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Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

NCS  NCS 

TB  Trung bình 

ĐVT  Đơn vị tính 

Min Minimum Giá trị nhỏ nhất 

Max Maximum Giá trị lớn nhất 

µSv/h microsievert per hour Đơn vị đo suất liều 

mSv/năm milisievert per year Đơn vị đo liều 

Bq/m3 Becquerel per cubic metre Đơn vị đo nồng độ khí phóng xạ 

Bq/kg Becquerel per kilogram Đơn vị đo hoạt độ phóng xạ 

IAEA International Atomic Energy 

Agency 

Cơ quan năng lượng nguyên tử 

Quốc tế 

UNSCEAR United Nations Scientific 

Committee on the Effects of 

Atomic Radiation 

Ủy ban khoa học của Liên Hợp 

Quốc về đánh giá ảnh hưởng của 

phóng xạ nguyên tử 

ICRP International Commission on 

Radiological Protection  

Ủy ban Quốc tế về an toàn bức 

xạ 

WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới 
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MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 

 

- Chiếu xạ tự nhiên (Natural exposure): là sự chiếu xạ từ các nguồn phóng xạ 

tự nhiên. 

- Các nguồn phóng xạ tự nhiên (Natural sources): là các nguồn bức xạ có 

trong tự nhiên bao gồm tia vũ trụ và các vật thể tự nhiên xung quanh. 

- Phông bức xạ tự nhiên: là bức xạ có nguồn gốc tự nhiên (bức xạ vũ trụ, các 

hạt nhân phóng xạ tự nhiên có trong đất đá, không khí, nước, cơ thể con người và 

sinh vật, vật liệu v.v..). 

- Liều chiếu xạ (dose): là đại lượng đo mức độ chiếu xạ. 

- Giới hạn liều (dose limits): là giá trị không được phép vượt quá liều hiệu 

dụng hoặc liều tương đương của các cá nhân nhận được từ các công việc bức xạ 

đang chịu sự kiểm soát. 

- Liều chiếu trong (internal dose): là liều bức xạ do bị chiếu xạ bằng các chất 

phóng xạ xâm nhập vào bên trong cơ thể (do ăn uống, hít thở các chất phóng xạ vào 

người). 

- Liều chiếu ngoài (external dose): là liều bức xạ do bị chiếu xạ bằng các 

nguồn bức xạ ở bên ngoài cơ thể. 

- Liều bổ sung (addition dose): là liều bức xạ tính riêng cho mỗi cá nhân. 

- Liều biến đổi: là hiệu số của liều bức xạ sau khai thác và liều bức xạ tự nhiên 

tại khu vực (trước thăm dò, khai thác). 

- Liều hấp thụ D (Absorbed dose): là đại lượng vật lý cơ bản, tính bằng jun 

trên kilogam (J.Kg-1) được gọi là gray (Gy) xác định như sau: 

 

          

Trong đó: dE là năng lượng trung bình được truyền bởi bức xạ ion hoá vào 

một thể tích yếu tố của vật chất. 

      dm là khối lượng vật chất của thể tích yếu tố đó. 

- Liều tương đương HT.R (Equivalent dose): là đại lượng HT.R tính bằng jun trên 

kilogam (J.Kg-1) được gọi là sivơ (Sv) xác định như sau: 

HT.R = DT.R . WR    

Trong đó: DT.R là liều hấp thụ do loại bức xạ R gây ra lấy trung bình cơ quan 

hoặc mô T. 

dm

dE
D =



x 

 

       WR là trọng số bức xạ loại R. 

- Liều hiệu dụng E (Effective dose): là đại lượng tính bằng jun trên kilogam 

(J.Kg-1) được gọi là Sivơ (Sv) xác định là tổng liều tương đương của từng loại mô 

nhân với trọng số mô tương ứng. 

    E = ∑ WT . HT    

 Trong đó: HT là liều T tương đương của mô T. 

   WT là trọng số mô của mô T. 

- Đơn vị dùng trong an toàn phóng xạ: thường dùng đơn vị trong hệ thống 

Quốc tế (SI) như sau: 

+ Đơn vị đo hoạt độ phóng xạ: gọi là Becquerel, ký hiệu là Bq được định 

nghĩa là một phân rã phóng xạ trong thời gian một giây. 

+ Liều hấp thụ: đơn vị là J/kg gọi là Gray, kí hiệu là Gy. 

+ Liều tương đương: đơn vị là Sinvơ, kí hiệu là Sv. 

+ Hoạt độ nguyên tố phóng xạ U, Th, K trong các mẫu rắn được tính bằng 

Bq/kg. Nồng độ hoạt độ các nguyên tố phóng xạ trong nước và trong không khí có 

đơn vị tính là Bq/m3, Bq/l. 
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MỞ ĐẦU 
 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Nước ta có tiềm năng khoáng sản lớn với hơn 5000 các mỏ và điểm khoáng 

sản, trong số đó có rất nhiều loại hình mỏ khoáng sản phóng xạ, chứa phóng xạ như 

mỏ urani, đất hiếm, ilmenit, monazit, than, đồng… Đa số các mỏ khoáng sản phóng 

xạ, chứa phóng xạ ở nước ta phân bố gần các khu vực dân cư sinh sống nên ít nhiều 

có ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt khi các mỏ khoáng sản này đi vào khai thác, 

chế biến. 

Bản thân các mỏ quặng phóng xạ nói riêng và quặng chứa chất phóng xạ nói 

chung trữ lượng hàng chục hàng trăm nghìn tấn đã gây ra các dị thường phóng xạ 

rất lớn, cường độ bức xạ gamma hàng trăm, hàng nghìn µR/h, nồng độ radon trong 

không khí từ hàng trăm tới hàng nghìn Bq/m3 trên các diện tích rộng từ một vài km2 

tới hàng chục km2. Các mỏ quặng chứa chất phóng xạ thường được nằm ẩn dưới các 

bồi tích phủ từ một vài mét tới hàng chục mét và có thảm thực vật che phủ. Bởi vậy 

khi chưa có tác động của con người, các mỏ quặng phóng xạ, chứa phóng xạ được 

bảo tồn trong môi trường có sự cân bằng sinh thái, các chất phóng xạ chưa bị phát 

tán mạnh mẽ ra môi trường xung quanh. Chỉ trừ những người dân trực tiếp sống 

trên vùng mỏ, còn các khu dân cư nằm cách mỏ một khoảng cách thích hợp sẽ chưa 

chịu tác động đáng kể của sự ô nhiễm phóng xạ. Nhưng khi con người có bất cứ tác 

động nào làm phá vỡ cân bằng tự nhiên thì tai biến địa chất, tai biến môi trường 

trong đó có môi trường phóng xạ là không thể lường hết được. 

Mỏ đồng Sin Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được các nhà địa chất Đoàn 

địa chất 5 thuộc Tổng cục Địa chất phát hiện ra năm 1961. Năm 1969 Đoàn địa chất 

5 đã tiến hành công tác thăm dò tỉ mỷ và đến năm 1974 hoàn thành xong công tác 

thăm dò. Khu vực mỏ có diện tích 200ha đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

phép khai thác. Tổng trữ lượng khoảng 53,5 triệu tấn quặng đồng, hàm lượng trung 

bình là 0,95% Cu (trong đó còn có cả trữ lượng vàng, bạc, sắt, lưu huỳnh và đất 

hiếm), hàm lượng urani trong quặng đồng từ khoảng 20 đến 600ppm, hàm lượng 
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thori khoảng 2 đến 20ppm. Mỏ đồng Sin Quyền có chứa chất phóng xạ và được 

đánh giá là một trong những mỏ đồng lớn nhất Việt Nam. 

Quá trình khai thác, chế biến mỏ quặng đồng chứa chất phóng xạ, phải đào 

bới, vận chuyển, lưu giữ, chế biến quặng với  khối lượng hàng triệu tấn quặng. Hơn 

nữa khi khai thác, chế biến quặng bị đào bới, đất phủ bị bóc tách, quặng được thu 

gom, nghiền tuyển, làm giàu… làm cho các chất phóng xạ phát tán mạnh mẽ ra môi 

trường xung quanh, đặc biệt là phát tán trong môi trường nước, không khí. Bụi chứa 

chất phóng xạ có thể theo gió phát tán tới các khu vực dân cư và các khu vực sản 

xuất nằm cách xa khu mỏ. Tác động của con người do khai thác, chế biến mỏ quặng 

phóng xạ có làm biến đổi hàm lượng, liều chiếu xạ gây ảnh hưởng đến cán bộ, dân 

cư khu vực mỏ và lân cận. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước hiện nay chưa có sự quan tâm đúng mức 

với các hoạt động khai thác, chế biến quặng có tính phóng xạ, chưa có phương pháp 

đánh giá đúng ảnh hưởng môi trường phóng xạ do các hoạt động khai thác, chế biến 

quặng gây ra đối với cán bộ kỹ thuật và người dân khu vực xung quanh cơ sở chế 

biến, khai thác. Trong các văn liệu về an toàn phóng xạ của Quốc tế và của Việt 

Nam đã chỉ rõ sự gia tăng tổng liều tương đương bức xạ chỉ cần vượt quá phông 

bức xạ tự nhiên 1mSv/năm đã là có hại đối với dân chúng, cần phải có các giải pháp 

phòng ngừa. Việc xác định đặc điểm phát tán phóng xạ chẳng những làm sáng tỏ 

nguyên nhân gây biến đổi các tham số môi trường phóng xạ do các hoạt động thăm 

dò, khai thác, chế biến khoáng sản, làm cơ sở đưa ra được các giải pháp có hiệu quả 

khắc phục tác động có hại của ô nhiễm phóng xạ, mà còn giúp dự báo mức độ gia 

tăng ô nhiễm phóng xạ khi tăng quy mô khai thác, chế biến mỏ quặng. 

Tất các những điều trên chứng tỏ tính cấp thiết của đề tài "Nghiên cứu đặc 

điểm phát tán phóng xạ làm biến đổi môi trường do hoạt động khai thác, chế biến 

quặng đồng mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai". 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: các chất phóng xạ trong mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào 

Cai 
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- Phạm vi nghiên cứu: Khu vực khai thác, chế biến quặng và các khu vực dân 

cư lân cận mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai. 

3. MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN 

- Làm sáng tỏ đặc điểm phát tán các chất phóng xạ dẫn đến biến đổi hàm 

lượng, liều chiếu xạ do hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng chứa phóng xạ mỏ 

Sin Quyền, Lào Cai. 

- Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường do hoạt động khai thác, 

chế biến quặng đồng chứa phóng xạ trên khu vực mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai. 

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung giải quyết các nội dung sau: 

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu, các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước về điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ, đặc điểm phát tán của các chất 

phóng xạ ra môi trường làm biến đổi hàm lượng, liều chiếu xạ. 

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu về địa chất, khoáng sản, địa hóa, môi 

trường...từ trước đến nay trong khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu đặc điểm địa môi trường, sự phân bố, dạng tồn tại của urani 

nhằm làm sáng tỏ hành vi địa hóa của các chất phóng xạ trong quá trình khai thác, 

chế biến quặng đồng. 

- Nghiên cứu các đặc điểm phát tán phóng xạ do hoạt động khai thác, chế biến 

quặng đồng chứa phóng xạ (phát tán trong môi trường đất, nước, không khí). 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình từ lý thuyết đến thực nghiệm xác định sự phát 

tán khí phóng xạ radon. 

- Nghiên cứu các phương pháp phân tích, xử lý thống kê để xác định phông 

bức xạ tự nhiên địa phương trước khai thác, chế biến và liều hiện thời sau khai thác 

chế biến làm cơ sở để xác định sự biến đổi liều phục vụ đánh giá ô nhiễm môi 

trường phóng xạ. 

- Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đối với môi trường do các hoạt động khai 

thác chế biến quặng đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai. 
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5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện các nội dung nghiên cứu nêu trên, NCS đã sử dụng tổ hợp các 

phương pháp nghiên cứu, gồm: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về đặc điểm phát tán phóng xạ do các hoạt động 

khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ trên thế giới và Việt Nam. 

- Phương pháp xây dựng mô hình lý thuyết và thực tế dự đoán phát tán nồng 

độ radon trong môi trường khi có các hoạt động khai thác, chế biến quặng. 

- Phương pháp xác định sự biến đổi hàm lượng, liều chiếu xạ khi có các hoạt 

động khai thác, chế biến quặng có tính phóng xạ. 

- Phương pháp luận giải các kết quả tính toán và đo đạc để lựa chọn phương 

pháp, cách thức thích hợp nhằm đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do hoạt 

động khai thác, chế biến khoáng sản.  

6. CƠ SỞ TÀI LIỆU 

Luận án được thực hiện trên cơ sở tài liệu của do NCS thu thập và nghiên cứu 

về môi trường phóng xạ trong quá trình công tác tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; 

các tài liệu của các nhà khoa học nghiên cứu về mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai. NCS 

đã trực tiếp thi công các dự án về điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ do đơn vị 

thực hiện và trực tiếp khảo sát thực tế, thu thập số liệu tại khu vực mỏ đồng Sin 

Quyền, Lào Cai với vai trò là thành viên chính tham gia Nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

song phương “Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường phóng xạ đối với con người do 

hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ vùng Tây Bắc 

Việt Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa”, các số liệu điều tra, khảo sát môi 

trường phóng xạ, lấy phân tích các loại mẫu được NCS cùng tập thể tác giả trong dự 

án. Ngoài ra, NCS còn tham khảo các tài liệu của nhiều công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nước có liên quan tới phát tán phóng xạ làm biến đổi môi trường khi có 

các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản... Các tài liệu được thể hiện trong 

danh mục tài liệu tham khảo của luận án. 

7. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 
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7.1. Hệ phương pháp nghiên cứu dựa trên cả hai cách tiếp cận đã được đưa ra 

trên thế giới: vừa nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hóa khu vực mỏ đồng Sin 

Quyền dưới tác động của hoạt động khai thác chế biến, vừa áp dụng hệ phương 

pháp khảo sát chi tiết môi trường phóng xạ để xác định quy luật phân bố hàm lượng 

liều chiếu xạ tại khu vực khai thác, chế biến và khu vực dân cư lân cận. 

7.2. Phân biệt, làm sáng tỏ đặc điểm môi trường địa hóa khu vực khai thác và 

chế biến tại mỏ đồng Sin Quyền. Đặc điểm phát tán phóng xạ tại mỏ đồng Sin 

Quyền trong môi trường nước có liên quan chặt chẽ với đặc điểm địa hóa và quặng 

hóa do có cộng sinh các khoáng vật phóng xạ, trong đó có khoáng vật uranitnit. 

7.3. Xây dựng mô hình từ lý thuyết đến thực nghiệm xác định sự phát tán khí 

phóng xạ radon theo thung lũng thấp địa hình và tích tụ ở khu vực dân cư có nhiều 

nhà cửa, cây cối chắn gió. 

7.4. Kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai thác, chế biến 

quặng đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai phục vụ quy hoạch dân cư và phát triển kinh tế 

xã hội. 

8. LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ 

8.1. Luận điểm 1: Hệ phương pháp khảo sát môi trường phóng xạ kết hợp với 

việc lấy mẫu phân tích địa chất, địa hóa được đề xuất và áp dụng là hệ phương pháp 

nghiên cứu hợp lý và tin cậy giúp làm sáng tỏ đặc điểm môi trường tại khu vực khai 

thác, chế biến thuận lợi cho sự hòa tan và vận chuyển các chất phóng xạ. 

8.2. Luận điểm 2: Các đặc điểm phát tán phóng xạ trong môi trường nước do 

khai thác, chế biến quặng đồng, mỏ Sin Quyền được xác định như sau: 

- Khi khai thác, nước tại khai trường có hàm lượng cao của anion HCO3
-  (từ 

30 đến 292 mg/l, trung bình là 125mg/l) và độ pH từ 6,3 đến 8,75, trung bình là 7,3 

đặc trưng môi trường kiềm yếu làm tăng độ hòa tan của urani từ khoáng vật rắn 

uraninit lên hàng chục lần. 

- Khi chế biến quặng đồng, Pirit và các khoáng vật sulfua khác bị nghiền nhỏ 

trộn lẫn với quặng tạo ra môi trường axit sulfuaric làm độ pH giảm từ 7,3 tới 2,7 

(môi trường axit) làm tăng mạnh độ hòa tan urani lên hàng trăm lần. 
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9. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 

9.1. Ý nghĩa khoa học 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn 

về đặc điểm phát tán phóng xạ ở mỏ đồng Sin Quyền. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện hệ phương pháp nghiên 

cứu đặc điểm phát tán và biến đổi môi trường phóng xạ do khai thác, chế biến 

khoáng sản không chỉ ở mỏ đồng Sin Quyền mà còn áp dụng cho các mỏ khác có 

các điều kiện tương tự. 

- Xác định đầy đủ sự biến đổi môi trường phóng xạ giúp đánh giá ảnh hưởng 

môi trường phóng xạ do khai thác, chế biến quặng đồng chứa urani, mỏ Sin Quyền. 

9.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Việc xác định chính xác sự biến đổi môi trường phóng xạ khu vực mỏ đồng 

Sin Quyền, Lào Cai dựa trên các bộ số đo đạc khảo sát thực tế tại hiện trường, bộ số 

liệu phân tích mẫu phong phú tại các phòng thí nghiệm Ba Lan và trong nước có độ 

tin cậy cao giúp đánh giá chính xác ảnh hưởng môi trường phóng xạ phục vụ hiệu 

quả cho việc quy hoạch khai thác, chế biến hợp lý quặng đồng mỏ Sin Quyền và 

quy hoạch dân cư, phát triển kinh tế xã hội khu vực. 

10. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Đặc điểm địa chất khoáng sản và tình hình khai thác, chế biến 

quặng đồng mỏ Sin quyền. 

Chương 3. Nghiên cứu đặc điểm phát tán phóng xạ do khai thác, chế biến 

quặng đồng mỏ Sin Quyền. 

Chương 4. Xác định sự biến đổi và đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ 

do khai thác chế biến quặng đồng chứa urani, mỏ Sin Quyền 

11. LỜI CẢM ƠN 

Luận án được hoàn thành tại Bộ môn Địa vật lý, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất dưới sự hướng dẫn khoa học của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê 
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Khánh Phồn và Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm. NCS bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy hướng dẫn khoa học đã luôn sát sao, tận tình trong 

suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. 

Trong quá trình thực hiện luận án, NCS luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ 

và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Bộ Môn Địa vật lý, khoa Dầu Khí, Ban Giám 

hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phòng Đào tạo Sau đại học, lãnh đạo vụ Khoa 

học Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm. 

NCS cũng luôn nhận được sự góp ý và động viên của các thầy cô, nhà khoa 

học thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt 

Nam, Tổng Hội Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam và các đồng nghiệp.  

Nhân dịp này NCS xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các 

cơ quan, các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các đồng nghiệp và những người thân 

đã tận tình giúp đỡ NCS hoàn thành luận án. NCS xin bày tỏ lòng biết ơn các đơn 

vị, các nhà khoa học và các đồng nghiệp đã cho phép NCS tham khảo và kế thừa 

những công trình nghiên cứu trong luận án này. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu sự phát tán các chất phóng xạ do khai thác, chế biến 

khoáng sản trên thế giới 

Trên thế giới người ta nghiên cứu sự phát tán các chất phóng xạ tự nhiên trong 

môi trường gây nên bởi ảnh hưởng của các quá trình khai thác, chế biến các mỏ 

phóng xạ, chứa phóng xạ. Ở Brazil, Fernandes và các cộng tác viên [50] đã xác định 

và đánh giá sự nguy hiểm của sự gia tăng hàm lượng các nguyên tố phóng xạ môi 

trường do khai thác quặng Urani ở vùng Pocos, Caldas gây ra. Họ đã khẳng định 

rằng hàm lượng các chất phóng xạ trong các nguồn nước tăng là do sự rửa trôi của 

các nguyên tố phóng xạ có từ các đất đá thải ra từ các mỏ Urani. Jenk và Schreyer 

[51] đã nghiên cứu sự ô nhiễm phóng xạ gây nên bởi mỏ Urani cũ ở vùng 

Konnigstein (Cộng Hòa Liên Bang Đức). Ở Ba Lan, người ta đã nghiên cứu ảnh 

hưởng có hại của các khu mỏ urani cũ vùng Kowary ở Nam Ba Lan đến môi trường 

(Chrusciel [52]). Pieczonka và Piestrzynki [53] đã nghiên cứu các phương pháp 

ngăn chặn sự rỏ rỉ ra môi trường của các yếu tố phóng xạ từ các mỏ urani cũ. 

Carvalho và cộng sự [55] nghiên cứu về hoạt độ bức xạ trong chất thải khai 

thác và đất đã được thực hiện ở 60 khu vực khai thác mỏ radi và urani trước đây 

xung quanh các địa điểm khai thác radium và uranium của Bồ Đào Nha. Việc đo 

đạc được tiến hành trong các chất thải, bãi thải, khai trường, khu vực xung quanh, 

khu chế xuất,  bùn thải. Kết quả khảo sát đánh giá đã đưa ra các biện pháp phục hồi 

môi trường và biện pháp ngăn chặn về lâu dài sự ô nhiễm phóng xạ đối với đất nông 

nghiệp và tài nguyên nước và đảm bảo an toàn phóng xạ cho môi trường và người 

dân sống xung quanh. Carvalho và cộng sự (2014) [58] đã nghiên cứu ảnh hưởng 

của hoạt động khai thác mỏ đến phát tán phóng xạ ra sông và lưu vực sông Iberian 

để đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ của các lưu vực sông này do chất thải khai 

thác urani, các hạt nhân phóng xạ của dãy urani được đo trong các mẫu nước sông, 

vật chất hạt lơ lửng và trầm tích dưới đáy sông. Kết quả cho thấy sự gia tăng hoạt 

độ phóng xạ đáng kể đã diễn ra ở các đoạn sông này qua các thời kỳ quan trắc.  
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Adagunodo và cộng sự [61] đã nghiên cứu hoạt độ phóng xạ 238U, 232Th, 40K 

cũng như suất liều gamma và các nguy cơ phóng xạ từ mỏ khai thác cao lanh chứa 

phóng xạ tại 11 trạm quan trắc bằng các thiết bị quan trắc ngoài hiện trường. Từ đó 

đánh giá mối nguy hiểm liều tương đương radi, liều hiệu dụng hàng năm và kết quả 

được so sánh với các khu vực có hoạt độ cao và giá trị tham khảo quốc tế. Liên 

quan điến hoạt động khai thác phốt phát khu vực Quseir-Safaga, Central Eastern 

Desert tại Ai Cập, Gaafar và cộng sự [59] đánh giá phông phóng xạ tự nhiên và ô 

nhiễm phóng xạ và đã đưa ra kết quả liều chiếu ngoài, liều tương đương sau khi đã 

trừ phông tự nhiên, đã đưa ra mức độ ô nhiễm phóng xạ và giải thích các đặc điểm 

địa hóa của khu vực bằng việc phân tích hóa các mẫu đồng thời với mẫu đo các 

đồng vị phóng xạ.  

Tripathi và cộng sự [56] đã nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tại cơ sở khai 

thác, chế biến quặng urani ở Jaduguda, Ấn Độ. Các tác giả đã trình bày ngắn gọn về 

giám sát phóng xạ môi trường trong quá trình khai thác urani, chế biến quặng và 

hoạt động quản lý chất thải ở khu vực nghiên cứu bằng cách quan trắc và đánh giá 

hoạt độ phóng xạ của radi, urani, thori trong nước ngầm, nước mặt, nước ao, hồ, đo 

khí radon và toron ở xung quanh khu vực khảo sát, đo suất liều gamma và phổ 

gamma ở 1m từ mặt đất để tổng hợp tính liều hiệu dụng phục vụ đánh giá mức độ ô 

nhiễm và sử dụng các kết quả để đánh giá liều gia tăng và mức độ ảnh hưởng của 

hoạt động khai thác, chế biến quặng. 

Theo Roxman [74] tại khu mỏ đồng - môlipđen khu vực Watripkall (CHLB 

Nga) đã xác định được sự tăng cao của urani trong quặng đồng - môlipđen tới 

0,044%. Sản phẩm tinh quặng môlipđen tại nhà máy làm giàu đã làm giàu urani với 

hàm lượng bằng 0,0088%. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi công nghệ chế 

biến quặng để đưa hàm lượng urani trong quặng về giá trị không vượt quá tiêu 

chuẩn cho phép. Kết quả khảo sát đã xác định hàm lượng tăng cao của các sản phẩm 

phân rã con của Rn và Tn trong không khí của các công trình dưới đất: nồng độ 

trung bình vượt quá nồng độ giới hạn nhóm B 1,9 lần, nơi bị ô nhiễm nhiều nhất là 

các hầm mỏ cũ đã kết thúc khai thác. Để bảo vệ bức xạ, người ta cách ly các công 
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trình đã được khai thác xong bằng các tường chắn và tổ chức khai thác quặng hợp lý 

với việc tính tới yếu tố bức xạ cũng như luân phiên công tác của các thợ mỏ trong 

các gương lò bị ô nhiễm và gương lò sạch. 

Đối với công tác nghiên cứu sự phát tán khí phóng xạ trong quá trình khai thác 

chế biến khoáng sản, trên thế giới đã có những nghiên cứu, cụ thể, Naftz và các tác 

giả [65] đã nghiên cứu các yếu tố tự nhiên và nhân tạo tác động đến quá trình phát 

tán khí radon ở khu vực khai thác chế biến quặng urani ở Pinenut, Arizona, Mỹ. Khí 

radon đã được giám sát ngoài trời ở các khu vực có thể liên quan đến mỏ urani của 

Pinenut và có thể phát tán do các hoạt động khai thác và cải tạo, từ đó để giải quyết 

những lo ngại về ảnh hưởng liên quan đến khai thác đối với các khu vực xung 

quanh Công viên Quốc gia Grand Canyon (GCNP) ở Arizona, Mỹ. Các tác giả đã 

bố trí các điểm đo radon giám sát ở các bãi chứa quặng, các lỗ thông gió của mỏ, đo 

vận tốc gió tại địa điểm quan sát và kết luận rằng vận tốc gió không phải là một yếu 

tố quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ radon không khí tại vị trí giám sát lỗ 

thông hơi của mỏ, xác định sự xáo trộn vật lý của bãi quặng cũng không trùng với 

nồng độ khí radon tăng cao tại bãi chứa quặng hoặc các vị trí giám sát lỗ thông hơi 

của mỏ. Kích thước tương đối của bãi chứa quặng cho thấy xu hướng và mối quan 

hệ tuyến tính với nồng độ khí Rn trung bình hàng ngày đo được tại vị trí quan trắc 

bãi quặng. Phân tích thành phần chính các tham số ảnh hưởng được áp dụng cho bộ 

dữ liệu đa biến của đống quặng và mỏ để so sánh đồng thời tất cả các biến đo được 

trong suốt 230 ngày của giai đoạn nghiên cứu. Như vậy khi quan trắc online liên tục 

trong 230 ngày, các tác giả cũng chỉ đưa ra được mối quan hệ giữa tốc độ gió và 

hoạt độ radon cho những điểm không bị che chắn. Khi đo tích lũy ở trong nhà, yếu 

tố tốc độ gió, hướng gió cũng tương tự như trong kho chứa quặng ở nghiên cứu 

trên, nó không có vai trò trong quá trình tích lũy và đánh giá mối tương quan giữa 

việc phát tán khí radon từ mỏ ra môi trường xung quanh. 

Kết quả nghiên cứu ước lượng tỉ lệ phát tán khí radon ở trong lỗ thông gió mỏ 

khai thác urani ngầm ở Trung Quốc do Zhou và cộng sự thực hiện [62] đã đưa ra 

ước tính tốc độ giải phóng radon cho trục thông gió mỏ urani dưới lòng đất, đưa ra 
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phương pháp đáng tin cậy để theo dõi lâu dài tốc độ giải phóng radon cho các trục 

thông gió, cho phép ứng dụng trong tương lai để thiết kế hệ thống thông gió cho các 

mỏ urani dưới lòng đất. 

Mudd [57] Nghiên cứu sự phát tán khí radon liên quan đến hoạt động khai thác 

và chế biến quặng urani ở Australia theo cách tiếp cận phương pháp của 

UNSCEAR. Tác giả đã định lượng các nguồn radon, nghiên cứu về vật liệu (nguồn 

thoát radon) chất thải khai thác và chế biến urani ở Úc. Kết hợp các dữ liệu giải 

phóng radon có sẵn từ các dự án khác nhau, bao gồm so sánh với các dự đoán về 

hành vi radon nếu có. Sau đó, phân tích lượng phóng xạ radon tích lũy được phát 

triển và so sánh với phương pháp UNSCEAR. Các tác động đối với các đánh giá 

khác nhau về việc giải phóng radon trong thời gian dài được thảo luận.  

Việc khai thác chế biến các mỏ chứa phóng xạ thường dẫn tới phát tán, gia 

tăng liều chiếu, gây ra mức độ nguy hại và ô nhiễm môi trường từ các chất phóng xạ 

cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân mỏ và người dân sống xung quanh khu vực mỏ. 

Như vậy, việc đánh giá sự ảnh hưởng môi trường phải tính đến biện pháp can thiệp 

làm giảm thiểu theo các tiêu của của IAEA đối với TENORM (Technologically 

Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material).  

Như NCS đã tổng hợp, công tác nghiên cứu tình hình phát tán các chất phóng 

xạ do các hoạt động khai thác, chế biến quặng chứa chất phóng xạ, trên thế giới đã 

có nhiều công trình nghiên cứu sự phát tán của các chất phóng xạ trong đất, nước, 

không khí. Để cụ thể hóa các yếu tố gây ra sự phát tán các chất phóng xạ trong các 

xí nghiệp mỏ, L.S. Evseevab, A.I. Perelman [70] đã thành lập sơ đồ nguyên tắc các 

nguồn và các khu vực lan truyền hoạt độ phóng xạ trong các xí nghiệp khai thác mỏ 

(hình 1.1) và đi đến nhận xét các nguồn kỹ thuật chủ yếu tác động lên môi trường 

xung quanh gồm: 

- Các bãi thải và quặng đuôi. 

- Các kho quặng và sản phẩm thương phẩm. 

