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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Quặng vàng thuộc nhóm khoáng sản kim loại, là quặng có ý nghĩa rất 

quan trọng trong sự phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia; nước CHDCND 

Lào cũng không nằm ngoại lệ. Việc khai thác và sử dụng vàng trên thế giới 

cũng như ở Lào có lịch sử lâu đời. Hiện nay, nhu cầu ứng dụng vàng rất đa 

dạng; vì vậy, việc nghiên cứu, điều tra đánh giá và thăm dò, khai thác quặng 

vàng là một yêu cầu có tính cấp thiết và là vấn đề rất quan trọng đối với mỗi 

quốc gia; đặc biệt đối với các nước có nền khai khoáng đang phát triển như 

Việt Nam, cũng như nước CHDCND Lào. 

Theo các kết quả nghiên cứu địa chất trong thời gian gần đây cho thấy 

khu vực Nam Lào; trong đó có vùng Attapeu được đánh giá là có tiềm năng lớn 

về vàng gốc. Tuy nhiên, cho đến nay các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu còn 

nhiều hạn chế, hầu hết các kết quả nghiên cứu còn mang tính riêng lẻ và tập 

trung chủ yếu vào việc điều tra đánh giá và thăm dò ở một số điểm mỏ quặng 

vàng có triển vọng, phục vụ trực tiếp cho các dự án khai thác của các doanh 

nghiệp. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại ở khu vực Nam Lào nói chung, vùng 

Attapeu nói riêng chưa có công trình nghiên cứu nào được nghiên cứu một cách 

đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về đặc điểm quặng hóa cũng như việc dự báo 

sinh khoáng định lượng về tài nguyên vàng gốc làm cơ sở khoa học cho việc 

khoanh định các diện tích triển vọng và định hướng công tác tìm kiếm đánh 

giá, thăm dò vàng gốc trong vùng. 

Vì vậy, đề tài "Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác tìm kiếm 

thăm dò vàng gốc vùng Attapeu nước CHDCND Lào" được NCS lựa chọn 

nghiên cứu là nhằm góp phần giải quyết nhiệm vụ trên và đáp ứng yêu cầu do  

thực tế đòi hỏi. 

2. Mục tiêu của luận án 

Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm quặng hóa, xác lập các yếu tố liên quan 
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và khống chế quặng vàng gốc trong vùng Attapeu; từ đó đánh giá tiềm năng tài 

nguyên, khoanh định diện tích triển vọng và định hướng công tác tìm kiếm, 

thăm dò. 

3. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quặng vàng gốc và các thành tạo 

địa chất có liên quan phân bố trong vùng Attapeu. 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Phạm vi nghiên cứu của luận án thuộc tỉnh Attapeu, miền nam nước 

CHDCND Lào; vùng nghiên cứu có tổng diện tích hơn 9.500km2. 

5. Nhiệm vụ của luận án 

 - Thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu hiện có về địa chất, 

khoáng sản trong vùng nghiên cứu; các tài liệu liên quan đến quặng vàng gốc 

đã được công bố ở Lào, Việt Nam và trên thế giới. 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm quặng hóa, đặc điểm thành phần vật 

chất, đặc điểm phân bố, hình thái - cấu trúc các thân quặng, đới khoáng hóa 

vàng gốc trong vùng. 

- Nghiên cứu xác định thành phần vật chất quặng (khoáng vật, hóa học), 

đặc điểm biến đổi đá vây quanh quặng vàng gốc. 

- Xác định các yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa vàng gốc; xác 

định tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm và phân vùng triển vọng. 

- Đánh giá tiềm năng tài nguyên quặng vàng gốc trên từng diện tích triển 

vọng đã phân chia và đề xuất định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò quặng 

vàng gốc vùng Attapeu.  

6. Những điểm mới của luận án 

1. Bằng các phương pháp phân tích định lượng hiện đại, đã xác định 

quặng hóa vàng gốc vùng nghiên cứu có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung 

bình (2000C - 3000C), có 02 giai đoạn tạo quặng sản phẩm và được đặc trưng 
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bởi 02 tổ hợp cộng sinh khoáng vật là thạch anh - pyrit - vàng và thạch anh - 

pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng. 

2. Xác lập được 03 nhóm yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa, làm 

rõ đặc điểm hình thái - cấu trúc thân quặng; đồng thời xác lập được các tiền đề 

và dấu hiệu tìm kiếm; khoanh định 14 diện tích triển vọng quặng vàng gốc với 

tổng diện tích 411,2km2 (02 diện tích rất triển vọng cấp A; 08 diện tích triển 

vọng cấp B và 04 diện tích chưa rõ triển vọng cấp C). 

3. Bằng phương pháp dự báo tài nguyên định lượng, đã dự báo tài nguyên 

quặng vàng gốc vùng Attapeu là khá lớn (đạt khoảng trên 200 tấn), phân bố 

trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc phía đông vùng nghiên cứu 

(giáp biên giới Việt Nam và Campuchia). 

4. Áp dụng một số phương pháp toán địa chất, đã xác lập nhóm mỏ vàng 

gốc vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc nhóm mỏ thăm dò III đồng thời xác lập 

mạng lưới thăm dò và đề xuất tổ hợp phương pháp tìm kiếm thăm dò hợp lý. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

 1. Ý nghĩa khoa học: 

Việc xác lập các các yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa, đặc điểm 

hình thái - cấu trúc thân quặng và đới khoáng hóa cũng như kết quả xác lập nhóm 

mỏ và mạng lưới thăm dò vàng gốc trong vùng nghiên cứu là cơ sở khoa học bổ 

sung lý luận khoa học trong lĩnh vực địa chất học tìm kiếm và thăm dò khoáng 

sản rắn, tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo. 

2. Ý nghĩa thực tiễn: 

- Cung cấp cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp cơ sở dữ liệu địa 

chất khoáng sản vàng gốc vùng Attapeu đảm bảo độ tin cậy; là tài liệu tham 

khảo định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò và đầu tư khai thác phát triển mỏ. 

- Cung cấp cho cơ sở sản xuất hệ phương pháp nhằm nâng cao độ tin cậy 

trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng; lựa chọn mạng lưới thăm dò phù hợp với 
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kiểu mỏ vàng gốc vùng Attapeu và các vùng khác có điều kiện địa chất tương tự. 

8. Luận điểm bảo vệ của luận án 

Luận điểm 1: 

Quặng vàng gốc vùng Attapeu có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung 

bình (2000C - 3000C), gồm 02 giai đoạn tạo quặng sản phẩm đặc trưng bởi 02 

tổ hợp cộng sinh khoáng vật: thạch anh - pyrit - vàng và thạch anh - pyrit - 

chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng; có tiềm năng lớn và phân bố tập trung 

trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong. 

Luận điểm 2:  

Các thân quặng vàng gốc có hình thái - cấu trúc phức tạp, chiều dày biến 

đổi thuộc loại không ổn định, hàm lượng vàng phân bố rất không đồng đều; các 

mỏ vàng gốc vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc nhóm thăm dò III. Trong thăm dò 

hợp lý nhất là sử dụng mạng lưới dạng tuyến, với khoảng cách tuyến 40 - 60m, 

công trình trên tuyến 20 - 30m. 

9. Kết cấu của luận án 

Nội dung của luận án được trình bày trong 137 trang đánh máy khổ A4; 

08 bản vẽ; 27 bảng biểu và 70 hình ảnh minh họa kèm theo. Ngoài phần mở 

đầu và kết luận, nội dung của luận án được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1. Đặc điểm địa chất khoáng sản vùng Attapeu nước CHDCND Lào. 

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

Chương 3. Đặc điểm quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu nước CHDCND 

Lào. 

Chương 4. Đánh giá tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò 

quặng vàng gốc vùng Attapeu.  

10. Cơ sở tài liệu của luận án 

 Luận án được hoàn thành trên cơ sở tham khảo tài liệu từ các công trình 

nghiên cứu trước và kết quả nghiên cứu bổ sung của NCS từ năm 2014 đến 
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năm 2021, gồm: 

 - Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản bauxit và các khoáng sản 

khác vùng Nam Lào của Liên đoàn Intergeo, tỷ lệ 1:500.000; 1:25.000; 

1:10.000. 

 - Báo cáo kết quả điều tra địa chất và khoáng sản vùng Attapeu của JICA, 

tỷ lệ 1:200.000. 

 - Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò khoáng sản vàng khu vực Vangtat, 

Sanxay, tỉnh Attapeu của công ty Vangtat Mining, tỷ lệ 1:25.000; 1:2.000. 

 - Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò quặng vàng khu Huaydai-Namxuan, 

huyện Phuvong, tỉnh Attapeu của công ty TNHH Lào - Vạn Lợi, tỷ lệ 1:25.000; 

1:2.000. 

 - Báo cáo kết quả tìm kiếm quặng đồng, vàng và khoáng sản đi kèm của 

công ty Longthanh Mining, tỷ lệ 1:25.000. 

 - Các báo cáo địa chất, khoáng sản và các công trình nghiên cứu về vàng 

gốc được công bố tại nước CHDCND Lào, Việt Nam và trên thế giới. 

- Các tạp chí chuyên ngành, sách tham khảo, các luận án, công trình khoa 

học đã công bố ở Việt Nam, Lào và trên thế giới liên quan đến quặng hóa vàng 

gốc nói chung, vùng nghiên cứu nói riêng.  

-  Thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu phân tích các loại mẫu liên quan 

đến quặng vàng gốc tại vùng nghiên cứu, các mẫu được thu thập và phân tích 

tại các phòng thí nghiệm địa chất có uy tín ở Việt Nam và trên thế giới. Ngoài 

ra, NCS đã lấy và phân tích bổ sung: 37 mẫu khoáng tướng, 25 mẫu lát mỏng 

(phân tích tại trường Đại học Mỏ-Địa chất; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng 

sản), 04 mẫu kính hiển vi điện tử quét (phân tích tại trường Đại học Mỏ-Địa 

chất), 02 mẫu bao thể (phân tích tại viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) để 

xác định thành phần vật chất quặng và nhiệt độ thành tạo quặng và mẫu phân 

tích tuổi đồng vị của quặng vàng gốc (phân tích tại Nhật Bản). 
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11. Nơi thực hiện đề tài 

Luận án được hoàn thành tại bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa 

học và Kỹ thuật Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới sự hướng dẫn 

khoa học của PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Phương và TS. Nguyễn Tiến Dũng. 

Trong quá trình hoàn thành luận án, NCS đã được sự quan tâm giúp đỡ 

và tạo điều kiện của lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phòng Đào tạo 

Sau đại học, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa 

chất; lãnh đạo Liên đoàn Intergeo, viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng 

sản, Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào.  

Tác giả cũng nhận được sự động viên giúp đỡ tận tình của TS. Đỗ Quốc 

Bình, PGS.TS. Đặng Xuân Phong, PGS.TS. Lương Quang Khang, PGS.TS. 

Bùi Hoàng Bắc, TS. Đỗ Văn Nhuận, PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, TS. Khương 

Thế Hùng, TS. Phan Viết Sơn, TS. Ngô Xuân Đắc, TS. Nguyễn Khắc Du, ThS. 

Bùi Viết Sáng, ThS. Phan Hoàng Giang, các nhà Khoa học Địa chất Việt Nam 

và đồng nghiệp. 

NCS xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các nhà địa chất và các 

đồng nghiệp cho phép tham khảo và kế thừa tài liệu để tác giả hoàn thành luận án 

này. 
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Chương 1 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÙNG ATTAPEU  

NƯỚC CHDCND LÀO 

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

Vùng Attapeu nằm ở phía đông nam nước (CHDCND) Lào, cách thủ đô 

Viêng Chăn theo đường quốc lộ 13S xuống phía nam khoảng 900km; cách biên 

giới Việt Nam (tỉnh Kon Tum) theo đường quốc lộ 11 khoảng 80km. 

Vùng Nam Lào là một bộ phận của khu vực trung tâm bán đảo Đông 

Dương thuộc Đông Nam Á được cấu thành bởi các thành tạo địa chất từ tiền 

Cambri và Phanerozoi. 

Trên bình đồ cấu trúc hiện tại, Đông Nam Á thuộc mảng Á - Âu tiếp giáp 

với các mảng Ấn độ - Australia ở phía tây - nam, biển Philippin - Pacific ở phía 

đông đang dịch chuyển, hút chìm xuống dưới Đông Nam Á (Hutchison, 1999, 

2007) khu vực Đông và Đông Nam Á rộng lớn gồm các khối hoặc địa khu lục 

địa (terrane) như Nam Trung Quốc, Đông Dương, Simao, Sibumasu (Shan - 

Thai), Sukhothai, Chanthaburi, có nguồn gốc từ Gondwana có thể từ rìa tây bắc 

Australia - Ấn Độ nứt tách, trôi dạt hình thành Paleo - Tethys, Meso - Tethys 

và bồi kết khâu nối với nhau trong Paleozoi và Mesozoi (Metcalfe, 2013). 

Vùng Attapeu thuộc địa khu liên hợp Đông Dương gồm Craton 

Indosinia, đai tạo núi Paleozoi sớm Huế-Sekong, đai tạo núi Indosinia Mekong, 

bể nội lục Mesozoi muộn và các cấu trúc nội lục Kainozoi có nguồn gốc khác 

nhau (Trần Văn Trị và nnk, 1986, 2007; Nguyễn Xuân Bao và nnk, 2001). 

 - Craton Indosinia: Chiếm phần trung tâm bán đảo Đông Dương có khối 

nhô Kon Tum; gồm các đá móng kết tinh Tiền Cambri (Fromaget, 1941) tái 

biến cải mạnh mẽ trong Phanerozoi chiếm phần phía đông, trũng Mesozoi 

Khorat ở phía tây và các đai tạo núi do các quá trình khép lại của Proto - Tethyr 

và Paleo - Tethys che phủ. 
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- Đai tạo núi Caledoni Nam Trường Sơn - Sekong: Phân bố ở Trung Bộ, 

Việt Nam theo hướng tây bắc - đông nam vòng qua Trung và Nam Lào chuyển 

cong theo hướng á kinh tuyến dọc lưu vực Sekong. Đai tạo núi Nam Trường 

Sơn - Sekong (đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong) ở Nam Lào gồm các 

dãy địa tầng - kiến tạo Paleozoi cũng như các thành tạo magma Paleozoi phân 

bố dọc lưu vực sông Sekong gồm: 

Tổ hợp Ophiolit Ngọc Hồi - Pleiwek, tổ hợp ophiolit này phân bố thành 

một đới lớn bên phía tỉnh Kon Tun thuộc Việt Nam được xếp vào đới khâu 

Ngọc Hồi - Pleiwek (Nguyễn Xuân Bao và n.n.k, 2001) và một phần nhỏ kéo 

dài sang khu vực Sexu. 

Phức hệ bồi kết Paleozoi hạ - trung, các dãy trầm tích núi lửa sinh 

Neoproterozoi - Cambri hạ lộ ra chủ yếu ở phía Việt Nam, Cambri - Silur hạ 

phân bố dọc rìa tây Nam Lào tạo thành những cấu trúc có phương á kinh tuyến. 

Tổ hợp thạch kiến tạo cung magma, gồm các đá diorit, granodiorit - granit thuộc 

loại cung rìa lục địa, có tuổi đồng vị K/Ar là 418 triệu năm (JICA - Nhật Bản, 

2008; Trần Văn Trị và n.n.k, 1980) và các tuổi U-Pb zircon SHRIMP là 444 

triệu năm (Carter A, et al, 2001) xuyên qua các dãy trầm tích Neoproterozoi - 

Silur hạ. Việc xuất hiện các xâm nhập granitoid tuổi Silur và trầm tích Devon 

nằm không chỉnh hợp trên các trầm tích cổ hơn chứng tỏ quá trình tạo núi 

Caledoni muộn tác động lên khu vực này. 

Tổ hợp thạch kiến tạo lớp phủ sau va chạm, trầm tích Devon phủ không 

chỉnh hợp trên các đá cổ hơn tạo ra những nếp uốn thoải, có bình đồ cấu trúc 

khác với các phức hệ bồi kết Paleozoi hạ trong vùng. 

- Đai tạo núi Indosinia Mekong, chiếm phần diện tích phía đông và nam 

Attapeu, phân nhánh phía tây qua Campuchia - đông Malay và nhánh phía đông 

chạy dọc Trường Sơn thuộc Việt - Lào.  

Đới Trường Sơn có các tổ hợp thạch kiến tạo kiểu đảo rìa lục địa tích 

cực gồm các đá núi lửa andesit, andesit - dacit xen kẽ đá phiến silic, đá vôi chứa 
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trũng lỗ Permi sớm - giữa lộ ra ở cực tây Mường Tè, Điện Biên kéo xuống lưu 

vực Srepok liên quan với đới hút chìm Paleo - Tethys cắm chúc về phía đông 

theo tọa độ hiện tại. Ngoài ra còn gặp các thể diorit, granodiorit, granit có tuổi 

Permi - Trias sớm đi kèm. 

Tổ hợp thạch kiến tạo rìa lục địa tích cực lục nguyên - carbonat, andesit 

- dacit; granitoid; Carbon - Trias sớm tạo thành những nếp uốn phần lớn là đơn 

nghiêng có hướng dốc cắm về tây - tây nam lộ ra dọc các vùng Salavan qua 

Sekong - Nậm Kong - Mường Khong và rải rác phí đông bắc vùng Attapeu. 

Tổ hợp thạch kiến tạo granitoid đồng va chạm có tuổi Trias sớm ứng với 

giai đoạn sớm tạo núi Indosinia. Trong giai đoạn này, các đá biến chất cao và 

siêu cao tướng granit tuổi Trias sớm phát hiện chồng lên các thành tạo cổ hơn 

lộ ra nhiều nơi ở trung trung bộ Trường Sơn giữa Việt Nam và Lào.  

Tổ hợp thạch kiến tạo sau va chạm Trias sớm - giữa là tổ hợp các đá lục 

nguyên phun trào acit và granitoid phân bố ở khu vực Mường Khong, Nam 

Kong, rìa phía đông cao nguyên Bolaven và rải rác ở các vùng Dakchung - 

Dakkalnua - Phu Tonghoi. Tiếp theo là các trầm tích lục nguyên chứa than Trias 

thượng tướng lục địa nằm không chỉnh hợp trên các thành tạo cổ hơn phân bố 

hạn chế ở vùng. 

- Bể nội lục Mesozoi muộn - Attapeu, tổ hợp thạch kiến tạo nội lục 

Mesozoi muộn gồm các trầm tích biển nông ven bờ Jura hạ - trung và trên 

chúng là các trầm tích vụn thô màu đỏ thường chứa muối mỏ, thạch cao điển 

hình là loạt Khorat ở Thái Lan cũng như các trầm tích tương ứng ở Trung và 

Nam Lào. 

- Các cấu trúc nội lục Kainozoi, sự va chạm giữa Ấn Độ vào Châu Á sinh 

ra đai tạo núi Himalaya mà khu vực hình thành các cấu trúc nội lục như các 

trũng trầm tích Neogen phía đông Attapeu, cũng như các lớp phủ bazan Neogen 

- Đệ tứ phân bố rộng rãi trên các cao nguyên Champasak, Sanxay… 
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Hình 1.1: Vị trí địa chất vùng nghiên cứu trên bình đồ cấu trúc khu vực 

(Theo Metcalfe, 2013 có bổ sung điều chỉnh) 
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Hình 1.2: Sơ đồ cấu trúc kiến tạo vùng nghiên cứu4 
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1.2. Sơ lược lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản 

Lãnh thổ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, vùng nghiên 

cứu nói riêng từ lâu đã được nhiều nhà địa chất quan tâm. Trải qua hơn một 

nửa thế kỷ khảo sát và nghiên cứu với những mục đích khác nhau, tình hình địa 

chất dần được làm sáng tỏ. Quá trình nghiên cứu được chia thành hai thời kỳ: 

1.2.1. Thời kỳ trước năm 1975 

Ở thời kỳ này, chủ yếu là các công trình nghiên cứu của các nhà địa chất  

Pháp, nổi bật gồm: 

- Năm 1882, F.Fuchs thành lập bản đồ địa chất khái quát Đông Dương 

tỷ lệ 1:4.000.000. 

- Năm 1913, L.Dussault đã tiến hành khảo sát thực địa từ Khammouan 

về Vientiane và thành lập sơ đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:400.000. Những tài 

liệu chi tiết của các công trình này hiện nay bị thất lạc. 

- Từ năm 1924 đến 1925 R. Bourret tiến hành khảo sát vùng Hạ Lào trên 

một diện tích rộng lớn gữa Kon Tum và Attapeu, nhưng vì lý do an ninh nên 

công tác khảo sát thực địa không hoàn thành được như dự kiến, bản đồ địa chất 

tỷ lệ 1:500.000 kèm theo tài liệu xuất bản "Dải Trường Sơn và cao nguyên Hạ 

Lào" chỉ là một sơ đồ địa chất rất sơ lược. 

- Từ năm 1923 đến 1927, J. Fromaget đã tiến hành thành lập bản đồ địa 

chất Vinh tỷ lệ 1:500.000, đồng thời xuất bản tập tài liệu thuyết minh mang tên 

"Dải Trường Sơn và cao nguyên Hạ Lào ở tây thành Huế". Ông đã mô tả các 

trầm tích Ordovic không bị biến chất chứa Dalmanites cf. socialis ở thượng 

nguồn Nam Theun.  

- Từ năm 1927 đến năm 1931, J.H.Hoffet đã thành lập các tờ bản đồ địa 

chất Huế, Đà Nẵng tỷ lệ 1:500.000. Ông đã cho xuất bản tập "Nghiên cứu địa 

chất Trung Đông Dương khu vực gần sông Nam Khong và Tourane" để thuyết 

minh cho các tờ bản đồ này. Các tài liệu được chính thức xuất bản năm 1933. 
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Trong công trình này J. H. Hoffet còn xếp chung các thành tạo Jura hạ và Kreta 

vào một phân vị địa tầng  (J - K). Do mức độ nghiên cứu còn sơ lược nên  nhiều  

thành tạo địa chất chưa được phân chia chi tiết. Trong các năm sau, khi nghiên 

cứu khu vực Đồng Hến - Sepon, Hoffet đã tìm được hoá đá nước lợ 

(Gastropoda, Pelecypoda) và xương khủng long trong trầm tích màu đỏ chứa 

muối thuộc phần trên của mặt cắt, đồng thời tìm được hoá thạch Pelecypoda 

trong trầm tích lục nguyên xen carbonat thuộc phần dưới mặt cắt, tạo cơ sở cho 

việc phân chia lại phần này và xếp các trầm tích màu đỏ chứa muối vào Kreta. 

- Từ năm 1929 đến 1933, E. Saurin và Bornelli tiến hành khảo sát thực 

địa khu vực cận Nam Lào, vùng giáp ranh giới Campuchia và thành lập bản đồ 

địa chất tờ Khong tỷ lệ 1:500.000, được xuất bản vào năm 1942. 

- Năm 1937, J.Fromaget tổng hợp kết quả nghiên cứu địa chất Đông 

Dương để thành lập Bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1:2.000.000, sau đó năm 

1952 đã được hiệu đính và xuất bản lần thứ hai. Ở thời kỳ này ông đã thành lập 

bản đồ kiến trúc Đông Dương tỷ lệ 1:5.000.000. Bản đồ được thành lập trên cơ 

sở những phân vị kiến tạo - địa tầng (các vật liệu Huroni, Caledoni, Hecxini, 

Indosinia và Himalay). Chúng là các vật chất - kiến trúc được phân cách nhau 

bởi các bất chỉnh hợp và rất gần gũi với khái niệm "Phức hệ kiến trúc". 

- Năm 1950, E.Saurin đã xuất bản tài liệu "Tài nguyên khoáng sản nước 

Lào", trong đó đã nêu tóm tắt, tổng hợp các khoáng sản của lãnh thổ nước Lào 

nói chung và vùng Nam Lào nói riêng. 

- Năm 1958, các nhà địa chất Pháp đã tiến hành tìm kiếm đánh giá sơ bộ 

quặng đồng khu vực Huoay Vi song không để lại tài liệu. 

- Năm 1960, Đoàn bauxit thuộc BRGM (Cộng hoà Pháp) đã tiến hành 

một số lộ trình khảo sát địa chất và đã phát hiện dấu hiệu bauxit thuộc vùng cao 

nguyên khu vực biên giới ba nước và đã có đánh giá sơ bộ về triển vọng bauxit 

vùng cao nguyên bazan Nam Lào. 
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- Năm 1963, Nha Địa dư quốc gia Việt Nam xuất bản tập bản đồ địa chất 

Đông Dương tỷ lệ 1:500.000 do E.Saurin làm chủ biên, trong đó phần Đông 

Dương về cơ bản vẫn phản ánh các kết quả nghiên cứu của J. Fromaget từ 

những năm trước đó. 

- Năm 1969, Lê Thạc Xinh đã tổng hợp các tài liệu địa chất của Pháp để 

thành lập bản đồ địa chất Lào tỷ lệ 1:500.000 cùng bản thuyết minh về địa chất 

và khoáng sản. 

Tiếp theo là thời gian chiến tranh trên lãnh thổ nước Lào, việc nghiên 

cứu địa chất hầu như không có gì đáng kể, chỉ có một số nghiên cứu riêng lẻ 

trong một số khu vực nhỏ. 

Cũng trong thời gian này, các vùng kề cận ở Thái Lan và Việt Nam, công 

cuộc nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản được tiến hành khá đồng bộ 

trong những năm 60 và đầu những năm 70. Các phát hiện mới về địa chất và 

khoáng sản của các vùng lãnh thổ kế cận này là cơ sở cho những đề xuất mới 

trong công trình tổng hợp về địa chất Lào xuất hiện vào cuối những năm 1970 

(Iu.G.Gatinxki, D.R.Workman, H.Fontaine 1978). 

1.2.2. Thời kỳ sau năm 1975 

Trong thời gian này, các công trình nghiên cứu địa chất khu vực hầu hết 

là tổng hợp tài liệu, có một vài khu vực được nghiên cứu chi tiết để thăm dò và 

khai thác khoáng sản. 

- Năm 1978, tổ chức ADB/UNDP đã tiến hành lập bản đồ địa chất và 

điều tra khoáng sản một phần diện tích tỉnh Sekong, Attapeu, Salavan bằng các 

phương pháp truyền thống kết hợp với phân tích, giải đoán ảnh vệ tinh Landsat. 

Hiện nay, các tài liệu khảo sát của công trình đã bị thất lạc. 

- Năm 1978, Đoàn địa chất Việt - Lào C.105 (Liên đoàn C, nay là Liên 

đoàn Intergeo) đã tìm kiếm thăm dò thạch cao và muối mỏ, thành lập bản đồ 

địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Đồng Hến, giáp phía bắc vùng nghiên cứu. 
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- Năm 1984, E.D. Sulydy Kondratiev, I.U. Baculin và nnk. đã tiến hành 

phân tích ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ địa chất ảnh vũ trụ lãnh thổ nước Lào 

tỷ lệ 1:1.500.000. Trên bản đồ này, các nhà địa chất Liên Xô đã phân chia ra 

các đới cấu trúc chính và các phức hệ cấu trúc đặc trưng. Việc phân chia còn 

thiếu nhiều cơ sở thực tế và hoàn toàn theo quan điểm kiến tạo máng. 

- Năm 1985, Liên đoàn Intergeo đã tiến hành ''Tìm kiếm, đánh giá triển 

vọng bể than Salavan" trên diện tích 650 km2. Kết quả công tác tìm kiếm đánh 

giá đã sơ bộ khoanh định được diện lộ trầm tích chứa than, bước đầu đã phân 

chia ra các phân vị địa tầng trên cơ sở đặc điểm cổ sinh, thạch học và sự có mặt 

của các vỉa than. Đã chỉ ra các diện tích than có triển vọng và sơ bộ xác định 

trữ lượng và tài nguyên dự báo là 27.986,5 nghìn tấn, trong đó trữ lượng cấp 

C2 là 92 nghìn tấn. 

- Năm 1986, Liên đoàn Intergeo tiến hành thăm dò than tại khu mỏ 

Sekong vùng Chaceui. Tuy nhiên do phương án thi công còn dở dang nên các 

dạng công việc mới chỉ thực hiện được một phần, chủ yếu là các công trình trên 

mặt, chưa tiến hành các công trình để khống chế các vỉa than theo chiều sâu 

nên chưa có đủ các số liệu cần thiết để đánh giá khu mỏ này. 

- Năm 1987, các nhà địa chất Liên đoàn Intergeo và Cục Địa chất - Mỏ 

CHDCND Lào đã nghiên cứu địa chất và điều tra khoáng sản vùng biên giới 

ba nước, thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản "Vùng biên giới Việt Nam - 

Lào - Camphuchia" tỷ lệ 1:500.000. Vì  công tác khảo sát thực địa được tiến 

hành rất hạn chế cho nên về cơ bản đây chỉ là tài liệu tổng hợp, chưa đưa ra 

được các tài liệu chi tiết về địa chất và khoáng sản của vùng. 

- Năm 1988, Phan Cự Tiến thành lập Bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 

1:1.000.000 trên cơ sở khảo sát thực địa, tổng hợp tài liệu và phân tích ảnh vệ 

tinh và ảnh máy bay. Do tỷ lệ nhỏ, nên bản đồ chỉ thể hiện các cấu trúc chính 

trong đó có khu vực Attapeu mà không đưa ra tài liệu chi tiết nào. 
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- Năm 1990, các nhà địa chất Liên Xô (E.D. Sulydy Kondratiev, B.D. 

Bush và nnk) đã tiến hành phân tích ảnh vệ tinh và ảnh máy bay để thiết lập 

bản đồ địa chất ảnh toàn nước Lào tỷ lệ 1:500.000. Trên bản đồ này cấu trúc 

khu vực Attapeu phần nào đã được làm sáng tỏ và phù hợp với bình đồ cấu trúc 

của khu vực lân cận. 

- Từ năm 2005 đến 2008, Liên đoàn Intergeo - Tổng cục Địa chất và 

khoáng sản Việt Nam và cục Địa chất và Khoáng sản nước CHDCND Lào đã 

hoàn thành dự án “Tìm kiếm - đánh giá quặng bauxit và các khoáng sản đi kèm 

miền Nam Lào”. 

- Tháng 10 năm 2006, nhóm kỹ sư địa chất Việt, gồm Đỗ Quốc Hùng, 

Nguyễn Văn An và nnk (dự án miền Nam Lào) trong quá trình lấy mẫu sa 

khoáng tại khu vực Namxuan đã phát hiện một số mạch thạch anh - sulfur và 

thạch anh - sulfur chứa vàng; đồng thời kết quả phân tích mẫu đã phát hiện một 

số vành phân tán trọng sa vàng có hàm lượng cao. 

- Tháng 3 đến tháng 5 năm 2007, nhóm kỹ sư địa chất trưởng nhóm là 

Vương Văn Dũng và nnk (dự án miền Nam Lào) đã phát hiện mạch thạch anh 

- sulfur đồng chứa vàng có hàm lượng cao. 

- Năm 2008, JICA đã thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 

1:200.000 tại khu vực Đakyoy -Vangtat tỉnh Attapeu. Kết quả đo vẽ thành lập 

bản đồ địa chất đã xác định được một số địa tầng có chứa quặng đồng và vàng 

trong vùng, trong báo cáo và bản đồ địa chất đã đề cập khá đầy đủ về đặc điểm 

địa chất và khoáng sản trong vùng. 

- Tháng 3 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, Liên đoàn Intergeo đã thực 

hiện việc tìm kiếm đánh giá quặng vàng tại khu vực bản Huayday, huyện 

Phuvong, tỉnh Attapeu trong diện tích 6km2. 

Trong những năm gần đây, Liên đoàn địa chất Intergeo (Việt Nam) và 

Đoàn địa chất Lào đã tiến hành "Điều tra khoáng sản lập bản đồ địa chất vùng 
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Nam Lào tỷ lệ 1: 200.000". Tuy nhiên cho đến nay công tác này còn đang trong 

giai đoạn tổng kết; vì vậy, những nghiên cứu mới về địa chất khu vực vẫn chưa 

được công bố. 

Công tác khảo sát nghiên cứu về khoáng sản khu vực Sanxay - Attapeu 

lần đầu tiên được công ty Cổ Phần Việt - Lào phối hợp cùng Đoàn Khai thác 

Khoáng sản bộ Quốc phòng Lào tiến hành điều tra lập bản đồ địa chất khoáng 

sản tỷ lệ 1:25.000 trên diện tích 250 km2, đồng thời trên cơ sở kết quả tìm kiếm 

đã tiến hành thăm dò trên diện tích 3 km2 phục vụ khai thác tại Vangtat - Sanxay 

- Attapeu bằng tổ hợp các phương pháp địa chất, địa vật lý, trắc địa và khoan 

khai đào để đánh giá tiềm năng và triển vọng khoáng sản vàng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng Attapeu rất có triển vọng về khoáng 

sản vàng, cần tiếp tục nghiên cứu nhằm định hướng có hiệu quả cho khai thác 

và chế biến khoáng sản trong thời gian tới. 

Tóm lại: Các kết quả nghiên cứu địa chất trong thời gian qua cho thấy 

vùng Attapeu có tiềm năng về vàng gốc. Tuy nhiên, ngoại trừ một số đề án điều 

tra, thăm dò trên một vài diện tích có triển vọng công nghiệp để phục vụ trực 

tiếp cho các dự án khai thác của các doanh nghiệp; đến thời điểm hiện tại, 

vùng Attapeu chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ, toàn diện và có hệ thống 

về đặc điểm quặng hóa, cũng như việc dự báo sinh khoáng định lượng về tài 

nguyên vàng gốc làm cơ sở khoa học cho việc khoanh định các diện tích triển 

vọng và định hướng công tác tìm kiếm, đánh giá và thăm dò vàng gốc trong 

vùng nghiên cứu. Các hạn chế, tồn tại nêu trên cũng chính là những vấn đề 

được NCS nghiên cứu và giải quyết trong công trình này.  

