang đặc trưng hoàn toàn thể hiện là các khoáng vật. Khoáng vật quặng 

chính có pirotin, chalcopyrit, pentlandit, thể hiện ít hơn có magnetit, pyrit, cubanit, 



 

 

 

 

36 

bornit, polidimit, nikelin, milerit, violarit sperilit và cuperit. Các khoáng vật không 

quặng có olivin, plaziocla và piroxen bazơ, ngoài ra còn có thể có granat, epidot, 

serpentin, actinolit, talk, clorit và cacbonat. 

Đá vây quanh hình thành các đới mỏng có actinolit, scapolit, antigorit, clorit, 

serpentinit và các khoáng vật chứa nước khác. Đôi khi tạo ra các vành đá biến đổi 

như skarn, thạch anh hóa, cacbonat hóa hết sức có giá trị (mỏ Talnax). Tuy nhiên 

các biến đổi nhiệt dịch này được tạo ra sau khi hình thành các khối quặng sulfur 

đồng – nickel chính, được hình thành trong quá trình dung ly magma. 

 Ở giai đoạn này, theo M. Godlev được tạo ra trong một vài giai đoạn :  

1) Giai đoạn sớm là là các mạch sulfid riêng biệt;  

2) giai đoạn giữa là kết tinh các thành tạo silicat (ở nhiệt độ 1100 – 1200
o
C), 

các sulfur ở dạng thể lỏng;  

3) Giai đoạn hậu magma muộn kết tinh các sulfur đồng sinh ở nhiệt độ hoàn 

toàn cao (600 – 800
o
C) và tiếp theo hình thành các xâm tán thể neck (600 – 300

o
C) 

trong các đá vây quanh;  

4) Giai đoạn kết thúc là giai đoạn sulfur hóa là hình thành các sulfur do phản 

ứng của lưu huỳnh với các khoáng vật chứa kim loại của đá, cũng như các thể next 

của dung thể sulfur dạng mạch. Khi này các dung thể quặng chuyển đổi do dung 

dịch nhiệt dịch chứa sulfur, từ đó tách ra quặng muộn bornit – milerit. Giai đoạn kết 

thúc ở nhiệt độ thấp là giai đoạn hậu magma liên quan với một vài thành tạo quặng 

tái lắng đọng. 

Theo mức độ biến đổi về thành phần của dung thể sulfur, theo chiều hướng 

đặc trưng của chúng và kết tinh, đưa tới việc xác định tích tụ nickel riêng biệt, trong 

này có sự tiến hóa bao gồm việc tăng hàm lượng đồng sau đó là sắt. Quá trình này 

được mô tả trên giản đồ của hệ thống ba cấu tử FeS - Ni3S2 - Cu2S. Trên hệ thống 

giản đồ này cho thấy sự kết tinh của quặng sulfur bắt đầu từ dung dịch cứng pirotin 

và diễn ra theo sơ đồ các điểm kết tinh (etecti), sau cùng hình thành như là 

pentlandit và sau đó là chalcopyrit. 
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b. Mỏ đồng trong carbonatit 

Đặc trưng cho kiểu mỏ này là mỏ Palabora ở Nga và một vài thành tạo 

cacbonatit ở Siberi và bán đảo Konsk.  

Mỏ Palabora liên quan chặt chẽ với khối đá siêu mafic kiềm - xuyên cắt khối 

granit tuổi Archeozoi. Chúng là các thể dạng ống (có đường kính 0,5 - 0,7 km), 

phần trung tâm được tạo ra bởi cacbonatit, còn ven rìa là quặng magnetit - apatit. 

Đới quặng đồng xâm tán dạng mạch nhỏ trong cacbonatit tồn tại tới độ sâu 900 mét. 

Các khoáng vật chính có bornit, được hình thành trong giai đoạn đầu tiên của quá 

trình tạo quặng và chalcopyrit, được hình thành ở giai đoạn thứ hai; biểu hiện ít hơn 

có chalcosin, valenriit, cubanit và magnetit. Mỏ có giá trị tổng hợp với hàm lượng 

của đồng (trung bình 0.68%), sắt và phốt phát lưu huỳnh. Trữ lượng đồng được 

đánh giá có khoảng 1,5 triệu tấn. 

c. Các mỏ Cu-(Mo-Au) porphyr 

Có giá trị kinh tế lớn nhất thuộc kiểu mỏ này là các mỏ ở các bang phía tây 

Hoa Kỳ như (Bingham, Utah, Bisbee, Arizona, Ely, Nevada), ở Mexico (La 

Caridad), ở Đông Nam Á (Bougainville, Tedi, Papua-New Guinea), ở Iran (Sar 

Cheshmeh) và ở đông nam châu Âu (Recsk, Hungary, Medet, Bulgaria, Bor, Serbia 

và Deva, Romania).… Các mỏ kiểu đồng porphyr được thành tạo trong giai đoạn 

sớm của quá trình hình thành rìa lục địa (Sawkin,1990). Điển hình nhất là các mỏ 

Chuquicamata (Chile), Kounrat (Kazacstan). 

Thân quặng có dạng bướu mạch, oval  hoặc dạng vành khuyên; hình trụ, hình 

nón. Kích thước các bướu mạch dài 2-3 km, rộng 0,7 - 1,5 km. Nếu là cấu trúc trung 

tâm thì có thể kéo dài hàng trăm mét đến 1km theo mặt cắt ngang. Theo chiều thẳng 

đứng khoáng hoá duy trì từ 300 - 500 m và lớn hơn. Quặng tập trung tạo lớp mỏng 

trong mạch thạch anh và thạch anh - felsfat (dày vài mm đến vài centimet) chứa 

sulfur. Các sulfur đó phân bố dưới dạng xâm tán và dạng ổ. Các khoáng vật nguyên 

sinh chủ yếu của quặng gồm chalcopyrit và pyrit, khoáng vật mạch là thạch anh, 

siderit, khoáng vật thứ yếu là molybdenit, bornit, hematit, felsfat, canxit và ankerit. 

Hàm lượng đồng trung bình trong quặng nguyên sinh 0,2 - 0,7 % trong đới làm giàu 
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thứ sinh tăng tới 1 - 1,5 %, từ quặng đồng còn lấy ra được một số  nguyên tố khác 

như molybden (0,005 - 1,05%), Au, Ag, Se, Te, Re,… 

  Quặng cấu tạo mạch, xâm tán hoặc đám, kiến trúc hạt tự hình, porphyr, gặm 

mòn,… 

  Các mạch nhỏ được hình thành tạo trong các thời kỳ: thời kỳ trước tạo quặng 

là thạch anh, felspat với quặng hoá nghèo sulfur và magnetit, ở thời kỳ tạo quặng 

với sự khởi đầu là thạch anh với molybdenit, chalcopyrit, pyrit và sau đó là thạch 

anh, thạch anh carbonat với quặng đồng xám, sphalerit, galenit, vàng, bạc… và thời 

kỳ sau tạo quặng xuất hiện các mạch nhỏ chalcedon, canxit với anhydrit, fluorit, 

barit và hematit. 

Đối với quặng oxy hoá, phụ đới làm giàu quặng sulfur thứ sinh có ý nghĩa rất 

lớn, trong các mỏ đồng porphyr. 

Sơ đồ đới thứ sinh theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới gồm: 1) Đới oxy 

hoá dày 10 - 30m đôi khi đến 100 - 200m gồm các khoáng vật malachit, azurit, 

tenorit, crizocon, đồng tự sinh; 2) Đới rửa lũa dày 20 - 25m gồm các khoáng vật 

chalcosin, covelin, hàm lượng đồng trong đới này tăng 1,5 - 2,5 lần so với quặng 

nguyên sinh. 

  Độ sâu thành tạo mỏ đồng porphyr dao động từ trăm mét đến 2 - 2,5 km. 

Nhiệt độ tạo khoáng theo tài liệu nghiên cứu bao thể từ 700 - 600
0
C ở thời kỳ  đầu 

tiên đến 100
0
C và thấp hơn ở thời kỳ cuối; sulfur đồng được tách ra trong khoảng 

350 - 250
0
C. 

d. Các mỏ oxyt sắt- đồng-vàng nhiệt dịch magma (Iron oxide copper- gold- 

IOCG) 

Khái niệm IOCG ra đời khi phát hiện ra mỏ Olympic Dam (1975-1976). 

Mỏ thường liên quan đến magma kiềm tuy nhiên rất hiếm xác định được mối quan 

hệ giữa khoáng hóa với các khối xâm nhập đồng sinh trong khu vực nghiên cứu. Mỏ 

rất giàu oxit Fe (magnetit, hematit và ít Ti) và nghèo S (chalcopyrit, bornit, 

chalcosin, pyrotin và ít pyrit). Bao thể rất giàu muối và CO2. Quặng chủ yếu phân 
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bố trong các đới dăm kết và hầu như rất ít các mạch thạch anh. Biến đổi đá vây 

quanh thường gặp là albit hóa, hematit hóa.  

e. Các mỏ quặng đồng kiểu đảo Sip (Cyprus) 

Loại hình mỏ này được đặt tên theo đảo Cyprus ở phía đông Địa Trung Hải, 

chúng thường có tiềm năng hạn chế và quy mô mỏ khá nhỏ. Việc khai thác quặng 

đồng trên đảo đã được thực hiện vào thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên và kết 

thúc bởi sự suy tàn của đế chế La Mã. Năm 1921 chúng được tái khai thác trở lại và 

kết quả là hơn 30 mỏ đồng có giá trị công nghiệp đã được khai thác.  

Về mặt địa chất cho thấy các mỏ đồng của Síp được tạo ra bởi hoạt động núi 

lửa với thành phần khoáng gồm pyrit, chalcopyrit, magnetit, sphalerit, marcasit, 

galena, pyrotin, cubanit, stannit-besterit, hematit trong đó pyrit và chalcopyrit  

thường có khối lượng lớn, hạt mịn, đôi khi liên kết hoặc kết thành dải?.  Biến đổi đá 

vây quanh thường gặp là clorit hóa, sericit hóa, đôi khi albit hóa. 

f. Các mỏ sulfur đặc sít trong các đá phun trào (Volcanogenic Massive 

Sulfide -VMS)  

Hầu hết các mỏ phân bố trong các tầng trầm tích vụn núi lửa có bề dày mỏng 

(<100m) xen kẹp trong các tầng đá phun trào. Đá vây quanh là phun trào dưới biển 

hoặc trầm tích vụn phun trào. Tuổi của khoáng hóa bằng tuổi đá vây quanh. Quặng 

thường có cấu tạo đặc sít và mạng mạch với thành phần khoáng vật gồm pyrit cộng 

sinh với các khoáng vật sphalerit, chalcopyrit, galena, tetrahedrit-tennatit. Loại hình 

mỏ chia theo nhóm khoáng sản Cu, Au, Cu-Zn và đa kim/polymetallic (Cu-Zn-Pb-

Ag-Au). Các mỏ đều có Zn>Pb. Trong 1 mỏ, quặng có tính phân đới từ đá móng 

đến đá mái như sau:  Fe ⇒Cu-Au ⇒Pb-Zn (% thấp) ⇒Pb-Cu-Ag-Au (% cao) ⇒Ba-

Au. Tuy nhiên không phải mỏ nào cũng gặp đủ các đới như vậy. Đá mái thường bị 

biến đổi nhẹ hoặc không bị biến đổi còn đá móng bị biến đổi khá mạnh. Các hiện 

tượng biến đổi thường gặp gồm sericit hóa, clorit hóa, thạch anh hóa. Thân quặng 

thường có dạng vòm và được khống chế bởi các yếu tố địa tầng. 
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g. Các mỏ quặng đồng trầm tích-phun khí (SEDEX) 

Các mỏ ở Sedex tạo thành nhiều mỏ quặng lớn trên thế giới, bao gồm mỏ 

Sullivan ở Canada, Mount Isa, đồi Broken protolith và HYC ở Úc, và Rammelsberg 

ở Đức. Quặng được đặc trưng bởi các lớp và lớp phủ các sulfua với thành phần 

khoáng vật gồm sphalerit, galenit, pyrit và pyrotin có thể với chalcopyrit và barit. 

Các thấu kính hoặc lớp quặng có độ dày từ vài cm đến hàng chục mét. Nhiều lớp có 

thể xuất hiện trên một khoảng thẳng đứng có thể theo thứ tự hàng km và có thể kéo 

dài tới vài km dọc theo đường đình công.  

Trầm tích Sedex thường hình thành trong các bể trầm tích bị giới hạn bởi các 

đứt gãy tăng trưởng trầm tích tổng hợp. Các lỗ thoát khí thường xảy ra dọc theo các 

đứt gãy và nước muối thoát ra tích tụ trong các chỗ trũng đáy biển lân cận. Sangster 

(2002) cho rằng chất lỏng mặn được thải ra đáy biển và chảy ra khỏi lỗ thông hơi 

dưới dạng chất lỏng "ôm sát đáy". Ông gợi ý rằng mật độ và vận tốc cao của chúng 

đã ngăn không cho chúng trộn với nước biển bên trên, đồng thời ngăn cản sự làm 

mát và pha loãng đáng kể của chất lỏng quặng cho đến khi chúng dừng lại ở một địa 

hình đáy biển thấp. Có một mối quan hệ không gian chặt chẽ giữa trầm tích Sedex 

và đá núi lửa mafic. Tuy nhiên, so với trầm tích VMS, trầm tích Sedex thường giàu 

chì-kẽm và nghèo đồng, và được hình thành trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn (tức 

là dưới 260°C). 

h. Các mỏ đồng theo tầng/dạng tầng (stratabound/stratiform) 

Các mỏ đồng stratabound/stratiform đều là những khái niệm tương đối giống 

nhau để nói về một kiểu mỏ Cu mà nguồn gốc của nó là Cu được tách ra từ các 

khoáng vật tạo đá có trước trong đá trầm tích núi lửa, trầm tích, đá magma có thành 

phần mafic (Cu tồn tại dưới dạng nguyên tố vết, có hàm lượng rất thấp trong các 

khoáng vật tạo đá mafic) mà để Cu được tách ra từ  khoáng vật đó thì cần phải có 

năng lượng. Năng lượng ở đây là quá trình tạo đá dưới sâu bể trầm tích, hoặc quá 

trình biến chất. Sau đó tạo ra nước trầm tích hoặc nước biến chất có chứa Cu. 

Tùy từng điều kiện địa chất cụ thể mà nó sẽ thành tạo nên các kiểu khoáng hóa 

và lắng đọng Cu khác nhau, và khi đó người ta có thể dùng các khái niệm gần gũi 
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nhất với các kiểu khoáng hóa đó như Stratabound (ý nói một tầng trầm tích nào đó 

chứa quặng, gọi là yếu tố đá vây quanh quặng) hay stratiform ý nói một tầng địa 

chất nào đó có vài trò chính trong việc hình thành thân quặng (ví dụ như là môi 

trường tạo quặng hoặc là nguồn gốc tạo quặng).  

Theo F. Canavan (1973), sự khác nhau cơ bản nhất giữa stratabound và mỏ 

stratiform là mỏ stratiform khoáng hóa có giá trị kinh tế là toàn bộ chiều dày của 

một hoặc nhiều tầng, lớp và thậm chí cả một phần bên ngoài của chiều dày tầng 

khoáng hóa. Còn mỏ stratabound thì sự phân bố của quặng trong một hoặc nhiều 

tầng, lớp nhưng khối lượng khoáng hóa có thể bị phân tách hoặc có thể không tồn 

tại ở ngoài phạm vi chiều dày toàn bộ  hệ tầng. Quặng thường tồn tại dưới dạng 

xâm tán, vi mạch, lớp, mạng mạch, [42]. 

Đặc điểm của thân khoáng theo tầng bao gồm:  

+ Thân quặng thường nằm chỉnh hợp với địa tầng hoặc cắt qua địa tầng, nhưng 

phải phân bố trong một địa tầng nhất định.  

+ Khoáng vật quặng phân bố ở dạng xâm tán hoặc vi mạch xuyên cắt phân vỉa. 

+ Thân quặng phân bố trong các tập đá trầm tích; chúng giới hạn một phần 

trong mặt cắt địa tầng bởi vậy tất cả quặng thường được chứa trong một địa tầng 

hoặc một đơn vị địa tầng. 

+  Quặng hóa tồn tại ở một hoặc nhiều lớp và cũng có thể tồn tại ở dạng bất 

quy tắc và luôn biến đổi.  Thân quặng thường có dạng thấu kính và được bao hoặc 

giới hạn trong một đơn vị địa tầng cụ thể. 

+ Quặng phân bố trong địa tầng nhất định nhưng không nhất thiết phải phân 

bố trong cả địa tầng. 

Đặc điểm của thân khoáng dạng tầng bao gồm 

+ Thân quặng thường nằm chỉnh hợp hoặc gần chỉnh hợp với phân lớp. 

+ Thân quặng thường có dạng lớp,  phân tầng, vỉa 

+ Thân quặng nằm trong một trình tự phân tầng nói chung và trong các lớp 

tuân thủ chặt chẽ sự phân tầng và phù hợp với trình tự của quá trình tạo đá hoặc 

mức độ biến chất. 
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+ Thân quặng có giới hạn nhưng mang hình thể đầy đủ của tầng, lớp nhất 

định. Ngoài ra quá trình lắng đọng quặng đều mang những đặc điểm phù hợp với sự 

hình thành từng phân lớp trong môi trường trầm tích. 

2.2.2. Các kiểu mỏ đồng ở Việt Nam 

2.2.2.1. Khái quát về sự phân loại các kiểu mỏ đồng ở Việt Nam  

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy khoáng hóa đồng ở Việt Nam tập 

trung chính ở miền kiến tạo sinh khoáng tây bắc và có biểu hiện không nhiều trong 

các cấu trúc thuộc phạm vi đông bắc. 

Về loại hình nguồn gốc đã được xác lập, so với thế giới, rõ ràng các biểu hiện 

quặng hóa đồng của Việt Nam, nghèo về loại hình nguồn gốc, cũng như quy mô của 

mỏ. 

Có thể kể đến một vài mỏ đồng quan trọng ở nước ta như  Mỏ Sin Quyền (Lào 

Cai);  Mỏ Bản Phúc (Sơn La); Mỏ Vạn Sài (Sơn La); Điểm quặng Bản Giàng (Sơn 

La)... 

Ngoài các mỏ và điểm quặng chính như trên, còn có rất nhiều điểm quặng 

khác phân bố rải rác ở các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng 

Ngãi... 

Áp dụng có lựa chọn các kiểu phân loại đồng trên thế giới, các nhà Địa chất 

Việt Nam đã có được những thành quả đáng kể trong việc phân loại chúng.  

Trong thuyết minh bản đồ khoáng sản Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (1965) đã 

phân chia các thành hệ quặng Cu sau:  

- Chalcopyrit - pyrotin - magnetit nguồn gốc skarn (Lương Sơn).  

- Chalcoprit - thạch anh, chalcoprit - barit - thạch anh nguồn gốc nhiệt dịch 

(Vạn Sài). 

- Chalcopyrit - chalcosin - bornit trầm tích (Bắc Giang).  

- Chalcopyrit - magnetit - orthit siêu biến chất (Sin Quyền).  

- Pyrotin - pentlandit - chalcopyrit dung ly (Tạ Khoa).  

Nguyễn Văn Nhân (1985) đã phân chia các thành hệ quặng đồng ở miền Bắc 

Việt Nam như sau:  
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- Pyrotin - pentlandit - chalcopyrit trong đá siêu mafic.  

- Pyrotin - chalcopyrit - magnetit trong đá biến chất trao đổi.  

- Chalcopyrit - thạch anh dạng mạch trong phun trào mafic. 

- Đồng tự sinh.  

- Đồng trong cát kết.  

Năm 1990, trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu sinh khoáng và dự báo triển 

vọng khoáng sản đới Sông Đà - Sông Mã" Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Liên 

và nnk đã phân ra 5 thành hệ quặng đồng, đồng - nickel:  

- Pyrotin - pentlandit - chalcopyrit (Tạ Khoa).  

- Chalcopyrit - thạch anh (konchedan) gồm 3 kiểu:  

+ Chalcopyrit - thạch anh trong đá phun trào (Vạn Sài, Quy Hướng, Huổi 

Long, Đá Chông...).  

+ Chalcopyrit - pyrotin - menhicovit - thạch anh trong đá gabrodiabas (Lương 

Sơn) có bismut tự sinh.  

+ Bornit - chalcopyrit - thạch anh trong đá phun trào mafic (Vọ Cỏ, Kim Bôi) 

có vàng tự sinh.  

- Bornit - chalcosin trong trầm tích lục nguyên xen phun trào mafic hoặc đá 

vôi (Hồng Thu, Quang Tân Trải, Nà Lộc, Giai cả...).  

- Chalcopyrit - pyrit - sphalerit (galenit) - konchedan đồng - đa kim.  

- Đồng tự sinh.  

2.2.2.2. Các kiểu mỏ đồng ở Việt Nam 

Tổng hợp chung, ở Việt Nam cho tới thời điểm này có các kiểu mỏ công 

nghiệp của quặng đồng như sau [38]: 

+ Kiểu mỏ Cu - Ni nguồn gốc magma 

+ Kiểu mỏ đồng nguồn gốc nhiệt dịch  

+ Kiểu mỏ conchedan đồng 

+ Kiểu mỏ đồng - thạch anh 

+ Kiểu mỏ cát kết và đá phiến chứa đồng 
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a.  Kiểu mỏ Cu - Ni nguồn gốc magma  

Kiểu mỏ này liên quan với đá xâm nhập mafic-siêu mafic, chủ yếu tập trung ở 

các mỏ và điểm quặng: Bản Phúc, Bản Chạng, Bản Mông, Bản Khoa, Đèo Chẹn, 

Bản Cải (Tạ Khoa), Bản Lài, Bản Lèn (Vạn Yên). Trong đó mỏ Bản Phúc được 

thăm dò tỉ mỉ và đã đưa vào khai thác. Ngoài vùng Tây bắc, ở Việt Nam kiểu quặng 

hóa này còn gặp ở Bản Rịn, Núi Chúa (Thái Nguyên) liên quan với đá mafic - siêu 

mafic phức hệ Bản Rịn và phức hệ Núi Chúa và ở Suối Củn, Đông Chang phức hệ 

Cao Bằng. Điển hình cho kiểu mỏ này là mỏ Bản Phúc, thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La, nằm trong nếp lồi Tạ Khoa. Tại đây các khối xâm nhập siêu mafic Bản 

Xang, Bản Khoa, Bản Phúc thuộc phức hệ Bản Xang liên quan chặt chẽ với khoáng 

hóa Cu - Ni. Quặng có cấu tạo đặc sít với hàm lượng trung bình Cu: 1,63%, Ni: 

6,42%, Co: 0,02%, Se: 0,046%, Te: 0,005% và Au: 0,07 - 0,27g/T, Ag: 3g/T, Pt: 

0,12g/T. Thành phần khoáng vật quặng trong mạch chính chủ yếu là pyrotin, 

chalcopyrit, pentlandit, magnetit còn trong quặng xâm tán hai bên mạch chủ yếu là 

chalcopyrit, ít pyrit, sphalerit, galenit, nickelin, skuterodit… Khoáng vật mạch có 

thạch anh, clorit. Thân quặng dung li nằm ở đáy khối siêu mafic với quặng hóa phân 

bố không đều ở giữa dày, hai bên mỏng tựa lòng chảo.  

b. Kiểu mỏ đồng nhiệt dịch  

Kiểu mỏ này phân bố chủ yếu dọc bờ phải Sông Hồng, trong các đá biến chất 

gneis biotit, đá phiến thạch anh - hai mica, đá hoa của hệ tầng Sin Quyền (PRsq). 

Điển hình là mỏ đồng Sin Quyền. Mỏ gồm 17 thân quặng dạng mạch chuỗi, thấu 

kính hoặc mạch phân nhánh với phương chung 293 - 298°, cắm dốc 70 - 75° về 

đông bắc.  

Phần lớn các thân quặng nằm song song với mặt phân phiến của đá vây quanh, 

song ranh giới giữa quặng và đá vây quanh nhiều khi không rõ ràng. Thành phần 

khoáng vật quặng rất phong phú, chủ yếu gồm: pyrotin, chalcopyrit, magnetit, pyrit, 

menicovit, orthit, thứ yếu có rutin, ilmenit, sphalerit, quặng đồng xám, macazit, 

arsenopyrit, cubanit; hiếm gặp có molybdenit, galenit, cobantin, saflonit, vàng tự 

sinh, calaverit, uraninit, milerit và nhóm khoáng vật đất hiếm. Khoáng vật phi 
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quặng có thạch anh, granat, biotit, hedenbecgit, apatit, clorit, calcit. Hàm lượng Cu: 

0,01 - 11,58%, Au: 0,46 - 0,55 g/T, Co: 0,039 - 0,065 g/T.  

Trữ lượng thăm dò đạt 551 ngàn tấn Cu, 35 tấn Au, 25 tấn Ag. Về nguồn gốc 

trước đây nhiều nhà địa chất xếp vào mỏ nguồn gốc skarn, một số xếp vào nhiệt 

dịch sâu và siêu biến chất (?), cần được nghiên cứu sáng tỏ thêm.  

c. Kiểu mỏ conchedan đồng  

Kiểu mỏ này phân bố chủ yếu ở Tây Bắc Việt Nam, liên quan với các đá phun 

trào có thành phần khác nhau, gồm các kiểu quặng hoá: 

 + Pyrit - chalcopyrit - bornit trong đá phun trào mafic. Phân bố trong các đá 

trầm tích - phun trào mafic, bazan diabas hệ tầng Sông Mã (Ɛ2sm); bazan - trachyt 

hệ tầng Viên Nam (T1vn), bazan porphyrit, spilit, hyalobazan hệ tầng Cẩm Thủy 

(P2ct), điển hình là mỏ Vạn Sài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.  