- Bãi thải, bãi chứa các chất thải rắn hoạt tính yếu. 

- Nước hầm mỏ, nước sinh hoạt - sản xuất và nước thải công nghiệp. 
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Hình 1.1. Sơ đồ các nguồn tạo ra và xả thải các chất phóng xạ, hóa học độc hại 

trong khu vực mỏ [70] 

Để làm rõ hơn sự phát tán phóng xạ trong môi trường là các nguồn trực tiếp tác 

động lên môi trường xung quanh, Roxman G.I, Bakhur A.E, Petrova N.V [74] chia ra 

các chất thải phóng xạ dạng lỏng, khí và rắn. 

a. Sự phát tán các chất phóng xạ dạng lỏng: tại một số khu vực mỏ, quá trình 

khai thác làm gia tăng hàm lượng các chất phóng xạ trong nước thải, tùy theo mức 

độ khai thác, hàm lượng các chất phóng xạ trong nước mỏ có thể tăng vượt giới hạn 

cho phép. Khi xả nước mỏ và nước thải vào các hồ ao tự nhiên, nước và các trầm 

tích đáy của chúng tạo ra các khu vực có hàm lượng các chất phóng xạ tăng. Nước 

thải ở các bãi thải tạo ra các vành địa hóa trong đất và đá vùng ngậm khí.  

Xí nghiệp mỏ 

Các bãi thải quặng, phần 

đuôi tuyển khoáng 

Bãi thải đá Quặng thương phẩm 

Radon, bụi, các chất phóng 

xạ tự nhiên ô nhiễm đất, 

thủy quyển, khí quyển Bụi, sự ô nhiễm đất, thủy 

quyển, khí quyển 

Nhà máy thủy luyện 

Ô nhiễm khí quyển, thủy 

quyển, đát bởi các chất 

hóa học và phóng xạ 

Radon, bụi, các nuclit 

phóng xạ tự nhiên 
Đập vỡ, nghiền nhỏ 

Radon, các son khí axit các 

chất phóng xạ tự nhiên 
Khử kiềm 

Bãi chứa chất thải Các son khí bức xạ gamma 

của chất keo 

 

Hút 

Các chất chiết xuất 
Các chất thải khí của các 

chất hòa tan 

 

Các chất thải khác urani, 

amoniac 

Tách chất 

Tinh quặng 
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 Một trong những nguy cơ trực tiếp tác động của bãi thải, hồ thải đối với môi 

trường là sự thẩm lậu. Để xác định sự phát tán phóng xạ trong quá trình thẩm lậu 

người ta thường sử dụng vành phân tán, là mô hình phân bố các nuclit phóng xạ rò 

rỉ thấm lọc trong nước dưới đất. Thông thường các ion sulfat và nitrat trong chúng 

bao gồm các vành hàm lượng cao hơn định mức của các nguyên tố phóng xạ tự 

nhiên: 238U, 210Po, 230Th là các thành phần đại diện của sự rủi ro. Kích thước và 

dạng của các dị thường thủy địa hóa liên quan với tỉ lệ lưu lượng của tầng chứa 

nước (Qtcn) và độ rò rỉ thấm lọc (Qtl). Roxman G.I và cộng sự [74] đã nghiên cứu tại 

bãi thải của nhà máy thủy luyện của tổ hợp AO “KTPK" (CHLB Nga), đặc trưng là 

Qtcn>> Qtl, đã xác định trong phần trục của vành phân tán, hàm lượng urani không 

vượt mức cho phép, trong khi đó ion sulfat trong các hàm lượng vượt quá định mức 

(0,5mg/l) được xác định ở khoảng cách tới 0,5km, đồng thời vành urani kéo dài tới 

khoảng cách 1km (xem hình 1.2). 



14 

 

Hình 1.2.Vành phân tán urani trong nước dưới đất từ bãi thải của nhà máy thủy 

luyện [74] 

Nghiên cứu sự phát tán phóng xạ từ bãi thải, hồ thải ra môi trường, Roxman 

G.I và cộng sự [74] đã thành lập sơ đồ tác động của bãi thải, hồ thải đến môi trường 

tự nhiên trong quá trình khai thác chế biến quặng có tính phóng xạ. Bãi thải, hồ thải 

trong quá trình xây dựng không có các biện pháp xử lý, bảo vệ tốt trước khi đổ thải 

xảy ra rò rì, thẩm lậu dưới đáy sẽ làm nhiễm bẩn nước trên mặt và các tầng chứa 

nước ngầm (xem hình 1.3) 
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Hình 1.3. Sơ đồ tác động của bãi thải, hồ thải đến môi trường thiên nhiên [74] 

b. Sự phát tán các chất phóng xạ dạng khí: Theo Roxman G.I và cộng sự [74], 

các chất phóng xạ dạng khí gồm các chất thải dạng khí và các sol khí phóng xạ 

được tạo ra trong các quá trình sản xuất nhưng không được sử dụng, chúng làm ô 

nhiễm khí quyển sát mặt đất và tạo ra dấu vết trên bề mặt đất. Các chất phóng xạ 

dạng khí gây ra chiếu trong qua đường hít thở đối với dân chúng và cán bộ chuyên 

Không Nhiễm bẩn bề 

mặt và nước 

bề mặt 

Ô nhiễm tầng 

chứa nước 

dưới dạng 

vành phân tán 

Ô nhiễm tầng 

chứa nước dưới 

dạng thể tích 

chóng tràn 

Không có tác 

động thủy 

động lực 

Thay đổi cấu 

trúc dòng - 

vật mang 

không đáng 

kể 

Nhiễm bẩn rò 

rỉ thẩm lậu 

trên mặt đất 

Tạo ra hóa 

khoáng vật 

Sự rò rỉ thẩm lậu nhỏ 

hơn lưu lượng tầng 

chứa nước 

Sự rò rỉ thẩm lậu lớn 

hơn hoặc bằng lưu 

lượng tầng chứa nước 

Tác động thủy động lực và thủy hóa học của bãi thải, hồ 

thải 

Không có sự rò rỉ, 

thẩm lậu 
Có sự rò rỉ thẩm lậu 

Bùn không thấm nước 

dưới đáy bãi thải 

Bùn thấm nước dưới đáy bãi thải 
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môn. Trong quá trình khai thác, chế biến quặng các chất thải phóng xạ dạng bụi khí 

và sol khí được tạo ra bởi: 

- Khí radon thoát ra từ các kho quặng, các bãi thải, quặng ngoài, đá chứa của 

các mỏ lộ thiên và các công trình dưới đất. 

- Quá trình thông gió trong khai thác hầm lò. 

- Các đám mây, bụi khi khoan nổ mìn khai thác lộ thiên. 

- Hồ thải, các bãi thải đá chứa quặng và quặng đuôi. 

- Khí thải của nhà máy thủy luyện. 

- Bụi của các hoạt động vận chuyển trong mỏ, các bãi bốc dỡ hàng hóa. 

Xâm nhập vào môi trường từ bãi thải là các nuclit phóng xạ tự nhiên có hàm 

lượng cao của ba họ: 238U, 235U, 232Th, trong đó đáng kể nhất là họ 238U, nhất là các 

đồng vị con cháu 230Th, 226Ra, 222Rn. Đôi khi tại một số vùng, phần góp của họ 

232Th là đáng kể do sự phơi nhiễm kéo dài đối với dân chúng nên phải coi các chất 

phóng xạ hoạt độ thấp là các nguồn gây ô nhiễm. Ví dụ tại vùng cận Baikan (cộng 

hòa Liên bang Nga), phần góp vào chiếu xạ dân chúng bởi thoron (220Rn) chiếm 

khoảng 30% phần góp của radon. Khi đó sự ô nhiễm phóng xạ đáng kể nhất đối với 

môi trường xung quanh là radon và các sản phẩm sống ngắn phân rã của nó chủ yếu 

trên mỏ, cũng như sự thoát radon từ bãi thải (xem bảng 1.1) 

Bảng 1.1. Đặc trưng vành phân tán các nuclit phóng xạ vào không khí vùng cận 

Baikan [74] 

Các yếu tố nguy hiểm 

bức xạ 

Giá trị phông 

(Min÷Max)/TB 

Hàm lượng giới 

cho phép hạn 

trên phông 

Dải các giá trị 

đo được thực 

tế 

Chú thích 

Hàm lượng tương đương 

cân bằng của các sản phẩm 

con của Rn, (Bq/m3) 

(0,1 ÷ 10)/1,8 37* 185 – 200* 

- Ở khoảng 

cách 100-150* 

từ nguồn xả 

thải. 

- *) Ngoài nhà. 

Giới hạn trong 

nhà là 200 

Bq/m3 

Hoạt độ alpha tổng cộng 

của các nuclit phóng xạ 

sống lâu của dãy Urani, 

(Bq/l) 

(0,01 ÷ 10)/0,01 12 4 - 40 
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c. Sự phát tán các chất phóng xạ dạng rắn [74]: quá trình khai thác mỏ sẽ thải 

ra các chất thải rắn chứa phóng xạ gồm đá chứa quặng của khai trường, bãi thải, 

quặng bị rơi vãi khi vận chuyển. Trong quá trình chế biến các chất phóng xạ dạng 

rắn sẽ phát tán qua các chất thải của nhà máy, các chất thải của nhà máy thủy luyện 

ở trong các bãi chứa chất thải, chất thải trong các sự cố ở các ống dẫn bùn khoáng, 

đất đá thải, bùn, các đối tượng sinh học,... 

Các chất thải rắn là nguồn ô nhiễm lâu dài môi trường xung quanh bởi chúng 

sinh ra radon và bụi chứa hàm lượng cao các nuclit phóng xạ tự nhiên. Các chất thải 

phóng xạ rắn, đặc biệt là các đuôi quặng là nguồn ô nhiễm môi trường xung quanh 

và tác động đối với công nhân mỏ và dân cư khu vực bởi vì: 

- Các nuclit phóng xạ tái trầm tích phát tán xuống phía dưới do quá trình khử 

kiềm. 

- Khí radon và các sản phẩm phân rã con của nó gây ô nhiễm khí quyển sát 

mặt đất và tạo ra vành phân tán trong khí quyển sát mặt đất. 

- Bụi phóng xạ được tạo ra bởi các chất thải dạng rắn. 

- Việc vận chuyển, sử dụng các vật liệu bãi thải trong xây dựng gây ra phát tán 

phóng xạ. 

- Nguy cơ phá hủy các bãi thải và bãi chứa chất thải bởi các hiện tượng địa 

chất hiện tại (như trượt lở, dòng bùn đá) và các yếu tố khí hậu. 

Nhìn chung trên thế giới, để đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai 

thác, chế biến quặng chứa phóng xạ, người ta đã đưa ra hai cách tiếp cận: 

- Cách tiếp cận thứ nhất: nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hóa khu vực mỏ 

khoáng sản trong điều kiện oxy hóa của đới biểu sinh. 

- Cách tiếp cận thứ hai: áp dụng hệ phương pháp khảo sát chi tiết môi trường 

phóng xạ, xác định quy luật phân bố hàm lượng liều chiếu xạ tại khai trường, xưởng 

tuyển, bãi thải và khu vực dân cư lân cận. 

1.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

Ở nước ta từ năm 1955, các phương pháp phóng xạ đã được áp dụng trong đo 

vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm các mỏ quặng có chứa chất phóng xạ. Đồng thời hơn 



18 

 

ba mươi năm qua các kỹ thuật hạt nhân đã được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau như Y tế, công nghiệp, nông nghiệp, địa chất dầu khí, địa chất 

thủy văn, công trình và nghiên cứu khoa học. 

Sau những năm 80 của thế kỷ trước, nước ta bắt đầu có các công trình nghiên 

cứu về môi trường phóng xạ, khởi xướng là đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số 

5202 "Cơ sở khoa học của việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường" do GS.TS Nguyễn Đình Tứ chủ trì. 

Kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, song song với việc tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản và vật liệu chứa phóng xạ, các 

ngành, các địa phương trong cả nước với sự phối hợp của các cơ quan: Viện Năng 

lượng nguyên tử Việt nam, Viện Khoa hoc Việt Nam (nay là Viện hàn lâm khoa học 

và Công nghệ Việt Nam), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trường Đại 

học Mỏ - Địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên... đã tiến hành điều tra môi 

trường phóng xạ. 

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý, đề ra các quy tắc, tiêu chuẩn 

kiểm soát an toàn bức xạ như "Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ" (năm 1996), 

Nghị định Chính phủ số 50/1998/NĐ-CP "Quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh 

an toàn và kiểm soát bức xạ" (năm 1998), Quốc hội đã ban hành "Luật năng lượng 

nguyên tử" số 18/2008/QH12 (2008). Những năm gần đây Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia điều tra, đánh giá môi 

trường phóng xạ. 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia về môi trường phóng xạ đã được ban hành 

quy định chi tiết và chặt chẽ về quy trình, phương pháp công tác thực địa, phân tích 

mẫu trong phòng, xử lý tài liệu, các công thức tính liều chiếu ngoài, liều chiếu 

trong, tổng liều tương đương bức xạ, liều hiệu dụng... 

Theo các tài liệu nghiên cứu ở nước ta từ trước đến nay, chủ yếu tập trung vào 

lĩnh vực điều tra đánh giá môi trường phóng xạ tự nhiên. Các nghiên cứu đã xây 

dựng và hoàn thiện hệ phương pháp điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ tự 

nhiên gồm những phương pháp sau: 
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- Phương pháp tổng hợp tài liệu; 

- Phương pháp lộ trình địa chất môi trường phóng xạ (mô tả địa chất, cảnh 

quan, địa hình - địa mạo; đo suất liều gamma môi trường ở độ cao 1m; đo nồng độ 

khí phóng xạ ở độ cao 1m; đo phổ gamma môi trường; lấy, gia công, phân tích các 

loại mẫu đất, nước, lương thực, không khí); 

- Phương pháp đo môi trường phóng xạ trong và ngoài nhà (đo suất liều 

gamma, nồng độ khí phóng xạ Rn, Tn); 

- Phương pháp quan trắc các thành phần môi trường phóng xạ; 

- Phương pháp điều tra xã hội học; 

- Phương pháp tổng hợp, xử lý tài liệu (lập mặt cắt, xây dựng bản đồ các thành 

phần, bản đồ liều tương đương, bản đồ phân vùng ô nhiễm); 

- Phương pháp chuyên gia, luận giải kết quả. 

Các phương nêu trên bảo đảm độ tin cậy và phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ 

thuật của nước ta trong điều tra đánh giá môi trường phóng xạ tự nhiên. Các thiết bị 

được sử dụng để đánh giá môi trường phóng xạ là các thiết bị suất liều gamma môi 

trường (DKS-96); đo khí phóng xạ (RAD-7); đo phổ gamma môi trường (GAD-

6)…, các thiết bị phân tích sử dụng hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x, hệ phổ kế 

phông thấp GEM-30 của hãng Ortec và thiết bị xác định tổng hoạt độ alpha, beta 

phông thấp… Đây là các thiết bị hiện đại có độ nhạy và độ tin cậy cao, đang được 

sử dụng có hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới.  

Trong công tác nghiên cứu đặc điểm phát tán các chất phóng xạ tại các khu mỏ 

khoáng sản chứa phóng xạ trong môi trường tự nhiên, đã có các nghiên cứu, tiêu 

biểu là các công trình sau: 

1. Trần Bình Trọng, trong báo cáo “Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ, 

khả năng ảnh hưởng và biện pháp khắc phục trên một số mỏ phóng xạ, mỏ có chứa 

phóng xạ ở Lai Châu, Cao Bằng và Quảng Nam (2003) [23, 26], đã đưa ra một số 

kết quả nghiên cứu sự phát tán của các nguyên tố trong nước, sự phát tán các 

nguyên tố phóng xạ trong không khí, sự phát tán các nguyên tố phóng xạ trong thực 

vật (cây lương thực, củ, quả). Các kết quả được đưa ra dưới dạng bảng thống kê 
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hàm lượng các nguyên tố phóng xạ trong các loại đất đá chủ yếu của các vùng; bảng 

tổng hợp kết quả đo nồng độ Radon trong không khí trong khu vực mỏ và lân cận 

các mỏ Nậm Xe, Bình Đường, Khe Cao, Nông Sơn, Tiên An; bảng tổng hợp so 

sánh kết quả phân tích hàm lượng phóng xạ của mẫu thực vật trong và ngoài vùng 

mỏ. Đồng thời trong báo cáo đưa ra các đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa hàm 

lượng các nguyên tố U, Ra, K của các mẫu nước phụ thuộc vào vị trí điểm lấy mẫu 

nước của các khu vực mỏ Nậm Xe - Lai Châu, Bình Đường - Cao Bằng. 

2. Nguyễn Văn Nam trong luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm trường bức xạ 

tự nhiên phục vụ đánh giá ô nhiễm phóng xạ trên một số mỏ chứa chất phóng xạ và 

khu vực dân cư miền núi Bắc Bộ” [28] đã đưa ra kết quả nghiên cứu sự phát tán các 

thành phần liều chiếu xạ theo không gian dưới dạng mặt cắt địa chất - môi trường 

phóng xạ tại mỏ đất hiếm Đông Pao và sự phát tán của các nhân phóng xạ trong 

nước và cây trồng được biểu diễn dưới dạng mặt cắt địa chất - môi trường phóng xạ 

vùng Bình Đường Cao Bằng và khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum Lào Cai. 

Hình 1.4. Sự thay đổi nồng độ nguyên tố phóng xạ trong mẫu nước theo hướng 

dòng chảy ở mỏ đất hiếm Đông Pao - Lai Châu [26],[28]. 
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 Hình 1.5. Sự thay đổi hàm lượng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thóc ở mỏ đất 

hiếm Đông Pao [23],[28]. 

3. Trịnh Đình Huấn trong luận án tiến sĩ “Đặc điểm phân bố khoáng sản độc 

hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng 

của chúng đến môi trường" [35], đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu sự phát tán 

phóng xạ trong môi trường khu vực Thanh hóa - Quảng Nam với kết luận cơ chế 

hình thành các diện tích ô nhiễm phóng xạ trong môi trường khu vực Thanh Hóa - 

Quảng Nam theo cơ chế lan tỏa xung quanh các thân khoáng của mỏ khoáng hoặc 

điểm quặng chứa phóng xạ. 

4. Trịnh Đình Huấn, trong đề tài “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ 

công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 

vùng Thành Mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa” [31] đã đưa ra quá trình phát tán 

của urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn chủ yếu theo 3 phương thức chính đó 

là: phát tán cơ học, phát tán hóa học và phát tán vật lý. Trong vùng phân bố thân 

quặng phóng xạ: các thành phần liều gồm suất liều gamma, nồng độ khí phóng xạ, 

tổng hoạt độ alpha, các nhân phóng xạ trong đất, nước đều gia tăng cùng với các 

hoạt động thăm dò. Giá trị gia tăng suất liều trung bình trong vùng thăm dò khoảng 

5-15%, tùy thuộc vào mật độ và loại công trình thực hiện trong khi thăm dò. Giá trị 

nồng độ radon, tổng hoạt độ alpha tăng từ 1,5-2 lần so vo với trước khi thăm dò. 

Ngoài vùng dân cư (cách xa biên giới vùng thăm dò khoảng 300-1000m), nhìn 

chung không phát hiện được mức độ gia tăng trường suất liều gamma cũng như 
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nồng độ radon trong không khí, riêng tổng hoạt độ apha có sự tăng lên rõ rệt trong 

thời kỳ diễn ra hoạt động thăm dò và giảm sau khi kết thúc thăm dò. 

 

Hình 1.6. Sơ đồ đẳng trị nồng độ khí radon trước thăm dò khu vực Pà Lừa, Quảng 

Nam [32] 

 

Hình 1.7. Sơ đồ đẳng trị nồng độ khí radon sau thăm dò khu vực Pà Lừa, Quảng 

Nam [32] 
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Hình 1.8. Mặt cắt biểu diễn nồng độ radon trước và sau thăm dò [31] 

5. Nguyễn Phương, trong đề tài "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ 

đến môi trường tại một số mỏ khoáng sản và đề xuất giải pháp phòng ngừa" [36] đã 

nghiên cứu lập mô hình địa môi trường và phát tán phóng xạ vào môi trường do các 

hoạt động khoáng sản. Đề tài đã đưa ra khái niệm mô hình hóa và mô hình địa môi 

trường, mô tả mô hình lan truyền (phát tán) phóng xạ, đã xác định khả năng gia tăng 

bức xạ gamma trong công trình khảo sát, thăm dò. 

6. Nguyễn Thái Sơn, trong đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình lan truyền 

khí phóng xạ độc hại trong môi trường không khí lân cận khu vực có chứa mỏ 

phóng xạ” [37] đã lựa chọn mô hình thuật toán Gauss xây dựng mô hình lan truyền 

khí phóng xạ radon từ khu vực mỏ phóng xạ đến các khu vực dân cư lân cận. Đề tài 

đã áp dụng chương trình tính toán cụ thể mức độ lan truyền khí phóng xạ radon và 

tính liều chiếu trong qua đường hít thở đối với các khu vực dân cư lân cận mỏ đất 

hiếm Nậm Xe, Lai Châu trong điều kiện bình thường (chưa có các hoạt động khai 

thác, chế biến) và dự báo sự lan truyền nồng độ khí phóng xạ khi có sự gia tăng 

nồng độ khí phóng xạ tại khu vực mỏ. 

Trong lĩnh vực điều tra đánh giá ảnh hưởng môi trường do các hoạt động khai 

thác, chế biến khoáng sản phóng xạ, chứa phóng xạ tại Việt Nam chưa được quan 
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tâm và nghiên cứu chi tiết. Cụ thể, chỉ có nghiên cứu của nhóm tác giả do Trịnh 

Đình Huấn [31] bước đầu đã đưa ra các số liệu làm bằng chứng về sự gia tăng liều 

chiếu xạ và nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ do các hoạt động thăm dò quặng urani 

tại khu vực lô A, mỏ urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

1.3. Những tồn tại và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mỏ quặng phóng xạ và các 

mỏ quặng chứa chất phóng xạ của nước ta đã và đang được đưa vào thăm dò, khai 

thác, chế biến với quy mô ngày một lớn.  

Ngoài mỏ đồng chứa phóng xạ Sin Quyền và các mỏ urani, các mỏ đất hiếm 

chứa phóng xạ Đông Pao, Nậm Xe, Tam Đường, Phong Thổ Lai Châu với trữ lượng 

đất hiếm hàng triệu tấn, tài nguyên dự báo hàng chục triệu tấn; trong đó trữ lượng 

oxit kim loại urani, thori hàng chục nghìn tấn. Đối tượng quặng chứa chất phóng xạ 

quan trọng khác của nước ta là quặng sa khoáng ven biển. Đới ven biển miền Trung 

nước ta từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã xác định được hàng chục mỏ sa khoáng 

titan đạt giá trị công nghiệp với tổng trữ lượng Ilmenit tới hàng trăm triệu tấn. 

Thành phần các khoáng vật hữu ích trong sa khoáng titan gồm có: ilmenit chiếm 92-

97%; các khoáng vật phụ như rutin, ziricon, monazite chiếm tỉ lệ 0,5-1%. Các 

khoáng vật monazite, ziricon chứa các chất phóng xạ là thori và urani. Một số mỏ sa 

khoáng ven biển chứa phóng xạ tại Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận đã và đang 

được khai thác với quy mô lớn.  

Tuy nhiên, như NCS đã trình bày ở phần trên, các công trình khoa học do các 

cơ quan, các địa phương và các nhà khoa học đã được tiến hành ở nước ta mới chỉ 

đề cập đến việc điều tra, khảo sát, đánh giá trường bức xạ tự nhiên (các thành phần 

liều bức xạ từ các nguồn bức xạ ion hóa tự nhiên và từ các nuclit phóng xạ tự 

nhiên). Các kết quả khảo sát mới chỉ nghiên cứu và đưa ra cơ sở dữ liệu về hiện 

trạng môi trường bức xạ tự nhiên gồm các bản đồ, sơ đồ đẳng trị suất liều bức xạ 

gamma, nồng độ khí phóng xạ, hàm lượng các đồng vị phóng xạ 238U, 232Th, 40K, 

các bản đồ sơ đồ hiện trạng và phân vùng ô nhiễm phóng xạ tại các khu vực khảo 
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sát, xác định các khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con 

người đề tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết. Một số kết quả bước đầu đã đưa ra 

bằng chứng về sự biến đổi liều chiếu xạ và nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ do các 

hoạt động thăm dò quặng, tuy nhiên về cơ bản, phương pháp luận và hướng nghiên 

cứu về đặc điểm phát tán các chất phóng xạ làm biến đổi môi trường do các hoạt 

động khai thác, chế biến còn chưa được sự quan tâm, nghiên cứu và phát triển để có 

cái nhìn rõ ràng, khoa học về ảnh hưởng của phóng xạ trong quá trình khai thác, chế 

biến quặng phóng xạ, chứa phóng xạ ở nước ta. 

Để nghiên cứu đặc điểm phát tán các chất phóng xạ làm biến đổi môi trường 

do các hoạt động khai thác, chế biến, đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của phóng xạ đến 

cán bộ, công nhân viên và dân cư khu vực lân cận mỏ, nhiệm vụ của NCS giải quyết 

những vấn đề sau: 

- Xác định được các đặc điểm môi trường địa hóa và đặc điểm phát tán làm 

biến đổi hàm lượng liều chiếu xạ do các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. 

- Xây dựng hệ phương pháp đánh giá môi trường phóng xạ trong các hoạt 

động khai thác, chế biến khoáng sản, xác định rõ khái niệm “Công việc bức xạ” 

(các hoạt động của con người làm biến đổi hàm lượng, liều chiếu xạ như các hoạt 

động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ).  

- Làm rõ khái niệm “Phông bức xạ tự nhiên” khi đánh giá ảnh hưởng phóng xạ 

đối với “công việc bức xạ” là “phông bức xạ tự nhiên địa phương” được xác định 

trên diện tích có tác động của con người làm biến đổi hàm lượng, liều chiếu. 

Luận án của NCS sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại đã nêu. 



26 

 

CHƯƠNG 2.  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ TÌNH HÌNH 

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG ĐỒNG MỎ SIN QUYỀN 

2.1. Vị trí không gian và lịch sử nghiên cứu địa chất - địa vật lý khu vực mỏ Sin 

Quyền, tỉnh Lào Cai. 

2.1.1. Vị trí vùng nghiên cứu mỏ đồng Sin Quyền 

Mỏ đồng Sin Quyền thuộc ở bờ phải Sông Hồng nằm kéo dài từ các bản Vi 

Kẽm, Cốc Mỳ đến trung tâm xã Bản Vược huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Khu vực 

mỏ có diện tích 200ha được Bộ Công nghiệp cấp phép theo giấy phép khai thác 

khoáng sản số 3101/GP-ĐCKS ngày 26 tháng 12 năm 2001 được xác định bởi các 

điểm góc A, B, C, D có tọa độ trình bày trong bảng 2.1. 

 

Hình 2.1. Vị trí khu vực mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai [34] 

Bảng 2.1. Tọa độ các điểm ranh giới mỏ đồng Sin Quyền [34] 

Tên 

điểm 

Hệ UTM  

(Bản đồ ĐH 1/50.000, số 

hiệu 5754 II) 

Hệ HN 1972 

Hệ VN2000 

(Kinh tuyến trục 104045’, 

múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

A 2502 400 376 950 2503 351 377 343.0 2503 373 402 018 
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Tên 

điểm 

Hệ UTM  

(Bản đồ ĐH 1/50.000, số 

hiệu 5754 II) 

Hệ HN 1972 

Hệ VN2000 

(Kinh tuyến trục 104045’, 

múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

B 2500 870 379 525 2501 869 379 792.4 2501 847 404 595 

C 2500 275 379 165 2501 281 379 414.1 2501 252 404 236 

D 2501800 376 600 2502 758 376 972.5 2502 772 401 669 

Khu vực mỏ đồng Sin Quyền cách thành phố Lào Cai khoảng 25km về phía 

Bắc, giao thông đi lại thuận tiện, có đường tỉnh lộ. Từ thành phố Lào Cai có đường 

sắt, đường bộ hoặc đường thủy đi về các tỉnh phía nam, hoặc ngược đi Trung Quốc 

rất thuận lợi. Vùng này có khả năng phát triển về công nghiệp, nông lâm nghiệp. 

Huyện Bát Xát có 16 dân tộc: Dao, Dáy, HMông, Kinh, Tày, Hà Nhì... Nhìn 

chung đồng bào sống rải rác từ vùng thấp ven sông đến các vùng núi cao, làm nghề 

trồng lúa, nương rẫy, trồng cây và chăn nuôi, đời sống và trình độ văn hoá đang dần 

được nâng cao dần. Các cơ sở công nghiệp, khai mỏ, tuyển luyện quặng, thương 

nghiệp, cơ khí, xây dựng, buôn bán, giao thông, y tế bắt đầu phát triển. 

2.1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất – phóng xạ khu vực mỏ Sin Quyền 

Công tác nghiên cứu địa chất của khu vực đã được thực hiện hiện từ những 

năm 60 thế kỷ trước. Năm 1960, Đoàn 135 khảo sát ven bờ phải Sông Hồng vùng 

Lào Cai, đã phát hiện các dị thường phóng xạ ở gần bản Vi Kẽm, Sin Quyền. 

+ Năm 1961, Đoàn 5 bắt đầu tìm kiếm vùng Thùng Sáng đã phát hiện các vết 

lộ quặng đồng ở suối Lũng Pô, Nậm Chạc, Nậm Giang, sau đó mở rộng tìm kiếm 

đến vùng Sin Quyền. Công tác tìm kiếm đạt kết quả tốt, năm 1967 hoàn thành tờ 

bản đồ địa chất 1: 25.000 vùng Lũng Pô - Lào Cai bao trùm lên diện tích khu mỏ 

đồng Sin Quyền. 

+ Năm 1963, Đoàn 5 tiến hành thăm dò sơ bộ mỏ Sin Quyền và tìm kiếm tỉ mỉ 

thân quặng Cốc Mỳ - Vi Kẽm.  