 

 

 



18 
 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ hiện trạng nghiên cứu, điều tra địa chất và tìm kiếm, thăm dò khoáng sản vùng Attapeu 
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1.3. Khái quát về đặc điểm địa chất vùng Attapeu 

1.3.1. Khái quát về địa tầng 

Địa chất vùng Attapeu đã được đo vẽ và thành lập các bản đồ địa chất tỷ 

lệ từ 1:500.000; 1:200.000; 1:50.000; 1:25.000 với khoảng thời gian khác nhau. 

Theo kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất [3], [4], [46], [59], vùng Attapeu 

gồm các thành tạo địa tầng sau (Hình 1.4): 

Giới PROTEROZOI 

Phân bố ở khu vực phía đông và đông nam của vùng nghiên cứu, bao 

gồm các đá gneis biotit, đá phiến thạch anh  biotit, đá phiến kết tinh. Có chiều 

dày lớn hơn 430m. 

Giới PALEOZOI 

- Hệ Cambri, thống trung - hệ Ordovic, thống hạ (2-O1): Phân bố ở khu 

vực trung tâm phía đông vùng nghiên cứu, có các đá phiến sericit, đá phiến 

thạch anh - sericit, đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến thạch anh, cát kết 

bị biến đổi. Có chiều dày 1.400-1.800m. 

- Hệ Ordovic, thống thượng - hệ Silur (O3-S): Bao gồm các đá phiến 

sericit, đá phiến thạch anh - sericit, cát sạn kết, cát kết, bột kết, đá vôi silic, đá 

phiến thạch anh - calcit; phân bố một phần ở phía đông bắc và đông nam của 

vùng nghiên cứu. Có chiều dày từ 1.580-1.730m. 

- Hệ Devon thống trung - thống thượng (D2-3): Phân bố phần phía trên 

khu Antoum - Namvong; thành phần gồm cát kết thạch anh, bột kết có sericit. 

Có chiều dày 100-1.100m.  

- Hệ Carbon, thống hạ (C1): Gồm có cát kết, bột kết, sét kết, đá phiến 

sét, đá phiến sét than và các vỉa than; chứa hoá thạch thực vật; phân bố ở phía 

đông bắc vùng nghiên cứu. Có chiều dày 280-700m. 

- Hệ Carbon, thống thượng - hệ Permi, thống hạ (C2-P1): Phát hiện ở 

khu vực trung tâm phía đông bắc vùng nghiên cứu, có các đá vôi vi hạt, đá vôi 

sét xen ít lớp bột kết và đá phiến sét. Có chiều dày 500 - 800m. 
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- Hệ Permi, thống trung (P2): Phân bố kéo dài theo phương tây bắc - 

đông nam tại khu vực Dakkanat. Thành phần thạch học chủ yếu là phun trào 

ryodacit và tuf. Các đá này bị đá bazan tuổi N2 - Q1 phủ bất chỉnh hợp lên trên. 

Giới MEZOZOI 

- Hệ Trias, thống hạ, thống trung (T1-2): Phân bố rộng rãi ở khu vực trung 

tâm của vùng nghiên cứu, kéo dài từ phía bắc xuống nam. Gồm có cuội kết, sạn 

kết, cát kết, bột kết, sét kết, đá phiến sét xen các lớp phun trào ryolit và tuf. Có 

chiều dày 550-1.500m. 

- Hệ Jura, thống  hạ - thống trung (J1-2): Phân bố từ trung tâm xuống 

phía tây nam của vùng nghiên cứu, gồm có cát kết màu xám, nâu đỏ, bột kết 

màu nâu đỏ, tím xen ít sét kết màu nâu, cát kết có vôi, bột kết có vôi và khoáng 

hóa đồng. Có chiều dày 600m. 

- Hệ Jura, thống thượng - hệ Creta (J3-K): Lộ ra ở rìa danh giới phía tây 

bắc và một phần ở trung tâm phía tây của vùng nghiên cứu, gồm có sạn kết, cát 

sạn kết, cát kết hạt nhỏ đến vừa màu xám sáng. Có chiều dày 160-340m. 

- Hệ Creta, thống thượng (K2): Phân bố phía tây bắc và một phần ở trung 

tâm phía tây của vùng nghiên cứu, gồm có cuội kết, cuội sạn kết, cát kết, cát 

kết. Có chiều dày 500-600m. 

Giới KAINOZOI 

- Hệ Neogen, thống Pliocen (N2): Phân bố với diện tích nhỏ ở trung tâm 

và phía đông của vùng nghiên cứu, gồm có cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết 

gắn kết yếu. Có chiều dày 50 - 150m. 

- Hệ Neogen, thống Pliocen - hệ Đệ tứ, thống Pleistocen (N2-Q1):  Phân 

bố một phần ở phía tây và phía đông bắc vùng nghiên cứu, có thành phần là 

bazan oliovin, bazan porphyr và tuf của chúng; Có chiều dày 260 - 300m. 

- Hệ Đệ tứ, thống Pleistocen (Q1): Có bazan olivin, bazan pyroxen, các 

đá thường có cấu tạo lỗ hổng, kiến trúc porphyr. Có chiều dày 260-300m.
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Hình 1.4: Sơ đồ địa chất và khoáng sản vùng nghiên cứu 
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1.3.2. Khái quát về đặc điểm magma xâm nhập 

Vùng Nam Lào, các hoạt động magma phát triển khá phong phú và đa 

dạng. Trong vùng Attapeu, các thành tạo magma xâm nhập chiếm khoảng 15% 

diện tích và phân bố chủ yếu trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong 

thuộc phía đông (gần biên giới Lào - Việt Nam - Campuchia). Các thành tạo 

magma vùng nghiên cứu có thành phần từ siêu mafic, mafic, trung tính tới 

felsic, có tuổi từ Paleozoi sớm (PZ1) đến Mesozoi sớm (MZ1). 

* Các thành tạo magma tuổi Paleozoi sớm (PZ1) 

- Thành tạo xâm nhập siêu mafic (σPZ1) 

 Phân bố ở phía trên Sexu dọc theo các thành tạo trầm tích biến chất tuổi 

Cambri giữa - Ordovic sớm (2-O1) và bị khống chế bởi hệ thống đứt gãy 

phương á kinh tuyến. 

Thành phần thạch học gồm peridotit, pyroxenit cùng các sản phẩm biến 

đổi từ chúng như serpentinit và đá phiến talc. 

- Thành tạo xâm nhập mafic (PZ1) 

Phân bố ở khu vực bản Sexu, bám theo hệ thống đứt gãy phương tây bắc 

- đông nam, trong phạm vi đới cấu trúc phát triển các thành tạo trầm tích - biến 

chất tuổi Proterozoi (PR) và Paleozoi sớm (PZ1). 

Thành phần thạch học có hai loại đá chính gabro - amphibol và gabro. 

* Thành tạo magma tuổi Paleozoi giữa (PZ2) 

Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Silur-Devon sớm (..S-D1): Phân 

bố trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong gần phía đông nam khu vực 

Huaykeo và một phần ở Vangtat. Thành phần gồm các đá diorit thạch anh, 

tonalit, granodiorit, granit biotit - hornblend và granit biotit. 

* Thành tạo magma tuổi Paleozoi muộn-Mesozoi sớm (PZ3-MZ1) 

Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Permi - Trias sớm (..P-T1): Có 

thành phần từ gabrodiorit, diorit, granodiorit đến granit, gồm 3 pha xâm nhập: pha 
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1: gabrodiorit, diorit, monzodiorit; pha 2: diorit thạch anh, tonalit, granodiorit, 

granit horblend - biotit; pha 3: granit biotit có hornblend, granit biotit, granit và 

pha đá mạch. Phân bố trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong (Phan Cự 

Tiến, 1989). 

* Thành tạo magma tuổi Mesozoi sớm (MZ1) 

Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Trias sớm (T1): Thành phần chủ yếu 

là granit biotit, granit hai mica, granit sáng màu hạt nhỏ và granit aplit được 

cấu thành trong hai pha xâm nhập. Chúng có dạng khối nhỏ, phân bố rải rác 

trong vùng nghiên cứu. 

* Các thành tạo magma xâm nhập chưa rõ tuổi (Da.ml.l) 

 Bao gồm các thể diabas và đai mạch lamprophyr phân bố rải rác và 

xuyên cắt các thành tạo địa chất có tuổi từ Paleozoi đến Mesozoi sớm, thuộc 

các đới uốn nếp Paleozoi hạ Nam Trường Sơn - Sekong và Paleozoi thượng - 

Mekong (Phan Cự Tiến, 1989) [27]. 

1.3.3. Khái quát về đặc điểm cấu trúc kiến tạo 

a. Hoạt động uốn nếp 

 Trên cơ sở phân tích cấu trúc địa chất và tổng hợp các nguồn tài liệu hiện 

có, hệ thống nếp uốn vùng nghiên cứu được chia thành hai phức nếp uốn chính 

và một số nếp uốn nhỏ từng thành tạo riêng biệt như phức nếp lõm Tây Nam 

Lào; phức nếp lõm Kaleum; nếp lõm bản Nong Viat - bản Bang Ha Noy. 

b. Hoạt động đứt gãy 

 Trong vùng nghiên cứu có 03 hệ thống đứt gãy phát triển theo phương 

tây bắc - đông nam, á kinh tuyến, đông bắc - tây nam. Trong đó, hệ thống đứt 

gãy tây bắc - đông nam là các đứt gãy nghịch, chờm nghịch, chúng phát triển 

mạnh mẽ có vai trò khống chế thân quặng trong vùng. 

1.3.4. Khái quát về đặc điểm khoáng sản 

Trong phạm vi vùng nghiên cứu, đã phát hiện các điểm khoáng sản kim 
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loại và phi kim loại thuộc nhóm khoáng chất công nghiệp phân bố chủ yếu ở  

phía đông. Hiện nay, chưa có các công trình nghiên cứu chi tiết để đánh giá 

triển vọng cũng như quy luật phân bố. Vì vậy, đặc điểm phân bố các điểm quặng 

được NCS đã trình bày trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất 

Liên đoàn Intergeo và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

* Nhóm kim loại 

- Vàng: Là khoáng sản khá phổ biến trong vùng Nam Lào nói chung. 

Vùng Attapeu nói riêng, hiện nay đã ghi nhận 07 điểm quặng vàng gốc phân 

bố chủ yếu ở phần diện tích phía đông. Các thân quặng vàng gốc vùng Attapeu 

được tạo thành chủ yếu là các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng phân bố 

trong các đá trầm tích biến chất Cambri giữa - Ordovic sớm (2-O1); Ordovic 

muộn - Silur (O3-S) và trong đá xâm nhập Permi - Trias sớm (P-T1) (Hình 1.4). 

- Sắt: Phân bố ở phần thượng nguồn suối Namklabai, huyện Sanxay, tỉnh 

Attapeu. Đới quặng sắt phân bố rải rác trên bề mặt địa hình khoảng 3km2.  

- Đồng: Phân bố ở khu vực bản Huaykeo, huyện Phouvong, tỉnh Attapeu. 

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy điểm quặng đồng có diện phân bố khá rộng, 

hàm lượng thấp và chưa thể đánh giá được triển vọng. 

- Chì - kẽm: Phân bố ở phía tây nam bản Dakyet, huyện Sanxay, tỉnh 

Attapeu. Đây là điểm quặng chưa rõ triển vọng. 

- Bauxit: Gặp các đới quặng bauxit ở phía bắc vùng nghiên cứu. Các đới 

quặng bauxit được đánh giá là có quy mô trung bình đến lớn. 

- Molypden: Phân bố ở khu vực huyện Phuvong, theo báo cáo tìm kiếm 

khoáng sản đồng, vàng và khoáng sản đi kèm của công ty Longthanh Mining 

cho thấy hàm lượng molypden dao động từ 0,25-66,3ppm, trung bình 3,59ppm. 

* Nhóm phi kim loại 

- Than bùn: Gặp ở khu vực bản Nathongsomlong, huyện Xamakkhixai, 

tỉnh Attapeu. Điểm than bùn có bề dày mỏng và quy mô nhỏ. 
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- Kaolin: Đã ghi nhận các biểu hiện có kaolin ở khu vực các suối 

Namvong thuộc huyện Sanxay, tỉnh Attapeu. Theo kết quả khảo sát ban đầu 

cho thấy điểm Namvong có chất lượng chưa đạt yêu cầu công nghiệp. 

- Saphir: Tại khu vực Vangtat-Nongkaiok có gặp điểm quặng saphir, 

theo kết quả khảo sát ban đầu chưa rõ quy mô. 

Bảng 1.1: Tổng hợp loại hình khoáng sản vùng nghiên cứu 

TT Điểm quặng Vị trí phân bố Quy mô Mức độ nghiên cứu 

1 Vàng Sanxay; Phuvong  Chưa rõ TD; Điều tra sơ bộ 

2 Sắt Namklabai - Sanxay Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

3 Đồng Houaykeo - Phouvong Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

4 Chì - kẽm Dakyet - Sanxay Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

5 Bauxit Namvong Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

6 Molypden Huyện Phouvong Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

7 Than bùn  Huyện Samakhixay Nhỏ Điều tra sơ bộ 

8 Saphir Vangtat - Nongkaiok Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

9 Kaolin Namvong - Sanxay Chưa rõ Điều tra sơ bộ 

Tóm lại: Vùng nghiên cứu có đặc điểm cấu trúc địa chất khá phức tạp, 

với sự có mặt chủ yếu là các thành tạo địa chất tiền Cambri và Phanerozoi; 

hoạt hóa magma - kiến tạo xảy ra khá mạnh mẽ. Khống chế cấu trúc vùng là 

hệ thống đứt gãy phát triển theo phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến; 

hệ thống đứt gãy này cũng đóng vai trò khống chế quá trình tạo quặng vàng 

gốc trong vùng. 

Khoáng sản trong vùng khá phong phú và đa dạng; trong đó có ý nghĩa 

hơn cả là vàng gốc phân bố tập trung trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - 

Sekong thuộc phần phía đông vùng nghiên cứu. Song mức độ nghiên cứu còn 

nhiều hạn chế, chủ yếu ở giai đoạn đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản khu vực 

tỷ lệ 1:500.000; 1:200.000 đến 1:25.0000, hoặc điều tra đánh giá sơ bộ.  Hiện 

tại chưa có các công trình nghiên cứu chi tiết để đánh giá triển vọng cũng như 

quy luật phân bố của chúng. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Khái quát về quặng hóa vàng 

a. Đặc điểm địa hóa của vàng 

Vàng (Au) thuộc nhóm kim loại quý, màu vàng, tỷ trọng 19,30 g/cm3, độ 

cứng theo thang Mosh từ 2,5-3, nhiệt độ nóng chảy 1.064,18oC, nhiệt độ sôi 

2.856 0C, nhiệt lượng thăng hoa của vàng ở nhiệt độ 298° là 87,7 kkal/mol. 

Vàng thuộc phụ nhóm IB (kim loại chuyển tiếp) trong bảng tuần hoàn 

(cùng với đồng và bạc), có sơ đồ cấu trúc điện tử dạng [Xe] 4f145d106S1, với 

nhân Xenon [Xe] và 14 điện tử ở quỹ đạo 4f, 10 điện tử ở qũy đạo 5d và 1 điện 

tử ở qũy đạo 6S. Hiện đã biết 14 nguyên tố đồng vị của vàng với số khối lượng 

từ 192 - 206, nhưng chỉ có 197Au là bền vững và ổn định trong tự nhiên. Đặc 

tính hoá tinh thể và năng lượng của vàng được thể hiện trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Đặc tính hoá tinh thể và năng lượng của Au và các nguyên tố 

phụ nhóm IB trong bảng tuần hoàn 

Tính chất Cu Ag Au 

Cấu trúc điện tử [Ar]3d104S1 [Kr]4d105S1 [Xe]4f145d106S1 

Bán kính nguyên tử 
0,124(8)* 

0,128(12) 

0,140(8) 

0,144(12) 

0,140(8) 

0,144(12) 

Bán kính nguyên tử theo Bragg 

và Alayter, nm 
0,135 0,166 0,135 

Bán kính ion theo Poling, nm 

Cu+-0,096(6) 

Cu+-0,100(8) 

Cu2+-0,82(6) 

Ag+-0,131(8) 

Ag+-0,134(10) 

Ag2+-0,970(8) 

Au+-0,146(10) 

Au+-0,149(12) 

Au3+-0,910(6) 

Thế ion hóa, eV/ng.tử. I1 

I1 

I1 

7,724 

20,29 

33,54 

7,574 

21,48 

33,61 

9,223 

20,50 

31,1 

Năng lượng liên kết điện tử, eV 1,5 2,0 2,8 

Điện thế âm theo Poling, eV 1,9 1,93 2,54 

Thế oxy hóa khử trong phản 

ứng, V 

Cu++e; 0,52 

Cu2++2e; 

0,345 

Ag++e;0,80 

Au++e; 1,46 

Au+-0,149(12) 

Au3e+3e; 1,50 

Ghi chú: * Số trong dấu ( ) của bảng 2.1 là số phối trí. 
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So sánh năng lượng của Au và các nguyên tố phụ nhóm IB (Ag, Cu), dễ 

dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về ái lực hoá học của chúng đối với S, Se và 

Te; trong đó Au có ái lực hoá học lớn nhất với Te. Vì vậy, trong dung dịch nhiệt 

dịch, Au có ưu thế phản ứng với Te hơn S và Se để tạo ra hàng loạt hợp chất 

tellua vàng bền vững trong nhiều mỏ, còn phản ứng giữa vàng với S và Se 

không đặc trưng, nên các hợp chất sulfur, selenua vàng rất hiếm gặp trong tự 

nhiên. Hàm lượng trung bình vàng trong vỏ trái đất là 4.3-3ppm (Vinogradov, 

1962), thuộc một trong những nguyên tố hiếm nhất. Vàng liên quan chặt chẽ 

với đá granitoit (đặc biệt là granit giàu Na), đôi khi có cả đá magma kiềm, mafic 

và siêu mafic. Trị số clark của vàng là 4,3.10-7. Trong đá biến chất từ 0,7 đến 

4,2.10-7%
 và trong nước biển -0,4.10-7%. 

Bảng 2.2: Hàm lượng trung bình của vàng trong một số loại đá và trong vỏ 

trái đất (Nguồn A.P.Vinogradov,1962) 

Tên đá 
Siêu 

mafic 
Mafic 

Trung 

tính 
Axit Trầm tích 

Trị số 

clark 

Giá trị trung 

bình (%) 
5.10-7 4.10-7 - 4,5.10-7 1.10-7 4,3.10-7 

  

Trong điều kiện nội sinh, vàng được vận chuyển dưới dạng oxit - sulfur 

Au(S2O3) hoặc clorua AuCl2
2- và AuCl4- dung dịch này rất linh động và dễ dàng 

bị mang ra khỏi lò magma. Trong mỏ nhiệt dịch, vàng được tích đọng cùng một 

lúc với bulanjerit, tetraedrit, vv, nhưng sớm hơn jemsonit và xinaba. 

 Trong điều kiện ngoại sinh, ở đới oxy hóa của các mỏ sulfur chứa vàng, 

vàng được hòa tan do tác dụng của Fe2(SO4)3, FeCl3, H2SO4 và tích đọng trong 

các mũ sắt, đới rửa lũa hoặc đới làm giàu sulfur thứ sinh. Vàng có độ bền vững 

hóa học cao, tỷ trọng lớn nên có khả năng tạo thành các mỏ sa khoáng. 

b. Đặc điểm khoáng vật học của vàng 

Trong tự nhiên, vàng thường gặp ở dạng tự sinh, về mặt hóa học loại này 

không được thuần khiết và thường chứa Ag (tới 5%-15%), Cu (1,5%), Fe (2%), 

đôi khi cả Bi, Pt, Pd. Vàng tự sinh thường cộng sinh với pyrit, chalcopyrit và 
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các khoáng vật telurua kim loại. Các khoáng vật của vàng thường được chia 

làm 2 nhóm: 

 - Vàng tự sinh và biến tướng của nó: Vàng tự sinh thường chứa Ag (15%) 

nên trọng lượng riêng thay đổi từ 15,5-18,3, thường ở dạng vảy, hạt, lá, sợi, keo 

với kích thước khác nhau, có khi bằng hạt bụi nhưng cũng có khi làm thành 

những khối lớn có hàm lượng tới hàng chục kilô. Mỏ vàng điển hình cho loại 

hình này là mỏ vàng ở nam Uran (Liên bang Nga) người ta tìm được khối vàng 

tự sinh nặng 93,300kg nằm trong mạch thạch anh. 

Vàng tự sinh bao giờ cũng chứa một số kim loại dưới dạng hỗn hợp đồng 

hình. Do đó người ta đưa ra khái niệm về mẫu vàng tuổi vàng. Mẫu vàng được 

biểu thị bằng hàm lượng phần nghìn so với toàn bộ kim loại chứa trong mẫu. 

Các biến thể của vàng tự sinh là electrum (Ag, Au) chứa 15- 50% Ag; 

cuproaurit (Au, Cu) chứa 20% Cu; bismutoaurit (Au, Bi) chứa 4% Bi; porpezit 

(Au, Pd) chứa 30-40% Pd; aurosmirit (aA, Os, Ir) chứa 25,5% Os và 51,7% Ir 

- Các khoáng vật nhóm telurua của Au thành tạo trong các mỏ nhiệt dịch 

nhiệt độ thấp bao gồm calaverit (AuTe2), sivanit (Au,Ag)Te4 chứa 24% Au và 

13% Ag, petzit (Au,Ag)2Te chứa 41,71% Ag và 25,42% Au, nagiagit 

Au(Pb,Sb,Fe)8.(Te2S)11. 

2.1.2. Phân loại các kiểu mỏ công nghiệp vàng gốc trên thế giới và ở 

CHDCND Lào 

a. Phân loại các kiểu mỏ vàng trên thế giới 

Căn cứ vào điều kiện thành tạo và giá trị kinh tế, các mỏ vàng được phân 

chia thành 04 kiểu mỏ công nghiệp [20] sau: 

 - Kiểu mỏ Skarnơ vàng: Thuộc loại ít gặp, được hình thành trong đới tiếp 

xúc giữa đá vôi và đá xâm nhập magma cùng với vàng chồng lấn của các thành 

tạo hydrat kèm theo các sulfur chứa vàng được thành tạo. 

Các mỏ tiêu biểu trên thế giới là Olkhovxki, Tribijek (vùng Sibiri-LB 

Nga); Nikel-Pleit (Canada); Keibl, Elekkhorn (Mỹ); Zarkasan (Afganistan); 
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Xanta-Phe (Mexico); Kholdon, Xuan (Trung Quốc). Trong đó lớn nhất là 2 mỏ: 

Nikel-Pleit và Kholdon. 

- Kiểu mỏ nhiệt dịch: 

+ Kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc magma sâu: Sự thành tạo mỏ có quan 

hệ mật thiết với các thể batolit, granitoit. Đặc trưng cho kiểu mỏ này là mỏ 

Muruntai vùng Chiang San của Liên Bang Nga, mỏ Benzigo ở bang Victoria 

của Australia. Thành phần khoáng vật gồm thạch anh, feldspat, albit, biotit, 

tuamalin, calcit, pyrit, asenopyrit, galenit, bismutin,...Vàng tồn tại dưới dạng tự 

sinh hoặc xâm tán trong các khoáng vật sulfur.  

Các mỏ vàng nhiệt dịch pluton nổi tiếng ở nước ngoài có trữ lượng từ 

500 đến 1.200 T Au là Kolar (Ấn Độ); Kripl-Krik, Silverton, Khoumsteik (Mỹ); 

Khemlo, Kerklend-Laik (Canada); Bendigo (Úc). 

Theo thành phần, kiểu mỏ này có thể chia ra các kiểu quặng chính: Vàng- 

thạch anh; vàng- sulfur và vàng- thạch anh- sulfur.  

Quá trình tạo quặng nhiệt dịch pluton xảy ra trong nhiều giai đoạn và 

quặng vàng thường thành tạo ở các giai đoạn giữa. 

+ Kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc núi lửa: Kiểu mỏ này rất phát triển, liên 

quan đến những vành đai núi lửa trong phạm vi vùng nền và uốn nếp muộn. 

Kiểu mỏ này được đặc trưng bởi thành phần khoáng vật quặng rất phức tạp và 

thường có cấu trúc dạng dải. Đặc trưng cho kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc núi 

lửa có các mỏ Balai ở vùng Dabaikan, mỏ Doz ở vùng Kavkaz (Liên Xô cũ), 

Kripkric ở Mỹ, mỏ Pakriupan ở Canada. 

 - Kiểu mỏ biến chất: Các mỏ liên quan với các quá trình biến chất được 

chia thành 2 kiểu nguồn gốc: nhiệt dịch biến chất và trầm tích biến chất. 

+ Các mỏ kiểu nhiệt dịch biến chất: Phân bố ở các vùng có hoạt động biến 

chất và biến chất động lực cùng với sự biểu hiện mạnh mẽ của quá trình nhiệt 

dịch chất lưu. Các hệ thống chất lưu tạo quặng hóa công nghiệp có nguồn gốc 

dưới sâu và chúng thường là các hệ chất lưu mang vàng. Các mỏ này hợp thành 
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một trong những nhóm mỏ công nghiệp quan trọng nhất. Theo quy luật, chúng 

chứa trữ lượng vàng đáng kể và có mức độ phổ biết rộng rãi. Ví dụ thuộc kiểu 

mỏ này là các mỏ Khoumsteik, Djuno (Mỹ); Morru Beliu (Brazil); Kalgurli 

(Úc); Xukhoi Log, Xovietsk, Zun-Kholbinsk (LB. Nga). 

+ Các mỏ kiểu trầm tích biến chất: Gồm các mỏ bị biến chất với sự tích tụ 

trầm tích vàng ban đầu và sau đó vàng bị tái phân bố trong quá trình biến chất. 

Các mỏ kiểu công nghiệp này là nguồn vàng chính ở nhiều quốc gia (Nam Phi, 

Canada, Brazil), chúng có kích thước đáng kể và có thành phần quặng tổng hợp, 

trong quặng cùng đi với vàng và urani còn có bạc và các kim loại nhóm platin. 

 - Kiểu mỏ sa khoáng: Mỏ vàng sa khoáng phổ biến ở tất cả các vùng 

quặng vàng của thế giới, được phân ra sa khoáng aluvi, eluvi, deluvi, proluvi... 

trong đó sa khoáng aluvi giữ vai trò quan trọng nhất. 

 Đặc trưng cho mỏ vàng sa khoáng aluvi có mỏ Tuopantas ở đông Siberi 

(Liên bang Nga), mỏ Nom ở vùng Alaska (Mỹ). 

b. Phân loại các kiểu mỏ vàng ở Việt Nam 

Từ những năm 80 của thế kỷ 20, trong văn liệu địa chất Việt Nam đã 

công bố một số bảng phân loại vàng cho toàn lãnh thổ cũng như một số miền 

riêng lẻ trên cơ sở tiếp thu, vận dụng hợp lý các kết quả phân loại quặng vàng 

của các nước Phương Tây và Liên Xô cũ (Ep, stein Iu.A, 1987), Nguyễn Văn 

Đễ (1987), Nguyễn Nghiêm Minh (1990), Vũ Ngọc Hải (1991), Nguyễn Văn 

Chữ (1991). Các tác giả đều dựa vào nguyên tắc phân chia thành hệ quặng theo 

trường phái Liên Xô cũ. Việc phân chia thành hệ quặng phải tuân theo một quy 

định chặt chẽ; song, trong nhiều trường hợp gặp một số mỏ và điểm quặng còn 

thiếu nhiều thông tin, nên việc phân chia chúng còn gặp nhiều khó khăn và chưa 

được thoả đáng. 

 Trong đề tài nghiên cứu cấp nhà nước KT-01-08 (1993-1995) về “Đánh 

giá triển vọng vàng Việt Nam và để xuất quy trình công nghệ thích hợp” 

Nguyễn Nghiêm Minh, Nguyễn Văn Chữ, Nguyễn Văn Phổ và Nguyễn Ngọc 
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Trường đã phân loại quặng hoá vàng Việt Nam như sau: 

 - Vàng gốc thực thụ; 

 - Vàng sa khoáng; 

 - Quặng và đá các loại có chứa vàng (vàng cộng sinh); 

 - Vàng biểu sinh. 

 Riêng với các kiểu vàng gốc thực thụ, các tác giả đã đưa ra các bảng phân 

loại chi tiết hơn (Bảng 2.3). Đây là bảng phân loại hợp lý và có tính đại diện 

cao trên cơ sở tài liệu có được ở Việt Nam tính đến thời điểm đó. 

Bảng 2.3: Phân loại loại hình, nhóm thành hệ, kiểu thành hệ/kiểu quặng vàng 

Việt Nam (Nguyễn Nghiêm Minh và nnk, 1995) 

STT Loại hình quặng 
Nhóm thành 

hệ quặng Kiểu thành hệ quặng (kiểu quặng) 

1 

Quặng vàng thực thụ 

Vàng - 

thạch anh 

Vàng - thạch anh 

2 Vàng - thạch anh - tuamalin 

3 

Vàng - 

thạch anh -

Sulfur 

Vàng - thạch anh - pyrit 

4 Vàng - thạch anh - arsenopyrit 

5 Vàng - thạch anh - antimonit 

6 Vàng - thạch anh - bismutin 

7 Vàng - thạch anh - đa sulfur 

8 Vàng - sulfur - carbonat 

9 
Vàng - 

sulfur 

Conchedan - đồng (Mo,TR) - vàng 

10 Conchedan - vàng (sulfur sắt-Au) 

11 Conchedan - đa kim - vàng 

12 

Vàng - bạc 

Vàng - bạc - thạch anh - đa sulfur 

13 Au-bạc - đa sulfur - sulfur muối 

14 Vàng - bạc - telua - selen 

15 

Quặng 

Vàng 

cộng 

sinh 

Quặng 

Chứa 

vàng 

Quặng kim 

loại màu 

chứa vàng 

Quặng đa kim Pb-Zn chứa vàng 

16 Quặng sulfur đồng-nikel chứa Au 

17 Quặng đồng cát kết chứa vàng 

18 
Quặng kim 

loại đen 
Quặng sắt chứa vàng 

19 Quặng kim 

loại hiếm 

chứa Au 

Quặng thiếc-vonfram chứa vàng 

20 Quặng antimon chứa vàng 
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STT Loại hình quặng 
Nhóm thành 

hệ quặng Kiểu thành hệ quặng (kiểu quặng) 

21 

Đá 

Chứa 

vàng 

Đá magma 

bị biến đổi 

chứa vàng 

Vàng porphyry (Au-Mo/Au-Cu 

porphyry) 

22 
Đá carbonat 

bị biến đổi 

chứa vàng 

Đá carbonat bị biến đổi chứa vàng 

23 Đá lục 

nguyên-

phun trào bị 

biến đổi 

chứa vàng 

Đá phiến đen chứa vàng 

24 Đá phiến lục chứa vàng 

25 Acgilit/porphylit/quazit chứa vàng 

26 
Molat chứa 

Au 
Cuội kết chứa vàng 

27 Quặng vàng 

Biểu sinh 

Vàng biểu 

sinh 

Mũ sắt chứa vàng 

28 Laterit chứa vàng 
 

Ngoài các bảng phân loại nêu trên, trong những năm gần đây, các nhà địa 

chất Việt Nam còn sử dụng các khái niệm về phân loại hình mỏ và kiểu mô 

hình tạo quặng của các nhà nghiên cứu Phương tây để phân loại, xây dựng mô 

hình thành tạo và lựa chọn tổ hợp phương pháp điều tra, đánh giá khoáng sản 

kim loại ở Việt Nam; trong đó có quặng vàng [10, 22]. 

c. Các loại hình mỏ vàng nước CHDCND Lào 

Những kết quả nghiên cứu về sinh khoáng vàng nước CHDCND Lào của 

các nhà địa chất mới chỉ dừng ở mức điều tra sơ bộ, các thông tin về các thành 

hệ quặng vàng, thành hệ sinh khoáng vàng chỉ ở mức sơ lược. Trên cơ sở các 

tài liệu hiện có, NCS chỉ trình bày những nét khái quát nhất về loại hình quặng 

vàng, nhóm thành hệ và kiểu thành hệ đã được phát hiện và nghiên cứu ở Lào, 

trong đó chủ yếu là vùng Trung Lào, số ít ở Bắc và Nam Lào. 

* Loại hình quặng vàng 

 Theo các kết quả nghiên cứu của Nguyễn Nghiêm Minh và nnk (1995); 

Trần Văn Bạn, Bountheung Phengthavongsa và nnk (2000), thì vàng ở 

CHDCND Lào có mặt các loại hình quặng vàng tương tự ở Việt Nam, gồm 
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quặng vàng gốc thực thụ, loại hình quặng vàng cộng sinh và loại hình quặng 

vàng sa khoáng. 

- Loại hình quặng vàng gốc thực thụ: Quặng vàng gốc thực thụ phát hiện 

nhiều nhất ở phía bắc, đông bắc Trung Lào. Quặng hóa liên quan đến với phức 

nếp lồi Nam Houay - Nam Mong - Nam Sang (PZ1-2) và phần cánh phía tây 

phức nếp lồi Rào Cô (PR3-1). Nhóm thành hệ quặng vàng - thạch anh -sulfur 

đóng vai trò chủ đạo trong các thành tạo quặng vàng gốc thực thụ. 