+ Pyrit - chalcopyrit - bornit trong trầm tích - phun trào trung tính và acit - 

kiềm. Loại này chủ yếu phân bố trong đá trachyt - dacid của hệ tầng Viên Nam. 

Điển hình là điểm quặng Lũng Cua, huyện Ba Vì, Hà Nội. 

 + Pyrit - chalcopyrit - thạch anh trong đá carbonat. Kiểu khoáng này phát 

triển chủ yếu ở Tây bắc, phân bố ở Lai Châu trong các đá carbonat hệ tầng Nậm Pìa 

(D1np), hệ tầng Bản Páp (D1-2bp) và hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs), tiếp xúc với đá phun 

trào mafic của hệ tầng Viên Nam (T1vn). Điển hình của kiểu này là điểm quặng 

Hồng Thu và Quang Tân Trai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

+ Đồng tự sinh trong phun trào bazan. Điển hình là điểm quặng Bản Giàng 

(Xuân Giàng) huyện Phù Yên, tỉnh sơn La. Cu tự sinh nằm trong bazan bị lục hóa 

của hệ tầng Cẩm Thủy (P2ct). Thân quặng Cu tự sinh dày, nằm chỉnh hợp với đá 

vây quanh.  

+ Pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit trong đá phun trào mafic. Kiểu 

khoáng này phân bố dọc rift Sông Đà ở hai khu vực Lai Châu và Hòa Bình, gắn bó 

chặt chẽ với các đá phun trào mafic của hệ tầng Cẩm Thủy (P2ct) và Viên Nam 
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(T1vn), gồm porphyrit, bazan, thứ yếu là porphyrit diabas, spilit và tuf của chúng. 

Đây là kiểu quặng hóa đồng đa kim có chứa vàng rất có triển vọng.  

d. Kiểu mỏ đồng - thạch anh  

Kiểu mỏ đồng - thạch anh gồm ba kiểu quặng hóa, đó là:  

+ Thạch anh - chalcopyrit - đa kim: điển hình của kiểu khóang này là điểm 

quặng Tình Sùng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Thành phần khoáng vật quặng 

gồm chalcopyrit, pyrit, tetrahedrit, sphalerit, galenit, limonit, malachit. Đá vây 

quanh quặng là cát bột kết, đá phiến sét, đá phiến vôi của hệ tầng Mẫu Sơn (T3 ms).  

+ Thạch anh - chalcopyrit - molybdenit: điểm quặng điển hình Bản Khoang 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Thành phần khoáng vật quặng gồm molybdenit, pyrit, 

chalcopyrit, magnetit, bornit, pyrotin, canxiterit tạo thành đới khoáng hóa dài 80m, 

rộng 3,5m và tạo các mạch nhỏ trong granitoid phức hệ Ye Yên Sun. Hàm lượng 

quặng Mo: 0,1 - 1,62%, Cu: 0,01 - 0,24%, Bi: 0,01 - 3,35%, Sn: 0,03 - 0,04%. 

 + Kiểu quặng đồng gabroit: thành phần khoáng vật chủ yếu là chalcopyrit, 

pyrotin, pyrit, ilmenit, magnetit, sphalerit gặp ở Thanh Hóa. Quặng nằm trong 

gabro, gabrodiabas phức hệ Núi Chúa. 

 e. Kiểu mỏ cát kết và đá phiến chứa đồng  

Trên lãnh thổ Việt Nam quặng hóa đồng trong cát kết phân bố khá rộng rãi 

trong hệ tầng Mẫu Sơn (T3 ms), gồm cát bột kết, cuội kết màu tím, màu đỏ ở phần 

dưới; chuyển lên bột kết, đá phiến sét xen ít cát kết; và trên cùng là cát bột kết, đá 

phiến sét, phiến vôi, cát bột kết chứa vôi với chiều dày đến 1200m, trên một diện 

tích 500km
2
, bao gồm hai kiểu quặng hóa. Ở khu vực đông bắc bao gồm các điểm 

quặng Tân Sơn, Làng Chả, Tân Hoa, Biển Động, Khuôn Mười, Phú Nhuận, Giao 

Liêm tạo thành một vùng kéo dài 70 - 80 km, rộng 20 - 30 km với thành phần 

khoáng vật phức tạp hơn, ngoài chalcopyrit, bornit, chalcosin còn có tetrahedrit, 

sphalerit, galenit và các khoáng vật thứ sinh của Cu, Fe. Quặng hóa tập trung theo 

các đới vỡ vụn, vò nhàu trong đá phiến sét vôi chứa các thấu kính thạch anh. Ở khu 
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vực tây nam bao gồm các điểm Khuôn Xó, Cầu Nhạc, Đèo Chũ, Hồng Sơn - Đèo 

Váng, Làng Cai, Khuôn Rậm, Đèo Tấn, Đèo Lé và nhiều điểm khác mới phát hiện 

về phía tây tạo thành một vùng có khoáng hóa Cu dài hơn 60km và rộng 30 - 40 

km. Các thân quặng có dạng thấu kính, lớp nằm khớp đều trong đá vây quanh. 

Thành phần khoáng vật quặng đơn giản, chủ yếu là chalcopyrit, bornit, chalcosin. 

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu mới của luận án đã chứng minh quặng 

đồng ở vùng Biển Động - Quý Sơn thuộc kiểu mỏ đồng theo tầng có nguồn gốc 

nhiệt dịch nhiệt độ trung bình - thấp. Những kết quả này sẽ được trình bày chi tiết 

trong những phần sau của luận án. 
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Bảng 2.2. Phân loại các kiểu mỏ công nghiệp của đồng 

(Theo Walter L. Pohl, 2011 và nnk) 

Kiểu mỏ Cấu trúc hình thái thân quặng Khoáng vật đặc trƣng Ví dụ 

 

 

1. Magma 

Dạng xâm tán, xâm tán dạng vỉa, 

đặc xit, thấu kính, bám đáy, mạch. 

 Quặng: chalcopyrit penlandit, 

pyrotin, magnetit 

 Phi quặng: olivin, pyroxen, 

epidot, serpentin, carbonat. 

Sotberi (Canada), Morim, 

Petsenga (Liên xô cũ) 

 

 

2. Carbonatit 

 

Dạng ống, cấu trúc phân đới đồng 

tâm 

 Quặng: bornit, chalcopyrit, 

pyrotin, pyrit, molibdenit, ankerit, 

siderit, rutin, magnetit, apatit. 

 Phi quặng: canxit, dolomit. 

Palabona (Nam Phi), Sibia và 

Cola (Liên xô cũ) 

 

3. Porphyry 

 

 

Dạng mạch, ống và bướu mạch, ô 

van, vành khuyên (trên bình đồ), 

hình trụ, hình nón (trên mặt cắt) 

Quặng: pyrit, vàng, asenopyrit, 

turmalin, molybdenit, chalcopyrit, 

galenit, sphalerit, pyrit, magnetit, 

rodocrosit, tremolit, talc 

  Phi quặng: thạch anh, canxit, 

barit. 

Mỏ Klaimac, mỏ Biutt ở Mỹ; 

mỏ Kadjaran, mỏ Kounrat ở 

Liên xô cũ cũ; mỏ 

Trukikamata, mỏ El- Teniente 

ở Chi Lê; mỏ Xalavat ở Ural; 

mỏ Vurly Briag. 

4. Mỏ oxyt sắt- đồng-

vàng nhiệt dịch magma 

IOCG (Iron oxide 

copper- gold) 

Các thân quặng hầu hết nằm trong 

các đới răm kết 

 Magnetit, hematit, chalcopyrit, 

bornit, chalcosin, pyrotin, vàng 

Mỏ Olympic Dam 

5. Các mỏ quặng đồng 

kiểu đảo Sip (Cyprus) 

Quặng thường phân bố dọc theo 

các đứt gãy sớm hoặc nằm trong 

các đới chuyển tiếp bazan-mafic 

Pyrit, chalcopyrit, magnetit, 

sphalerit, marcasit, galena, 

pyrotin, cubanit, stannit-besterit, 

hematit, đôi khi có goethit. 

 

Các khu vực khai thác quặng 

như Kalavassos , Kambia , 

Limni , Skouriotissa  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalavassos&usg=ALkJrhgmixmQ9qgLqgOwpwbcCcFRzyzfSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kampia,_Cyprus&usg=ALkJrhgDYcGpl6h6vLuP7IAur9Qo3VtP6g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lemnos&usg=ALkJrhhhQ0_ffnzeCLqiypQW3ztqwKzEOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Skouriotissa&usg=ALkJrhgrVivr72Qzxk32hg0ddAHEm4kt8A
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Kiểu mỏ Cấu trúc hình thái thân quặng Khoáng vật đặc trƣng Ví dụ 

6. Các mỏ sulfur đặc sít 

trong các đá phun trào 

VMS (Volcanogenic 

Massive Sulfide) 

Hầu hết các thân quặng phân bố 

trong các tầng trầm tích vụn nứi 

lửa có bề dày <100m xen kẹp 

trong các tầng đá phun trào 

 

Quặng thường có cấu tạo đặc sít 

với thành phần chính là pyrit, 

sphalerit, chalcopyrit và galenit 

 

Mỏ Bathurst District, mỏ 

Kuroko, mỏ Southern Urals, 

mỏ  

7. Các mỏ đồng nguồn 

gốc trầm tích -phun khí 

SEDEX 

Quặng thường phân bố trong các 

bể trầm tích dưới dạng các lớp 

phủ với bề dày từ vài cm đến chục 

mét  

Sphalerit, galenit, pyrit 

pyrotin,chalcopyrit và bari 

Mỏ Sullivan ở Canada, Mount 

Isa, đồi Broken protolith, và 

HYC ở Úc, và Rammelsberg 

ở Đức 

8. Các mỏ đồng theo 

tầng/dạng tầng 

- Các mỏ đồng theo 

tầng(Stratabound) 

 

 

 

 

- Các mỏ đồng dạng tầng 

(Stratiform)  

 

Thân quặng thường tồn tại dưới 

dạng thấu kính, xuyên cắt hoặc 

phân bố trong các mặt bong lớp 

của hệ tầng nhất định.  Tuy nhiên 

quặng không nhất thiết phải phân 

bố đều trong cả hệ tầng đó.  

Thân quặng thường tồn tại dưới 

dạng lớp, tầng, vỉa. Chúng nằm 

chỉnh hợp hoặc gần chỉnh hợp với 

mặt phân lớp. Các lớp tuân thủ 

chặt chẽ sự phân tầng và phù hợp 

với trình tự của quá trình tạo đá 

hoặc mức độ biến chất.  

Quặng: chalcosin, bornit, 

chalcopyrit, pyrit, quặng đồng 

xám, covelin, galenit, sphalerit 

  Phi quặng: thạch anh, canxit, 

barit... 

 

 

Quặng: chalcosin, bornit, 

chalcopyrit, pyrit, quặng đồng 

xám, covelin, galenit, sphalerit 

  Phi quặng: thạch anh, canxit, 

barit... 

Đai trầm tích đồng ở khu vực 

Zambia; Mỏ Calgary, Alberta 

ở Canada; mỏ Octokumpu ở 

Finland 

 

 

 

 

Đai trầm tích đồng ở Trung 

Phi 

9. Mỏ phong hóa/làm 

giàu đới thứ sinh 

Các thân quặng có thể lộ thiên 

hoặc chôn vùi dưới lớp trầm tích 

trẻ 

Quặng: covenlin, chalcosin, 

bornit, limonit 

Mỏ đồng Escodida, 

Chuquycamanta ở Atacama 

Chile 
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2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận án 

2.3.1. Phương pháp thu thập, phân tích, so sánh, tổng hợp tài liệu 

Tiến hành thu thập và tổng hợp các tài liệu đã công bố trong các Tạp chí, Kỷ 

yếu Hội thảo, Chuyên khảo, Báo cáo lưu trữ... đồng thời thu thập các tài liệu liên 

quan trên các trang Web có nội dung liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án 

để có các tài liệu cập nhật với trình độ nghiên cứu của thế giới. Các thông tin, tài 

liệu thu thập được phân tích, đánh giá, so sánh và tổng hợp phân loại phục vụ trực 

tiếp cho các nội dung nghiên cứu.  

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

Đây là phương pháp quan trọng không thể thiếu đối với bất kỳ công tác địa 

chất nào. Ngoài việc quan sát về tổng thể bối cảnh địa chất, địa hình, địa mạo, địa 

chất thủy văn, NCS còn kết hợp với Liên đoàn Địa chất Đông Bắc và các Công ty 

đang thăm dò và khai thác quặng trong khu vực nghiên cứu để tiến hành đo vẽ khảo 

sát địa chất trên phạm vi khu vực và phạm vi mỏ quặng nhằm xác định quy luật 

phân bố của các đơn vị địa tầng, vị trí phân bố quặng hóa, các yếu tố cấu trúc và địa 

tầng khống chế quặng hóa. Công tác lấy mẫu phân tích được tiến hành trong suốt 

quá trình khảo sát địa chất nhằm phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu như xác định 

thành phần, nguồn gốc của quặng, thời gian thành tạo quặng và đặc điểm hóa lý của 

dung dịch mang quặng. Các loại mẫu được lấy có hệ thống trong các thân quặng, 

chủ yếu là quặng sau đó tới các đá chứa quặng và đá mạch, đá biến đổi cạnh mạch, 

đá vây quanh công trình thăm dò. 

 Đối tượng nghiên cứu của phương pháp này là các thân quặng đồng trong khu 

vực nghiên cứu, các vết lộ tự nhiên, vết lộ nhân tạo như công trình khai đào, lò, 

giếng, công trình khoan. Các yếu tố tự nhiên như hình thái, kích thước, thế nằm 

thân quặng, đặc điểm phân bố khoáng vật quặng và phi quặng, đá vây quanh, đá 

biến đổi cạnh mạch… là những thông tin vô cùng quan trọng, là cơ sở để xem xét, 

đánh giá giá trị quặng hóa và tìm hiểu đặc điểm quặng hóa.  
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2.3.3. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng: 

- Phương pháp khoáng tướng 

Phương pháp này chuyên nghiên cứu về thành phần khoáng vật, cấu tạo và 

kiến trúc quặng dưới kính hiển vi phân cực dùng ánh sáng phản xạ.  

Mục đích của nghiên cứu khoáng tướng là xác định thành phần khoáng vật 

quặng, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với các khoáng vật phi quặng, xác lập 

các tổ hợp cộng sinh khoáng vật có trong quặng, góp phần luận giải về nguồn gốc 

và điều kiện thành tạo mỏ. Về thực tiễn,  khoáng tướng học định hướng cho việc lựa 

chọn các phương pháp tuyển quặng phù hợp. 

Phương pháp nghiên cứu khoáng tướng được sử dụng có hiệu quả đối với các 

khoáng vật quặng không thấu quang. Thiết bị chuyên dùng là kính hiển vi phản xạ. 

Nguyên tắc hoạt động của kính là dựa vào tính năng phản xạ của bề mặt khoáng vật 

đã được mài bóng khi tiếp nhận chùm ánh sáng phân cực chiếu thẳng góc. Quan sát 

trực tiếp dưới kính khoáng tướng các tính chất quang học, vật lý, hóa học, hình thái 

sẽ giúp xác định chính xác tên khoáng vật quặng, hình thái, kích thước của các hạt 

và tập hợp hạt khoáng vật cũng như những đặc điểm phân bố, kiến trúc, cấu tạo 

quặng. Mẫu khoáng tướng (mẫu mài láng) được gia công có kích thước 1cm x 2cm 

x 3cm, một mặt của mẫu được mài phẳng và đánh bóng bằng các loại bột mài siêu 

mịn oxyt Cr hoặc oxyt Al, bột nhão kim cương (đối với mẫu quặng Au).  

Phương pháp khoáng tướng thường được phối hợp cùng các phương pháp 

khác như phân tích hoá học, thạch học lát mỏng, quang phổ hấp thụ nguyên tử, 

nhiễu xạ roenghen, nhiệt vi sai, đồng hoá bao thể, hiển vi điện tử... khi nghiên cứu 

các mỏ khoáng kim loại nói chung và quặng đồng nói riêng.  

- Phương pháp thạch học lát mỏng 

Nghiên cứu lát mỏng thạch học nhằm xác định thành phần khoáng vật, cấu 

tạo, kiến trúc và các hiện tượng biến đổi của đá dưới kính hiển vi phân cực dùng 

ánh sáng truyền qua. Kết quả nghiên cứu lát mỏng kết hợp với công tác lộ trình địa 

chất cho phép xác định các loại đá vây quanh và đá biến đổi. 
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Việc nghiên cứu thành phần khoáng vật (thành phần thạch học) của các đá vây 

quanh cũng được tiến hành để xác định mối liên quan và tác động tương hỗ lẫn 

nhau giữa thành phần của thân khoáng sản và các đá vây quanh ở thời kỳ thành tạo 

khoáng sản và tác động tương hỗ tiếp theo. Những nghiên cứu này được tiến hành 

bằng nhiều phương pháp khác nhau để dự đoán và nghiên cứu khoáng vật.  

- Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 

Là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề 

mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp (cỡ 

0,01μm) quét trên bề mặt mẫu cho phép phân tích được những diện tích rất nhỏ (cỡ 

0,5μm). Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân 

tích các bức xạ phát ra từ tương tác của chùm điện tử với bề mặt mẫu vật. 

Kính hiển vi điện tử quét là một thiết bị gồm một súng phóng điện tử theo 

chiều từ dưới lên, ba thấu kính tĩnh điện và hệ thống các cuộn quét điện từ đặt giữa 

thấu kính thứ hai và thứ ba và ghi nhận chùm điện tử thứ cấp bằng một ống nhân 

quang điện. 

Ưu điểm của kính hiển vi điện tử quét: 

Mặc dù không thể có độ phân giải tốt như kính hiển vi điện tử truyền qua 

nhưng kính hiển vi điện tử quét lại có điểm mạnh là phân tích mà không cần phá 

hủy mẫu vật (đơn khoáng hoặc mẫu được gia công thành bột tùy theo yêu cầu phân 

tích) và có thể hoạt động ở môi trường chân không thấp. Một điểm mạnh khác của 

SEM là các thao tác điều khiển đơn giản hơn rất nhiều so với TEM khiến cho nó rất 

dễ sử dụng. Một điều khác nữa là giá thành của SEM thấp hơn rất nhiều so với 

TEM, vì thế SEM phổ biến hơn rất nhiều so với TEM.  

- Phương pháp ICP-MS 

 Phân tích ICP-MS: Sử dụng máy quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần 

kết nối khối phổ (máy quang phổ ICP-MS), viết tắt của tên: Inductively Coupled 

Plasma emission Mass Spectrometry, ICP-MS). Phân tích nhằm xác định chính xác 

thành phần hóa học của nguyên tố vết có độ chính xác cao.  

- Phương pháp phân tích địa hóa đồng vị  S, C-O 
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+ Đồng vị lưu huỳnh được sử dụng để điều tra nguồn gốc của lưu huỳnh trong 

các mỏ quặng. Lưu huỳnh có 4 đồng vị ổn định là 
32

S, 
33

S, 
34

S và 
36

S với sự phong 

phú gần đúng 95,02%, 0,75%, 4,21% và 0,017% tương ứng (Mc Namara và Thode 

1950), trong đó tỉ lệ của hai đồng vị dồi dào nhất 
34

S/
32

S, được đo bằng phần nghìn 

hoặc mỗi mil để xác định thành phần đồng vị lưu huỳnh (δ
34

S) và được tính theo 

phương trình δ
34

S = [R (Mẫu vật) -R (Mẫu tiêu chuẩn)] x 10
3
; ở đây R = 

34
S/

32
S 

(Rollinson 1993). Mẫu chuẩn cho phân tích đồng vị lưu huỳnh là Canon Diablo 

Troilite (CDT), có tỷ lệ đồng vị 
34

S/
32

S = 0,0450045 (Ault và Jensen 1962) và giá trị 

đo 0 ‰ (Ohmoto và Rye 1979). Độ lệch dương tính theo mil milimet để làm giàu 

34
S so với tiêu chuẩn (CDT), trong khi đó độ lệch âm cho mỗi mil cho thấy sự suy 

giảm. Nhiều tác giả đã nghiên cứu các hồ chứa lưu huỳnh dựa trên δ
34

S. Rollinson 

(1993) đã báo cáo rằng (1) các chất sulphur có nguồn gốc từ axit và thiên thạch có 

δ
34

S gần 0 ‰; (2) hồ chứa trầm tích biển hiện đại có δ
34

S dao động từ -50 đến + 20 

‰; (3) lưu huỳnh bay hơi có δ
34

S dao động từ +10 đến +35‰. Ohmoto và Rye 

(1979) đã xác định rằng sulphid từ các hệ thống nhiệt dịch có nồng độ δ
34

S ở 

khoảng 0 ‰ nhưng nó có thể thay đổi với phạm vi lên đến 10 ‰ tùy thuộc vào điều 

kiện pH và nhiệt độ lắng đọng quặng. 

+ Phân tích đồng vị oxy và carbon của carbonat sử dụng hệ thống chân không 

cao để phân hủy carbonat trong 100% axit photphoric trong điều kiện chân không ở 

nhiệt độ 95°C. Thanh lọc CO2 bị cô lập được thực hiện bằng phương pháp tách 

đông lạnh. Thành phần đồng vị được đo trên máy phổ khối đồng vị MAT 253 

(Thermo Fisher Scientific, Germany). Trọng lượng của các mẫu được phân tích là 

3,5mg. Các phép đo thành phần đồng vị được thực hiện theo tiêu chuẩn phòng thí 

nghiệm, được hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế NBS-18, NBS-19 và IAEA-CO-8. 

Kết quả đo các δ
18

O và δ
13

C được trình bày dưới dạng thông thường và được biểu 

thị bằng ppm (‰), δ = (Rample / Rstandart-1), trong đó R là mẫu và chuẩn là tỷ lệ 

18
O/

16
O hoặc 

13
C/

12
C trong mẫu và tiêu chuẩn, tương ứng. Kết quả của các phép đo 

δ
18

O và δ
13

C được đưa ra liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế của VSMOW và 

VPDB, tương ứng. Sai số trong việc xác định các giá trị của δ
18

O và δ
13

C(1σ) là ≤ 

0,1 ‰. 
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- Phương pháp xác định nhiệt độ đồng hóa bao thể 

Nghiên cứu nhiệt độ đồng hóa bao thể khí-lỏng, xác định nhiệt độ thành tạo 

khoáng phục vụ nội dung nghiên cứu điều kiện hóa lý thành tạo và hỗ trợ phân chia 

các giai đoạn tạo khoáng. Hiện nay bao thể lỏng - khí trong khoáng vật được sử 

dụng rộng rãi nhất để xác định nhiệt độ thành tạo khoáng vật. Như đã biết, phần 

dung dịch giữ lại bên trong khoáng vật lúc kết tinh  ở trạng thái một pha (đồng pha) 

có nhiệt độ xác định. Trong quá trình kết tinh dung thể nguội dần, mật độ dung dịch 

giảm xuống, trong lúc khoảng không gian giữa bao thể không thay đổi hoặc thay 

đổi rất ít, tạo ra khoảng trống và được lấp đầy bằng pha khí. Như vậy trong quá 

trình kết tinh bao thể từ trạng thái đồng pha chuyển thành đa pha do giảm nhiệt độ, 

là làm ngược lại quá trình thành tạo khoáng vật, làm cho chúng trở lại trạng thái 

đồng pha lúc bắt đầu kết tinh khoáng vật. 

- Phương pháp nghiệm lạnh xác định độ muối trong bao thể 

Phương pháp nghiệm lạnh là phương pháp nghiên cứu bao thể ở miền nhiệt độ 

âm. Trong thực tế các khoáng vật thành tạo trong vỏ quả đất ở nhiệt độ dương, 

nhưng phương pháp này lại nghiên cứu các bao thể chứa bên trong khoáng vật ở 

nhiệt độ âm. Đó là vì bao thể chứa thành phần vật chất dưới dạng tập hợp khác nhau 

mà ta quan sát thấy chúng trong điều kiện nhiệt độ trong phòng. Làm lạnh bao thể 

thấp hơn nhiệt độ phòng gây ra sự thay đổi bên trong bao thể. Vì vậy, nghiên cứu 

bao thể ở nhiệt độ âm nhằm xác định những thông số biến đổi đó. Phụ thuộc giữa 

nhiệt độ kết tinh và nồng độ muối trong bao thể khi làm lạnh trong lò, quan sát dưới 

kính  hiển vi chuyên dùng có thể xác định thành phần, nồng độ muối và các loại khí. 

Những số liệu này nhằm làm rõ bản chất của dung dịch và xác định giá trị áp xuất 

gần đúng của môi trường tạo khoáng. 

- Phương pháp quang phổ Raman xác định thành phần bao thể 

Hiện nay phương pháp Laze Raman được sử dụng phổ biến phân tích thành 

phần các pha trong bao thể mà không phải phá vỡ mẫu. Phương pháp này dựa trên 

nguyên tắc tán xạ Raman. Nguồn sáng mạnh đập vào vật rắn, chất lỏng hoặc khí thì 

bị tán xạ. Nếu nguồn sáng là tia laze bắn vào mẫu thì tán xạ có tần số như tần số của 
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tia laze. Nét đặc trưng quan trọng của tán xạ Raman là độ lớn chuyển dịch của nó 

không thay đổi và là sóng đơn sắc đặc trưng. Sự chuyển dịch của mỗi vạng Raman 

là kết quả của sự biến đổi năng lượng do rung động của phân tử trong mẫu. Phổ 

Raman nhận được của phương pháp này rất thuận lợi để giám định mẫu. 