+ Năm 1973, Đoàn 5 kết thúc thăm dò tỉ mỉ mỏ Sin Quyền và tìm kiếm tỉ mỉ 

các điểm quặng quanh phân vùng III, V, suối Thầu, Nậm Chạc, Nậm Mít và Pìn 

Ngan Chải. 
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+ Năm 1975, Đoàn 5 đã lập Báo cáo địa chất về kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ 

đồng Sin Quyền, xác định được hàm lượng phóng xạ cao trong các thân quặng đồng 

bằng các tài liệu địa vật lý lỗ khoan, cho thấy sự tương quan cao giữa các thân 

quặng đồng và cường độ gamma đo được, chứng tỏ có sự cộng sinh phóng xạ trong 

quặng đồng Sin Quyền. 

+ Năm 1999, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đã lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi và xây dựng tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai. Công tác khai thác mỏ Đồng 

Sin Quyền - Lào Cai được Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam tiến hành từ năm 

2006 đến nay theo giấy phép khai thác khoáng sản số 3101/GP - ĐCKS ngày 

26/12/2001 của Bộ Công nghiệp. 

+ Năm 2009, Tổng công ty Khoáng sản -Vinacomin tiến hành thiết kế mở rộng 

nâng công suất, độ sâu thiết kế khai thác lộ thiên khu Đông dự kiến đến cốt -152m. 

Trong công tác nghiên cứu về môi trường, môi trường phóng xạ, trong những 

năm 2000, đề tài “Nghiên cứu xác định hàm lượng xạ, mức độ ô nhiễm của chúng 

đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng, đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm 

nhẹ thiệt hại ở một số khu vực dân cư và khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai” 

của tác giả Lê Khánh Phồn [22] đã thực hiện công tác điều tra khảo sát môi trường 

phóng xạ tại khu vực, kết quả đã xác định một số thành phần môi trường phóng xạ 

trong khu vực mỏ vượt giới hạn cho phép. 

2.2. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội liên quan tới mỏ Sin Quyền 

2.2.1. Địa hình, địa mạo 

Vùng Sin Quyền nằm ở cánh phía Đông Bắc dãy Hoàng Liên Sơn và là lưu 

vực Tây Nam của Sông Hồng. Đồi núi ở đây được trải dài thành những dải theo 

hướng Tây Bắc - Đông Nam. Giữa những dãy núi đồi là những thung lũng hẹp, kéo 

dài. Địa hình phía Tây Nam cao giảm dần về phía sông Hồng, bị phân cắt rất phức 

tạp, các thung lũng trong khu vực này rộng, đường phân thủy kéo dài và dốc. 

Phương của đường phân thủy và thung lũng đó thường kéo dài theo hướng Tây Bắc 

- Đông Nam và thường bị cắt bởi các suối chảy theo hướng Tây - Nam, Đông - Bắc. 
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Địa hình phân thành 3 loại khác nhau rõ rệt, chúng có liên quan mật thiết với điều 

kiện địa chất và kiến tạo: 

- Loại 1: gồm các dãy đồi núi cao 150 - 250m chạy dọc theo bờ hữu ngạn sông 

Hồng và luôn nằm sát bờ sông, chiều rộng khoảng chừng 1-3km. Địa hình có đặc 

điểm là đỉnh dạng vòm, sườn thoải với độ dốc < 250, vỏ phong hóa dày. 

- Loại 2: gồm những dải núi cao 250m - 600m chạy song song với sông Hồng 

và nằm tiếp giáp phía Tây- Nam của dải 1. Địa hình có đặc điểm chung là đường 

phân thủy thu hẹp, sườn núi không đối xứng và dốc 20 - 450, xuất hiện nhiều khe 

sâu và thác dốc đứng. 

- Loại 3: gồm các dãy núi với các đỉnh cao từ 600m - 2000m, diện phân bố 

rộng và ngăn cách với loại 2 bởi thung lũng Pạc Tá - Sơn Bang. Đặc điểm chung 

của địa hình là đường phân thủy hẹp, đỉnh nhọn, sườn dốc, khe sâu, thác đứng  và 

vỏ phong hóa mỏng. 

Địa hình khu mỏ bị chia thành hai phần bởi suối Ngòi Phát, hình thành dạng 

thung lũng thấp dần từ khu vực mỏ ra khu vực suối Ngòi Phát đổ vào sông Hồng. 

Ngoài những khu vực đã được bóc bỏ lớp đất phủ phục vụ cho các công trình trong 

khu mỏ thì thực vật ở đây phát triển mạnh, che phủ gần như toàn bộ khu vực là các 

đồi, nương cây lương thực của nhân dân, ngoài ra còn có một số khu đồi trồng cây 

công nghiệp và cây lấy gỗ như keo, tre nứa, v.v……. 

2.2.2. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 

- Đặc điểm khí hậu: Vùng mỏ Sin Quyền nằm ở phía Tây Bắc nước ta nên có 

tính chất chung của khí hậu miền nhiệt đới. Về mùa rét vùng này rất lạnh, chịu ảnh 

hưởng của gió mùa Đông Bắc, nhất là các vùng trên độ cao 800m, nhiệt độ có thể 

xuống 20C, những vùng cao đó thường bị sương mù phủ trong những ngày giá rét, 

thậm chí có tuyết phủ. Ngược lại, về mùa hè lại rất oi bức và phảng phất gió lục địa 

rất khô nóng như gió phơn. Nhìn chung khí hậu trong vùng chia làm hai mùa rõ rệt: 

mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,50C, cao nhất là 420, thấp nhất là 20. Độ ẩm từ 
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70 - 85%. Lượng mưa hàng năm từ 1400 - 1800mm, lượng mưa ngày lớn nhất xác 

định được là 212mm. 

Đặc điểm thủy văn: Sông suối trong vùng chảy theo hai hướng gần như thẳng 

góc với nhau, đan thành mạng lưới sông suối khá dày đặc, bao gồm hệ thống sông 

suối chảy theo hướng Đông Nam và hệ thống các suối chảy theo hướng Đông Bắc. 

Các suối lớn trong vùng đa số bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn, có xu hướng đổ 

thẳng góc với sông Hồng. Trong các suối đó, suối Ngòi Phát là suối lớn chảy qua 

khu mỏ đồng Sin Quyền. Suối Ngòi Phát có lưu lượng rất lớn, lưu lượng nhỏ nhất là 

3,5m3/s, lưu lượng lớn nhất là 226m3/s, lưu lượng trung bình 30÷35m3/s. 

Sông Hồng là con sông duy nhất và lớn nhất trong khu vực mỏ Sin Quyền, nó 

bắt nguồn từ những dãy núi cao của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chảy qua Sin 

Quyền. Lòng sông rộng từ 80÷100m, đáy sâu nhất 10 - 25m. Độ cao mực nước thay 

đổi 74,5 - 78,5m, lưu lượng nhỏ nhất là 100m3/s, vào mùa mưa (khoảng tháng 8) 

lưu lượng lớn nhất là 2.900m3/s, tốc độ cực đại là 3.37m/s, lưu lượng nước bình 

quân 100÷120m/s. 

2.3.  Đặc điểm địa chất khoáng sản vùng Sin Quyền 

Đặc điểm địa chất khoáng sản vùng Sin Quyền được NCS nghiên cứu tổng 

hợp dựa trên các tài liệu tham khảo [7,8,17,18,19]. 

2.3.1. Địa tầng 

Tham gia vào cấu tạo địa chất mỏ đồng Sin Quyền có mặt các thành tạo trầm 

tích biến chất được xếp vào giới Proterozoi, Paleozoi và Kainozoi (hình 2.2) cụ thể 

như sau: 

1. Giới Proterozoi (PR) 

* Hệ tầng Suối Chiềng (PR1sc): phân bố thành dải kéo dài theo phương Tây 

Bắc _ Đông Nam ở phía Tây Nam vùng nghiên cứu. Căn cứ vào thành phần thạch 

học, hệ tầng được chia thành 2 tập: 

- Tập dưới (PR1sc1): Chủ yếu là geis biotit và các lớp mỏng quarzit biotit, đá 

phiến thạch anh - biotit có grant, đá phiến hai mica - granat. Dày 450m. 
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- Tập trên (PR1sc2): Đá phiến thạch anh - biotit, gneis amphibol - biotit, gneis 

- botit, các lớp mỏng amphibolit. Dày >1.000m. 

* Hệ tầng Sin Quyền (PR1-2sq): Các trầm tích biến chất của hệ tầng Sin Quyền 

phân bố thành hai dải ở trung tâm và tây nam đới quặng Sin Quyền, chúng có dạng 

kéo dài theo phương tây bắc - đông nam suốt theo chiều dọc mỏ, từ suối Lũng Pô 

đến Cam Đường. Đây là hệ tầng có chứa quặng đồng. Theo đặc điểm thạch học đã 

chia các trầm tích biến chất của hệ tầng Sin Quyền ra hai phụ hệ tầng: 

- Phụ hệ tầng dưới (PRsq1): Hệ tầng Sin Quyền do Trần Quốc Hải và nnk xác 

lập năm 1968. Các biến chất của hệ tầng Sin Quyền phân bố thành hai dải ở trung 

tâm và tây nam đới quặng Sin Quyền, chúng có dạng kéo dài theo phương Tây Bắc 

- Đông Nam suốt theo chiều dọc mỏ, từ suối Lũng Pô đến Cam Đường. Đây là hệ 

tầng có chứa quặng đồng. Theo đặc điểm thạch học chia các biến chất hệ tầng Sin 

Quyền thành hai tập: 

- Tập 1 (PR1-2sq1): Đá phiến thạch anh 2 mica có graphit - granat - tourmalin 

và gneis biotit, migmatit có graphit. Trong tập này phát triển các thể pegmatit có 

cấu tạo dạng chuỗi. Chiều dày 400 - 500m. 

- Tập 2 (PR1-2sq2): Đá phiến thạch anh 2 mica có granat - tourmalin, gneis 

biotit, migmatit và đá phiến biotit. Trong tập có nhiều đá biến chât trao đổi pyroxen 

- granat, hastingsit - biotit, anbit có chứa khoáng hoá đồng, vàng, sắt, đất hiếm. 

Chiều dày 300 - 400m. 

Hệ tầng Sin Quyền nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Suối Chiềng và có tuổi tuyệt 

đối từ 2030  2300 triệu năm. Dựa vào quan hệ này, hệ tầng được xếp vào tuổi 

Proterozoi sớm – giữa. 

2. Giới Paleozoi (PZ) 

* Hệ tầng Cam Đường (€1cđ): Dovjikov A.E. (1965) đặt tên và mô tả hệ tầng 

Cam Đường trên cơ sở điệp Cốc San của Kalmưkov A. F. (1959). Hệ tầng gồm các 

đá trầm tích biến chất chứa phosphorit, phân bố thành dải kéo dài theo phương Tây 

Bắc – Đông Nam ở phía Đông Bắc vùng Sin Quyền. Theo đặc điểm thành phần 

thạch học, hệ tầng Cam Đường được chia thành 3 tập:  
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- Tập 1 (€1cđ1): Đá phiến thạch anh - mica, đá phiến sericit màu xám; đá phiến 

sericit chứa vật chất than, đá phiến thạch anh có thấu kính đá hoa dolomit. Dày 430 

- 700m. 

- Tập 2 (€1cđ2): Đá phiến carbonat, đá phiến sericit chứa vật chất than, đá 

phiến carbonat – mica - thạch anh - apatit, đá phiến apatit - carbonat, đá phiến thạch 

anh - apatit và thấu kính đá vôi. Dày 70 - 400 m. 

- Tập 3 (€1cđ3): Cát sạn kết thạch anh – felspat - carbonat, phylit xen đá phiến 

thạch anh - sericit - mica - carbonat. Dày 200  210m. 

3. Giới Kainozoi (KZ) 

* Hệ tầng Văn Yên (N1vy): Trầm tích hệ tầng Văn Yên phân bố thành dải dọc 

bờ phải sông Hồng, ở phía đông bắc vùng nghiên cứu. Thành phần gồm: Cuội kết, 

cát kết, cát bột kết chứa thấu kính than mỏng. Dày 250 - 300m. 

* Hệ Đệ Tứ (Q): Các thành tạo trầm tích hệ Đệ tứ gồm bồi tích sông - lũ tạo 

nên các thềm và bãi bồi phân bố ở các thung lũng và dọc các sông suối chính của 

vùng. Thành phần gồm cuội, sỏi, sạn, cát và dăm tảng mài tròn kém, thành phần đa 

khoáng. Dày 1-5. 

2.3.2. Magma xâm nhập 

* Phức hệ Po Sen (GDi/PZ1ps): Phức hệ do Bùi Phú Mỹ và Phan Viết Kỷ xác 

lập trong công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất tờ Lào Cai - Kim Bình tỷ lệ 1: 

200.000 (1971). Phức hệ lộ ra với diện tích khá lớn ở phía Tây Nam vùng nghiên 

cứu. Căn cứ vào thành phần, đặc điểm phân bố và điều kiện thành tạo chia ra 

3 pha: 

    + Pha 1: Điorit thạch anh, tonalit và granođiorit. 

    + Pha 2: Granit biotit. 

    + Pha 3: Các đá mạch specxatit, kersantit và granit porphyr. 

Kết quả phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr cho giá trị tuổi 524  

 6 triệu năm, ứng với Cambri giữa. 
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Hình 2.2. Sơ đồ địa chất khu vực và mỏ đồng Sin Quyền [34] 
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- Xâm nhập grannit biotit và plagiogranit chưa rõ tuổi: Trong hệ tầng Sin 

Quyền, dọc theo các đứt gãy, các đới vỡ vụn đặc biệt phần dưới sâu có nhiều mạch, 

ổ xâm nhập nhỏ với chiều dày từ 2 - 3m, dài 50 - 100m. Thành phần đá gồm có: 

granit biotit, granit và plagiogranit. Liên quan với các xâm nhập này, thường gặp 

các đới khoáng hoá đồng, đất hiếm. 

2.3.3. Đặc điểm kiến tạo 

* Hệ thống đứt gãy: Khu vực nghiên cứu nằm trong á địa khu Phan Si Pan có 

các đá móng két tinh lộ ra trong các cấu tạo dạng tuyến phương Tây Bắc - Đông 

Nam xếp vào hệ tầng Suối Chiếng và hệ tàng Sin Quyền. Các đá của hai hệ tầng 

biến chất đến tướng epidot - amphibolit trong điều kiện áp suất trung bình - cao. 

Trong khu vực nghiên cứu có 3 đứt gãy gồm: đứt gãy Sông Hồng, đứt gãy Sin 

Quyền và đứt gãy Sơn Bang. 

- Đứt gãy Sông Hồng: Nằm ở phía Đông Bắc và gồm nhiều đứt gãy gần như 

song song cùng phương cấu trúc. Phần lớn là những đứt gãy thuận, nghiêng về phía 

Đông Bắc. Các đứt gãy tạo nên dạng địa hình bậc thang thấp dần về phía Sông 

Hồng. 

- Đứt gãy nghịch Sin Quyền nằm ở phía Đông Bắc vùng quặng và có mặt trượt 

cắm dốc đứng về Tây Nam, là ranh giới kiến tạo giữa hệ tầng Sin Quyền và hệ tầng 

Cam Đường. Đứt gãy Tây Bang ở phía Tây nam khu vực nghiên cứu và có phần lớn 

chiều dài là ranh giới kiến tạo giữa hệ tầng Sin Quyền và hệ tầng Suối Chiềng. Hai 

đứt gãy này có vai trò quan trong là khống chế khối cấu tạo Sin Quyền là một bộ 

phận của móng kết tinh cổ được nâng lên. 

* Hệ thống khe nứt:  Sự xuất hiện các hệ thống khe nứt kiến tạo trong khu vực 

mỏ Sin Quyền rất phức tạp nhưng rất quan trọng vì nó liên quan với tích tụ quặng. 

Dựa theo đường phương phân ra 3 hệ thống khe nứt chính là hệ thống khe nứt có 

phương tây bắc - đông nam, hệ thống khe nứt có đường phương đông bắc - tây nam 

và hệ thống khe nứt có phương á vĩ tuyến. Các hệ thống khe nứt này là các khe nứt 

trước quặng. 
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2.3.4. Đặc điểm địa chất quặng đồng mỏ đồng Sin Quyền 

Trong khu mỏ, quặng đồng phân bố chủ yếu trong đá biến chất trao đổi và đá 

gneisbiotit migmatit. Ngoài ra còn một phần nhỏ phân bố trong granitoit, pegmatit 

và rất hiếm trong đá phiến thạch anh 2 mica, granitogneis, amphibolit. 

Đá biến chất trao đổi phân bố rất rộng rãi và là đá chứa quặng chính 

trong khu mỏ. Đá có màu sắc biến đổi từ lục xẫm, nâu xẫm đến trắng; thành 

phần khoáng vật chính gồm có pyroxen, granat, hastingsit, thạch anh, albit, 

sphen, apatit, biotit, clorit, epydot, calcit, octit. Quặng đồng nằm trong đá biến 

chất trao đổi thường có hàm lượng cao, thân quặng ổn định về chiều dày, quặng 

thường có cấu tạo xâm tán, dạng dải. Quặng đồng nằm trong đá gneisbiotit migmatit 

thường có hàm lượng nghèo, kích thước thân quặng nhỏ và không ổn định, cấu tạo 

quặng có dạng mạch nhỏ xâm tán. 

Theo kết quả thăm dò, trong khu mỏ có 17 thân quặng đồng dạng thấu kính, 

chuỗi mạch, mạch tách nhánh và dạng mạch buồng. Trong đó, thân quặng dạng thấu 

kính có quy mô lớn hơn cả, tiêu biểu là thân quặng TQ1, TQ1a, TQ2, TQ3, TQ4, TQ5, 

TQ6, TQ7, TQ8, TQ9, TQ10, TQ11, TQ12, TQ13. Các thân quặng chủ yếu kéo dài 

theo phương Tây Bắc – Đông Nam và cắm nghiêng về phía Đông Bắc với góc dốc 

70 – 800, trung bình 750. Thành phần khoáng vật quặng của mỏ rất phong phú. 

Khoáng vật quặng chủ yếu gồm: Pyrotin, chalcopyrit, magnetit, pyrit, orthit; thứ 

yếu có rutin, ilmenit, sphalerit, quặng đồng xám, arsenopyrit, cobanit; hiếm gặp 

molybdenit, galenit, uraninit, vàng tự sinh, calaverit và nhóm khoáng vật đất hiếm. 

Khoáng vật uraninit là một trong những thành phần chính gây ra ô nhiễm 

phóng xạ đối với mô trường đất, nước, không khí trong khai thác, chế biến quặng 

đồng mỏ Sin Quyền, nên đã được quan tâm nghiên cứu. Kết quả phân tích mẫu 

quặng đồng mỏ Sin Quyền tại phòng thí nghiệm Địa chất môi trường đại học AGH 

Ba Lan cho thấy, khoáng vật uraninit có kích thước đến 150 μm. và hình thành cùng 

với magmetit và sulphyr (Hình 2.3). 
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Hình 2.3. Khoáng vật uraninit trong quặng đồng mỏ Sin Quyền 

Căn cứ vào sự phân bố của các tập hợp khoáng vật quặng và ý nghĩa về giá trị 

công nghiệp của chúng, quặng đồng trong mỏ Sin Quyền đã được chia ra quặng 

nguyên sinh và quặng thứ sinh. 

- Quặng nguyên sinh gồm hai kiểu quặng sau: 

+ Quặng Cu - Fe - TR: Khoáng vật quặng có magnetit, chalcopyrit, orthit, 

pyrotin... với tỷ lệ phần trăm của của chúng như sau: pyrit 0,1-0,5%, manhetit 10-

30%, chancopyrit 2-15%, ocit 1-10%, pyrotin 1-5% và các khoáng vật phụ: cubanit 

0,1%, bocnit 0,1%, valerit 0,01%, một ít vàng tự sinh và các khoáng vật khác. 

+ Quặng đồng - đất hiếm (Cu - TR): Khoáng vật quặng có chalcopyrit, pyrotin, 

orthit, pyrit... với tỷ lệ của chúng như sau: chalcopyrit 1-10%, pyrotin 1-15%, orthit 

1-5%, pyrit 0,1-5%, magnetit ít hoặc không có, các khoáng vật sunfua khác có tỷ lệ 

rất ít. Hàm lượng đồng trong quặng biến đổi từ 0,1-1,5%, hàm lượng đất hiếm <1%. 

- Quặng thứ sinh: Là loại quặng biến đổi ngoại sinh, song ít phổ biến. Thành 

phần khoáng vật quặng oxit gồm: Limonit, malachit azurit, crizocon, chalcozin, 

covenlin, tenorit, đồng tự sinh, bocnit, mactit, gơtit…; trong đó limonit, malachit 

chiếm chủ yếu. Quặng có cấu tạo dạng đất, dạng vỏ, dạng tổ ong. Hàm lượng đồng 

trong quặng biến đổi từ 0,3 - 1,0%. 

Trong mỏ Sin Quyền, ngoài quặng đồng còn có các khoáng sản đi kèm khác 

như sắt  (hàm lượng từ 1,26% - 56,53%, trung bình 17 %), đất hiếm (hàm lượng 

∑TR2O3 từ 0,02% - 3,73%, trung bình 0,8%), vàng (hàm lượng trung bình 0,5 
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g/tấn), bạc (hàm lượng trung bình 0,5 g/tấn, lưu huỳnh (hàm lượng từ 0,03% - 

9,79%, trung bình 2,25%), urani (hàm lượng trung bình: 0,005 - 0,08%)... 

2.4. Tình hình khai thác, chế biến mỏ đồng Sin Quyền [20] 

2.4.1. Cơ sở hạ tầng và tình hình khai thác 

Khu mỏ đồng Sin Quyền được xây dựng, mở rộng và nâng cao công suất khu 

mỏ-tuyển. Khai trường mỏ đồng Sin Quyền đang khai thác ở hai khu gồm khu đông 

và khu tây.  

+ Khu đông: Quặng nguyên khai là 22,958 triệu tấn, đất bóc 96,222 triệu m3. 

+ Khu tây: Quặng nguyên khai là 9,712 triệu tấn, đất bóc 35,034 triệu m3 

1. Khu vực khai trường 

Khu vực ranh giới khai trường khai thác lộ thiên được chia làm hai khu vực 

Đông và Tây bởi suối Ngòi Phát như sau: 

- Khai trường khu Đông: Có kích thước biên giới là 730m x 480m với độ cao 

đáy khai trường -80m, độ cao nhất khai trường là +232m. 

- Khai trường khu Tây có biên giới khai trường 1400 x 3500m, độ cao đáy 

khai trường +64m, (cục bộ 100m), độ cao nhất khai trường + 340m 

Tổng trữ lượng quặng sulfua toàn mỏ từ cốt +100m đến -350m là 52.787.633 

tấn. Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ- tuyển của dự án đầu tư đã 

tính toán tốc độ xuống sâu của đáy mỏ và xác định sản lượng 2,2÷2,4 triệu tấn 

quặng nguyên khai/ năm. 

2. Các công trình phục vụ sản xuất 

- Nhà máy tuyển: ngoài 2 moong khai thác là khai trường khu Đông và Khai 

trường khu Tây, khu mỏ đồng Sin Quyền có nhà máy tuyển nổi đồng  đã hoàn thành 

và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2006 đến nay. Dây chuyền tuyển hoạt động 

tương đối ổn định, các chỉ tiêu về năng suất của khâu đập, sàng, nghiền, đều vượt 

thiết kế. 

- Bãi thải đất đá: Trong những năm qua khối lượng đất đá bóc khu Tây chủ 

yếu đổ ra bãi thải phía bắc khai trường; còn khối lượng đất đá bóc khu Đông chủ 

yếu được thải ra bãi thải Đông - Bắc khai trường. 
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Bảng 2.2. Khối lượng đổ thải của các bãi thải 

TT 
Khu vực & 

thời gian 

Khối 

lượng 

(100m3) 

Bãi thải (100m3) 

Khu Tây Khu Đông 

Bắc Nam 
Đông - 

Nam 

Đông - 

Bắc 
Nam 

I Khu Tây 22.142 19.742 2.400    

1 2007-2018 22.142 19.742 2.400    

II Khu Đông 91.547   48.000 16.547 27.000 

1 2007-2020 91.547   48.000 16.547 27.000 

 Cộng 113.689 19.742 2.400 48.000 16.547 27.000 

 

- Bãi thải quặng đuôi: gồm có 2 bãi thải quặng đuôi là bãi thải quặng đuôi số 1 

và số 2. Bãi thải quặng đuôi số 1 được bố trí trong thung lũng, cách nhà máy tuyển 

khoảng 550m về phía Tây. Bãi thải có dung tích khoảng 12,23 triệu m3, có thể phục 

vụ nhà máy tuyển với công suất 1,1 triệu tấn/ năm, trong thời gian 11 năm. Bãi thải 

quặng đuôi số 2 sử dụng tiếp theo bãi thải số 1, cách nhà máy tuyển 1,6km, dung 

tích 5,44 triệu m3, có thể phục vụ mỏ trong khoảng thời gian 5 năm. 

- Hệ thống đường vận tải trong mỏ: Hệ thống đường vận tải trong mỏ như hệ 

thống đường từ các khai trường đến các bãi thải để vận chuyển đất đá thải tới các 

trạm nghiền đập để cung cấp quặng cho các nhà máy tuyển, cũng như hệ thống 

đường từ các khai trường tới sân công nghiệp hiện nay cũng đã được hình thành có 

quy củ, hệ thống.  

- Kiến trúc và xây dựng: Toàn bộ khu vực mỏ và nhà máy được xây dựng với 

dây chuyền công nghệ thiết bị khai thác- tuyển- luyện sản lượng 1,1-1,2 triệu tấn 

quặng nguyên khai mỗi năm, bao gồm các công trình kiến trúc xây dựng như: nhà 

văn phòng làm việc, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà 

xưởng sửa chữa cơ khí, kho tàng, các nhà xưởng tuyển khoáng...  

- Thoát nước mỏ: Để không ảnh hưởng tới khai thác, không ảnh hưởng tới môi 

trường trong khu mỏ đã bố trí hệ thống thoát nước rất bài bản và khoa học, tránh 

nước chảy tràn trên mặt ít nhất. 
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+ Thoát nước tự chảy: Để ngăn lượng nước mặt chảy xuống các khai trường đã 

sử dụng các mương thoát nước tự chảy tại khai trường khu Tây và khai trường khu 

Đông. 

+ Thoát nước cưỡng bức: khi khai thác xuống sâu sẽ phải đặt máy bơm thoát 

nước cưỡng bức bơm vào hệ thống thoát nước cho chảy ra ngoài theo hệ thống, 

không để nước chảy tràn trên mặt, cuốn trôi, vùi lấp vật liệu đất đá trên mặt, quặng 

làm ảnh hưởng tới môi trường. 

- Tổng mặt bằng, vận tải ngoài mỏ: Mặt bằng khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền 

do đã có cơ sở sẵn như khai trường khu Tây, khai trường khu Đông, các bãi thải đất 

đá, bãi thải quặng đuôi của nhà máy tuyển hiện đang hoạt động, nhà máy tuyển số 

1, sân công nghiệp khu nghiền đập, xưởng sửa chữa cơ điện, nhà văn phòng làm 

việc, nhà ở của CBCNV, kho tàng,... trên mặt bằng công nghiệp nên mặt bằng mỏ- 

tuyển đồng Sin Quyền chỉ bổ sung một số khu vực sau: 

+ Khai trường: Khai trường mỏ đồng Sin Quyền khi khai thác lộ thiên mở rộng 

sẽ có đáy kết thúc ở mức thấp nhất là -152m. Biên giới trên mặt chủ yếu mở rộng về 

3 phía Bắc, Nam, Đông và đặc điểm cơ bản khi kết thúc khai thác là chỉ tồn tại khai 

trường chứ không còn bị chia đôi thành khu Đông và khu Tây như thiết kế năm 

2002. Diện tích tăng thêm của khai trường khi mở rộng so với thiết kế của năm 

2002 (khai thác tới mức -80m) là 37,7ha. 

2.4.2. Công nghệ chế biến của nhà máy đồng Sin Quyền 

Dự án khai thác mỏ tuyển đồng Sin Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã 

được Tổng công ty khoáng sản - Vinacomin đầu tư xây dựng từ năm 2003 với công 

suất thiết kế đạt 1,1-1,2 triệu tấn quặng nguyên khai/năm. Năm 2006 mỏ đã khai 

thác được 793.721 tấn quặng, đạt 70-75% sản lượng theo thiết kế, năm 2007 mỏ đã 

khai thác đạt sản lượng thiết kế. Năm 2012, Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin 

đã tiếp tục đầu tư mở rộng nâng cấp công suất Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai. 

 Công nghệ tuyển khoáng áp dụng công nghệ tuyển lưu trình liên hợp tuyển 

nổi - tuyển từ, không dùng hóa chất. Các khâu trong công nghệ gồm: Nghiền đập, 
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phân cấp, tuyển trọng lực, tuyển nổi và tuyển từ để loại bỏ đất đá nâng chất lượng 

tinh quặng đồng từ 0,85% lên 23% Cu. 

a. Khâu đập: Áp dụng lưu trình đập, sàng quặng khép kín 3 giai đoạn, độ hạt 

lớn nhất của quặng nguyên khai là 1000mm được vận chuyển bằng ô tô đến trước 

trạm đập thô. Quặng nguyên khai được đưa vào đập thô bằng máy kiểu tấm, độ hạt 

lớn nhất của quặng sau khi đập là 225mm được băng tải chuyển vào kho quặng 

trung gian 350 tấn trước khi đưa vào đập vừa. 

Quặng đưa vào sàng rung 2 tầng để sàng trước bằng máy cấp liệu rung kích 

thước 2500 x 1300 được đặt dưới kho quặng trung gian. Cấp hạt -15mm dưới sàng 

được đưa vào kho quặng mịn, còn vật liệu trên sàn (cấp hạt -225 + 15mm) được đưa 

trực tiếp vào một máy đập  loại vừa. Quặng sau khi đập -45mm được 3 băng tải liên 

tiếp chuyển vào hai kho đệm 350 tấn ở ngoài. 