 Theo các nhà địa chất Liên Xô (cũ) thì các kiểu thành hệ này có mặt ở 

vùng quặng vàng Sepon. Khoáng hóa vàng phát triển trong đới dập vỡ của hệ 

thống đứt gãy tây bắc - đông nam, phân bố trong các thành tạo lục nguyên - 

carbonat tuổi C1 và P1-2.  

 Ngoài nhóm thành hệ trên, một số nhà địa chất cho rằng có khả năng có 

mặt kiểu thành hệ quặng vàng - bạc - thạch anh - sulfur phân bố ở phía tây, tây 

bắc khối nâng Kon Tum dọc theo đứt gãy Thakhek - Đà Nẵng. 

- Loại hình quặng vàng cộng sinh: Loại hình quặng vàng cộng sinh là 

loại hình quặng rất đặc trưng ở vùng Trung Lào với 2 kiểu quặng: quặng chứa 

vàng và đá chứa vàng [1], [2]. 

+ Quặng chứa vàng: bao gồm các kiểu thành hệ sau: 

Quặng đa kim chì - kẽm chứa vàng. 

 Quặng đồng porphyr, đồng cát kết chứa vàng. 

  Quặng thiếc - wolfram chứa vàng ở Poung Kuak ... 

 + Đá biến đổi chứa vàng: Điển hình cho kiểu quặng này là các mỏ và 

điểm quặng vàng Sepon. Kiểu quặng đá biến đổi chứa vàng ở Sepon có các 

nhóm thành hệ sau: 

Đá magma bị biến đổi chứa vàng: Ở Sepon các khối đá xâm nhập nông 

(á phun trào) ryodacit porphyr bị tự biến chất và trao đổi tạo nên kiểu thành hệ 

Mo - Cu chứa vàng và kiểu thành hệ Cu - Au (Phadang và Thenkham). 



34 
 

 

Đá trầm tích lục nguyên - phun trào bị biến đổi chứa vàng có các kiểu 

thành hệ quặng sau: đá dăm kết (jasperoit) màu xám chứa vàng (Discovery,...); 

đá phiến silic bị quarzit hóa, pyrit hóa chứa vàng (Vang Nang); đá phiến đen 

chứa vàng (Na Lou) và đá carbonat bị biến đổi chứa vàng (Thenkham, 

Khanong,...). 

- Loại hình quặng vàng biểu sinh: Hiện mới phát hiện được kiểu thành 

hệ laterit chứa vàng (Namkok). 

 - Loại hình quặng vàng sa khoáng: Vàng sa khoáng phát hiện ở nhiều nơi 

trên lãnh thổ nước CHDCND Lào, phân bố chủ yếu ở thung lũng Nakadok (phía 

đông bắc) và thung lũng Nam Sengi - Sekok (phía đông nam), bao gồm hơn 20 

mỏ và điểm quặng. Các thân quặng sa khoáng chứa vàng thường nằm dọc theo 

suối, sông; vàng được tập trung trong các trầm tích lòng cổ (trầm tích hỗn hợp 

deluvi, proluvi và aluvi) và các trầm tích sa khoáng hiện đại (trầm tích aluvi). 

Thân quặng sa khoáng chứa vàng nằm ở độ sâu từ 2m đến > 6m, chiều dài từ 

200 - 600m; chiều rộng từ 20 - 70m đến 140m và có chiều dày tầng sản phẩm 

từ 0,8 - 2,1m. Hàm lượng vàng từ 0,3 - 0,58 g/m3 đến 1,96 - 2,81 g/m3; một số 

thân quặng có hàm lượng vàng cao từ 7,2 g/m3 đến 15,62 g/m3. 

2.2. Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong luận án 

Hiện nay một số khái niệm cơ bản vẫn chưa được thống nhất, tuy nhiên 

những khái niệm cơ bản cần được thống nhất về mặt nguyên tắc và phương 

pháp luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu; vì vậy trong phần này NCS trình bày 

một số khái niệm cơ bản sử dụng trong luận án.  

2.2.1. Các khái niệm nghiên cứu đặc điểm quặng và mỏ quặng 

- Kiểu mỏ: Là đơn vị của bảng phân loại các mỏ khoáng trong nghiên 

cứu sinh khoáng hiện đại theo quan điểm kiến tạo mảng. Theo Natapov L.M., 

Egorov A.Yu và nnk, 2000 [54] thì các mỏ được xếp vào cùng một kiểu được 

hiểu là các mỏ có đặc điểm tương tự nhau về thành phần khoáng vật, nguồn gốc 
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và điều kiện địa động lực thành tạo. Để phân chia các kiểu mỏ cần phải dựa 

trên 3 nguyên tắc: (1) thành phần khoáng vật, (2) kiểu nguồn gốc và (3) điều 

kiện địa động lực thành tạo. 

- Tổ hợp khoáng vật: Theo Konxtantinov (1965) tổ hợp khoáng vật gồm 

những khoáng vật thuộc một hoặc vài ba tổ hợp cộng sinh thành tạo trong những 

điều kiện hóa lý tương tự và phản ánh một thời đoạn biến đổi thành dung dịch 

tạo khoáng (tương đương với thời kỳ tạo khoáng) [23]. 

- Tổ hợp cộng sinh khoáng vật: Theo A.G. Betectin (1958) THCSKV là 

một nhóm khoáng vật có tuổi xác định sinh thành của một giai đoạn tạo khoáng 

trong một quá trình hóa lý nhất định (tương đương với một giai đoạn tạo 

khoáng) [23]. 

- Biểu hiện quặng: Là tích tụ tự nhiên các khoáng sản chưa được đánh 

giá về quy mô cũng như chất lượng và trong điều kiện hiện nay không thể xem 

là đối tượng khai thác [23]. 

- Điểm khoáng hóa: Là nơi có biểu hiện khoáng hóa, quy mô thường rất 

bé và chất lượng quặng thấp [23]. 

- Điểm khoáng sản: Là tích tụ khoáng sản tự nhiên, về quy mô thường 

không lớn nhưng về chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp (tức là biểu hiện 

quặng đã được đánh giá sơ bộ) [23]. 

- Điểm quặng: Là những tích tụ khoáng sản về quy mô không lớn nhưng 

về chất lượng hầu như đáp ứng yêu cầu công nghiệp [23]. 

- Mỏ quặng: Là nơi tích tụ khoáng sản trong tự nhiên, hiện nay có thể 

khai thác được, hoặc trong tương lai không xa có thể khai thác được với điều 

kiện kinh tế có lợi và kỹ thuật cho phép (theo A.E. Kuriakun, 1967) [23]. 

- Thân khoáng sản (thân quặng): Là tích tụ khoáng sản phân bố trong 

một yếu tố cấu trúc hoặc tập hợp các yếu tố cấu trúc địa chất nhất định, có kích 

thước, chất lượng khoáng sản đáp ứng yêu cầu khai thác và chế biến ở thời 
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điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần [17]. 

- Hình thái - cấu trúc thân quặng: Đối với tất cả các mỏ khoáng sản, 

người ta chia hình thái thân quặng tùy sự phát triển theo 3 chiều của chúng 

trong không gian, gồm 3 loại [17]:  

+ Các thân quặng đẳng thước: Là những thân quặng chứa các vật chất 

khoáng vật tương đối đều ở mọi chiều;  

+ Các thân quặng hình tấm: Là những thân quặng có hai chiều (dài và 

rộng) có kích thước lớn, còn chiều thứ 3 (chiều dày) thì nhỏ;  

+  Các thân quặng hình trụ: Thân quặng có chiều dài lớn, chiều rộng và 

chiều dày rất nhỏ, tạo nên thân quặng hình cột, hình ống 

2.2.2. Các khái niệm không gian và thời gian sinh khoáng 

a. Khái niệm không gian sinh khoáng 

- Đới quặng (đới khoáng hóa): Là diện tích kéo dài có dạng tuyến, có 

cùng đặc điểm cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển, trong đó có các mỏ khoáng, 

điểm khoáng hóa với các kiểu quặng nhất định [17]. 

b. Thời gian sinh khoáng 

- Thời kỳ tạo khoáng: Là khoảng thời gian lâu dài ứng với giai đoạn hoạt 

động kiến tạo - magma, hình thành nên một kiểu nguồn gốc khoáng hóa nhất 

định. Quặng của một mỏ khoáng có thể thuộc một, hay hoặc nhiều thời kỳ tạo 

khoáng khác nhau [23]. 

- Giai đoạn tạo khoáng: Là khoảng thời gian trong khuôn khổ của thời 

kỳ tạo khoáng, được đặc trưng bởi điều kiện lý hóa nhất định, trong đó xảy ra 

quá trình thành tạo các khoáng vật có thành phần nhất định hay hình thành nên 

một tổ hợp cộng sinh khoáng vật (THCSKV) nhất định [23]. 

2.2.3. Một số thuật ngữ sử dụng về hình thái các mỏ khoáng 

 Trong luận án này, NCS sử dụng một số thuật ngữ để mô tả về kiểu 

khoáng hóa và hình thái các mỏ khoáng sau: 
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- Xâm tán (Disseminate): Các khoáng vật quặng xâm tán khắp trong đá 

chứa [20]. 

 - Mạng mạch/đới mạch (stockwork): Là một mạng lưới các vi mạch chứa 

quặng nhỏ, hẹp (thường đo bằng cm) đan chéo nhau trong đá chứa [20]. 

 - Dạng mạch (Vein - type): Là khoáng hóa trong các mạch, thường không 

chỉnh hợp với lớp đá chứa [20]. 

2.3. Cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án 

2.3.1. Phương pháp tiếp cận 

a.  Tiếp cận hệ thống 

Tiếp cận hệ thống là ở chỗ đặc trưng của thể địa chất hoặc quặng vàng 

gốc có khả năng nhận được thông qua nghiên cứu, tập hợp kết quả kiểm nghiệm 

từ tài liệu điều tra địa chất khoáng sản khu vực đến tài liệu tìm kiếm đánh giá, 

thăm dò và khai thác quặng vàng gốc trong một thành tạo địa chất nhất định. 

Việc nghiên cứu được tiến hành cho toàn vùng đến các đới quặng, điểm quặng, 

mỏ quặng; từ đó làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất, các yếu tố địa chất liên quan 

và khống chế quặng hóa, đặc điểm phân bố làm cơ sở để mô hình hóa đối tượng 

nghiên cứu. 

Cụ thể luận án đã tiếp cận theo trình tự sau: tổng hợp phân tích các nghiên 

cứu và số liệu có trước, phân tích tính hiệu quả và hạn chế của các phương pháp 

điều tra đánh giá và thăm dò đã tiến hành từ đó lựa chọn tổ hợp phương pháp 

tìm kiếm thăm dò phù hợp, đồng thời để mô hình hoá cấu trúc địa chất thân 

quặng làm cơ sở lựa chọn phương pháp giá tài nguyên, xác lập nhóm mỏ và lựa 

chọn mạng lưới thăm dò. 

b. Cách tiếp cận đa chiều 

Việc xác lập được tổ hợp các phương pháp thăm dò, đánh giá tài nguyên 

khoáng sản và khoanh vùng triển vọng vàng gốc trong vùng nghiên cứu cần 

được thực hiện dựa vào việc minh giải tổng hợp các kết quả khảo sát thực địa 
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với kết quả phân tích trong phòng và các kết quả nghiên cứu của các công trình 

nghiên cứu trước có liên quan để đảm bảo thông tin khoa học đa chiều được 

đưa ra trên cơ sở tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu mà trong đó phương 

pháp này có thể giải quyết các hạn chế mà các phương pháp khác chưa giải 

quyết được. 

c. Tiếp cận tổng hợp và liên ngành 

Việc xác lập được tổ hợp các phương pháp và quy trình kỹ thuật hiện đại 

điều tra khoáng sản vàng gốc đòi hỏi phải tập hợp toàn bộ dữ liệu về các nhóm 

phương pháp nghiên cứu, đặc điểm địa chất, cấu trúc, sinh khoáng… Trên cơ 

sở một tổ hợp thông tin về hệ thống phương pháp, các kết quả khảo sát kiểm 

chứng, xử lý các số liệu trong phòng cho một số diện tích đã được điều tra đánh 

giá hoặc thăm dò, kết quả phân tích có hệ thống hàng loạt thông số về thành 

phần vật chất, đối sánh với các tài liệu khác về địa chất, kiến tạo, sinh khoáng 

và các số liệu, kết quả nghiên cứu hiện có, cũng như các quan điểm của các nhà 

địa chất trong xây dựng phương pháp, luận giải kết quả bảo đảm tính logic, 

hiệu quả phù hợp điều kiện của vùng nghiên cứu.  

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác 

tìm kiếm thăm dò vàng gốc vùng Attapeu - nước CHDCND Lào, NCS sử dụng 

các phương pháp sau: 

a. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 

Đây là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu đặc điểm quặng 

hóa và đánh giá tiềm năng khoáng sản. Nhiệm vụ của phương pháp này là thu 

thập, tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu đã có về địa chất, địa hóa, địa vật lý 

v.v, các tài liệu nguyên thủy, các công trình khoan, khai đào tại từng điểm và 

mỏ cụ thể. Trong luận án, khối lượng tổng hợp và phân tích các loại mẫu gồm: 

- Mẫu khoáng tướng: Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến 
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trúc quặng, giúp xác định tổ hợp cộng sinh khoáng vật, luận giải điều kiện và 

nguồn gốc sinh thành. Trong luận án, NCS đã thu thập 121 mẫu khoáng tướng 

(33 mẫu tại khu Namxuan; 5 mẫu tại Dakkanat; 18 mẫu tại Antoum; 8 mẫu tại 

Sexu; 42 mẫu tại Vangtat; 7 mẫu khu Huaypeak và 8 mẫu khu Namlay). 

- Mẫu thạch học: Để nghiên cứu đá biến đổi vây quanh thân quặng vàng 

gốc. Trong luận án, NCS đã thu thập 64 mẫu thạch học (21 mẫu tại khu 

Namxuan; 2 mẫu tại Dakkanat; 9 mẫu tại Antoum; 2 mẫu tại Sexu; 24 mẫu tại 

Vangtat; 3 mẫu tại khu vực Huaypeak và 3 mẫu tại khu vực Namlay). 

- Mẫu phân tích hóa: Xác định thành phần hóa học của các nguyên tố 

kim loại trong quặng. Trong luận án, NCS đã thu thập 481 mẫu (98 mẫu tại khu 

Namxuan; 3 mẫu tại Dakkanat; 146 mẫu tại Antoum; 3 mẫu tại Sexu; 225 mẫu 

tại Vangtat; 3 mẫu tại khu vực Huaypeak và 3 mẫu tại khu vực Namlay). 

- Mẫu phân tích quang phổ plasma: Xác định thành phần các nguyên tố 

đi kèm trong quặng. Tổng số mẫu đã thu thập để sử dụng trong luận án là 22 

mẫu. Trong đó 4 mẫu tại khu vực Namxuan; 6 mẫu tại khu vực Antoum và 12 

mẫu tại Vangtat. 

b. Khảo sát, nghiên cứu thực địa 

Công tác thực địa có nhiệm vụ kiểm tra chính xác hóa bản đồ địa chất và 

khoáng sản trước đây, hy vọng phát hiện những vấn đề mới, lấy bổ sung các 

loại mẫu theo định hướng nghiên cứu. Nội dung công tác thực địa gồm: 

- Nghiên cứu các mỏ, điểm quặng điển hình để làm sáng tỏ các đặc điểm 

phân bố, đặc điểm thạch học, biến đổi đá vây quanh, quan hệ giữa quặng và đá 

vây quanh. 

- Nghiên cứu địa chất theo các mặt cắt điển hình nhằm xác định vai trò 

của các yếu tố khống chế quặng hóa, xác định quan hệ giữa quặng và đá vây 

quanh. Nghiên cứu bổ sung về đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ, địa chất thân 

quặng và thu thập bổ sung các dữ liệu khác về các mỏ, điểm quặng vàng gốc. 
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- Lấy bổ sung các loại mẫu: Thạch học, khoáng tướng. Mẫu được lấy tại 

mỏ, điểm quặng vàng gốc theo mặt cắt nhằm xác định các đặc điểm quặng hóa 

đặc trưng cho kiểu mỏ trong vùng nghiên cứu. 

c. Các phương pháp nghiên cứu bổ sung về thành phần vật chất quặng 

Thành phần vật chất quặng được nghiên cứu đại diện cho các loại hình 

quặng đặc trưng thông qua việc khảo sát trên điểm quặng cụ thể và lấy bổ sung 

các loại mẫu phân tích gồm: phân tích khoáng tướng 37 mẫu (phân tích tại viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản), thạch học lát mỏng 25 mẫu (phân tích tại 

trường Đại học Mỏ-Địa chất; viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản), 04 mẫu 

kính hiển vi điện tử quét (phân tích tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công 

nghệ cao trường Đại học Mỏ-Địa chất), 02 mẫu bao thể (phân tích tại viện Khoa 

học Địa chất và Khoáng sản) và 02 mẫu tuổi đồng vị của quặng vàng gốc (phân 

tích tại Nhật Bản). 

d. Phương pháp xử lý tài liệu trong phòng 

* Phương pháp toán địa chất 

Từ kết quả phân tích mẫu nung luyện tại các điểm quặng và mỏ vàng gốc 

trong vùng, áp dụng phối hợp một số phương pháp toán địa chất để đánh giá 

đặc điểm phân bố và xác định thông số đặc trưng cho các thông số địa chất thân 

quặng làm cơ sở để xác định nhóm mỏ thăm dò. Đồng thời sử dụng kết hợp mô 

hình hàm ngẫu nhiên ổn định và phương pháp thống kê để xác định mạng lưới 

thăm dò cho nhóm mỏ thăm dò đã xác lập trong vùng nghiên cứu. 

- Phương pháp thống kê 

Để xử lý tài liệu phân tích, NCS sử dụng phương pháp toán thống kê một 

chiều. Trong thực tế địa chất, thường số liệu thu thập được rất nhiều và hỗn độn. 

Do đó, để có hình ảnh tổng quát về đối tượng nghiên cứu, số liệu thu thập phải 

được xử lý, tổng hợp, trình bày, tính toán nhằm đánh giá độ tin cậy và tính đại 

diện của các mẫu thu thập. Đồng thời cho phép khái quát hóa được đặc trưng 
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tổng thể về đối tượng nghiên cứu. Mô hình thống kê một chiều cho phép mô tả 

quy luật phân bố thống kê và xác định giá trị trung bình, phương sai, hệ số biến 

thiên của hàm lượng Au và chiều dày của thân quặng hoặc đới khoáng hóa. 

Trong xử lý tài liệu địa chất khoáng sản, các nhà nghiên cứu thường sử dụng 

quy luật phân bố chuẩn, loga. Hàm mật độ, hàm phân bố lý thuyết và  biểu đồ hàm 

mật độ của 2 mô hình này thể hiện trong bảng 2.4.  

Bảng 2.4: Hàm phân bố thống kê theo mô hình chuẩn và log chuẩn 

 Mô hình chuẩn Mô hình log chuẩn 

Hàm mật 

độ 
𝑓(𝑥) =

1

𝜎√2𝜋
𝑒
−
(𝑋𝑖−�̅�)

2

2×𝜎2  𝑓(𝑥) =
1

𝑥. 𝜎𝑙𝑛√2𝜋
𝑒

−(𝑙𝑛𝑥−𝜇)2

2×𝜎𝑙𝑛
2

 

Hàm  

phân bố 

 

𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫𝑒

−
(𝑋𝑖−�̅�)

2

2×𝜎2 𝑑𝑥

𝑥

0

 𝐹(𝜑 ≤ 𝑥) =
1

𝜎𝑙𝑛√2𝜋
∫
1

𝑥
𝑒

−(𝑙𝑛𝑥−𝜇)2

2×𝜎𝑙𝑛
2

𝑑𝑥

𝑥

0

 

Biểu đồ 

hàm mật 

độ 

  

Khai thác mô hình, nói cách khác là dựa vào các quy luật hàm phân bố 

thống kê đã quy nạp để xác định các đặc trưng thống kê (X̅, σ2, V) của thông số 

nghiên cứu bảo đảm tính sát thực, hiệu quả, không chệch. Nội dung phương 

xác định các thông số đặc trưng thống kê trình bày chi tiết trong [17], [43]. 

Phương pháp thống kê thường được sử dụng để xác định số lượng công 

trình thăm dò có hiệu quả trong trường hợp số lượng công trình khống chế đối 

tượng thăm dò hạn chế và rời rạc, nghĩa là các thông số địa chất thân quặng 

(chiều dày, hàm lượng,…) phù hợp với giả thiết là các đại lượng biến đổi ngẫu 

nhiên, không phụ thuộc và biến đổi không có quy luật.  

Theo V.A. Petrov (1975), số lượng công trình thăm dò xác định theo 

công thức: 
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Vt
N                 (2.1) 

Trong đó:   

 - Sai số trung bình tương đối cho phép đối với từng cấp trữ lượng cần 

đạt được trong thăm dò;  

t - hệ số xác xuất (t=1 ứng xác xuất P=0,86; t=2 ứng xác xuất 

P=0,95); 

V - Hệ số biến thiên chung của các thông số địa chất thân quặng và 

được xác định theo công thức sau: 

 V = 2222

dscm VVVV                 (2.2) 

Trong thực tế thăm dò, Vs và Vd thường rất nhỏ; do đó người ta chỉ quan 

tâm đến Vm  và Vc . 

 Mức độ biến đổi chiều dầy thân quặng được đặc trưng bằng hệ số biến 

đổi của chiều dày Vm  và xác định theo công thức: 

  %100
m

V m

m


     (2.3) 

 
 

1

2







n

mmi

m    (2.4) 

Với m - Quân phương sai; m - Chiều dày trung bình; mi - Chiều dày tại 

công trình thứ i; n - Số lượng mẫu. 

Mức độ biến đổi hàm lượng được tính toán theo các công thức nêu trên, 

khi đó thay chiều dày (m) bằng hàm lượng (C). 

Theo A.P. Procophep, khi V = 60- 80% thì kết quả tính N theo công thức 

(2.1) cho kết quả sát với thực tế. Khi V < 40%  thì N tính toán < thực tế, còn 

V > 80% số lượng công trình tính toán thường lớn hơn so với yêu cầu. Trong 

thực tế địa chất, diện lộ thân quặng không phải là dạng hình học đơn giản; do 

đó, không đề nghị hệ số điều chỉnh do hình dạng méo mó của đường lộ thân 

quặng. Số lượng công trình cần thiết NCT xác định như sau:  
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NCT = N.K                   (2.5) 

Trong đó:   K - hệ số méo mó thường chọn bằng 1,15;  

N - số công trình tính toán theo công thức (2.1). 

Phương pháp có ưu điểm tính toán nhanh. Trong nhiều trường hợp kết 

quả tính toán phù hợp với thực tế.  

- Hàm ngẫu nhiên ổn định 

Sử dụng mô hình hàm ngẫu nhiên ổn định để nghiên cứu tính không đồng 

nhất cấu trúc bên trong của những tích tụ khoáng sản và mô tả tính biến hoá 

của các thông số địa chất dưới dạng hàm số phụ thuộc vào khoảng cách giữa 

các công trình thăm dò (điểm quan sát). Đặc trưng của hàm ngẫu nhiên ổn định 

là kỳ vọng toán M(X) và phương sai D(X) là đại lượng không thay đổi theo bất 

kỳ toạ độ không gian nào, tức không phụ thuộc vào vị trí của điểm quan sát và 

hàm tương quan K(h) phụ thuộc vào bước quan sát h và là đại lượng véctơ phụ 

thuộc vào hướng quan sát h. 

Hàm tương quan theo hướng nào đó được xác định theo công thức: 

  XfXf
hn

K
hii xx

hn

i

h 









)()(

1

)(

1
  (2.6)        

Trong đó: n - số lượng điểm quan sát; h- bước quan sát. 

Từ công thức (2.6) có thể thấy, hàm tương quan K(h) đạt giá trị lớn nhất 

khi h = 0, khi đó nó hướng đến phương sai của hàm ngẫu nhiên. Theo mức độ 

tăng của bước quan sát h, hàm tương quan thể hiện xu hướng giảm. Khi h→∞, 

giá trị K(h) tiến đến 0. 

Phương pháp được sử dụng để xác định kích thước đới ảnh hưởng và đặc 

tính dị hướng của các thông số địa chất - công nghiệp thân quặng. Dựa vào chỉ 

số dị hướng (I) và kích thước đới ảnh hưởng cho phép lựa chọn hình dạng mạng 

lưới và khoảng cách hợp lý giữa các công trình thăm dò. 

Để xác định mạng lưới thăm dò dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên 

ổn định cần thực hiện các nội dung sau: 

+ Thiết lập hàm tương quan không gian K(h) theo công thức (2.6).  
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+ Xác định hàm tự tương quan, còn gọi tương quan định mức R(h) xác 

định theo công thức thực nghiệm: R(h) = K(h)/
2. Hàm tương quan định mức cho 

phép tách phương sai ban đầu thành hai hợp phần: Phương sai không gian (K
2) 

và hợp phần phương sai ngẫu nhiên (n
2) xác định theo công thức: 

K
2 = 2 .R2

(h) ;    n
2 = 2 [1- R2

(h)]            (2.7) 

Khi bước quan sát (h) tăng thì K
2  và  n

2  đến một khoảng cách nào 

đó  K
2   0 khi  đó R(h)  0.   

 + Tiến hành xác định hệ số tự tương quan lý thuyết R*(h) theo công thức: 

R*
(h) = e-αh                    (2.8) 

Trong đó: h -Bước quan sát;  

               α -Hằng số và được xác định theo công thức:  








k

i i

k

i i

h

hR

1

1
ln

  

Dựa vào kết quả tính toán R(hi) và R*(hi) xây dựng đồ thị tương quan  

không gian, trục hoành thể hiện khoảng cách bước quan sát (hi), trục tung là giá 

trị R(h) và R*
(hi) (hình 2.1).  

 

 

Hình 2.1: Mô hình hàm tương quan 

không gian R(h) 

 

Tại vị trí R*
(h) giao cắt đồ thị  2r 

hoặc 3r   (
N

r
r

21
 ) hạ đường vuông 

góc xuống trục hoành, giả sử cắt trục 

hoành tại điểm I, khi đó khoảng cách 

0I chính là kích thước đới ảnh hưởng 

cần xác định (H = 0I) 

Dựa vào kích thước đới ảnh hưởng (H) theo hướng khác nhau cho phép 

xác định chỉ số dị hướng và lựa chọn khoảng cách bố trí công trình thăm dò. 

Để đặc trưng cho mức độ dị hướng có thể sử dụng hệ số dị hướng (A) 

xác định theo công thức: 
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A = 
Id 

= 
Kích thước ảnh hưởng (H) theo hướng dốc 

(2.9) 
Iđường phương Kích thước ảnh hưởng (H) theo đường phương 

     

Dựa vào chỉ số dị hướng A để lựa chọn hình dạng bố trí công trình thăm 

dò. Ví dụ: Khi A 1 tốt nhất sử dụng mạng lưới hình vuông, còn khi A  1 nên 

áp dụng mạng lưới hình chữ nhật hoặc mạng lưới dạng tuyến,.... 

 Ngoài ra, trong thực tế thăm dò địa chất, các nhà Địa chất thăm dò Việt 

Nam thường dụng phương pháp tương tự (quy phạm), hoặc các phương pháp 

khác như: phương pháp Oxetski, Kazacopski, phương pháp phân tích hàm cấu 

trúc của G.Matheron, phương pháp phân tích đặc tính biến hoá có tính chu kỳ 

của thông số nghiên cứu, hàm xấp xỉ Splain,.... [12].  

* Phương pháp tin học 

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Microsoft office; mapinfo để 

xử lý số liệu, mô tả định lượng bằng ngôn ngữ toán học và thành lập các mặt 

cắt, bản đồ địa chất khoáng sản. 

e. Phương pháp đánh giá tài nguyên 

Đây là phương pháp quan trọng để đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng 

gốc trong vùng nghiên cứu. Trong luận án này, NCS đã áp một số phương pháp 

dự báo sinh khoáng định lượng với sự trợ giúp của một số phần mềm chuyên 

dụng để đánh giá tiềm năng tài nguyên vàng gốc. 

* Phương pháp đánh giá tài nguyên xác định 

Theo Quy định số 1419/N&M ban hành ngày 26/07/2019 của bộ Năng 

lượng và Mỏ nước CHDCND Lào về Phân cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng 

sản; Phân chia nhóm mỏ thăm dò [61], [62]; Quy định kỹ thuật thăm dò khoáng 

sản có nội dung gần như tương đương Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ban hành ngày 07 tháng 6 

năm 2006 . Tài nguyên khoáng sản rắn xác định là tài nguyên đã điều tra đánh 

giá,  thăm dò xác định được vị trí, diện phân bố, hình thái, số lượng, chất lượng, 



46 
 

 

các dấu hiệu địa chất đặc trưng với mức độ tin cậy nghiên cứu địa chất từ chắc 

chắn (1) đến dự tính (3). Vì vậy, trong luận án này NCS tiến hành kiểm tra, 

hiệu chỉnh và thống kê lại phần tài nguyên xác định (trữ lượng và tài nguyên 

dự tính) đã được các cơ quan quản lý của nước CHDCND Lào phê duyệt.  

* Phương pháp dự báo tài nguyên chưa xác định 

Để dự báo tài nguyên vàng gốc trong vùng nghiên cứu, tùy thuộc vào 

mức độ nghiên cứu, biểu hiện quặng hóa vàng gốc và nguồn tài liệu thu thập 

được, NCS đã áp dụng một trong số các phương pháp sau: 

- Phương pháp tính thẳng theo các thông số quặng hoá 

 Phương pháp tính thẳng theo thông số quặng hoá được áp dụng đối với 

các thân quặng vàng gốc có hình thái thân khoáng đơn giản hoặc có thể hình 

học hoá về một kiểu hình thái đơn giản nhất định. Phương pháp này sử dụng để 

dự báo tài nguyên cấp 334 (334a + 334b) cho đới quặng hoặc đới khoáng hóa. 

 Tài nguyên dự báo cho đới quặng hoặc đới khoáng hoá được tính theo 

công thức: 

QTN = Msp. Ssp. d. Kq     (2.10) 

Và PTN = Qq.Cq = V’. d. Cq   (2.11) 

 Trong đó:  QTN - Khối lượng đá chứa quặng (T); PTN - Tài nguyên Au 

(kg); Msp - Chiều dày trung bình của đới khoáng hóa (m); Ssp - Diện tích đới 

khoáng hóa (m2); d - Thể trọng trung bình của đá chứa quặng (T/m3); Cq - Hàm 

lượng trung bình Au trong đới khoáng hóa (g/T); V’- Thể tích đới chứa quặng 

tính theo công thức: 

V’ = V. Kq = K’. H. Ssp. Kq    (2.12) 

Trong đó:  H- Chiều sâu dự đoán tồn tại quặng (m); K’- Hệ số điều chỉnh 

do mức độ phân cắt địa hình; Kq - Hệ số chứa quặng trung bình xác định trên 

các mặt cắt chuẩn.  

Hệ số chứa quặng (Kq) xác định theo công thức: 
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Kq =      (2.13) 

Với: Kqi - Hệ số chứa quặng ở mặt cắt thứ i và xác định bởi công thức: 

    (2.14) 

Trong đó: Mqi - Tổng chiều dày thân quặng, mạch quặng trên mặt cắt i; 

Mspi - Chiều dày tầng hoặc đới sản phẩm chứa quặng xác định trên mặt cắt i. 

Phương pháp dự báo này có độ tin cậy cao khi có đủ tài liệu khoanh nối 

các đới khoáng hoá trên bình đồ, độ sâu dự báo quặng xác định theo phương 

pháp tương tự hay dự báo theo các dấu hiệu địa hoá, địa vật lý. 

- Phương pháp tương tự địa chất 

 Tài nguyên khoáng sản dự báo cấp 334 (334a+334b) xác định theo công 

thức: 

PTN = Qq. Cq = Ssp. qc. Eij. Cq    (2.15) 
 

 Trong đó: qc - là độ chứa quặng trong một đơn vị diện tích ‘’chuẩn‘’; Eij -

là hệ số mức độ tương tự của khu vực cần tính toán tài nguyên so với diện tích 

chuẩn, xác định theo công thức: 

Eij = 
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.

                    (2.16) 

Với: i, j -là đối tượng so sánh; N -là số dấu hiệu nghiên cứu và aip, ajp -là 

giá trị của dấu hiệu thứ p thuộc đối tượng i và j cần so sánh. 