2.4. Một số khái niệm đƣợc sử dụng trong luận án 

2.4.1 Một số khái niệm nghiên cứu đặc điểm quặng và mỏ quặng 

- Kiểu mỏ: là đơn vị của bảng phân loại các mỏ khoáng trong nghiên cứu 

sinh khoáng hiện đại. Các mỏ được xếp vào cùng một kiểu được hiểu là các mỏ 

có đặc điểm tương tự nhau về thành phần khoáng vật, nguồn gốc và điều kiện 

địa động lực thành tạo (Natapov L. M., Egorov A. Yu. và nnk, 2000). Để phân 

chia các kiểu mỏ cần phải dựa trên 3 nguyên tắc: (1) thành phần khoáng vật, (2) 

kiểu nguồn gốc và (3) điều kiện địa động lực thành tạo. 

- Kiểu quặng: Một kiểu mỏ có thể có một hoặc nhiều giai đoạn tạo khoáng 

ứng với các tổ hợp cộng sinh khoáng vật khác nhau, chúng tạo nên các kiểu 

quặng đặc trưng cho từng giai đoạn. 

- Thân quặng: (hay thân khoáng hoặc mỏ khoáng) là nơi tích tụ tự nhiên của 

khoáng sản, được giới hạn về mọi phía và nằm trong một yếu tố cấu tạo - địa chất 

nhất định hoặc trong một tổ hợp của yếu tố đó. Trong tự nhiên, mỗi  thân khoáng có 

ba chiều trong không gian. Tùy theo tỷ lệ của các đại lượng này mà chúng được 

chia ra làm bốn dạng sau đây: dạng đẳng thước, dạng tấm, dạng trụ và dạng phức tạp.   

- Quặng: là một hoặc những tập hợp các thành tạo khoáng vật trong đó chứa 

thành phần có ích với số lượng và chất lượng đủ để thu hồi công nghiệp trong điều 

kiện kinh tế và kỹ thuật- công nghệ hiện tại. Hiện nay khái niệm này rộng 

hơn:"Quặng là tập hợp các khoáng vật có số lượng và chất lượng đáp ứng sử dụng 

vì mục đích thương mại hoặc như là nguồn thương mại tiềm năng" (Donald Carr, 

Norman Her, 1989). Quặng nói chung và quặng sắt nói riêng là những phạm trù 

kinh tế.  

- Tổ hợp khoáng vật: là tập hợp các khoáng vật được hình thành trong quá 

trình tạo khoáng nhất định. 
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- Tổ hợp cộng sinh khoáng vật: là tập hợp các khoáng vật phân bố cùng 

nhau, được hình thành trong một giai đoạn tạo khoáng ứng với một điều kiện hoá 

- lý nhất định. 

2.3.2. Một số khái niệm không gian và thời gian sinh khoáng 

- Vùng quặng: là đơn vị chứa quặng đẳng thước hoặc không đều, quy mô 

địa phương, diện tích vài trăm đến vài nghìn km
2
 là một bộ phận của đới hay 

miền sinh khoáng. Trong phạm vi vùng quặng thường phát triển các kiểu mỏ của 

một hoặc vài kim loại. 

- Dải quặng: là diện tích kéo dài có dạng tuyến, có cùng đặc điểm cấu trúc địa 

chất và lịch sử phát triển, trong đó có các mỏ khoáng với các kiểu quặng nhất định. 

- Điểm quặng: là những tích tụ khoáng sản có quy mô nhỏ, nhưng chất lượng 

có thể đáp ứng yêu cầu công nghiệp. 

- Điểm khoáng hóa: là những tích tụ khoáng sản nhỏ, về quy mô và chất 

lượng không thể coi là đối tượng sử dụng công nghiệp. 

 

   - Thời kỳ tạo khoáng: là  khoảng thời gian các khoáng vật của một kiểu 

nguồn gốc nhất định được tích tụ và được đặc trưng bằng những điều kiện địa chất, 

điều kiện hoá lý nhất định.  

Ví dụ: Thời kỳ magma, thời kỳ skarn, thời kỳ nhiệt dịch, thời kỳ phong 

hóa,... 

 Theo các nhà nghiên cứu một thời kỳ tạo khoáng nội sinh có thể kéo dài 

hàng chục đến hàng trăm ngàn năm (n.10
4
 - n.10

5
 năm).Trong một thời kỳ có thể có 

nhiều giai đoạn tạo khoáng. 

   - Giai đoạn tạo khoáng:  Là một thời khoảng nằm trong thời kỳ tạo khoáng 

và được đặc trưng bằng những đặc điểm địa chất đặc biệt của môi trường tạo quặng 

(dung dịch tạo quặng, trao đổi thay thế,...) chúng thường bao gồm một khoảng thời 

gian không lớn lắm, có điều kiện hoá lý nhất định. Trong một giai đoạn tạo khoáng 

có thể có một hay nhiều tổ hợp khoáng vật cộng sinh.   
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Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT QUẶNG HÓA  ĐỒNG VÙNG  BIỂN ĐỘNG- QUÝ SƠN 

3.1. Đặc điểm các thành tạo địa chất vây quanh quặng đồng 

Trên diện tích vùng Biển Động- Quý Sơn, có thể thấy khoáng hoá đồng 

phát triển phong phú, phân bố rộng khắp trên diện tích gần 135km
2
 thuộc hai 

huyện Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, có thể kể đến một số mỏ và điểm 

quặng như Đồng Bưa, Khuôn Mười, Gốc Sấu, Đòng Đõng, Giáo Liêm, Trại Bấu, 

Làng Cải, Làng Đình, Cầu Nhạc,... Các hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh mẽ vào 

Mesozoi và Kainozoi là nguyên nhân chính tạo ra các hệ thống đứt gãy có 

phương đông bắc-tây nam, tây bắc-đông nam và hệ thống á kinh tuyến. Theo các 

hệ thống đứt gãy này các dung dịch nhiệt dịch đi lên và tích đọng trong các đới 

dập vỡ kiến tạo, các khe nứt dạng lông chim, các vị trí phân nhánh, nơi giao nhau 

của các hệ thống đứt gãy, khe nứt ...là các yếu tố rất quan trọng liên quan đến quá 

trình thành tạo các thân quặng, mạch quặng đồng trong khu vực nghiên cứu. 

Như đã trình bày, đá chứa quặng đồng (đá vây quanh quặng đồng) duy nhất 

ở vùng là các đá trầm tích lục nguyên như cát kết arkos, bột kết tướng tiền châu 

thổ (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa) và lục nguyên cacbonat hạt mịn tướng 

vũng vịnh biển nông (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên). Riêng vùng Biển Động 

- Quý Sơn gần giữa bồn trũng An Châu, mặt cắt đầy đủ gồm ba phân hệ tầng. 

Dưới đây là đặc điểm thạch học, tướng đá cổ địa lý của hệ tầng Mẫu Sơn trong 

vùng nghiên cứu: 

- Phân hệ tầng dưới gồm các tập cát kết, cát bột kết màu nâu đỏ, xen ít cát 

kết dạng quaczit, thấu kính cuội kết, sạn kết; 

- Phân hệ tầng giữa gồm cát kết, bột kết màu nâu đỏ, xen ít đá vôi hạt mịn, 

sét vôi màu xám; 

- Phân hệ tầng trên gồm sét bột kết, sét kết, sét vôi, đá vôi sét, đá vôi vi hạt, 

đá vôi dolomit hóa màu xám, sét than, sét vôi than màu xám đen, trên cùng là cát 

kết, bột kết xen ít sạn kết màu nâu đỏ. 
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Đặc điểm tướng đá của hệ tầng Mẫu Sơn 

Thời kỳ đầu Carni 

Sau gián đoạn trầm tích cuối Ladin, đầu Carni bể An Châu bắt đầu giai 

đoạn sụt lún kiểu bán địa hào, trầm tích vận chuyển theo dòng sông, suối theo 

phương tây bắc - đông nam. Thời kỳ đầu Carni thành tạo các tướng cuội, sạn đa 

khoáng nón quạt cửa sông, tướng cuội sạn đa khoáng lòng sông, cát đa khoáng 

lòng sông, bãi bồi, bột đa khoáng đồng bằng ven sông,… tạo nên phân hệ tầng 

Mẫu Sơn dưới lộ ra ở các khu vực xã Cấm Sơn, Hộ Đáp, Tân Sơn (huyện Lục 

Ngạn). Nét đặc trưng nhất của phân hệ tầng này là đá có màu nâu tím, tím gan gà 

đến nâu đỏ, xi măng của cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết thường xuyên có một 

lượng đáng kể khoáng vật thứ sinh nhóm oxit sắt như limonit, hematit đặc trưng 

cho môi trường lục địa. 

Thời kỳ giữa Carni 

Tiếp theo bể An Châu được mở rộng dần về phía đông nam. Thời kỳ này 

thành tạo các tướng cuội sạn đa khoáng lòng sông, cát đa khoáng lòng sông, bãi 

bồi, bột kết đồng bằng châu thổ,… tạo nên phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa lộ ra ở 

các khu vực xã Kiên Lao, Biên Sơn, Giáp Sơn, Biển Động, Tân Sơn (huyện Lục 

Ngạn). Cũng giống như phân hệ tầng Mẫu Sơn dưới, nét đặc trưng nhất của phân 

hệ tầng này là đá có màu nâu tím, tím gan gà đến nâu đỏ, xi măng của cuội kết, 

sạn kết, cát kết, bột kết thường xuyên có một lượng đáng kể khoáng vật thứ sinh 

nhóm oxit sắt như limonit, hematit đặc trưng cho môi trường lục địa. 

Thời kỳ cuối Carni 

Tiếp theo bể An Châu tiếp tục được mở rộng về phía đông nam. Thời kỳ 

này các tướng cuội sạn đa khoáng lòng sông, cát đa khoáng lòng sông, bãi bồi, 

bột kết đồng bằng châu thổ, … thành tạo lùi về khu vực tỉnh Lạng Sơn, hiện đã bị 

bóc mòn. Ở vùng nghiên cứu thành tạo các tướng cát đa khoáng hạt trung đến hạt 

nhỏ, bột đa khoáng tiền châu thổ, tướng sét, sét vôi, vôi sét, sét than, sét vôi than, 

vôi biển vũng vịnh, tạo nên phân hệ tầng Mẫu Sơn trên lộ ra ở khu vực các xã 

Cẩm Đàn (huyện Sơn Động), Biển Động, Tân Hoa, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp 
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Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang (huyện Lục Ngạn). Cũng giống như phân hệ tầng Mẫu 

Sơn dưới và giữa, nét đặc trưng của các đá cát kết, bột kết có màu nâu tím, tím 

gan gà đến nâu đỏ, một số ít có màu xám, đặc biệt các đá tướng biển vũng vịnh 

như đá phiến sét, đá phiến sét vôi, đá phiến vôi sét, đá phiến sét than, đá phiến sét 

vôi than, đá vôi vi hạt có màu xám, xám xanh, xám sẫm, xám đen đặc trưng cho 

môi trường khử. 

Mối quan hệ với quặng hóa đồng: 

- Cát kết đa khoáng, xi măng cacbonat, hydroxit sắt tướng đồng bằng châu 

thổ, tiền châu thổ thường liên quan đến quặng đồng thứ sinh thấm đọng (như các 

mỏ Trại Bấu, Làng Cải,...) 

- Các đá trầm tích hạt mịn như đá phiến sét, đá phiến sét vôi, đá phiến sét 

vôi-than, đá vôi vi hạt,... thường liên quan đến quặng đồng nhiệt dich (như các 

mỏ Giáo Liêm, Khuôn Mười, Đồng Bưa,...) 

3.2. Đặc điểm phân bố và hình thái, cấu trúc các thân quặng đồng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thân quặng đồng vùng nghiên cứu phân 

bố chủ yếu trong các tổ hợp đá trầm tích lục nguyên như cát kết arkos, bột kết 

tướng tiền châu thổ (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa) và lục nguyên cacbonat 

hạt mịn tướng vũng vịnh biển nông (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên). Thân 

quặng thường có dạng thấu kính, xuyên cắt hoặc phân bố trong các mặt bong lớp 

của hệ tầng. Các mỏ và điểm quặng này được giới hạn bởi bởi các hệ thống đứt 

gãy phương tây bắc-đông nam (F10, F12) và hệ thống đứt gãy phương á vĩ tuyến 

đến đông bắc-tây nam (F2, F6) trong khối cấu trúc Biển Động-Quý Sơn (bản vẽ 

số 2). Căn cứ vào cấu trúc và sự phân bố của các mỏ và điểm quặng đồng vùng 

nghiên cứu cho thấy, khoáng hóa đồng tập trung thành hai dải quặng có đặc điểm 

như sau: 

3.2.1.  Dải quặng 1:  gồm các mỏ và điểm quặng đồng phân bố dọc hai bên 

đứt gãy gần mặt trục phương á vĩ tuyến đến đông bắc-tây nam (F4-1). Đây là dải 

quặng có phân bố phong phú các điểm quặng và khoáng hóa đồng nhất. Đa phần 

các khoáng vật trong thân quặng là khoáng vật thứ sinh ở dạng vết bám và thấm 
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đọng. Các ổ thấu kính khoáng vật đồng nguyên sinh có gặp nhưng ít hơn. Trong 

dải quặng 1 có 30 mỏ và điểm quặng phân bố trong các lớp đất đá, trong đó phân 

hệ tầng Mẫu Sơn trên (T3cms3) có 12 điểm và phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa 

(T3cms2)  có 18 điểm.  

Đại diện cho dải quặng này là các mỏ và điểm quặng điển hình sau: 

a. Mỏ Trại Bấu (57) 

Tham gia vào cấu trúc địa chất của khu Trại Bấu gồm các đá thuộc phân hệ 

tầng giữa của hệ Tầng Mẫu Sơn T3cms2, (bản vẽ số 3). Các đá thuộc phân hệ tầng 

giữa xuất lộ chiếm hầu hết diện tích của khu vực nghiên cứu gồm chủ yếu là đá 

bột kết và cát kết đa khoáng. Các đá trong diện tích khu Trại Bấu có xu hướng 

kéo dài theo phương á vĩ tuyến, nghiêng về phía bắc với góc dốc 30 - 50
0
.  

- Đặc điểm địa chất các thân quặng 

Kết quả thăm dò khu Trại Bấu đã khoanh định được 6 dải đá biến đổi, 

trong đó xác định được 1 thân quặng đồng có giá trị công nghiệp và một vài dải 

khoáng hóa có chứa ổ thấu kính quặng đồng, cụ thể như sau:  

 Thân quặng đồng 

Phân bố ở phần trung tâm của khu, kết quả các công trình khống chế cho 

thấy thân quặng dạng ổ có chiều dài 85m kéo dài theo phương á vĩ tuyến, 

nghiêng về phía nam với góc dốc 75 - 80
0
, phần dưới sâu chưa được khống chế. 

Đá vây quanh là bột kết màu xám lục, xám xanh nhạt (ảnh 3.1). 

Kết quả các công trình cho thấy, thân quặng có chiều dày thay đổi từ 0,89m 

đến 12,7m, trung bình là 5,1m; hàm lượng đồng từ 0,383% - 1,295%; trung bình 

là 1,115%. Khoáng vật quặng nguyên sinh  gồm có chalcopyrit, chalcosin, 

sphalerit. Khoáng vật quặng thứ sinh gồm malachit, limonit. quặng có cấu tạo 

xâm tán, vết bám, kiến trúc hạt nhỏ, hạt nửa tự hình, tha hình, keo. 

 Thân khoáng hóa đồng 

Phân bố ở phần trung tâm của khu, gồm 4 thấu kính quặng đồng có chiều 

dày từ 0,94m đến 1,98m, hàm lượng đồng từ 0,312% đến 0,512%. Khoáng vật 



 
 

61 

quặng gồm sphalerit, hematit, malachit, limonit, quặng có cấu tạo xâm tán, vết 

bám, kiến trúc hạt nhỏ nửa tự hình, tha hình, keo. 

Quặng đồng  khu Trại Bấu tập trung ở phần trung tâm tồn tại dạng ổ thấu 

kính, chiều dày từ 0,86m đến 12,7m, hàm lượng đồng nghèo từ 0,312% đến 

1,295%. Phần dưới sâu chưa được đánh giá. 

  

Ảnh 3.1. Bột kết màu xám lục, xám 

xanh nhạt chứa quặng Mỏ Trại Bấu 

Ảnh 3.2. Cát, bột kết chứa đồng 

 mỏ Trại Bấu 

 

Kết quả phân tích plasma cho giá trị trung bình sau: Fe2O3 2,2%; Cu thay 

đổi từ 0,4 - 1,54%, trung bình 1,48%; Pb 0,0015%, Zn 0,0415%, Bi 0,0026%, 

[40]. 

Ngoài các mỏ nêu trên, trong vùng nghiên cứu còn có hàng chục điểm 

quặng và biểu hiện quặng đồng khác nữa, tuy nhiên kết quả nghiên cứu toàn 

vùng cũng cho cấu trúc mỏ tương tự như các mỏ này. 
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Hình 3.1. Mặt cắt T7, T8 khu Trại Bấu 





 

 

 

64 

b.  Mỏ Đèo Chũ (Suối Diễm) (38) 

Mỏ Đèo Chũ phân bố ở cánh đông bắc của nếp lõm lớn Cái Lé, thuộc 

địa bàn xã Phong Vân. Mỏ được cấu trúc bởi các trầm tích lục nguyên màu 

đỏ thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa (T3c ms2). Thân quặng nằm trùng với 

vành địa hóa Cu (có giá trị 50-200 ppm). Tại đây gặp một thấu kính cát kết 

theo phương ĐB-TN dài gần l000m, dày l0-15m. Thế nằm 310-350 < 50-

60
o
 có chứa khoáng hóa đồng. Nằm trực tiếp dưới đá màu xám là sét kết 

màu tím, màu sắc thay đổi, gần ranh giới tiếp xúc là xám phớt tím, xa tiếp 

xúc là tím nhạt, tím sẫm gan gà. Nằm trực tiếp trên đá màu xám là cát kết, 

cát-bột kết màu tím. Bản thân đá màu xám có thành phần chủ yếu là cát kết 

ít khoáng hạt nhỏ cát-bột kết ít khoáng loại ackoz màu xám xanh, xám ghi 

phớt lục có chứa khoáng hóa đồng.  

Tuy thấu kính cát kết có chiều dài l000m, chiều dày l0-15m nhưng 

khoáng hóa không đều, chỉ có 3 đoạn đạt hàm lượng > 0,3%Cu, (bảng 3.1). 

Độ sâu tồn tại quặng : kết quả ngiên cứu của nhóm tờ Thanh Mọi và 

các tài liệu trước đây cho thấy độ sâu tồn tại quặng ở Mỏ Đèo Chũ không 

lớn, ước tính mức sâu nhất chỉ cách mặt đất khoảng 40m. Quặng ở dạng 

xâm tán thưa, ít gặp quặng dạng mạch.  

Kết quả phân tích khoáng tướng cho thấy, khoáng vật quặng nguyên 

sinh gồm chalcosin, bornit, chalcopyrrit, tetrahedrit, pyrit, galenit. Khoáng 

vật quặng thứ sinh có malachit, limonit..... 

Hàm lượng các khoáng vật nguyên sinh chứa 3,3% trong khi đó các 

khoáng vật thứ sinh: malachit, azurit, covelin chiếm 3,91%. 

Thành phần nguyên tố quặng (7 mẫu plasma) 

Fe2O3 2,9-l,6%, Mo 0,0001-0,0003%; CO 0,0011- 0,0098%; Cu 
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0,02-4,9%; Bi 0,005-0,0098%; Ag l,3-84,18 g/T: AS 0,002-0,1229%: Sb 

0,0007-0,0244%; Pb 0,0020-0,0705%; Zn 0,0093-0,0206%: Hg 

0,000022%. 

Theo kết quả 171 mẫu hóa quặng của Đoàn l05 cho khu Đèo Chũ 81 

mẫu có hàm lượng dưới 0,3%; chiếm 41,5%; 26 mẫu có hàm lượng 0,3- 

0,5% chiếm 15,2% ; 22 mẫu có hàm lượng 0,5-0,7% chiếm 12,9%; 11 mẫu 

có hàm lượng 0,7-l% chiếm 6,4%; 15 mẫu có hàm lượng l-2% chiếm 8,8%; 

16 mẫu có hàm lượng >2% chiếm: 15,2%. 

Dự báo tiềm năng của mỏ Chũ: 

Tài nguyên quặng đồng tại mỏ Đèo Chũ ở cấp 334 đến độ sâu 40m 

đạt khoảng 245.012 tấn, tương ứng 2.562,46 tấn đồng. 
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Bảng 3.1. Đặc điểm các thấu kính quặng mỏ Đèo Chũ 

Đoạn Công trình 
Đá chứa 

quặng 

Chiều 

dài 

Chiều dày Cu% 

Công 

trình 
TB 

Công 

trình 
TB 

1 

H1/1 

H2/1 

7558 

G1(7,5-14) 

H3/1 

7557 

H4/1 

H5/1 

G2(10-

15m) 

H6/1 

 

 

 

Bột kết và 

cát kết ở 

trên xanh 

cát kết 

xám xanh, 

cát bột kết 

ít khoáng, 

cát kết 

xám xanh 

160 

2,7 

1,22 

2,5 

2,0 

3,1 

2,5 

6,2 

1,35 

6,2 

1,0 

2,74 

1,22 

0,56 

0,67 

1,11 

0,63 

1,27 

0,70 

0,97 

1,47 

0,22 

 

 

 

 

0,87 

2 

H7/1 

G3 

H8/1 

LC1(120m) 

Bột kết 30 

0,7 

2,0 

1,0 

1,2 

1,1 

0,17 

0,13 

0,62 

0,23 

0,29 

3 

LC2 

(+120m) 

H1/2 

7552 

H2/2 

7552 

G4 

7553 

H3/2 

H4/2 

G5 

(7554) 

H5/2 

Cát kết ít 

khoáng 

hạt nhỏ 

220 

1,2 

3,2 

 

3,5 

 

5,8 

 

1,3 

1,5 

1,2 

 

1,35 

2,73 

0,30 

0,42 

3,58 

2,33 

0,98 

1,89 

1,81 

0,67 

1,55 

3,13 

0,02 

0,97 

2,26 

7 

LK1(sâu 17b-18b) có quặng trong 

bột kết 

LK2(sâu 5-81,2) có quặng trong cát 

kết 

3,5 

3,2 

2,47(24

) 

 
0,014 

0,15 
0,08 
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b. Điểm quặng Cầu Nhạc (51) 

 Điểm quặng Cầu Nhạc thuộc xã Phong Vân phân bố ở phía bắc của nếp 

lõm Cái Lé - Cống Lầu. Khoáng hoá đồng phát triển với chiều dài 20-50-150m, 

chiều dày 0,3-3m. Tại đây có 7 thấu kính đạt hàm lượng Cu ≥ 0,3%, (bản vẽ số 

4). Các thấu kính chứa quặng có thành phần là cát kết và cát bột kết ít khoáng 

loại arkos màu xám xanh, khoáng hoá trong bột kết, sét kết, sét vôi và vôi sét 

màu xám xanh nghèo không có giá trị. Đặc biệt các loại đá màu xám vàng, vàng 

lục không có khoáng hoá, (bảng 3.2). 

 Độ sâu tồn tại quặng ở đây khoảng 20m so với mặt đất. Điểm quặng Cầu 

Nhạc có chiều dài phân bố nhỏ hơn 50m, hàm lượng nghèo chủ yếu là xâm tán 

thưa, dạng mạch, dạng vết bám. 

Kết quả phân tích khoáng tướng cho thấy, khoáng vật quặng nguyên sinh 

gồm chalcopyrit, chalcosin, bornit và một ít pyrit; khoáng vật quặng thứ sinh 

gồm  malachit, azurit, covelin.  

Kết quả phân tích Plasma điểm quặng Cầu Nhạc cho hàm lượng các nguyên 

tố: Cu: l,25 - 6,3%; Ag: 29,2 - 184,8 g/T; Pb: 0,003 - 0,007%; Zn: 0,002 - 

0008%; As: 0,000 - 0,0007%; Sb: 0,001 - 0,003%; Bi: 0,003 - 0,008%: Co 0,00ll 

- 0,0007% (bảng  3.2). 
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Bảng 3.2. Đặc điểm các thấu kính quặng, điểm quặng Cầu Nhạc 

Thấu 

kính số 

công 

trình 

Công trình 

khống chế (độ 

cao) 

Đá chứa quặng 
Thế 

nằm 

Chiều 

dài 

Chiều dày Hàm lượng Cu % 

Pb% Zn% 
Theo 

công trình 

(m) 

TB 
Theo 

công trình 
TB 

1/3 

H1/5 (117) 

H7/5 (124) 

7573 

H4/5 (126) 

Bột kết xám xanh 

Bột kết xám xanh 

Cát kết hạt nhỏ đa khoáng 

Cát-bột kết xám xanh 

160 > 

50o 
40 

1,0 

2,0 

 

1,5 

1,5 

0,23 

0,9 

1,17 

0,5 

0,75 000 
0,03-

0,011 

2/1 7049 
Cát kết xám xanh có vết bám malachit, 

azurit, calcozin, bornit. 