Dưới mỗi kho đệm có cấp liệu rung kích thước 2500 x 1300mm sẽ lần lượt 

đưa quặng vào hai sàng rung một tầng để kiểm tra, vật liệu dưới sàng -15mm được 

đưa vào kho quặng mịn, còn vật liệu trên sàn được đưa trực tiếp vào hai máy đập 

nón cụt. Quặng sau khi đập được nhập với quặng sau khi đập vừa trở lại kho đệm 

tạo thành chu kì kín. 

b. Khâu nghiền - phân cấp: Áp dụng lưu trình nghiền khép kín một giai đoạn. 

Lượng quặng chứa trong kho quặng mịn là 3500 tấn, dưới đó đặt 6 van tháo kiểu 

tấm, thông qua hai băng tải quặng lần lượt đưa quặng vào hai máy nghiền bi kiểu 

dòng tràn f3600x6100, mỗi một máy nghiền bi kết hợp với một cụm phân cấp thủy 

lực (hydroxyclon) với 4 máy f500 tạo thành một chu ký nghiền khép kín. 

Áp dụng bơm cát điều chỉnh tốc độ biến đổi tần số để cấp quặng cho máy phân 

cấp thủy lực, đồng thời thông qua nồng độ, áp lực, lưu lượng, mức nước hố bơm, 

...để tiến hành kiểm tra tự động chu kỳphân cấp nghiền để đảm bảo cho sản phẩm 

bùn tràn của máy phân cấp tạo ra hợp tiêu chuẩn. Độ rắn lỏng của bùn tràn ở máy 

phân cấp là 32.5%, độ mịn cấp hạt là -0,074mm chiếm 65%.  
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c. Khâu tuyển nổi, tuyển từ, cô đặc, lọc: công nghệ tuyển nổi áp dụng công 

nghệ tuyển nổi bán ưu tiên để thu hồi đồng, lưu huỳnh, dùng lưu trình liên hợp 

tuyển nổi – tuyển từ để thu hồi sắt. 

Sử dụng máy tuyển nổi sục khí để tuyển nổi đồng, lưu huỳnh. Bùn tràn ở máy 

phân cấp sau khi nghiền thô tự chảy vào thùng khuấy f3.15x3.15m để điều chỉnh 

bùn quặng đồng thời cho vào kho tuyển chính tốc độ nhanh do hai máy khuấy tuyển 

nổi 16m3 tạo thành, sản phẩm bọt của tuyển chính đi vào khâu tuyển tinh tốc độ 

nhanh do hai máy tuyển nổi 8m3 tạo thành. 

Tại đây thu được tinh quặng đồng hàm lượng cao. Quặng đuôi của tuyển thô 

nhanh sau khi qua một thùng khuấy f3.15x3.15 để điều chỉnh bùn quặng rồi cho vào 

khuấy tuyển vét tập hợp đồng, lưu huỳnh. Khâu tuyển chính, tuyển vét tập hợp do 

10 máy tuyển nổi 16m3 hợp thành được chia ra một lần tuyển thô, hai lần tuyển vét, 

bọt của tuyển vét lại đưa lại tuyển thô bằng bơm hình thành chu kỳ kín. 

Bùn quặng sau khi nghiền lại qua điều chỉnh được cho vào khâu tuyển tách 

đồng, lưu huỳnh khâu này do 13 máy tuyển nổi 8m3 hợp thành. Quặng của khâu 

tuyển tách đồng, lưu huỳnh sau khi qua điều chỉnh được đưa vào khâu tuyển lưu 

huỳnh 9 máy tuyển nổi 8m3 hợp thành. Sau khi qua một lần tuyển thô, hai lần tuyển 

tinh và một lần tuyển vét thu được tinh quặng lưu huỳnh. 

Quặng đuôi tuyển nổi hỗn hợp được đưa vào tuyển sắt, thu hồi tổng hợp quặng 

sắt Manhêtit. Bùn quặng được điều tiết trong một máy khuấy f3,15x3,15m, sau đó 

vào công đoạn tuyển nổi tách lưu huỳnh, công đoạn này gồm 6 máy tuyển nổi 16m3, 

chia làm hai lần tuyển thô. 

Quặng đuôi tuyển nổi tách lưu huỳnh được bơm đến máy phân phối bùn 

quặng, đồng thời đi vào công đoạn tuyển từ thô, công đoạn này gồm 4 máy tuyển từ 

dạng thùng ướt bán dòng nước ngược, tinh quặng tuyển từ thô được đưa vào một 

máy tuyển từ dạng thùng ướt bán dòng nước ngược, thu được tinh quặng sắt cuối 

cùng. 

Quặng đuôi tuyển nổi lưu huỳnh, sản phẩm bọt trong tuyển tách lưu huỳnh và 

quặng đuôi tuyển từ được đưa vào khâu tuyển trọng lực để thu thêm vàng. Tuyển 
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trọng lực được dùng hai máy tuyển li tâm, quặng đuôi ở đây là quặng đuôi cuối 

cùng thải ra. 

Đồng, lưu huỳnh đều áp dụng lưu trình khử nước hai giai đoạn là cô đặc – lọc. 

Tinh quặng đồng tuyển nổi tự chảy vào một máy cô đặc f20, bùn tràn trở lại khâu 

nghiền quặng, nồng độ đáy là 60% được bơm vào một máy khuấy hoãn xung 

3,0x3,0m, sau đó dùng hai bơm đưa lên một máy lọc ép khung tấm tự động, độ ẩm 

của bánh lọc là 8,5% được băng tải chuyển vào kho tinh quặng đồng. 

2.5. Tác động của môi trường phóng xạ do quá trình khai thác, chế biến quặng 

đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai 

Trường phóng xạ tự nhiên dưới góc độ địa hóa là trường ngẫu nhiên, chúng 

phụ thuộc chặt chẽ vào thành phần thạch học, hàm lượng các nguyên tố phóng xạ có 

trong các loại đất đá khác nhau, cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo và đặc biệt còn 

biến đổi theo khí hậu - thời tiết trong vùng. 

Nói đến bức xạ tự nhiên môi trường là đề cập đến các yếu tố của các bức xạ tự 

nhiên đến môi trường sinh thái nói chung, mà trước tiên là đến sự sống của con 

người. Về nguyên tắc ở đâu có cường độ phóng xạ gamma cao, nồng độ các nuclid 

phóng xạ trong không khí và trong nước uống lớn, thì ở đó khả năng ảnh hưởng xấu 

của bức xạ đến sức khỏe của con người càng lớn. 

Các nguyên tố phóng xạ phát tán vào môi trường dưới các dạng cơ học, hoá 

học vào trong môi trường đất, nước, không khí. Tuỳ vào điều kiện mà mức độ ảnh 

hưởng khác nhau. Vì vậy, nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của chúng đến môi 

trường cần phải nghiên cứu tổng thể các môi trường sau: 

- Sự phát tán các nguyên tố phóng xạ trong môi trường đất: các nguyên tố 

phóng xạ có trong mỏ dưới tác dụng của điều kiện tự nhiên sẽ bị phá huỷ và phát 

tán vào môi trường đất. Mức độ phát tán phụ thuộc vào các yếu tố địa hình, địa 

mạo, mức độ bền vững và sự linh hoạt của nguyên tố đó… Địa hình bị phân cắt 

mạnh thì khả năng phát tán của chúng ra môi trường xung quanh lớn. 

- Sự phát tán các nguyên tố phóng xạ trong môi trường nước: môi trường 

nước là môi trường thuận lợi cho sự phát tán các nguyên tố phóng xạ. Khi dòng 
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nước chảy qua thân quặng hay đới khoáng hóa sẽ hoà tan các nguyên tố không bền 

vững trong đó có các nguyên tố phóng xạ và mang đi dưới dạng ion, gặp điều kiện 

thuận lợi chúng phát tán các chất phóng xạ này xuống vùng hạ lưu của dòng chảy 

gây ra một diện tích ô nhiễm lớn từ vị trí mỏ, điểm quặng tới hạ lưu của dòng chảy. 

- Sự phát tán các nguyên tố phóng xạ trong môi trường không khí: Các chất 

phóng xạ thường xuyên phát ra khí radon và thoron vào không khí, gây ảnh hưởng 

lớn đến môi trường sống của con người. 

- Sự phát tán các nguyên tố phóng xạ trong thực vật: thực vật trồng trên các 

mỏ, điểm mỏ có chứa khoáng sản phóng xạ hay vị trí có khoáng sản phóng xạ sẽ 

hấp thụ một lượng lớn các chất phóng xạ hoặc ion của nguyên tố phóng xạ. Khi con 

người hay động vật sử dụng chúng đều gây ảnh đến sức khoẻ. 

Trong quá trình khai thác quặng đồng chứa chất phóng xạ, phải đào bới, vận 

chuyển, lưu giữ, chế biến quặng với khối lượng hàng triệu tấn quặng. Hơn nữa khi 

khai thác quặng bị đào bới, đất phủ bị bóc tách, quặng được thu gom, nghiền tuyển, 

làm giàu… làm cho các chất phóng xạ phát tán mạnh mẽ ra môi trường xung quanh, 

đặc biệt là phát tán trong môi trường nước, không khí. Bụi chứa chất phóng xạ có 

thể phát tán khu vực dân cư xung quanh. Tác động của con người do khai thác, chế 

biến quặng đồng sẽ làm biến đổi giá trị hàm lượng các chất phóng xạ, tổng liều 

tương đương bức xạ trên khu mỏ và các vùng xung quanh, có thể ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân làm việc trong nhà máy, người dân sinh sống trong khu vực nhà 

máy và các khu dân cư lân cận. 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT TÁN PHÓNG XẠ DO 

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG ĐỒNG MỎ SIN QUYỀN 

3.1. Cơ sở khoa học lựa chọn hệ phương pháp nghiên cứu 

Lựa chọn hệ phương pháp nghiên cứu phải dựa vào đặc điểm phát tán các chất 

phóng xạ trong đới biểu sinh do ảnh hưởng khai thác, chế biến khoáng sản. Khi khai 

thác chế biến, quặng bị làm lộ ra trong đới đới thoáng khí, bị đào bới nghiền tuyển, 

chia tách, dưới tác dụng của oxi và nước tự nhiên làm rửa lũa các chất phóng xạ từ 

trong quặng vào môi trường. 

Việc nghiên cứu sự di chuyển urani trong đới biểu sinh của urani đã được đặt 

nền tảng bởi các nhà địa hóa Vernadxki V.I và Frerman. A.E. Tuy nhiên, sự phát 

triển và đóng góp đáng kể của công tác này bắt đầu từ những năm 40-50 của thế kỷ 

20. Ở Liên Xô, đó là các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Vinogradop 

A.P, Germanov A.I, Grixaeiko L.X, Maringa D.P, Manxki J.E, Rojikiov A.N... Các 

công trình nghiên cứu của các nhà khoa học các nước trên thế giới gồm Grarel, Bel, 

Kennon (Mỹ),  Xara (Hungari),  Goffan (Áo) [70], [74]. 

Evxecva L.X (1962) [70], Roxman G.I, Bakhur A.E, Petrovia H.V (2012) [74] 

đã tổng hợp và đưa ra kết quả chính theo hướng nghiên cứu kể trên của các nhà 

khoa học trên thế giới như sau: 

3.1.1. Sự hòa tan và rửa lũa urani từ quặng, khoáng vật và đá trong nước tự 

nhiên 

a. Ảnh hưởng thành phần anion trong nước đến sự chuyển hóa urani từ quặng 

vào dung dịch nước: Để đánh giá ảnh hưởng của các anion trong nước đến sự 

chuyển hóa urani từ quặng vào nước, người ta xem xét ảnh hưởng của anion chính 

3HCO−
. Sự có mặt của ion 3HCO−

 trong nước đã làm tăng mạnh lượng urani được 

chuyển dịch từ quặng vào dung dịch. Thậm chí khi pH = 7 hàm lượng urani trong 

dung dịch chứa ion 3HCO−
đã tăng gấp 10 lần.  

b. Ảnh hưởng của oxy đối với sự dịch chuyển từ các khoáng vật và quặng và 

dung dịch nước. 
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Oxy trong nước có vai trò là chất oxy hóa thúc đẩy sự chuyển hóa urani. Các 

oxit của urani hóa trị IV cũng như là hóa trị VI được liệt vào các hợp chất khó hòa 

tan. Các tính chất linh động của urani hóa trị VI cao hơn so với hóa trị IV được gây 

ra chủ yếu bởi khả năng tạo ra các hợp chất sunfat và Cacbonat phức dễ hòa tan. Do 

đó, ảnh hưởng oxy hóa đối với sự chuyển hóa urani vào dung dịch sẽ khác nhau và 

phụ thuộc vào các tính chất hóa học của môi trường. 

Theo các tài liệu thực nghiệm [70],[74] cho thấy, khi hòa tan các khoáng vật 

uraninit, nasturan trong nước chứa oxy với sự có mặt của pyrit, tạo ra môi trường 

axit sunfuric trong dung dịch, làm tăng đáng kể cường độ hòa tan urani trong 

khoáng vật, đặc biệt khi nước bão hòa oxy. Khi đó hàm lượng của urani trong dung 

dịch tăng lên thậm chí ở các giá trị độ pH của dung dịch trong khoảng 4-5. Từ các 

khoáng vật chứa pyrit, khi có mặt nước chứa oxy sẽ chuyển hóa vào dung dịch nước 

lượng urani lớn hơn 20 lần lượng urani so với không có oxy (xem bảng 3.1). 

Trong bùn xỉ, bãi thải, sự oxy hóa pyrit kèm theo sự phát sinh axit sulfuric 

kích thích sự rửa lũa các kim loại nặng sẽ tiếp diễn trong thời gian 200 năm [74], 

[39]. 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của oxy khi có Pyrit đối với sự chuyển hóa urani [70] 

Dung dịch 
Lượng thêm 

Pyrit, g 

Hàm lượng Urani  

trong dung dịch (10-5g/l) 

Độ pH của  

dung dịch 

1 ngày 

đêm 

5 ngày 

đêm 

10 ngày 

đêm 

17 ngày 

đêm 

Lúc bắt 

đầu thí 

nghiệm 

Lúc kết 

thúc thí 

nghiệm 

H2O - 10 10 19 19 5,5 6,7 

H2O+O2 - 10 10 9,5 18 5,5 6,8 

H2O 0,5 70 250 660 1800 5,5 5,0 

H2O+O2 0,5 77 350 2000 15000 5,5 4,1 

Như vậy ảnh hưởng của oxy đến sự chuyển hóa của urani có liên quan chặt chẽ 

với thành phần vật chất của quặng và phụ thuộc vào tình trạng địa hóa có thể được 

thể hiện ở mức độ khác nhau. 
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c. Ảnh hưởng của thành phần vật chất của quặng đến sự chuyển hóa urani vào 

dung dịch nước: các thành phần vật chất trong đá và quặng có ảnh hưởng tích cực 

đến sự chuyển hóa của urani trong đới oxy hóa là các sunfua, mà trước hết là pyrit, 

cũng như cacbonat. Các nghiên cứu thực nghiệm xác định trong môi trường axit 

sunfat, urani chuyển hóa mạnh hơn so với trong môi trường cacbonat. Khi có mặt 

một mình Pyrit, hàm lượng urani trong dung dịch tăng lên 100 lần ngay cả khi pH = 

4,5. Như vậy, hàm lượng urani hòa tan không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng tuyệt 

đối của urani trong quặng, mà còn vào các tính chất hóa học của các dung dịch.  

3.1.2. Các dạng vận chuyển của urani trong nước 

Trong đới biểu sinh, urani trong nước có thể được vận chuyển dưới các dạng 

sunfat dễ hòa tan của uraninit UO2SO4, dung dịch keo hydroxit thành phần 

[UO2(OH)2]n, các phức cacbonat dễ hòa tan thành phần Na4[UO2(CO3)3] hoặc trong 

các hợp chất muối kiềm phức dễ hòa tan. Khả năng vận chuyển urani trong các 

dung dịch muối dưới dạng các hợp chất này bắt nguồn từ các tính chất hóa học của 

urani. Các kết quả thực nghiệm [70, 74] đã rút ra nhận xét về các dạng vận chuyển 

của urani như sau: 

- Các dạng vận chuyển urani trong nước là đa dạng và phụ thuộc vào độ pH và 

thành phần hóa học của nước. 

- Sự vận chuyển urani dưới dạng các hợp chất sunfat có sự phân bố hạn chế. 

Trong các dung dịch này khi tương tác chúng đối với các khoáng vật nguyên sinh 

của urani, có thể có sự có mặt của urani hóa trị IV, bởi vì các hợp chất sunfat của nó 

có độ hòa tan tốt, nhưng trong các điều kiện oxy hóa sự di chuyển của urani trong 

trạng thái này có thể chỉ ở các khoảng cách gần. 

- Nước chứa các ion 3HCO−
và 

2

3CO −
có thể là dạng ổn định vận chuyển các hợp 

chất phức urani cacbonat. 

Các dạng tồn tại của urani trong nước chịu sự biến đổi theo mức độ chuyển 

động của nước đi xa khỏi nguồn. Điều đó liên quan với sự biến đổi độ pH và thành 

phần hóa học của nước khi chuyển hóa từ một hoàn cảnh địa hóa này sang hoàn 
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cảnh địa hóa khác và có sự trộn lẫn với các nước bề mặt. Chính vì vậy các dạng tồn 

tại của urani trong các nước loại khác nhau có thể khác nhau 

3.2. Các phương pháp nghiên cứu sự phát tán chất phóng xạ do hoạt động khai 

thác, chế biến mỏ đồng Sin Quyền 

Các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ gây ra 

sự phát tán các chất phóng xạ ra môi trường xung quanh làm biến đổi hàm lượng, 

liều chiếu xạ. Trong đó, sự phát tán các chất phóng xạ lại phụ thuộc vào đặc điểm 

địa môi trường và quy mô thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại các khu vực 

nghiên cứu. Căn cứ cơ sở khoa học gây phát tán phóng xạ ra môi trường, các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự phát tán phóng xạ do khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng 

xạ, NCS lựa chọn hệ phương pháp phóng xạ môi trường bao gồm các phương pháp 

khảo sát môi trường phóng xạ kèm theo việc lấy mẫu phân tích thành phần khoáng 

vật đá, quặng, thành phần hóa học trong nước, đất nhằm làm sáng tỏ đặc điểm địa 

hóa ảnh hưởng đến sự phát tán phóng xạ, hệ phương pháp gồm: 

3.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp các loại tài liệu 

 Tiến hành thu thập, tổng hợp các dạng tài liệu địa chất, địa chất thủy văn - 

công trình, địa hóa, môi trường phóng xạ, tình hình, công nghệ khai thác chế biến 

quặng... khu vực mỏ nghiên cứu. 

a. Khảo sát trước khai thác: Khảo sát của Tạ Việt Dũng [17], đã tiến hành khảo 

sát đo gamma trên mặt với khối lượng 2340 điểm, đo eman với khối lượng 4625 

điểm, lấy 2010 mẫu phân tích β,γ. Tài liệu thu thập được sử dụng để thành lập sơ đồ 

suất liều gamma trước khai thác và nồng độ khí phóng xạ trước khai thác. 

b. Khảo sát năm 2000 (khi có các hoạt động khai thác với quy mô nhỏ): Theo 

tài liệu của Lê Khánh Phồn, Đỗ Đình Toát [21], tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền đã 

tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực địa, tổng hợp xử lý tài liệu xác định hai thành 

phần trường bức xạ gồm phông bức xạ tự nhiên của khu vực và xác định các dị 

thường phóng xạ để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm phóng xạ. Hệ phương pháp 

được lựa chọn bao gồm các phương pháp bảo đảm quan trắc được đủ các số liệu xác 
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định liều chiếu ngoài và liều chiếu trong. Các phương pháp, khối lượng đã được sử 

dụng cụ thể: 

Phương pháp đo suất liều gamma môi trường: sử dụng các thiết bị đo bức xạ 

CPΠ -68-01 và CPΠ -88H của Nga, mạng lưới điểm đo được phân bố đều trên diện 

tích nghiên cứu, tại nơi có hoạt độ phóng xạ cao được đan dày gấp đôi. Ngoài việc 

theo dõi mạng lưới còn tiến hành đo cường độ bức xạ trong các loại nhà dân cư, 

công sở, nhà xưởng, kho tàng để phát hiện và đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ 

do các vật liệu xây dựng gây ra. Khối lượng đo suất liều gamma môi trường 3000 

điểm. 

Phương pháp phổ gamma: sử dụng thiết bị đo phổ gamma để xác định riêng 

biệt hàm lượng U, Th, K có trong đất đá, quặng và vật liệu xây dựng. Thiết bị được 

sử dụng là máy phổ gamma GAD-6 của Canada có độ nhạy và độ tin cậy cao, mạng 

lưới đo được phân bố đều trên diện tích khảo sát, tương ứng là 50 điểm/km2 đối với 

tỷ lệ 1:25.000. Tổng số điểm đo phổ gamma môi trường là 2500 điểm. 

- Đo nồng độ radon trong không khí bằng phương pháp tấm lọc và phương 

pháp detector vết alpha. 

+ Phương pháp tấm lọc dùng để do gián tiếp nồng độ khí phóng xạ trong 

không khí bằng cách bơm một thể tích lớn mẫu khí lưu thông qua tấm lọc rồi đo 

hoạt độ alpha của các chất lắng RaA, RaB, RaC là sản phẩm phân rã của khí phóng 

xạ trên tấm lọc, sau đó nồng độ radon được tích theo hoạt độ alpha đo được. 

+ Phương pháp detector vết alpha dùng chất dẻo ghi tích lũy bức xạ alpha để 

xác định nồng độ khí phóng xạ trong nghiên cứu địa chất cũng như nghiên cứu môi 

trường. Buồng đo detector vết alpha trong nghiên cứu môi trường được bịt kín bằng 

giấy lọc để ngăn không cho các sol khí và các sản phẩm phân rã của radon rơi vào 

detector. Kết quả là chỉ có bức xạ alpha do radon phân rã đâm xuyên qua giấy lọc 

tạo ra các vết trên detector được đặt ở đáy buồng. Buồng đo detector vết được treo 

cách mặt đất 1,5-2m, khi treo trong nhà cách tường ít nhất 0,5m và được treo trong 

khoảng thời gian 90 ngày. 

- Phương pháp lấy và phân tích mẫu:  
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+ Lấy mẫu nước, và mẫu thực phẩm xác định hàm lượng U, Th, K. Ra để tính 

liều chiếu trong của các chất phóng xạ trong xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa, 

với khối lượng là 30 mẫu nước (gồm nước giếng, suối, sông…) và 8 mẫu thực 

phẩm. 

+ Mẫu đất đá bùn và vật liệu xây dựng để phân tích hàm lượng U, Th, K xác 

định bản chất dị thường phóng xạ và nguồn gốc gây ra ô nhiễm vùng nghiên cứu. 

Tổng cộng đã lấy 200 mẫu đất đá bùn, 15 mẫu vật liệu xây dựng; 70 mẫu quặng; 5 

mẫu chất thải. 

c. Khảo sát của Công ty khai thác, chế biến mỏ (năm 2013): với mục tiêu thăm 

dò nâng cấp trữ lượng tài nguyên cấp 333 và thăm dò mở rộng xuống độ sâu  -500m 

có các thân quặng 3 - 7, thuộc khu Đông. Tổng cộng đã lấy 900 mẫu lõi khoan để 

gia công phân tích thành phần khoáng vật, hàm lượng quặng, lấy và phân tích 10 

mẫu cơ lý, 4 mẫu nước, 20 mẫu hoá nhóm.  

- Công ty đã sử dụng các phương pháp và thiết bị lấy mẫu các số liệu vi khí 

hậu, tiếng ồn, nồng độ bụi lơ lửng được đo tại hiện trường, mẫu khí được lấy bằng 

phương pháp hấp thụ. Sử dụng các thiết bị Haz-dust để xác định hàm lượng bụi, 

Testo 445 (Đức) đo các chỉ tiêu khí hậu, máy AAS (máy quang phổ hấp thụ nguyên 

tử), máy Hydrolab (Mỹ) để đo các chỉ tiêu vật lý của nước và máy Palintest (Anh) 

phân tích các chỉ tiêu hóa học của nước. 

Các  khảo sát môi trường phóng xạ đã thực hiện trong khuôn khổ của đề tài 

hợp tác khoa học song phương Việt Nam - Ba Lan [38], mà NCS tham gia với vai 

trò là thành viên chính, gồm: 

3.2.2. Phương pháp lộ trình địa chất môi trường 

Thu thập, mô tả chi tiết đặc điểm địa hình, đặc điểm địa chất của đá chứa 

quặng, đá vây quanh, diện phân bố quặng hóa khu vực nghiên cứu, địa chất môi 

trường (mức độ xói mòn, sạt lở, đường vận chuyển quặng, bãi thải, nhà máy, xưởng 

tuyển, hồ thải, thảm thực vật, dân cư…), các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường 

phóng xạ; đặc điểm địa chất thủy văn tầng chứa nước, mực nước thuỷ tĩnh, vị trí các 
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điểm xuất lộ nước ngầm, đặc điểm địa chất thuỷ văn nước mặt, hệ thống sông suối, 

lưu lượng nước... 

3.2.3. Phương pháp đo suất liều gamma môi trường 

Phương pháp đo suất liều gamma môi trường để xác định liều chiếu ngoài 

trong khu vực khảo sát. Mạng lưới đo suất liều gamma môi trường theo diện tích 

trong vùng chứa quặng là 10x10m và ngoài vùng chứa quặng là 20x20m theo hệ 

thống tuyến đã được định vị bằng máy định vị GPS. Ngoài ra, phương pháp đo suất 

liều gamma môi trường được đo trong và ngoài nhà dân trong khu vực điều tra. 

Tại tất cả các hộ gia đình trong khu vực điều tra có các nhà sử dụng được đo 

gamma trong và ngoài nhà. Mỗi nhà đo 5 điểm ở độ cao 0m và 1m (số 1, 2,3,4 tại 

bốn góc cách tường 1m, số 5 tại giữa nhà, số 6, 7, 8 và 9 điểm đo ngoài nhà cách 

tường 2m). Tại mỗi điểm đo, tiến hành đo hai giá trị: ở sát mặt đất và ở độ cao 1m.  

Thiết bị sử dụng là máy đo suất liều gamma DKS-96 (do Nga sản xuất) và các 

thiết bị tương đương. Đo gamma môi trường thực hiện theo TCVN 9414:2012: 

Phương pháp gamma. Khối lượng đo là 5000 điểm và 500 điểm đo kiểm tra. 

3.2.4.  Phương pháp đo phổ gamma môi trường 

Phương pháp đo phổ gamma môi trường được thực hiện để xác định hàm 

lượng U, Th, K trong đất, đá khu vực mỏ. Mạng lưới đo suất liều gamma môi 

trường theo diện tích là 25x25m trong vùng chứa quặng và 50x50m ngoài khu vực 

chứa quặng. Thiết bị sử dụng là máy GAD-6 (Canada). Khối lượng là 5000 điểm và 

500 điểm đo kiểm tra. 

Đo phổ gamma thực hiện theo TCVN 9419:2012: Phương pháp phổ gamma. 

3.2.5.  Phương pháp phổ alpha đo nồng độ radon, toron trong không khí 

Các chất khí phóng xạ Rn và Tn phân rã tạo ra các chất cặn phóng xạ sống 

ngắn như RaA (218Po); RaB (214Pb); RaC(214Bi), ThB (212Pb); ThC (212Bi). Khi 

chúng xâm nhập vào phổi người qua đường hô hấp sẽ đóng góp tỉ lệ đáng kể vào 

thành phần liều chiếu trong gây hại cho con người.  

Phương pháp phổ alpha  đo nồng độ radon, thoron trong không khí để xác 

định liều chiếu trong qua đường hô hấp, nồng độ radon, thoron trong không khí. 
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Mạng lưới đo là 250x50m theo tuyến lộ trình địa chất môi trường. Khối lượng đo là 

250 điểm và 30 điểm đo kiểm tra. 

- Trong khu vực nhà dân, mỗi nhà sẽ đo 8 điểm (4 điểm đo trong nhà và 4 

điểm đo ngoài sân). Tại mỗi điểm đo đo ở độ cao 1m. Thiết bị sử dụng là máy 

RAD-7 (Mỹ). Phương pháp phổ alpha thực hiện theo TCVN 9416:2012 - Điều tra, 

đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp khí phóng xạ. 

 

Hình 3.1. Khảo sát môi trường phóng xạ tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai 

3.2.6.  Phương pháp đo detector vết alpha 

Phương pháp detector vết alpha là phương pháp dùng detector bằng chất dẻo 

ghi tích lũy để xác định nồng độ khí phóng xạ. Trong khảo sát môi trường dùng 

buồng đo được thiết kế có tấm lọc sợi thủy tinh dưới nắp để ngăn không cho tất cả 

các hạt son khí và các sản phẩm phân rã của radon không lọt được vào bên trong. 

Điều này có nghĩa là chỉ có khí radon khuếch tán qua tấm phin lọc đi vào trong thể 

tích buồng mới có thể tạo ra các vết alpha ở trên detector chất dẻo đặt ở dưới đáy 

buồng. Các hộp đựng detector được làm bằng nhựa, có dạng hình trụ với thể tích 

bên trong khoảng 30 cm3. 

Các detector được treo trong và ngoài nhà dân, ở độ cao cách mặt đất 1.5-

2m, cách tường nhà tối thiểu 1m. Thời gian treo buồng đo tích lũy radon từ 2,5 đến 

3 tháng. Sau khi treo, các detector được thu gom và xử lý. Các detector CR-39 được 

tẩm thực bằng dung dịch NaOH 6,25M ở nhiệt độ 80 °C. Quá trình ăn mòn kéo dài 
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hơn 6 giờ, sau đó mật độ vết được đếm dưới kính hiển vi OLIMPUS CX21. Hoạt độ 

222Rn và 220Rn tính bằng Bq/m3. Hoạt độ xác định bằng thông qua các đường chuẩn 

ở hoạt độ khác nhau. Khối lượng thực hiện là 100 điểm. 