Các phương pháp nêu trên được sử dụng đề giải quyết từng phần nội 

dung nghiên cứu trình bày ở chương 3 và 4. 
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Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀNG GỐC VÙNG ATTAPEU NƯỚC 

CHDCND LÀO 

3.1. Đặc điểm phân bố các mỏ, điểm quặng vàng gốc vùng nghiên cứu 

Theo các nghiên cứu trước [3], [5], [26], [28], các mỏ và điểm quặng 

vàng gốc trong vùng Attapeu phân bố chủ yếu trong đới cấu trúc Nam Trường 

Sơn - Sekong thuộc phía đông vùng nghiên cứu, giáp biên giới Việt Nam và 

Campuchia. Trong đó, xác định được 02 mỏ vàng gốc Vangtat và Namxuan đã 

được thăm dò chi tiết và đang được khai thác; 04 khu vực triển vọng có các 

biểu hiện và điểm quặng vàng gốc gồm: khu vực Vangtat; khu vực Huaypeak - 

Antoum; khu vực Namxuan - Namlay - Sexu; khu vực Dakkanat. 04 khu vực 

này đã được điều tra, đánh giá địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; 1:25.000. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước, kết hợp tài liệu nghiên cứu bổ 

sung của NCS cho thấy, các biểu hiện khoáng hóa vàng trong vùng Attapeu 

phân bố dọc theo đứt gãy phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến. Các đới 

khoáng hóa vàng chủ yếu nằm trong các tập đá trầm tích tuổi Cambri giữa - 

Ocdovic sớm (2-O1); Ocdovic muộn - Silua (O3-S), đá xâm nhập tuổi Permi - 

Trias sớm (P-T1); các đá bị biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa [8], 

[16], [36], [59]. 

3.2. Đặc điểm phân bố các đới quặng và thân quặng vàng gốc 

3.2.1. Đặc điểm các mỏ và đới khoáng hóa vùng nghiên cứu 

Quặng vàng gốc trong vùng đều liên quan chặt chẽ với các yếu tố cấu 

trúc địa chất và các hoạt động kiến tạo, sự phát triển các hệ thống đứt gãy 

phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến đóng vai trò quan trọng nhất trong 

quá trình tạo quặng trong vùng. Trên cơ sở các tài liệu điều tra, đánh giá địa 

chất; sơ đồ địa chất và khoáng sản trong vùng Attapeu, NCS đã trình bày những 

đặc điểm cơ bản về các mỏ và đới khoáng hóa, biểu hiện quặng vàng gốc trong 

vùng nghiên cứu sau: 
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a. Mỏ Vangtat 

Vangtat nằm ở phía đông bắc vùng nghiên cứu, có diện tích 03km2. Tại 

đây phát hiện các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong đới 

trầm tích tuổi 2 - O1 gồm các đá phiến thạch anh - sericit, phiến thạch anh - 

muscovit bị biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa (Hình 3.1; 3.2). Đới 

khoáng hóa chứa các mạch thạch anh - sulfur - vàng rộng 80-180m; kéo dài từ 

bắc xuống nam khoảng 1.500m; dự kiến độ sâu khoảng 100-200m (Bản vẽ 2). 

Mỏ Vangtat đã xác định được 04 thân quặng vàng gốc có ý nghĩa công 

nghiệp, các thân quặng phát triển không liên tục, có quy mô và hình thái - cấu 

trúc khác nhau. Thân quặng có chiều dài từ 100-400m, dày từ 0,4-14,5m. Thân 

quặng cắm về phía đông, đông bắc với góc dốc từ 450-800 (Hình 3.1). 

Kết quả phân tích mẫu khoáng tướng cho thấy, thành phần khoáng vật 

chính gồm pyrit, chalcopyrit, sphalerit, galenit, vàng tự sinh; khoáng vật phi 

quặng gồm thạch anh, sericit; quặng có cấu tạo dạng ổ, xâm tán, kiến trúc hạt 

tự hình đến tha hình. Kết quả phân tích 743 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au 

0,1-43,8 g/T. 

  
Ảnh 3.1: Thân quặng TQ.2 nằm 

trong đá phiến thạch anh-sericit bị 

phong hóa. Mỏ Vangtat. 

(Ảnh chụp năm 2014) 

Ảnh 3.2: Mạch thạch anh - sulfur 

chứa vàng tại vết lộ VL.VT03. Mỏ 

Vangtat. 

(Ảnh chụp năm 2019) 
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Hình 3.1: Mặt cắt tuyến T15 cắt qua TQ1; TQ2 (dạng mạch). Mỏ Vangtat  

(Nguồn: Đỗ Quốc Bình và nnk, 2012) 
 

Bảng 3.1: Mô tả đặc điểm các thân quặng vàng gốc mỏ Vangtat 

Số 

hiệu 

Kích thước 

thân quặng 

(m) 
Hình thái 

thân quặng 

Thành phần 

khoáng vật 

chính 

Hàm lượng 

trung bình 

(g/T) 

Biến đổi 

cạnh mạch 

Dài Dày 

TQ.1 372 6,22 
Dạng mạch, 

đới mạch 

Pyrit 

Sphalerit 

Galenit 

Chalcopyrit 

8,93 

Thạch anh 

hóa; sericit 

hóa; chlorit 

hóa 

TQ.2 800 4,5 
Dạng mạch, 

đới mạch 

Pyrit 

Sphalerit 

Galenit 

Chalcopyrit 

5,56 

Thạch anh 

hóa; sericit 

hóa; chlorit 

hóa 

TQ.3 400 3,28 Dạng mạch 

Pyrit 

Sphalerit 

Galenit 

Chalcopyrit 

7,37 

Thạch anh 

hóa; sericit 

hóa 

TQ.4 350 8,25 
Dạng mạch,  

đới mạch 

Pyrit 

Sphalerit 

Galenit 

Chalcopyrit 

6,15 

Thạch anh 

hóa; sericit 

hóa 
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b. Mỏ Namxuan 

 Nằm ở phía đông nam vùng nghiên cứu, có tổng diện tích 10,4km2. Thân 

quặng vàng chủ yếu nằm trong đới dập vỡ của đá diorit và đá trầm tích lục 

nguyên bị biến chất; đá bị biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. Thân 

quặng phát triển không liên tục theo đới dập vỡ của đứt gãy phương tây bắc - 

đông nam (Bản vẽ 3); thân quặng dạng mạch, đới mạch thạch anh - sulfur chứa 

vàng hình thành theo phương thức lấp đầy khe nứt là chủ yếu, xâm tán - trao 

đổi thay thế là thứ yếu. Đã xác định được 11 thân quặng vàng gốc. 

- Các thân quặng trong đá xâm nhập diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1): 

Đặc điểm chính của các thân quặng này là phân bố dọc theo các đới dập 

vỡ, cà nát trong đá xâm nhập diorit bị biến đổi; đới biến đổi chứa quặng rộng 

5-70m dài không liên tục 50-1.000m, thân quặng có dạng mạch, đới mạch, dài 

50m-450m, dày 1-6,7m, cắm dốc 500-850, có chỗ dốc đứng (Hình 3.2). 

Hiện tượng biến đổi nhiệt dịch chủ yếu là thạch anh hóa, sericit hóa, 

chlorit hóa. Tổ hợp khoáng vật tạo quặng chính gồm galenit, sphalerit, 

chalcopyrit, pyrit, vàng tự sinh; khoáng vật phi quặng gồm sericit, thạch anh; 

khoáng vật quặng có cấu tạo ổ, xâm tán, mạch; kiến trúc hạt tự hình, tha hình. 

Kết quả phân tích 302 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au 1-3,7g/T. 

- Các thân quặng trong đá trầm tích tuổi Ocdovic muộn - Silua sớm (O3-S): 

Các thân quặng có dạng mạch, đới mạch lấp đầy khe nứt, mặt bong lớp 

trong các đá các đá phiến thạch anh-sericit, đá phiến sericit, cát kết dạng quarzit. 

Đới biến đổi chứa quặng rộng từ 1-5m dài không liên tục từ 10-550m. Thân 

quặng dài 65-550m, dày 1,8-2,67m, cắm dốc 500-800 (Hình 3.3). 

Hiện tượng biến đổi nhiệt dịch chủ yếu là thạch anh hóa, sericit hóa, 

chlorit hóa. Tổ hợp khoáng vật tạo quặng chính gồm pyrit, galenit, sphalerit, 

chalcopyrit, vàng tự sinh; khoáng vật phi quặng có sericit, epidot, thạch anh; 

có cấu tạo xâm tán, mạch, mạng mạch; kiến trúc hạt tha hình, nửa tự hình. 

Kết quả phân tích 70 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au 1 - 1,41g/T. 



52 
 

 

 

 

Hình 3.2: Mặt cắt VL.T79 cắt qua thân quặng TQ.B.4 (dạng đới mạch) nằm 

trong đá xâm nhập diorit. Mỏ Namxuan 

(Nguồn: Bùi Viết Sáng và nnk, năm 2020) 

 

 

Hình 3.3: Hào H.1 cắt qua thận quặng TQ.A.1 nằm trong đá trầm tích biến 

chất tuổi O3-S. Mỏ Namxuan 

(Nguồn: Bùi Viết Sáng và nnk, năm 2020) 
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Ảnh 3.3: Các mạch, vi mạch thạch 

anh - sulfur - vàng nằm trong đá 

diorit bị biến đổi tuổi P-T1, hào 

H.T46. Mỏ Namxuan 

(Ảnh chụp năm 2019) 

Ảnh 3.4: Mạch thạch anh - sulfur - 

vàng nằm trong đá trầm tích biến 

chất tuổi O3-S, hào H.T7. Mỏ 

Namxuan 

(Ảnh chụp năm 2019) 

Bảng 3.2: Mô tả các thân quặng vàng gốc nằm trong đá xâm nhập tuổi Permi - 

Trias sớm (P-T1). Mỏ Namxuan 

Số 

hiệu 

Kích thước 

TQ (m) Hình thái 

thân quặng 

Thành phần 

khoáng vật 

chính 

Hàm lượng 

trung bình 

(g/T) 

Biến đổi 

cạnh mạch 
Dài Dày 

TQ.B.1 170 1,93 
Mạch, đới 

mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

Pyrotin 
 

1,27 
Sericit hóa; 

chlorit hóa 

TQ.B.2 100 2,07 Đới mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

Covenlin 

Pyrotin 

2,03 

Sericit hóa; 

Chlorit hóa; 

Cacbonat 

hóa 

TQ.B.3 130 6,69 
Mạch, đới 

mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

Pyrotin 

1,27 

Sericit hóa; 

Chlorit hóa; 

Cacbonat 

hóa 
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Số 

hiệu 

Kích thước 

TQ (m) Hình thái 

thân quặng 

Thành phần 

khoáng vật 

chính 

Hàm lượng 

trung bình 

(g/T) 

Biến đổi 

cạnh mạch 
Dài Dày 

TQ.B.4 150 2,67 
Mạch, đới 

mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit 

2,87 
Sericit hóa; 

Chlorit hóa 

TQ.B.5 100 1,18 Đới mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

2,95 
Sericit hóa; 

Chlorit hóa 

TQ.B.6 450 4,84 
Mạch, đới 

mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

3,71 
Sericit hóa; 

Chlorit hóa 

TQ.B.8 100 2,32 Đới mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

1,41 

Sericit hóa 

Chlorit hóa 

Cacbonat 

hóa 

TQ.C.1 150 1 
Mạch, đới 

mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

1,0 
Sericit hóa; 

Chlorit hóa 

 

Bảng 3.3: Mô tả các thân quặng vàng gốc nằm trong các đá trầm tích  

biến chất tuổi Ocdovic muộn - Silua (O3-S), mỏ Namxuan 

Số hiệu 

Kích thước 

TQ (m) 
Hình thái 

thân quặng 

Thành phần 

khoáng vật 

chính 

Hàm 

lượng 

(g/T) 

Biến đổi 

cạnh mạch 
Dài  Dày 

TQ.A.1 550 1,84 
Mạch, đới 

mạch 

Pyrit 

Galenit 

Sphalerit 

Chancopyrit 

1,5 
Sericit hóa; 

chlorit hóa 

TQ.A.2 65 2,67 Đới mạch 

Pyrit 

Galenit 

Sphalerit 

Chancopyrit 

3,5 

Thạch anh 

hóa; sericit 

hóa 

TQ.A.3 50 1,39 Đới mạch 

Galenit 

Sphalerit 

Chalcopyrit 

Pyrit (ít) 

1,8 
Sericit hóa; 

chlorit hóa 
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c. Khu Namxuan - Namlay - Sexu 

- Đới khoáng hóa Namlay: Đới khoáng hóa có chiều dày 25 - 30m, kéo 

dài theo phương tây bắc - đông nam khoảng 350m, độ sâu dự kiến khoảng 75-

150m (Bản vẽ 3). Khu vực Namlay đã phát hiện một số đới dập vỡ cà nát bị 

biến đổi thạch anh hóa, chrolit hóa, sericit hóa; các mạch, vi mạch sulfur chứa 

vàng phân bố trong đá trầm tích tuổi O3 - S và trong đá magma xâm nhập tuổi 

Permi - Trias sớm (P-T1). 

+ Mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong đá phiến thạch 

anh - sericit tuổi O3 - S; các mạch và đới mạch thạch anh - sulfur chứa vàng dày 

0,5-0,8m, dài từ 5-15m (Hình 3.4). Thành phần khoáng vật chủ yếu là pyrit, 

galenit, sphalerit, chalcopyrit, vàng tự sinh; khoáng vật thứ sinh có goetit. Kết 

quả phân tích 7 mẫu nung luyện cho hàm lượng vàng từ 1-1,4g/T. 

 

Hình 3.4: Hào H.2, mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong trầm tích 

tuổi 2 - O1 bị biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa. Khu Sexu. 

(Nguồn: Cục Địa chất và Khoáng sản Lào, năm 2016) 

+ Mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong đá xâm nhập 

diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) bị dập vỡ, cà nát biến đổi thạch anh hóa, 
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chlorit hóa; các mạch thạch anh - sulfur chứa vàng có chiều dày 1 - 1,2m, kéo 

dài theo phương khác nhau nhưng chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, dự 

đoán chiều dài thân quặng từ 10-30m. Thành phần khoáng vật quặng nguyên 

sinh chủ yếu là pyrit, có ít galenit, sphalerit, chalcopyrit và vàng tự sinh, khoáng 

vật quặng thứ sinh có goetit, limonit. Kết quả phân tích 9 mẫu nung luyện cho 

hàm lượng vàng từ 0,3 - 1,4g/T. 

- Đới khoáng hóa Sexu: Nằm ở phía đông nam của vùng nghiên cứu, tại 

khu vực này đã phát hiện nhiều điểm lộ đới đá biến đổi chứa vi mạch thạch anh 

- sulfur - vàng nằm trong diện phân bố các đá trầm tích tuổi 2 - O1. Đới khoáng 

hóa rộng từ 2 - 15m, kéo dài theo phương khác nhau từ 100 - 250m. Dọc theo 

các đứt gẫy đá bị dập vỡ, xiết ép, biến đổi thạch anh hoá, sericit hoá, chlorit 

hoá, greisen hóa; đá bị ép phiến mạnh, thế nằm mặt ép dao động từ 600 - 850 

(Hình 3.5). Thành phần khoáng vật nguyên sinh chủ yếu là pyrit, rất ít 

chalcopyrit. Kết quả phân tích 17 mẫu nung luyện hàm lượng Au 0,1g/T - 3g/T. 

 

Hình 3.5: Hào H.74, đới mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong trầm 

tích tuổi 2 - O1 bị biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa. Khu Sexu. 

(Nguồn: Cục Địa chất và Khoáng sản Lào, năm 2016) 



57 
 

 

Ngoài các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng nằm trong diện phân 

bố các đá trầm tích, còn gặp kiểu thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong đới 

dập vỡ, nén ép của khối xâm nhập granodiorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1); 

đới có chiều dày từ 2 - 5m và có khoáng hóa sulfur xâm tán. Kết quả phân tích 

13 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au 0,2 - 2,4g/T. 

d. Khu Huaypeak - Antoum 

Nằm ở phía đông vùng nghiên cứu và giáp phía nam khu mỏ Vangtat, 

khu Huaypek - Antoum có diện tích 38,5km2 (Bản vẽ 4). 

- Đới khoáng hóa Huaypeak: Đới rộng 1.000-2.500m, dài không liên tục 

khoảng 4.000-5.000m, các đới đá biến đổi chứa gân, mạch thạch anh - sulfur - 

vàng nằm trong đá trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1) là đá phiến 

thạch anh - sericit, đá phiến thạch anh - muscovit. Thành phần khoáng vật 

quặng nguyên sinh chủ yếu là pyrit, chalcopyrit; khoáng vật thứ sinh có goetit, 

limonit. Quặng có cấu tạo dạng ổ, xâm tán; kiến trúc dạng hạt tha hình, nửa tự 

hình. Đứt gãy khống chế chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, dọc các đứt 

gẫy này đá bị dập vỡ, xiết ép, biến đổi thạch anh hoá, sericit hoá, chlorit hoá. 

Kết quả phân tích 18 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au từ 0,4 - >1g/T 

(Hình 3.6; Ảnh 3.5).  

 

Ảnh 3.5: Đới đá biến đổi chứa các vi mạch thạch anh - sulfur - vàng 

tại vết lộ VL.HP02. Khu Huaypeak (Ảnh chụp năm 2019) 
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Hình 3.6: Đới mạch, vi thạch anh - sulfur - vàng trong trầm tích tuổi Cambri 

giữa - Ocdovic sớm (2 - O1), vết lộ VLHP.341. Khu Huaypeak 

(Nguồn: Liên đoàn Intergeo, năm 2015) 
 

- Đới khoáng hóa Antoum: Đới rộng từ 500-800m, dài không liên tục từ 

1.000-2.000m, dày từ 10-15m. Dọc theo các đứt gãy phương tây bắc - đông 

nam phát hiện nhiều đới đá biến đổi chứa mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - 

vàng; các đới bị dập vỡ, xiết ép, biến đổi thạch anh hoá, sericit hoá, chlorit hoá; 

các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng phân bố trong đá trầm tích tuổi 

O3 - S và ngay trong đá magma xâm nhập diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1).  

+ Đá xâm nhập diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) bị biến đổi chứa các 

mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng; các đá bị dập vỡ, cà nát, biến đổi thạch 

anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa; đới chứa các mạch thạch anh - sulfur chứa 

vàng có chiều dày từ 0,5 - 1,2m, kéo dài theo phương tây bắc - đông nam, dự 

đoán chiều dài thân quặng khoảng hơn 100m (Hình 3.7; Ảnh 3.6). Thành phần 

khoáng vật quặng nguyên sinh chủ yếu là pyrit, chalcopyrit, galenit, sphalerit 

và vàng tự sinh, khoáng vật quặng thứ sinh có goetit. 

Kết quả phân tích 22 mẫu nung luyện cho hàm lượng vàng 2,2-46,3g/T. 
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Hình 3.7: Đá biến đổi chứa các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng 

Hào H.72. Khu Antoum 

(Nguồn: Cục Địa chất và Khoáng sản Lào, năm 2016) 
 

  

Ảnh 3.6: Vết lộ AT.06, đá granodiorit bị biến đổi thạch anh hóa, chlorit hóa 

chứa các vi mạch thạch anh - sulfur. Khu vực Antoum 

(Ảnh chụp năm 2019) 
 

+ Mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng nằm trong đá phiến sét 

màu đen, đá vi phiến thạch anh-muscovit màu xám trắng tuổi Ocdovic muộn - 

Silua (O3 - S). Có 02 thân quặng kéo dài theo phương tây bắc - đông nam dài 

từ 100-300m, dày 1,5-2m. Thành phần khoáng vật chủ yếu là pyrit, chalcopyrit; 

khoáng vật thứ sinh có goetit, limonit. 

Kết quả phân tích 19 mẫu nung luyện cho hàm lượng Au từ 1,3- 2,28g/T. 



60 
 

 

e. Đới khoáng hóa Dakkanat 

Đới khoáng hóa Dakkanat nằm ở phía bắc vùng nghiên cứu, đới rộng từ 

200-500m, dài khoảng 800-1.000m, dày khoảng 0,2 - 10m; Tại phần rìa tiếp 

xúc giữa tập đá phun trào axit hệ Permi giữa (P2) và thành tạo xâm nhập tuổi 

Permi - Trias sớm (P-T1), có một số mạch thạch anh - sulfur chứa vàng và các 

đới dập vỡ bị biến đổi chlorit hóa có xâm tán khoáng hóa sulfur;  kết quả phân 

tích mẫu khoáng tướng cho thấy, thành phần khoáng vật quặng nguyên sinh có 

pyrit, chalcopyrit; khoáng vật thứ sinh có goetit. Kết quả phân tích 15 mẫu nung 

luyện cho hàm lượng vàng từ <0,04 - 2,6g/T (Bản vẽ 5). 

 

Hình 3.8: Mặt cắt địa chất khu vực Dakkanat, đá biến đổi phun trào tuổi P2 bị 

dập vỡ, biến đổi thạch anh hoá, chlorit hoá chứa mạch thạch anh-sulfur-vàng. 

(Nguồn: Liên đoàn Intergeo, năm 2015) 

 

Ảnh 3.7: Vết lộ NL.16125, đá phun trào acit tuổi P2 bị biến đổi  

thạch anh hóa, chlorit hoá xâm tán khoáng hóa sulfur chứa vàng 

(Nguồn: Liên đoàn Intergeo, năm 2015) 
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Đặc điểm các mỏ, đới khoáng hóa vàng gốc vùng Attapeu và mức độ 

nghiên cứu được tổng hợp ở bảng 3.4.  

Bảng 3.4. Tổng hợp đặc điểm các mỏ, đới quặng (đới khoáng hóa) vàng gốc 

vùng Attapeu và mức độ nghiên cứu 
 

TT 

Mỏ, điểm 

quặng, đới 

khoáng hóa 

Vị trí 

Quy mô 

Hàm 

lượng Au 

(g/T) 

Mức độ 

nghiên cứu Chiều 

dài (m) 

Chiều 

dày 

(m) 

Dư báo 

độ sâu 

tồn tại 

(m) 

1 
Mỏ quặng 

Vangtat 100-400 0,4-14 100-200 1-43,8 Thăm dò 

2 Namxuan 100-550 1-15 100-200 1-3,4 Thăm dò 

3 

Điểm quặng, 

đới khoáng 

hóa 

Huaypeak >100 1-12 50-100 <0,4-1 Điều tra sơ bộ 

4 Dakkanat >100 0,2-10 50-100 <0,04-2,6 Điều tra sơ bộ 

5 Antoum 100-300 1,5-25 50-150 1,3-76,2 Điều tra sơ bộ 

6 Sexu >200 ~1-15 50-100 0,1-3 Điều tra sơ bộ 

7 Namlay >300 ~20-35 75-150 1,4-30 Điều tra sơ bộ 

 

3.2.2. Đặc điểm các thân quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu 

a. Đặc điểm phân bố các thân quặng 

Từ kết quả trình bày trên, kết hợp tài liệu nghiên cứu bổ sung của NCS 

[15], [16] cho thấy các thân quặng vàng gốc trong vùng chủ yếu được tạo thành 

bởi các mạch thạch anh - sulfur có kích thước khác nhau hoặc là tập hợp các 

đới mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng cụ thể: 

- Mạch thạch anh - sulfur chứa vàng: Đây là kiểu phổ biến trong vùng, 

gặp ở hầu hết các mỏ và điểm quặng. Các mạch thạch anh - sulfur nằm xen kẹp 

gần chỉnh hợp với đá vây quanh; các mạch có chiều dày từ 0,2m - 14,5m, dài 

từ vài chục đến vài trăm mét, góc dốc từ 450 - 800, có chỗ dốc đứng; phát triển 

chủ yếu dọc theo đứt gãy phương tây bắc đông nam và á kinh tuyến, các thân 

quặng có hình thái - cấu trúc không quá phức tạp (Hình 3.9). 
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Hình 3.9: Mạch thạch anh - sulfur chứa vàng tại vết lộ VL.4a. Mỏ Vangtat 

(Nguồn: Đỗ Quốc Bình và nnk, 2014) 

 
Hình 3.10: Đới đá xâm nhập bị biến đổi chứa các mạch  

thạch anh - sulfur - vàng tại hào H.37. Mỏ Namxuan 

(Nguồn: Bùi Viết Sáng và nnk, 2020) 

- Đới đá biến đổi chứa mạng mạch, gân, vi mạch thạch anh - sulfur chứa 

vàng: Các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng được tạo thành theo kiểu 

lấp đầy khe nứt, xâm tán trong dá vây quanh bị nén ép, dập vỡ, cà nát biến đổi 

nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. Ranh giới giữa mạch, gân, vị 

mạch thạch anh sulfur chứa vàng với đá vây quanh thường không rõ ràng. Đới 

đá biến đổi chứa quặng có chiều dày từ vài mét đến vài chục mét, phát triển 

không liên tục theo hướng khác nhau, thân quặng thường cắm dốc 450 - 850, có 

chỗ dốc đứng (Hình 3.10). 
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b. Đặc điểm hình thái - cấu trúc thân quặng 

Kết quả đã trình bày trên cho thấy, hình thái - cấu trúc các thân quặng 

vàng gốc vùng nghiên cứu có 02 kiểu chính là dạng mạch và dạng đới mạch: 

 - Thân quặng dạng mạch đơn lẻ: Đặc điểm thân quặng này gồm phần 

giữa là tập hợp các mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng, bao quanh là 

đới đá biến đổi nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. Các mạch 

quặng chủ yếu hình thành theo kiểu lấp đầy khe nứt xuyên cắt gần như chỉnh 

hợp với đá vây quanh, ranh giới giữa mạch quặng với đá vây quanh tương đối 

rõ ràng, kích thước của mạch thạch anh - sulfur chứa vàng biến đổi khá phức 

tạp. Thành phần các mạch quặng khá đơn giản, chủ yếu là mạch thạch anh có 

xâm tán các khoáng vật sulfur đôi chỗ bị phong hóa khá mạnh (Ảnh 3.8; 3.9).  

Hàm lượng vàng trong thân quặng phân bố không đồng đều, trung bình từ 

0,2-16,3g/T. Thân quặng dạng mạch rất phổ biến ở tất cả điểm và mỏ quặng 

trong vùng nghiên cứu. 

 - Thân quặng dạng đới mạch: Là tập hợp các vi mạch, mạch nhỏ thạch 

anh - sulfur tập trung thành đới rộng từ 0,5 - 10m, dài từ vài mét đến hơn chục 

mét; hàm lượng vàng 0,1-9,8g/T. Mạch, vi mạch thạch anh chứa khoáng hóa 

sulfur thành phần đa dạng, các đá nằm giữa các gân, vi mạch thạch anh - sulfur 

bị dập vỡ, cà nát, biến đổi thạch anh hoá, sericit hóa, chlorit hoá và chứa vàng. 

Thân quặng dạng đới mạch có cấu trúc rất phức tạp, phụ thuộc vào đặc 

điểm cấu trúc các khe nứt trước khi bị quặng lấp đầy, thân quặng thường có vài 

vi mạch thạch anh phân nhánh rất phức tạp, giữa các vi mạch còn có các ổ, thấu 

kính, đá biến đổi vây quanh chứa quặng tạo thành thân quặng (Hình 3.11). 

Các thân quặng dạng đới mạch thường đi cùng thân quặng chính là thân 

quặng dạng mạch. Thân quặng dạng đới mạch phân bố gần hầu hết các điểm và 

mỏ quặng vàng gốc tại vùng nghiên cứu. So với thân quặng dạng mạch, thân 

quặng dạng đới mạch phát triển có quy mô nhỏ hơn. 
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Ảnh 3.8: Mạch thạch anh - sulfur 

chứa vàng bị phong hóa, TQ.2 tuyến 

18a. Mỏ Vangtat 

(Ảnh chụp năm 2014) 

Ảnh 3.9: Mạch thạch anh - sulfur chứa 

vàng trong xâm nhập diorit, hào 

H.T37. Mỏ Namxuan 

(Ảnh chụp năm 2019) 

 

Hình 3.11: Các vi mạch, gân, mạch nhỏ thạch anh - sulfur chứa vàng tập trung 

thành đới rộng; vết lộ VLNX.30; TQ.B.2. Mỏ Namxuan 

3.2.3. Đặc điểm biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng 

Các quá trình biến đổi nhiệt dịch đi cùng các quặng vàng gốc trong vùng 

Attapeu xảy ra mạnh mẽ và phức tạp, tạo thành các đá biến đổi nhiệt dịch có 

đặc điểm phân bố, thành phần thạch học và cấu trúc khác nhau. Tổng hợp tài 

liệu, kết hợp kết quả phân tích mẫu bổ sung của NCS (mẫu lát mỏng và khoáng 

tướng), có thể xác định các quá trình biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng đặc 
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trưng như sericit hóa, thạch anh hóa, chlorit hóa, đây là những dấu hiệu tin cậy 

để phát hiện các thân quặng vàng gốc trong vùng. 

- Sericit hóa 

Tại vùng nghiên cứu, sericit hoá chủ yếu phát triển ven rìa, xung quanh 

các đới dập vỡ kiến tạo, các đới cà nát, dọc theo đứt gãy. Sericit có dạng vi vảy 

đến vảy nhỏ tha hình, kích thước 0,01-0,3mm, sắp xếp định hướng song song. 

Hiện tượng biến đổi sericit rất phổ biến ở hầu hết các đới khoáng hóa trong 

vùng. Chúng là dấu hiệu tìm kiếm rất quan trọng để phát hiện các thân quặng 

vàng gốc trong vùng nghiên cứu (Ảnh 3.10; 3.11). 

  
Ảnh 3.10: Mẫu LMVT03, đá biến 

đổi thạch anh hóa, sericit hóa 

 (Ảnh chụp năm 2017) 

Ảnh 3.11: Mẫu LMDD2, đá biến đổi 

thạch anh hóa, sericit hóa 

(Ảnh chụp năm 2019) 
 

- Thạch anh hóa 

Quá trình biến đổi thạch anh hóa xảy ra mạnh mẽ trên các đá phiến thạch 

anh - sericit, chúng phổ biến ở tất cả các đới khoáng hóa trong vùng nghiên 

cứu. Thành phần chính gồm các hạt thạch anh tái kết tinh, không màu, tha hình 

ven rìa méo mó và xen không đều, cùng thạch anh có các vảy sericit, rải rác có 

các hạt phi quặng (Ảnh 3.14; 3.15). 

- Chlorit hóa 

Tại vùng nghiên cứu các quá trình chlorit hóa là hiện tượng có thể quan 

sát được ở các đá phiến thạch anh có chứa mica. Mica bị biến đổi thành chlorit, 

các vi vảy muscovit và chlorit liên kết chặt chẽ với nhau (Ảnh 3.12). 



66 
 

 

  

Ảnh 3.12: Mẫu LMNX28, đá diorit bị 

biến đổi chlorit hóa 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.13: Mẫu DDLM1-6, đá phiến 

thạch anh - sericit bị vò nhàu uốn nếp 

(Ảnh chụp năm 2020) 

  

Ảnh 3.14: Mẫu LMNL01, đá phiến 

thạch anh-sericit biến đổi thạch anh 

hóa, sericit hóa (Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.15: Mẫu NXLM3-2, đá bị biến 

đổi thạch anh hoá, sericit hóa 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố kiến trúc và cấu tạo quặng, đặc điểm 

phân bố các thân quặng và đá vây quanh, NCS cho rằng quặng vàng gốc trong 

vùng nghiên cứu được thành tạo liên quan trực tiếp đến các quá trình biến đổi 

nhiệt dịch. Quá trình biến chất trao đổi và sinh quặng liên quan chặt chẽ với 

điều kiện hóa lý của dung dịch nhiệt dịch và môi trường tạo quặng. Biến đổi 

nhiệt dịch liên quan đến quặng hóa vàng gốc trong vùng bao gồm các hiện 

tượng sericit hóa, thạch anh hóa và chlorit hóa. Các thành tạo đá biến đổi nhiệt 

dịch vây quanh quặng là một trong những tiền đề và dấu hiệu rất quan trọng 

trong công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản vàng gốc trong vùng. 
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3.3. Đặc điểm thành phần vật chất quặng 

3.3.1. Đặc điểm thành phần khoáng vật  

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả phân tích mẫu khoáng tướng, lát mỏng 

cho thấy thành phần khoáng vật quặng tại vùng nghiên cứu gồm các khoáng 

vật phổ biến như pyrit, chalcopyrit, galenit, sphalerit, goetit và vàng tự sinh; 

khoáng vật quặng ít gặp gồm covelin, pyrotin, ilmenit; khoáng vật phi quặng 

có thạch anh, sericit. Thành phần khoáng vật quặng tổng hợp trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5: Thành phần khoáng vật trong quặng vàng gốc vùng Attapeu 

Khoáng vật quặng Khoáng vật phi quặng 

Nguyên sinh Thứ sinh 
KV biến đổi 

nhiệt dịch 

Khoáng vật 

mạch 

Pyrit 

Chalcopyrit 

Vàng tự sinh 

Rutil 

Ilmenit 

Pyrotin 

Galenit 

Sphalerit 

Goetit 

Covelin 

Limonit 

Chancozin 

Thạch anh vi hạt 

Chlorit 

Sericit 

 

Thạch anh 

 

 

a. Các khoáng vật quặng nguyên sinh 

- Vàng tự sinh (Au): Là khoáng vật giá trị nhất trong vùng nghiên cứu. 