160 < 

60o 
   

1,35 

2,34 
1,84   

4/1 H2/5 (168) Bột kết xám xanh   0,9 0,9 0,54    

6/10 

H2/3 (140) 

H3/3 (145) 

H7063-7565 

H6/3 (149) 

H7/3 (130) 

G1 

Cát kết xám xanh 

Cát kết xám xanh 

Cát kết arkos hạt nhỏ chứa vết bám đồng 

Cát kết arkos hạt nhỏ chứa vết bám đồng 

Cát kết arkos hạt nhỏ chứa vết bám đồng 

160 < 

20o 
50 

0,9 

2,7 

1,8-3 

3,0 

1,0 

4,6 

2,4 

0,44 

0,52 

1,62- 3,19 

0,47 

0,42 

0,015 

0,78 0,006 
0,003-

0,006 

7/2 H8 (149) Cát kết xám xanh   2,0  0,11    

8 (3678) H 7066 Cát kết arkos 
140 < 

35o 
200 3,7  0,87-1,83 1,35   

9 H7078 Bột kết vôi xám xanh xen cát bột kết arkos 
140 < 

30o 
 0,5  0,17  0,003 0,012 

10 H7067 Cát kết màu xám chứa malachit, azurit 
140 < 

25o 
100 1,0  1,53    

11 H7068 
Cát kết ít khóang màu lục chứa malachit, 

azurit 

140 < 

30o 
15 0,3-6,7  0,25  0,003 0,012 
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Hình 3.2; Mặt cắt địa chất T7 và T14 điểm quặng Cầu Nhạc 
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b. Điểm quặng Làng Đình (60) 

Nằm ở phía tây bắc của vùng có diện tích 0,358km
2
. Tham gia vào cấu trúc 

địa chất của khu Làng Đình gồm các đá thuộc phân hệ tầng giữa của hệ Tầng Mẫu 

Sơn; các đá xuất lộ chiếm toàn bộ diện tích của khu gồm chủ yếu là cát bột kết và 

cát kết. Nhìn chung các đá trong diện tích khu Làng Đình có xu hướng kéo dài 

chung theo phương á vĩ tuyến, nghiêng về phía bắc với góc dốc 30-50
0

. 

 Đặc điểm địa chất các thân quặng 

Kết quả thăm dò khu Làng Đình đã xác định được 2 đới đá biến đổi có chứa 2 

thân quặng đồng có giá trị công nghiệp. 

- Thân quặng 1 

Thân quặng 1 có chiều dài 180m kéo dài theo phương á vĩ tuyến, nghiêng về 

phía bắc với góc dốc 20 – 50
0
. Đá vây quanh quặng là cát kết, cát bột kết bị biến đổi 

màu xám xanh, xám lục nhạt.thân quặng có chiều dày thay đổi từ 1,0m đến 1,8m, 

trung bình 1,33m; Khoáng vật quặng gồm có đồng tự sinh, sphalerit, ít pyrit, 

malachit, limonit, quặng có cấu tạo dạng mạch, xâm tán, kiến trúc dạng keo, dạng vi 

hạt. 

- Thân quặng 2 

Thân quặng có chiều dài 115m kéo dài theo phương á vĩ tuyến, nghiêng về 

phía bắc với góc dốc 40-45
0
. Thân quặng có chiều dày thay đổi từ 0,59m đến 1,3m, 

trung bình là 0,96m. Đá vây quanh quặng là cát kết bị biến đổi màu xám lục. 

Khoáng vật quặng gồm có đồng tự sinh, sphalerit, ít pyrit, malachit, limonit, quặng 

có cấu tạo xâm tán, vi mạch, kiến trúc dạng keo, dạng hạt nhỏ tha hình. 

Ngoài hai thân quặng có giá trị công nghiệp kể trên, trong khu Làng Đình còn 

tồn tai 2 thân quặng đồng dạng thấu kính mỏng, kéo dài từ 115m đến 180m, chiều 

dày nhỏ từ 1,15m đến 1,36m, hàm lượng đồng trên mặt đạt từ 1,308% đến 2,003%. 

Đá chứa quặng và vây quanh quặng là cát kết bị biến đổi màu xám lục. 

 c. Điểm quặng đồng Đèo Váng (61) 

 Điểm quặng này phân bố ở cánh nam của nếp lõm Cái Lé - Cống Lầu nằm ở 

ranh giới hai xã Biên Sơn và Phong Vân. Có 5 thân quặng phân bố trong các tầng 
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trên của phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. Tại đây đã xác lập được 24 thấu kính đá màu 

xám có khoáng hoá đồng, trong đó hầu hết khoáng hoá nghèo, quy mô nhỏ, chiều 

dài mỗi thấu kính đá xám có khoáng hoá đa phần từ 20 - 30m, ít 50 - 100m, chiều 

dày 2 - 8m> Thân quặng phát triển kéo dài theo phương tây nam - đông bắc. Thế 

nằm 320 - 360  30 - 60, đa phần 340 - 350  30-50. Trong 24 thấu kính đá xám 

chứa quặng đồng chỉ có 14 thấu kính có hàm lượng Cu ≥ 0,3%. 

 Đá màu xám chứa quặng có thành phần khác nhau: Cát kết, cát bột kết, bột 

kết, sét - bột kết, đá sét vôi và đá vôi sét. Trong các đá đó mỗi loại cũng có màu sắc 

khác nhau, xám xanh, xám ghi, xám vàng lục và xám vàng,... Trong đó khoáng hoá 

chỉ có mặt trong các đá màu xám, xám xanh, xám phớt lục. Trong một thể đá màu 

xám ít khi gặp chỉ một loại đá có một màu sắc mà thường gặp 2 đến 3 loại có màu 

sắc khác nhau. Chiều dày các thể đá màu xám xanh chứa quặng thường từ 0,5 - 

2,4m, khoáng hoá đồng trong đá màu xám thường là những ổ nhỏ hoặc thấu kính 

nhỏ dày từ 0,4-2m, không duy trì theo chiều dài và theo chiều sâu.  

Thành phần khoáng vật quặng gồm chalcopyrit, bornit, chalcosin, pyrit, 

galenit, malachit, azurit. Trong đó hàm lượn quặng nguyên sinh của Cu chiếm 

0,2%, hàm lượng khoáng vật Cu thứ sinh chiếm 0,8%. 

- Thành phần nguyên tố quặng qua các công trình Cu: 0,l-3,85% chỉ có 2/8 

mẫu đạt hàm lượng công nghiệp, 2/8 mẫu có hàm lượng ngoài cân đối. Phân tích 3 

mẫu plasm a (2 mẫu ở dạng xâm tán, 1 mẫu dạng mạch 7315) cho thành phần: Cu: 

0,23% - 1,03%, Pb: 0,0010% - 0,0035%, Zn: 0,0028% - 0,0062%, As: 0,038%, Bi: 

0,0010% - 0,0029% , Sb: 0,0005% - 0,0008%, Ag: 3,2% - 13,1%. 

 d. Điểm quặng Làng Cải (68) 

 Nằm ở phía tây bắc của vùng có diện tích 0,358km
2
 thuộc địa phận xã Biên 

Sơn, huyện Lục Ngạn.  

- Đặc điểm cấu trúc địa chất  

Tham gia vào cấu trúc địa chất của khu Làng Cải gồm các các đá thuộc phân 

hệ tầng giữa của hệ Tầng Mẫu Sơn, (bản vẽ số 5). Các đá xuất lộ chiếm toàn bộ 

diện tích của khu gồm chủ yếu là đá bột kết và cát kết đa khoáng. Nhìn chung các 
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đá trong diện tích khu Làng Cải có xu hướng kéo dài chung theo phương á vĩ tuyến, 

nghiêng về phía bắc với góc dốc 30 – 50
0
.  

- Đặc điểm địa chất các thân quặng 

Kết quả nghiên cứu khu Làng Cải đã xác định được  2 dải đá biến đổi có chứa 

2 thân quặng đồng có giá trị công nghiệp được mô tả như sau: (bản vẽ số 4). 

 Thân quặng 1 

Phân bố ở phần trung tâm của khu, có chiều dài 180m kéo dài theo phương á 

vĩ tuyến, nghiêng về phía bắc với góc dốc 20 – 50
0
. Chiều dày thay đổi từ 1,0m đến 

1,8m, trung bình 1,33m; hàm lượng trung bình công trình thay đổi từ 1,06% đến 

3,01%; trung bình 2,038%. Khoáng vật quặng gồm sphalerit, galenit ít pyrit, , 

malachit, limonit, quặng có cấu tạo dạng xâm tán, mạch, kiến trúc keo, dạng vi hạt. 

Đá vây quanh quặng là cát kết, cát bột kết màu xám xanh, xám lục nhạt. 

 Thân quặng 2 

Phân bố ở phía đông bắc của khu, có chiều dài 115m, kéo dài theo phương á 

vĩ tuyến, nghiêng về phía bắc với góc dốc 40-45
0 

, chiều dày thay đổi từ 0,59m đến 

1,3m, trung bình là 0,96m; hàm lượng đồng từ 0,829% đến 2,586%, trung bình là 

1,763%. Khoáng vật quặng  gồm có sphalerit, ít pyrit, hematit, malachit, limonit, 

quặng có cấu tạo xâm tán, vi mạch, kiến trúc keo, hạt nhỏ nửa tự hình đến tha hình. 

Đá vây quanh quặng là cát kết bị biến đổi màu xám lục.  

Ngoài ra trên diện tích khu Làng Cải còn tồn tai 2 thân quặng đồng dạng thấu 

kính mỏng, kéo dài từ 115m đến 180m, chiều dày nhỏ từ 1,15m đến 1,36m, hàm 

lượng đồng trên mặt đạt từ 1,308% đến 2,003%. Đá chứa quặng và vây quanh 

quặng là cát kết bị biến đổi màu xám lục. (ảnh 3.3) 

Nhìn chung điểm quặng Làng Cải khoáng hóa nghèo, kết quả phân tích  

khoáng tướng cho thấy: mặc dù với hàm lượng rất ít và không đều nhưng vẫn có 

mặt các khoáng vật đặc trưng của vùng quặng đồng Bắc Giang và các mỏ đồng kiểu 

cát kết đồng. Chalcosin, bornit, chalcopyrit - pyrit, quặng hầu hết ở dạng xâm tán 

rải rác tuy nhiên đôi chỗ đặc sít kiểu “kết hạch”. Các khoáng vật thứ sinh gồm 

malachit, azurit, covelin. 
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Thành phần các nguyên tố: kết quả phân tích hóa và hấp phụ nguyên tử cho 

hàm lượng Cu 0,26-0,8% (trong sét, sét - bột kết): 2,57-2,96% (trong cát kết (7043); 

Pb: 0,000-0,003%: Zn: 0,00l-0,014%. 

Phân tích l mẫu plasma quặng chalcosin đặc sít: Cu 6,39%, Ag 137 g/t, Co 

0,0016, Pb 0,006%) Zn 0,001%, Mo 0,0078, As 0,000l%, Bi 002%, Sb: 0,0006%. 

Tài nguyên dự báo cho điểm mỏ là 21,763 tấn quặng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3.3. Cát, bột kết chứa đồng khu Làng Cải 
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Hình 3.3. Mặt cắt địa chất TL3, TL4,  khu Làng Cải 
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3.2.2. Dải quặng 2: dải quặng này gồm 20 mỏ và điểm quặng phân bố ở 

vị trí trung tâm vùng nghiên cứu, dọc theo đứt gãy cắt qua cánh bắc - tây bắc của 

nếp lõm Tân Hoa (F5) và một vài mỏ phân bố dọc theo hai cánh của nếp lồi nhỏ 

Giáo Liêm. Có thể kể đến các điểm quặng, điểm khoáng hóa sau, mỏ quặng 

Đồng Bưa (Biển Động), mỏ Khuôn Mười, mỏ Giáo Liêm, mỏ Gốc Sấu, mỏ Lân, 

điểm quặng Suối Than,...  Các điểm quặng, điểm khoáng hoá đồng trong dải 

quặng này thường phân bố trong các tầng sét bột kết, sét kết, sét vôi, đá vôi sét, 

đá vôi vi hạt, đá vôi dolomit hóa màu xám, sét than, sét vôi than màu xám đen 

thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên (T3cms3). 

Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu hiện có, NCS sẽ mô tả sơ bộ đặc điểm 

phân bố, hình thái, kích thước các thân khoáng của một số mỏ, điểm quặng đồng 

điển hình trong dải quặng trên. 

a. Mỏ Đồng Bưa (Biển Động)(113) 

Mỏ Biển Động nằm ở Núi Mỏ thuộc xã Cẩm Đàn, bờ phải suối Cẩm Đàn 

huyện Sơn Động, Bắc Giang. Mỏ được người Pháp đánh giá khai thác. Sau Hòa 

bình lập lại phái đoàn chuyên gia Trung Quốc, Tiệp Khắc giúp ta phổ tra lại vào 

năm 1959. 

Theo kết quả thăm dò của Đoàn l05 (1960-1962) cũng như của Công ty 

Phát triển khoáng sản (1994-1995) cho thấy mỏ đồng Đồng Bưa phân bố ở cánh 

ĐB gần trục của nếp lồi nhỏ Giáo Liêm, được cấu trúc bởi các đá phiến sét, đá 

phiến sét-vôi, đá phiến vôi-sét, xen ít lớp đá vôi vi hạt, đá vôi-sét chứa bột, đá vôi 

dolomit hóa,... thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên (T3cms3). 

Hiện nay mỏ đồng Đồng Bưa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á 

Cường quản lý và khai thác. 

Các tác giả của Đoàn l05 cũng như của Tổng công ty phát triển khoáng 

sản đều khẳng định hai hệ thống khe nứt, đứt gãy phương và đông bắc-tây nam 

và  tây bắc-đông nam có liên quan chặt chẽ đến khoáng hóa đồng vùng nghiên 

cứu. Theo chúng các mạch thạch anh chứa đồng và các đới đá phiến sét thuộc 

phần dưới bị vò nhàu mạnh vỡ vụn thành các kẽ nứt, thớ chẻ, lỗ hổng để các 
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khoáng vật chứa đồng lấp đầy hoặc thấm đọng vào. Theo tài liệu của Tổng công 

ty phát triển khoáng sản khu vực này có 8 đứt gãy theo các phương đông bắc-tây 

nam và tây bắc-đông nam và á vĩ tuyến làm phức tạp thêm cấu trúc khu mỏ và 

làm rõ mối tương quan giữa kiến tạo và tạo quặng.  

Các thân quặng đồng khu mỏ Đồng Bưa chủ yếu phát triển theo đới vò 

nhàu, dập vỡ của đứt gãy theo phương đông bắc-tây nam và tây bắc-đông nam. 

Trong đới vò nhàu, dập vỡ các lớp đá bị uốn lượn phức tạp (ảnh 3.4), thế nằm 

gần như dốc đứng, phát triển nhiều dịch trượt, đôi chỗ có thế nằm đảo ngược. 

Khoáng vật quặng như tetrahedrit, tennantit, chalcosin, bornit, pyrit… xâm tán 

trong các vi mạch thạch anh, calcit màu trắng (ảnh 3.5) hoặc trong các đới 

dolomit hóa, thạch anh hóa, đôi khi xâm tán, xuyên lấp theo các thớ lớp, thớ 

phiến. 

 

  

Ảnh 3.4. Đới vò nhàu dập vỡ 

chứa quặng mỏ Đồng Bưa  

 

Ảnh 3.5. Các vi mạch thạch anh, calcit 

có xâm tán sulfur trong đá phiến vôi - 

sét màu xám, xám sẫm tại mỏ Đồng Bưa 

 

- Thấu kính quặng 1: Dạng mạch đứt đoạn dài 186m gồm 3 đoạn không 

liên tục theo phương đông bắc - tây nam góc dốc 40-45
0
; đoạn 1 dài gần 30m, 
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dày 0,6-1,0m; đoạn 2 dài 26m, dày 1,2-1,6m; đoạn 3 dài 66m, dày 2,0-3,0m. 

Hàm lượng đồng trung bình là 1,21%. 

- Thấu kính quặng 2: Song song thấu kính quặng 1 và cách khoảng 10m 

về phía đông nam. Thân quặng kéo dài theo phương đông bắc - tây nam, hướng 

cắm bắc - tây bắc với góc dốc 70-75
0
, dài 67m dày 1,0-4,1m. hàm lượng đồng 

trung bình là 1,68%. 

- Thân quặng 3: Hình vòng cung lõm về phía bắc phương á vĩ tuyến, góc 

dốc 45-50
0
, chiều dài dây cung 26m, dày 1,6m, hàm lượng đồng trung bình 

3,25%. 

- Thân quặng 4: Phương tây bắc - đông nam, dài 42m, dày 1,0-4,45m, hàm 

lượng đồng trung bình 2,58%. 

- Thân quặng 5: Phương tây bắc - đông nam (150
0
) dài 57m, dày 1,15-

2,9m, hàm lượng đồng trung bình 1,14%. 

- Thân quặng 6: Phương tây bắc - đông nam, dốc đứng, dài 38m, dày 1,0-

1,4m. Hàm lượng đồng trung bình 1,08%. 

- Thân quặng 7: Phương tây bắc - đông nam, dài 25m, dày 1,5m. Hàm 

lượng đồng trung bình 3,36%. 

Về thành phần khoáng vật:  nhiều nhất là tetrahedrit (có mẫu đạt 50%), 

sau đó đến bornit (có mẫu đạt 15%), chalcosin (có mẫu đạt l0%), chalcopyrit (có 

mẫu đạt 3%), galenit ít gặp hơn (nhiều nhất 4%). Ngoài ra còn gặp với số lượng 

ít pyrit, sphalerit. Các khoáng vật thứ sinh malachit, azurit covelin, cuprit, 

limonit… 

Thành phần khoáng vật quặng trong mạch (thạch anh, thạch anh - calcit) 

và ở dạng phân tán trong đá phiến sét - sericit tương tự nhau. 

Thành phần nguyên tố đi kèm. 

Ngoài đồng ở mỏ Đồng Bưa còn có một số nguyên tố đi kèm Cu: l,44%, 

Ag: 29,3 g/t, Pb: 0,0054%, Zn: 0,12%; As : 0,61%, Bi: 0,003%, Sb: 0,053%. 

Kết quả điều tra của Tổng công ty phát triển khoáng sản (l994-1995) cho 

trữ lượng: 
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Tổng cộng cấp 122+333  là 24,368 tấn quặng đồng. 

- Thân quặng 3: Hình vòng cung lõm về phía bắc phương á vĩ tuyến, góc 

dốc 45-50
o
, chiều dài dây cung 26m dày l,6m. Hàm lượng đồng trung bình 

3,25%. 

- Thân quặng 4: Phương TB - ĐN, dài 42m, dày l,0m - 4,45m. Hàm lượng 

đồng trung bình 2,58%. 

- Thân quặng 5: Phương TB- ĐN (150
o
) dài 57m, dày l,15 - 2,9m. Hàm 

lượng đồng trung bình l,14%. 

- Thân quặng 6: Phương TB - ĐN, dốc đứng, dài 38m, dày l,0 - 1,4m. 

Hàm lượng đồng trung bình l,08%. 

- Thân quặng 7: Phương TB - ĐN dài 25m, dày l,5m. Hàm lượng đồng 

trung bình 3,36%. 

b. Mỏ Khuôn Mười (112) 

Mỏ Khuôn Mười nằm ở xã Cẩm Đàn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang. 

Hiện nay khu mỏ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường quản lý và 

khai thác. 

Tham gia vào cấu trúc địa chất khu mỏ chủ yếu là cát kết hạt nhỏ, bột 

kết, đá phiến sét, đá phiến sét - vôi,... của phân hệ tầng Mẫu Sơn trên (T3cms3), 

(bản vẽ số 5).  Các đá chủ yếu có màu xám, xám tro, xám sẫm, khi bị phong hóa 

có màu nâu vàng, tím hồng, tím gan gà, cấu tạo phân lớp trung bình đến mỏng, 

đôi khi phân phiến. Khu mỏ thuộc cánh Tây Bắc của nếp lồi Khuôn Mười với 

góc dốc các cánh 25
0
 - 35

0
, càng gần đứt gãy các lớp có góc dốc càng lớn. Trong 

vùng cũng như trong khu mỏ phát triển nhiều hệ thống đứt gãy, trong đó chủ yếu 

là hai hệ thống đứt gãy thuận đông bắc - tây nam và Tây bắc - đông nam và. 

Trong đó hệ thống đứt gãy Tây bắc - đông nam đóng vai trò khống chế thân 

quặng, hệ thống đứt gãy đông bắc - tây nam đóng vai trò phân phối quặng.  
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Ảnh 3.6. Đới vò nhàu dập vỡ chứa quặng 

ở mỏ Khuôn Mười 

Ảnh 3.7. Các lớp bột kết, cát kết hạt 

nhỏ  có thấm đọng các khoáng vật  

đồng thứ sinh 

Trong khu mỏ, các thân quặng đồng nằm song song với lòng suối cạn đổ 

vào hồ Khuôn Mười. Thân quặng thường có dạng vỉa dày từ 3m đến 4m theo 

đường phương và hướng cắm khá ổn định. Thân quặng bị các đứt gãy cắt qua và 

phân cắt thành các đoạn, (bản vẽ số 6). Phần trên mặt thân quặng bị biến đổi khá 

mạnh, xuống sâu thân quặng ổn định hơn. Trong đới vò nhàu, dập vỡ các lớp đá 

bị uốn lượn phức tạp (ảnh 3.6), thế nằm gần như dốc đứng, phát triển nhiều dịch 

trượt nhỏ. Khoáng vật quặng như chalcopyrit, tetrahedrit, tennantit, chalcosin, 

bornit,… xâm tán trong các vi mạch thạch anh, calcit màu trắng, đôi khi xâm tán, 

xuyên lấp theo các thớ lớp, thớ phiến. Đặc biệt các khoáng vật đồng thứ sinh như 

malachit, azurit còn thấm đọng trong các lớp cát kết, bột kết (ảnh 3.7). 

Kết quả phân tích 5 mẫu plasma và 2 mẫu hóa quặng cho giá trị trung 

bình sau: Fe2O3 4,95%; Cu thay đổi từ 1,3 - 13,7%, trung bình 4,492%; Ag 

188,22g/T, Pb 5,488%, Zn 0,6758%, As 0,2866%, Bi: 0,0128%, Sb: 0,3965%, 

Co thay đổi từ 0,002 đến 0,0328%, trung bình 0,0147%. Hàm lượng Ag, As, Bi, 

Sb khá cao, đạt hàm lượng công nghiệp [40]. 
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Thành phần khoáng vật quặng chalcopyrit, tetrahedrit, tennantit, 

chalcosin, bornit, pyrit, galenit và sphalerit, khoáng vật thứ sinh có malachit, 

covelin, bornit, cuprit, hydoxit sắt.   

Theo kết quả tính toán của Tổng công ty phát triển khoáng sản, tổng trữ 

lượng tài nguyên cấp 122 + 333 của mỏ Khuôn Mười là 22,4232 tấn quặng đồng 

tương ứng 743,25 tấn đồng. 
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c. Mỏ Gốc Sấu (Giáo Liêm)(109) 

Mỏ đồng Gốc Sấu do Công ty Cổ phần Anh Phong quản lý và khai thác. 

Quặng đồng khu mỏ này trước đây đã được người Pháp nghiên cứu, khai thác từ 

những năm 1942. Năm 1956 Đoàn 53 tiến hành tìm kiếm đánh giá. Năm 1961 

Đoàn 105 tiến hành tìm kiếm đánh giá thăm dò bằng lò giếng, khoan, không rõ 

khối lượng.  

Tham gia vào cấu trúc địa chất khu mỏ là các đá phiến sét, đá phiến sét - 

vôi, đá phiến vôi - sét, xen ít lớp đá vôi vi hạt, đá vôi - sét chứa bột, đá vôi 

dolomit hóa,... thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên (T3cms3), (bản vẽ số 7). Các đá 

chủ yếu có màu màu xám lục, xám tro, xám sẫm, xám đen, khi bị phong hóa có 

màu nâu vàng, tím hồng, tím nâu, tím sẫm, cấu tạo phân lớp trung bình đến 

mỏng, đôi khi phân phiến. Khu mỏ ở trung tâm của nếp lồi nhỏ Giáo Liêm, với 

góc dốc hai cánh 30
0
 - 40

0
, càng gần đứt gãy các lớp có góc dốc càng lớn. Trong 

vùng cũng như trong khu mỏ phát triển nhiều hệ thống đứt gãy, trong đó chủ yếu 

là hai hệ thống đứt gãy thuận đông bắc - tây nam và tây bắc - đông nam. Trong 

đó hệ thống đứt gãy tây bắc - đông nam đóng vai trò khống chế thân quặng, hệ 

thống đứt gãy đông bắc - tây nam đóng vai trò phân phối quặng. 

Kết quả thăm dò khu mỏ của Đoàn 105 đã phát hiện được 3 thân quặng.  

- Thân quặng 1 có chiều dài 28m được khống chế bởi 2 hào và 01 giếng, 

có chiều dày thay đổi từ 0,5 đến 1,5m, trung bình 1,0m, độ sâu khống chế và 

khoanh nối thân quặng là 10m, hàm lượng Cu trung bình là 1,4%. 

- Thân quặng 2 nằm trên thân quặng 1, cách thân quặng 1 khoảng 30m, 

dày từ 0,5 đến 1,5m, trung bình 1,0m. Chiều dài thân quặng là 35m, hàm lượng 

trung bình 1,4%, độ sâu khống chế và khoanh nối thân quặng là 10m, công trình 

cắt quặng là hào và giếng.  

- Thân quặng 3 cách thân quặng 2 khoảng 15m có chiều dày thay đổi từ 1 

đến 2m, trung bình 1,5m; Chiều dài thân quặng 62m, hàm lượng trung bình 
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1,4%, độ sâu khống chế và khoanh nối thân quặng là 10m, công trình cắt quặng 

gồm 2 hào và 01 giếng. 