 

Hình 3.2. Đọc kết quả đo detector vết alpha CR-39 

3.2.7. Phương pháp quan trắc môi trường phóng xạ 

Quan trắc trường phóng xạ tại các trạm quan trắc tại các khu mỏ và dân cư lân 

cận các vùng khảo sát để xác định sự biến thiên theo thời gian của cường độ bức xạ, 

nồng độ khí phóng xạ, hàm lượng các chất phóng xạ trong các nguồn nước, đo liên 

tục cường độ bức xạ gamma và nồng độ khí phóng xạ trong 2 ngày đêm. Chu kỳ 

quan trắc 3tháng/lần.  Thiết bị sử dụng để quan trắc suất liều gamma môi trường là 

DKS-96P, quan trắc nồng độ khí phóng xạ là RAD-7. Tổng số trạm quan trắc 01 

trạm, số lần quan trắc tại  trạm là 4. 

3.2.8. Lấy và phân tích mẫu 

Phương pháp lấy, gia công và phân tích mẫu liên quan để xác định thành phần 

khoáng vật, thành phần hóa học, độ pH, Eh của các thành phần môi trường đất (đá, 

quặng), nước. 
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3.2.8.1. Lấy mẫu 

a. Mẫu nước: Mẫu nước được lấy ở khai trường, xưởng tuyển, hồ thải, tại nhà 

dân, ở suối,... Mẫu lấy được axit hóa để tránh kết tủa (nồng độ 5 phần nghìn HCl) 

đóng vào can nhựa 2 lít sau khi được tráng rửa sạch sẽ bằng nước tại điểm lấy mẫu. 

Đo độ pH bằng giấy quỳ tím ngay tại thực địa, ghi eteket, được định vị trên bản đồ 

bàng máy đo GPS. Vị trí các mẫu lấy sẽ cụ thể khi tiến hành khảo sát thực địa. Khối 

lượng 16 mẫu. 

b.  Mẫu đất, đá, quặng: được lấy trong vùng nghiên cứu khi lộ trình địa chất 

môi trường gặp các loại đất đá có cường độ phóng xạ cao. Trước khi lấy, các mẫu 

đều được đo gamma trên mặt. Trọng lượng mẫu từ 2 ÷ 3 kg. Khối lượng thực hiện 

là 40 mẫu đất đá và quặng. 

3.2.8.2. Phân tích mẫu 

a. Xác định các nhân phóng xạ tự nhiên trong các mẫu rắn bằng hệ phổ gamma 

HPGe: hệ phổ gamma HPGe được đặc trưng bởi các thông số sau: 1- hiệu suất 

tương đối 42% và độ phân giải 1,9 keV tại vạch 1332 keV; 2- khoảng năng lượng 

đo được từ 3 keV đến 10 MeV. Máy dò được kết nối với Máy tính để bàn và xử lý 

phần mềm chuyên dụng xử lý phổ gamma. Trong quá trình đo, để giảm tia gamma 

từ vũ trụ và xung quanh, đầu dò được đặt trong một buồng bằng chì dày 10 cm, lớp 

lót bên trong cadimi và đồng dày 1 mm, và với đáy được lát bằng chì lớp dày 15 

cm. Phía trên được bao phủ bởi tấm chắn chì dày 5 cm. Có thể di chuyển nắp để 

thay đổi và thay thế mẫu. Các phép đo phông cũng được thực hiện đối với mẫu 

phông và thời gian đo được thực hiện cho đến khi đạt được phổ phông có sai số 

thống kê dưới 5%. Máy phổ gamma được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng vật liệu 

mẫu chuẩn quặng IAEA RGU, RGTH, RGK cho các nhân phóng xạ226Ra, 232Th và 

40K tương ứng. Tùy thuộc vào thể tích mẫu, ba thể tích mẫu được sử dụng 48,4 cm3 

và 121,2 cm3 và cốc Marinelli 710 cm3.Quy trình chuẩn bị và đo mẫu được mô tả 

ngắn gọn như sau: 

Mẫu được nghiền nhỏ dạng bột tương tự mẫu chuẩn và sấy khô trong tủ sấy ở 

120° C trong 24 đến 48 giờ để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm, sau đó mẫu được 
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cân và đóng gói trong cốc đảm bảo kín để không bị thoát radon. Các mẫu được ghi 

chép, gắn nhãn và được niêm phong chặt, bảo quản ít nhất 22 ngày để đạt được 

trạng thái cân bằng giữa 222Rn và 226Ra trong các mẫu. 

Các đỉnh năng lượng gamma 1000,8 keV (0,7%) từ 234Pa và 609,3 keV 

(46,1%), 1120,3 keV (15,0%) và 1764,5 keV (15,9%) từ 214Bi được sử dụng để xác 

định hoạt độ của 238U và 226Ra, trong khi hoạt độ232Th (228Ra) là được xác định từ 

các đỉnh năng lượng gamma 911,2 keV (29,0%) và 969,0 keV (2,3%) từ 228Ac và 

583,0 keV (30,9%) và 2614,4 keV (35,8%) từ 208Tl. 40K được xác định từ đỉnh 

gamma 1461 keV. Thời gian đo tối đa cho mỗi mẫu là 50 giờ, cho tới khi sai số 

tương đối thu được nhỏ hơn 3%. Sự hấp thụ tự gamma từ mật độ, tỉ trọng, và thành 

phần vật chất khác nhau của các mẫu đo và mẫu chuẩn được hiểu chuẩn theo các 

đường chuẩn đã xây dựng cho hệ thống phổ gamma. 

Hoạt độ của các nhân phóng xạ được tính theo công thức: 

 

(3.1) 

Trong đó:  

Nsp: Cường độ của mẫu; Nst: cường độ của mẫu chuẩn 

Msp: Khối lượng của mẫu; Mst: khối lượng của mẫu chuẩn 

C: tích các hệ số hiệu chỉnh cho sự khác biệt giữa mẫu đo và mẫu chuẩn. 

b. Phương pháp tách hóa, làm giàu đồng vị, phân tích mẫu xác định các đồng 

vị phóng xạ 228Ra, 226Ra trong các mẫu nước đo bằng khối phổ LSC: đồng vị 226Ra 

và 228Ra trong mẫu nước được xác định bằng cách sử dụng quy trình tách và làm 

giàu đồng vị phóng xạ và máy đo quang phổ kế nhấp nháy lỏng α / β. Quy trình 

phóng xạ liên quan đến việc tách các đồng vị radium khỏi mẫu nước trong hợp chất 

sunfat cùng với chất mang bari. Để loại bỏ các đồng vị gây nhiễu xảy ra trong kết 

tủa như 210Pb và 210Po, kết tủa được hòa tan trong dung dịch EDTA và một lần nữa 

kết tủa Ba(Ra)SO4 thông qua việc giảm pH bằng cách thêm axit axetic. Cuối cùng, 

kết tủa thu được được làm sạch bằng nước cất và máy ly tâm, sau đó được đưa vào 
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lọ thủy tinh và trộn với chất nhấp nháy lỏng cocktail scintillation gel và được đo 

bằng máy phổ α /β nhấp nháy lỏng. 

Để loại bỏ bức xạ nền có nguồn gốc từ thuốc thử hóa học, vũ trụ và điện tử, 

mẫu phông từ nước cất được chuẩn bị cùng với một loạt các mẫu nước được khảo 

sát. Mẫu chuẩn 226Ra được sử dụng để xác định hiệu suất của quy trình hóa học 

được áp dụng và để kiểm soát giá trị của tham số PSA (tham số độ phân tách xung 

alpha và sung beta).  

Các mẫu được đo trong hai giờ mỗi ngày cho đến khi cân bằng dự kiến giữa 

226Ra và các sản phẩm có thời gian ngắn được thiết lập (trên 21 ngày). Hoạt độ của 

226Ra và 228Ra trong mẫu nước đo được xác định trên cơ sở sự phụ thuộc của cường 

độ đo được trong các kênh theo thời gian trôi tính từ khi kết tủa mẫu radi được tạo 

và sự hiệu chỉnh theo đường cong chuẩn. 

c. Quy trình xác định các đồng vị phóng xạ 238U, 234U trong các mẫu nước bằng 

phổ alpha: được tiến hành tại phòng thí nghiệm của trường AGH (Ba Lan) do 

GS.TSKH Nguyễn Đình Châu thực hiện. Việc xác định các đồng vị urani trong mẫu 

nước đòi hỏi phương pháp tách hóa phóng xạ. Thêm một lượng chất chuẩn 232U vào 

mẫu, sau đó các đồng vị urani được kết tủa (NH4)2U2O7 cùng với MnO2. Kết tủa 

được rửa bằng nước cất. Kết tủa thu được được hòa tan trong axit HCl và hấp thụ 

các phần urani trong cột với nhựa hóa học Dowex 1x8, mesh100-200. Các phân 

đoạn urani được tách vào cốc nhựa bằng axit HNO3 và nước cất từ cột sau đó sấy 

khô rồi hòa tan trong axit HCl. Mẫu chất lỏng thu được thêm Nd và axit HF được và 

sau đó được lọc qua màng lọc 0,1 m để thu được các hợp chất urani. Mẫu thu được 

được làm khô và được đo bằng máy quang phổ alpha. 

Thời gian đo cho mỗi mẫu được chọn cho sai số tương đối của tốc độ đếm ở 

đỉnh 232U là dưới 2%. Để loại bỏ phông có nguồn gốc từ thuốc thử hóa học, nhiễu 

điện tử hoặc hạt alpha phát ra từ xung quanh, mẫu phông từ nước cất cũng được 

chuẩn bị và đo đồng thời theo đúng quy trình. 

Nồng độ của các đồng vị 234U, 238U trong mẫu nước được tính theo công thức: 
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- C234, C238 - nồng độ của các đồng vị 234 U, 238U trong mẫu nước [mBq/l] 

- A232 - đồng vị hoạt động tracer 232U được thêm vào nước mẫu [mBq]; 

 - bgsp
II 234234 ,  , bgsp

II 238238 ,  và bgsp
II 232232 ,  là tốc độ đếm (đếm / phút) trong mức cao nhất 

là 234U, 238U và 232U cho các mẫu nghiên cứu và nền tương ứng. 

d. Phân tích thành phần hóa học của mẫu nước: 40 thành phần hóa học của các 

mẫu nước được phân tích bằng hệ thiết bị ICP-AES tại Khoa Địa chất Địa vật lý và 

Bảo vệ Môi trường, trường Đại học AGH UST Ba Lan và được hiệu chuẩn bằng 

dung dịch chuẩn đa nguyên tố của Merck Company [38].  

Thiết bị plasma hoạt động với lưu lượng khí argon làm mát 14 l/phút, công 

suất RF phản xạ 1350 W, cả tốc độ dòng khí phụ và máy phun sương là 1,0 lit/phút, 

lượng mẫu lấy vào là 0,8 ml/ phút. Giới hạn xác định phụ thuộc vào từng phần tử và 

nằm trong khoảng từ vài đến hàng chục ppb với 3% sai số. 

e. Phân tích kính hiển vi: Trước khi phân tích bằng kính hiển vi, các lát mỏng 

được đánh bóng trong Phòng thí nghiệm của Khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ 

Môi trường, trường Đại học AGH, Ba Lan. Sau đó các mẫu được quan sát số lượng 

khoáng vật và thông tin khoáng vật. Tiếp đó, các mẫu được quan sát dưới ánh sáng 

phản xạ bằng kính hiển vi phân cực Nikon Optihop. Kính hiển vi được trang bị các 

thấu kính quang học với độ phóng đại 10x, 20x, 30x, 40x và 50x. Các bức ảnh được 

thực hiện bằng máy ảnh kỹ thuật số Sony Exwave HAD tích hợp với kính hiển vi 

phân cực Nikon Optihop và với tỷ lệ phóng đại phù hợp. 

Khối lượng mẫu đất xác định thành phần khoáng vật, hàm lượng kim loại nặng 

và hàm lượng U, Th trong 40 mẫu; xác định hàm lượng U, Th, K của 32 mẫu. 

Khối lượng mẫu nước xác định độ pH, Eh hàm lượng 226Ra, 228Ra, 238U, 234U 

và SO4 là 16 mẫu. 
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3.2.9. Phương pháp phân tích, xử lý, tổng hợp tài liệu 

3.2.9.1. Đánh giá sai số 

a. Sai số ngẫu nhiên: Sai số ngẫu nhiên là những sai số mà trị số và đặc điểm 

ảnh hưởng của nó đến mỗi kết quả đo đạc không rõ ràng, không thể biết trước trị số 

và dấu của nó. Vì vậy sai số ngẫu nhiên xuất hiện ngoài ý muốn chủ quan của con 

người, chủ yếu do điều kiện bên ngoài, khó khắc phục mà chỉ có thể tìm cách hạn 

chế ảnh hưởng của nó. 

Thông thường các kết quả thực nghiệm có chứa các sai số ngẫu nhiên, tuân 

theo luật phân phối chuẩn hay phân phối Gauss có hàm mật độ phân bố xác suất là 

phân phối chuẩn có dạng: 
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Công thức trên cho thấy hàm mật độ được đặc trưng bởi hai tham số giá trị 

trung bình của đại lượng đo µ và độ lệch quân phương σ xác định độ phân tán của 

các kết quả đo xung quanh giá trị trung bình.  
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Trong đó:   xi – kết quả đo thứ i. 

 n – Tổng số phép đo. 

b.  Sai số của hàm các đại lượng đo: Nếu như đại lượng đo được z là hàm của n 

các đại lượng độc lập ngẫu nhiên x1, x2,…xn, tức là z= f(x1,x2,…xn) thì sai số bình 

phương trung bình xác định z được tìm theo công thức: 

                                       (3.7) 

Trong trường hợp: Z = x1±x2±…±xn 
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c. Sai số thống kê và giới hạn phát hiện của phép phân tích: Công thức để xác 

định hàm lượng của các nguyên tố phân tích bằng phương pháp phóng xạ có dạng: 
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Trong đó: 
e
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=     - độ nhạy của các phép đo, xung/phút/% 

               nm, ne, n    
- Tương ứng là tốc độ đếm xung ghi được khi đo mẫu, 

mẫu chuẩn và phông. 

                ec , cm Hàm lượng của nguyên tố trong etalon và trong mẫu. 

Vậy theo công thức (3.4) ta có: 
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Cho rằng các đại lượng nmvà n  phân bố theo luật Poatson: 
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Giả thiết tm= tϕ = t sai số thống kê của phép phân tích có dạng:
                                                                                               

                                                                          
 (3.11) 

Đưa vào khái niệm giới hạn phát hiện của phương pháp đó là giá trị cực tiểu có 

khả năng cho hàm lượng nguyên tố được xác định phương pháp đã cho bằng máy 

móc với xác suất tin cậy cho trước. Để đánh giá giới hạn phát hiện ta lấy L bằng 3 

lần giá trí của sai số bình phương trung bình nhận được khi phân tích mẫu có hàm 

lượng phông của nguyên tố cần xác định.  

L = 3. σɸ (xác suất tin cậy khi đó bằng 99.5%) 

Thay nm = mɸ vào công thức (3.6) (mẫu phông), nhận được: 
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=
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d. Đánh giá các kết quả đo: Việc đánh giá các phép đo phóng xạ dưới dạng 

xung có thể tiến hành bằng hai phương pháp: 
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- Dựa trên các tính chất của luật Poatson. 

- Phương pháp thông thường dựa trên các phép đo lặp của cùng một đại lượng. 

Khi xử lý các kết quả đo, người ta tính độ chính xác của các đại lượng được đo 

trực tiếp cũng như là các đại lượng được tính theo các giá trị đo được. Các công 

thức để xác định độ chính xác của các đại lượng được đo được đưa vào bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Các công thức để xác định độ chính xác của các phép đo phóng xạ. 

Đại lượng được 

xác định 

Phương pháp dựa trên phân phối 
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Phương pháp dựa trên đo 

lặp 

Tốc độ đếm trung 

bình 
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Trong đó Ni – số xung ghi được 

trong thời gian ti. Trong trường 

hợp riêng 
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Nếu như lấy một phép đo thì: 
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Bảng 3.3. Kết quả tính sai số đo môi trường phóng xạ và phương pháp phân tích 

mẫu trong phòng thí nghiệm khu vực mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai 

Phương pháp 

Số 

điểm 

đo 

Số 

điểm 

kiểm 

tra 

Tỷ lệ 

KT 

(%) 

Sai số 

tương 

đối 

(%) 

Sai số 

tương đối 

cho phép 

δ(%) 

Đánh giá 

chất lượng 

tài liệu 

1. Phương pháp đo môi trường 

phóng xạ 
      

Gamma 5000 500 10 4,8 <10 Đảm bảo  

Khí phóng xạ 250 25 10,2 19,8 <30 Đảm bảo  

2.Phương pháp xác định trong 

phòng  
      

Xác định hàm lượng U(Ra), 

Th, K trong các mẫu rắn. 
30 3 10    

Hàm lượng K  30 3 10 10 15 Đảm bảo 

Hàm lượng U(Ra) 30 3 10 5 15 Đảm bảo 

Hàm lượng Th 30 3 10 6 15 Đảm bảo 

Xác định hàm lượng U(Ra), 

Th, K trong các mẫu nước 
55 6 10    

Hàm lượng K  55 6 10 5 15 Đảm bảo 

Hàm lượng U(Ra) 55 6 10 6 15 Đảm bảo 

Hàm lượng Th 55 6 10 5 15 Đảm bảo 

3.2.9.2. Phương pháp xử lý tài liệu và thành lập các bản đồ kết quả 

a. Tính tổng liều tương đương bức xạ đối với các điểm khảo sát trên tuyến đo 

địa vật lý 

Liều tương đương bức xạ được tính theo công thức sau: 

H = Hn + Ht (mSv/năm)                                                                             (3.13) 

Trong đó: 

Hn là liều chiếu ngoài được tính toán từ các số liệu đo gamma môi trường ở độ 

cao cách mặt đất 1m. Hn (mSv/năm) = 0,076.mSv/năm/R/h x Ig(R/h);  hoặc Hn 

(mSv/năm) = 8760. h/năm x  HSL(Sv/h).  Trong đó: Ig (R/h); HSL(Sv/h) là giá trị 

suất liều bức xạ gamma và suất liều tương đương bức xạ tại điểm đo gamma. 

Ht là liều chiếu trong do hít thở không khí (Hp) và ăn uống (Hd).  

H = Hp + Hd,          (3.14) 

Với Hp (mSv/năm)= 0,047.mSv/năm/Bq/m3 x NRn (Bq/m3)                    (3.15a) 
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Tương đương một người trưởng thành hít thở bình quân 7280m3 không 

khí/năm. Trong đó: NRn (Bq/m3) là nồng độ Rn trong không khí.  

Hd (mSv/năm) = (6,2x10-6K + 2,8x10-4Ra + 2,3x10-4Th + 4,4x10-5U) x md. (3.15b) 

Với K, Ra, Th, U là hoạt độ của các nguyên tố kali, radi, thori, urani trong 1 lít 

nước (Bq/lit) hoặc 1 kg lương thực (Bq/kg); md khối lượng nước hoặc thực phẩm 

trung bình 1 năm mỗi người dân sử dụng (nước 800 lít; lương thực thực phẩm 

650kg). 

+ Xây dựng các bản đồ môi trường phóng xạ: Các số liệu thu thập, đo đạc, kết 

quả phân tích mẫu các loại sẽ được tính toán liều chiếu ngoài, liều chiếu trong và 

tổng liều tương đương bức xạ. Các giá trị tính toán được lên sơ đồ tài liệu thực tế và 

thành lập các bản đồ gồm: 

- Bản đồ môi trường địa hóa và bản đồ các tham số môi trường phóng xạ tỷ lệ 

1:10.000. 

- Bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường phóng xạ 1:10.000. 

b. Xác định liều hiệu dụng đối với các điểm đo tại từng nhà dân sống trong khu 

vực 

Liều hiệu dụng trung bình trong năm bao gồm 2 thành phần đóng góp đó là 

liều chiếu ngoài và liều chiếu trong. Liều hiệu dụng chiếu ngoài là do liều bức xạ vũ 

trụ và liều bức xạ gamma trên bề mặt trái đất tạo ra. Liều hiệu dụng chiếu trong 

hàng năm do hít thở 222Rn và 220Rn trong không khí và do sự xâm nhập của các 

nuclit phóng xạ urani, thori, radi qua con đường ăn uống. 

Công thức tính liều hiệu dụng: 

                                E =ECN + ECT                                                (3.16) 

Trong đó:    ECN là liều hiệu dụng chiếu ngoài 01 năm. 

        ECT là liều hiệu dụng chiếu trong 01 năm. 

Liều hiệu dụng chiếu ngoài do bức xạ gamma tự nhiên gây ra do hai thành 

phần: đó là thành phần bức xạ gamma trong nhà chủ yếu do vật liệu xây nhà tạo ra 

ETN(Y) và thành phần bức xạ gamma ngoài nhà do bức xạ tự nhiên của đất đá tạo ra 

(ENN) 
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                       ETN() =  (Sv/h). 7000h                           (3.17) 

Trong đó: HSL là suất liều bức xạ đo được ở độ cao 1m 

                 7000h là số giờ sống trong nhà trong một năm. 

            ENN() =  (Sv/h). 1760h                                (3.18) 

Trong đó: 1760h là thời gian ở ngoài nhà một năm. 

Liều hiệu dụng chiếu trong hàng năm được tính bằng công thức: 

       ECT = EHH + EAu                                                         (3.19) 

Trong đó:EHH là liều hiệu dụng do hít thở khí radon 

     EAu – liều hiệu dụng do sự ăn uống. 

Liều hiệu dụng do hít thở 222Rn do hai quá trình hít thở trong nhà và ngoài nhà. 

                                   EHH = ERn(TN) + ERn(NN)                                             (3.20)                      

ERn(TN) = NRn(TN) x 0,4 x 7000h x 9.10-9 Sv/(Bq.h.m3) 

= 0,025 mSv/năm/Bq/m3. NRn(TN).Bq/m3                                                   (3.21) 

ERn(NN) = NRn(NN) x 0,6.1760.9.10-9 Sv/(Bq.h.m3)  

=0,0095 mSv/năm/Bq/m3. NRn(NN).Bq/m3                                                  (3.22) 

Trong đó NRn(TN) + NRn(NN) là nồng độ Rn trong không khí đo ở độ cao 1m ở 

trong nhà và ngoài nhà. 

Liều hiệu dụng do quá trình hít thở khí Thoron. Do chu kỳ bán rã của Thoron 

rất ngắn dẫn tới nồng độ của nó trong khí quyển giảm cực nhanh tại bất kỳ nơi nào 

vì vậy, việc xác định chính xác nồng độ khí Thoron là cực kỳ khó khăn. Để tính liều 

chiếu trong do hít thở khí Thoron phải sử dụng nồng độ tương đương cân bằng 

EEC. Liều hiệu dụng hàng năm có thể nhận được như sau: 

 + Hít thở khí Thoron trong nhà: 

ETn(TN) = NTn(TN)(EEC).7000h.40nSv/(Bq.h.m3)  

= 0,0084 mSv/năm/Bq/m3.NTn(TN).Bq/m3                                                  (3.23) 

 + Hít thở khí Thoron ngoài nhà:  

ETn(NN) = NTn(NN)(EEC).1760h.40nSv/(Bq.h.m3) 

 = 0,0007 mSv/năm/Bq/m3.NTn(NN).Bq/m3                                                  (3.24) 
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Trong đó: NTn(TN)(EEC), NTn(NN)(EEC) tương ứng là nồng độ tuơng đương cân 

bằng khí Thoron trong nhà và ngoài nhà lấy bằng 0.03 và 0,01. 

Liều hiệu dụng do quá trình ăn uống hàng năm được xác định tổng liều hiệu 

dụng của các nuclit phóng xạ riêng lẻ xâm nhập qua ăn uống. 

Hình 3.3 tóm lược lại phương pháp nghiên cứu đặc điểm phát tán làm biến đổi 

môi trường do hoạt động khai thác, chế biến quặng chứa chất phóng xạ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình phương pháp xác định sự biến đổi hàm lượng, liều chiếu 

xạ do hoạt động khai thác, chế biến quặng chứa phóng xạ 

Khảo sát môi trường phóng xạ đánh giá ảnh hưởng do khai thác, chế biến quặng 

Thu thập, tổng hợp 

tài liệu địa chất, 

khoáng sản, địa hóa, 

môi trường phóng xạ, 

tình hình khai thác, 

chế biến khu vực mỏ 

Lộ 

trình 

địa 

chất 

môi 

trường 

Đo 

gamm

a môi 

trường 

 

Đo 

khí 

phóng 

xạ 

  

Đo 

detector 

vết 

Lấy các mẫu đất đá, 

quặng, nước và phân 

tích hàm lượng phóng 

xạ, thành phần khoáng 

vật, thành phần hóa 

học… 

 

Thành lập bản đồ phân vùng ô 

nhiễm phóng xạ 

XỶ LÝ TÀI LIỆU 

Xác định đặc điểm địa hóa môi trường 
Thành lập các mặt cắt địa chất - phóng xạ, 

bản đồ đẳng trị suất liều gamma, nồng độ 

radon, tổng liều tương đương bức xạ trước 

và sau thăm dò, khai thác, chế biến 

Thành lập sơ đồ môi trường địa hóa khu 

vực mỏ đồng Sin Quyền 

Đặc điểm phát tán các chất phóng xạ do 

khai thác, chế biến quặng 

 

Xác định sự biến đổi hàm lượng các chất 

phóng xạ do khai thác, chế biến 

Xác định phông 

bức xạ tự nhiên 

địa phương trước 

thăm dò, khai thác 

Xác định liều 

hiện thời (liều 

hiệu dụng sau 

khai thác, chế 

biến) 

Xác định sự biến đổi liều chiếu xạ do 

khai thác, chế biến 

Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do hoạt động khai thác, chế biến khoáng 

sản chứa phóng xạ 

Đo 

phổ 

gamma 
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3.3. Kết quả nghiên cứu đặc điểm phát tán do khai thác, chế biến quặng đồng, 

mỏ Sin Quyền 

3.3.1. Đặc điểm môi trường khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

Môi trường phóng xạ khu vực nghiên cứu gồm môi trường phóng xạ "nền" 

trước khai thác và môi trường phóng xạ tại thời điểm đánh giá (tạm gọi là môi 

trường phóng xạ sau khai thác). Việc nghiên cứu đặc điểm môi trường phóng xạ 

trước và sau khai thác có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự phát tán, biến 

đổi các thành phần môi trường trong khu vực nghiên cứu do các hoạt động khai 

thác, chế biến quặng, từ đó tính toán được mức độ ảnh hưởng môi trường phóng xạ 

đối với cán bộ công nhân viên nhà máy đồng và dân chúng sinh sống tại khu vực 

lân cận mỏ. 

3.3.1.1. Đặc điểm thành phần khoáng vật, thành phần hóa học của đá, quặng 

đồng và chất thải khu vực Sin Quyền: 

Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi trong 40 mẫu đá, quặng và chất thải đã 

xác định được thành phần khoáng vật trong khu vực Sin Quyền Lào Cai gồm các 

khoáng vật chính là magnetit, pyrit, pyrotin, chalcopyrit, sphalerit; ilmenit, 

marcasit, tennantit, cubanit, arsenopyrit, galena, bismut là những khoáng vật thứ 

yếu. Chúng thường xuất hiện tại các khu scacnơ cùng với đồng, sắt sulfua, bismut 

và vàng. 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được các tinh thể Uraninit trong magnetit - 

quặng sulphide, có tuổi gần 500 triệu năm và có hàm lượng REE lên đến 7,9% wt. 

Sự có mặt của REE trong uraninit gây nên quá trình kết tinh đồng thời.  

Kết quả phân tích hóa học các quặng, tinh quặng và chất thải cho thấy hàm 

lượng đồng có sự khác nhau từ vài chục ppm lên đến mức trên 10wt% với giá trị 

trung bình là 0,3 wt.%, hàm lượng sắt đạt 40 wt.%. Các nguyên tố Ag và Au thường 

được đi kèm với hàm lượng đồng cao (chalcopyrit). Đối với các mẫu giàu kim loại 

Au và Ag (mẫu W-36) thì hàm lượng urani cao (xem bảng 3.4). 
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Bảng 3.4. Kết quả phân tích thành phần hóa học khu vực mỏ Sin Quyền 

TT Mẫu 
Fe 

(ppm) 

U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

Au 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 
Ghi chú 

1 W-15  2,73 1,17 2,2 3,1 186,39 1,76 32,5 Đuôi quặng 

2 W-18  >40,0  56,5 2,9 2358 >10000,0  5,46 88,3 Quặng đồng 

3 W-25  5,81 8,35 1,4 28,6 2935,19 7,61 34,1 Đá vây quanh 

4 W-31  15,28 16,3 0,9 16,9 3067,11 3,11 57,7 Đá skarner 

5 W-31a  0,86 0,98 0,5 1,6 38,57 3,7 33,3 
Skarn with garnet 

6 W-36  34,99 20,6 2,2 6490 >10000,0  40,8 580 Tinh quặng đồng 

7 W-37  >40,0  22,7 2,9 148 998,3 3,56 28 Tinh quặng sắt 

8 W-36  34,99 20,6 2,2 6490 >10000,0  40,8 580 Tinh quặng đồng 

9 W-37  >40,00  22,7 2,9 148 998,3 3,56 28 Tinh quặng sắt 

10 W-39  10,64 32,6 12,2 68,8 554,73 4,97 64,3 Chất thải 

11 W-40  9,57 30,6 8,7 67,3 385,55 4,2 52,2 Chất thải 

12 W-44  12,17 62,4 11,3 167 334,64 5,31 42,3 
Chất thải từ hồ thải 

Hàm lượng urani cao nhất được xác định trong mẫu W-18 (quặng Cu-Fe) và 

trong các mẫu thu thập từ chất thải (W-39, W40 và W44). Hàm lượng U trong chất 

thải tương đối cao (các mẫu W-39, W-40 và W-44) có liên quan đến khoáng sản của 

nhóm allanit và uraninit. Trong các chất thải, lưu huỳnh cũng có hàm lượng cao. 