Vàng tự sinh có kích thước hạt dao động khác nhau. Vàng trong khu vực nghiên 

cứu được phân chia làm 2 giai đoạn tạo quặng dựa vào tổ hợp cộng sinh và mối 

quan hệ xuyên cắt giữa chúng. Vàng thế hệ I thường cùng với pyrit I tạo thành 

tổ hợp cộng sinh khoáng vật (Ảnh 3.21), đặc biệt lưu ý rằng trong giai đoạn này 

không xuất hiện tổ hợp khoáng vật sulfur khác như sphalerit, galenit, đây cũng 

là dấu hiệu quan trọng để phân chia ra 2 giai đoạn tạo quặng trong vùng nghiên 

cứu. Vàng thế hệ II thường cùng với pyrit II, sphalerit, galenit tạo thành tổ hợp 

cộng sinh khoáng vật (Ảnh 3.16, 3.17, 3.20). Đôi chỗ quan sát rõ tổ hợp cộng 

sinh khoáng vật sphalerit, galenit tạo tập hợp khoáng vật xuyên cắt thay thế cho 

tổ hợp khoáng vật pyrit thành tạo trong giai đoạn đầu (Ảnh 3.19). 
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Ảnh 3.16: Mẫu VTKT02-03, tổ hợp 

cộng sinh khoáng vật pyrit-vàng 

(Ảnh chụp năm 2018) 

Ảnh 3.17: Mẫu VTKT02-01, tổ hợp 

cộng sinh khoáng vật pyrit-vàng 

(Ảnh chụp năm 2018) 

  
Ảnh 3.18: DDKT2-1, vàng tự sinh 

xâm tán trong nền thạch anh 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.19: NXKT1-2, vàng thế hệ II tự 

sinh đi cùng galenit xen lấp trong pyrit 

 (Ảnh chụp năm 2020) 

  
Ảnh 3.20: Mẫu VTKT2-3, vàng tự 

sinh hạt tha hình trong nền pyrit 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.21: Mẫu NXKT01-1, vàng tự 

sinh hạt tha hình xâm tán trong pyrit 

 (Ảnh chụp năm 2020) 
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Ảnh 3.22: Mẫu VTKT5-3 

(SEM), vàng tự sinh lấp đầy 

theo khe nứt trong nền pyrit 

dưới kính hiển vi điện tử 

quét, có 2 điểm kiểm tra 

(Ảnh chụp năm 2017) 

 

 

Hình 3.12: Giản đồ phân tích SEM khoáng vật Au, mẫu VTKT5-3 Spot 1 

 

 

Hình 3.13: Giản đồ phân tích SEM khoáng vật pyrit, mẫu VTKT5-3 Spot 2 
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Ảnh 3.23: Mẫu VTKT5-1 (SEM), 

vàng tự sinh lấp đầy theo khe nứt 

trong nền pyrit dưới kính hiển vi 

điện tử quét, có 2 điểm kiểm tra 

(Ảnh chụp năm 2017) 

 

 

Hình 3.14: Giản đồ phân tích SEM khoáng vật Au, mẫu VTKT5-1 Spot 1 

 

 

Hình 3.15: Giản đồ phân tích SEM khoáng vật pyrit, mẫu VTKT5-1 Spot 2 
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- Pyrit (FeS2): Là khoáng vật phổ biến nhất trong quặng, chúng tồn tại 

ở nhiều dạng kiến trúc khác nhau: dạng tha hình, nửa tự hình, tự hình, với kích 

thước không đồng đều, xâm tán trong các mạch thạch anh, trong đá vây quanh, 

đôi khi tập trung tạo thành mạch nhỏ, đặc xít (Ảnh 3.16; 3.17; 3.20; 3.21; 3.22; 

3.23 ; 3.24). Pyrit có hai thế hệ khác nhau: 

+ Pyrit I: Thường có dạng hạt tương đối lớn, hạt chủ yếu tồn tại ở dạng 

tự hình và nửa tự hình, xâm tán không đồng đều trong quặng. Ở một vài vị trí 

quan sát rõ pyrit I cùng với vàng I tạo thành tổ hợp cộng sinh khoáng vật (ảnh 

3.16, 3.17, 3.20). Đôi chỗ quan sát thấy pyrit I bị dập vỡ nứt nẻ đồng thời bị tổ 

hợp khoáng vật quặng sinh sau sphalerit, galenit xuyên cắt thay thế (Ảnh 3.19). 

+ Pyrit II: Chủ yếu tồn tại dạng hạt tha hình, hạt nhỏ đến vừa, tạo ổ xâm 

tán trong quặng. Pyrit II có hàm lượng tương đối phổ biến, nhiều vị trí quan sát 

rõ pyrit II cùng với vàng tạo thành tổ hợp cộng sinh khoáng vật (ảnh 3.16, 3.17). 

- Chalcopyrit (CuFeS2):  Tồn tại ở dạng hạt tha hình với kích thước khác 

nhau, xâm tán rải rác trong nền đá, đôi chỗ tồn tại ở dạng vi mạch lấp đầy theo 

các vi khe nứt của đá (Ảnh 3.25; 3.26; 3.29). 

- Galenit (PbS): Tồn tại ở dạng hạt, tập hợp hạt nửa tự hình và tha hình 

với kích thước thay đổi từ 0,1 - 2mm; phân bố tập trung tạo ổ nhỏ hoặc xâm tán 

rải rác trong nền đá (Ảnh 3.25; 3.27; 3.28; 3.29). 

- Sphalerit (ZnS): Tồn tại dạng hạt tha hình kích thước 0,2-2mm; phân 

bố xâm tán không đều trong đá cùng galenit, chalcopyrit (Ảnh 3.26; 3.27; 3.28). 

- Pyrotin (FeS): Là khoáng vật ít phổ biến, chỉ gặp rất ít với hàm lượng 

rất nhỏ chúng tồn tại dưới dạng hạt tha hình có kích thước nhỏ nằm trong pyrit, 

đôi khi nằm rải rác trong nền phi quặng. 

- Ilmenit (FeTiO3): Chỉ gặp ở duy nhất một mẫu, hàm lượng rất ít. có 

dạng hạt nhỏ, tha hình thường tạo thành các đám, cụm nằm rải rác trong mẫu. 

- Rutil (TiO22): Là khoáng vật ít phổ biến với hàm lượng rất ít găp duy 

nhất một mẫu rutil chiếm khoảng 10%. Rutil có dạng hạt nhỏ, tự hình nằm rải 

rác trong mẫu và thường bị leucoxen hóa. 
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Ảnh 3.24: Mẫu VTKT1-5, pyrit hạt tự 

hình xâm tán trong nền thạch anh 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.25: Mẫu NLKT1-4, galenit nằm 

xen lẫn trong đám hạt chalcopyrit 

(Ảnh chụp năm 2020) 

  
Ảnh 3.26: Mẫu NLKT1-2, sphalerit 

nằm xen lẫn trong đám hạt chalcopyrit 

(Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.27: Mẫu NLKT1-3, galenit, 

sphalerit xen lẫn trong đám hạt thạch 

anh (Ảnh chụp năm 2020) 

  
Ảnh 3.28: Mẫu VTKT2-2, THCSKV 

galenit; sphalerit tạo ổ nhỏ xâm tán 

trên nền khoáng vật tạo đá 

(Ảnh chụp năm 2018) 

Ảnh 3.29: Mẫu VTKT2-5, sphalerit; 

galenit; covelin thay thế lấp vào khe 

nứt 

(Ảnh chụp năm 2018) 
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b. Các khoáng vật quặng thứ sinh 

- Goetit: Có dạng keo, đới keo, dạng vi vẩy hoặc ở dạng giả hình thay 

thế một phần hoặc hoàn toàn cho các khoáng vật nguyên sinh (Ảnh 3.30; 3.31) 

- Limonit: Là khoáng vật phổ biến trong mẫu, hàm lượng không đều dao 

động trong biên độ lớn từ 2% - 60%.  Chúng có dạng keo, đới keo, tạo thành 

các ổ đám ổ nhỏ giả hình theo các khoáng vật nguyên sinh, phân bố xâm tán rải 

rác trong mẫu. 

- Covelin: Gặp ít, chúng tồn tại ở dạng tập hợp hạt vi tinh thay thế, gặm 

mòn tạo riềm mỏng bao quanh nhiều hạt chalcopyrit, đôi chỗ thay thế hoàn toàn 

cho các hạt chalcopyrit (Ảnh 3.29). 

  
 

Ảnh 3.30: Mẫu NLKT.7-1, vàng tự 

sinh hạt tha hình xâm tán trong 

goetit 

 

Ảnh 3.31: Mẫu VTKT14, pyrit I hạt tự 

hình bị goetit hóa. Nikon (+) 10X. 

(Ảnh chụp năm 2015) 
 

c. Nhóm khoáng vật mạch và khoáng vật đá biến đổi cạnh mạch 

- Thạch anh: Là thành phần phi quặng phổ biến nhất trong tổ phần các 

khoáng vật tạo nên các thân quặng dạng mạch đơn lẻ và các vi mạch thạch anh 

- sulfur chứa vàng. Ở các mạch, vi mạch thạch anh sulfur chứa vàng xuyên cắt 

các đá vây quanh. 

- Thạch anh vi hạt: Là một thành phần trong các đá biến đổi chứa vàng. 
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Các hạt vụn thạch anh xuyên cắt các đá biển đổi vây quanh, chúng có dạng hạt 

góc cạnh tàn dư, hạt tha hình kích thước từ 0.01 - 0,05mm (ảnh 3.32; 3.33). 

- Sericit: Trong các đá biến đổi, khoáng vật sericit bị biến đổi nhiệt dịch 

phát triển rất mạnh mẽ. Sericit có dạng vi vảy đến vảy nhỏ tha hình, kích thước 

0,01 - 0,3mm (Ảnh 3.34; 3.35). 

  

Ảnh 3.32: NXLM2-1, thạch anh vi 

hạt trong đá biến đổi sericit 

(Ảnh chụp năm 2019) 

Ảnh 3.33: NXLM1-4, thạch anh vi 

hạt trong đá biến đổi sericit 

(Ảnh chụp năm 2019) 

  

Ảnh 3.34: Mẫu VTLM2, đá phiến 

thạch anh-sericit biến đổi nhiệt dịch 

(Ảnh chụp năm 2017) 

Ảnh 3.35: Mẫu DDLM1, đá phiến 

thạch anh - sericit bị nén ép 

(Ảnh chụp năm 2019) 
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3.3.2. Đặc điểm thành phần hóa học 

a. Vàng (Au) và bạc (Ag) 

Từ kết quả phân tích mẫu nung luyện tại các điểm và mỏ quặng trong 

vùng nghiên cứu, áp dụng phương pháp toán thống kê một chiều xác định thông 

số đặc trưng thống kê hàm lượng Au, Ag. Kết quả tổng hợp trong bảng 3.6; 3.7. 

Bảng 3.6: Tổng hợp thông số đặc trưng thống kê hàm lượng Au các mỏ và đới 

khoáng hóa vùng nghiên cứu 

STT 
Mỏ quặng, đới khoáng 

 hóa (số lượng mẫu) 

Hàm lượng vàng (g/T) Hệ số biến 

thiên (%) Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

1 Vangtat (748 mẫu) 0,1 58,3 0,9 386 

2 Namxuan (372 mẫu) 0,1 18,5 0,9 163 

3 Antoum (41 mẫu) 0,06 6,3 0,8 171 

4 Sexu (30 mẫu) 0,03 2,4 0,4 127 

5 Namlay (16 mẫu) 0,06 1,6 0,4 148 

6 Huaypeak (18 mẫu) 0,02 1,35 0,4 78 

7 Dakkanat (15 mẫu) 0,07 2,6 0,8 118 
 

Từ bảng 3.6, rút ra một số nhận xét sau: 

- Hàm lượng Au tại các mỏ và đới khoáng hóa trong vùng nghiên cứu 

dao động 0,03 g/T- 58,3 g/T; trung bình từ 0,4 g/T- 0,9g/T. 

- Hàm lượng vàng phân bố trong các mỏ và đới khoáng hóa thuộc loại 

không đồng đều (Huaypeak, với Vc =78%) đến rất không đồng đều (đới khoáng 

hóa Sexu; Namlay; Dakkanat, với Vc =118 - 148%) và đặc biệt không đồng 

đều (mỏ Vangtat, Namxuan và đới khoáng hóa Antoum, với Vc= 163 - 386%). 

Bảng 3.7: Tổng hợp thông số đặc trưng thống kê hàm lượng Ag các mỏ và 

điểm quặng vùng nghiên cứu 

STT 
Mỏ quặng, đới khoáng 

hóa (số lượng mẫu) 

Hàm lượng bạc (g/T) Hệ số biến 

thiên (%) Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

1 Vangtat (748 mẫu) 0,1 80 2,2 263 

2 Namxuan (372 mẫu) 1 442 35,8 138 

3 Antoum (41 mẫu) 1 20 2,8 144 

4 Sexu (30 mẫu) 0,1 20 1,8 247 

5 Namlay (16 mẫu) 0,1 30 5,6 152 

6 Huaypeak (18 mẫu) 0,1 8 2,0 103 

7 Dakkanat (15 mẫu) 1 10 4,0 113 
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Từ bảng 3.7 cho thấy hàm lượng bạc dao động khá lớn từ 0,1- 442 g/T; 

trung bình từ 1,8- 35,8g/T. Hàm lượng Ag phân bố thuộc loại rất không đồng 

đều (Huaypeak; Dakkanat; Namxuan; Antoum, với Vc=103-144%) đến đặc 

biệt không đồng đều (Namlay; Sexu; Vangtat, với Vc=152-263%). 

b. Các nguyên tố đi kèm 

Theo tài liệu các kết quả phân tích hóa học, ngoài Au, Ag, các nguyên tố 

đi kèm gồm có Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni. Hàm lượng trung bình của các nguyên 

tố đi kèm trong các thân quặng và đới khoáng hóa theo kết quả phân tích hấp 

thụ nguyên tử (ppm) như sau: Cu: 86 - 1363, Pb: 8 -1322, Zn 10 - 708, Cr: 33 

- 124, Co: 17 - 55, Ni: 28 - 91(bảng 3.8). 

Bảng 3.8: Tổng hợp kết quả trung bình các nguyên tố đi kèm 

STT 
Điểm và 

mỏ quặng 

Kết quả phân tích 

Au 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Cr 

(ppm) 

Co 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

1 Vangtat 0.94 2,20 180 33 10 124 55 69 

2 Namxuan 0.94 35,7 1363 1322 708 73 42 77 

3 Antoum 0.79 5,08 311 61 166 50 49 84 

4 Sexu 0.35 1,77 86 8 22 49 17 28 

5 Namlay 0.37 5,58 115 136 192 28 35 51 

6 Huaypeak 0.44 2,22 171 39 81 74 39 45 

7 Dakkanat 0.77 8,67 185 48 149 33 46 91 
 

3.3.3. Đặc điểm cấu tạo, kiến trúc quặng 

a. Đặc điểm cấu tạo quặng 

Quặng hóa vàng gốc trong vùng nghiên cứu được thành tạo chủ yếu theo 

cơ chế lắng đọng vật chất tạo quặng, các mạch quặng được kết tinh từ dung 

dịch nhiệt dịch theo phương thức lấp đầy và trao đổi thay thế nên quặng chủ 

yếu có cấu tạo dạng mạch, đôi chỗ tồn tại ở dạng xâm tán trong các đới đá biến 

đổi cạnh mạch. Dưới đây mô tả một số cấu tạo chính theo phương thức thành 

tạo của quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu. 

- Cấu tạo quặng hình thành theo phương thức lấp đầy lỗ hổng khe nứt: 

Cấu tạo dạng mạch, vi mạch phân bố phổ biến gặp ở hầu hết các đới quặng 
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trong vùng. Đại diện khoáng vật có cấu tạo theo phương thức này gồm vàng tự 

sinh, chalcopyrit; chúng được hình thành do quá trình các khoáng vật quặng 

xuyên cắt và lấp đầy các lỗ hổng khe nứt trong đá gốc (Ảnh 3.36; 3.37).  

- Cấu tạo xâm tán: Phân bố phổ biến trong vùng nghiên cứu. Quặng hình 

thành trong quá trình trao đổi giữa dung dịch nhiệt dịch và đá vây quanh, chúng 

tồn tại ở dạng xâm tán trong đới biến đổi cạnh mạch (Ảnh 3.38). 

- Cấu tạo dạng ổ: Được hình thành do dung dịch giàu vật chất chứa 

quặng do quá trình giảm nhiệt độ áp suất của dung dịch nhiệt dịch khi đi lên bề 

mặt trái đất quặng được lắng đọng trực tiếp trong các khe nứt, lỗ hổng của đá 

tạo thành các ổ quặng, hoặc hình thành do quá trình trao đổi thay thế giữa dung 

dịch nhiệt dịch và đá vây quanh trong điều kiện hóa lý thuận lợi tạo thành các 

ổ quặng (Ảnh 3.39). 

  
Ảnh 3.36: Mẫu NLKT.18-1, vàng tự 

sinh dạng vi mạch trong thạch anh 

(Ảnh chụp năm 2017) 

Ảnh 3.37: Mẫu DDKT1-2, vàng tự 

sinh dạng vi mạch trong pyrit 

(Ảnh chụp năm 2020) 

  
Ảnh 3.38: Mẫu NXKT1-1, hạt vàng 

tự sinh xâm tán trong nền thạch anh 

hóa (Ảnh chụp năm 2020) 

Ảnh 3.39: Mẫu NXKT1-2, galenit tập 

trung thành ổ xâm tán trong đá 

(Ảnh chụp năm 2020) 



78 
 

 

b. Đặc điểm kiến trúc quặng 

Đặc điểm kiến trúc quặng vùng nghiên cứu được chia thành hai nhóm 

nguyên sinh và thứ sinh. 

- Kiến trúc nguyên sinh: Là nhóm kiến trúc quặng phổ biến trong vùng, 

chúng được hình thành đồng thời trong quá trình tạo quặng do sự lắng đọng của 

các dung dịch sulfur từ dung dịch nhiệt dịch hoặc hình thành bởi quá trình trao 

đổi thay thế của các khoáng vật trong đá vây quanh và dung dịch nhiệt dịch. 

Các kiến trúc nguyên sinh gồm: 

+ Kiến trúc hạt tự hình, nửa tự hình: Thường gặp ở các hạt pyrit, chúng 

có hình thái tinh thể khá rõ ràng với kích thước từ 0,1 - 1mm phân bố xâm tán 

từng đám, ổ trong nền khoáng vật tạo đá (Ảnh 3.24). 

+ Kiến trúc hạt tha hình: Là kiến trúc phổ biến trong vùng, gặp ở các hạt 

vàng tự sinh, pyrit, chalcopyrit,... Các khoáng vật này thường có kích thước 

khác nhau xâm tán thành từng ô nhỏ hoặc xâm tán rải rác trên nền phi quặng 

(Ảnh 3.20; 3.21). 

- Kiến trúc thứ sinh: Được hình thành sau quá trình tạo quặng, gặp khá 

phổ biến tại các thân quặng bị phong hóa, các thân quặng phân bố gần các đới 

dập vỡ và biến đổi cà nát. 

Kiến trúc hạt gặm mòn: Thường gặp với các khoáng vật thứ sinh như 

covelin bị biến đổi từ chalcopyrit. 

3.3.4. Sơ lược về đặc tính công nghệ quặng vàng gốc vùng nghiên cứu 

Mẫu công nghệ được thí nghiệm tại nhà máy tuyển vàng Vangtat, mẫu được 

nghiền mịn 82%, cỡ hạt 0,074 mm, sau đó tuyển bằng phương pháp tuyển nổi, 

phần tinh quặng ngâm chiết bằng xyanua. Kết quả cho thấy, quy trình ngâm chiết 

xyanua cho hiệu quả thu hồi vàng cao, hệ số thu hồi đạt 67,5%. 

Kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ quặng vàng gốc tại vùng nghiên cứu 

cho thấy hoàn toàn có thể sản xuất ra vàng thương phẩm ở quy mô công nghiệp 

với các quy trình công nghệ và kỹ thuật đang được sử dụng trên thế giới. 
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3.3.5. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật và thời kỳ tạo quặng 

a. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật 

Căn cứ kết quả phân tích các loại mẫu, xác định được các tổ hợp cộng 

sinh khoáng vật (THCSKV) đặc trưng vùng nghiên cứu sau: 

- THCSKV I: Thạch anh - pyrit I - vàng. 

- THCSKV II: Thạch anh - pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng. 

- THCSKV III: Limonit - covelin - goetit. 

b. Thời kỳ tạo quặng 

Kết quả nghiên cứu quặng vàng gốc trong vùng Attapeu, xác định được 

03 tổ hợp cộng sinh khoáng vật. Các THCSKV này được xác định chủ yếu vào 

điều kiện địa chất thành tạo quặng, quan hệ biểu hiện của các khoáng vật trong 

quặng và đặc điểm hình thái nguồn gốc của chúng. 

 Các THCSKV vùng nghiên cứu được hình thành vào 3 giai đoạn khác 

nhau, được đặc trưng bởi các điều kiện địa chất cũng như điều kiện hóa lý thành 

tạo nhất định. Mỗi giai đoạn khoáng hóa hình thành một THCSKV nhất định. 

- Thời kỳ tạo khoáng nhiệt dịch xảy ra trong 02 giai đoạn: 

 + Giai đoạn khoáng hóa I: Pyrit thế hệ I được hình thành ở giai đoạn này 

cùng với khoáng vật tạo đá và một số khoáng vật như ilmenit, rutil. Giai đoạn 

này khoáng hóa chưa có nhiều ý nghĩa đối với quặng vàng gốc trong vùng 

nghiên cứu. 

 + Giai đoạn tạo khoáng II: Là giai đoạn tạo quặng vàng chính trong 

vùng, giai đọan này xuất hiện nhiều khoáng vật. Khi dung dịch nhiệt dịch đi 

lên xảy ra quá trình lấp đầy theo các khe nứt, đới dập vỡ của đá vây quanh bị 

nứt nẻ hoặc trải qua quá trình trao đổi thay thế với đá vây quanh tạo nên các 

THCSKV đặc trưng; trong đó hình thành các đới đá biến đổi có khoáng hóa 

sulfur chứa vàng. Các khoáng vật đi cùng với vàng có pyrotin, galenit, sphalerit, 

chalcopyrit, pyrit II (Bảng 3.9). 
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- Thời kỳ ngoại sinh: Thời kỳ này khoáng vật nguyên sinh bị thay đổi và 

tạo thành các khoáng vật thứ sinh bền vững trong điều kiện hóa lý mới. Các 

khoáng vật pyrit, chalcopyrit bị biến đổi tạo thành limonit, goetit, covelin. 

Bảng 3.9: Thứ tự sinh thành và tổ hợp cộng sinh khoáng vật vùng nghiên cứu 

Thời kỳ Nhiệt dịch Ngoại sinh 

Giai đoạn  I II III 

   THCSKV 

Tên KV 
Thạch anh, 

Pyrit, vàng 

Thạch anh, pyrit, galenit, 

sphalerit chalcopyrit, 

pyrotin, vàng 

Limonit, goetit 

covelin 

Thạch anh    

Vàng    

Pyrit     

Rutil    

Ilmenit    

Pyrotin    

Galenit    

Sphalerit    

Chalcopyrit     

Limonit    

Goetit    

Covelin    

Kiến trúc quặng 

đặc trưng 

Hạt tự hình, 

nửa tự hình, 

tha hình 

Hạt kéo dài, tấm, tỏa tia 

Keo, keo sót, hạt 

giả hình, gặm 

mòn 

Cấu tạo quặng đặc 

trưng 

Ổ, xâm tán, 

mạch 

Ổ, mạch, xâm tán, xâm tán 

định hướng 
Keo, ổ, mạch 

Biến đổi nhiệt dịch 

vây quanh 

Sericit hóa,  

thạch anh hóa, 

chlorit hóa 

Chlorit hóa, thạch anh hóa Oxi hóa 

              

Khoáng vật chủ yếu. 

           Khoáng vật thứ yếu. 

           Khoáng vật hiếm. 
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3.4. Nguồn gốc thành tạo quặng vàng gốc vùng nghiên cứu 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất trong vùng, đặc 

điểm phân bố, thành phần vật chất và điều kiện địa chất khống chế thành tạo 

cho thấy quặng vàng gốc vùng Attapeu có những đặc điểm sau: 

- Các mỏ và điểm quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu phân bố chủ 

yếu trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc phía đông diện tích 

vùng nghiên cứu giáp biên giới Việt Nam và Campuchia. 

- Các yếu tố địa chất khống chế thân quặng là đứt gãy phương tây bắc - 

đông nam và á kinh tuyến; các trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-

O1); Ocdovic muộn - Silua (O3-S) là yếu tố thuận lợi có vai trò mang quặng. 

Thành tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) có thành phần từ gabrodiorit, 

diorit, granodiorit đến granit, gồm 3 pha xâm nhập: pha 1: gabrodiorit, diorit, 

monzodiorit; pha 2: diorit thạch anh, tonalit, granodiorit, granit horblend - 

biotit; pha 3: granit biotit có hornblend, granit biotit, granit là nguồn cung cấp 

vật chất cho quá trình tạo quặng hóa vàng gốc trong vùng; các hệ thống đứt gãy 

lớn, nhỏ và các khe nứt mở là những kênh dẫn và nơi lắng đọng quặng do vậy 

chúng đóng vai trò khống chế sự hình thành quặng hóa, đây cũng là cơ sở để 

xếp sự thành tạo quặng vàng gốc vùng nghiên cứu có nguồn gốc nhiệt dịch. 

 - Các thân quặng vàng gốc vùng Attapeu có dạng mạch và đới chứa các 

mạch, vi mạch thạch anh sulfur - vàng, phân bố trong đá trầm tích tuổi Cambri 

giữa - Ocdovic sớm (2-O1); Ocdovic muộn - Silua (O3-S) và trong đá xâm nhập 

diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1). Các đá vây quanh thân quặng bị dập vỡ cà 

nát biến đổi thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. Tổ hợp khoáng vật tạo quặng 

chính gồm pyrit, chalcopyrit, galenit, sphalerit, pyrotil và vàng tự sinh; khoáng 

vật mạch chủ yếu là thạch anh [4], [8], [14], [15], [29]. 

- Kết quả phân tích tuổi đồng vị phóng xạ K-Ar cho mica trắng (phân 

tích tại đại học Akita, Nhật Bản) cho 02 mẫu trong thân quặng là mạch thạch 
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anh - sulfur lấy tại moong khai thác ở mỏ Nongkaiok (Vangtat) cho giá trị từ 

235±4 - 206±4 triệu năm. Theo kết quả phân tích tuổi đồng vị phóng xạ K - Ar 

(biotit) trong đá magma tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) của dự án JICA cho các 

giá trị từ 269,3 - 248,6 triệu năm [45], [46]. 

- Kết quả phân tích 02 mẫu bao thể nguyên sinh lỏng - khí cho khoáng 

vật thạch anh (NXKT1 và NXKT2) phân tích tại Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản (Ảnh 3.40) cho thấy các bao thể thường có kích thước rất nhỏ cỡ 

một vài micromet, chúng phân bố rải rác trong khoáng vật thạch anh; dựa vào 

sự tồn tại của các loại bao thể có trong mẫu và nhiệt độ đồng hoá các pha của 

chúng, các khoáng vật trong mẫu được thành tạo trong khoảng nhiệt độ 202oC 

- 268oC. 

- Kết quả phân tích 02 mẫu bao thể nguyên sinh lỏng - khí (phân tích tại 

đại học Akita, Nhật Bản), các khoáng vật trong mẫu được thành tạo khoảng 

nhiệt độ từ 240 - 260oC. 

- Kết quả phân tích của dự án JICA cho rằng, nhiệt độ thành tạo quặng 

vàng gốc vùng Attapeu có giá trị từ 200 - 300oC [45], [46]. Trong đó giai đoạn 

I được thành tạo trong khoảng nhiệt độ dao động trong khoảng 250-300oC, giai 

đoạn II thành tạo trong khoảng nhiệt độ từ 200-250oC. 

  
Ảnh 3.40: Mẫu a- NXKT1; b- NXKT2, bao thể lỏng - khí  

(Ảnh chụp năm 2019) 

a b 
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Từ các kết quả nghiên cứu đã trình bày trên, rút ra một số kết luận sau: 

- Các hoạt động magma phát triển khá phong phú và đa dạng chủ yếu 

phân bố trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc diện tích phía đông 

(giáp khu vực biên giới Lào - Việt Nam - Campuchia) vùng nghiên cứu. 

- Các yếu tố địa chất khống chế thân quặng là đứt gãy phương tây bắc - 

đông nam và á kinh tuyến; các trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-

O1); Ocdovic muộn - Silua (O3-S) là yếu tố thuận lợi có vai trò mang quặng; 

xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) có thành phần từ gabrodiorit, diorit, 

granodiorit đến granit là nguồn cung cấp cho quá trình tạo quặng vàng gốc 

trong vùng. 

- Các thân quặng vàng gốc vùng Attapeu có hình dạng khá phức tạp, chủ 

yếu là dạng mạch hoặc đới mạch, vi mạch thạch anh sulfur - vàng, phân bố 

trong đá trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1); Ocdovic muộn - 

Silua (O3-S) và ngay trong đá xâm nhập diorit tuổi Permi-Trias sớm (P-T1); 

hiện tượng biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng chủ yếu là thạch anh hóa, sericit 

hóa, chlorit hóa.  

- Đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và sự phân bố các thân quặng 

phản ánh nguồn cung cấp khoáng hóa vàng trong vùng nghiên cứu là loại hình 

mạch thạch anh sulfur chứa vàng tự sinh, có quan hệ đồng sinh với pyrit, 

chalcopyrit xâm tán trong thạch anh có nguồn gốc nhiệt dịch. 

- Kết quả phân tích mẫu bao thể nguyên sinh lỏng - khí, dung dịch tạo 

quặng vàng gốc vùng nghiên cứu là dung dịch nhiệt dịch nhiệt độ trung bình 

(2000C - 3000C). 

- Kết quả phân tích mẫu khoáng tướng cho thấy vùng nghiên cứu gồm 

02 giai đoạn tạo quặng sản phẩm được đặc trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh 

khoáng vật là thạch anh - pyrit - vàng và thạch anh - pyrit - chalcopyrit - galenit 

- sphalerit - vàng. 
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Căn cứ các đặc điểm đã trình bày trên, có thể minh họa mô hình thành 

tạo quặng vàng gốc trong vùng Attapeu như hình 3.16. 

 
Hình 3.16: Mô hình khái quát về quá trình thành tạo các thân quặng  

vàng gốc vùng Attapeu - Nam Lào 

(Dựa theo tài liệu của Motomu Goto. JICA, 2009 có bổ sung điều chỉnh) 
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Chương 4 

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TÌM KIẾM 

THĂM DÒ QUẶNG VÀNG GỐC VÙNG ATTAPEU 

4.1. Đánh giá tiềm năng tài nguyên quặng vàng gốc vùng Attapeu 

4.1.1. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm 

a. Các tiền đề tìm kiếm 

Tiền đề địa chất là các yếu tố địa chất thuận lợi cho tích tụ quặng, có liên 

quan với quá trình tạo quặng, bao gồm các yếu tố cấu trúc địa chất, thạch địa 

tầng, magma, các đứt gãy khống chế quặng hóa, các đới dập vỡ kiến tạo. 

- Tiền đề thạch địa tầng:  

Với vai trò mang và vây quanh quặng, tiền đề thạch địa tầng có tầm quan 

trọng đặc biệt đối với quặng vàng gốc vùng Attapeu. Vùng nghiên cứu, có hai 

thành tạo thạch địa tầng chứa khoáng hóa vàng sau: 

+ Các tập đá trầm tích biến chất tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1), 

gồm tập đá thạch anh biotit, đá phiến thạch anh muscovit, đá phiến thạch anh 

sericit, phát triển kéo dài ở phía tây bắc - đông nam vùng nghiên cứu. Các đá 

này bị biến đổi nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa.  

+ Các thành tạo trầm tích lục nguyên biến chất tuổi Ocdovic muộn - Silua 

(O3-S), bao gồm các đá phiến sericit, đá phiến thạch anh - sericit, đá phiến thạch 

anh - calcit phân bố ở phía đông bắc và đông nam vùng nghiên cứu. Các đá bị 

biến đổi nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. 

Các thành tạo trên chứa mạch, đới vi mạch thạch anh - sulfur - vàng, đây 

là tiền đề rất thuật lợi trong quá trình tạo quặng vàng gốc vùng Attapeu. 

- Tiền đề magma:  

Hiện nay, mỗi quan hệ giữa quặng vàng gốc với đá magma trong vùng 

là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, trong báo cáo điều tra đánh giá khoáng sản vùng 

Nam Lào do Liên đoàn Intergeo và JICA thực hiện [3], [45] và kết quả nghiên 
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cứu bổ sung của NCS cho thấy, các xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) có 

liên quan với sự thành tạo các khoáng sản kim loại như: đồng, vàng, bạc, chì - 

kẽm trong khu vực Nam Lào, trong đó có vùng Attapeu. Thành tạo xâm nhập 

Permi - Trias sớm (P-T1) được cấu thành bởi 03 pha xâm nhập, pha 1: 

gabrodiorit, diorit, monzodiorit; pha 2: diorit thạch anh, tonalit, granodiorit, 

granit horblend - biotit; pha 3: granit biotit có hornblend, granit biotit, granit và 

pha đá mạch. 

Về đặc điểm địa chất, hầu hết các tập đá trầm tích tuổi Cambri giữa - 

Ocdovic sớm (2-O1) chứa đới khoáng hóa vàng trong vùng nghiên cứu đều bị 

các thành tạo xâm nhập này xuyên cắt. 

Về đặc điểm thạch học - khoáng vật, thành tạo xâm nhập Permi - Trias 

sớm (P-T1) có thành phần từ gabrodiorit, diorit, granodiorit đến granit; trong 

đó pha 2 (.P-T1) gồm diorit thạch anh, tonalit, granodiorit, granit hornblend 

- biotit phát triển mạnh mẽ và chiếm 95% khối lượng thành tạo này. 

Dựa trên thành phần hóa học (%trl) nhóm nguyên tố chính (Phụ lục 1) 

và các biểu đồ phân loại, nhận dạng (Phụ lục 2), thành tạo xâm nhập tuổi Permi 

- Trias sớm khu vực Nam Lào; trong đó là vùng Attapeu có thành phần thạch 

học phân dị liên tục từ gabrodiorit, diorit, granodiorit đến granit; trong đó 

granodiorit chiếm ưu thế. 