Các thân quặng phát triển theo đới vò nhàu, dập vỡ của đứt gãy theo 

phương đông bắc - tây nam, chiều dài trăm mét, chiều rộng từ 20 - 100m, góc 

dốc thân quặng 85
0
 - 90

0
. Trong đới vò nhàu, dập vỡ các lớp đá bị uốn lượn phức 

tạp (ảnh 3.8), thế nằm gần như dốc đứng, phát triển nhiều dịch trượt, đôi chỗ có 

thế nằm đảo ngược. Khoáng vật quặng như bornit, chalcosin, tetrahedrit, 

tennantit… xâm tán trong các vi mạch thạch anh, calcit màu trắng hoặc trong các 

đới dolomit hóa, thạch anh hóa, đôi khi xâm tán, xuyên lấp theo các thớ lớp, thớ 

phiến, khe nứt (ảnh 3.9). 

 

  

Ảnh 3.8. Đới vò nhàu dập vỡ, thế nằm 

dốc đứng chứa quặng ở mỏ Gốc Sấu 
 

Ảnh 3.9. Mạch chalcosin đặc sít 

xuyên cắt chéo góc các lớp đá phiến 

sét - vôi 
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3.3. Đặc điểm các đá biến đổi nhiệt dịch gần quặng 

Các đá vây quanh quặng có thành phần chủ yếu là trầm tích lục nguyên và 

lục nguyên carbonat. Các đá bị dập vỡ mạnh, có nhiều hệ thống khe nứt xuyên 

cắt, có một số mạch calcit, thạch anh liên quan đến quặng hóa xuyên lấp vào đá 

vây quanh. Quá trình tạo khoáng đồng và quá trình biến đổi nhiệt dịch các đá vây 

quanh quặng gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển mạnh mẽ trong các đới phá hủy 

kiến tạo. 

3.3.1. Hiện tượng dolomit hóa: là hiện tượng khá phổ biến trong vùng 

nghiên cứu. Chúng thường xảy ra mạnh mẽ trong đá vôi bị cà nát, hiếm hơn là 

trong đá phiến vôi chứa sét. Đá biến đổi bị dolomit hóa thường có màu xám, xám 

xanh, xám đen; cấu tạo dạng loang lổ; kiến trúc hạt tự hình thay thế, nửa tự hình 

thay thế (ảnh 3.10; 3.11; 3,12; 3.13). 

3.3.2. Hiện tượng thạch anh hóa 

Trong vùng nghiên cứu thạch anh thành tạo trong nhiệt dịch và trong các 

đới đá biến đổi rất phong phú và đa dạng. Quan sát thấy ít nhất 3 thế hệ thạch anh 

trong tập mẫu nghiên cứu. 

Thạch anh thế hệ 1 thường tồn tại dưới dạng hạt tha hình, kích thước hạt 

dao động từ lớn đến trung bình. Đặc trưng của thạch anh thế hệ này thường bị cà 

nát, rập vỡ tắt làn sóng. Quan sát bằng mắt thường thấy chúng tồn tại dưới dạng 

các mạch, các ổ và có màu đục. (ảnh 3.14; 3.16) 

Thạch anh thế hệ 2 thường tạo nên các ổ, đám, đôi chỗ tạo các tinh thể 

thạch anh rải rác như xâm tán hoặc khảm trên nền calcit, dolomit. Trong tập mẫu, 

hiện tượng thạch anh hóa này xảy ra muộn, chồng lấn lên các quá trình biến đổi 

có trước (ảnh 3.14; 3.15). 

Thạch anh thế hệ 3 thường phát triển trong các tinh hốc dưới dạng các hạt 

nhỏ khá hình đến tha hình đan xen nhau kiểu răng lược. Quan sát bằng mắt 

thường thạch anh thế hệ này khá trong (ảnh 3.17). 
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Ảnh 3.10. Lát mỏng ĐB 03 đá phiến vôi 

sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa.  Do-

dolomit. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

Ảnh 3.11. Lát mỏng ĐB.07 đá vôi vi 

hạt bị dolomit hóa, thạch anh hóa. 

Chụp dưới hai nicol vuông góc 

  

Ảnh 3.12. Lát mỏng ĐB 07 đá vôi vi 

hạt bị dolomit hóa, thạch anh hóa có 

xâm tán khoáng vật quặng. Chụp dưới 

hai nicol vuông góc 

Ảnh 3.13. Lát mỏng ĐB 07 mạch thạch 

anh dạng răng lược  trong đá vôi 

dolomit hóa 
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Ảnh 3.14. Lát mỏng ĐB 03 đá vôi vi 

hạt bị dolomit hóa, thạch anh hóa.  

Do - dolomit; Qu - thạch anh; q - 

quặng. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

Ảnh 3.15. Lát mỏng ĐB 02 thạch anh 

hóa. Qu - thạch anh; q - quặng, Ca - 

Calcit. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

 

 

 

  

Ảnh 3.16. Lát mỏng ĐB 15. Ổ thạch 

anh- quặng trong đá vôi vi hạt 

 Qu-thạch anh; q-quặng, Ca- Calcit. 

Chụp dưới hai nicol vuông góc 

 

Ảnh 3.17. Lát mỏng ĐB 03. Mạch 

thạch anh răng lược trong đá vôi 

dolomit hóa Qu - thạch anh; Ca - 

Calcit. Chụp dưới hai nicol vuông góc 
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3.3.3. Hiện tượng clorit hóa phát triển trong tập đá vôi không thuần khiết, 

cát-bột kết. Chúng thành tạo bằng con đường biến đổi nhiệt dịch từ sét hoặc 

biotit trong đá nguyên thủy (ảnh 3.18; 3.19). 

 

  

Ảnh 3.18. Lát mỏng TB 05 các vẩy 

biotit trong bột kết đa khoáng bị clorit 

hóa mỏ Trại Bấu.  cl - clorit; Qu - 

thạch anh; Pl - plagioclas 

 

Ảnh 3.19. Lát Mỏng ĐB 15 mạch thạch 

anh - sericit trong đá phiến sét  mỏ 

Đồng Bưa. Src - sericit; Qu - thạch anh. 

Chụp dưới hai nicol vuông góc 

Ngoài các hiện tượng trên, trong vùng nghiên cứu còn gặp các hiện tượng 

biến đổi nhiệt dịch calcit hóa, sericit hóa với mức độ yếu. 
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Chƣơng 4  

ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT  QUẶNG ĐỒNG 

 VÙNG BIỂN ĐỘNG - QUÝ SƠN 

 

4.1. Đặc điểm thành phần khoáng vật  

4.1.1. Các khoáng vật quặng nguyên sinh 

Kết quả phân tích mẫu khoáng tướng, mẫu lát mỏng thạch học, kết hợp với các 

kết quả phân tích SEM tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng với việc tổng hợp 

các kết quả nghiên cứu có trước, [10;37;40] cho thấy thành phần khoáng vật quặng 

nguyên sinh vùng Biển Động - Quý Sơn gồm tetrahedrit, tennantit, bornit, 

chalcosin, chalcopyrit, đồng tự sinh. Ngoài ra còn gặp một số khoáng vật khác như 

electrum, pyrit, sphalerit, galenit  và vàng tự sinh,… chi tiết được thống kê ở bảng 

4.1. 

Bảng 4.1. Thành phần các khoáng vật  quặng Cu vùng Biển Động-Quý Sơn 

Khoáng vật tạo quặng Khoáng vật phi quặng 

Khoáng vật 

nguyên sinh 

Khoáng vật 

thứ sinh 

Khoáng vật tạo 

đá biến đổi 

Khoáng vật 

mạch 

Tetrahedrit Azurit Clorit Thạch anh 

Bornit Malachit Dolomit Calcit 

Chalcosin Covelin Sericit  

Chalcopyrit Limonit   

Tennantit    

Đồng tự sinh    

Electrum    

Pyrit    

Galenit    

Sphalerit    

Vàng tự sinh    

           

Dưới đây sẽ mô tả đặc điểm các khoáng vật chính: 
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Tetrahedrit Cu12SbS13: Trong tập mẫu khoáng tướng gặp tetrahedrit với tần 

suất khoảng 10%. Hàm lượng tetrahedrit gặp trong các mẫu khá đồng đều, dao động 

trong khoảng 10-15%. Tetrahedrit thường tồn tại dưới dạng hạt tha hình kích thước 

0,1 đến 0,4 mm tạo đám ổ xâm tán cùng chalcopyrit, chalcosin, bornit, galenit, 

sphalerit xâm tán trong đá vôi vi hạt, đá phiến sét - vôi, đá phiến vôi - sét bị dolomit 

hóa, thạch anh hóa (ảnh 4.1; 4.2). 

 

  

Ảnh 4.1.Tetrahedrit (Ter), chalcopyrit (Chp), galenit (Gal) hạt tha hình lấp đầy trong 

khe nứt, lỗ hổng của đá phiến sét - vôi (ảnh B), đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, 

 thạch anh hóa (ảnh A). (ảnh A-mẫu KT-AP02, ảnh B-mẫu KT- 05) 

  

 

 

 

 

Ảnh 4.2. Tetrahedrit (Ter) kiến trúc hạt tha hình, xâm tán trên nền galenit (Gal) dưới 

kính hiển vi phản xạ (ảnh A) & dưới kính hiển vi điện tử quét có các điểm kiểm tra 

 thành phần khoáng vật (ảnh B) 

A B 

A B 



 

 

 

 

93 

 
 

 

 

 

 

Hình 4.1. Giản đồ phân tích SEM  khoáng vật tetrahedrit (spot 1), 

 galenit(spot 2), mẫu KT01.  

 

Bornit (Cu5FeS4) là khoáng vật có tần suất xuất hiện khá nhiều trong mẫu, 

khoảng 20%, nhưng hàm lượng không cao, chỉ khoảng 10%. Bornit thường có dạng 

hạt tha hình với kích thước hạt dao động (0,10,2) mm xâm tán không đều hoặc tạo 

đám ổ cùng chalcosin, tetrahedrit, tennantit xâm tán trong đá vôi vi hạt, đá phiến sét 

- vôi, đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa (ảnh 4.3; 4.4). 

Spot 1 

Spot 2 
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Chalcosin (Cu2S) gặp trong tập mẫu với tần suất xuất hiện không nhiều, hàm 

lượng trung bình khoảng 5%, chúng thường phân bố thành ổ, mạch, khối đặc sít đi 

cùng các khoáng vật bornit và tennantit. Chalcosin thường có dạng hạt tha hình với 

kích thước hạt (0,050,2)mm (ảnh 4.3. 4.4). 

 

  

Ảnh 4.3.Chalcosin (Cc) đi cùng bornit (Bo) (ảnh A), tennantit (Te) (ảnh B) tạo đám 

ổ xâm tán trên nền đá phiến sét -vôi, đá phiến vôi- sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa 

 

  

Ảnh 4.4. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật chalcosin chứa bạc (Cc), tetrahedrit (Ter), 

bornit (Bo) dưới kính hiển vi phản xạ [A], dưới kính hiển vi điện tử quét SEM [B] 

 

A B 

A B 
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Hình 4.2. Giản đồ phân tích SEM  khoáng vật bornit (spot 1), tetrahedrit (spot 2)  

và chalcosin (spot 4), mẫu GS-1A.  

Spot 4 

Spot 1 

Spot 3 
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Tennantit Cu12As4S13 gặp trong tập mẫu với tần suất xuất hiện không nhiều, 

khoảng 5% với hàm lượng giao động từ 5 đến 10%, chúng chủ yếu tồn tại dưới 

dạng hạt tha hình kích thước 0,05 đến 0,15 mm tạo đám ổ xâm tán cùng chalcosin, 

bornit, galenit, trong đá vôi vi hạt, đá phiến sét - vôi, đá phiến vôi - sét bị dolomit 

hóa, thạch anh hóa, (ảnh 4.5; 4.6). 

 

  

Ảnh 4.5.THCSKV tennantit (Te), chalcosin (Cc), bornit (Bo) tạo đám ổ trong đá phiến 

sét - vôi (ảnh A), đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa (ảnh B). 

 

  

Ảnh 4.6. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật tennantit (Te), bornit (Bo) dưới kính hiển vi phản 

xạ [A], dưới kính hiển vi điện tử quét SEM [B] 

 

A B 

A B 
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Hình 4.3. Giản đồ phân tích SEM  khoáng vật bornit (spot 1; spot 2)  

và tennantit (spot 3), mẫu GS 1b.  

 

Spot 1 

Spot 2 

Spot 3 
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Chalcopyrit (CuFeS2) xuất hiện với tần xuất thấp, chỉ gặp trong vài  mẫu với 

hàm lượng khoảng 3%, chúng tồn tại dưới dạng đám ổ hoặc lấp đầy trong các vi 

khe nứt, lỗ hổng của đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa với kích thước 

hạt (0,020,05) mm, kích thước mạch >1 mm, (ảnh 4.7). 

 

  

Ảnh 4.7. Chalcopyrit (Chp) và tennantit (Te) lấp đầy trong các vi khe nứt và lỗ hổng 

 của đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa  

Đồng tự sinh (Cu): có tần suất xuất hiện trong tập mẫu rất ít, chỉ gặp trong 

1-2 mẫu, chúng thường tồn tại dưới dạng các bao thể nhỏ, xâm tán trên nền bornit 

với kích thước hạt 0,06 - 0,1mm (ảnh 4.8) 

  

Ảnh 4.8. Đồng tự sinh trên nền bornit (ảnh A&B) 

A B 

A B 
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Ngoài các khoáng vật đồng kể trên, trong vùng nghiên cứu còn gặp một số 

khoáng vật khác như pyrit, sphalerit, galenit, electrum và vàng tự sinh,… 

Pyrit (FeS2): có tần suất xuất hiện trong tập mẫu không nhiều, hàm lượng 

trung bình khoảng 3%. Kết quả phân tích khoáng tướng cho thấy, có hai thế hệ pyrit 

trong vùng nghiên cứu. Pyrit 1 có hàm lượng khoảng 1%, chúng chủ yếu tồn tại  

dưới dạng hạt vừa đến nhỏ tự hình đến tha hình, kích thước từ 0,025-0,5mm xâm 

tán thưa trên nền phi quặng hoặc đôi chỗ bị sphalerit tạo ổ thay thế, gắn kết, (ảnh 

4.9 A; 4.13;4.21).  Pyrit 2 có hàm lượng khoảng 2%, chúng chủ yếu tồn tại dưới 

dạng hạt tha hình, kích thước từ 0,05-0,2mm tạo ổ xâm tán cùng galenit, sphalerit 

trên nền phi quặng, (ảnh 4.9 (B). 

 

  

Ảnh 4.9.  Pyrit 1 (Py) hạt tha hình bị sphalerit (Spl) thay thế, gắn kết (ảnh A) và 

pyrit 2 tạo ổ  xâm tán cùng galenit (gal) và sphalerit (Spl) trên nền phi quặng trên 

nền phi quặng (ảnh B) 

Galenit (PbS): là khoáng vật có tần suất xuất hiện không nhiều trong tập 

mẫu nhưng hàm lượng trong các mẫu lại khá cao, có những mẫu lên đến 80% 

galenit. Galenit thường tồn tại dưới dạng hạt tha hình xâm tán cùng sphalerit, 

tetrahedrit trên nền đá phiến sét vôi, đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa 

hoặc đôi khi gặp dưới dạng các tấm lớn >2mm, (ảnh 4.10; 4.11)  

Sphalerit (ZnS): Gặp trong tập mẫu với hàm lượng khoảng 5%. Chúng 

thường có dạng hạt tha hình đến nửa tự hình, tập trung thành từng đám, ổ xâm tán 

A B 
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cùng galenit, pyrit và tetrahedrit trên nền đá vôi vi hạt, bị dolomit hóa, thạch anh 

hóa (ảnh 4.10; 4.11) 

 

  

Ảnh 4.10. Galenit (Gal), sphalerit (Spl), tetrahedrit hạt tha hình tạo THCSKV (ảnh A) 

hoặc lấp đầy trong các vi khe nứt, lỗ hổng của khoáng vật phi quặng (ảnh B) 

 

  

Ảnh 4.11. Galenit (Gal), sphalerit (Spl), tetrahedrit hạt tha hình tạo THCSKV  

 

Electrum:  Có tần suất xuất hiện và hàm lượng không nhiều, chỉ gặp trong 

mẫu mỏ Gốc Sấu. Electrum tồn tại chủ yếu dưới dạng ly thể nhỏ, kích thước < 

0,03mm khảm trên nền tetrahedrit và bornit (ảnh 4.12) 

 

A B 

A B 
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Ảnh 4.12. Electrum (El) dạng ly thể nhỏ trên nền tetrahedrit (Ter) và bornit (Bo) 

(ảnh A). Vị trí các điểm kiểm tra SEM mẫu GS-1A (ảnh B) 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Spot 1 
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Hình 4.4. Giản đồ phân tích SEM  khoáng vật electrum (spot1), tetrahedrit (spot 2), 

bornit (spot 3), mẫu GS-1A.   

 
 

Spot 2 

Spot 3 
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Vàng tự sinh (Au) có hàm lượng thấp, trong toàn bộ mẫu chỉ gặp 1-2 vi hạt 

kích thước 0,01-0,02mm tồn tại dưới dạng các ly thể nhỏ, xâm tán trên nền pyrit, 

(ảnh 4.13). 

  

Ảnh 4.13. Vàng tự sinh (Au) dạng ly thể nhỏ trên nền pyrit (Py) dưới kính hiển vi 

phản xạ [A], dưới kính hiển vi điện tử quét SEM [B]  

  

 

A B 

Spot 1 
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Hình 4.5. Giản đồ phân tích SEM  khoáng vật vàng tự sinh (spot 1; spot 2)  

và pyrit (spot 4), mẫu KTGS23/2 

 

Spot 2 

Spot 3 
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4.1.2. Các khoáng vật quặng thứ sinh 

Ngoài các khoáng vật nguyên sinh, trong quặng còn gặp các khoáng vật thứ 

sinh là sản phẩm của quá trình phong hóa. Các khoáng vật quặng thứ sinh gặp trong 

vùng nghiên cứu gồm malachit, azurit, covelin,limonit,... số lượng của chúng 

thường phụ thuộc vào thành phần và số lượng của các khoáng vật sulfur trong mạch 

quặng cũng như phụ thuộc vào mức độ phong hóa của chúng trong điều kiện gần 

mặt đất. 

Malachit (Cu2CO3(OH)2), trong đới oxy hóa, malachit và azurit là khoáng vật 

thứ sinh phổ biến nhất trong vùng nghiên cứu, hầu hết các vết lộ khảo sát tại các mỏ 

như Khuôn Mười, Thôn Cải, Đòng Đõng... đều gặp khoáng vật này với hàm lượng 

khá cao. Malachit thường tồn tại dưới dạng ổ nhỏ, đám nhỏ thay thế gặm mòn các 

tấm, hạt của khoáng vật nguyên sinh có trước (ảnh 4.14 A). 

Azurit (Cu3(CO3)2(OH)2) cũng giống như malachit, azurit là khoáng vật thứ 

sinh gặp khá nhiều trong vùng nghiên cứu, hầu hết các vết lộ tại các mỏ đều gặp 

khoáng vật này với hàm lượng khá cao. Azurit thường tồn tại dưới dạng tập hợp hạt 

liên tinh tỏa tia, lấp đầy trong các vi khe nứt, lỗ hổng của khoáng vật phi quặng (ảnh 

4.14 B). 

  

Ảnh 4.14. Malachit (Mal) hạt nhỏ tha hình (ảnh A), aruzit (Aru) dạng hạt liên tinh 

tỏa tia (ảnh B), lấp đầy trong các vi khe nứt, lỗ hổng của khoáng vật phi quặng 

 

A B 
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Covelin(CuS), có trong  tập mẫu với hàm lượng thấp, chúng chủ yếu tồn tại 

dưới dạng vành riềm bao quanh gặm mòn thay thế giả hình các khoáng vật nguyên 

sinh như tetrahedrit, bornit (ảnh 4.15). 

 

  

Ảnh 4.15. Covenlin (Cv) tạo vành riềm gặm mòn thay thế  

tetrahedrit (Te) ảnh A và bornit (Bo) ảnh B 

  Limonit - goethit ( Fe2O3.3H2O và FeO.(OH)) đây là nhóm hyđroxit sắt 

thứ sinh biến đổi từ các khoáng vật sulfur tạo thành ở đới oxy hóa. Chúng phân bố 

rộng nhưng có số lượng ít 0,1÷1%. Trong ánh sáng phản xạ cả 2 khoáng vật đều có 

màu xám, phản chiếu trong vàng tới đỏ nâu. Chúng tồn tại ở dạng tập hợp keo hoặc 

ẩn tinh lấp đầy một số vi lỗ hổng và vi khe nứt của đá tạo thành các ổ nhỏ, vi mạch 

hoặc tạo riềm thay thế cho một số khoáng vật sulfur. 

4.2.  Đặc điểm cấu tạo và kiến trúc quặng 

4.2.1. Đặc điểm cấu tạo quặng 

Các khoáng vật quặng trong vùng nghiên cứu được thành tạo chủ yếu theo 

phương thức lấp đầy các hệ thống khe nứt, đứt gãy, các đới dập vỡ cà nát, mặt tách 

phiến, bong lớp và phương thức trao đổi thay thế (gặm mòn, hòa tan) với các 

khoáng vật tạo trước. 

A B 
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 Do có sự phân bố không đồng đều của các khoáng vật trong các thân quặng nên 

quặng có cấu tạo đa dạng. Các vi cấu tạo gặp dưới kính là mạch, mạng mạch, xâm 

tán, ổ, hạt, gặm mòn, vành riềm,... dưới đây sẽ mô tả chi tiết một số các cấu tạo và 

kiến trúc chính của quặng trong khu mỏ theo phương thức thành tạo của chúng.  

Cấu tạo xâm tán dày: là cấu tạo phổ biến nhất trong vùng nghiên cứu, đặc 

trưng là các khoáng vật như tetrahedrit, chalcosin, chalcopyrit, bornit... trong các 

mỏ Khuôn Mười, Gốc Sấu, Giáo Liêm, Đồng Bưa... những khoáng vật này thường 

ở dạng những hạt nửa tự hình đến tha hình, phân bố tạo thành ổ, đám nhỏ xâm tán 

trên nền phi quặng ( ảnh 4.16).  

  

Ảnh 4.16. Bornit (Bo) và chalcosin (Cc) hạt vừa - nhỏ tha hình xâm tán khá dày trên 

nền đá phiến sét - vôi, đá phiến vôi - sét (ảnh A;B) 

   Cấu tạo ổ xâm tán:  Đặc trưng cho khoáng vật tetrahedrit, galenit hoặc đôi khi 

là sphalerit.  Dạng cấu tạo này khá  phổ biến trong tập mẫu vùng nghiên cứu, quan sát 

bằng mắt thường kích thước các ổ thường vài milimet đến 1-2cm. (ảnh 4.17). 

A B 
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Ảnh 4.17. Tetrahedrit (Ter), galenit (Gal), sphalerit (Spl) tập hợp hạt tha hình, cấu 

tạo ổ, chứa tàn dư của đá chưa bị thay thế hết  

Cấu tạo dạng xâm tán: cấu tạo này rất đặc trưng và phổ biến cho các 

khoáng vật trong khu mỏ. Các khoáng vật tetrahedrit, tennantit, chalcosin, 

chalcopyrit, pyrit,... thường tạo thành các tập hợp với kích thước khác nhau xâm tán 

trong đá phiến sét vôi. Mức độ xâm tán của các khoáng vật không đều nhau và 

không theo một quy luật nhất định, (ảnh 4.17). 

 

  

Ảnh 4.18. Các  hạt tetrahedrit (Ter), chalcosin (Cc), chalcopyrit (Chp) tha hình xâm 

tán thành đám hạt trên nên đá phiến sét-vôi, (ảnh A, B). 

 

A B 

A B 
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Cấu tạo mạch và mạng mạch: cấu tạo này đặc trưng cho quặng thành tạo ở 

giai đoạn sau, xen lấp vào các khoáng vật sinh thành trước. Đặc biệt các khoáng vật 

tạo quặng giai đoạn sau tạo thành các mạch xuyên lấp vào các khe nứt của khoáng 

vật tạo đá. Điển hình là các khoáng vật chalcopyrit, chalcosin, malachit, azurit,  

galenit (ảnh 4.19). 

 Cấu tạo vết bám: đặc trưng cho nhóm khoáng vật thứ sinh, cụ thể như 

malachit, azurit, limonit,… tạo các mảng bám dọc theo các khe nứt hoặc mặt phiến, 

mặt lớp của đá. 

 

  

Ảnh 4.19. Bornit, chalcosin tạo mạch trong đá phiến sét - vôi mỏ Anh Phong 

 

4.2.2. Đặc điểm kiến trúc quặng 

Trong vùng nghiên cứu tồn tại 2 nhóm kiến trúc nguyên sinh và thứ sinh. 

Nhóm kiến trúc nguyên sinh được hình thành đồng thời với quá trình tạo quặng do 

sự trao đổi thay thế các khoáng vật thành tạo trước với dung dịch nhiệt dịch. Nhóm 

kiến trúc thứ sinh của quặng nguyên sinh được hình thành sau quá trình tạo quặng, 

liên quan tới sự phá huỷ kiến tạo sau quặng, quặng bị cà nát, dập vỡ, tái kết tinh, 

định hướng,... Các kết quả phân tích khoáng tướng các mẫu quặng trong vùng 

nghiên cứu gặp những kiến trúc sau: 

Kiến trúc hạt tự hình, nửa tự hình: thường gặp ở khoáng vật pyrit xâm tán 

trên nền phi quặng. Dạng kiến trúc này thường được kết tinh trong điều kiện thuận 
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lợi hơn kiến trúc hạt tha hình, nên dưới kính hiển vi vẫn còn quan sát thấy các góc 

cạnh của khoáng vật (ảnh 4.20). 