Quá trình oxy hóa của lưu huỳnh trong chất thải làm thay đổi nhanh chóng độ pH 

của nước thải, quá trình này có thể chuyển đổi sunfua và cacbonat thành các hợp 

chất sulfat gây nên ô nhiễm. Độ pH của nước trong chất thải chỉ là 2,7. Giá trị pH 

thấp của nước thải là do nồng độ cao của sulfur dẫn đến sự dễ dàng bị oxy hóa như 

pyrit, pyrotin. Nước với độ pH thấp cũng có chức năng lọc và thải urani có trong 

trầm tích trong giai đoạn lắng như uraninit. 

Kết quả đo phổ gamma trong phòng thí nghiệm các thành phần đồng vị 238U, 

232Th, 40K trong các mẫu đá và quặng tại mỏ đồng Sin Quyền đã xác định giá trị 

suất liều hấp thụ tổng từ các thành phần đồng vị 238U, 232Th, 40K và suất liều hấp thụ 

đóng góp từ 238U và hoạt tính của 238U được đo trong các mẫu đất, đá và quặng tại 

mỏ đồng Sin Quyền tương ứng với nhau về giá trị cường độ (xem Hình 3.4). Điều 

đó cho thấy 238U là thành phần đồng vị phóng xạ chiếm ưu thế và là thành phần chủ 

yếu quyết định yếu tố phóng xạ của khu vực mỏ đồng Sin Quyền. 



66 

 

 

Hình 3.4. Mối quan hệ giữa suất liều hấp thụ (SLHT) tổng từ 238U, 232Th, 40K, suất 

liều hấp thụ đóng góp từ 238U trong các mẫu đất đá và quặng mỏ đồng Sin Quyền  

Để xác định mối liên hệ giữa hàm lượng đồng và urani cộng sinh trong khu 

vực mỏ đồng Sin Quyền, trên cơ sở kết quả phân tích các mẫu quặng đồng tại khu 

vực mỏ Sin Quyền, NCS đã xây dựng đồ thị tương quan giữa hàm lượng đồng và 

hàm lượng urani. Kết quả đã xác định hệ số tương quan là 0,78 giữa hàm lượng 

urani cộng sinh trong quặng và hàm lượng đồng trong quặng. Như vậy trong mỏ 

đồng Sin Quyền 238U có mối liên hệ chặt chẽ với quặng đồng (xem hình 3.5). 

 

Hình 3.5. Mối tương quan giữa 238U và Cu trong các mẫu quặng đồng 
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3.3.1.2. Đặc điểm môi trường địa hoá phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

Sơ đồ địa hoá môi trường khu vực mỏ đồng Sin Quyền được xây dựng trên nền 

bản đồ địa chất khu vực mỏ đồng Sin Quyền. Kết quả phân tích thành phần hóa học 

các mẫu cho thấy nước tại khai trường trong vùng mỏ Sin Quyền có hàm lượng 

anion HCO3
- cao từ 82 đến 272 mg/l, trung bình là 178mg/l, độ pH dao động trong 

khoảng 7,2 – 8,05 trung bình là 7,7 đặc trưng cho môi trường kiềm yếu (xem bảng 

3.5). Bên cạnh đó, thế oxy hóa khử Eh của nước trong khu vực khai thác đều có giá 

trị Eh> 250mV đặc trưng cho môi trường oxy hóa mạnh là môi trường thuận lợi cho 

việc hòa tan urani từ các khoáng vật của nó ra môi trường. Trên sơ đồ địa hóa môi 

trường (hình 3.6) đã khoanh định được 2 dị thường lượng 238U, 234U tại khai trường 

Tây, khai trường Đông. Dị thường 238U, 234U tại khai trường Tây có dạng kéo dài 

hướng Tây Nam – Đông Bắc theo hướng dòng chảy từ khai trường Tây tới vị trí lấy 

mẫu nước ở Ngòi Phát. Điều đó chứng tỏ Urani trong quặng đồng do khai thác lộ ra 

trong đới thoáng khí, bị hòa tan vận chuyển, phát tán ra nước của Ngòi Phát.  

Tại khu vực xưởng tuyển liên quan đến hoạt động chế biến quặng, các hoạt 

động chế biến quặng đồng gồm các công đoạn như khâu đập sàng đến kích thước 

25mm, khâu nghiền phân cấp đến độ mịn cấp hạt 0,074mm chiếm 65%, sau đo áp 

dụng công nghệ tuyển nổi, tuyển từ để tách đồng, lưu huỳnh, sắt. Như vậy, quá trình 

chế biến quặng đồng không dùng hóa chất. Trong quá trình chế biến, đá, quặng 

đồng có chứa pyrit và các khoáng vật sulfua khác bị nghiền nhỏ, trộn lẫn. Dưới tác 

dụng của oxy và nước tự nhiên lưu huỳnh bị oxy hóa tạo ra môi trường axit 

sunfuaric làm độ pH trong nước thải, chất thải thay đổi nhanh chóng giảm từ 7,3 

xuống giá trị thấp nhất là 2,7. Tại khu vực hồ thải, hồ nước dùng để tuyển quặng độ 

pH dao động từ 2,7 đến 3,64, hàm lượng anion HCO3
- rất thấp xuống dưới 0,5mg/l 

(xem bảng 3.5). Giá trị pH thấp và tính chất oxy hóa mạnh (giá trị Eh >300mV) của 

môi trường làm tăng khả năng hòa tan, phát tán urani từ khoáng vật rắn uraninit vào 

nước của xưởng tuyển, hồ thải. Trên sơ đồ địa hóa môi trường (hình 3.6) xác định 

được dị thường 238U với hàm lượng là 12,7Bq/l, 234U với hàm lượng là 13,1Bq/l tại 
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hồ thải gây ra do nước thải có hàm lượng cao của urani chảy ra từ xưởng chế biến 

quặng đồng.  

Bảng 3.5. Kết quả phân tích mẫu nước khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

KH 

mẫu 
pH 

Eh 

(mV) 

HCO3
- 

(mg/l) 

SO4 

(g/l) 

226Ra 

(Bq/l) 

228Ra 

(Bq/l) 

238U 

(Bq/l) 

234U 

(Bq/l) 
Ghi chú 

SQ8 7,8  326 <0.5 0,62 0,02 LLD 0,03 0,06 Nước nhà dân 

SQ9 7,2 290 82 0,24 LLD LLD 1,13* 1,24 Suối Ngòi Phát 

SQ10 7,3 305 30 0,22 LLD LLD 0,03 0,05 Sông Hồng 

SQ11 7,0  262  38 0,22 LLD LLD 0,02 0,05 Sông Hồng 

Khu khai trường                

SQ2 7,6 269 152 0,85 0,08 0,02 0,18 0,33 Moong khai trường 

SQ3 7,9 255 142 0,91 0,08 0,06 0,18 0,32 Moong khai trường 

SQ4 7,9 264 246 1,02 0,17 0,16 0,17 0,34 Moong khai trường 

SQ12 8,5 300 252 0,93 0,09 0,20 0,43* 0,46 Moong khai trường 

MN01 7,8     - - - 0,03 0,01 Nước khai trường 

Khu chế biến                

SQ1 3,3 395 <0,5 1,85 0,065 0,07 12,7* 13,1 Khu hồ thải 

SQ5 8,0 259 272 0,27 LLD LLD 0,42* 0,49 Nước khu chế biến 

SQ6 3,6 275 55.8 0,99 LLD LLD 0,10 0,16 

Hồ chứa nước dùng 

tuyển 

SQ7 3,6 347 <0,5 0,62 LLD LLD 0,08 0,10 

Hồ chứa nước dùng 

tuyển 

MN03 2,7     - - - 0,37* 0,34 Nước bãi thải  

Ghi chú: LLD: thấp hơn giới hạn phát hiện; “-”: không phân tích 

  *: các mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép đối với nước sinh hoạt. 
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Hình 3.6. Sơ đồ địa hoá môi trường mỏ đồng Sin Quyền
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 3.3.2. Đặc điểm phát tán các chất phóng xạ trong môi trường nước 

Như đã đề cập ở trên, các đặc điểm địa hóa môi trường khu vực mỏ đồng Sin 

Quyền đều thuận lợi cho sự hòa tan, vận chuyển Urani hóa trị +6 trong đới thoáng 

khí. Chính vì vậy khi khai thác, chế biến, quặng đồng chứa urani lộ ra trong đới 

thoáng khí dễ dàng bị nước mặt, nước mưa hòa tan, vận chuyển, phát tán ra môi 

trường xung quanh. 

Khi mỏ khai thác với quy mô nhỏ (năm 2000), khu vực khai thác và nhà máy 

tuyển nằm ở phần diện tích khai trường Tây của mỏ, mỏ đồng Sin Quyền chưa xây 

dựng khu vực chế biến quặng. Khi đó tổng hoạt độ alpha, beta của các mẫu nước tại 

khai trường, nước xưởng nghiền, nước suối Ngòi Phát thải đều tăng cao và có giá trị 

vượt tiêu chuẩn cho phép (các mẫu nước có tổng hoạt độ α> 0,1 Bq/l, tổng hoạt độ β 

>1,0 Bq/l) gây ra một diện tích ô nhiễm xấp xỉ 0,55km2 bao trùm toàn bộ moong khai 

thác, xưởng tuyển và đoạn suối Ngòi Phát lân cận khai trường (xem hình 3.7). 

Từ năm 2015, quy mô mỏ tăng lên đã mở rộng khu vực khai thác quặng đồng, 

mở rộng khai trường Tây, đưa vào khai thác trường Đông, các bãi thải quặng đuôi 

và khu vực chế biến quặng đồng được xây dựng mới với xưởng tuyển, hồ nước thải, 

bãi thải nằm cách khu khai trường khoảng hơn 1km. 

Kết quả khảo sát môi trường nước tại khu vực khai trường, hàm lượng anion 

HCO3
- từ 82 đến 272 mg/l, trung bình là 178mg/l, pH trung bình là 7,7 đặc trưng 

cho môi trường kiềm yếu, đồng thời Eh của nước trong khu vực khai thác đều có 

giá trị Eh> 250mV đặc trưng cho môi trường oxy hóa mạnh, thoáng khí thuận lợi 

cho việc hòa tan, vận chuyển urani từ các khoáng vật ra môi trường. Chính vì vậy, 

đây là nguyên nhân làm cho nước tại khu vực khai thác gồm khai trường Đông, Tây 

và một phần suối Ngòi Phát cắt qua khai trường có tổng hoạt độ α và β tăng cao 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép với tổng diện tích khoảng 1,5 km2, lớn hơn gấp 3 lần 

diện tích ô nhiễm năm 2000 (xem hình 3.8). 

Tại khu vực chế biến quặng đồng đã xác định diện tích ô nhiễm tổng hoạt độ α 

và β trong nước là 0,4 km2 bao gồm khu vực xưởng tuyển và toàn bộ hệ thống hồ 

nước thải  (xem hình 3.8). Sở dĩ các chất phóng xạ trong nước không thể phát tán ra 
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ngoài diện tích kể trên, bởi vì các hồ chứa nước thải đều có bờ chắn cao vững chắc 

và các đáy hồ đều được lót bằng các lớp chất dẻo không thấm nước. 

3.3.3. Đặc điểm phát tán các chất phóng xạ trong môi trường đất 

Tương tự như sự phát tán các chất phóng xạ trong môi trường nước, sự phát 

tán các chất phóng xạ trong môi trường đất cũng tăng theo quy mô khai thác chế 

biến quặng đồng của mỏ. 

Sơ đồ hình 3.7 thành lập theo kết quả khảo sát năm 2000, khi quy mô khai thác 

quặng nhỏ nằm trên khai trường phía Đông, diện tích ô nhiễm phóng xạ trong môi 

trường đất có hàm lượng Urani qu> 30ppm (vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với 

vật liệu xây dựng) có diện tích khoảng 0,4 km2 nằm trên khu vực khai trường Tây 

và bãi thải. Khu vực chế biến khoáng sản chưa bị ô nhiễm do chưa xây dựng. 

Sơ đồ hình 3.8 thành lập theo kết quả khảo sát năm 2015 và kiểm tra lại năm 

2017, 2018 cho thấy, khi quy mô khai thác, chế biến quặng tăng lên, tổng diện tích 

ô nhiễm đất (qu > 30ppm) trong toàn bộ khu vực mỏ tăng lên gần 4 lần (xấp xỉ 

1,5km2), trong đó diện tích ô nhiễm đất khu vực khai thác (khai trường Tây, Đông, 

bãi thải) là 1,3km2 và khu vực chế biến khoáng sản (xưởng tuyển, luyện) là 0,2km2. 

Diện tích ô nhiễm đất tăng do quá trình khai thác quặng đồng là do quá trình 

mở rộng quy mô khai thác mỏ đồng Sin Quyền. Tuy nhiên, diện tích ô nhiễm phóng 

xạ môi trường đất chỉ nằm trong khu vực khai trường, xưởng tuyển, bãi thải, chứng 

tỏ các chất phóng xạ được phát tán trong pha rắn. Hàm lượng các chất phóng xạ 

biến đổi trong môi trường đất do đuôi quặng, đá thải được san ủi, vận chuyển ra 

xung quanh khai trường và chứa trong các bãi thải.  
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Hình 3.7. Sơ đồ ô nhiễm phóng xạ môi trường nước và đất mỏ đồng Sin Quyền năm 2000 
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Hình 3.8. Sơ đồ ô nhiễm phóng xạ môi trường nước và đất khu vực mỏ đồng Sin Quyền sau khai thác 

(thành lập theo kết quả khảo sát năm 2015 và kết quả kiểm tra năm 2017, 2018) 
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3.3.4. Đặc điểm phát tán phóng xạ trong không khí 

3.3.4.1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc lựa chọn phương pháp 

Quá trình khai thác quặng gây ra sự phát tán các chất phóng xạ vào môi trường 

không khí gồm khí phóng xạ radon và thoron. Khí phóng xạ radon sinh ra do quá 

trình phân rã của dãy urani, còn khí thoron sinh ra là do quá trình phân rã của dãy 

thori. Như NCS đã trình bày, mỏ đồng Sin Quyền có hàm lượng urani cao, hàm 

lượng thori thấp, hơn nữa khí phóng xạ thoron có chu kỳ bán rã ngắn 55,6s không đi 

xa được khỏi nguồn, còn khí phóng xạ radon có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày, vì vậy 

NCS chỉ nghiên cứu khả năng phát tán khí phóng xạ radon. Khu vực nhà dân tái 

định cư với không gian khép kín thường xuyên tạo thuận lợi quá trình tích luỹ khí 

phóng xạ radon. Để xác định sự phát tán của khí phóng xạ từ khu vực mỏ ra môi 

trường xung quanh, NCS sử dụng mô hình thuật toán cây quyết định (M5P) đánh 

giá mối liên hệ giữa hàm lượng urani cộng sinh trong quặng đồng với hàm lượng 

khí radon đo tích lũy tại khu vực nhà dân xung quanh mỏ đồng Sin Quyền. Tham số 

đặc trưng cho urani ở mỏ chính là giá trị suất liều gamma, đại lượng đã được chứng 

minh có mối quan hệ tương quan chặt chẽ với hàm lượng urani trong quặng đồng 

Sin Quyền (xem hình 3.4, hình 3.5).  

Cây quyết định là hiện diện của thuật toán ở dạng cây tạo nên từ các nút thông 

tin. Các nút thông tin liên kết nối với nhau qua hệ thống cành (nhánh) cho tới khi 

xuất hiện lá – các nốt thông tin cuối cùng. Hình 3.9 cho thấy một mô hình cây quyết 

định đơn giản để phân loại với x1 và x2 làm tham số. Để thiết kế thuật toán M5P, 

không gian vấn đề được chia thành nhiều không gian con và mô hình hồi quy đa 

biến được đưa ra cho mỗi không gian con. Thực tế, phương pháp này cung cấp một 

tập hợp các phương trình, mỗi phương trình đều đúng trong một không gian con 

nhất định (Hình 3.9a). Thuật toán  phân tách các không gian đa biến và tự động tạo 

ra các mô hình phù hợp cho các không gian. Do đó, không gian phân tách có thể 

được hiển thị bằng mô hình cây (Hình 3.9b). Mô hình này trực tiếp giải thích các 

chức năng và các mối quan hệ giữa dữ liệu với một số nguyên tắc và phương trình 

hồi quy. 
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Bộ dữ liệu sử dụng cho mô hình phát tán bao gồm 5.000 điểm dữ liệu mạng 

lưới kèm theo tọa độ giá trị suất liều gamma trong khu vực mỏ đồng Sin Quyền. Dữ 

liệu đo suất liều gamma, khí radon và thoron bằng CR-39 ở trong và ngoài nhà của 

21 nhà dân xung quanh khu vực khai thác mỏ Sin Quyền.  

 

 

Hình 3.9. (a) Phân tách không gian đầu vào thành x1 x x2 bằng mô hình cây 

M5P và (b) cho các nguyên tắc dự đoán 

Mặc dù sự phát tán khí phóng xạ radon phụ thuộc vào hàm lượng U có trong 

quặng và đất đá, đặc điểm nứt nẻ, dập vỡ, thời tiết (mưa, nhiệt độ, hướng gió), đặc 

điểm địa hình, và cường độ gamma tại vị trí đo ở nhà dân. Việc sử dụng giá trị suất 

liều gamma ở vị trí 1m đã đặc trưng và trung bình hóa thành phần phóng xạ trong 

đất đá gần bề mặt xung quanh vị trí được đo. 

Trong trường hợp đo tích lũy radon theo trong thời gian 3 tháng thì yếu tố thời 

tiết (nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ) được coi là hằng số trung bình với trọng số 

và ảnh hưởng phi tuyến khi dùng thuật toán M5P để xây dựng mô hình phát tán, khi 

đó các giá trị tham số đầu vào liên quan đến khí tượng trong trường hợp riêng 

nghiên cứu của luận án đã được sử dụng là các nút dữ liệu tham khảo của mô hình 

phát tán. Mặt khác thông tin tham khảo này cũng được thỏa mãn thêm bởi yếu tố 

thời tiết về tốc độ gió và hướng gió trong thời gian nghiên cứu trong các tháng 4, 5, 

6 của năm, đây là giai đoạn có lượng mưa ít, độ ẩm trung bình, gió phơn tây nam 
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với vận tốc gió ở ngưỡng trung bình thấp theo địa hình thung lũng đi từ khu khai 

trường và xưởng tuyển đến khu vực dân cư tái định cư.  

Thuộc tính được đánh giá và sử dụng làm yếu tố đầu vào tiếp theo là suất liều 

gamma, nhân tố thể hiện mối quan hệ giữa thành phần radon đo được với sự phát 

radon tại chỗ. Đây được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành 

công của mô hình khuyếch tán radon về mặt lý thuyết. Về yếu tố địa hình không có 

sự thay đổi đáng kể, có ảnh hưởng theo hằng số tới quá trình xây dựng mô hình, 

được đưa vào tham số đầu vào khi xây dựng mô hình. 

Một yếu tố khác là mức độ eman liên quan đến độ rỗng, độ nứt lẻ và dập vỡ 

của đối tượng cũng được coi là hằng số khi đối tượng là khai trường đang khai thác. 

Yếu tố tham số đầu vào này chỉ có ý nghĩa khi áp dụng cho đối tượng là tự nhiên, 

hoặc sử dụng đối sánh trước khi khai thác. Như vậy, yếu tố đầu vào lúc này sẽ chỉ 

còn bốn yếu tố quyết định là: 

 - Khoảng cách từ điểm có dữ liệu ở khu vực khai trường đến vị trí khảo sát,  

 - Hướng địa lý từ điểm có dữ liệu khu vực khai trường so với vị trí khảo sát, 

đơn vị: độ. 

 - Suất liều gamma ở độ cao 1m khảo sát tại khai trường, đơn vị: Sv/h 

 - Suất liều gamma ở độ cao 1m so với bề mặt tại vị trí khảo sát, đơn vị: 

Sv/h. 

Số liệu được sử dụng cho mô hình dự đoán là 5.000 dữ liệu mạng lưới 5x5m 

điểm suất liều gamma trong khu vực mỏ đồng Sin Quyền. Số liệu quan trắc khí 

phóng xạ radon tại 21 điểm trong nhà dân tích lũy trong 3 tháng là kết quả tác động 

tổng hợp từ tất cả các điểm dữ liệu trên và tại vị trí khảo sát. 

Hình 3.10 tóm lược nội dung chính và nhiệm vụ nghiên cứu. Với sơ đồ 3.10 

đưa ra quy trình làm việc - những bước chuẩn bị và triển khai ứng dụng thuật toán 

M5P để xây dựng mô hình M5P phát tán khí radon. Bước đầu tiên cần chuẩn bị dữ 

liệu đưa vào. Dữ liệu bao gồm các giá trị của mỗi tham số của từng đối tượng mẫu. 

Việc lựa chọn tham số hợp lý sẽ giúp giảm kích thước dữ liệu đưa vào, qua đó giảm 

tải thời gian xử lý và tất nhiên tăng tỉ lệ hợp lý của mô hình. 
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Bước tiếp theo là phần chính trong xây dựng mô hình. Với sự hỗ trợ của hệ 

thống máy tính, các thuật toán được lập trình sẵn xử lý dữ liệu đưa vào, tạo ra các 

mô hình dự đoán. Về cơ bản, quá trình phân loại và khoanh vùng thông tin, liên tục 

chia nhỏ các phân nhóm số liệu đến mức đặc trưng chung nhất. Sau đó sẽ là bước 

kiểm tra mô hình với chính các dữ liệu đầu vào và so sánh kết quả dự đoán với kết 

quả đo ghi để kết luận mức độ tương quan của mô hình dự đoán. Đó cũng là bước 

cuối cùng trước khi đưa ra mô hình tối ưu hoàn chỉnh.  

 

Hình 3.10: Sơ đồ tóm tắt quy trình xây dựng mô hình M5P 

3.3.4.2. Kết quả đánh giá độ tin cậy của mô hình M5P 

Sau bước kiểm tra mô hình cuối cùng đã xác định được hàm lượng khí radon 

phát tán dự đoán tại các điểm quan trắc dựa trên các thuộc tính của tham số đầu vào 
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của giá trị suất liều gamma tại khai trường, khoảng cách, hướng và giá trị suất liều 

gamma tổng. Tương ứng mỗi vị trí quan trắc là các giá trị hàm lượng khí radon phát 

tán từ khu vực nguồn phát ra nó.  

Kết quả sau khi chạy mô hình đã dự đoán nồng độ khí phóng xạ radon trong 21 

nhà dân tại khu vực tái định cư gần khu vực mỏ. Trong đồ thị hình 3.11 biểu diễn 

các giá trị dự đoán trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất tại 21 điểm quan trắc tích lũy 

radon bằng CR-39. Tại các điểm dự báo đều có giá trị dự đoán trung bình thấp nhất, 

giá trị trung bình cao nhất ở vị trí 21 nhà dân. Dải giá trị dự đoán rộng nhất thuộc về 

điểm 6, hẹp nhất thuộc về điểm 7. Sử dụng M5P góp phần xây dựng mô hình phát 

tán khí phóng xạ radon với các kết quả đánh giá độ tin cậy Peason (Sig <0.01) về 

hằng số tương quan và với giá trị hằng số tương quan R=0,95 cho độ sai lệch giữa 

giá trị trung bình dự báo và giá trị thực hoạt độ radon đo được bằng CR-39 (xem 

hình 3.11). 

 

Hình 3.11. Đồ thị thể hiện sự tương quan dự đoán phát tán khí Radon tại nhà dân 

quanh khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

Như vậy, với việc xây dựng mô hình dự đoán sự phát tán khí phóng xạ từ khu 

vực mỏ đồng Sin Quyền, đã cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa hàm lượng, 

suất liều gamma tại khu vực mỏ đồng có sự cộng sinh urani với nồng độ khí phóng 

xạ radon tại các khu vực nhà dân cách xa hơn 1km (hệ số tương quan về độ tin cậy 

giữa giá trị radon dự báo và giá trị thực được xác định R=0,95). Vì vậy, có thể 
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khẳng định nồng độ khí phóng xạ radon đo được tại các khu vực nhà dân là do sự 

phát tán từ mỏ đồng Sin Quyền trong quá trình khai thác quặng. Tuy nhiên, do mới 

chỉ nghiên cứu tại 21 nhà dân độc lập có vị trí khác nhau ở một khu vực tái định cư 

mỏ đồng Sin Quyền nên nghiên cứu về đặc điểm phát tán khí phóng xạ trong luận 

án mới chỉ mang tính chất xây dựng phương pháp và thử nghiệm bước đầu. 
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CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH SỰ BIẾN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG 

MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ DO KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG 

ĐỒNG CHỨA URANI, MỎ SIN QUYỀN 

4.1. Phương pháp nghiên cứu sự liều biến đổi liều chiếu xạ do các hoạt động 

khai thác, chế biến 

4.1.1. Cơ sở lựa chọn và phương pháp xác định 

4.1.1.1. Cở sở lựa chọn phương pháp 

Trường bức xạ tự nhiên không những phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên và 

địa chất khoáng sản mà có sự khác nhau giữa các vùng miền trong quốc gia đó và 

có sự khác nhau giữa các quốc gia. Mặc dù vậy, dựa vào phương pháp điều tra có hệ 

thống và phương pháp xử lý thống kê, người ta đã xác định được phông bức xạ tự 

nhiên của toàn cầu là 2,43mSv/năm (nhiều nước xác định phông bức xạ tự nhiên 

như CHLB Nga là 2,3mSv/năm, của Ba Lan là 2,48mSv/năm). 

Đối với công việc bức xạ, giá trị giới hạn liều đối với cán bộ chuyên môn 

nhóm A là 20mSv/năm, đối với dân thường nhóm C là 1mSv/năm (không kể phông 

bức xạ tự nhiên). Người dân hoặc cán bộ trong quá trình sinh sống và hoạt động 

nghề nghiệp có thể có mặt tại bất cứ địa điểm nào trong khu vực mỏ và chịu liều 

chiếu xạ được trung bình hóa của toàn bộ môi trường mà người ta sinh sống. Như 

vậy, mỗi người nói riêng hay toàn bộ cộng đồng người sinh sống và làm việc trong 

khu vực mỏ nói chung trong một năm sẽ chịu một liều chiếu xạ xác định (bao gồm 

cả giá trị phông bức xạ tự nhiên tại khu mỏ (phông địa phương) và giá trị liều gia 

tăng do thăm dò mỏ).  Chúng ta chỉ có thể xác định liều chiếu xạ trong một năm đối 

với cộng đồng người sống và làm việc trong khu vực mỏ theo giá trị liều chiếu xạ 

trung bình cho toàn bộ khu vực mỏ. 

4.1.1.2. Phương pháp xác định liều biến đổi 

Do việc xác định liều chiếu xạ trước khai thác (phông bức xạ tự nhiên), liều 

chiếu hiện thời phải dựa trên mạng lưới điểm khảo sát phân bố đều trên diện tích và 

mỗi giá trị điểm đo phải là giá trị trung bình của đối tượng đồng nhất trên mỗi diện 

tích nhỏ mà nó đại diện. Nhưng do khu vực mỏ đã tiến hành thăm dò, đá, quặng bị 
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đào bới, lớp phủ bị bóc tách, quặng có chỗ bị phủ ít, phủ nhiều, không đều, nên giá 

trị liều chiếu của các phân vị địa tầng không còn là giá trị của đối tượng đồng nhất 

nữa.  

Vì mạng lưới khảo sát không đều, NCS tiến hành chia diện tích thăm dò thành 

các ô có diện tích đều nhau. Để đảm bảo các các ô đồng nhất về thành phần, tiến 

hành chia các ô dọc theo đương phương của quặng và đảm bảo các ô số điểm ≥30 

điểm để thống kê.  

Tại mỗi ô tiến hành xây dựng biểu đồ tần suất suất liều bức xạ gamma và nồng 

độ radon trong không khí. Đối với các ô biểu đồ tần suất có dạng phân bố chuẩn thì 

coi như có sự đồng nhất về thành phần vật chất. Khi đó xác định giá trị trung bình 

suất liều gamma, nồng độ Radon theo giá trị trung bình cộng. Bởi vì các tuyến khảo 

sát và các điểm đo thường có sự phân bố không đều nên một số ô sẽ có thành phần 

không đồng nhất hoặc có số điểm không đủ số lượng để thống kê.  

Đối với các ô có thành phần không đồng nhất, biểu đồ tần suất không có dạng 

phân bố chuẩn, chia từng ô thành 2 phần: diện tích ô trong khu vực thân quặng và 

diện tích ô ngoài thân quặng. Các biểu đồ tần suất suất liều gamma và nồng độ 

radon xây dựng cho các diện tích kể trên đều có dạng phân bố chuẩn. Giá trị trung 

bình suất liều bức xạ gamma và nồng độ radon của các ô được xác định theo trung 

bình trọng số theo tỉ lệ diện tích trong và ngoài thân quặng của mỗi ô. Đối với các ô 

không đủ điểm để thống kê thì tiến hành tính trung bình. Cuối cùng, dựa trên giá trị 

trung bình suất liều gamma và nồng độ radon trong không khí của các ô để xây 

dựng biểu đồ tần suất suất liều gamma trước khai thác và sau khai thác; biểu đồ tần 

suất nồng độ radon trong không khí của khu mỏ trước khai thác và sau khai thác. 