Theo thành phần hóa học (ppm) nhóm nguyên tố đất hiếm (Phụ lục 3.1) 

và nguyên tố vết (Phụ lục 3.2), các đá của thành tạo xâm nhập này đều giàu 

nhóm đất hiếm nhẹ (LREE) và nhóm nguyên tố ưa đá ion lớn (LILE), đồng thời 

nghèo nhóm đất hiếm nặng (HREE) và nhóm nguyên tố có trường bền vững 

cao (HFSE) với dị thường âm rõ rệt của Ta - Nb (Phụ lục 4. Hình 4.5; 4.6) đặc 

trưng cho các thành tạo magma được hình thành trong môi trường địa động lực 

đới hút chìm, tương ứng với kiểu granit cung núi lửa - VAG, chỉ một số ít 

nghiêng sang trường granit nội mảng - WAG (Phụ lục 4. Hình 4.7; 4.8). 
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 Biến đổi sau magma và khoáng sản liên quan, trên cơ sở kết quả phân 

tích hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 5), áp dụng phương pháp toán thống kê một 

chiều để tính tần suất xuất hiện, thấy rằng các nguyên tố Au, Cu, Pb, Zn đều có 

tần số xuất hiện cao (80%-100%) với hàm lượng trung bình của Pb, Zn lớn hơn 

clark 2- 3 lần. Mặt khác, trên diện phân bố các xâm nhập Permi - Trias sớm (P-

T1) nêu trên đều phát triển các đới dập vỡ, kèm theo quá trình thạch anh hóa, 

sericit hóa, chlorit hóa và sulfur hóa có biểu hiện khoáng hóa Au, Cu, Pb, Zn. 

Thực tế trong các khu Antoum, Houaypeak, Namxuan, Vangtat, Namlay và 

Sexu đã điều tra, đánh giá quặng vàng, đồng. 

Từ các dữ liệu trên, có thể nhận định các thành tạo xâm nhập tuổi Permi 

- Trias sớm có liên quan với quá trình tạo các khoáng sản vàng và một số 

khoáng sản khác như đồng, chì - kẽm,... trong vùng Attapeu.  

Như vậy, các thành tạo tuổi Permi - Trias sớm là tiền đề quan trọng trong 

tìm kiếm quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu. 

- Tiền đề kiến tạo:  

Dọc đứt gãy chờm nghịch N. Emun - Antoum - Namxuan phát triển theo 

phương tây bắc-đông nam và đứt gãy chờm nghịch Dakyoy - Vangtat - Sexu - 

Bờ Y theo phương á kinh tuyến đã ghi nhận những điểm khoáng hóa có nguồn 

gốc nhiệt dịch như: vàng Antoum - Namxuan, Vangtat, Namlay - Sexu; chì kẽm 

Dakyet,... đây là tiền đề tìm kiếm kiểu mỏ nội sinh trong vùng đặc biệt là quặng 

vàng gốc. 

b. Các dấu hiệu tìm kiếm 

Những điểm và mỏ quặng vàng gốc vùng Attapeu, chủ yếu được phát 

hiện trong kết quả điều tra đánh giá khoáng sản vùng Nam Lào tỷ lệ 1:10.000; 

1.25.000 [3], [6], [28], [45]. Từ những kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất 

thành tạo quặng vàng gốc trong vùng, có thể rút ra những dấu hiệu tìm kiếm 

trực tiếp và gián tiếp sau: 
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* Dấu hiệu trực tiếp: 

- Các vết lộ quặng: Các vị trí gặp lộ mạch thạch anh - sulfur là dấu hiệu 

quan trọng trực tiếp để phát hiện ra quặng vàng gốc. Dấu hiệu tìm kiếm này 

được thực hiện bằng các lộ trình khảo sát trực tiếp ngay tại thực địa.  

+ Vết lộ quặng tự nhiên: Thường lộ ra ở các khe suối, sườn núi, những 

vết lộ quặng vàng gốc ở trên mặt thường là các khoáng vật chứa khoáng vật 

sulfur như pyrit,... 

+ Vết lộ nhân tạo: Các công trình đã thi công gồm các hào, vết lộ dọn 

sạch, moong khai thác cũ, một số công trình khai đào do người dân thực hiện. 

Đây cũng là các dấu hiệu trực tiếp quan trọng để tìm kiếm quặng vàng gốc trong 

vùng, đồng thời là cơ sở bố trí các công trình tìm kiếm, khống chế thân quặng 

gốc ở dưới sâu. 

- Các vành phân tán địa hóa nguyên sinh thể hiện các vành phân tán địa 

hóa bậc cao của Au và các nguyên tố đi kèm như Pb, Zn, Cu, Ag. Đây là dấu 

hiệu tìm kiếm quặng vàng gốc quan trọng trong vùng nghiên cứu. 

* Dấu hiệu gián tiếp: 

- Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch các đá vây quanh thân quặng như 

sericit hóa, thạch anh hóa, chrorit hóa được xem là dấu hiệu tìm kiếm quặng có 

hiệu quả đối với quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu. 

- Các dị thường từ, điện trường thiên nhiên có thể do các thân quặng 

thạch anh - sulfur - vàng gây ra, đây là dấu hiệu quan trọng đối với các thân 

quặng dạng mạch. 

- Các đới tảng lăn chứa sản phẩm phong hóa của khoáng vật sulfur: Trong 

điều kiện khí hậu nhiệt đới, với mức độ phong hóa mạnh bị phá hủy bởi các 

yếu tố ngoại sinh, hầu hết quanh các thân quặng vàng gốc lộ ra trên mặt đều 

hình thành các tảng lăn quặng, dưới tác dụng của độ dốc và dòng nước bị lăn 

trôi theo địa hình thành các bãi quặng lăn trên sườn dốc, dưới khe suối,... đây 
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cũng là dấu hiệu trực tiếp để định hướng cho công tác lộ trình tìm kiếm các 

thân quặng vàng gốc. 

4.1.2. Phân vùng triển vọng 

a. Nguyên tắc phân vùng triển vọng 

Việc phân vùng triển vọng, ngoài các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm trực tiếp 

và gián tiếp. NCS đã dựa trên những tiêu chuẩn về cấu trúc địa chất thành tạo, 

dị thường địa vật lý, vành phân tán trọng sa, địa hóa; đặc điệt là các kết quả 

điều tra đánh giá và thăm dò đã tiến hành trên vùng nghiên cứu. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn trên, NCS đã phân vùng và xếp hạng triển vọng 

theo 3 mức khác nhau. Mỗi diện tích triển vọng có các đặc điểm riêng và được 

tóm lược như sau: 

- Diện tích rất triển vọng (cấp A): Diện tích có triển vọng nhất về quặng 

vàng gốc, là nơi có tập trung nhiều điểm quặng, thân quặng, mạch quặng, đới 

khoáng hóa vàng gốc đã được điều tra chi tiết hoá hoặc điều tra đánh giá bằng 

các công trình khai đào và xác định chúng có ý nghĩa công nghiệp. Có tiền đề 

thuận lợi cho quá trình tạo khoáng (yếu tố về kiến tạo, magma, thạch địa tầng), 

tập trung vành phân tán trọng sa, vết lộ quặng, các dị thường địa vật lý, địa hóa. 

Trong đó, một số vị trí đã xác định được các thân quặng công nghiệp và được 

đánh giá chi tiết hoặc đã được thăm dò. Đây là diện tích có điều kiện thuận lợi 

cho công tác điều tra đánh giá và thăm dò phát triển mỏ. 

- Diện tích triển vọng (cấp B): Là diện tích có thông tin thấp hơn diện 

tích dự báo triển vọng A. Tại đây đã phát hiện một số điểm, mạch quặng, đới 

khoáng hóa vàng gốc, nhưng mức độ nghiên cứu còn hạn chế; một số mạch 

quặng, đới khoáng hóa đã được điều tra đánh giá bằng các công trình khai đào, 

dưới sâu đánh giá sơ bộ bằng tài liệu đo địa vật lý hoặc một vài lỗ khoan đơn 

lẻ. Trong diện tích có tiền đề về kiến tạo, magma và tầng đá thuận lợi cho quá 

trình tạo khoáng, có mặt các vành phân tán địa hóa, trọng sa, có nhiều nét tương 

đồng với diện tích triển vọng A. 
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- Diện tích chưa rõ triển vọng (cấp C): Là diện tích có biểu hiện về 

khoáng hóa vàng, trong diện tích có tiền đề thuận lợi cho quá trình tạo quặng 

vàng gốc, có mặt các vành phân tán trọng sa, địa hóa bậc thấp đến trung bình, 

một vài điểm phát hiện khoáng hóa sulfur có chứa vàng hoặc khoáng sản nội 

sinh như Cu, Pb, Zn nhưng chưa rõ triển vọng về quặng vàng gốc. 

b. Kết quả phân vùng triển vọng 

 Trên cơ sở và các nguyên tắc trên, NCS đã phân vùng nghiên cứu ra các 

diện tích triển vọng quặng vàng gốc với các cấp A, B và C khác nhau (Hình 

4.1; 4.2; 4.3 và 4.4), cụ thể: 

 - Diện tích rất triển vọng (cấp A): Tổng diện tích rất triển vọng cấp A là 

13,4km2, có 02 khu Vangtat và Namxuan, cụ thể: 

 + Diện tích rất triển vọng Vangtat (A1): Nằm ở phía đông bắc vùng 

nghiên cứu, có diện tích 3km2 (Hình 4.1). Tham gia vào cấu trúc địa chất khu 

này chủ yếu là các đá trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1); gồm 

các đá phiến thạch anh-sericit, phiến thạch anh-muscovit bị thạch anh hóa, 

sericit hóa, chlorit hóa. Vangtat tập trung các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm thuận 

lợi; đã xác định được 04 thân quặng vàng gốc, các thân quặng có dạng mạch, 

đới mạch, xuyên cắt lấp đầy theo khe nứt, đá vây quanh quặng là đá trầm tích 

biến chất tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1); thân quặng phát triển không 

liên tục dọc theo đứt gãy phương á kinh tuyến. 

 Một phần diện tích thuộc khu Vangtat đã tiến hành công tác thăm dò, đã 

thi công công trình khai đào trên mặt và dưới sâu, được lấy mẫu nghiên cứu 

thành phần vật chất quặng và xác định thân quặng vàng gốc có giá trị công 

nghiệp. 

 + Diện tích rất triển vọng Namxuan (A2): Có diện tích 10,4km2 (Hình 

4.2), nằm ở phía đông nam vùng nghiên cứu giáp biên giới Việt Nam và 

Campuchia. Tham gia cấu trúc địa chất khu này, ở phía bắc là khối đá xâm nhập 
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tuổi Permi - Trias sớm (P-T1); phía nam là đá trầm tích tuổi Ocdovic muộn - 

Silua (O3-S), gồm các đá phiến sericit, thạch anh-sericit, thạch anh-muscovit; 

đã xác định được 11 thân quặng vàng gốc, gồm: thân quặng nằm trong đá xâm 

nhập diorit tuổi Permi - Trias sớm (P-T1); thân quặng vàng gốc nằm trong đá 

trầm tích tuổi Ocdovic muộn - Silua (O3-S); các thân quặng phát triển dọc theo 

đứt gãy phương tây bắc-đông nam. Đá vây quanh quặng bị dập vỡ, cà nát biến 

đổi nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. 

 Namxuan có các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm thuận lợi và một phần diện 

tích đã được thăm dò, đã thi công công trình trên mặt, khoan khống chế thân 

quặng dưới sâu, được lấy mẫu nghiên cứu thành phần vật chất quặng và xác 

định thân quặng vàng gốc có giá trị công nghiệp. 

 Kết quả nghiên cứu trình bày ở trên cho thấy, Vangtat và Namxuan là 

những khu rất có triển vọng quặng vàng gốc. 

 - Diện tích triển vọng (cấp B): Tổng diện tích triển vọng cấp B khoảng 

216,1km2, gồm 08 diện tích, cụ thể: 

 + Diện tích triển vọng Vangtat (B1, B2, B3, B4): Nằm ở phía đông bắc 

vùng nghiên cứu, có 04 diện tích triển vọng cấp B (B1 =44,2km2; B2 =6,8km2; 

B3 =2,9km2; B4 =14,7km2; Hình 4.1). Trong đó, 02 diện tích ở phía trên diện 

tích rất triển vọng A1 và 02 diện tích còn lại nằm tiếp giáp với A1. Diện tích 

triển vọng B có đặc điểm cấu trúc địa chất tương tự với diện tích A1; có tiền đề 

về kiến tạo, magma và tầng đá thuận lợi cho quá trình tạo quặng, có biểu hiện 

đới đá biến đổi nhiệt dịch thạch anh hóa, sericit hóa chứa khoáng hóa sulfur, có 

vành phân tán địa hóa, trọng sa bậc 1- 3; đã phát hiện nhiều điểm quặng vàng 

gốc theo kết quả phân tích mẫu cho hàm lượng vàng đạt yêu cầu công nghiệp. 

 + Diện tích triển vọng Huaypeak - Antoum (B5, B6): Nằm ở giữa diện 

tích rất triển vọng A1 Vangtat và A2 Namxuan, có 02 diện tích triển vọng (B5 

=27,5km2; B6 =11km2; Hình 4.3). Tham gia cấu trúc địa chất gồm các trầm tích 
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tuổi Ocdovic muộn - Silua (O3-S); Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1) và khối 

đá xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P- T1); diện tích triển vọng Huaypeak - 

Antoum có tiền đề kiến tạo, magma và tầng đá thuận lợi; đã thi công một vài 

công trình hào khống chế thân quặng trên mặt, có đới đá biến đổi nhiệt dịch 

thạch anh hóa, sericit hóa chứa khoáng hóa sulfur, có vành phân tán địa hóa của 

các nguyên tố chỉ thị bậc 1-3. Kết quả phân tích mẫu, hàm lượng vàng trong 

diện tích này đạt yêu cầu công nghiệp. 

+ Diện tích triển vọng Namxuan - Namlay - Sexu (B7 = 38,6km2; B8 = 

70,4km2; Hình 4.2): Nằm ở phía đông nam giáp với diện tích A2 Namxuan; là 

diện tích có triển vọng cấp B lớn nhất, với tổng diện tích 109km2. Tham giá cấu 

trúc địa chất của diện tích này chủ yếu là các khối xâm nhập tuổi Permi - Trias 

sớm (P-T1) và các trầm tích Ocdovic muộn - Silua (O3-S). Dọc đứt gãy phương 

tây bắc-đông nam gặp các đới phá hủy phát triển các hiện tượng biến đổi thạch 

anh hóa, chlorit hóa, sericit hóa; trong đó có nhiều điểm, biểu hiện mạch, vi 

mạch thạch anh chứa khoáng hóa sulfur, có vành phân tán địa hóa, trọng sa bậc 

1- 3. Diện tích này có những tiền đề thuận lợi cho quá trình tạo quặng và đã 

được thi công một số công trình hào khống chế trên mặt. 

Kết quả nhiên cứu trình bày trên cho thấy, các vùng Vangtat, Antoum, 

Huaypeak, Namxuan, Namlay, Sexu là vùng có triển vọng quặng vàng gốc. 

- Diện tích chưa rõ triển vọng (cấp C): Tổng diện tích chưa rõ triển vọng 

cấp C là 181,7km2, gồm 04 diện tích, cụ thể: 

+ Diện tích chưa rõ triển vọng Huaypeak - Antoum (C1 =142,5km2; Hình 

4.3): Nằm giữa diện tích rất triển vọng A1 Vangtat và A2 Namxuan, là diện 

tích chưa rõ triển vọng lớn nhất. Trong diện tích này đã phát hiện các đới đá bị 

biến đổi chứa thạch anh sulfur, có vành phân tán địa hóa của các nguyên tố chỉ 

thị, trọng sa bậc 1, có tiền đề thuận lợi cho quá trình tạo quặng vàng và một số 

khoáng sản kim loại khác. 
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+ Diện tích chưa rõ triển vọng Namxuan - Namlay - Sexu (C2, C3) với 

tổng diện tích 20,2km2 (C2 =8,9km2, C3 =11,3km2; Hình 4.2): Nằm ở phía đông 

nam giáp với diện tích A2 - Namxuan. Theo kết quả khảo sát, điều tra địa chất, 

trong diện tích này có biểu hiện về khoáng hóa vàng gốc và các khoáng sản kim 

loại khác; đã phát hiện các đới đá bị biến đổi chứa mạch thạch anh sulfur; có 

vành phân tán địa hóa bậc 1 của các nguyên tố chỉ thị; có tiền đề thuận lợi cho 

quá trình tạo quặng vàng gốc. 

+ Diện tích chưa rõ triển vọng Dakkanat (C4) với diện tích 19km2 (Hình 

4.4): Nằm ở phía bắc vùng nghiên cứu. Diện tích này phát hiện đới khoáng hóa 

rộng từ 200m - 500m, trong đới phát hiện các đá bị biến đổi chứa thạch anh 

sulfur nằm ở rìa tiếp xúc giữa các đá phun trào tuổi Permi giữa (P2) với thành 

tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P- T1). Đây được xem là diện tích có biểu 

hiện về khoáng hóa vàng, trong diện tích có tiền đề thuận lợi cho quá trình tạo 

quặng vàng và một số khoáng sản kim loại khác. 



94 
 

 

 

Hình 4.1: Sơ đồ phân vùng triển vọng quặng vàng gốc khu vực Vangtat 
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Hình 4.2: Sơ đồ phân vùng triển vọng quặng vàng gốc khu vực Namxuan-Namlay-Sexu 
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Hình 4.3: Sơ đồ phân vùng triển vọng quặng vàng gốc khu vực Huaypeak-Antoum 
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Hình 4.4: Sơ đồ phân vùng triển vọng quặng vàng gốc khu vực Dakkanat 
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4.1.3. Đánh giá tài nguyên vàng gốc vùng Attapeu 

a. Tài nguyên xác định 

Căn cứ vào đặc điểm hình thái, cấu trúc, thế nằm và phương thức bố trí 

các công trình tìm kiếm, thăm dò; các nhà địa chất Việt Nam và Lào đã áp dụng 

phương pháp mặt cắt chiếu đứng dọc thân quặng để tính trữ lượng, tài nguyên 

vàng gốc cho từng thân quặng tại khu mỏ Vangtat và Namxuan [6]; [7]; [26]; 

[63]. Kết quả đánh giá tài nguyên vàng gốc xác định 2 khu mỏ trên đã được các 

cơ quan quản lý nhà nước CHDCND Lào phê duyệt. Tổng tài nguyên xác định 

2 khu mỏ được tổng hợp ở bảng 4.1. 

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá trữ lượng, tài nguyên vàng xác định vùng Attapeu 

Khu vực nghiên cứu 
Tài nguyên xác định (kg Au) 

Tổng (kg Au) 
TL cấp 122 TN cấp 333 

Vangtat (diện tích chuẩn) 23.412 30.092 53.504 

Namxuan 2.871 3.972 6.843 

Tổng 26.283 34.019 60.347 
 

b. Tài nguyên dự báo 

Trên cơ sở báo cáo kết quả tìm kiếm đánh giá quặng vàng gốc vùng 

Attapeu tỷ lệ 1:25.000; 1:10.000, 1:2.000 do công ty Cổ phần Việt - Lào 

(Vangtat Mining Co.,Ltd) thực hiện năm 2012 [5], [6], [8] và Báo cáo kết quả 

điều tra khoáng sản vàng vùng Attapeu tỷ lệ 1:10.000 do Liên đoàn Intergeo 

thực hiện năm 2020 [26], xác định các thông số dự báo như hệ số chứa quặng, 

thể trọng của quặng, hàm lượng Au trung bình trong quặng, cũng như độ sâu 

tồn tại quặng hóa, các yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa (tiêu chuẩn tìm 

kiếm vàng gốc trong vùng), thành phần vật chất, tài liệu đo địa vật lý, địa hóa 

- khoáng vật,...  cụ thể:   

- Diện tích thăm dò thuộc khu mỏ Vangtat: Diện tích này được chọn làm 

diện tích chuẩn, là cơ sở để dự báo đánh giá cho các diện tích triển vọng còn 

lại trong vùng nghiên cứu theo phương pháp tương tự. 
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Các thông số dự báo được xác định gồm: Thể trọng quặng d = 2,8 T/m3, 

độ sâu tồn tại khoảng 200m theo tài liệu địa vật lý và các lỗ khoan khống chế; 

hệ số mức độ phân cắt địa hình chọn K’=1/2; hàm lượng vàng trung bình tính 

chung cho toàn bộ diện tích đã thăm dò là 2,28g/T. 

- Diện tích rất triển vọng (cấp A):  

+ Diện tích Vangtat (A1): Với tổng diện tích là 3km2, có hệ số chứa 

quặng trung bình là Kq=0,00195; thể trọng của quặng d=2,8T/m3; độ sâu tồn 

tại khoảng 200 m theo tài liệu địa vật lý và có lỗ khoan khống chế; hệ số mức 

độ phân cắt địa hình chọn K’= 1/2; hàm lượng vàng trung bình tính trung cho 

toàn bộ diện tích là 2,28g/T.  

+ Diện tích Namxuan (A2): Diện tích 10,4km2, hệ số chứa quặng trung 

bình Kq=0,00183; thể trọng d=2,8T/m3; độ sâu tồn tại khoảng 200m; mức độ 

phân cắt địa hình K’=1/2; hàm lượng vàng trung bình 1,98g/T. Diện tích triển 

vọng A có mức độ tương tự địa chất so với đối tượng chuẩn (Diện tích đã thăm 

dò) Eij = 0,95. 

- Diện tích triển vọng (cấp B): Có 08 diện tích, với tổng diện tích là 

216,1km2. Trong các diện tích này đã có một số công trình khống chế thân 

quặng trên mặt và xác định được sự có mặt của các thân quặng, có các vành 

phân tán trọng sa, địa hóa; còn lại chỉ khống chế được các đới khoáng hóa, mối 

quan hệ giữa quặng vàng với đá vây quanh chưa được làm sáng tỏ. Sự phân bố 

của vàng trong các đới khoáng hóa chủ yếu dựa vào kết quả phân tích mẫu lấy 

ở các hào, vết lộ, công trình khai thác thủ công. Theo kết quả khảo sát, tìm kiếm 

tỷ lệ 1:25.000; 1:10.000, các khu vực này có các thông số quặng hóa như sau: 

+ Diện tích triển vọng Vangtat (B1, B2, B3, B4) với tổng diện tích 

68,6km2, thể trọng đá chứa quặng là 2,28T/m3; độ sâu tồn tại khoảng 100m; hệ 

số mức độ phân cắt địa hình K’= 1/2; hệ số chứa quặng trung bình Kq=0,00195; 

hàm lượng vàng trung bình là 2,28g/T. 



100 
 

 

+ Diện tích triển vọng Huaypeak - Antoum (B5, B6) với tổng diện tích 

38,5km2, thể trọng đá chứa quặng là 2,9T/m3; độ sâu tồn tại khoảng 100m; hệ 

số mức độ phân cắt địa hình K’= 1/2; hệ số chứa quặng trung bình Kq=0,00229; 

hàm lượng vàng trung bình là 1,17g/T. 

+ Diện tích triển vọng Namxuan - Namlay - Sexu (B7, B8) 109km2, có 

thể trọng đá chứa quặng là 2,8T/m3; độ sâu tồn tại khoảng 100m; hệ số mức độ 

phân cắt địa hình K’=1/2; hệ số chứa quặng trung bình Kq=0,00183; hàm lượng 

vàng trung bình 1,19g/T. 

- Diện tích chưa rõ triển vọng (cấp C):  

- Diện tích chưa rõ triển vọng Huaypeak - Antoum (C1) có diện tích 

142,5km2. Kết quả khảo sát, điều tra địa chất tỷ lệ 1:25.000 đã xác định được 

các thông số địa chất sau: thể trọng của đá chứa quặng là 2,9T/m3; độ sâu tồn 

tại khoảng 100m; hệ số mức độ phân cắt địa hình K’= 1/2; hệ số chứa quặng 

trung bình Kq=0,00229; hàm lượng vàng trung bình là 1,83g/T. 

- Diện tích chưa rõ triển vọng Namxuan - Namlay - Sexu (C2, C3) với 

tổng diện tích 20,2km2. Theo kết quả khảo sát, điều tra địa chất tỷ lệ 1:25.000, 

đã xác định được các thông số địa chất sau: thể trọng đá chứa quặng là 2,8T/m3; 

độ sâu tồn tại khoảng 100m; hệ số mức độ phân cắt địa hình K’=1/2; hệ số chứa 

quặng trung bình Kq=0,00183; hàm lượng Au trung bình 1,19g/T. 

- Diện tích chưa rõ triển vọng Dakkanat (C) với diện tích 19km2. Theo 

kết quả khảo sát, điều tra địa chất tỷ lệ 1:25.000 đã xác định được thể trọng của 

đá chứa quặng là 2,8T/m3; độ sâu tồn tại khoảng 100m; hệ số mức độ phân cắt 

địa hình K’= 1/2; hệ số chứa quặng trung bình Kq=0,00167; hàm lượng vàng 

trung bình là 0,78g/T. 

* Kết quả dự báo theo phương pháp tính thẳng theo thông số quặng 

hóa 

Để sử dụng các phương pháp tính thẳng theo thống số quặng hóa, trên 

từng diện tích cần dự báo, NCS đã lập một số mặt cắt chi tiết (2 - 3 mặt cắt) để 
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xác định chiều dày trung bình của thân quặng, mạch quặng và tổng chiều dày 

đới chứa quặng (đới sản phẩm).  

Dựa vào công thức 2.13, 2.14 tính hệ số chứa quặng và công thức 2.10, 

2.11, 2.12 để dự báo thể tích đới chứa quặng (đới sản phẩm), tài nguyên quặng 

và tài nguyên vàng (Au). Kết quả tổng hợp trong bảng 4.2. 

Bảng 4.2: Kết quả đánh giá tài nguyên vàng dự báo vùng Attapeu theo 

phương pháp tính thẳng theo thông số quặng hóa 

TT 
Diện tích 

nghiên cứu 

Mức 

triển 

vọng 

Thể 

trọng 

(T/m3) 

Độ 

sâu 

tồn tại 

(m) 

Hàm 

lượng 

TB 

(g/T) 

Diện 

tích 

(km2) 

Hệ số 

chứa 

quặng 

(Kq) 

Tài 

nguyên 

Au (Kg) 

1 Vangtat A1 2,8 200 2,28 3,0 0,00195 3.735  

2 Namxuan A2 2,8 200 1,98 10,4 0,00183 10.551  

3 Vangtat 

B1 2,8 100 2,28 44,2 0,00195 27.512  

B2 2,8 100 2,28 6,8 0,00195 4.233  

B3 2,8 100 2,28 2,9 0,00195 1.805  

B4 2,8 100 2,28 14,7 0,00195 9.150  

4 
Huaypeak - 

Antoum 

B5 2,9 100 1,83 27,5 0,00229 16.710  

B6 2,8 100 1,17 11,0 0.00218 3.928  

5 

Namxuan - 

Namlay - 

Sexu 

B7 2,8 100 1,19 38,6 0,00183 11.768  

B8 2,8 100 0,87 70,4 0,00183 15.692  

6 
Huaypeak - 

Antoum 
C1 2,9 100 1,83 142,5 0,00229 86.590  

7 

Namxuan - 

Namlay - 

Sexu 

C2 2,8 100 1,19 8,9 0,00183 2.713  

C3 2,8 100 1,19 11,3 0,00183 3.445  

8 Dakkanat C4 2,8 100 0,78 19,0 0,00167 3.465  

  Tổng         411,2   201.298  
 

* Kết quả dự báo theo phương pháp tương tự địa chất 

 Áp dụng công thức 2.16 xác định mức độ tương tự (Eij) giữa diện tích 

cần dự báo với diện tích “chuẩn”, kết quả trình bày ở Phụ lục 6. Áp dụng công 

thức 2.15 dự báo tài nguyên Au trong từng diện tích, kết quả tổng hợp trong 

bảng 4.3. 
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Bảng 4.3: Kết quả đánh giá tài nguyên vàng dự báo vùng Attapeu theo 

phương pháp tương tự địa chất 
 

TT 
Khu vực 

nghiên cứu 

Mức 

triển 

vọng 

Diện 

tích 

(km2) 

Độ chứa 

quặng DT 

chuẩn qc 

(T/m2) 

Hệ số 

tương 

tự 

(Eij) 

QTN 

(T) 

Hàm 

lượng 

(g/T) 

Tài 

nguyên 

Au (Kg) 

1 Vangtat A1 3,0 

0,000546 

  

0,95  1.638  2,28  3.548  

2 Namxuan A2 10,4 0,9  5.329  1,98  10.119  

3 Vangtat 

B1 44,2 0,51 12.067  2,28  28.062  

B2 6,8 0,51  1.856  2,28  4.317  

B3 2,9 0,51  792  2,28  1.841  

B4 14,7 0,51  4.013  2,28  9.333  

4 
Huaypeak - 

Antoum 

B5 27,5 0,6  9.131  1,83  16.486  

B6 11,0 0,6  3.357  1,17  4.216  

5 

Namxuan - 

Namlay -

Sexu 

B7 38,6 0,47  9.889  1,19  11.788  

B8 70,4 0,47 18.036  0,87  15.717  

6 
Huaypeak - 

Antoum 
C1 142,5 0,61 47.317  1,83  86.854  

7 

Namxuan - 

Namlay - 

Sexu 

C2 8,9 0,47  2.280  1,19  2.718  

C3 11,3 0,47  2.895  1,19  3.451  

8 Dakkanat C4 19,0 0,45  4.442  0,78  3.641  

  Tổng   411,2    123.044     202.092  
 

Từ bảng 4.2; 4.3, rút ra kết luận sau:  

- Tổng tài nguyên vàng gốc (cấp 334) trong vùng Attapeu dự báo theo 

phương pháp tính thẳng theo thông số quặng hóa đạt khoảng 201.298kg Au và 

dự báo theo phương pháp tương tự địa chất đạt khoảng 202.092 kg Au. 

-  Tài nguyên vàng gốc dự báo trong vùng nghiên cứu tập trung chủ yếu 

ở đới Vangtat; Huaypeak - Antoum, tiếp đến là đới Namxuan - Namlay - Sexu.  

4.2. Định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò quặng vàng gốc vùng Attapeu 

4.2.1. Khái quát công tác điều tra, tìm kiếm đánh giá vàng gốc trong vùng 

Năm 2008, JICA đã thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
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1:200.000 tại khu vực Đakyoy - Vangtat tỉnh Attapeu. Kết quả đo vẽ thành lập 

bản đồ địa chất đã xác định được một số địa tầng có chứa quặng đồng và vàng 

trong vùng, trong báo cáo và bản đồ địa chất đã đề cập khá đầy đủ về đặc điểm 

địa chất và khoáng sản trong vùng. 

Năm 2019, Liên đoàn Intergeo đã thực hiện việc tìm kiếm đánh giá quặng 

vàng tại khu vực bản Huay Đay, huyện Phuvong, tỉnh Attapeu trong diện tích 

6km2, tỷ lệ 1:2.000. 

Trong những năm gần đây, đoàn địa chất Việt Nam và Lào đã tiến hành 

"Điều tra khoáng sản lập bản đồ địa chất vùng Nam Lào tỷ lệ 1:200.000"; tuy 

nhiên, cho đến nay công tác này mới đang trong giai đoạn tổng kết, vì vậy 

những nghiên cứu mới về địa chất khu vực vẫn chưa được công bố. 

Năm 2012-2015, dự án khảo sát nghiên cứu về khoáng sản vàng khu vực 

Sanxay - Attapeu được công ty Cổ Phần Việt - Lào (nay là công ty Vangtat 

mining) phối hợp cùng Đoàn Khai thác Khoáng sản bộ Quốc phòng Lào tiến 

hành điều tra lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:25.000 trên diện tích 

250km2, đồng thời trên cơ sở kết quả tìm kiếm đã tiến hành thăm dò trên diện 

tích 3 km2 phục vụ khai thác tại Vangtat - Sanxay - Attapeu bằng tổ hợp các 

phương pháp địa chất, địa vật lý, trắc địa và khoan khai đào để đánh giá tiềm 

năng và triển vọng khoáng sản vàng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực Attapeu rất có triển vọng về khoáng 

sản vàng cần tiếp tục nghiên cứu nhằm định hướng có hiệu quả cho khai thác 

và chế biến khoáng sản trong thời gian tới. 

Các phương pháp đã sử dụng trong điều tra đánh giá vàng gốc vùng 

nghiên cứu gồm:  

 - Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000; đo vẽ lập sơ đồ 

tài liệu địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000. Có 

hơn 600km lộ trình và hơn 1.600 điểm khảo sát.  

- Các phương pháp lộ trình địa chất, địa hóa, trọng sa, địa vật lý; 
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- Các công trình khai đào vào khoan, dọn sạch vết lộ tự nhiên; 

-  Lấy và phân tích các loại mẫu gồm mẫu thạch học, khoáng tướng, giã 

đãi, nung luyện, hóa quặng.  

Các kết quả nghiên cứu đã khoanh định được các diện tích có triển vọng 

về vàng gốc và một số khoáng sản khác như đồng, chì- kẽm, bauxit,... trong 

vùng Attapeu; đồng thời tài liệu nghiên cứu cơ bản còn góp phần quan trọng 

giúp Chính phủ nước CHDCND Lào trong quy hoạch chiến lược phát triển kinh 

tế-xã hội khu vực Nam Lào nói chung; quy hoạch công tác điều tra cơ bản và 

tìm kiếm thăm dò khoáng sản, trong đó có kim loại vàng cho vùng Attapeu nói 

riêng. 