  

Ảnh 4.20. Pyrit vi hạt tự hình (ảnh A), hạt nửa tự hình (ảnh B) xâm tán trong đá  

 

 Kiến trúc hạt tha hình: là dạng kiến trúc phổ biến nhất trong vùng nghiên 

cứu. Hình dạng của các hạt khoáng vật thường méo mó, góc cạnh phát triển không 

hoàn chỉnh và phụ thuộc rất nhiều vào khoảng trống của các khoáng vật thành tạo 

trước đó. Đặc trưng cho loại kiến trúc này là các khoáng vật chalcosin, tetrahedrit, 

tennantit, bornit, galenit, sphalerit và vàng ( ảnh 4.21). 

  

Ảnh 4.21. Tetrahedrit (Ter), bornit (Bo), chalcosin (Cc) hạt tha hình 

 xâm tán trên nền đá phiến vôi - sét bị dolomit hóa, thạch anh hóa. 

 

A B 

A B 



 

 

 

 

111 

Kiến trúc gặm mòn thay thế: thường gặp trong quặng cả vùng nghiên cứu.  

một số mẫu có thể quan sát rất rõ các khoáng vật như: pyrit, galenit, sphalerit gặm 

mòn thay thế cho khoáng vật tạo đá có trước (ảnh 4.9), hoặc covelin tạo vành riềm 

gặm mòn thay thế tetrahedrit, tennantit (ảnh 4.15).  

- Kiến trúc liên tinh tỏa tia: chủ yếu thường gặp trong nhóm khoáng vật thứ 

sinh trong vùng nghiên cứu, điển hình là khoáng vật  azurit dạng hạt liên tinh tỏa tia 

lấp đầy trong các vi khe nứt gặp khá nhiều trong vùng nghiên cứu (ảnh 4.22). 

 

  

Ảnh 4.22 (A). Aruzit (Aru)), kiến trúc 

liên tinh tỏa tia lấp đầy trong các khe nứt 

Ảnh 4.22 (B). Goethit (Gh), covenlin 

(Cv) dạng mạch, mạng mạch gặm mòn 

thay thế tetraedrit (Te) 

- Kiến trúc keo, vi tinh, giả hình: gặp chủ yếu trong quặng oxy hóa lấy trực 

tiếp trong đới phong hóa phát triển gần mặt đất. Cấu tạo này được hình thành do kết 

quả lắng đọng của các khoáng vật từ dung dịch keo sắt là chủ yếu. Ngoài ra còn gặp 

một số của chalcopyrit thành covelin. Trong loại cấu tạo này còn gặp một số hình 

thái khác nhau phổ biến như cấu tạo nhũ keo, vỏ keo đặc trưng cho goethit. Cấu tạo 

dạng ẩn tinh, vành riềm tập hợp keo phân đới đặc trưng cho covelin (ảnh 4.15; 

4.22B). 

- Kiến trúc xen lấp: phổ biến các khoáng vật như: chalcopyrit, tetrahedrit, galenit  

xen lấp vào khe nứt của đá. Hình dạng và kích thước của các khoáng vật xen lấp phụ 

thuộc vào hình dạng và kích thước của các khe nứt,  (ảnh 4.10). 

 

A B 
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Ảnh 4.23. Chalcopyrit (Chp) tạo vi mạch lấp đầy  

theo vi khe nứt (ảnh A mẫu KT 01, ảnh B mẫu GS 05) 

4.3. Đặc điểm thành phần hóa học quặng 

Các kết quả nghiên cứu 1131 mẫu hoá của Đoàn Địa chất 105 cho thấy hàm 

lượng đồng trong quặng vùng nghiên cứu dao động từ 0,01% đến 29,01%, trung bình 

2,51% (bảng 4.2). 

- 465 mẫu có hàm lượng 3%, chiếm trên 41% 

- Hàm lượng 0,3 - 0,5% có 136 mẫu, chiếm 12% 

- Hàm lượng 0,5 - 0,7% có 133 mẫu, chiếm gần 12% 

- Từ 0,7% trở lên, chiếm 35%  

- Quặng giàu (> 2% ) chiếm 15%. 

Như vậy các mẫu đạt hàm lượng công nghiệp chiếm 47% số mẫu.  

Hàm lượng quặng đồng cao nằm trong đá vôi, vôi sét, giảm đi ở cát kết. 

Nhưng ngược lại các khoáng vật quặng nguyên sinh lại tập trung nhiều trong 

cát kết. 

A B 
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Bảng 4.2. HÀM LƢỢNG TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ TRONG QUẶNG ĐỒNG BẮC GIANG (TS Nguyễn Trí Vát 1997) 

ST

T 

Số tt 

điểm 

mỏ 

Số hiệu và tên mỏ (m), 

điểm quặng (đ), điểm 

khoáng (k) 

Dạng phân tích 

Hàm lƣợng % 

g/t ag 
n

ZPbPb /
 

Fe2O3 Mo As Sb Bi Co Zn Pb Hg Cu 

1 28 
(m) Đồng bạc Phố Chợ 

(Tân sơn) 

plasma 

max 

min 

TB 

 

hóa 

 

12.4 

3.0 

4.7(6) 

 

 

 

0.003 

0.002 

0.0026(3) 

 

 

 

0.0067 

0.0002 

0.0022(6) 

 

 

 

0.003 

0.0011 

0.0019(6) 

 

 

0.07 

0.0025 

0.0164(6) 

 

0.0022 

0.0004 

0.0015 

 

   

 

29.01 

0.4 

6.6(6) 

 

 

 

29.2 

2.76 

14(3) 

560.4 

4 

121 

 

 

 

 

 

0.516 

 

 

 

 

 

 

 

2 29 (đ) Khuôn so 9260/1 plasma 3.1 0.0003 0.0632 0.00917 0.0039 0.0017    0.7522 36  

3 30 (đ) Suối Chạc (Làng Chả) 

plasma 

max 

min 

TB 

hóa + HTNT 

max 

min 

TB 

 

2.1 

1.3 

1.8 (3) 

 

 

 

 

 

 

0.0014 

0.0006 

0.0011(3) 

 

 

 

 

 

0.0019 

0.0005 

0.0014(3) 

 

 

 

 

 

0.0014 

0.0001 

0.0006(3) 

 

 

 

 

 

0.094 

0.006 

0.0642 

 

 

 

 

0.001 

0.0008 

0.0009(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.013 

0.000 

0.009(7) 

 

 

 

 

 

 

0.003 

0.000 

0.008(7) 

 

 

 

30.51 

3.49 

21(3) 

 

4.44 

0.122 

1.859(8) 

2900 

49 

1096(3) 

 

15 (1) 

 

 

 

 

0.08 

4 31 (đ) Làng Chả hóa       0.23(1) 0.004  0.265(1) 0 0.15 

5 32 (đ) Núi Béo (vựa trong) hóa       0.011 0.001  0.165  0.08 

6 33 (k) Đồng Đèo Tráng 
plasma 

hóa 

3.3 

 

0.0004 

 

0.000 

0.00071 

0.000 

 

0.0012 

 

0.0016 

 
   

0.266 

0.35 

8 

10 
 

7 34 (k) Đồng Đèo Làng Chả hóa + HTNT   0.000    0.011 0.002  0.26  0.05 

8 35 (đ) Đồng Đèo Cạnh HTNT    0.000   

0.065 

0.014 

0.034(3) 

0.051 

0.004 

0.007(3) 

 

0.764 

0.01 

0.471(3) 

 

0.17 

 

 

9 36 (đ) Đồng Làng Cạnh        0.017 0.006  1.00  0.26 

10 37 (k) Đồng Vựa Ngoài hóa + HTNT    0.000   0.01 0.101  0.13  0.91 

11 38 (m) Đồng Đèo Chũ 

plasma 

max 

min 

TB 

hóa+HTNT 

max 

min 

 

2.9 

1.63 

2.35 (6) 

 

 

 

0.019 

0.001 

0.0043 

 

 

 

 

0.034 

0.002 

0.0228(6) 

 

 

 

 

 

0.024 

0.0007 

0.0067(6) 

 

 

 

 

0.0098 

0.0005 

0.00043(6) 

 

 

 

 

0.0017 

0.0008 

0.0011(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.27 

0.016 

 

 

 

 

 

0.07 

0.00 

0.000

022 

 

 

 

 

 

 

4.9 

0.0246 

1.708(5) 

 

2.05 

0.37 

 

46 

1 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.24 
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ST

T 

Số tt 

điểm 

mỏ 

Số hiệu và tên mỏ (m), 

điểm quặng (đ), điểm 

khoáng (k) 

Dạng phân tích 

Hàm lƣợng % 

g/t ag 
n

ZPbPb /
 

Fe2O3 Mo As Sb Bi Co Zn Pb Hg Cu 

TB 

plasma+h 

 

2.78 

 

0.0116 

 

0.004 

 

0.000 

0.0518(5) 

0.02 

0.017(5) 

0.0184 

 1.02(5) 

1.366(10) 

 

84 

 

0.48 

12 39 (đ) đồng Xóm Nhăng H+HTNT   0.123    0.022 0.0024  1.07  0.53 

13 49 (k) đồng Khuôn Chung h+HTNT    0.000   0.011 0.001  0.179  0.08 

14 50 (đ) đồng Cái Cặn h+HTNT       0.013 0.005  1.19  0.28 

15 51 (đ) Đồng Cầu Nhạc 

plasma 

HTNT 

max 

min 

TB 

2.65(2) 

 

 

 

 

0.0001(2) 

 

 

 

 

0.0003(2) 

 

 

 

 

0.00013(2) 

 

 

 

 

0.0058 

 

 

 

 

0.0009(2) 

 

 

 

 

0.0054(2) 

 

0.012 

0.003 

0.009(8) 

0.0049(2) 

 

0.003 

0.000 

0.0007(8) 

 

3.009(2) 

 

1.83 

0.17 

1.026(8) 

105(2) 

 

 

 

 

0.48 

 

 

 

0.07 

16 52 (đ) Đồng Đèo Nưa plasma 2.8  0.0135 0.0017 0.0055 0.0027    3.44 83  

17 53 (đ) Đồng Đèo Sặt           4.3 5  

18 55 (đ) Đồng Cống Lầu 

plasma 

H 

max 

min 

TB 

2.4 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

0.0132 

 

 

 

 

0.0034 

 

 

 

 

0.003 

 

 

 

 

0.0052 

 

0.014 

0.0012 

0.009(3) 

0.0017 

 

0.002 

0.00 

0.0012(3) 

 

1.86 

 

3.45 

0.08 

1.89(4) 

35 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.12 

19 56 (đ) Làng Được h+HTNT       0.013 0.052  0.41  0.8 

20 57 (đ) Đồng Trại Báu 

plasma 

h+HTNT 

max 

min 

TB 

2.2 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.0026 

 

 

 

 

 

0.0055 

 

0.076 

0.007 

0.0415(2) 

0.0125 

 

0.003 

0.00 

0.0015(2) 

 

0.3763 

 

1.54 

1.42 

1.48(2) 

32 

 

 

 

 

0.69 

 

 

 

0.03 

21 58 (k) Đồng Cái Lé 
plasma 

H 

3.0 

 

0.0098 

 

0.0019 

0.00 

0.00 

 

0.0020 

 

0.0014 

 
   

0.8166 

0.97 

11 

10 
 

22 59 (đ) Đồng Dọc Song I 

plasma 

max 

min 

TB 

3.7 

 

0.00 

 

 

0.0011 

0.00 

0.0005(2) 

 

0.0006 

0.000 

0.0003(2) 

 

0.0018 

0.0004 

0.0011(2) 

 

0.0015 

0.0014 

0.0014(2) 

 

0.0066 

0.006 

0.0066(2) 

 

 

 

0.001 

 

 

0.62 

0.08 

0.35(2) 

 

17 

1 

9.0(2) 

 

23 60 (đ) Đồng bắc Làng đình HTNT       0..0115 0.0016  0.292   

24 61 (đ) Đồng Đèo Váng 

plasma 

h+HTNT 

max 

min 

TB 

2.7 

 

 

 

 

 

0.0006 

 

 

 

 

0.0005 

 

 

 

 

0.0011 

 

 

 

 

0.001 

 

 

 

 

0.0028 

 

0.013 

0.004 

0.0102(7) 

0.0035 

 

0.027 

0.000 

0.006(7) 

 

0.362 

 

3.385 

0.118 

0.79(7) 

7 

 

 

 

 

0.13 

 

 

 

 

25 62 (đ) Đồng Làng Khuôn 
plasma 

H 
 

0.0002 

 

0.0006 

 

0.002 

0.00 

0.0019 

 

0.0019 

 

0.0139 

0.010 

0.0058 

0.00 
 

0.237 

4.4 

2 

 

0.55 

 

26 66 (đ) Đồng Khuôn Dẻo HTNT  0.00 0.00       0.34 7 0.24 

27 67 (đ) Khu Dọc Sông 

plasma 

H  

max 

3.6 

 

 

0.0078 

 

 

0.0001 

 

 

0.0006 

 

 

0.0125 

 

 

0.0016 

 

 

0.0147 

 

0.014 

0.0067 

 

0.067 

 

7.0 

 

3.28 

137 

 

 

0.32 
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ST

T 

Số tt 

điểm 

mỏ 

Số hiệu và tên mỏ (m), 

điểm quặng (đ), điểm 

khoáng (k) 

Dạng phân tích 

Hàm lƣợng % 

g/t ag 
n

ZPbPb /
 

Fe2O3 Mo As Sb Bi Co Zn Pb Hg Cu 

min 

TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.008 

0.0103(8) 

0.00 

0.0015(8) 

0.263 

1.20(8) 

 

 

 

0.13 

28 68 (đ) Đồng Thôn Cải 

HTNT 

max 

min 

TB 

      

 

0.01 

0.008 

0.009(2) 

 

0.018 

0.00 

0.009(2) 

 

 

2.35 

1.315 

1.83(2) 

 

 

 

 

0.74 

29 69 (k) Đồng Làng Khuôn II 

hóa 

 

 

plasma 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.0005 

 

 

 

0.0024 

 

 

 

0.0016 

0.009 

0.008 

0.0085(2) 

0.0092 

0.0111 

0.000 

0.0055(2) 

0.0153 

 

1.19 

0.451 

0.8205(2) 

0.9371 

 

 

 

15 

0.39 

 

30 74 (đ) Đồng Bản Mùi 

plasma 

max 

min 

TB 

HTNT 

max 

min 

TB 

2.5 

1.6 

2.05(2) 

 

 

 

0.016 

0.0035 

0.0097(2) 

 

 

 

 

0.0021 

0.0012 

0.0016(2) 

 

0.007 

0.005 

0.006(2) 

0.60 

 

 

 

 

 

0.0018 

0.0009 

0.00135(2) 

 

 

 

0.0014 

0.0004 

0.0009(2) 

 

 

 

   

 

0.799 

0.222 

0.399(2) 

 

2.5 

0.34 

1.28(3) 

 

14.6 

4.3 

9.45 

 

15 

0.79 

7(3) 

 

31 77 (đ) Đồng Tân Thành HTNT    0.000 0.0033 0.0016 0.015 0.001  2.28  0.06 

32 79 (đ) Trại Béo (Dọc Mùng) 
plasma 

HTNT 

3.0 

 
 

1.0087 

0.01 

0.00 

 
     

2.148 

2.64 

35 

 

38 

 

33 80 (k) Đồng Tân Lập HTNT   0.000       0.26 3  

34 81 (đ) Đồng Đồng Man           4.31   

35 90 (đ) Đồng Hố Cao 
HTNT 

plasma 

 

2.5 

 

0.0006 

1.1977 

0.249 

 

0.3893 

 

0.0137 

 

0.0016 
   

3.07 

2.66 

163 

162 
 

36 92 (đ) Đồng Can Hồ plasma 3.7 0.0101 0.9054 0.3756 0.1528 0.0026    5.27 150.6  

37 94 (đ) Đồng Suối Than 

plasma 

max 

min 

TB 

 

3.7 

0.9 

2.574(4) 

 

 

0.01 

0.006 

0.0038(3) 

 

0.905 

0.01 

0.5134(4) 

 

0.1528 

0.004 

0.0421(4) 

 

0.026 

0.0009 

0.0075(4) 

 

0.074 

0.0309 

0.046(3) 

 

0.068 

0.0031 

0.0247(3) 

 

 

5.27 

2.273 

3.6505 

 

150 

20 

83(4) 

 

0.35 

38 95 (đ) Đồng Cốc 

plasma 

max 

min 

TB 

 

2.3 

0.8 

1.55(2) 

 

0.0011 

0.001 

0.001 

 

0.099 

0.0749 

0.0869(2) 

 

0.5834 

0.2479 

0.4156(2) 

 

0.0201 

0.0057 

0.0129(2) 

 

0.0023 

0.0018 

0.002(2) 

 

0.2667 

0.0916 

0.1791(2) 

 

0.2281 

0.0587 

0.1434(2) 

 

 

6.5961 

3.054 

4.8253(2) 

 

227 

186 

207(2) 

 

0.44 

39 98 (m) Đồng Phú Nhuận 

plasma 

 

 

 

 

HTNT 

max 

25.6 

0.4 

 

6.224(25) 

 

 

 

0.0015 

0.0001 

 

0.0006 

 

0.4703 

0.00 

 

0.0771(2

5) 

 

 

3.344 

0.001 

 

0.3234(25) 

 

 

 

0.0795 

0.0063 

 

0.0157(24) 

 

 

 

0.0261 

0.0001 

 

0.0034(25

) 

 

 

0.5942 

0.012 

 

0.1113(1

7) 

 

 

0.641 

0.0004 

 

0.0775(1

7) 

 

 

 

7.61 

0.011 

 

2.6122(25) 

 

 

 

572.2 

0.4 

 

143(25) 

 

 

 

 

0.41 

 

 

 

 

0.51 



 

 

116 
 

 

 

ST

T 

Số tt 

điểm 

mỏ 

Số hiệu và tên mỏ (m), 

điểm quặng (đ), điểm 

khoáng (k) 

Dạng phân tích 

Hàm lƣợng % 

g/t ag 
n

ZPbPb /
 

Fe2O3 Mo As Sb Bi Co Zn Pb Hg Cu 

min 

TB0.8 

7.1 

1.0 

4.02(2) 

 

0.259 

0.03 

0.11(3) 

0.838 

0.203 

0.52(3) 

0.013 

0.002 

0.009(3) 

 

0.002 

 

0.466 

0.409 

0.4372(2) 

 

0.88 

0.036 

0.458(2) 

7.16 

0.68 

2.638(8) 

65 

40 101 (đ) Đồng Khuôn Thẳm plasma 5.7 0.0008 0.0072 0.0204 0.0023 0.0023    0.3994 10  

41 102 (đ) Đồng Ba Lều 

plasma 

max 

min 

TB 

 

3.5 

3.14 

3.32(2) 

 
0.0018 

 

0.1010 

 

0.0016 

 

0.002 

 

0.0114 

 

0.0047 

 
 

 

0.975 

0.255 

0.614(2) 

 

23 

3 

13(2) 

0.29 

 

42 107 (đ) Đồng bạc Xóm Rèm  2  0.02 0.02 0.004 0.001    3.77 107  

43 108 
(m) Đồng (bạc) Giáo 

Liêm 

h+HTNT 

plasma 

min 

TB 

7.83 

16.2 

7.5 

11.85(2) 

 

0.0071 

0.0019 

0.0045(2) 

1.2 

1.42 

0.567 

1.1236(3) 

 

2.098 

0.263 

1.176(2) 

 

0.415 

0.0058 

0.2104(2) 

 

0.026 

0.0045 

0.054(3) 

0.006 

0.3677 

 

 

1.65 

1.019 

 

 

 

5.46 

6.507 

3.225 

4.8556(3) 

 

770 

480 

671(3) 

0.99 

 

0.73 

 

44 109 (m) Đồng (bạc) Gốc Sâu 

plasma 

max 

min 

TB 

 

4.3 

2.6 

3.45(2) 

 

0.0423 

0.027 

0.0347 

 

0.037 

0.036 

0.036(2) 

 

0.2068 

0.1435 

0.1751(2) 

 

0.007 

0.004 

0.0056(2) 

 

0.0016 

0.0016 

0.0016(2) 

    

 

194 

87 

140 

 

45 111 (m) Đồng (bạc) Lân 

plasma 

 

 

6.3 

4.7 

6 

0.0027 

0.0009 

0.0042 

0.2265 

0.0538 

0.3412 

0.0887 

0.0747 

? 

0.0081 

0.0062 

0.0064 

0.0027 

0.0017 

0.0040 

   

7.5796 

5.3760 

4.222 

211.1 

27.7 

119.4 

 

46 112 
(m) Đồng (bạc) Khuôn 

Mười 

H+HTNT 

 

 

plasma 

 

 

48.2 

36.7 

42.48(2) 

6.0 

3.9 

4.95(2) 

 

0.96 

0.42 

0.69(2) 

0.541 

0.1382 

0.2865(5) 

 

 

 

0.403 

0.0036 

0.0128(2) 

 

 

 

0.022 

0.0036 

0.0128(2) 

 

 

 

0.032 

0.004 

0.0149(5) 

1.03 

0.73 

0.88(3) 

0.9714 

0.496 

0.6758(3) 

5.37 

0.58 

2.975(2) 

12.151 

0.832 

5.488(3) 

 

13.75 

5.4 

9.575 

11.86 

1.312 

4.4906(5) 

 

 

 

336 

69 

177(5) 

0.78 

 

 

0.89 

 

 

47 113 
(m) Đồng (bạc) Biển 

Động 

HTNT 

max 

min 

TB 

plasma 

 

 

 

 

 

 

74 

370 

5.1(3) 

 

 

 

 

0.0029 

0.0021 

0.0025(3) 

 

0.53 

0.17 

0.316(3) 

0.6216 

0.3572 

0.0025(3) 

 

 

 

 

0.323 

0.0496 

0.1419 

 

 

 

 

0.0273 

0.0036 

0.0147(3) 

 

 

 

 

0.0066 

0.0022 

0.0038(3) 

 

 

 

 

 

 

0.1225 

 

 

 

 

 

 

0.0054 

 

 

2.38 

1.76 

2.12 

2.77 

1.135 

1.7848(3) 

 

142 

46 

84(3) 

70.8 

29.3 

4.53 

 

 

 

 

 

 

0.04 
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Trong công tác điều tra địa chất khu mỏ Biển Động đã lấy 175 mẫu hoá quặng 

đồng. Kết quả nghiên cứu thống kê cho thấy hàm lượng Cu dao động từ 0,1 đến 22,1%, 

trung bình 1,8%. [37] 

Kết quả khảo sát thực địa trong quá trình lập đề án thăm dò quặng đa kim khu 

vực Giáo Liêm (khu Xóm Rèm, khu Việt Trong - Việt Ngoài) cho thấy hàm lượng 

đồng trong các thân quặng khá cao dao động từ 0,92 đến 4,45% , trung bình là 2,06% 

[37]. 

Kết quả phân phân tích 11 mẫu hoá quặng đồng tại phòng thí nghiệm thuộc 

Công ty Cổ phần kỹ thuật Mỏ - Địa chất và thương mại Hà Nội bằng máy quang 

phổ phát xạ Plasma IRIS-INTREPID và máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (Pye 

Unicam SP-9) cho thấy hàm lượng đồng khu mỏ Làng Lân dao động từ 0,40% đến 

0,65%, trung bình là 0,54% [40]. 

Kết quả phân tích 11 mẫu hóa quặng đồng của mỏ Thùng Thình cho thấy hàm 

lượng đồng dao động từ 0,22 đến 1,4%, trung bình 0,87% (bảng 4.3). 

Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả phân tích quặng đồng vỉa lộ moong mỏ Thùng Thình 

STT SHM 

 
Chiều dài 

(m) 

Hàm lượng 

 Cu (%) Ag 

(g/t) 

CCu x l CAg x l 

1 MKT.1  1,00 0,22 12 0,22 12 

2 MKT.2  1,00 0,65 70 0,65 70 

3 MKT.3  0,80 0,85 95 0,68 76 

4 MKT.4  0,75 1,20 106 0,90 80 

5 MKT.5  0,80 1,30 120 1,04 96 

6 MKT.6  0,75 1,40 103 1,05 77 

7 MKT.7  1,00 1,02 100 1,02 100 

8 MKT.8  1,00 1,00 65 1,00 65 

9 MKT.9  0,90 0,92 60 0,83 54 

10 MKT.10  1,00 0,70 55 0,70 55 

11 MKT.11  1,00 0,35 15 0,35 15 

Tổng  10,00 9,61 801 8,44 700 

Trung bình   0,87 72,8 0,77 63,6 
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Tổng hợp các kết phân tích của 1339 mẫu hóa quặng cho thấy hàm lượng 

đồng trong khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng lớn từ 0,01 đến 29,01%, 

trung bình 1,44%. 

Ngoài các kết quả phân tích hóa quặng đồng kể trên, tác giả đã tiến hành phân 

tích thêm một số mẫu địa hóa nguyên sinh trong khu vực nghiên cứu đối với đồng-

chì - kẽm tại trung tâm phân tích thí nghiệm của Liên đoàn Địa chất Xạ Hiếm bằng 

máy RS-ICPMS. Kết quả cho thấy hàm lượng đồng dao động từ 0,02 đến 0,05%, 

trung bình 0,03% ; Zn từ 0,06 đến 0,1%, trung bình 0,08%; Pb từ 0,01 đến 0,02%, 

trung bình 0,012%. 

Kết quả phân tích 10 mẫu hoá đối với chì - kẽm cho hàm lượng các thành 

phần như sau (%): Pb từ 2,344 đến 35,43, trung bình 9,727; Zn = 0,057 ÷ 1,15, 

trung bình 0,484; Pb + Zn = 10,211. Từ kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng chì 

chiếm ưu thế, gấp hơn 20 lần so với hàm lượng kẽm. Mặc dù mẫu lấy tại moong 

khai thác với số lượng chưa nhiều nhưng có thể thấy, quặng chì - kẽm có thành 

phần khoáng vật nguyên sinh đơn giản và hàm lượng thành phần có ích khá cao. 