Tính giá trị trung bình suất liều gamma và nồng độ radon của cả khu mỏ trước và 

sau thăm dò, khai thác chế biến. Từ đó xác định được liều chiếu trong qua đường hô 

hấp và liều chiếu ngoài. 
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4.1.2. Xác định sự biến đổi môi trường phóng xạ do khai thác, chế biến quặng 

đồng mỏ Sin Quyền 

4.1.2.1. Xác định sự biến đổi hàm lượng phóng xạ 

Như NCS đã đề cập tại mục 3.3, các hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng 

gây ra sự phát tán, làm biến đổi hàm lượng các chất phóng xạ trong các thành phần 

môi trường nước, đất và không khí. 

a. Sự biến đổi hàm lượng phóng xạ trong môi trường nước 

Quá trình khai thác, chế biến mỏ đồng Sin Quyền từ năm 2000 đã gây ra một diện 

tích ô nhiễm xấp xỉ 0,55 km2 bao trùm toàn bộ moong khai thác, xưởng tuyển và đoạn 

ngòi phát lân cận khai trường và khi quy mô khai thác, chế biến tăng lên, tất cả các 

mẫu nước tại khai trường Đông, Tây, xưởng tuyển, bãi thải rắn, hồ nước thải với 

diện tích khoảng 1,9 km2 gấp hơn 7 lần kết quả khảo sát ban đầu. Nước tại các khai 

trường, xưởng tuyển, bải thải, hồ nước thải đều có tổng hoạt độ α, β vượt tiêu chuẩn 

an toàn cho phép, không được dùng làm nước sinh hoạt, ăn uống. Cần thu gom 

nước mặt, nước mưa từ khai trường, xưởng tuyển, bải thải chảy tràn để xử lý, tránh 

thải trực tiếp gây ô nhiễm sông suối. Phòng tránh vỡ bờ bao và rò rỉ nước từ các hồ 

thải xuống các tầng nước ngầm và xâm nhiễm vào môi trường xung quanh. 

b.  Sự biến đổi hàm lượng phóng xạ trong môi trường đất 

Tương tự như biến đổi các chất phóng xạ trong môi trường nước, sự biến đổi 

các chất phóng xạ trong môi trường đất cũng thay đổi theo quy mô khai thác chế 

biến quặng đồng của mỏ. Trước khai thác, hàm lượng các nguyên tố phóng xạ U, 

Th, K trên các lớp bồi tích khu vực Ngòi Phát tương ứng là qU ~ 5ppm, qTh ~ 

10ppm, qK ~ 3% xấp xỉ với hàm lượng trung bình của chúng tại các vùng bồi tích 

ven sông suối khác của nước ta và thế giới [21]. 

Kết quả khảo sát năm 2000, diện tích có hàm lượng Urani cao qu > 30ppm có 

diện tích khoảng 0,4 km2 nằm trên khu vực khai trường Tây và bãi thải. Từ năm 

2015, khi quy mô khai thác chế biến quặng tăng, theo kết quả khảo sát năm 2015 và 

kết quả kiểm tra năm 2017, 2018, diện tích ô nhiễm đất với qU ≥ 30ppm tăng 

khoảng 4 lần (xấp xỉ 1,5km2) nằm trên diện tích của các khu khai trường Đông, 
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Tây, xưởng tuyển và bãi thải. Hàm lượng urani trong quặng đồng biến thiên khoảng 

300 – 740ppm và trong đất đá khoảng từ 30- 600ppm. Như vậy, các hoạt động khai 

thác chế biến quặng đồng Sin Quyền đã làm biến đổi thành phần phóng xạ trong đất 

cả về quy mô lẫn hàm lượng. 

c.  Sự biến đổi nồng độ khí phóng xạ 

Trước khai thác, nồng độ radon trong không khí tại khu vực nghiên cứu thấp 

dao động từ 10 đến 70Bq/m3, do các thân quặng đồng nằm ẩn dưới bề mặt địa hình, 

khu vực có nồng độ trên 30Bq/m3 tập trung tại khai trường tây, có các thân quặng 

nằm gần bề mặt hơn (hình 4.1), toàn bộ diện tích khu vực mỏ đồng Sin Quyền an 

toàn về nồng độ khí phóng xạ. 

Trên sơ đồ phân chia diện tích ô nhiễm phóng xạ năm 2000 (hình 4.2), khi mỏ 

đã có các hoạt động khai thác tại khai trường Tây với quy mô nhỏ, khoanh định 

được diện tích khoảng 7000m2 tại khu xưởng tuyển có nồng độ NRn > 150 Bq/m3 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Đây là nơi quặng được nghiền nhỏ, làm giầu, tăng 

khả năng thoát Rn vào không khí. 

Khi quy mô khai thác, chế biến quặng tăng lên, theo kết quả khảo sát năm 

2015 và kết quả kiểm tra năm 2017, 2018, diện tích ô nhiễm khí phóng xạ bao trùm 

cả khai trường Tây, Đông, xưởng tuyển và khu vực dân cư ven Ngòi Phát và bờ 

phải sông Hồng với diện tích hàng km2 (xem hình 4.3). Nồng độ radon cực đại tại 

khai trường lên đến 150Bq/m3. Nồng độ Rn tại khu vực chế biến quặng (xưởng 

tuyển) có biên độ 70 – 150Bq/m3, tại khu vực dân cư tái định cư nằm ở bờ sông 

Hồng, nồng độ Rn trong nhà đạt tới giá trị 200 - 250Bq/m3 và lớn hơn, nồng độ Rn 

ngoài nhà là 150 - 200Bq/m3. Từ năm 2015 diện tích ô nhiễm khí phóng xạ tăng 5 

lần so với năm 2000, nồng độ Rn tăng xấp xỉ hai lần so với năm 2000. 
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Hình 4.1. Bản đồ đồng lượng nồng độ Radon trong không khí trước khai thác khu vực mỏ đồng Sin Quyền 
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Hình 4.2. Bản đồ đồng lượng nồng độ Radon trong không khí năm 2000 khu vực mỏ đồng Sin Quyền 
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Hình 4.3. Bản đồ đồng lượng nồng độ Radon trong không khí sau khai thác khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

(thành lập theo kết quả khảo sát năm 2015 và kết quả kiểm tra năm 2017, 2018)
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Như vậy, khí Rn tại khai trường, xưởng tuyển, bãi thải theo hướng gió lan 

truyền, phát tán đến khu vực dân cư, cách khai trường hơn 1 km, gây ra diện tích ô 

nhiễm khí phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép về nồng độ khí phóng xạ trong 

không khí đối với dân chúng. Vì khu dân cư có địa hình thấp và có nhà cửa, cây cối 

che chắn nên nồng độ khí phóng xạ có xu hướng tăng dần từ khai trường tới khu 

vực dân cư. 

Kết quả khảo sát nồng độ khí phóng xạ trong và ngoài nhà tại khu vực dân cư, 

khu nhà máy và xưởng tuyển cho thấy nồng độ khí phóng xạ trong nhà từ 42 - 

278Bq/m3, ngoài nhà từ 43 - 214Bq/m3, các số liệu khảo sát được thể hiện theo 

bảng 4.1: 

Bảng 4.1. Kết quả đo nồng độ khí Rn, Tn trong không khí bằng CR-39 

TT Vị trí 

Toạ độ 
Trong nhà 

((Bq/m3) 

Ngoài nhà 

(Bq/m3) 

X Y Rn  Tn  Rn Tn  

1 
Nhà ông Toàn trưởng thôn 

(gian1) 
378295 2502100 200 60 185 19 

2 
Nhà ông Toàn trưởng thôn 

(gian2) 
378322 2502106 165 40 123 33 

3 Nhà bà Hoa Huệ 378238 2502126 127 42 194 13 

4 Nhà bác Quang 378227 2502159 278 36 105 77 

5 Nhà bà Hương 378342 2502137 194 28 139 16 

6 Nhà bà Ấn Ngọc 378353 2502140 207 33 110 9 

7 Nguyễn Thị Hợp 378349 2502127 145 15 43 117 

8 Ngô Thị Hiền 378359 2502101 193 23 185 19 

9 Triệu Thị Quyên 378377 2502079 214 17 99 95 

10 Trần Đình Lý 378348 2502074 138 30 177 88 

11 Trần Đình Hoàng 378364 2502080 207 15 159 36 

12 Lê Văn Cương  378388 2502129 191 22 214 38 

13 Nhà ông Mai Văn Tân 378426 2502120 191 22 140 16 

14 Phòng phó quản đốc khai thác 378138 2502074 139 8 163 13 

15 Phòng điều độ (tầng 2) 378140 2502045 151 18 155 33 

16 Nhà anh Hiểu Biểu 378444 2502121 163 13 196 15 

17 Nhà anh Sơn Bền 378472 2502110 237 22 208 22 

18 Trần Thị Lan 378489 2502108 206 40 175 74 
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TT Vị trí 

Toạ độ 
Trong nhà 

((Bq/m3) 

Ngoài nhà 

(Bq/m3) 

X Y Rn  Tn  Rn Tn  

19 Tẩn A Oong 378282 2502167 123 13 192 14 

20 Nguyễn Trọng Điểm 378292 2502107 142 193 181 27 

21 P. phó quản đốc 378126 2502519 247 21 156 23 

Dị thường phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền mang bản chất urani nên 

nồng độ khí Radon trong không khí trong nhà, ngoài sân cao. Bản chất phóng xạ 

của khu vực mỏ liên quan đến urani của radon, mang yếu tố địa hóa phóng xạ được 

thể hiện rõ trong biểu đồ tương quan giữa hoạt độ radon với suất liều tương đương 

(hình 4.4). Kết quả đo đã xác định nồng độ radon có mối quan hệ chặt chẽ với liều 

tương đương tại từng vị trí khảo sát trong nhà và ngoài nhà (hình 4.4. 

 

Hình 4.4. Mối quan hệ giữa hoạt độ radon trong nhà với liều tương đương tổng 

(LTD) từ radon và toron (trong nhà) 

 

Đối sánh kết quả khảo sát trong nhà, ngoài sân với kết quả đo trước khai thác 

và tài liệu năm 2000, trước khai thác nồng độ Radon trong không khí ở khu vực 

khai trường, bãi thải từ 20-70Bq/m3, năm 2000 xác định được từ 70 – 150 Bq/m3, 

đặc biệt tại các nhà của xưởng tuyển NRn> 150 Bq/m3, nhưng theo kết quả khảo sát 
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năm 2015 và kết quả kiểm tra năm 2017, 2018 giá trị đo ở khu vực xưởng tuyển 

tăng lên 247 Bq/m3 gấp hơn 3 lần so với trước khai thác. Giá trị nồng độ khí phóng 

xạ radon đo được tại nhà dân cũng rất cao, lên tới 278 Bq/m3 (nhà Bác Quang). 

4.1.2.2. Xác định sự biến đổi liều chiếu xạ 

a. Xác định sự biến đổi suất liều gamma môi trường 

Từ các sơ đồ (hình 4.5, 4.6, 4.7) có thể thấy hoạt động khai thác, chế biến 

quặng đổng mỏ Sin Quyền đã làm biến đổi suất liều gamma môi trường tại khu vực 

mỏ. 

Trước khai thác, giá trị suất liều gamm môi trường biến thiên từ 0,1 - 

0,5µSv/h, các giá trị cao tập trung tại khu vực phía tây bắc suối Ngòi Phát, nơi có 

các thân quặng đồng nằm sát mặt đất. Phần lớn diện tích khu mỏ có giá trị từ 0,1 - 

0,2 µSv/h (hình 4.5) 

Kết quả khảo sát trong những năm 2000 cho thấy, giá trị suất liều gamma biến 

thiên từ 0,1 đến > 0,7 µSv/h. Giá trị suất liều gamma có sự biến đổi đáng kể tại khu 

vực khai trường Tây, xưởng tuyển. Dải dị thường > 0,3 µSv/h đã bao trùm toàn bộ 

khu vực khai trường Tây, khu nghiền và một phần diện tích khai trường Đông, nơi 

đã có các hoạt động đào bới để thăm dò, khai thác (hình 4.6). 

Từ năm 2015, khi quy mô khai thác tăng, theo kết quả khảo sát năm 2015 và 

kết quả kiểm tra năm 2017, 2018 tại khu vực khai trường giá trị suất liều gamma 

tiếp tục có sự biến đổi đáng kể, cụ thể tại khu vực khai trường Đông, khai trường 

Tây,  giá trị suất liều gamma có cường độ > 0,3µSv/h bao trùm lên hai khai trường 

tạo thành một dải theo hướng tây bắc - đông nam. Suất liều gamma trong khu vực 

mỏ biến đổi  từ 0,2 đến >1µSv/h, tại khai trường suất liều gamma có giá trị từ 0,5 

đến >1µSv/h, xưởng tuyển > 0,3µSv/h (hình 4.7) 
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Hình 4.5. Sơ đồ đẳng trị suất liều gamma trước khai thác khu vực mỏ đồng Sin Quyền 
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Hình 4.6. Sơ đồ đẳng trị suất liều gamma năm 2000 khu vực mỏ đồng Sin Quyền 
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Hình 4.7. Sơ đồ đẳng trị suất liều gamma sau khai thác khu vực mỏ đồng Sin Quyền 

(theo kết quả khảo sát năm 2015 và kết quả kiểm tra năm 2017, 2018)
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b. Xác định sự biến đổi liều chiếu xạ 

Từ những phân tích đặc điểm biến đổi các tham số môi trường có thể thấy việc 

thành lập các bản đồ đẳng trị và các đồ thị tham số môi trường phóng xạ trước và 

sau các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chỉ giúp chúng ta hình dung sơ 

lược mức độ và quy mô biến đổi liều chiếu xạ mà chưa thể đánh giá được mức độ 

ảnh hưởng của phóng xạ do hoạt động khai thác chế biến tại mỏ. Chính vì vậy cần 

thiết phải xác định được liều chiếu biến đổi một cách định lượng. 

Để xác định liều biến đổi trong quá trình khai thác, chế biến cần phải xác định 

được liều chiếu xạ trước khai thác và liều chiếu hiện thời (tại thời điểm đánh giá). 

Việc xác định liều chiếu xạ trước khai thác (phông bức xạ tự nhiên), liều chiếu hiện 

thời phải dựa trên mạng lưới điểm khảo sát phân bố đều trên diện tích và mỗi giá trị 

điểm đo phải là giá trị đặc trưng của đối tượng đồng nhất trên mỗi diện tích nhỏ mà 

nó đại diện. 

Bởi vì các tuyến khảo sát và các điểm đo thường có sự phân bố không đều trên 

diện tích, NCS đã chia diện tích khu mỏ thành 74 ô có diện tích bằng nhau, (mỗi ô 

~0,18km2). 

Xác định cụ thể đối tượng bị ảnh hưởng trên mỗi diện tích phia chia (khu khai 

trường và xưởng tuyển ảnh hưởng nhiều tới cán bộ công nhân viên, khu thải và các 

phép đo suất liều, kết quả đo khí tại nhà dân thì tính cho đối tượng là nhân dân). 

NCS chia khu vực nghiên cứu ra làm hai khu vực (hình 4.8) là khu dân cư (khu C) 

và khu cán bộ công nhân viên (khu B), từ đó tính toán liều hiệu dụng cho từng đối 

tượng cụ thể. 

Tại mỗi ô tiến hành xác định giá trị trung bình suất liều bức xạ gamma và nồng 

độ radon trong không khí bằng phương pháp xây dựng biểu đồ tần suất. Đối với các 

ô biểu đồ tần suất có dạng phân bố chuẩn, giá trị trung bình được xác định theo giá 

trị suất liều gamma và nồng độ radon tại hoành độ đường chia đôi diện tích đường 

cong phân bố. Giá trị trung bình suất liều bức xạ gamma và nồng độ radon của các ô 

được xác định theo trung bình trọng số theo tỉ lệ diện tích trong và ngoài thân quặng 

của mỗi ô. Từ đó xác định được liều chiếu trong và liều chiếu ngoài. 
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Hình 4.8. Sơ đồ phân chia diện tích theo ô tính liều biến đổi khu vực mỏ đồng Sin 

Quyền 

* Đặc trưng các tham số môi trường phóng xạ trước khai thác: Từ việc phân 

tích các đặc điểm suất liều gamma môi trường trước khai thác trên các sơ đồ đẳng 

suất liều (hình 4.5), nhận thấy giá trị suất liều bức xạ gamma trước khai thác khu 

vực mỏ đồng Sin Quyền biến thiên không lớn, giá trị suất liều gamma <0,20 µSv/h 

chiếm khoảng 70% diện tích khu vực; giá trị suất liều gamma từ 0,20-0,30 µSv/h 

chiếm khoảng 30%. Do đó NCS xác định được giá trị suất liều gamma trước khai 

thác là Ig = 0,15x0,7+0,25x0,3=0,18 µSv/h. 

Tương tự như vậy, nồng độ khí radon trong không khí khu vực mỏ trước giai 

đoạn khai thác, chế biến khoáng sản nằm trong khoảng từ 10 đến 70Bq/m3(hình 

4.1), giá trị nồng độ khí radon trung bình trước khai thác là: 15x0,7 + 25x0,3 = 

18Bq/m3. 

* Đặc trưng các tham số môi trường phóng xạ sau khai thác 
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- Đặc trưng suất liều gamma sau khai thác: Khi xác định liều chiếu sau khai 

thác, do các tuyến khảo sát và các điểm đo có sự phân bố không đều trên diện tích, 

hơn nữa trong quá trình hoạt động và di chuyển con người không theo 1 tuyến nhất 

định mà di chuyển và hoạt động theo một diện tích. Vì vậy NCS đã chia diện tích 

khu mỏ thành 74 ô có diện tích bằng nhau, (mỗi ô ~0,18km2) (xem hình 4.8). 

Sau đó khoanh khu vực mỏ thành hai diện tích: Diện tích khai trường và 

xưởng tuyển (gồm 49 ô) không cho phép dân được ra vào, có nghĩa là liều chiếu xạ 

chỉ ảnh hưởng đến cán bộ và công nhân tham gia sản xuất; diện tích khu nhà dân, 

bãi thải và hồ thải (gồm 25 ô) liều chiếu xạ ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư. 

Tại các ô tiến hành xây dựng biểu đồ tần suất suất liều tương đương bức xạ 

bằng phương pháp xây dựng biểu đồ tần suất. Đối với các ô biểu đồ tần suất có 

dạng phân bố chuẩn, giá trị trung bình được xác định theo tại hoành độ đường chia 

đôi diện tích đường cong phân bố. Đối với các ô không có dạng phân bố chuẩn, tiến 

hành chia ô thành 2 phần: diện tích ô trong diện tích thân quặng và diện tích ô ngoài 

diện tích thân quặng.  

Ví dụ: Xác định giá trị trung bình suất liều gamma tại ô số 2 tại diện tích khai 

trường. Khi đó biểu đồ tần suất suất liều gamma cho toàn bộ ô 2 được thể hiện như 

hình sau: 

 

Hình 4.9. Biểu đồ tần suất suất liều gamma sau khai thác ô 2 
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Ô số 2 có biểu đồ tần suất suất liều với 2 cực đại nên NCS chia ô số 2 thành 2 

diện tích 1 và 2. Giá trị đặc trưng suất liều gamma ô 2 sẽ bằng tổng của các tích giá 

trị trung bình từng diện tích với tỷ số diện tích của nó. 

Bảng 4.2. Tính giá trị tần suất suất liều gamma diện tích 1 ô 2 

TT Δx 
Khoảng chia 

chính 

Giá trị trung 

bình của 

khoảng chia 

∆N ∑∆N 
∆N/N 

(%) 

∑∆N/N 

(%) 

 

1 

 

0,02 

0,15-0,17 0,16 9,5 9,5 39,5 39,5 

0,17-0,19 0,18 5,5 15 22,5 62 

0,19-0,21 0,2 3 18 12 77 

0,21-0,23 0,22 2 20 8 82 

Khoảng phụ      

0,14-0,16 0,15 4,5 24,5 18 100 

 

 

Hình 4.10. Biểu đồ tần suất suất liều gamma sau khai thác ở diện tích 1 ô 2 

Giá trị trung bình suất liều gamma diện tích 1 ô 2 là: HSL = 0,16(μSv/h) 

Độ lệch chuẩn: s  = 0,021 trong đó Hi là giá trị suất liều 

gamma tại điểm thứ i. 

trong đó: Hi là giá trị suất liều tại điểm thứ i,  

               HSL là giá trị suất liều trung bình, giá trị kì vọng của ô 
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Do đó giá trị HSL = 0,16(μSv/h) là đáng tin cậy, đủ tính đặc trưng cho diện tích 

1 ô 2. 

Bảng 4.3. Tính giá trị tần suất suất gamma diện tích 2 ô 2 

TT Δx 
Khoảng chia 

chính 

Giá trị 

TB 
∆N ∑∆N ∆N/N(%) ∑∆N/N(%) 

1 0,015 

0,21-0,225 0,2175 2 2 9 9 

0,225-0,24 0,2325 5,5 7,5 25 34 

0,24-0,255 0,2475 6,5 14 29,5 63,5 

0,255-0,27 0,2625 6 20 27,5 91 

Khoảng phụ      

0,2625-0,2775 0,27 2 22 9 100 

 

 

Hình 4.11. Biểu đồ tần suất suất liều gamma sau khai thác ở diện tích 2 ô 2 

Giá trị đặc trưng suất liều suất liều gamma diện tích 2 ô 2 là:HSL = 0,25(μSv/h) 

Độ lệch chuẩn:  = 0,016,  

trong đó: Hi là giá trị suất liều tại điểm thứ i,  

               HSL là giá trị suất liều trung bình, giá trị kì vọng của ô 

Do đó giá trị HSL = 0,25(μSv/h) là đáng tin cậy, đủ tính đặc trưng cho diện tích 

2 ô 2. 
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Vậy giá trị đặc trưng suất liều gamma ô 2 là: 

HSL ô 2  = 0,185x0,25 + 0,2475x0,375 = 0,2 (μSv/h) 

Tương tự, NCS đã tính toán giá trị suất liều trung bình đối với 48 ô còn lại 

trong diện tích khai trường, xưởng tuyển, kết quả tính toán được xác định theo bảng 

sau: 

Bảng 4.4. Bảng giá trị suất liều gamma trung bình của các ô trong khu khai trường 

và xưởng tuyển 

TT Tên ô 
HSL 

(μSv/h) 
TT Tên ô 

HSL 

(μSv/h) 
TT Tên ô 

HSL 

(μSv/h) 

1 8 0,30 18 28 0,43 35 45 0,31 

2 8a 0,32 19 28a 0,30 36 46 0,43 

3 10 0,29 20 30 0,20 37 47 0,76 

4 11 0,65 21 31 0,20 38 48 0,30 

5 15 0,34 22 32 0,21 39 49 0,28 

6 16 0,36 23 33 0,22 40 50 0,30 

7 17 0,28 24 34 0,21 41 51 0,39 

8 18 0,49 25 35 0,37 42 52 0,28 

9 19 0,26 26 36 0,38 43 53 0,29 

10 20 0,32 27 37 0,46 44 54 0,25 

11 21 0,37 28 38 0,34 45 55 0,22 

12 22 0,35 29 39 0,32 46 56 0,24 

13 23 1,16 30 40 0,28 47 57 0,27 

14 24 0,36 31 41 0,20 48 58 0,28 

15 25 0,97 32 42 0,48 49 59 0,28 

16 26 0,71 33 43 0,31       

17 27 0,52 34 44 0,29       

Trên cơ sở tính toán giá trị suất liều trung bình cho các ô, NCS xây dựng biểu 

đồ tần suất suất liều để tính giá trị đặc trưng suất liều cho diện tích khai trường, 

xưởng tuyển. 
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Hình 4.12. Biểu đồ tần suất suất liều khu vực khai trường, xưởng tuyển 

Căn cứ vào biểu đồ tần suất liều, xác định được giá trị suất liều gamma đặc 

trưng cho khu vực khai trường, xưởng tuyển H SL = 0,38 µSv/h. 

Đối với diện tích khu dân cư bãi thải, hồ thải được chia làm 26 ô, theo phương 

pháp tính toán ở trên đã xác định được giá trị suất liều gamma đặc trưng cho từng ô 

theo bảng sau: 

Bảng 4.5. Bảng giá trị suất liều suất liều gamma trung bình của khu vực nhà dân, 

bãi thải và hồ thải 

TT Tên ô Ig (μSv/h)  TT Tên ô Ig (μSv/h)  

1 1 0,24 14 62 0,23 

2 2 0,20 15 63 0,24 

3 3 0,19 16 64 0,22 

4 4 0,29 17 65 0,21 

5 5 0,19 18 66 0,22 

6 6 0,19 19 67 0,27 

7 7 0,16 20 68 0,25 

8 9 0,22 21 69 0,26 

9 12 0,23 22 70 0,22 

10 13 0,18 23 71 0,24 

11 14 0,22 24 72 0,21 

12 60 0,29 25 73 0,26 

13 61 0,28 26 74 0,25 
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Theo kết quả tính toán, xây dựng biểu đồ tần suất để xác định giá trị suất đặc 

trưng cho khu vực dân cư (đây là khu vực dân cư nằm trên địa hình cao thông 

thoáng, bãi thải, hồ thải). 

 

Hình 4.13. Biểu đồ tần suất suất liều khu vực dân cư, bãi thải, hồ thải 

Theo biểu đồ tần suất liều, xác định được giá trị suất liều trung bình cho khu 

vực dân cư, bãi thải, hồ thải: H SL = 0,22 µSv/h. 

- Xác định giá trị nồng độ khí phóng xạ radon sau khai thác: 

Đối với nồng độ khí phóng xạ do trên diện tích các ô được chia, sự phân bố 

các giá trị đo trong các ô là rất thưa do đó để tính giá trị đặc trưng cho từng ô chúng 

tôi tính trung bình nồng độ khí phóng xạ tại các ô và lấy là đặc trưng cho từng ô đó. 

Bảng 4.6. Bảng tính giá trị nồng độ khí phóng xạ trung bình tại khu vực nghiên cứu 

Trong khai trường, xưởng tuyển 

(Bq/m3) 

Khu vực dân cư, bãi thải, hồ thải 

(Bq/m3) 

TT Tên ô RnN  TT Tên ô RnN  TT Tên ô RnN  

1 35 49,55 1 50 4,02 16 65 8,05 

2 36 59,00 2 51 17,41 17 66 0,00 

3 37 81,48 3 52 16,10 18 67 10,05 

4 38 14,18 4 53 33,62 19 68 24,15 

5 39 32,30 5 54 43,00 20 69 47,10 

6 40 19,25 6 55 41,38 21 70 34,64 

7 41 31,55 7 56 32,90 22 71 19,05 
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Trong khai trường, xưởng tuyển 

(Bq/m3) 

Khu vực dân cư, bãi thải, hồ thải 

(Bq/m3) 

8 42 64,05 8 57 20,40 23 72 5,00 

9 43 33,00 9 58 27,23 24 73 5,30 

10 44 29,85 10 59 12,03 25 74 5,96 

11 45 27,90 11 60 14,68       

12 46 24,15 12 61 7,98       

13 47 25,20 13 62 21,31       

14 48 56,78 14 63 4,02       

15 49 16,15 15 64 16,21       

 

  

Hình 4.14. Biểu đồ tần suất nồng độ Rn 

trong không khí khu vực khai trường, 

xưởng tuyển 

Hình 4.15. Biểu đồ tần suất nồng độ Rn 

trong không khí khu vực dân cư nằm 

trên địa hình cao, bãi thải, hồ thải 

Xác định được giá trị đặc trưng nồng độ Rn trong không khí khu vực khai 

trường, xưởng tuyển NRn = 37,7Bq/m3. 

Xác định được giá trị đặc trưng Rn tại khu vực dân cư nằm trên địa hình cao 

thông thoáng, bãi thải, hồ thải NRn = 23,6Bq/m3. 
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Để đánh giá ảnh hưởng môi trường do sự biến đổi liều chiếu xạ, xác định giá 

trị tổng liều trước khai thác chế biến (phông bức xạ tự nhiên đặc trưng của khu mỏ) 

và liều chiếu sau khai thác, chế biến theo công thức sau: 

H(mSv/năm) = Hn(mSv/năm) + Hp(mSv/năm)  + Ht(mSv/năm)  (4.1) 

Liều chiếu biến đổi = H(mSv/năm) (sau) -  H(mSv/năm) (trước) (4.2) 

Trong đó:  

 Hn: Liều chiếu ngoài 

 Hp
: Liều chiếu trong qua đường hô hấp 

 Ht: Liều chiếu trong qua đường tiêu hóa 

Vì cán bộ và công nhân tại mỏ đồng Sin Quyền tham gia sản xuất chỉ làm việc 

8 giờ một ngày và có nghỉ lễ tết nên thời gian chiếu xạ trong một năm của đối tượng 

này chỉ có 2000 giờ, còn dân chúng sinh sống đi lại ở khu nhà dân, bãi thải, hồ thải 

24 giờ nên thời gian chiếu xạ trong một năm của đối tượng dân chúng là 365x24 

=8760 giờ nên liều chiếu ngoài đối với cán bộ, công nhân tham gia sản xuất và liều 

chiếu ngoài đối với dân chúng được tính theo các công thức sau: 

Trước khai thác: 

- Đối với dân chúng: Hn(mSv/năm) =0,076 xIg(µR/h)            (4.3) 

- Đối với cán bộ, công nhân: Hn(mSv/năm) =             (4.4) 

Sau khai thác: 

- Đối với dân chúng:  

Hn(mSv/năm) = Hsl(µSv/h) x 10-3x(365x24)                             (4.5) 

- Đối với cán bộ, công nhân: Hn(mSv/năm) =           (4.6) 

- Liều hiện thời đối với cán bộ công nhân viên :  

Hht(mSv/năm) = Hsl(µSv/h) x 10-3 x (365x24)                           (4.7) 

Trên cơ sở xác định các giá trị đặc trưng suất liều bức xạ và nồng độ khí phóng 

xạ trước khai thác và sau khai thác tại từng khu vực, kết hợp với tính liều chiếu 
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trong qua đường tiêu hóa trước khai thác và sau khai thác, NCS đã tính liều trước 

khai thác chế biến và liều sau khai thác, chế biến và liều biến đổi khu vực nghiên 

cứu được đưa ra trong bảng 4.7: 

Bảng 4.7. Kết quả tính liều chiếu biến đổi do hoạt động khai thác, chế biến 

TT 

        

             Liều 

 

 

Đối tượng 

Liều chiếu xạ trước khai 

thác, chế biến (phông bức 

xạ tự nhiên địa phương) 

(mSv/năm) 

Liều chiếu xạ sau khi có 

hoạt động khai thác, chế 

biến (mSv/năm) 

Liều biến đổi do 

hoạt động khai 

thác, chế biến 

khoáng sản 

(mSv/năm) Hn Hp Hd H Hn Hp Hd H 

1 Cán bộ CNV 1,66 1,00 0,06 2,72 3,33 1,77 0,1 5,2 2,48 

2 Dân chúng 1,66 1,00 0,06 2,72 2,00 1,11 0,1 3,21 0,49 

3 
Dân chúng khu 

tái định cư 
1,66 1,00 0,06 2,72 2,00 6,25 0,1 8,35 5,65 

Như vậy, liều khu vực nghiên cứu trước khai thác, chế biến tại khai trường, 

xưởng tuyển (đối với cán bộ công nhân viên) là 2,72mSv/năm và tại khu dân cư, hồ 

thải, bãi thải (đối với dân chúng) có giá trị là 2,72mSv/năm. Giá trị liều trước khai 

thác chế biến còn được gọi là phông bức xạ tự nhiên địa phương của khu vực 

nghiên cứu. Liều sau khai thác chế biến tại khai trường, xưởng tuyển có giá trị là 

5,2mSv/năm, tại các khu vực dân cư rải rác nằm ở các chỗ cao, thoáng của địa hình 

thì liều biến đổi mới ở mức 0,49 mSv/năm, khu vực tái định cư có giá trị là 

8,35mSv/năm. Các giá trị liều sau khai thác, chế biến còn gọi là liều hiện thời tại 

khu vực nghiên cứu. Từ đó xác định được liều biến đổi đối với cán bộ công nhân 

tham gia khai thác, chế biến khoáng sản mỏ đồng Sin Quyền là 2,48mSv/năm, còn 

đối với dân cư rải rác ở khu vực có địa hình cao, thoáng là 0,49mSv/năm, dân chúng 

khu vực tái định cư là 5,65mSv/năm. 