4.2.2. Định hướng công tác tìm kiếm, điều tra đánh giá 

Để lựa chọn diện tích tìm kiếm, thăm dò vàng gốc vùng nghiên cứu, NCS 

đã dựa trên các yếu tố quan trọng như các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm, công 

trình nghiên cứu địa chất - khoáng sản đã thực hiện trong vùng, các nghị định 

của chính phủ Lào, điều kiện về cơ sở hạ tầng trong vùng. Từ những yếu tố 

trên, NCS đã lựa chọn diện tích rất triển vọng (cấp A1 Vangtat và A2 Namxuan) 

để định hướng công tác thăm dò với tổng diện tích là 13,4km2; diện tích triển 

vọng cấp B (08 diện tích) và diện tích chưa rõ triển vọng cấp C (04 diện tích) 

gồm khu Vangtat; Huaypeak - Antoum; Namxuan - Namlay - Sexu; tổng diện 

tích 397,8km2 để định hướng công tác tìm kiếm đánh giá quặng vàng gốc. 

a. Lựa chọn diện tích tìm kiếm, điều tra đánh giá 

 Diện tích triển vọng cấp B và C gồm các khu Vangtat; Huaypeak - 

Antoum; Namxuan - Namlay - Sexu; Dakkanat với tổng diện tích 397,8km2; 

đây là diện tích có thông tin thấp hơn diện tích rất triển vọng A. Trong đó, diện 

tích triển vọng cấp B (216,1km2) cần tiếp tục công tác điều tra đánh giá để lựa 

chọn diện tích có triển vọng công nghiệp, làm cơ sở quy hoạch công tác thăm 

dò phát triển mỏ. Diện tích chưa rõ triển vọng cấp C (181,7 km2) cần tiến hành 

công tác tìm kiếm, điều tra để làm rõ các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm, sơ bộ 
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đánh giá triển vọng để lựa chọn diện tích điều tra đánh giá. Việc lựa chọn các 

diện tích này để triển khai công tác tìm kiếm, điều tra đánh giá trong thời gian 

tới là nhằm phát hiện tối đa các đới, thân quặng vàng gốc có triển vọng trong 

vùng nghiên cứu. 

b. Cơ sở lựa chọn tổ hợp phương pháp tìm kiếm, điều tra đánh giá 

 Hiện nay, các phương pháp tìm kiếm điều tra, đánh giá khoáng sản kim 

loại nói chung, vàng nói riêng rất đa dạng; song, mỗi phương pháp lại bị giới 

hạn về điều kiện áp dụng. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho các nhà địa chất phải 

kết hợp chúng lại với nhau sao cho phù hợp với từng loại hoặc từng nhóm 

khoáng sản [19]. 

Theo các nhà địa chất [24], có 5 yếu tố chính ảnh hưởng tới lựa chọn đối 

tượng và tổ hợp các phương pháp tìm kiếm gồm: 

 - Tính chất hóa lý của khoáng sản; 

- Hình dáng, kích thước, thế nằm và sự thay đổi của thân khoáng, đới 

khoáng hóa; 

- Cấu trúc địa chất và mức độ phức tạp của quặng hóa; 

- Hoàn cảnh địa lý, điều kiện ĐCTV- ĐCCT và cảnh quan môi trường; 

- Điều kiện kinh tế. 

c. Các yêu cầu cần đạt được trong giai đoạn tìm kiếm, điều tra đánh giá 

 Theo thông tư 42/2016/TT- BTNMT bộ Tài nguyên và Môi trường Việt 

nam, ngày 26 tháng 12 năm 2016 về Quy định kỹ thuật về đánh giá tiếm năng 

khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Các 

yêu cầu cần đạt được trong quá trình tìm kiếm, điều tra đánh giá khoáng sản 

như sau: 

 - Xử lý, tổng hợp tài liệu tất cả các dạng công việc trong giai đoạn đánh 

giá khoáng sản; 

- Thành lập các tài liệu bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, thống nhất đảm bảo 

phản ánh đúng thực tế địa chất khoáng sản trên diện tích đánh giá; 
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- Tính tài nguyên khoáng sản với độ tin cậy phù hợp theo quy định (cấp 

334a, có thể một phần tài nguyên đạt độ tin cậy cấp 333); 

- Xác định quy luật phân bố quặng hóa; 

- Khoanh định các diện tích có triển vọng để đề xuất thăm dò. 

d. Lựa chọn hệ phương pháp tìm kiếm điều tra vàng gốc vùng Attapeu 

Tổng hợp tài liệu thực tế, kết hợp tham khảo các tài liệu ở Việt Nam và 

trên thế giới [1], [5], [6], [8], [24], [26], [27], [28], [35], [36], [42], NCS đề xuất 

tổ hợp phương pháp tìm kiếm, điều tra đánh giá vàng gốc vùng Attapeu, gồm: 

- Tổng hợp, phân tích và xác định các tiền đề khống chế quặng từ các kết 

quả thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:200.000; 1:50.000; 1:25.000 

để xác định các vùng quặng vàng gốc tiềm năng.  

- Phương pháp phân tích ảnh viễn thám để khoanh định các cấu trúc thuận 

lợi, làm cơ sở chính xác hóa các diện tích triển vọng đã xác lập. Bản chất là xác 

định các đứt gãy, phân nhóm theo phương chủ đạo của chúng: quặng phân bố 

liên quan với vị trí tập trung các đứt gãy có phương tây bắc - đông nam và  á 

kinh tuyến, các thể magma xâm nhập....  

- Phân tích tài liệu đo vẽ phổ gamma hàng không (nếu có): Có thể phát 

hiện các khu phát triển đá biến đổi nhiệt dịch vẫn thường phản ánh trong đặc 

trưng trọng lực và từ.  

- Phương pháp khảo sát địa chất và cấu trúc tỷ lệ 1:25.000 - 1:10.000 

hoặc 1:5.000 nhằm làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất các đới quặng, đới 

khoáng hóa, xác định các yếu tố địa chất liên quan và khống chế quặng hóa 

vàng gốc trong vùng, cụ thể: 

+ Xác định các đứt gãy phá hủy, các đới nứt nẻ có thể có quặng vàng 

dạng mạch, đới mạch; đặc biệt hệ thống đứt gãy tây bắc - đông nam và á kinh 

tuyến xuyên cắt các thành tạo xâm nhập; xác định các đới nội, ngoại tiếp xúc 

của thể xâm nhập granitoid tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) với các thành tạo trầm 
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tích biến chất tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1) và Ocdovic muộn - Silua 

(O3-S); trong đó có các đới dập vỡ, phá hủy kiến tạo có chứa các khoáng hóa 

sulfur. 

+ Khảo sát địa chất và mô tả chi tiết các đới khoáng hóa có thể có phân 

đới đặc trưng cho các thân quặng, đới khoáng hóa vàng còn ẩn sâu. Cần phân 

tích làm rõ tính phân đới đứng của quặng từ trên xuống: i) đới bào mòn, ii) đới 

oxy hóa, iii) quặng hỗn hợp và iv) đới làm giàu thứ sinh.  

+ Phương pháp địa hóa khoáng vật: Khoanh định trường dị thường địa 

hóa các nguyên tố và khoáng vật có vai trò chỉ thị trong tìm kiếm mỏ vàng gốc 

trong vùng nghiên cứu. Lấy mẫu trọng sa sườn để xác định vàng và khoáng vật 

nặng đi kèm. Phương pháp địa hóa thứ sinh để khoanh định vành phân tán thứ 

sinh các nguyên tố có vai trò chỉ thị như Cu,  Pb, Zn, ... có liên quan với thân 

quặng vàng gốc đã xác lập trong vùng.   

+ Phương pháp địa hóa nguyên sinh: Trong các thành tạo mạch và đá 

biến chất trao đổi cạnh mạch thường có dị thường của Cu, Pb, Zn, để xác định 

diện tích có dị thường của các nguyên tố chỉ thị và xác định tính phân đới địa 

hóa liên quan với quặng hóa Au.  

+ Phương pháp địa vật lý: Đo từ và trọng lực chi tiết để xác định phần 

vòm của các thành tạo xâm nhập diorit chứa Au. Đo điện mặt cắt phân cực và 

đo sâu phân cực kích thích để khoanh định đới quặng hóa sulfur dạng mạch, 

đới mạch, mạch xâm tán phát triển trong đới nội, ngoại tiếp xúc các thể xâm 

nhập granitoid tuổi Permi - Trias. Đo trường thiên nhiên để phát hiện đới thạch 

anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa.  

- Thi công công trình: Hào, giếng, dọn sạch vét lộ kết hợp khoan (đứng, 

xiên), trong trường hợp thân quặng nằm dốc, địa hình phân cắt có thể sử dụng 

kết hợp một số công trình khoan xiên với công trình lò.  

- Hệ phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất: 
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+ Phân tích khoáng vật: Phân tích thạch học, khoáng tướng, giã đãi, 

microsond, ronghen, nhiệt vi sai…); 

+ Phân tích thành phần hóa học: Phân tích hóa, nung luyện, hấp thụ 

nguyên tử,  ICP.  

+ Xác định tuổi tạo quặng: Trong thời gian gần đây, việc ứng dụng các 

phương pháp định tuổi đồng vị trong nghiên cứu sinh khoáng không ngừng phát 

triển, hiện có nhiều phương pháp đồng vị được ứng dụng để nghiên cứu xác 

định tuổi quặng hóa. Hiện có 2 hệ phương pháp là hệ phương pháp truyền thống 

và hệ phương pháp định tuổi khoáng vật phân tích: 

Phương pháp truyền thống, chủ yếu sử dụng phương pháp định tuổi đồng 

vị để xác định tuổi các khoáng vật biến đổi nhiệt dịch hoặc khoáng vật mạch 

(thạch anh, mica, felspats, khoáng vật phụ thành tạo trong quá trình nhiệt dịch 

(zircon, monazit, rutil,...) hoặc các bao thể trong khoáng vật. Một số phương 

pháp thường sử dụng như phương pháp Rb-Sr, K-Ar và Ar39/Ar40,  hoặc phương 

pháp Sm - Nd; tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn một hoặc một số phương pháp 

phân tích nêu trên. 

Các phương pháp xác định tuổi khoáng vật quặng, khác với phương pháp 

truyền thống, phương pháp này tiến hành định tuổi trực tiếp cho khoáng vật 

quặng cần nghiên cứu. Đối tượng phân tích chủ yếu tập trung vào khoáng vật 

pyrit, sphalerit, molybdenit, arsenopyrit và sheelit.  Hiện nay, người ta thường 

sử dụng phương pháp định tuổi Re - Os molybdenit và các khoáng vật sulfur. 

Do nhiệt độ đóng của hệ thống đồng vị Re - Os cao, do đó ít bị ảnh hưởng bởi 

các quá trình địa chất về sau, nên phương pháp này cho phép xác định chính 

xác thời gian thành tạo quặng. 

4.2.3. Định hướng công tác thăm dò 

a. Cơ sở lựa chọn diện tích thăm dò mỏ 

Khu vực được lựa chọn làm diện tích thăm dò là diện tích rất triển vọng 

cấp A (Vangtat và Namxuan), có tổng diện tích 13,4km2. Diện tích này có các 



109 
 

 

thân quặng và đới quặng đã xác định, đã được điều tra đánh giá, một phần đã 

thi công công trình khai đào trên mặt và thi công công trình khoan để nghiên 

cứu sự tồn tại của các thân quặng dưới sâu. 

b. Xác lập nhóm mỏ thăm dò 

* Căn cứ để xác lập nhóm mỏ thăm dò 

Thực tiễn thăm dò cho thấy, đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ, hình dạng, 

kích thước, điều kiện thế nằm của thân khoáng và số lượng trữ lượng khoáng 

sản, cũng như đặc điểm biến hoá của các thông số địa chất thân khoáng là những 

yếu tố cơ bản ảnh hưởng quyết định đến việc lựa chọn phương pháp và hiệu 

quả kinh tế của công tác thăm dò [12], [32], [33], [61], là các yếu tố cơ bản để 

luận giải và xác lập nhóm mỏ thăm dò. Trong thực tế thăm dò, các mỏ khoáng 

sản nguồn gốc nội sinh, người ta thường chú ý các thông số cơ bản là mức độ 

biến đổi chiều dày và hàm lượng thành phần có ích trong thân quặng và đặc 

điểm hình thái - cấu trúc thân quặng để xác lập nhóm mỏ thăm dò. 

 Theo Quyết định số 03/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường của Việt Nam ngày 13 tháng 02 năm 2015 về thăm dò và phân cấp trữ 

lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc như sau: 

- Căn cứ vào hình dạng, kích thước, thế nằm các thân quặng vàng gốc, 

mức độ ổn định về chiều dày, biến đổi hàm lượng vàng và mức độ phức tạp về 

cấu trúc địa chất mỏ; 

- Căn cứ vào chỉ số định lượng đánh giá mức độ biến đổi chiều dày, 

hàm lượng thân quặng và điều kiện địa chất khai thác mỏ để phân chia nhóm 

mỏ thăm dò; 

- Căn cứ vào việc lập luận, đánh giá cụ thể đối với thân quặng vàng gốc 

chính, chiếm không dưới 70% trữ lượng của mỏ. Nhóm mỏ thăm dò được dự 

kiến trong Đề án thăm dò khoáng sản và được xác định trong Báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản. 

 Đã phân chia nhóm mỏ thăm dò thành các nhóm: 



110 
 

 

 a) Nhóm mỏ đơn giản (I); 

 b) Nhóm mỏ tương đối phức tạp (II); 

 c) Nhóm mỏ phức tạp (III); 

 d) Nhóm mỏ rất phức tạp (IV). 

Đồng thời đã có quy định cụ thể vể điều kiện xếp nhóm mỏ thăm dò [32, 

33]. 

* Đặc điểm cấu trúc địa chất, hình thái - cấu trúc thân quặng và sự 

phân bố hàm lượng Au trong các thân quặng 

- Mỏ Vangtat: 

+ Đặc điểm biến đổi chiều dày và hàm lượng vàng trong các thân quặng:  

Đặc điểm biến đổi chiều dày và hàm lượng vàng là hai thông số cơ bản 

góp phần phân chia nhóm mỏ thăm dò. Để đánh giá mức độ biến đổi của hai 

thông số này, NCS tiến hành xử lý thống kê chiều dày và hàm lượng Au cho 

các thân quặng đặc trưng TQ.1+TQ.2+TQ.3+TQ.4. Kết quả xử lý thống kê 

chiều dày và hàm lượng Au theo mẫu đơn thân quặng TQ.1+TQ.2+TQ.3+TQ.4 

và tập mẫu trung. Bảng 4.4; 4.5 và Hình 4.2, trích dẫn kết quả xử lý thống kê 

tập mẫu chung cho hàm lượng vàng trong 4 thân quặng theo mẫu đơn. 

Bảng 4.4: Đặc trưng thống kê hàm lượng Au của 4 thân quặng Au, mỏ 

Vangtat 
 

STT 
Khoảng giá trị 

Tần số 
Tần suất 

% 

Lũy tích 

tần suất 
TB khoảng 

Từ Đến  

1 0,10 5,32 77 63 77 2,71 

2 5,32 10,54 20 16 97 7,93 

3 10,54 15,76 8 7 105 13,15 

4 15,76 20,98 5 4 110 18,37 

5 20,98 26,20 4 3 114 23,59 

6 26,20 31,42 5 4 119 28,81 

7 31,42 36,64 2 2 121 34,03 

8 36,64 41,86 1 1 122 39,25 

Tổng   122 100   
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a) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.1 b) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.2 

  
c) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.3 d) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.4 

Hình 4.5: Biểu đồ tần suất xuất hiện hàm lượng Au trong 04 TQ, mỏ Vangtat 

Bảng 4.5: Kết quả xử lý thống kê chiều dày và hàm lượng vàng của các thân 

quặng vàng gốc, mỏ Vangtat 

Khu mỏ 
Thân 

quặng 

Chiều dày (m) 
Hàm lượng theo mẫu 

đơn (g/T) 

Hàm lượng trung bình 

theo công trình (g/T) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số 

biến thiên 

(V%) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số biến 

thiên 

(V%) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số biến 

thiên 

(V%) 

 

Vangtat 

TQ.1 
0,7-1,25

1,02
 13,6 

0,1-41,5

8,93
 131,1 

1.13-20.52

7.57
 88,7 

TQ.2 
0,6-5

1,3
 64,6 

0,1-30,6

5,56
 134,1 

1,6-21,6

6,46
 95,4 

TQ.3 
0,7-1

0,9
 8,9 

0,1-31,1

7,37
 106,8 

0,95-9,18

5,06
 58,3 

TQ.4 
0,9-2

1,03
 20,3 

0,5-26,6

6,15
 123,4 

1,56-14,5

6,29
 83 

Kết quả xử lý thống kê nhận thấy: 

+ Thân quặng TQ.1: Chiều dày nhỏ nhất 0,7m, lớn nhất 1,25m, trung 

bình, 1,02m và biến đổi thuộc loại ổn định (Vm = 13,6%); Hàm lượng vàng nhỏ 
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nhất 0,1g/T; lớn nhất 41,5g/T; trung bình 8,93g/T; biến đổi thuộc loại rất không 

đồng đều, với VC = 131,1%. 

+ Thân quặng TQ.2: Chiều dày nhỏ nhất 0,6m; lớn nhất 5m; trung bình 

1,3m; biến đổi không ổn định với Vm = 64,6%. Hàm lượng vàng nhỏ nhất 

0,1g/T; lớn nhất 30,6g/T; trung bình 5,56g/T; biến đổi thuộc loại rất không 

đồng đều với VC = 134,1%. 

+ Thân quặng TQ.3: Chiều dày nhỏ nhất 0,7m; lớn nhất 1m; trung bình 

0,9m; biến đổi chiều dày ổn định với Vm = 8,9%. Hàm lượng vàng nhỏ nhất 

0,1g/T; lớn nhất 31,1g/T; trung bình 7,37g/T; biến đổi thuộc loại rất không 

đồng đều với VC = 106,8%. 

+ Thân quặng TQ.4: Chiều dày nhỏ nhất 0,9; lớn nhất 2m; trung bình 

1,03m; biến đổi ổn định Vm = 20,3%. Hàm lượng vàng nhỏ nhất 0,5g/T; lớn 

nhất 26,6g/T; trung bình 6,15g/T; biến đổi thuộc loại rất không đồng đều 

VC=123,4%. 

+ Hàm lượng Au trong các thân quặng phân bố phù hợp với mô hình hàm 

phân bố thống kê log chuẩn hoặc hàm phân bố gamma.  

+ Kết quả xử lý thống kê tham số đặc trưng toàn khu mỏ cho thấy, hàm 

lượng Au dao động từ 0,1g/T - 41,5g/T; trung bình 6,69g/T, thuộc loại quặng 

trung bình đến giàu; biến đổi chiều dày ổn định đến không ổn định với Vm= 8,9 

- 64,6%; hàm lượng biến đổi rất không đồng đều, với VC = 106,8 - 134,1%. 

+ Kết quả xử lý thống kê toàn bộ tập mẫu nung luyện lấy trong các đới 

quặng, đới khoáng hóa (bảng 3.6) khu Vangtat cho thấy hàm lượng vàng nhỏ 

nhất 0,1g/T; lớn nhất 58,3g/T; trung bình 0,9g/T, hàm lượng biến đổi thuộc loại 

đặc biệt không đồng đều, với VC = 386%. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu chung cho toàn mỏ Vangtat hoặc cho từng 

thân quặng ,thì mức độ biến đổi của hàm lượng vàng đều thuộc nhóm biến đổi 

rất không đồng đều đến đặc biệt không đồng đều. Chiều dày biến đổi thuộc loại 

ổn định đến không ổn định. 
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- Mỏ Namxuan: Để đánh giá mức độ biến đổi chiều dày và hàm lượng 

vàng mỏ Namxuan, NCS tiến hành xử lý thống kê hai thông số trên cho các 

thân quặng đặc trưng TQ.A.1+TQ.B.4+TQ.B.6. Kết quả xử lý thống kê chiều 

dày và hàm lượng Au theo mẫu đơn thân quặng TQ.A.1+TQ.B.4+TQ.B.6 được 

thể hiện trong bảng 4.6, 4.7 và Hình 4.3. 

Bảng 4.6: Đặc trưng thống kê hàm lượng Au trong 03 TQ, mỏ Namxuan 

STT 
Khoảng giá trị 

Tần số 
Tần suất 

% 

Lũy tích 

tần suất 
TB khoảng 

Từ Đến  

1 0,8 10,11 53 99 151 5,46 

2 10,11 19,42 0 0 151 14,77 

3 19,42 28,73 0 0 151 24,08 

4 28,73 38,05 0 0 151 33,39 

5 38,05 47,36 0 0 151 42,70 

6 47,36 56,67 0 0 151 52,01 

7 56,67 65,98 1 1 154 61,32 

Tổng   54 100   
 

 

a) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au toàn mỏ 

 

b) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.A.1 

 

c) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.B.4 

 

d) Biểu đồ TSXH hàm lượng Au TQ.B.6 
 

Hình 4.6: Biểu đồ tần suất xuất hiện hàm lượng Au của 03 TQ, mỏ Namxuan 
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Bảng 4.7: Kết quả xử lý thống kê chiều dày và hàm lượng vàng trong một số 

thân quặng chính mỏ Namxuan 

Khu mỏ 
Thân 

quặng 

Chiều dày (m) 
Hàm lượng theo mẫu 

đơn (g/T) 

Hàm lượng trung bình 

theo công trình (g/T) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số 

biến thiên 

(V%) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số biến 

thiên 

(V%) 

Từ-đến

Trung bình
 

Hệ số biến 

thiên 

(V%) 

Namxuan 

TQ.A.1 
0,7-2,67

1,3
 46,7 

0,8-5,6

1,47
 90,0 

0,8-3,5

1,5
 69,5 

TQ.B.4 
0,31-6,21

2.7
 58,6 

0,8-14,5

2,29
 114,0 

0,88-7,9

2,87
 68,8 

TQ.B.6 
0,17-5

1,5
 116,8 

0,6-354

3,24
 385,0 

0,8-65,98

3,71
 322,8 

Kết quả xử lý thống kê nhận thấy: 

+ Thân quặng TQ.A.1: Chiều dày nhỏ nhất 0,7m, lớn nhất 2,67m, trung 

bình 1,3m và biến đổi thuộc loại không ổn định (Vm =46,7%); Hàm lượng vàng 

nhỏ nhất 0,8g/T, lớn nhất 5,6g/T, trung bình 1,47g/T; biến đổi thuộc loại không 

đồng đều, với VC = 90%. 

+ Thân quặng TQ.B.4: Chiều dày nhỏ nhất 0,31m; lớn nhất 6,21m; trung 

bình 2,7m; biến đổi không ổn định với Vm = 58,6%. Hàm lượng vàng nhỏ nhất 

0,8g/T, lớn nhất 14,5g/T, trung bình 2,29g/T; biến đổi thuộc loại rất không đồng 

đều với VC = 114%. 

+ Thân quặng TQ.B.6: Chiều dày nhỏ nhất 0,17m; lớn nhất 5m; trung 

bình 1,5m; biến đổi thuộc loại rất không ổn định với Vm = 116,8%. Hàm lượng 

vàng nhỏ nhất 0,6g/T; lớn nhất 354g/T; trung bình 8,93g/T; biến đổi thuộc loại 

đặc biệt không đồng đều với VC = 385%. 

+ Hàm lượng Au trong các thân quặng phân bố không phù hợp với mô 

hình hàm phân bố thống kê log chuẩn hoặc hàm gamma.  

+ Kết quả xử lý thống kê tham số đặc trưng toàn khu mỏ cho thấy, hàm 
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lượng Au dao động từ 0,6g/T đến 354g/T, trung bình 2,93g/T, thuộc loại quặng 

trung bình đến giàu; hàm lượng biến đổi thuộc loại không đồng đều đến đặc 

biệt không đồng đều, với VC = 90% - 385%. 

+ Kết quả xử lý thống kê toàn bộ tập mẫu nung luyện lấy trong các đới 

khoáng hóa (bảng 3.6) thuộc diện tích mỏ Namxuan cho thấy hàm lượng vàng 

nhỏ nhất 0,1g/T, lớn nhất 18,5g/T, trung bình 0,9g/T; biến đổi đặc biệt không 

đồng đều ,với VC = 163%. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu chung cho toàn mỏ hoặc cho từng thân 

quặng thì mức độ biến đổi của hàm lượng vàng đều thuộc nhóm biến đổi đặc 

biệt không đồng đều. Chiều dày biến đổi thuộc loại không ổn định đến rất không 

ổn định. 

* Kết quả xác lập nhóm mỏ thăm dò 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ các công trình trước [5], [6], [7], [8], 

[14], [26], [27], [31] cho thấy các điểm quặng, mỏ quặng vàng đã xác định 

trong vùng nghiên cứu có cấu trúc khá phức tạp, thân quặng công nghiệp có 

dạng mạch, mạch thấu kính (mạch đơn lẻ hoặc đới mạch), cấu trúc nội bộ của 

thân quặng khá phức tạp, nhất là đối với thân quặng dạng đới mạch. 

- Mỏ Vangtat: Mỏ Vangtat có cấu trúc dạng một nếp lõm khá hoàn chỉnh 

với trục phát triển theo phương á kinh tuyến. Nếp uốn này bị các thành tạo 

magma xuyên cắt làm phức tạp hóa và gây biến đổi đá vây quanh, tạo ra đới 

sừng hóa chứa sulfur (pyrit, pyrotin, chalcopyrit). Các hệ thống đứt gãy đã làm 

phức tạp hóa cấu trúc địa chất khu mỏ, đặc biệt là làm dịch chuyển và thay đổi 

các thân quặng. Ngoài ra, hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến đã phá huỷ và 

làm dịch chuyển các thân quặng theo chiều ngang ở những khoảng cách nhất 

định, đồng thời cũng góp phần làm phức tạp hóa bình đồ cấu trúc khu mỏ. 

+ Các thân quặng có dạng mạch, đới mạch cắm khá dốc; đặc biệt là gần 

đứt gãy, thân quặng cắm dốc tới 45o - 80o.  
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+ Các thân quặng có chiều dài thay đổi từ vài chục mét đến hơn 400m, 

chiều dày từ 0,4 - 14,5m, biến đổi thuộc loại ổn định đến không ổn định với 

Vm=8,9% (TQ.3) - Vm = 64,4% (TQ.2). 

+ Tổng hợp kết quả xử lý thống kê hàm lượng vàng của 4 thân quặng 

vàng gốc trong khu mỏ cho thấy hàm lượng vàng dao động từ 0,1g/T - 41,5g/T 

(TQ1), trung bình từ 5,56g/T (TQ.2) - 8,93g/T (TQ.1); biến đổi thuộc loại rất 

không đồng đều với VC = 106,8 (TQ.2) - 134,1% (TQ.3). 

Nếu tính chung cho cả khu vực Vangtat hàm lượng vàng nhỏ nhất 0,1g/T, 

lớn nhất 58,3g/T, trung bình 0,9g/T; biến đổi đặc biệt không đồng đều với VC 

= 386% (Bảng 3.6). 

- Mỏ Namxuan: 

+ Các thân quặng vàng gốc khu mỏ Namxuan chủ yếu nằm trong đới dập 

vỡ của đá diorit và đá trầm tích lục nguyên bị biến chất, biến đổi thạch anh hóa, 

sericit hóa, chlorit hóa, phân bố dọc theo đới dập vỡ của đứt gãy phương tây 

bắc - đông nam. 

+ Thân quặng có chiều dài từ vài chục mét đến hơn 500 mét, cắm dốc 

450-800, chiều dày 1-15m, biến đổi chiều dày thuộc loại không ổn định với Vm 

= 91,2%. 

+ Tổng hợp kết quả xử lý thống kê hàm lượng vàng của 3 thân quặng 

vàng gốc khu mỏ Namxuan cho thấy hàm lượng vàng dao động từ 0,6g/T 

(TQ.A.1) đến 354g/T (TQ.B.6); trung bình từ 1,47g/T (TQ.A.1) đến 3,24g/T 

(TQ.B.6); biến đổi thuộc loại không đồng đều đến đặc biệt không đồng đều 

(TQ.A.1 với VC = 90%; TQ.B.4 với VC = 114% và TQ.B.6 với VC = 385%). 

Các tiêu chuẩn chủ yếu được sử dụng để phân nhóm mỏ thăm dò quặng 

vàng gốc vùng Attapeu tổng hợp ở bảng 4.8. 
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Bảng 4.8: Thống kê các tiêu chuẩn chủ yếu sử dụng phân nhóm mỏ thăm dò 

vàng gốc vùng Attapeu 

Cấu trúc địa chất mỏ và hình 

thái - cấu trúc TQ 

Quy mô mỏ, kích 

thước thân quặng 

Mức độ ổn định về chiều 

dày, hàm lượng  Au 

- Cấu trúc chủ yếu đơn 

nghiêng. Các thân quặng 

dạng mạch đơn hoặc đới 

mạch, cắm dốc 40 - 800; thân 

quặng công nghiệp dạng 

mạch, đới mạch thấu kính, 

chuỗi thấu kính xuyên cắt đá 

vây quanh. 

- Ranh giới thân quặng và đá 

vây quanh không rõ ràng, chỉ 

xác định bằng kết quả phân 

tích hoá. 

- Cấu trúc nội bộ thân quặng 

phức tạp, chứa một vài lớp đá 

kẹp không quặng. 

- Các thân quặng phân bố 

không liên tục, biển đổi 

không rõ quy luật. 

- Quy mô mỏ thuộc 

loại trung bình, nhỏ. 

- Các thân quặng công 

nghiệp có kích thước 

nhỏ, kéo dài trung 

bình theo đường 

phương từ 100m đến 

trên 550m; chiều rộng 

trung bình từ 50m đến 

100m; bề dày thân 

quặng thay đổi từ 

0,7m đến 6,21m; trung 

bình từ 0,9m đến 2,7 

m. 

 

- Chiều dày các thân 

quặng công nghiệp thuộc 

loại mỏng đến trung 

bình, cá biệt thuộc loại 

dày;  hệ số biến thiên từ 

8,9% đến 116,8%, thuộc 

loại không ổn định đến 

rất không ổn định. 

- Hàm lượng Au trong 

các thân quặng công 

nghiệp biến đổi rất không 

đồng đều đến đặc biệt 

không đồng đều, với hệ 

số biến thiên từ 90% đến 

385%. 

 

Từ kết quả tổng hợp trong bảng 4.8 cho thấy, các mỏ có cấu trúc địa chất 

thuộc loại phức tạp; các thân quặng có kích thước nhỏ đến trung bình và thế 

nằm thay đổi mạnh thuộc nhóm cắm dốc nghiêng đến dốc đứng; chiều dày biến 

đổi ổn định đến rất không ổn định; hàm lượng vàng biến đổi rất không đồng 

đều đến đặc biệt không đồng đều. Căn cứ vào các đặc điểm đã nêu, đối sánh 

với quy định [32], [33], thì mỏ vàng gốc Vangtat và Namxuan nói riêng các 

điểm và mỏ vàng gốc đã xác định trong vùng nghiên cứu nói chung, được xếp 

vào nhóm mỏ thăm dò III. Đối với nhóm mỏ III, yêu cầu trữ lượng cần đạt được 

trong thăm dò phục vụ lập dự án đầu tư công trình khai thác là cấp 122.  Trong 

đó, trữ lượng cấp 122 phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu 5 - 7 năm đầu của dự án 

khai thác mỏ. 
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c. Xác lập mạng lưới thăm dò quặng vàng gốc 

* Phương pháp tương tự hoặc phương pháp đối sánh 

Áp dụng phương pháp tương tự địa chất hoặc phương pháp đối sánh là 

dựa trên cơ sở các mỏ cùng loại hình nguồn gốc, thành tạo trong bối cảnh địa 

chất tương tự; đồng thời các thân quặng có hình thái cấu trúc gần, cũng như 

thành phần vật chất, mức độ biến đổi của các thông số cơ bản như chiều dày, 

hàm lượng thành phần có ích. Theo nguyên tắc này, trong quá trình lập đề án 

thăm dò phải luận giải các yếu tố nêu trên cho đối tượng thăm dò, sau đó đối 

sánh với mạng lưới thăm dò theo quy phạm của quốc gia [32], [33], [61] hoặc 

so sánh với mỏ đã thăm dò để lựa chọn mạng lưới thăm dò phù hợp. 

Với kết quả phân chia nhóm mỏ thăm dò vàng gốc vùng nghiên cứu đã 

trình bày trên, đối sánh với Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT: “Quy định về 

thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc” của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (Việt Nam) ngày 13 tháng 02 năm 2015, thì mạng 

lưới thăm dò để tính trữ lượng cấp 122 vàng gốc cho nhóm mỏ III như sau: 

- Công trình hào, giếng theo đường phương cách nhau 20 - 30m. 

- Công trình khoan, lò hoặc kết hợp khoan và lò theo đường phương cách 

nhau 40-  60m. Các công trình này bố trí trên tuyến theo hướng dốc cách nhau 

20 - 40m. 

* Phương pháp toán địa chất 

Phương pháp được sử dụng để tính thử nghiệm cho một số thân quặng 

đã được thăm dò ở khu mỏ Vangtat và Namxuan, các khu khác do tài liệu 

nghiên cứu còn rất hạn chế, chưa đủ cơ sở tài liệu để áp dụng phương pháp toán 

địa chất trong luận giải mạng lưới thăm dò.  