4.4. Nguồn gốc quặng hóa đồng 

4.4.1. Mối liên quan với hoạt động magma 

Như chúng ta đã biết, giữa magma và quặng hóa nhiệt dịch thường có các 

dạng quan hệ về nguồn gốc sau:[19] 

- Quan hệ nguồn gốc trực tiếp: Quặng được tách ra từ khối magma mẹ, trường 

hợp này thấy rõ ở các mỏ greisen Sn, W... 

- Quan hệ cộng sinh: Các đá magma và nhiệt dịch đều là sản phẩm từ một lò 

magma ở dưới sâu. Quặng hóa cộng sinh với các xâm nhập nhỏ, á núi lửa. 

- Quan hệ phi nguồn gốc (bất ngờ): Magma và mỏ phân bố gần nhau, nhưng 

không quan hệ  gì với nhau, chúng có thể ở những thời kỳ rất xa nhau, thường dọc 

theo các đứt gãy hoạt động lâu dài. 

- Không rõ quan hệ (mỏ viễn nhiệt) 

Trong vùng nghiên cứu, như đã nói ở phần trên không quan sát thấy sự xuất lộ 

của khối magma xâm nhập nào chính vì thế việc xác định mối liên quan giữa quặng 
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hóa với magma trong vùng nghiên cứu theo những dấu hiệu trên là không có cơ sở. 

Tuy nhiên kết quả phân tích thành phần vật chất bao thể (bảng 4.4) cho thấy dung 

dịch tạo quặng có nguồn gốc magma, hay nói một cách khác là quặng hóa trong 

vùng có quan hệ với magma về mặt nguồn gốc. Rất có thể quặng hóa trong vùng 

nghiên cứu liên quan đến magma ẩn sâu nào đó mà chưa phát hiện ra.      

4.4.2. Nguồn nước và nguồn vật chất của dung dịch nhiệt dịch 

Kết quả phân tích thành phần vật chất bao thể trong vùng nghiên cứu (bảng 

4.4) cho thấy dung dịch tạo khoáng là dung dịch nhiệt dịch, được hình thành ở độ 

sâu khá lớn, với nhiệt độ ban đầu khoảng 410
0
C, áp suất lớn hơn 1300atm. Sự có mặt 

của N2 trong thành phần chất lưu trong bao thể nguyên sinh cho thấy dung dịch có 

nguồn gốc magma với nhiệt độ dung dịch ban đầu khoảng 300-410
0
C. Khi nhiệt độ 

của dung dịch giảm dưới 300
0
C chất lưu bao thể không còn hoặc còn rất ít N2, hàm 

lượng CO2, NaCl cùng giảm. Hàm lượng H2O tăng đến thời điểm nhiệt độ 170
0
C 

cho thấy sự tham gia ngày càng nhiều của nước khí tượng khi nhiệt độ giảm. 
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Bảng 4.4 Kết quả phân tích thành phần vật chất bao thể 

 

Số hiệu 

mẫu 

Khoáng vật 

chủ 
Kiểu bao thể 

Nhiệt độ Ơtecti      

(-
0
C) 

Nhiệt độ đóng 

băng  

(-
0
C) 

Độ muối 

(wt.%NaCl-eq) 

Nhiệt độ 

đồng hóa 

(
0
C) 

Pha khí 

AP-02 

Thạch anh Khí Lỏng -11 đến  -15 -3,1 đến  -3,5 5,11-5,71 360-410 CO2+-N2 

Thạch anh Khí Lỏng  -1,5 đến -2 2,57-3,39 250-290 CO2 

DD-02 

Thạch anh Khí Lỏng lỏng  -0,2 đến  -0,4 0,35-0,71 170-195 CO2 

 

Thạch anh 
Khí Lỏng, lỏng -24 đến -18 -6,5 đến -0,8 

 

1,4-9,68 

 

230-320 

 

CO2 

ĐB-13 Thạch anh Khí Lỏng -21,5 đến -21 -3 đến -0,5 4,96 210-225 CO2 

(Nguồn: Phân tích tại Viện Địa chất khoáng vật học Sobolev-Liên Bang Nga, 2019) 
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Ảnh 4.24. Một số hình ảnh phân tích thành phần vật chất bao thể 
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Ảnh 4.25. Một số hình ảnh phân tích thành phần vật chất bao thể 

 

4.4.3. Nhiệt độ và áp suất thành tạo quặng 

Kết quả phân tích nhiệt độ đồng hóa bao thể trong các mạch thạch anh chứa 

quặng trong vùng nghiên cứu cho thấy, chủ yếu chỉ gặp các bao thể nguyên sinh 

như bao thể lỏng - khí, bao thể khí-lỏng, ít hơn là bao thể khí.  

- Bao thể lỏng - khí thường có dạng tròn cạnh, oval, ống kéo dài hoặc nhiều 

cạnh. Kích thước các bao thể từ 1-7 micromet (theo cạnh dài bao thể). Mật độ bao 

thể thấp (<< 50 bao thể/1mm
2
). Thành phần bao thể: pha lỏng chiếm tỷ lệ từ 80 -

90%, pha khí chiếm tỷ lệ 10 - 20%, (ảnh 4.26 a,b). 
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- Bao thể khí-lỏng  thường tồn tại dưới dạng tròn cạnh, oval. Kích thước theo 

cạnh dài bao thể từ 3-5 micromet. Mật độ bao thể thấp (<50 bao thể/1mm
2
). Thành 

phần bao thể: pha khí 70-80%, pha lỏng 20-30%, (ảnh 4.26 c,d). 

- Bao thể khí rất ít gặp, hình dạng tròn cạnh, oval, kích thước từ 3-5 

micromet, mật độ rất thấp <<50 bao thể/mm
2
, thành phần khí 100%. 

 

  

  

Ảnh 4.26. a,b-Bao thể lỏng-khí; c,d- Bao thể khí- lỏng và ít bao thể khí 

 

Kết quả phân tích nhiệt độ đồng hoá bao thể trong thạch anh vùng Biển Động 

- Quý Sơn được thống kê trong (bảng 4.5).  

 

 

 

a b 

c d 
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Bảng 4.5.Kết quả phân tích bao thể trong thạch anh 

 

STT Số hiệu mẫu Nhiệt độ đồng hóa bao thể theo kiểu quặng Thạch 

anh -đồng-sulfur đa kim (
0
C) 

1 ĐB 02 200 - 254 

2 GS 01 220 - 245 

3 ĐĐ 03 205 - 280 

4 KM 01 220 - 253 

5 GS 1b 207 - 248 

6 GS 05 200 - 240 

7 DD 02 170 - 320   

8 ĐB 13 210 - 225 

9 AP 02a 250 - 290 

10 AP 02b 360 - 410 

(Nguồn: Phân tích tại Viện Khoa học Địa chất & Khoáng sản Việt Nam và 

Viện Địa chất khoáng vật học Sobolev-Liên Bang Nga, 2019 ) 

 

Kết quả phân tích trên cho thấy nhiệt độ thành tạo quặng đồng trong khu vực 

nghiên cứu dao động trong khoảng 200 - 410
0
C (chủ yếu 200-253

0
C), áp suất 1050 

- 1300 atm. 
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4.4.4. Kiểu nguồn gốc và tiến trình tạo quặng 

4.4.4.1. Kiểu nguồn gốc 

 Kết quả nghiên cứu bước đầu về đồng vị 
34

S, 
13

C và 
18

O trong khu vực nghiên 

cứu được thể hiện trong (bảng 4.6). 

 

Bảng 4.6. Kết quả phân tích đồng vị 
34

S,
13

C và 
18

O 

STT Số hiệu mẫu Khoáng vật Đồng vị Kết quả 

1 ĐB 04 Pyrit δ
 34

S,  ‰ CDT +6,6 

2 ĐB 03 Galenit δ
 34

S,  ‰ CDT -22,2 

3 ĐB 04 Pyrit δ
 34

S,  ‰ CDT 5,7 

4 KM 26 Galenit δ
 34

S,  ‰ CDT -20,7 

5 KM 2.6-2.9 Galenit δ
 34

S,  ‰ CDT -16,4 

6 KM 1.2 Galenit δ
 34

S,  ‰ CDT -22,0 

7 GS 23/3 Chalcopyrit δ
 34

S,  ‰ CDT 6,8 

8 GS 04 Sulfide’mix δ
 34

S,  ‰ CDT -13,6 

9 GS 05 Sulfide’mix δ
 34

S,  ‰ CDT -8,5 

10 ĐB 12 Calcit δ
 13

CVPDB, ‰ -3,5 

11 ĐB 34 Calcit δ
 13

CVPDB, ‰ -5,4 

12 TB 3/4 Calcit δ
 13

CVPDB, ‰ -6,6 

13 ĐB 12 Calcit δ
 18

OVSMOW, ‰ 21,4 

14 ĐB 34 Calcit δ
 18

OVSMOW, ‰ 13,9 

15 TB 3/4 Calcit δ
 18

OVSMOW, ‰ 13,8 

(Nguồn: Phân tích tại Viện Địa chất khoáng vật học Sobolev-Liên Bang Nga, 2019) 
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Kết quả phân tích đồng vị δ
13

C và  δ
18

O được đối sánh trên Biểu đồ tương 

quan giữa δ
13

C và  δ
18

O phân loại carbonat theo nguồn gốc thành tạo (theo 

Rollinson, 1993) đã cho thấy tổ hợp cộng sinh khoáng vật nguyên sinh được thành 

tạo trong điều kiện nhiệt dịch thuộc kiểu nhiệt dịch Mississpi Valley và kiểu nhiệt 

dịch Sống núi giữa Đại dương (hình 4.6). 

 

 
 

Hình 4.6. Biểu đồ tương quan giữa δ
13

C và  δ
18

O phân loại carbonat theo nguồn gốc 

thành tạo (theo Rollinson, 1993) [31] 
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Kết quả phân tích đồng vị 
34

S được đối sánh trên biểu đồ giá trị 
34

S của các 

khoáng vật chứa lưu huỳnh trong các mỏ khoáng nhiệt dịch (theo Rollinson, 1995) 

đã cho thấy S tham gia tạo quặng trong vùng nghiên cứu là đa nguồn, gồm lưu 

huỳnh trong các thành tạo magma và S trong các thành tạo trầm tích biển hiện đại 

(hình 4.7). 

 

Hình 4.7. Giá trị 
34

S của các khoáng vật chứa lưu huỳnh trong các mỏ khoáng 

nhiệt dịch (theo Rollinson, 1993) [31] 

Từ kết quả phân tích đồng vị 
13

C,
 18

O trong calcit và đồng vị 
34

S trong các 

khoáng vật sulfur, kết hợp với kết quả phân tích nhiệt độ đồng hóa và thành phần 

vật chất bao thể có thể thấy quặng đồng trong vùng nghiên cứu có nguồn gốc nhiệt 

dịch, nhiệt độ trung bình - thấp, được thành tạo từ dung dịch nhiệt dịch ban đầu có 
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nguồn gốc magma trong điều kiện nhiệt độ từ 200 - 410, áp suất 1050 - 1300 atm. 

4.4.4.2. Qúa trình tạo quặng 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả phân tích khoáng tướng, lát mỏng, bao thể, đồng 

vị và các loại mẫu khác, có thể phân chia ra các thời kì và các giai đoạn tạo khoáng 

vùng Biển Động - Quý Sơn như sau:  

Thời kỳ tạo khoáng nhiệt dịch 

Thời kỳ tạo khoáng nhiệt dịch xảy ra trong ba giai đoạn: 

- Giai đoạn nhiệt dịch sớm: Dung dịch nhiệt dịch gây biến đổi nhiệt dịch thạch 

anh hóa trong đá biến đổi vây quanh mạch quặng với tổ hợp công sinh khoáng vật 

đặc trưng thạch anh I - pyrit. 

- Giai đoạn nhiệt dịch giữa: Dung dịch nhiệt dịch gây biến đổi nhiệt dịch 

dolomit hóa, thạch anh hóa các đá vây quanh, thành tạo quặng thành phẩm với tổ 

hợp cộng sinh khoáng vật đặt trưng là  thạch anh II- dolomit - tetrahedrit, tennantit- 

chalcosin - bornit - chalcopyrit - sphalerit - galenit. Quặng hóa trong giai đoạn này 

thường có cấu quặng trưng là ổ đặc xít, xâm tán dày, mạch, mạng mạch và kiến trúc 

hạt tha hình, hạt gặm mòn... Đây là giai đoạn tạo quặng chính trong vùng nghiên 

cứu. 

- Giai đoạn nhiệt dịch muộn: được xem là giai đoạn kết thúc quá trình tạo 

quặng trong khu vực nghiên cứu với sự hình thành tổ hợp cộng sinh khoáng vật 

thạch anh III + calcit (bảng 4.7). 

 Thời kỳ phong hóa 

Dưới các tác dụng oxy hóa, thủy phân, carbonat hóa của quá trình phong hóa 

trong vùng nghiên cứu làm cho các khoáng vật sulfur như tetrahedrit, tennantit, 

chalcopyrit, bornit, chalcosin, pyrit,… ở phần trên thân quặng bị biến đổi thành các 

khoáng vật thứ sinh malachit, azurit, covelin, limonit,… (bảng 4.5). Các khoáng vật 

ngoại sinh  này có thể giữ nguyên ở phần trên thân quặng, cũng có thể di chuyển 

theo nước mặt hoặc nước ngầm lắng đọng ở các đá có độ thẩm thấu cao như cát kết, 

bột kết, các đá ở đới dập vỡ kiến tạo,… tạo nên các thân quặng kiểu phong hóa 

thấm đọng. 
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Bảng 4.7: Bảng tổng hợp thứ tự sinh thành và tổ hợp cộng sinh khoáng vật 

quặng đồng  vùng Biển Động - Quý Sơn 

Thời kỳ tạo 

khoáng 
Nhiệt dịch Phong hóa 

Giai đoạn tạo 

khoáng 
I II III IV 

         

           THCSV 

 

Tên KV 

TA -pyrit 

Tetrahedrit-

tennantit- 

chalcosin-bornit-

chalcopyrit  

TA-calcit 

Malachit, 

azurit, covelin,  

limonit 

 

Thạch anh     

Calcit     

Dolomit     

Clorit     

Pyrit     

Tetrahedrit     

Tennantit     

 Bornit     

Chalcosin     

Chalcopyrit     

Đồng tự sinh     

Galenit     

Sphalerit     

Electrum     

Vàng tự sinh     

Malachit     

Azurit     

Covelin     

Limonit     

Cấu tạo đặc trưng  Xâm tán Ổ, mạch  Mạch, xâm tán  
Vết bám, tàn 

dư, vành riềm 

Kiến trúc đặc 

trưng 

Hạt tha hình, hạt 

nửa tự hình, hạt 

gặm mòn 

Hạt tha hình, hạt 

gặm mòn 

Hạt tha hình, 

hạt nửa tự hình 

Keo, giả hình, 

gặm mòn, vi 

hạt 

Biến đổi đá vây 

quanh 
Thạch anh hóa 

Thạch anh hóa, 

dolomit hóa,  

clorit hóa 

Calcit hóa, 

thạch anh hóa 

Oxy hóa, thủy 

phân, carbonat 

hóa 

Ghi chú:                   kv.chủ yếu;                   kv.thứ yếu;                   kv ít  
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Chương 5  

CÁC YẾU TỐ KHỐNG CHẾ QUẶNG HÓA VÀ TIỀN ĐỀ DẤU HIỆU TÌM 

KIẾM QUẶNG ĐỒNG VÙNG BIỂN ĐỘNG - QUÝ SƠN 

 

5.1. Các yếu tố khống chế quặng hóa 

5.1.1 Yếu tố thạch - địa tầng 

 Các kết quả nghiên cứu chi tiết, hệ thống cho thấy quặng hóa đồng vùng 

Biển Động - Quý Sơn chủ yếu phân bố trong các thành tạo trầm tích lục nguyên 

chứa vôi của phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa (T3cms2) và phân hệ tầng trên (T3cms3)  

với thành phần gồm các đá sét bột kết, đá phiến sét, đá phiến sét - vôi, đá phiến sét - 

vôi than, đá phiến sét than, đá phiến vôi - sét, xen ít lớp đá vôi vi hạt, đá vôi - sét 

chứa bột, đá vôi dolomit hóa, cataclasit, mylonit, … Quặng hóa đồng phong hóa 

liên quan đến các loại đá cát kết, bột kết, cataclasit, mylonit, … 

Sét bột kết màu xám, xám xanh, thành phần khoáng vật chủ yếu là sét 

hydromica, sericit, clorit, vụn nhỏ thạch anh, felspat, đôi khi lẫn ít vật chất than. 

Kiến trúc sét bột. Cấu tạo phân lớp mỏng, phân phiến yếu (ảnh 5.1;5.2). 

 

  

Ảnh 5.1. Mẫu ĐB.03 sét bột kết mỏ Đồng Bưa Ảnh 5.2. Lát mỏng ĐB.03 sét bột kết. 

Chụp dưới hai nicol vuông góc 

  

Đá phiến sét màu xám, xám xanh, thành phần khoáng vật chủ yếu là sét 

hydromica, sericit, clorit, đôi khi lẫn ít vụn nhỏ thạch anh, vật chất than. Kiến trúc 

sét biến dư. Cấu tạo phân phiến mỏng (ảnh 5.3;5.4). 
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Ảnh 5.3.Mẫu ĐB.09/2 đá phiến sét mỏ 

Đồng Bưa 

Ảnh 5.4. Lát mỏng ĐB.09/2 đá phiến sét. 

Chụp dưới hai nicol vuông góc 

  

Đá phiến sét than màu xám sẫm, xám đen, thành phần khoáng vật chủ yếu là 

sét hydromica, sericit, vật chất than, thứ yếu là clorit. Kiến trúc sét biến dư. Cấu tạo 

phân phiến mỏng. 

 Đá phiến sét - vôi, đá phiến vôi - sét màu xám, xám xanh, xám sẫm, thành 

phần khoáng vật chủ yếu là calcit, sét hydromica, sericit, đôi khi lẫn ít clorit, vật 

chất than. Kiến trúc sét - vi hạt. Cấu tạo phân phiến, phân lớp mỏng ảnh 5.5;5.6; 

5.7; 5.8). 

 

  

Ảnh 5.5. Mẫu ĐB.04 đá phiến sét-vôi 

chứa quặng mỏ Đồng Bưa 

Ảnh 5.6. Lát mỏng ĐB.04 đá phiến sét-

vôi. Chụp dưới hai nicol vuông góc 
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Ảnh 5.7. Mẫu ĐB.09/1 đá phiến vôi- sét 

mỏ Đồng Bưa 

Ảnh 5.8. Lát mỏng ĐB.09/1 đá phiến vôi- 

sét. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

  

Đá phiến sét - vôi than màu xám sẫm, xám đen, thành phần khoáng vật chủ 

yếu là sét hydromica, sericit, calcit, vật chất than, đôi khi lẫn ít clorit. Kiến trúc sét - 

vi hạt. Cấu tạo phân phiến, phân lớp mỏng (ảnh 5.9;5.10). 

 

  

Ảnh 5.9. Mẫu KM.16 đá phiến sét - vôi 

than mỏ Khuôn Mười 

Ảnh 5.10. Mẫu KM.02 đá phiến sét - 

vôi than mỏ Khuôn Mười 
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Đá vôi vi hạt màu xám, xám sẫm, thành phần khoáng vật chủ yếu là calcit, đôi 

khi lẫn ít sét hydromica, clorit, vật chất than. Kiến trúc vi hạt. Cấu tạo phân lớp 

mỏng đến trung bình (ảnh 5.11; 5.12; 5.13; 5.14). 

  

Ảnh 5.11. Mẫu ĐB.12 đá vôi vi hạt màu 

xám bị thạch anh hóa. 

Ảnh 5.12. Lát mỏng ĐB.12 đá vôi vi hạt 

bị thạch anh hóa. Chụp dưới hai nicol 

vuông góc 

  

Ảnh 5.13. Mẫu ĐB.15 đá vôi vi hạt màu 

xám bị dolomit hóa, thạch anh hóa 

Ảnh 5.14. Lát mỏng ĐB.15 đá vôi vi hạt 

bị dolomit hóa, thạch anh hóa. Chụp 

dưới hai nicol vuông góc 
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Đá vôi dolomit hóa màu xám, xám xanh, xám sẫm, thành phần khoáng vật chủ 

yếu là calcit, dolomit, đôi khi lẫn ít sét hydromica, clorit, vật chất than. Kiến trúc 

hạt tự hình, nửa tự hình, thay thế. Cấu tạo phân lớp mỏng đến trung bình tàn dư 

(ảnh 5.15; 5.16). 

  

Ảnh 5.15.Mẫu ĐB.07 đá vôi dolomit hóa 

màu xám, thạch anh hóa 

Ảnh 5.16.Lát mỏng ĐB.07 đá vôi 

dolomit hóa, thạch anh hóa. Chụp dưới 

hai nicol vuông góc 

 

 Cát kết hạt nhỏ đến trung thường gặp loại ít khoáng (dạng arkos) và đa 

khoáng (arkos) màu xám, nâu vàng, nâu đỏ, tím sẫm. Thành phần hạt vụn chủ yếu 

là thạch anh và felspat (plagioclas và orthoclas), thứ yếu là biotit, muscovit, silic, 

phun trào. Độ mài tròn và chọn lọc kém đến trung bình. Thành phần nền và xi măng 

chủ yếu là sét hydromica, sericit, clorit, đôi khi có ít calcit, hydroxit sắt. Cấu tạo 

phân lớp trung bình đến dày (ảnh 5.17; 5.18). 
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Ảnh 5.17.Mẫu TB 03 cát kết arkos hạt 

nhỏ màu xám 

Ảnh 5.18. Lát mỏng TB.03 cát kết arkos 

hạt nhỏ. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

 

 Bột kết thường gặp loại đơn khoáng (thạch anh) và ít khoáng (dạng arkos) 

màu xám, nâu vàng, nâu đỏ, tím sẫm. Thành phần hạt vụn chủ yếu là thạch anh, thứ 

yếu là felspat (plagioclas và orthoclas), biotit, muscovit, silic. Độ mài tròn và chọn 

lọc kém. Thành phần nền và xi măng chủ yếu là sét hydromica, sericit, clorit, đôi 

khi có hydroxit sắt. Cấu tạo phân lớp mỏng đến trung bình (ảnh 5.19; 5.20). 

  

Ảnh 5.19. Mẫu TB.04 bột kết đa khoáng 

màu tím gan gà 

Ảnh 5.20. Lát mỏng TB.04 bột kết đa 

khoáng. Chụp dưới hai nicol vuông góc 

 

 Dăm kết kiến tạo và cataclasit thường rất ít gặp, vì trong các mỏ chủ yếu là 

các trầm tích hạt mịn mềm, dẻo. Chúng được thành tạo do cát kết, bột kết bị cà nát, 

phá hủy. Kiến trúc dăm và dăm mịn. Cấu tạo khối hay phân dải cà nát. 
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 Mylonit được thành tạo dọc theo các đứt gãy cắt qua các đá trầm tích hạt mịn 

như đá phiến sét, đá phiến sét - vôi, đá phiến sét - vôi than, đá phiến sét than, ..., các 

khoáng vật nguyên thủy bị dập vỡ, biến dạng uốn lượn, xếp định hướng thành các 

chuỗi vi hạt. Kiến trúc mylonit. Cấu tạo phiến hoặc phân dải (ảnh 5.21; 5.22). 

  

Ảnh 5.21. Đới mylonit hóa phát triển 

trên các đá phiến sét, phiến sét vôi  

 mỏ Đồng Bưa 

Ảnh 5.22. Đới dăm kết mỏ Khuôn Mười 

5.1.2. Yếu tố cấu trúc kiến tạo 

 - Yếu tố cấu trúc kiến tạo khu vực 

 Trên bình đồ kiến trúc vùng nghiên cứu tồn tại 3 hệ thống đứt gãy: tây bắc - 

đông nam, đông bắc - tây nam và hệ thống á kinh tuyến. Theo Nguyễn Trí Vát và 

nnk, 1997 (Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản) thì các hệ thống đứt gãy này 

đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của rift nội lục An Châu, đồng thời 

đóng vai trò khống chế và phân chia các khối, các bậc địa chất kiến trúc. Theo các 

hệ thống đứt gãy này các dung dịch nhiệt dịch đi lên và tích đọng trong các đới dập 

vỡ kiến tạo quanh chúng. 

 - Yếu tố cấu trúc kiến tạo địa phương 

 Các đứt gãy quy mô nhỏ, các khe nứt dạng lông chim của các hệ thống đứt 

gãy phương đông bắc - tây nam và tây bắc - đông nam, các đới phá hủy. Các vị trí 
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phân nhánh, nơi giao nhau của các hệ thống đứt gãy, khe nứt là các yếu tố rất quan 

trọng liên quan đến quá trình thành tạo các thân quặng, mạch quặng đồng, đặc biệt 

là đới vò nhàu cà nát phát triển trong các đá trầm cacbona của phân hệ tầng Mẫu 

Sơn giữa và phân hệ tầng Mẫu Sơn trên. 

5.2. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm  

5.3.1. Tiền đề tìm kiếm 

Theo V. M. Crayche (1960), tiền  đề tìm kiếm  là những  hoàn cảnh  địa chất 

chỉ ra một cách trực tiếp hay gián  tiếp là  ở một  điều  kiện nào đó có thể phát hiện 

ra mỏ. Theo Cranhicov (1963), tiền đề tìm kiếm là những yếu tố địa chất xác định 

điều kiện tìm thấy mỏ trong vỏ trái đất. 