4.2. Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai thác chế biến quặng 

đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai 

4.2.1. Cơ sở pháp lý đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai thác, chế 

biến khoáng sản chứa phóng xạ 
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Cơ sở pháp lý để đánh giá gồm các khuyến cáo của Ủy ban Quốc tế về an toàn 

bức xạ (ICRP), các tiêu chuẩn an toàn phóng xạ của Quốc tế, trước hết là của Cơ 

quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và của Việt Nam. 

Theo ICRP, công việc bức xạ là các hoạt động có chủ đích của con người mà 

nó có thể làm tăng mức chiếu xạ cho người lao động hoặc công chúng và về nguyên 

tắc nó có thể được thiết kế và vận hành sao cho đáp ứng được các yêu cầu của các 

chuẩn an toàn bức xạ đã được đặt ra từ trước. Như vậy đối với các mỏ quặng có 

chứa chất phóng xạ như mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, các hoạt động khai thác, chế 

biến quặng được coi là các công việc bức xạ. 

- Theo ICRP, can thiệp là các hoạt động của con người nhằm giảm thiểu mức 

chiếu xạ hiện có trước khi quyết định về các hành động an toàn bức xạ được đưa ra. 

Đối với các khu vực mỏ đất hiếm phóng xạ, can thiệp là các hoạt động cách ly, che 

chắn để giảm liều chiếu ngoài, thông gió, lọc bụi để giảm nồng độ khí phóng xạ, 

nồng độ bụi giảm liều chiếu trong qua đường hô hấp và xử lý nước thải, kiểm tra 

nguồn nước sinh hoạt... để giảm liều chiếu trong qua đường tiêu hóa. 

Khuyến cáo của ICRP về các mức can thiệp trong chiếu xạ tự nhiên [45] 

Ủy ban an toàn phóng xạ Quốc tế ICRP đề ra nguyên tắc can thiệp trong 

trường hợp chiếu xạ tự nhiên là các hành động can thiệp phải được luận chứng và 

tối ưu. Mức liều hiện thời hàng năm 10mSv được coi là mức khuyến cáo để bắt đầu 

xem xét các hành động can thiệp (hình 4.16).  

- Mức liều hiện thời hàng năm ≥ 10mSv/năm là mức liều cần thiết can thiệp 

(bắt đầu xem xét các hành động can thiệp). 

- Mức liều hiện thời hàng năm < 10mSv/năm không thực sự cần thiết can thiệp. 

Tuy nhiên có thể can thiệp để giảm một thành phần có tỷ trọng lớn của tổng liều. 

- Trong trường hợp mà mức liều tương đương hàng năm vượt quá ngưỡng liều 

gây ra những hiệu ứng tất định cho một cơ quan nào đó của cơ thể thì việc can thiệp 

là cần thiết. 

- Nếu mức liều hiện thời hàng năm đạt đến 100mSv thì buộc phải can thiệp. 
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Hình 4.16. Mức liều khuyến cáo can thiệp trong chiếu xạ tự nhiên 

* Đối với việc kiểm soát và đảm bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng phải tuân thủ các quy định của thông tư số 

19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ như sau [9]: 

Giới hạn liều áp dụng đối với các công việc bức xạ được cấp phép (tất cả giới 

hạn liều dưới đây đều phải trừ đi phông bức xạ tự nhiên): 

a. Giới hạn liều nghề nghiệp: 

- Giới hạn liều nghề nghiệp đối với nhân viên bức xạ trên 18 tuổi là: Liều hiệu 

dụng 20 mSv trong một năm được lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau (100 

mSv trong 5 năm) và 50 mSv trong một năm đơn lẻ bất kỳ. 

- Giới hạn liều nghề nghiệp đối với người học việc trong quá trình đào tạo 

nghề có liên quan đến bức xạ và đối với học sinh, sinh viên tuổi từ 16 đến 18 tuổi sử 

dụng nguồn bức xạ trong quá trình học tập của mình là: Liều hiệu dụng 6 mSv trong 

một năm. 

- Giới hạn liều công chúng: Liều hiệu dụng 1 mSv trong một năm. 

b. Khu vực kiểm soát và khu vực giám sát 

- Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thiết lập khu vực kiểm soát 

tại nơi có mức liều bức xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm; 

Existrong Annual Dose (mSv) 

(Liều hiện thời hàng năm) 

Geheric  intervention levels 

Mức can thiệp 

 

Intervention almost always 

justiflable 
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(Cần thiết can thiệp) 
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(Không thực sự cần can thiệp) 

Natural background 

(Phông tự nhiên) 
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Global average 
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- Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thiết lập khu vực giám sát 

tại những nơi có mức liều bức xạ tiềm năng lớn hơn 1 mSv/năm và nhỏ hơn 6 

mSv/năm. 

c. Kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ đối với nhân viên làm việc trong môi 

trường có nồng độ khí Radon-222 cao 

- Người sử dụng lao động phải áp dụng các biện pháp kiểm soát và bảo đảm an 

toàn bức xạ đối với nhân viên làm việc trong điều kiện môi trường khi nồng độ khí 

Radon-222 tại nơi làm việc vượt quá mức 1000Bq/m3 không khí như quy định đối 

với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ. 

- Người sử dụng lao động ở nơi có nồng độ khí Radon -222 cao vượt mức quy 

định tại khoản 1 Điều 25 của thông tư 19/2012-TT-BKHCN, tùy theo điều kiện cụ 

thể, phải áp dụng các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu nồng độ khí radon trong 

môi trường làm việc như tăng cường thông khí, pha loãng không khí trong khu vực 

làm việc với không khí ngoài trời, làm sạch không khí bằng cách sử dụng than hoạt 

tính hoặc các phương pháp thích hợp khác. 

4.2.2. Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai thác chế biến quặng 

đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai 

4.2.2.1. Đánh giá ảnh hưởng sự biến đổi hàm lượng phóng xạ 

Như đã trình bày ở phần trên, do các hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng 

gây ra sự phát tán, làm biến đổi hàm lượng các chất phóng xạ trong các môi trường 

nước, không khí, đất. 

Môi trường nước là yếu tố quan trọng trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày đối 

với sinh vật nói chung và con người nói riêng. Tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền, 

nước ăn uống, sinh hoạt, trồng cấy nhìn chung vẫn chủ yếu là nguồn nước mặt, 

nước ngầm tại chỗ, nguồn nước này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cấu trúc địa chất, từ 

các thành phần vật chất trong các đối tượng địa chất có ở khu vực và mức độ phát 

tán của chúng vào môi trường nước. Đặc biệt, các hoạt động khai thác, chế biến tại 

khu vực như khoan nổ mìn, bụi do nổ mìn, bụi do sàng tuyển, bụi và đất đá do vận 

chuyển, nước thải từ nhà máy, nước từ moong khai thác, v.v… làm phát tán các 
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chất phóng xạ sẽ phát tán ra môi trường. Các chất phóng xạ, đặc biệt là urani là 

những đối tượng dễ bị phát tán, rửa trôi, hòa tan trong các nguồn nước ở những khu 

vực, những vị trí có hàm lượng cao. Sẽ là rất nguy hiểm đối với các nguồn nước bị 

ô nhiễm phóng xạ, bởi hằng ngày, hàng giờ mỗi người chúng ta nói riêng, sinh vật 

nói chung đều phải sử dụng nước. 

Kết quả phân tích hàm lượng các chất phóng xạ trong các mẫu nước cho thấy, 

hàm lượng đồng vị các chất phóng xạ 238U và 234U trong xưởng tuyển, bãi thải, khu 

hồ thải và nước ngòi đều vượt trên tiêu chuẩn cho phép đối với nước uống (xem 

bảng 3.3). 

Theo kết quả phân tích hàm lượng các chất phóng xạ trong các mẫu nước cho 

thấy những mẫu sau vượt qua tiêu chuẩn cho phép đối với tiêu chuẩn nước sinh 

hoạt: mẫu nước trong khu vực có hàm lượng phóng xạ cao trong các mẫu nước hồ 

thải (SQ1) hàm lượng 238U lên đến 12,7Bq/l (vượt 12,5Bq/l). Mẫu nước trong rãnh 

thoát nước khu nhà văn phòng (SQ5) có hàm lượng 238U là 0,42Bq/l (vượt 

0,22Bq/l). Mẫu nước lấy tại suối Ngòi Phát (SQ9) có hàm lượng 238U là 1,13BQ/l 

(vượt 0,93Bq/l). Mẫu lấy tại bãi thải (MN03) có hàm lượng 238U là 0,237Bq/l (vượt 

0,17Bq/l). Nếu các nguồn này chảy ra sông Hồng, tùy vào liều lượng chảy ra có thể 

sẽ làm ô nhiễm nguồn nước nơi chảy ra. Như vậy, nước tại các khai trường, xưởng 

tuyển, bải thải, hồ nước thải đều có tổng hoạt độ α, β vượt tiêu chuẩn an toàn cho 

phép, không được dùng làm nước sinh hoạt, ăn uống. Cần phòng tránh nước mặt, 

nước mưa từ khai trường, xưởng tuyển, bải thải chảy tràn gây ô nhiễm sông suối. 

Phòng tránh vỡ bờ bao và rò rỉ nước từ các hồ thải xuống các tầng nước ngầm và rò 

rỉ ra môi trường xung quanh. 

 Quá trình khai thác đã làm biến đổi hàm lượng phóng xạ trong đất, đá bề mặt 

tại những nơi được bóc tách để khai thác. Vì vậy, đối với diện tích đất có qu > 30ppm 

không được phép sử dụng đất, đá làm vật liệu xây dựng các công trình dân dụng, như 

nhà trẻ, nhà ở, trường học, bệnh viện. 

Khí Rn phát tán từ các khai trường, xưởng tuyển, bãi thải đã làm tăng nồng độ 

Rn tại khu vực sản xuất và khu vực dân cư lân cận. Tại phòng điều hành của phó 
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quản đốc xưởng tuyển, nồng độ Rn trong nhà là 247Bq/m3, ngoài nhà là 156Bq/m3. 

Tại một số nhà dân nồng độ Rn trong nhà đo được từ 237-278Bq/m3 ngoài nhà đo 

được từ 105 – 208Bq/m3. Giả sử hệ số cân bằng của Rn là 0,5 thì nồng độ tương 

đương cân bằng của Rn trong các nhà kể trên đều vượt quá 100Bq/m3, tức là đều 

vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép đối với nhà ở của dân thường. Bởi vậy phải 

tìm mọi biện pháp giảm thiểu nồng độ Rn trong nhà dân như mở thêm cửa, dùng 

quạt thông gió… 

Kết quả tính liều hiệu dụng tại các hộ dân cư xung quanh khu vực mỏ và khu 

nhà làm việc cho thấy đa số các hộ dân cư, khu làm việc của CBCNV trong nhà 

máy đồng Sin Quyền phải nhận mức liều trên 10mSv/năm (bảng 4.8). Theo khuyến 

cáo của ICRP, đây là mức liều phải xem xét các hành động can thiệp. Giá trị liều 

hiệu dụng trong và ngoài nhà tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền lớn nguyên nhân là 

do nồng độ khí phóng xạ đo được trong và ngoài nhà lớn. 

Bảng 4.8. Bảng tổng hợp liều hiệu dụng trong và ngoài nhà khu vực mỏ đồng Sin 

Quyền 

TT Vị trí 

Toạ độ H∑ (mSv/năm) 
H∑ 

(mSv/năm) X Y 
trong 

nhà 

ngoài 

nhà 

1 Chú Toàn trưởng thôn (gian1) 378295 2502100 12.16 2.24 14.40 

2 Chú Toàn trưởng thôn (gian2) 378322 2502106 9.66 1.74 11.40 

3 Anh chị Hoa Huệ 378238 2502126 8.26 2.30 10.56 

4 Bác Quang Thắm 378227 2502159 11.80 1.85 13.66 

5 Nhà ông A Cắng, bà Hương 378342 2502137 8.50 1.75 10.25 

6 Nhà Bác Ấn Ngọc 378353 2502140 9.22 1.39 10.62 

7 Nguyễn Thị Hợp 378349 2502127 6.39 1.57 7.96 

8 Ngô Thị Hiền 378359 2502101 8.39 2.25 10.64 

9 Triệu Thị Quyên 378377 2502079 8.31 1.98 10.29 

10 Trần Đình Lý 378348 2502074 7.56 2.71 10.27 

11 Trần Đình Hoàng 378364 2502080 7.91 2.07 9.99 

12 Lê Văn Cương  378388 2502129 8.30 2.61 10.91 

13 Mai Văn Tấn (Lê Thị Tươi) 378426 2502120 8.06 1.76 9.82 
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TT Vị trí 

Toạ độ H∑ (mSv/năm) 
H∑ 

(mSv/năm) X Y 
trong 

nhà 

ngoài 

nhà 

14 Phòng phó quản đốc khai thác 378138 2502074 6.33 2.02 8.35 

15 Phòng điều độ (tầng 2) 378140 2502045 7.17 2.14 9.31 

16 Nhà anh Hiểu Biểu 378444 2502121 7.15 2.37 9.52 

17 Nhà anh Sơn Bền 378472 2502110 9.18 2.45 11.63 

18 Trần Thị Lan 378489 2502108 10.00 2.51 12.51 

19 Tẩn A Oong 378282 2502167 6.06 2.25 8.31 

20 Nguyễn Trọng Điểm 378292 2502107 18.98 2.26 21.24 

21 P. phó quản đốc xưởng tuyển 378126 2502519 10.36 2.12 12.47 

4.2.2.2. Đánh giá ảnh hưởng sự biến đổi liều 

Mỏ đồng Sin Quyền đang khai thác, chế biến làm biến đổi liều chiếu xạ tức là 

đã tiến hành “công việc bức xạ”. Việc đánh giá ảnh hưởng sự biến đổi liều chiếu xạ 

tới môi trường và sức khoẻ con người do hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng 

có chứa chất phóng xạ được đánh giá theo các tiêu chuẩn an toàn phóng xạ đối với 

“công việc bức xạ”, cần phải căn cứ vào các tiêu chuẩn an toàn phóng xạ của Quốc 

tế (ICRP [45]) và của Việt Nam [9] . 

Từ bảng 4.6 thấy rõ mức biến đổi liều đối với khu vực sản xuất (cán bộ nhóm 

A) là 2,48 mSv/năm, thấp hơn gần 10 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Bởi vậy, khu 

vực sản xuất (khai trường, xưởng tuyển) hiện an toàn về mặt phóng xạ. Trong khi 

đó, tình hình tại các khu vực dân cư rải rác nằm ở các chỗ cao, thoáng của địa hình 

thì liều biến đổi mới ở mức 0,49 mSv/năm, thấp hơn mức an toàn cho phép. Còn 

khu dân cư tái định cư nằm ở bờ phải Ngòi Phát, phía Đông Bắc so với khai trường, 

xưởng tuyển có địa hình thấp, hút gió, nhà cửa xây có tường gạch bao kín, gây ra sự 

tích tụ gió trong nhà dân, làm cho nồng độ khí phóng xạ trong không khí tăng cao 

(nồng độ Rn từ 150 - 250 Bq/m3, nồng độ Tn từ 30 - 100 Bq/m3). Kết quả là liều 

chiều trong qua đường thở đối với dân cư khu tái định cư trung bình đang tới 6,25 

mSv/năm, chiếm 75% so với giá trị tổng liều hiệu dụng. Giá trị biến đổi liều hiệu 

dụng đối với dân cư khu tái định cư đạt tới giá trị 3,4 - 8,04 mSv/năm, trung bình 

5,65 mSv/năm (bảng 4.6), vượt xấp xỉ 5,5 lần tiêu chuẩn an toàn cho phép. 
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Thời gian tới mỏ sẽ được đưa vào khai thác hầm lò, khi đó cường độ bức xạ 

gamma và nồng độ radon, bụi phóng xạ sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó giá trị liều biến 

đổi đối với cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sẽ tăng lên nhiều, cần phải 

có các khảo sát chi tiết đánh giá ảnh hưởng phóng xạ đối với cán bộ, công nhân 

tham gia khai thác hầm lò tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền. 

4.3. Đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng có hại của môi trường phóng xạ 

do khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ  

Các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ khu vực mỏ đồng 

Sin Quyền đã làm biến đổi làm hượng, liều chiếu xạ ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khỏe con người trực tiếp tham gia sản xuất (cán bộ, công nhân khu vực mỏ, khu 

vực nhà máy) và khu vực dân cư lân cận. Để phòng ngừa, giảm thiểu những tác 

động của phóng xạ đến môi trường, NCS đưa ra các giải pháp sau: 

4.3.1. Giải pháp phòng ngừa tổng thể 

1. Chuyển giao kết quả điều tra cho chính quyền địa phương các cấp: Để các 

biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao cần tiến hành chuyển giao kết quả điều tra 

chi tiết về mức độ an toàn phóng xạ của vùng nghiên cứu. Đây là tài liệu để chính 

quyền xã, huyện, khu mỏ nắm bắt được để quản lý mọi hoạt động kinh tế xã hội liên 

quan trong vùng mà đặc biệt một số vùng có nguy cơ về mức độ ô nhiễm phóng xạ.  

2. Tuyên truyền, nâng cao dân trí về an toàn bức xạ: Các cơ quan ban ngành 

liên quan, các cấp chính quyền, các đoàn thể và cơ quan tuyên truyền để nâng cao 

dân trí, hiểu biết rộng rãi về an toàn bức xạ cũng như hiện trạng môi trường trong 

khu vực cho nhân dân đang sống trong vùng. Đặc biệt truyền đạt tác động sinh học 

của các tia bức xạ phát sinh từ các chất phóng xạ Urani. 

Cung cấp đầy đủ thông tin cho những người sử dụng tài nguyên trong vùng. 

Đặc biệt là thông tin về số lượng và chất lượng: tài nguyên khoáng sản, các khoáng 

sản có chứa phóng xạ… Nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các 

nguồn tài nguyên và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.  

3. Thực hiện công tác đánh giá ảnh hưởng môi trường đối với các hoạt động 

kinh tế xã hội. Thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm là cơ sở để phát 
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hiện những bất cập trong sử dụng tài nguyên từ đó phát hiện được xung đột giữa các 

nhóm trong khai thác, sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản trong vùng.  

4. Quy hoạch dân cư: Các cấp, các ngành địa phương cần có quy hoạch chi tiết, 

tổng thể cho từng nơi, cần hướng dẫn nhân dân không làm nhà trên nền khu mở và 

các khu vực không an toàn phóng xạ và những vùng kiểm soát phóng xạ. Nhà ở xây 

dựng cần thoáng gió, không nên dùng đá granit làm vật liệu xây dựng. Không dùng 

cát san lấp và cát xây dựng ở khu vực ô nhiễm phóng xạ. Những vùng có dân định 

cư ở khu vực ô nhiễm phóng xạ cần được khám bệnh và theo dõi định kỳ. 

5. Sử dụng nguồn nước: Dân cư trong khu vực hiện đang sử dụng nước tại chỗ 

như nước suối, nước ngầm ngần, nước giếng khơi và nước máy các khu vực có ô 

nhiễm phóng xạ. Cần sử dụng những bể nổi chứa nước, lọc nước trước khi sử dụng. 

Không sử dụng nước, trồng cây lương thực, nuôi trồng thủy sản ở một số khu vực 

có tổng hoạt độ α, β vượt quá giới hạn cho phép.  

6. Sản xuất nông nghiệp: Tại các khu vực ô nhiễm phóng xạ, không nên trồng 

cây lương thực, chăn nuôi gia cầm, gia súc. Các khu vực này cần được quy hoạch 

trồng rừng phòng hộ hoặc các loại cây công nghiệp giấy trong khi mỏ chưa được 

khai thác và sử dụng. Đồng thời phải khoanh vùng cắm biển báo khu vực có chứa 

thân quặng phóng xạ và diện tích ô nhiễm phóng xạ trong vùng.  

7. Vấn đề khai thác, chế biến khoáng sản: Hoạt động của việc khai thác khoáng 

sản đã mang lại lợi ích lớn về mặt kinh tế và xã hội cho Nhà nước và địa phương. 

Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác và chế biến đã gây ra những tác động về môi 

trường như: ô nhiễm đất, nước, không khí. Ngoài ra, còn ảnh hưởng tới môi trường 

sinh thái và cảnh quan trong khu vực làm giảm năng suất và đa dạng sinh học, tài 

nguyên sinh vật trong vùng (nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên du lịch …). Song 

các tác nhân gây ô nhiễm có thể giảm thiểu bẳng biện pháp tích cực như: 

- Khai thác đồng bộ, kế hoạch theo đúng quy trình đã phê duyệt, khai thác đến 

đâu hoàn trả môi sinh đến đó. 

- Đổi mới công nghệ và thiết bị, dần dần từng bước tự động hóa những khâu 

thiết yếu (như khâu tuyển chứa nhiều bụi khu có chứa phóng xạ cao). 
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- Có chế độ bảo hiểm cho công nhân và bảo hộ an toàn lao động. Trang bị đầy 

đủ các điều kiện bảo hộ lao động và an toàn lao động. 

- Để đảm bảo môi trường xung quanh, các khu vực có khả năng gây ô nhiễm 

phải trồng cây xanh ngăn bụi, xây tường, phun nước định kỳ dạng sương mù, các 

chất thải được chôn cất theo đúng quy trình quy phạm về pháp lệnh an toàn bức xạ. 

- Các loại nước thải phải lưu giữ trong hồ hoàn toàn và xử lý theo đúng quy 

định của luật bảo vệ nguồn nước.  

- Có chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý môi trường của Sở, Trung 

Ương về những tác động môi trường xảy ra trong khu khai thác và chế biến. 

- Hàng năm cần mở những lớp tập huấn về chuyên môn cho cán bộ phụ trách 

về an toàn lao động và ô nhiễm môi trường. 

- Trong trường hợp đột xuất hiện những bệnh tật, nghề nghiệp, nhiễm độc 

(ung thư, bụi phổi…) cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn.  

4.3.2. Giải pháp phòng ngừa cụ thể tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai 

 Khu dân cư tái định cư có nồng độ radon trong nhà tăng cao. Kết quả là liều 

chiếu trong qua đường thở đối với dân cư khu tái định cư trung bình đang tới 

6,25mSv/năm, chiếm 75% so với giá trị tổng liều hiệu dụng. Giá trị gia tăng liều 

hiệu dụng đối với dân cư khu tái định cư đạt tới giá trị 3,4 - 8,04 mSv/năm, trung 

bình 5,63mSv/năm, vượt xấp xỉ 5,5 lần tiêu chuẩn an toàn cho phép. Chính vì vậy, 

để giảm liều hiệu dụng, trước mắt cần sử dụng các biện pháp giảm nồng độ khí 

phóng xạ trong nhà, cụ thể như sử dụng quạt thông gió, mở cửa sổ... 

 Ngoài ra, kết quả khảo sát của NCS đã chỉ rõ các mẫu nước lấy tại moong 

khai thác, bãi thải, hồ thải, Ngòi phát đều có hàm lượng 238U vượt quá tiêu chuẩn 

cho phép. Bởi vậy, người dân không nên sử dụng nước ngầm, nước mặt tại khu vực 

và chính quyền cần cung cấp nước sạch cho người dân. 

Dân cư sống trong mỏ có tỷ lệ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa cao chứng tỏ do khai 

thác và chế biến quặng đồng gây phát tán bụi, khí phóng xạ xâm nhập qua đường hô 

hấp và tiêu hóa dần vào cơ thể người dân. Cần phun nước giảm bụi trong quá trình 

khai thác chế biến quặng đồng. 
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Thời gian tới mỏ sẽ được đưa vào khai thác hầm lò, khi đó cường độ bức xạ 

gamma và nồng độ radon, bụi phóng xạ sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó giá trị liều biến 

đổi đối với cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sẽ tăng lên nhiều, cần phải 

tiếp tục có các khảo sát chi tiết đánh giá ảnh hưởng phóng xạ đối với cán bộ, công 

nhân tham gia khai thác hầm lò tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

 

1. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, NCS rút ra một số kết luận chính sau: 

1.1. Hệ phương pháp nghiên cứu đặc điểm phát tán làm biến đổi môi trường 

phóng xạ do các hoạt động khai thác, chế biến quặng có tính phóng xạ được đề xuất 

và áp dụng gồm các phương pháp khảo sát môi trường phóng xạ, lấy mẫu và phân 

tích đầy đủ các chỉ tiêu thành phần vật chất, khoáng vật quặng, thành phần hóa học 

của mẫu giúp làm sáng tỏ sự khác biệt đặc điểm môi trường địa hóa trong hoạt động 

khai thác (môi trường kiềm yếu giàu HCO3
-) và chế biến (môi trường giàu sulfua có 

tính axit độ pH thấp) làm tăng khả năng rửa lũa urani trong quặng đồng là hệ 

phương pháp nghiên cứu hợp lý và có cơ sở khoa học. 

1.2. Việc xác định dạng tồn tại của urani là khoáng vật uraninit cộng sinh với 

quặng đồng giúp làm sáng tỏ đặc điểm phát tán urani trong môi trường nước khu 

vực mỏ đồng Sin Quyền. 

1.3. Xây dựng mô hình từ lý thuyết đến thực nghiệm giúp dự đoán sự phát tán 

khí phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền đến khu vực dân cư tái định cư lân cận 

mỏ. Kết quả tính toán nồng độ radon tại khu dân cư tái định cư có sự tương quan 

cao và phù hợp về giá trị với các số liệu thực tế đo radon tích lũy bằng detector CR-

39 (hệ số tương quan R=0,95). 

1.4. Các đặc điểm phát tán phóng xạ trong môi trường nước do khai thác, chế 

biến quặng đồng, mỏ Sin Quyền được xác định như sau: 

- Khi khai thác, nước tại khai trường có hàm lượng cao của anion HCO3
-  (từ 

30 đến 292 mg/l, trung bình là 125mg/l) và độ pH từ 6,3 đến 8,75, trung bình là 7,3 

đặc trưng môi trường kiềm yếu làm tăng độ hòa tan của urani từ khoáng vật rắn 

uraninit lên hàng chục lần. 

- Khi chế biến quặng đồng, Pirit và các khoáng vật sulfua khác bị nghiền nhỏ 

trộn lẫn với quặng tạo ra môi trường axit sulfuaric làm độ pH giảm từ 7,3 tới 2,7 

(môi trường axit) làm tăng mạnh độ hòa tan urani lên hàng trăm lần. 
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1.5. Hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng gây phát tán làm biến đổi hàm 

lượng urani trong môi trường đất, nước, nồng độ radon trong không khí, cùng với 

sự biến đổi cường độ bức xạ gamma gây ra sự biến đổi liều chiếu xạ tại khai trường, 

xưởng chế biến và khu vực dân cư lân cận. 

1.6. Kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do khai thác, chế biến 

quặng đồng mỏ Sin Quyền giúp xác định các hoạt động khai thác, chế biến quặng 

đồng làm cho nước Ngòi Phát, nước tại khai trường, khu vực xưởng tuyển, bãi thải 

có hàm lượng urani vượt tiêu chuẩn an toàn cho phép đối với nước ăn. Khu tái định 

cư cách khai trường hơn 1 km nằm ở địa hình thấp, hút gió có nồng độ radon trong 

nhà và ngoài nhà vượt tiêu chuẩn an toàn cho phép. Mức gia tăng liều chiếu xạ tại 

khu vực tái định cư là 5,63 mSv/năm, vượt 5,63 lần mức an toàn cho phép đối với 

dân thường, trong đó thành phần liều chiếu xạ qua đường hô hấp đạt tới 75% giá trị 

tổng liều. 

2. Kiến nghị 

2.1. Hệ phương pháp nghiên cứu đặc điểm phát tán và đánh giá ảnh hưởng môi 

trường do các hoạt động khai thác, chế biến được đề xuất trong luận án có đủ độ tin 

cậy, phù hợp với các điều kiện kinh tế kỹ thuật của nước ta hiện nay, cần được áp 

dụng vào thực tế khi có các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có 

tính phóng xạ. 

2.2. Các kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do các hoạt động 

khai thác, chế biến quặng đồng, mỏ Sin Quyền bằng bộ số liệu đo đạc khảo sát, 

phân tích mẫu phong phú có độ tin cậy cao của luận án có thể chuyển giao cho các 

cấp chính quyền địa phương để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng. 

2.3. Việc áp dụng thuật toán M5P để nghiên cứu đặc điểm phát tán khí phóng 

xạ radon trong luận án mới chỉ mang tính chất xây dựng phương pháp và thử 

nghiệm bước đầu do số liệu nghiên cứu mới được thực hiện tại 21 nhà dân khu vực 

mỏ, tuy nhiên đã cho thấy sự hiệu quả và khả năng áp dụng các thuật toán trong 

việc giải quyết các bài toán phát tán khí phóng xạ từ khu vực mỏ ra môi trường 
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xung quanh. Chính vì vậy, NCS đề xuất cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn 

về khả năng áp dụng các thuật toán tính toán sự phát tán khí phóng xạ từ khu vực 

mỏ ra môi trường xung quanh. 
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