Từ những vấn đề được trình bày về đặc điểm quặng hóa đồng vùng Biển 

Động - Quý Sơn có thể rút ra những tiền đề sau để tìm kiếm chúng. 

- Tiền đề về thạch địa tầng: Các kết quả nghiên cứu cho thấy quặng hoá đồng 

chủ yếu phân bố ở phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa và phân hệ tầng Mẫu Sơn trên, cụ 

thể là chúng chủ yếu tập trung trong các thành tạo sét bột kết, sét kết, sét vôi, đá vôi 

sét, đá vôi vi hạt, đá vôi dolomit hóa màu xám, sét than, sét vôi than màu xám đen. 

- Tiền đề cấu trúc - kiến tạo: Các thân quặng đồng,  thường phát triển mạnh ở 

những nơi đá dập vỡ, nứt nẻ, vò nhàu, phát triển các hệ thống khe nứt. Mức độ nứt 

nẻ, dập vỡ càng mạnh thì khả năng khoáng hóa càng nhiều. Các điểm quặng, thân 

quặng đồng được phát hiện phần lớn phân bố tập trung dọc theo các đới đá dập vỡ 

của các hệ thống đứt gãy phương á vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam; tây bắc - đông 

nam và vòm các nếp lồi. 

5.2.2. Dấu hiệu tìm kiếm 

Theo A.P. Procofev (1973), dấu hiệu tìm kiếm là những yếu tố bất kỳ chỉ sự tồn 

tại hoặc khả năng tìm thấy ở một địa điểm nhất định các mỏ khoáng sản. 

Trong vùng nghiên cứu có các dấu hiệu tìm kiếm sau: 

- Những vết lộ quặng đồng nguyên sinh gồm tetraedrit, tennantit, bornit, 

chalcopyrit, chalcosin… thường bị phong hóa tạo ra các khoáng vật  thứ sinh 

malachit, azurit, cuprit... liên quan tới các đá sét bột kết, sét kết, sét vôi, đá vôi sét, 
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đá vôi vi hạt, đá vôi dolomit hóa màu xám, sét than, sét vôi than màu xám đen và 

các mạch thạch anh chứa quặng. 

- Các dị thường địa hóa thứ sinh của đơn nguyên tố Cu và các nguyên tố đi kèm 

đặc trưng có giá trị tốt phục vụ công tác tìm kiếm: Cu và các khoáng sản khác như Pb, 

Zn, Au, Ag... trong vùng nghiên cứu. 

- Các đới đá biến đổi nhiệt dịch như dolomit hóa, thạch anh hóa, clorit hóa, sericit 

hóa. 

5.3. Phân vùng triển vọng quặng hóa đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

5.3.1. Các tiêu chuẩn phân vùng triển vọng quặng đồng 

Về lý thuyết, nếp lõm, phức nếp lõm là các cấu trúc không thuận lợi đối với sự 

di chuyển và tập trung của quặng hoá nhiệt dịch nói chung, quặng hoá đồng nhiệt 

dịch nói riêng.  

Nhưng nếu các cấu trúc này bị phá huỷ bởi các đứt gãy trước tạo quặng, đặc 

biệt là các đứt gãy có mặt trượt song song hoặc gần song song với mặt trục của nếp 

lõm, với phần nhân nếp lõm là các tập đá núi lửa, đá lục nguyên chứa vôi và đá lục 

nguyên chứa vật chất hữu cơ (hoặc vật chất than) sẽ chở thành các cấu trúc thuận lợi 

đối với sự di chuyển và tập trung của quặng đồng sulfur nguồn gốc nhiệt dịch. Khối 

cấu trúc Biển Động-Quý Sơn trong vùng nghiên cứu có đặc điểm cấu trúc thuộc 

kiểu này, vì vậy thuận lợi cho sự hình thành quặng đồng sulfur nguồn gốc nhiệt 

dịch. 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các yếu tố địa chất liên quan và khống chế 

quặng hóa đồng, các dấu hiệu tìm kiếm trực tiếp và gián tiếp (các điểm quặng, điểm 

khoáng hóa đã được phát hiện, các vành phân tán địa hóa, các đới đá biến đổi nhiệt 

dịch...) có thể khoanh vùng dự báo triển vọng quặng hóa đồng ở vùng nghiên cứu 

theo các nhóm tiêu chuẩn sau: 

- Nhóm tiêu chuẩn thạch - địa tầng: 

Từ các kết quả nghiên cứu về các yếu tố thạch - địa tầng khống chế quặng hóa 

cho thấy, các thành tạo trầm tích lục nguyên thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn  giữa 

(T3cms2) và phân hệ tầng trên (T3cms3) thuận lợi cho quá trình lắng đọng quặng 
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đồng trong vùng nghiên cứu, vì vậy nơi nào có tồn tại phân hệ tầng Mẫu Sơn trên  

sẽ là nơi có khả năng tạo ra các tích tụ quặng đồng có quy mô lớn vf chưa bị bóc 

mòn. Theo đó có thể khoanh các diện tích triển vọng quặng đồng trong vùng nghiên 

cứu theo 03 phân mức: rất triển vọng (phân mức AT), triển vọng (phân mức BT), ít 

triển vọng (phân mức CT). 

+ Phân mức AT: là diện tích phổ biến các thành tạo thuộc phân hệ tầng Mẫu 

Sơn trên; có thể có ít hoặc vắng mặt các thành tạo thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn 

giữa. 

+ Phân mức BT: là diện tích phổ biến các thành tạo thuộc phân hệ tầng Mẫu 

Sơn giữa với khối lượng lớn. Phân hệ tầng Mẫu Sơn trên chỉ xuất hiện với khối 

lượng nhỏ hoặc hoàn toàn vắng mặt; phần ven rìa của diện tích có thể có mặt phân 

hệ tầng Mẫu Sơn dưới với khối lượng nhỏ. 

+ Phân mức CT: là diện tích, mà ở đó các thành tạo thuộc phân hệ tầng Mẫu 

Sơn dưới chiếm khối lượng trội hơn nhiều so với phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. 

Trong diện tích này vắng mặt phân hệ tầng Mẫu Sơn Trên. 

- Nhóm tiêu chuẩn cấu trúc - kiến tạo:  

Như đã trình bày ở trên, các đứt gãy dạng vòng cung phương á vĩ tuyến đến 

đông bắc - tây nam F4 và F5  đóng vai trò khống chế quá trình tạo quặng hóa đồng 

trong khu vực nghiên cứu. Theo đó có thể khoanh các diện tích triển vọng quặng 

đồng theo 03 phân mức (AKT, BKT, CKT), tương tự nhóm tiêu chuẩn thạch - địa tầng. 

+ Phân mức AKT: là diện tích có những đặc điểm sau: 

Phân bố trong đới dập vỡ của các đới đứt gãy nội khối dạng vòng cung F4, F5. 

Nằm ở lân cận đoạn đứt gãy phương á vĩ tuyến chuyển sang đông bắc-tây 

nam, có mặt trượt nằm trùng hoặc gần trùng với mặt trục nếp lõm. 

+ Phân mức BKT: là diện tích có những đặc điểm sau: 

Phân bố trong đới dập vỡ của các đới đứt gãy nội khối dạng vòng cung F4, F5. 

Nằm ở lân cận đoạn đứt gãy phương á vĩ tuyến chuyển sang đông bắc-tây 

nam, nhưng có mặt trượt cắt chéo mặt trục nếp lõm. 

+ Phân mức CKT: là diện tích có những đặc điểm sau: 
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Phân bố trong các đới dập vỡ của các đới đứt gãy nội khối dạng vòng cung F4, 

F5, F6. 

Nằm ở ven rìa phía bắc, tây bắc đới dập vỡ của đoạn đứt gãy thuộc đới đứt gãy 

F4, có phương từ á vĩ tuyến chuyển sang đông bắc - tây nam hoặc nằm ở ven rìa 

phía nam, đông nam đới dập vỡ của đoạn đứt gãy thuộc đới đứt gãy F5, F6 có 

phương từ á vĩ tuyến chuyển sang đông bắc - tây nam. 

- Nhóm tiêu chuẩn về dấu hiệu quặng đồng:  

Thuộc nhóm tiêu chuẩn này gồm các yếu tố, dấu hiệu về quặng đồng như: 

+ Các mỏ đồng; 

+ Các điểm quặng đồng; 

+ Các điểm lộ quặng; 

+ Các vành phân tán tảng lăn quặng đồng; 

+ Các vành phân tán địa hóa của nguyên tố đồng; 

+ Các đới đá biến đổi liên quan đến quặng hóa đồng như dolomit hóa, thạch 

anh hóa, clorit hóa.  

Trong đó những dấu hiệu quan trọng nhất để khoanh vùng triển vọng theo 

nhóm tiêu chuẩn này là các mỏ và điểm quặng. 

Theo đó có thể khoanh các diện tích triển vọng quặng đồng theo 04 phân mức 

(AQĐ, BQĐ, CQĐ), tương tự nhóm tiêu chuẩn thạch - địa tầng và nhóm tiêu chuẩn cấu 

trúc - kiến tạo. 

+ Phân mức AQĐ: là diện tích có những đặc điểm sau: 

Có một vài điểm mỏ đồng có giá trị công nghiệp. 

Có nhiều điểm quặng đồng; trong đó đa số các điểm quặng được chứng minh 

có triển vọng khoáng sản đồng. 

Trong quặng nguyên sinh, phổ biến các khoáng vật quặng đặc trưng cho điều 

kiện nhiệt dịch nhiệt độ thấp, như nhóm khoáng vật quặng đồng xám và chalcosin; 

khoáng vật bornit xuất hiện không thường xuyên với hàm lượng thấp hơn; hiếm khi 

gặp chalcopyrit. 
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Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm clorit hoá, dolomit hoá, 

thạch anh hoá, sericit hoá, calcit hoá. 

+ Phân mức BQĐ: là diện tích có những đặc điểm sau: 

 Là diện tích có khá nhiều điểm quặng đồng; trong đó có một số điểm quặng 

được chứng minh có triển vọng khoáng sản đồng. 

Trong quặng nguyên sinh, khoáng vật bornit xuất hiện thường xuyên cùng với 

quặng đồng xám và chalcosin; đôi khi gặp chalcopyrit. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm chlorit hoá, thạch anh hoá, 

sericit hoá, calcit hoá ít khi gặp dolomit hoá. 

+ Phân mức CQĐ: là diện tích có những đặc điểm sau: 

Có một vài điểm quặng đồng có quy mô nhỏ hoặc có một vài dấu hiệu tìm 

kiếm khác như vành phân tán tảng lăn quặng đồng, vành phân tán thứ sinh của đồng 

có quy mô nhỏ. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng xảy ra yếu, gồm biểu hiện khá 

mờ của các hiện tượng chlorit hoá, thạch anh hoá, sericit hoá. 

5.3.2 Nguyên tắc khoanh vùng triển vọng quặng đồng 

Việc khoanh vùng triển vọng quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn được 

NCS thực hiện theo nguyên tắc chồng ghép các thông tin thuộc 03 nhóm tiêu chuẩn 

khoanh vùng triển vọng quặng đồng đó là: 

- Nhóm tiêu chuẩn về cấu trúc kiến tạo; 

- Nhóm tiêu chuẩn về thạch – địa tầng; 

- Nhóm tiêu chuẩn về dấu hiệu quặng đồng. 

Theo nguyên tắc nêu trên, có thể khoanh định các diện tích triển vọng quặng 

đồng trong vùng nghiên cứu ở 03 mức A (rất triển vọng), B (triển vọng), C (ít triển 

vọng) như sau: 

+ Diện tích triển vọng mức A: là diện tích trùng khít của 03 phân mức A 

thuộc 03 nhóm tiêu chuẩn: thạch - địa tầng (AT), cấu trúc - kiến tạo (AKT), dấu hiệu 

quặng đồng (AQĐ). 
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+ Diện tích triển vọng mức B: là diện tích không có mặt phân mức C và có 

ít nhất 01 phân mức B. Các diện tích được xếp vào mức B thoả mãn một trong các 

trường hợp sau: 

- Có 01 phân mức B thuộc 01/03 nhóm tiêu chuẩn trùng khít lên 02 phân 

mức A thuộc 02 nhóm tiêu chuẩn còn lại. 

- Có 02 phân mức B thuộc 2/3 nhóm tiêu chuẩn, cùng trùng khít lên 01 phân 

mức A thuộc nhóm tiêu chuẩn còn lại. 

- Có 03 phân mức B thuộc 03 nhóm tiêu chuẩn trùng khít lên nhau. 

+ Diện tích triển vọng mức C: là diện tích có ít nhất 01 phân mức C và thoả 

mãn một trong các trường hợp sau: 

- Có 02 phân mức A thuộc 02/03 nhóm tiêu chuẩn nằm trùng khít lên 01 

phân mức C thuộc nhóm tiêu còn lại. 

- Có 01 phân mức C thuộc 01/03 nhóm tiêu chuẩn nằm trùng khít lên 01 

phân mức A và 01 phân mức B thuộc 02 nhóm tiêu còn lại. 

- Có 02 phân mức B thuộc 02/03 nhóm tiêu chuẩn nằm trùng khít lên 01 

phân mức C thuộc nhóm tiêu còn lại. 

- Có 03 phân mức C thuộc 3 nhóm tiêu chuẩn nằm trùng khít nhau. 

Các diện tích còn lại không chứa 01 phân mức nào thuộc 01/03 nhóm tiêu 

chuẩn nêu trên sẽ được xem là không có triển vọng khoáng sản đồng và không thể 

hiện trên bản đồ. 

5.3.3. Khoanh vùng triển vọng quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn và nguyên tắc dự báo triển vọng quặng đồng như 

đã trình bày, NCS khoanh định được 08 vùng triển vọng quặng đồng trong vùng 

Biển Động-Quý Sơn, gồm: 

- Vùng Hộ Đáp - Biên Sơn: triển vọng mức A (ký hiệu A1). 

- Vùng Cẩm Đàn - Giáo Liên: triển vọng mức A (ký hiệu A2). 

- Vùng Hộ Đáp - Phong Minh: triển vọng mức B (ký hiệu B1). 

- Vùng Kiên Lao - Biên Sơn: triển vọng mức B (ký hiệu B2). 

- Vùng Tân Hoa - Biển Động: triển vọng mức B (ký hiệu B3). 



 

 
143 

- Vùng Tân Sơn - Hữu Kiên: triển vọng mức C (ký hiệu C1). 

- Vùng Quý Sơn - Thanh Hải: triển vọng mức C (ký hiệu C2). 

- Vùng Vùng Hộ Đáp - Phong Minh: triển vọng mức C (ký hiệu C3). 

5.3.3.1. Vùng rất triển vọng A 

- Hộ Đáp - Biên Sơn (vùng A1): 

- Vùng rất triển vọng A1 nằm trên địa bàn các xã Hộ Đáp, xã Biên Sơn và xã 

Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vùng A1 có diện tích khoảng 42km
2
. 

Tham gia vào cấu trúc địa chất vùng chủ yếu là các đá trầm tích được xếp vào phân 

hệ tầng Mẫu Sơn trên; thứ yếu là các đá thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. Chúng 

tạo thành một nếp lõm có phương kéo dài á vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam.  

Nếp lõm đã bị phá huỷ, biến dạng do hoạt động của các đứt gãy thuộc đới 

đứt gãy dạng vòng cung F4 phương á vĩ tuyến đến đông bắc-tây nam và đới đứt gãy 

F10, F11, F12 phương tây bắc - đông nam. 

Trong đó, đứt gãy dạng vòng cung F4 - 1 có phương á vĩ tuyến đến đông 

bắc-tây nam có mặt trượt gần trùng với mặt trục của nếp lõm. Các mỏ, điểm quặng 

đồng trong vùng A1 đều phân bố trong đới dập vỡ kiến tạo của đứt gãy F4-1.  

Trong vùng A1 đã phát hiện được 42 thân quặng lớn nhỏ khác nhau, 14 điểm 

khoáng hóa và mỏ như Cầu Nhạc, Trại Bấu, Cống Lầu,... Các thân quặng trong 

vùng thường có dạng mạch, mạng mạch xuyên lấp vào các khe nứt và thân quặng 

dạng thấu kính xuyên lấp vào mặt tách lớp của đá trầm tích thuộc phân hệ tầng Mẫu 

Sơn giữa và phân hệ tầng Mẫu Sơn trên. 

Thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh chủ yếu là nhóm khoáng vật 

quặng đồng xám, chalcosin, ít hơn là bornit, rất hiếm chalcopyrit. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm chlorit hoá, dolomit hoá, 

thạch anh hoá, sericit hoá, calcit hoá. 

Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, vùng Hộ Đáp-Biên Sơn-Kiên Lao là 

vùng rất triển vọng khoáng sản đồng. 
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- Vùng Cẩm Đàn - Giáo Liên (vùng A2) 

- Vùng rất triển vọng A2 nằm trên địa bàn các xã Cẩm Đàn và xã Giáo Liêm 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Dải quặng vùng A2 phân bố dọc theo hai cánh 

nếp lồi nhỏ Giáo Liêm với diện tích khoảng 14km
2
. Tham gia vào cấu trúc địa chất 

vùng chủ yếu là các đá trầm tích được xếp vào phân hệ tầng Mẫu Sơn trên. Trong 

diện tích này tập trung khá nhiều điểm quặng, thân quặng, mạch quặng đã được 

phát hiện và nghiên cứu chi tiết bằng các công trình hào, giếng, khoan và đã xác 

định có ý nghĩa công nghiệp như các mỏ Khuôn Mười, Giáo Liêm , Gốc Sấu, Biển 

Động... 

Thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh chủ yếu là nhóm khoáng vật 

quặng đồng xám, chalcosin, ít hơn là bornit, rất hiếm chalcopyrit. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm dolomit hoá, thạch anh 

hoá, sericit hoá. 

Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, vùng Cẩm Đàn - Giáo Liêm là vùng 

rất triển vọng khoáng sản đồng. 

5.3.3.2. Vùng triển vọng B 

- Vùng Hộ Đáp - Phong Minh (vùng B1) 

Vùng triển vọng B1 nằm trên địa bàn các xã Hộ Đáp và xã Biên Sơn, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vùng B1 có diện tích khoảng 15km
2
. Kết quả nghiên 

cứu đã phát hiện được 7 mỏ và điểm quặng phân bố chủ yếu  trong các đá trầm tích 

thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa như các mỏ Phố Chợ, Suối Chạc, Làng Chả, Núi 

Béo, Đèo Váng,...   

Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu malachit. arurzit ở dạng nhỏ hình thù 

phức tạp trong bột kết. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm dolomit hoá, thạch anh 

hoá, sericit hoá.  

Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, vùng Hộ Đáp – Phong Vân là vùng 

triển vọng khoáng sản đồng. 
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- Vùng Kiên Lao - Biên Sơn (vùng B2) 

Vùng triển vọng B2 nằm trên địa bàn các xã Kiên Lao và xã Biên Sơn, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vùng B2 có diện tích khoảng 30km
2
. Tham gia vào cấu 

trúc địa chất vùng chủ yếu là các đá trầm tích được xếp vào phân hệ tầng Mẫu Sơn 

giữa. Các kết qủa tìm kiếm chi tiết đã phát hiện được 22 thân quặng lớn nhỏ khác 

nhau, 12 điểm khoáng hóa và mỏ như Làng Khuân, Thôn Cải, Đèo Váng,... Các 

thân quặng trong vùng thường có dạng mạch, mạng mạch xuyên lấp vào các khe nứt 

và thân quặng dạng thấu kính xuyên lấp vào mặt tách lớp của đá trầm tích thuộc 

phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. 

Thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh chủ yếu là chalcosin, ít hơn là 

bornit, rất hiếm chalcopyrit. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm dolomit hoá, thạch anh 

hoá, sericit hoá. 

Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, vùng Kiên Lao - Biên Sơn là vùng  

triển vọng khoáng sản đồng. 

- Vùng Tân Hoa – Biển Động (vùng B3) 

- Vùng triển vọng B3 nằm trên địa bàn các xã Tân Hoa và xã Biển Động 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Các mỏ và điểm quặng trong vùng phân bố dọc 

theo đứt gãy F5 cắt qua cánh bắc - tây bắc của nếp lõm Tân Hoa với diện tích 

khoảng 29km
2
. Tham gia vào cấu trúc địa chất vùng chủ yếu là các đá trầm tích 

được xếp vào phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. Trong diện tích này tập trung khá nhiều 

điểm quặng, thân quặng, mạch quặng đã được phát hiện và nghiên cứu như điểm 

quặng Khuân Lương, Tân Lập , Ao Táng, Núi Bục... 

Thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh chủ yếu là nhóm khoáng vật 

quặng đồng xám, chalcosin, ít hơn là bornit, rất hiếm chalcopyrit. 

Biến đổi nhiệt dịch liên quan với quặng đồng gồm dolomit hoá, thạch anh 

hoá, sericit hoá, calcit hoá. 

Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, vùng Tân Hoa - Biển Động là vùng 

triển vọng khoáng sản đồng. 
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5.3.3.3. Vùng triển vọng C 

 Vùng Tân Sơn – Hữu Kiên (vùng C1), vùng Quý Sơn – Thanh Hải  (vùng 

C2) và vùng Hộ Đáp – Phong Minh (vùng C3) là ba vùng ít triển vọng về quặng hóa 

đồng nhất. Trong ba vùng này ít tập trung các điểm quặng, thân quặng, mạch quặng. 

Các công trình nghiên cứu trong khu vực này còn rất ít và hạn chế. 
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KẾT LUẬN  

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể rút ra các kết luận sau: 

1. Quặng hóa đồng vùng Biển Động - Quý Sơn phân bố chủ yếu trong các đới 

dập vỡ kiến tạo phương á vĩ tuyến đến đông bắc - tây nam và bị khống chế bởi hai 

yếu tố: 

- Yếu tố cấu trúc kiến tạo là hệ thống đứt gãy dạng vòng cung phương á vĩ 

tuyến đến Đông Bắc - Tây Nam đóng vai trò phân phối và chứa quặng.  

- Yếu tố thạch - địa tầng là các đá trầm tích lục nguyên chứa vôi thuộc phân hệ 

tầng giữa và trên của hệ tầng Mẫu Sơn. 

2. Các thân quặng đồng vùng nghiên cứu thường có dạng mạch, mạng mạch, 

thấu kính, ổ... phân bố chủ yếu trong các tổ hợp đá trầm tích lục nguyên như cát kết 

arkos, bột kết tướng tiền châu thổ (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa) và lục nguyên 

cacbonat hạt mịn tướng vũng vịnh biển nông (thuộc phân hệ tầng Mẫu Sơn trên).  

Các thân quặng phong hóa thường có dạng thấu kính, lớp (tầng), ổ, mạch,… 

3. Về thành phần vật chất, cấu tạo, kiến trúc quặng: 

Nguyên tố có ích chính trong quặng là đồng, nguyên tố cộng sinh có thể thu 

hồi kết hợp là Pb, Zn, S, Ag, Au; 

Thành phần khoáng vật quặng tương đối phức tạp, các khoáng vật quặng 

nguyên sinh gồm tetraedrit, tennantit, bornit, chalcosin, chalcopyrit, đồng tự sinh, 

pyrit, galenit, sphalerit, electrum, vàng tự sinh. Các khoáng vật quặng thứ sinh gồm 

malachit, azurit, covelin, cuprit, limonit. 

 Quặng nhiệt dịch có cấu tạo xâm tán, mạch, mạng mạch,… kiến trúc hạt tha 

hình, hạt nửa tự hình,…; Quặng phong hóa có cấu tạo vết bám, tàn dư, vành riềm, 

kết vỏ,... kiến trúc keo, giả hình, gặm mòn, vi hạt... 

 Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch gặp trong vùng nghiên cứu gồm thạch anh 

hóa, chlorit hóa, dolomit hóa, sericit hóa. 

4.  Nhiệt độ thành tạo quặng đồng trong vùng nghiên cứu, dao động trong 

khoảng 200 - 410
0
C, áp suất 1050 - 1300 atm. Dung dịch tạo quặng có sự pha trộn 

giữa nguồn magma, trầm tích cacbonat biển và nước khí tượng.  
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5. Kết quả nghiên cứu của luận án đã luận giải có cơ sở khoa học về nguồn 

gốc và điều kiện thành tạo quặng đồng vùng Biển Động - Quý Sơn là nhiệt dịch 

nhiệt độ trung bình - thấp với tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng (Tetraedrit – 

chalcosin - bornit - tenantit - chalcopyrit). Đây là kết quả nghiên cứu mới quan 

trọng, đóng góp cho khoa học địa chất nói chung và cho công tác đào tạo của trường 

Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng. Ngoài ra kết quả nghiên cứu của luận án còn giúp 

cho công tác định hướng, tìm kiếm, thăm dò và khai thác quặng đồng trong vùng 

Biển Động - Quý Sơn và trong các khu vực lân cận có điều kiện địa chất tương tự. 
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KIẾN NGHỊ 

Cần đầu tư nghiên cứu tiếp tục về nguồn cung cấp vật chất nguyên thủy cho 

việc thành tạo quặng đồng nói riêng và các quặng đi kèm nói chung là magma hay 

trầm tích? 

Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận án, NCS đã giải quyết được 

các nhiệm vụ cơ bản đề ra. Tuy nhiên, do các tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa 

chưa đầy đủ và không đồng bộ nên luận án không thể tránh khỏi những tồn tại, 

khiếm khuyết. NCS rất mong nhận được sự góp ý của các nhà địa chất và bạn bè 

đồng nghiệp. Hy vọng sau khi bảo vệ luận án, các vấn đề thiếu sót, tồn tại sẽ được 

tiếp tục nghiên cứu và giải quyết để phục vụ cho công tác tìm kiếm, thăm dò và sử 

dụng hiệu quả quặng đồng tại vùng Biển Động- Quý Sơn. 
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