- Phân tích mạng lưới thăm dò theo phương pháp toán thống kê 

Đối với nhóm mỏ thăm dò loại III mỏ vàng gốc Vangtat và Namxuan, để 

đạt yêu cầu tính trữ lượng 122 bảo đảm độ tin cậy, NCS chọn sai số tương đối 
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xác định trữ lượng (chỉ tính cho chiều dày và hàm lượng) là 30% (theo quy định 

hiện nay sai số cho phép tối đa đối với trữ lượng cấp 122 là 50%), tức chọn sai 

số giới hạn gần cận trên cho phép của sai số tính trữ lượng cấp 122 và loại bỏ 

sai số về thể trọng, diện tích gây ra trong tính trữ lượng. Dựa vào kết quả tính 

toán nêu trên, áp dụng công thức (2.5) tính được số lượng công trình thăm dò 

và mật độ mạng lưới thăm dò cho 7 thân quặng vàng gốc đặc trưng tại mỏ 

Namxuan và mỏ Vangtat. Kết quả tổng hợp trong bảng 4.9. 

Bảng 4.9: Kết quả xác định mạng lưới thăm dò theo phương pháp thống kê 

STT Thân quặng 

Số lượng 

công trình 

(NCT) 

Mật độ thăm 

dò S0 (m2) 

Khoảng cách 

Theo đường 

phương (m) 

Theo hướng 

dốc (m) 

I Namxuan     

1 TQ.A.1 24 2.125 55 38 

2 TQ.B.4 29 1.928 55 36 

3 TQ.B.6 42 2.332 60 39 

II Vangtat     

1 TQ.1 22 1.523 48 32 

2 TQ.2 28 2.193 57 38 

3 TQ.3 14 1.843 53 35 

4 TQ.4 19 2.443 61 40 
 

 

Từ bảng 4.9, rút ra một số nhận xét sau: 

- Mỏ Namxuan, mật độ mạng lưới thăm dò hay diện tích do 01 công trình 

thăm dò khống chế đối với thân quặng TQ.A.1 và TQ.B.4 là tương tự nhau và 

nhỏ hơn so với thân quặng TQ.B.6; mỏ Vangtat, diện tích do 01 công trình thăm 

dò khống chế đối với TQ.1 và TQ.3 là tương tự nhau và nhỏ hơn so với thân 

quặng TQ.2 và TQ.4. 

- Khoảng cách tuyến thăm dò dao động từ 48- 60m, công trình trên tuyến 

từ 32- 40m; kết quả này tương đối phù hợp với định hướng mạng lưới thăm dò 

theo Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam đối với nhóm mỏ thăm dò III đã nêu trên. 
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- Phân tích mật độ mạng lưới thăm dò dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu 

nhiên ổn định 

Do công trình thăm dò khống chế các thân quặng còn hạn chế và phân 

bố đều theo mạng lưới hình học nhất định, do vậy NCS sử dụng phương pháp 

nội suy không gian để dự báo chiều dày thân quặng và hàm lượng Au theo từng 

điểm của ô mạng được sử dụng để nội suy không gian.  

Nội dung của phương pháp được tóm tắt như sau: từ các giá trị chiều dày, 

hàm lượng Au, tiến hành xác định giá trị cho từng điểm theo ô mạng cơ sở xác 

lập cho từng thân quặng thuộc khu mỏ lựa chọn nghiên cứu (Hình 4.7). Kích 

thước ô mạng lựa chọn tùy thuộc đặc điểm địa hình và phương phát triển của 

thân quặng, đới quặng. Thông thường, người ta chọn kích thước ô mạng nội 

suy không lớn hơn kích thước đới ảnh hưởng; trường hợp tài liệu còn hạn chế 

thường chọn theo kinh nghiệm. Trong luận án, NCS lựa chọn theo kinh nghiệm, 

kích thước ô mạng lựa chọn là 2550m, tùy thuộc vào đặc điểm phân bố và 

hình thái, kích thước của thân quặng được lựa chọn nghiên cứu. 

 

Hình 4.7: Sơ đồ chuyển từ điểm quan sát rời rạc sang ô mạng  

cơ sở, thân quặng TQ.A.1; Namxuan 
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 Giả sử điểm khảo sát có tọa độ (xi,yi) cần chuyển về ô mạng có tọa độ 

(xk, yk), để nội suy tài liệu cho các điểm của ô mạng cơ sở, NCS sử dụng phương 

pháp nghịch đảo khoảng cách. Giá trị chiều dày hoặc hàm lượng Au tại các 

điểm ô mạng cơ sở được xác định theo công thức sau: 

 










n

i
i

n

i
i

i

k

L

L

Z

Z

1

1

1
                     (4.1)    

 

 Trong đó: Zk là giá trị trung bình của thông số nghiên cứu tại điểm k của 

ô mạng đã thiết lập; Zi là giá trị tại điểm đo thứ i; Lik là khoảng cách từ điểm k 

đến điểm gần kề có giá trị Zi.  

Dựa vào tài liệu thăm dò áp dụng công thức (4.1) tính được giá trị chiều 

dày, hàm lượng Au tại các điểm của ô mạng cơ sở. kết quả thể hiện trên Hình 

4.7 và các hình trong Bản vẽ 6; 7; 8. 

Dựa vào kết quả nội suy trên áp dụng công thức (2.6, 2.8, 2.9) xác định 

được kích thước đới ảnh hưởng (H) và hệ số dị hướng (I) theo thông số chiều 

dày và hàm lượng cho từng thân quặng chiếm trữ lượng, tài nguyên chính ở  

khu mỏ Vangtat và Namxuan.  

Mật độ mạng lưới thăm dò ký hiệu S0, được xác định theo công thức: 

 

S0=Hd×Hh               (4.2) 

 

Với: Hd -Kích thước đới ảnh hưởng theo đường phương và Hh -Kích 

thước đới ảnh hưởng theo hướng dốc thân quặng.  

Kết quả tính toán thể hiện trên hình 4.8 (a, b, c, d, e, f, g và h); và tổng 

hợp trong bảng 4.10; 4.11 và 4.12. Kết quả chi tiết trình bày trong Phụ lục 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 
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a) Theo chiều dày, tuyến TT.2; TQ.A.1 

(theo đường phương, mỏ Namxuan) 

 
b) Theo chiều dày, tuyến TT.2A; TQ.B.4 

(theo đường phương, mỏ Namxuan) 

 
c) Theo hàm lượng, tuyến T.3; TQ.A.1 

(theo hướng dốc, mỏ Namxuan) 

 
d) Theo hàm lượng, tuyến T.42; TQ.B.4 

(theo hướng dốc, mỏ Namxuan) 

 
e) Theo chiều dày, tuyến T.4; TQ.1 

(theo đường phương, mỏ Vangtat) 

 
f) Theo chiều dày, tuyến T.2; TQ.3 

(theo đường phương, mỏ Vangtat) 

 
g) Theo hàm lượng, tuyến T.15A; TQ.2 

(theo hướng dốc, mỏ Vangtat) 

 
h) Theo hàm lượng, tuyến T20.A; TQ.3 

(theo hướng dốc, mỏ Vangtat) 

Hình 4.8: Biểu đồ hàm ngẫu nhiên ổn định theo chiều dày, hàm lượng Au của 

một số thân quặng chính thuộc mỏ Namxuan và mỏ Vangtat 

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 1 2 3

R(h) R* 2σ

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R(h) R* 2σ

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R(h) R* 2σ
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R* 2σ R(h)

-0.6

-0.1

0.4

0.9

1.4

0 1 2 3

R* 2σ R(h)
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R* 2σ R(h)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R(h) R* 2σ
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0 1 2 3

R(h) R* 2σ

I I 

I 

I 

I 

I I 

I 



123 
 

 

Tổng hợp kết quả khảo sát hàm ngẫu nhiên ổn định theo các tuyến thăm 

dò thân quặng vàng mỏ Namxuan (TQ.A.1; TQ.B.4 và TQ.B.6) và mỏ Vangtat 

(TQ.1; TQ.2; TQ.3 và TQ.4) được trình bày trong bảng 4.10, 4.11. 

Bảng 4.10: Kết quả khảo sát theo hàm ngẫu nhiên ổn định 03 thân quặng,  

mỏ Namxuan 
 

Tên thân 

quặng 
Tuyến  

Kích thước đới ảnh hưởng (m) 

Chiều dày Hàm lượng 

TQ.A.1 

TT.02 - ĐP 50 38 

TT.03 - ĐP 40 35 

TT.04 - ĐP 40 35 

T.01- HD 22 22 

T.03 - HD 19 19 

T.05 - HD 22 22 

T.07 - HD 28 28 

TQ.B.4 

TT.2a - ĐP 38 28 

TT.3a - ĐP 30 28 

TT.4a - ĐP 43 40 

TT.5a - ĐP 33 32 

T.38 - HD 15 15 

T.40 - HD 15 15 

T.41 - HD 15 16 

T.42 - HD 16 15 

T.43 - HD 15 15 

TQ.B.6 

TT.4b - ĐP 38 40 

TT.5b - ĐP 40 40 

T.03 - HD 16 16 

T.04 - HD 16 16 

T.06 - HD 16 16 

T.11 - HD 28 25 

T.14 - HD 15 16 
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Bảng 4.11: Kết quả khảo sát theo hàm ngẫu nhiên ổn định 04 thân quặng,  

mỏ Vangtat 
 

Tên thân 

quặng 
Tuyến 

Kích thước đới ảnh hưởng (m) 

Chiều dày Hàm lượng 

TQ.1 

T.4 - ĐP 50 32 

T.5 - ĐP 48 30 

T.13 - HD 16 21 

T.15 - HD 20 16 

T.17 - HD 16 16 

T.18 - HD 16 16 

TQ.2 

T.2 - ĐP 42 32 

T.3 - ĐP 35 35 

T.14a - HD 16 16 

T.15a - HD 15 25 

T.18 - HD 16 16 

T.19 - HD 15 15 

T.21 - HD 18 16 

TQ.3 

T.2 - ĐP 43 40 

T.3 - ĐP 43 38 

T.20 - HD 16 16 

T.21 - HD 18 18 

 

TQ.4 

T.2 - ĐP 45 28 

T.3 - ĐP 43 33 

T.19a - HD 19 16 

T.20a - HD 20 15 

T.21 - HD 16 15 

 

Kết quả xác định kích thước đới ảnh hưởng theo hàm ngẫu nhiên ổn định 

được tổng hợp trong bảng 4.12. 
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Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả xác định kích thước đới ảnh hưởng theo hàm 

ngẫu nhiên ổn định cho các thân quặng chính vùng Attapeu 

Khu mỏ 

 

Tên 

thân 

quặng 

Kích thước đới ảnh hưởng (m) 

Theo đường phương Theo hướng dốc 

Chiều dày Hàm lượng Chiều dày Hàm lượng 

Namxuan 

TQ.A.1 40 - 50 35 - 38 19 - 28 19 - 28 

TQ.B.4 30 - 43 28 - 40 15 - 16 15 -16 

TQ.B.6 38 - 40 40 15 - 28 16 - 25 

Chỉ số dị hướng (I) 
Theo chiều dày: 1,4-2,7 

Trung bình: 1,9-2,1 

Theo hàm lượng: 1,3-2,5 

Trung bình: 1,8-2 

Vangtat 

TQ.1 48 - 50 30 - 33 14 - 20 14 - 21 

TQ.2 35 - 43 33 - 35 15 - 18 15 - 25 

TQ.3 43 38 - 40 16 - 18 16 - 18 

TQ.4 43 - 45 28 - 33 16 - 20 15 - 16 

Chỉ số dị hướng (I) 
Theo chiều dày: 2,4-2,7 

Trung bình: 1,9 - 2,1 

Theo hàm lượng: 1,4-2,4 

Trung bình: 1,8- 2 

Từ bảng 4.12 cho thấy: 

+ Kích thước đới ảnh hưởng của chiều dày và hàm lượng Au trong các 

thân quặng theo hướng dốc là tương tự nhau, theo đường phương có sự khác 

nhau, nhưng không nhiều, nhìn chung kích thước đới ảnh hưởng theo chiều dày 

lớn hơn theo hàm lượng. Trong trường hợp này, mạng lưới thăm dò tốt nhất 

được luận giải theo mức độ biến hóa của hàm lượng Au trong các thân quặng. 

Chỉ số dị hướng cả hai khu mỏ dao động từ 1,8 - 2, dao động trong phạm vị khá 

lớn là có tính dị hướng rõ ràng, với chỉ số dị hướng (I) trung bình từ 1,8 - 2 đối 

với hàm lượng và 1,9 - 2,1 đối với chiều dày. 

+ Để triệt tiêu tính đa phương án trong khoanh nối thân quặng công 

nghiệp giữa 02 công trình thăm dò, thì mạng lưới thăm dò trữ lượng cấp 122 

phải bảo đảm yêu cầu ≤ H (kích thước đới ảnh hưởng). Như vậy với kết quả 

tính toán trình bày trong bảng 4.12, thì mạng lưới thăm dò quặng vàng gốc mỏ 

Vangtat, Namxuan để tính trữ lượng cấp 122 theo đường phương từ 30 - 50m, 

trung bình 40m; theo hướng dốc từ 15 - 28m, trung bình 20 - 25m. 
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* Lựa chọn mạng lưới thăm dò 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết các khu mỏ vàng gốc đã xác nhận 

trong vùng Attapeu thuộc nhóm mỏ thăm dò III. Với nhóm mỏ III, yêu cầu 

thăm dò phục vụ lập dự án đầu tư khai thác mỏ (nghiên cứu khả thi) phải đạt 

được trữ lượng cấp 122 (trữ lượng tin cậy). 

- Lựa chọn hình dạng và phương vị tuyến thăm dò:  

Trên bình đồ, hầu hết các thân quặng có dạng elip méo mó, kéo dài theo 

đường phương, mức độ dị hướng khoáng sản khá rõ. Trong trường hợp này, 

mạng lưới thăm dò để đánh giá thể tích thân quặng hợp lý nhất sử dụng dạng 

tuyến song song hoặc gần song song; trong một số trường hơp có thể sử dụng 

mạng lưới dạng hình chữ nhật; phương vị tuyến bố trí vuông góc với phương 

kéo dài chung của các thân quặng chiếm trữ lượng chính (>70%) trong diện 

tích cần thăm dò. Trường hợp, các khu thăm dò có hàm lượng Au và chiều dày 

thân quặng không có quan hệ tương quan và mức độ biến hóa ngược nhau, thì 

tốt nhất dựa vào trữ lượng điểm (q = m x C) để xác lập mạng lưới thăm dò.  

- Lựa chọn mật độ mạng lưới thăm dò: 

Trên cơ sở nghiên cứu thử nghiệm ở khu mỏ Vangtat và Namxuan, kết 

hợp tài liệu thực tế thi công đề án thăm dò quặng vàng gốc ở khu mỏ Vangtat, 

Namxuan, NCS đề xuất mạng lưới định hướng bố trí công trình thăm dò quặng 

vàng gốc mỏ Vangtat, Namxuan như bảng 4.13. 
 

Bảng 4.13: Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò quặng vàng gốc 

vùng Attapeu 

Nhóm 

mỏ TD 

Loại 

CTTD 

Trữ lượng cấp 122 Tài nguyên cấp 333 

Theo ĐP (m) Theo HD (m) Theo ĐP (m) Theo HD (m) 

III 
Khoan 40 - 60 20 - 30 80 - 120 40 - 60 

Khai đào 20 - 30  40 - 60  
 

Mạng lưới đề xuất trong bảng 4.13 có ưu điểm là có khả năng kế thừa và 

phát triển trên cơ sở mạng lưới đã tiến hành trong giai đoạn điều tra đánh giá, 
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hoặc giai đoạn thăm dò trước (đối với diện tích thăm dò nâng cấp trữ lượng). 

Sai số đánh giá trữ lượng quặng nhỏ hơn sai số cho phép đối với cấp trữ lượng 

122. Kết quả trên phù hợp với mạng lưới thăm dò đã sử dụng ở một số mỏ vàng 

trên thế giới và mạng lưới định hướng các công trình thăm dò quặng vàng gốc 

ở Việt Nam (Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT, 2017) và của nước CHDCND 

Lào (Quy định số 1419/NL&M). 

Với mạng lưới đề xuất trong bảng 4.13, thì mật độ mạng lưới thăm dò 

(S0) là 800 - 1.800m2/01CT, trung bình 1.250m2/ 01 CT thăm dò đối với các 

khối tính trữ lượng cấp 122. 

d. Lựa chọn hệ thống công trình thăm dò 

 Mục đích cơ bản của thăm dò khoáng sản là nhằm làm sáng tỏ giá trị 

công nghiệp và đánh giá định lượng kinh tế - địa chất các mỏ khoáng [19]. 

 Tổng hợp kinh nghiệm thực tế từ các công trình [1], [4], [5], [6], [19], 

[24], [29], [35], [36] và căn cứ theo đặc điểm cấu trúc địa chất, đặc điểm hình 

thái - cấu trúc; đặc điểm phân bố của các thân quặng, theo NCS hệ thống công 

trình thăm dò phù hợp đối với kiểu mỏ vàng gốc Namxuan và Vangtat là sử 

dụng phối hợp công trình khai đào (hào, giếng, dọn sạch vết lộ), kết hợp một 

số lò bằng với hệ thống công trình khoan (đứng, xiên) và phương pháp địa vật 

lý mặt đất, địa vật lý lỗ khoan; trong một số trường hợp có thể sử dụng phương 

pháp địa hóa nguyên sinh (lấy mẫu theo chiều sâu của đối tượng chứa quặng - 

mẫu lõi khoan hoặc mẫu dọc theo đường lò thăm dò). 

e. Các yêu cầu cần đạt được trong giai đoạn thăm dò phát triển mỏ 

Trong giai đoạn thăm dò phát triển mỏ cần tuân thủ và bảo đảm các yêu 

cầu theo Quy định số 1419/NL&M ban hành ngày 26/07/2019 của bộ Năng 

lượng và Mỏ Lào [61]. Đặc biệt chú ý, mạng lưới thăm dò phải đáp ứng yêu 

cầu về độ tin cậy để tính trữ lượng cấp 122, cung cấp đầy đủ các yêu cầu về 

đánh giá các yếu tố chính tác động đến môi trường, các tài liệu về điều kiện 

khai thác mỏ, làm cơ sở lập dự án đầu tư và kỹ thuật khai thác theo quy định.  



128 
 

 

Khi tiến hành công tác thăm dò ngoài công trình bố trí theo mạng lưới 

đề xuất trong bảng 4.13, cần phải có khối lượng công trình dự phòng từ 10% 

đến 15% tổng khối lượng dự kiến của toàn đề án. Các công trình dự phòng chủ 

yếu tập trung ở phạm vi thân quặng bị vát nhọn đột ngột, phạm vi thân quặng 

tách nhập, hoặc phạm vi thân quặng có hình thái - cấu trúc phức tạp, vị trí có 

biểu hiện đứt gãy, uốn nếp phức tạp. 
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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 sau: 

1.1. Quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu phân bố chủ yếu trong đới cấu 

trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc phía đông diện tích nghiên cứu (giáp 

biên giới Việt Nam và Campuchia). Yếu tố cấu trúc địa chất khống chế quặng 

hóa vàng gốc là đứt gãy phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến; yếu tố 

thạch - địa tầng là các trầm tích biến chất tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-

O1) và Ocdovic muộn - Silua (O3-S).  

1.2. Quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu có nguồn gốc nhiệt dịch, thành 

tạo trong điều kiện nhiệt độ trung bình (2000C - 3000C), gồm 02 giai đoạn tạo 

quặng sản phẩm được đặc trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh khoáng vật: thạch anh 

- pyrit  vàng và thạch anh - pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng. Các 

thành tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) là nguồn cung cấp vật chất 

cho quá trình tạo quặng hóa vàng gốc trong vùng. 

1.3. Các thân quặng vàng gốc trong vùng Attapeu chủ yếu là dạng mạch 

hoặc đới mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng, thân quặng thường cắm dốc 

đến rất dốc (450 - 850), thân quặng có hình thái - cấu trúc tương đối phức tạp. 

Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch đặc trưng là thạch anh hoá, sericit hóa, 

chlorit hoá. 

1.4. Kết quả nghiên cứu đã xác lập được các tiền đề và dấu hiệu tìm 

kiếm vàng gốc trong vùng; đồng thời từ các luận cứ khoa học và tài liệu thực 

tế đã khoanh định được 02 diện tích rất triển vọng cấp A, 08 diện tích triển 

vọng cấp B và 04 diện tích chưa rõ triển vọng cấp C. Kết hợp phương pháp 

toán địa chất với phương pháp địa chất truyền thống và áp dụng phương pháp 

dự báo sinh khoáng định lượng đã dự báo vùng Attapeu có tiềm năng tài nguyên 

vàng gốc khá lớn. Tổng tài nguyên xác định đạt khoảng 60,3 tấn Au; tổng tài 
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nguyên dự báo (cấp 334) đạt khoảng trên 200 tấn Au. 

1.5.  Các mỏ và điểm quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc 

nhóm mỏ thăm dò III. Trong thăm dò phát triển mỏ cần tuân thủ các yêu cầu 

đã nêu trong luận án; mục tiêu thăm dò phát triển mỏ phải đánh giá đầy đủ về 

chất lượng, tính chất công nghệ, điều kiện khai thác và tính được trữ lượng cấp 

122; tài nguyên cấp 333. Trong đó, trữ lượng cấp 122 phải bảo đảm yêu cầu tối 

thiểu cho 5 - 7 năm đầu của dự án khai thác mỏ. Mạng lưới bố trí công trình 

thăm dò tính trữ lượng cấp 122 hợp lý nhất là sử dụng tuyến, khoảng cách tuyến 

công trình khai đào 20 - 30m; khoảng cách giữa các tuyến khoan 40 - 60m;  

công trình trên tuyến là 20 - 30m. 

2. Kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu, NCS đưa ra một số kiến nghị sau: 

- Cần nghiên cứu chi tiết và sâu hơn về cấu trúc địa chất chứa quặng của 

các diện tích có triển vọng về quặng vàng gốc. 

- Nghiên cứu tính phân đới thẳng đứng, mức độ bóc mòn thân quặng, độ 

sâu tồn tại, xây dựng mô hình tạo quặng và cần đầu tư công tác nghiên cứu, tìm 

kiếm quặng vàng gốc ẩn, sâu trong vùng. 

- Ngoài vàng gốc, trong vùng còn có biểu hiện vàng sa khoáng và các 

khoáng sản khác cũng cần được quan tâm như: đồng, bạc, chì - kẽm…Vì vậy, 

trong quá trình nghiên cứu địa chất, điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản 

trong vùng cần tiến hành toàn diện và rất cần thiết phải đánh giá đồng thời về 

quy mô, chất lượng của tất cả các loại khoáng sản có mặt trên diện tích nghiên 

cứu. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Thành phần hóa học nhóm nguyên tố chính (%t.l) các đá xâm nhập grnitoit tuổi P-T1 (Nguồn Intergeo, năm 

2008) 

TT Số hiệu mẫu SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O MKN Tổng 

1 NL.9239 54,92 0,52 15,23 4,50 5,27 0,11 4,25 9,43 1,84 2,90 0,03 0,65 0,76 100,41 

2 NL.3505 55,92 0,29 17,86 3,25 4,67 0,12 3,44 6,92 2,32 3,15 0,25 0,10 0,37 98,66 

3 NL.5457/1 62,28 0,64 16,26 1,31 5,84 0,12 4,06 3,42 2,92 1,99 0,37 0,08 0,43 99,72 

4 NL.9298 63,15 0,01 15,36 2,45 3,10 0,06 1,03 6,23 2,69 5,03 0,14 0,08 0,74 100,07 

5 NL.5773 65,32 0,34 14,74 4,46 2,43 0,06 1,95 4,47 3,08 1,38 0,04 0,10 1,31 99,68 

6 NL.3498/2 65,88 0,46 14,67 1,47 4,41 0,02 2,68 1,81 3,68 2,56 0,21 0,33 1,23 99,41 

7 NL.9287 65,88 0,31 14,95 2,39 3,26 0,03 1,93 2,33 2,89 4,61 0,03 0,17 0,77 99,55 

8 NL.3525 65,92 0,48 15,42 0,77 4,11 0,12 3,55 2,30 2,84 1,77 0,41 0,49 1,19 99,37 

9 NL.5761 65,96 0,26 15,40 3,56 1,67 0,00 2,13 5,27 3,08 1,75 0,02 0,08 0,52 99,70 

10 NL.5764 65,96 0,01 15,06 4,50 1,90 0,03 1,95 4,47 2,68 2,00 0,03 0,37 0,70 99,66 

11 NL.5458 66,64 0,50 14,65 1,23 5,05 0,02 2,53 2,17 2,62 2,83 0,34 0,14 0,58 99,30 

12 NL.5457 68,96 0,22 15,72 0,67 3,49 0,05 1,89 3,30 3,52 1,08 0,16 0,14 0,64 99,84 

13 NL3810 70,64 0,36 16,29 0,25 1,71 0,08 0,40 0,68 3,08 5,02 0,25 0,51 0,76 100,03 

14 NL.3764 70,76 0,28 15,47 0,47 1,70 0,03 1,33 1,45 3,29 3,05 0,07 0,69 1,41 100,00 

15 NL.9249 71,52 0,01 15,06 0,90 0,84 0,02 0,57 1,59 2,71 5,33 0,05 0,29 0,62 99,51 

16 NL.5457/2 73,84 0,02 13,90 1,02 2,16 0,12 0,71 1,31 2,99 3,20 0,19 0,06 0,36 99,88 

17 NL.5888 74,08 0,01 11,61 1,12 1,57 0,00 0,61 2,05 2,49 4,75 0,05 0,19 0,85 99,38 

18 NL.5891 74,66 0,66 11,42 2,05 0,79 0,03 0,45 1,83 2,30 4,77 0,04 0,42 0,64 100,06 

19 NL.9253/1 75,82 0,04 13,27 0,70 0,52 0,02 0,45 0,95 3,85 3,56 0,06 0,09 0,20 99,53 



 
 

 

Phụ lục 2: các biểu đồ phân loại thành tạo granitoid tuổi P- T1 vùng nam Lào 

(Nguồn Intergeo, năm 2008) 

  

Hình 4.9: Biểu đồ Biểu đồ A/CNK - 

A/NK phân chia các loạt magma (theo 

Manniar và Piccolli, 1989) cho đá 

granitoid P-T1. A/CNK = 

Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) (slpt) 

(Metaluminous-trungbình nhôm; 

Peraluminous - bão hòa nhôm; 

Peralkaline - kiềm) 

Hình 4.10: Biểu đồ AFM phân chia     

các loạt magma (theo Irvine và 

Baragar, 1971) cho các đá 

granitoid P-T1. (TH: loạt tholeit; 

CA: loạt kiềm-vôi 

 
 

Hình 4.11: Biểu đồ (Na2O + K2O) - 

SiO2 phân loại và gọi tên các đá 

magma. (theo Cox, 1979) cho các đá 

granitoid P-T1 

Hình 4.12: Biểu đồ Na2O-K2O-

CaO phân chia các loạt magma 

(theo Poldervaart và Green, 1958) 

cho các đá granitoid P-T1. (Sodic: 

loạt natri, Potasic: loạt kali) 



 
 

 

Phụ lục 3: Thành phần hóa học nhóm nguyên tố đất hiếm và nguyên tố vết (ppm) các đá granitoid tuổi P-T1 

3.1: Thành phần hóa học nhóm nguyên tố đất hiếm (ppm) trong các đá granitoid tuổi P-T1 (Nguồn Intergeo, năm 2008) 

TT Số hiệu mẫu La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 Nl.9239 43,50 109,60 15,80 73,90 37,60 3,50 8,00 2,00 6,50 0,70 2,80 0,30 3,20 0,50 

2 NL.3505 32,93 66,39 7,89 32,12 4,99 1,83 6,41 1,09 5,41 1,02 2,84 0,56 2,90 0,61 

3 NL.5457/1 86,14 130,20 12,22 40,48 0,92 1,86 5,98 0,56 4,02 0,83 1,82 0,23 1,98 0,34 

4 NL.9298 80,70 149,10 15,10 59,40 41,60 2,70 5,00 1,10 4,80 0,70 2,20 0,10 2,20 0,40 

5 NL.5773 22,10 39,00 4,40 20,70 13,40 1,30 1,50 0,10 2,20 0,10 1,50 0,10 1,00 0,30 

6 NL.3498/2 46,93 80,17 7,74 29,33 1,34 1,32 3,54 0,27 2,92 0,79 1,08 0,40 1,65 0,52 

7 NL.9287 128,30 250,20 23,70 89,70 68,60 3,40 8,60 1,00 6,80 0,50 4,40 0,10 2,90 0,40 

8 NL.3525 60,08 99,82 14,35 51,67 6,47 1,69 7,91 0,33 5,36 0,93 2,64 0,45 2,44 0,46 

9 NL.5761 21,60 38,00 5,50 20,20 13,30 1,10 1,20 0,10 1,00 0,10 1,20 0,30 0,90 0,20 

10 NL.5764 23,00 43,90 5,30 27,60 16,80 1,40 1,90 1,40 2,20 0,10 1,30 0,30 1,10 0,40 

11 NL.5458 48,61 89,17 9,96 37,12 4,17 1,29 6,51 2,91 7,24 1,15 3,79 0,68 4,01 0,71 

12 NL.5457 31,22 49,86 5,36 17,55 0,53 0,90 2,90 0,10 1,47 0,22 0,68 0,10 0,58 0,30 

13 NL.3810 71,90 98,40 15,70 47,50 11,60 1,40 8,20 1,90 10,10 1,80 5,70 0,60 5,80 1,00 

14 NL.3764 36,60 67,30 8,50 29,50 3,50 0,60 1,10 2,10 1,00 0,10 0,10 0,10 0,60 0,10 

15 NL.9249 78,90 154,30 14,36 62,60 45,60 1,80 5,00 0,10 2,20 0,10 1,00 0,70 0,30 0,20 

16 NL.5457/2 3,76 6,38 1,33 2,13 0,21 0,43 2,03 0,10 1,50 0,73 1,49 0,34 2,73 0,46 

17 NL.5888 32,00 62,80 6,70 28,50 18,40 1,50 3,50 0,30 4,10 0,70 2,50 0,40 3,40 0,60 

18 NL.5891 16,30 15,20 2,70 7,60 6,40 0,90 1,90 0,10 2,50 0,40 1,60 0,70 1,50 0,40 

19 NL.9253/1 12,70 22,60 3,20 16,40 9,30 1,00 4,10 0,60 3,70 0,20 1,90 1,10 2,60 0,30 



 
 

 

3.2: Thành phần hóa học nhóm nguyên tố vết (ppm) trong các đá granitoid tuổi P-T1 (nguồn Intergeo, năm 2008) 

TT 
Số hiệu 

mẫu 
Sr Rb Ba Th Ta Nb Zr Hf Y U V Cr Ni Ga 

1 NL.9239 341,00 152,00 1520,00 13,60 0,67 20,00 282,00 8,80 33,70 6,00 190,00 30,00 29,00 17,00 

2 NL.3505 649,50 67,80 408,50 7,00 0,80 7,50 153,80 5,80 32,01  114,00 25,40 28,00 18,90 

3 NL.5457/1 610,10 116,00 647,00 16,50 1,30 31,10 255,50 6,80 22,90 2,80 88,00 22,90 14,90 16,30 

4 NL.9298 353,00 245,00 1750,00 55,60 0,19 6,00 593,00 14,70 24,30 5,00 50,00 12,00 15,00 19,00 

5 NL.5773 525,00 67,00 870,00 5,70 0,13 5,00 220,00 6,00 10,80 8,00 70,00 10,00 16,00 14,00 

6 NL.3498/2 500,20 90,50 572,70 17,1 0,6 7,10 122,90 5,0 17,75  79,00 24,30   11,30 

7 NL.9287 344,00 248,00 9827,00 75,40 0,76 11,00 546,00 15,00 31,30 0,80 59,00 16,00 16,00 24,00 

8 NL.3525 408,80 145,40 777,30 27,10 0,50 19,00 469,30 9,90 29,95 5,50 82,00 14,70 136,10 14,60 

9 NL.5761 524,00 60,00 870,00 1,60 0,03 6,00 426,00 10,00 8,80 4,00 60,00 12,00 16,00 15,00 

10 NL.5764 565,00 79,00 1290,00 6,40 0,17 6,00 249,00 5,60 10,80 3,00 60,00 8,00 16,00 15,00 

11 NL.5458   142,50 314,80 21,10 1,90 13,50 278,60 6,80 44,65 3,60 177,00 37,20 13,50 12,90 

12 NL.5457 310,70 74,20 252,40 7,20 0,70 10,70 229,80 5,70 7,83  66,00 12,60     

13 NL.3810 147,00 360,00 620,00 14,70 0,20 14,00 373,00 17,10 67,60 5,10 40,00 6,80 12,00 15,00 

14 NL.3764 143,00 111,00 930,00 18,20 0,22 7,00 492,00 8,70 6,60 5,40 50,00 4,50 10,00 16,00 

15 NL.9249 318,00 200,00 2250,00 45,30 0,07 4,00 404,00 13,90 5,70 3,00 29,00 5,00 8,00 11,00 

16 NL.5457/2 258,80 202,00 625,70 4,90 0,80 7,70 394,50 8,20 14,36 16,00 125,00    3,30 2,20 

17 NL.5891 29,00 217,00 750,00 27,30 0,16 6,00 954,00 21,10 15,50 5,00 28,00 14,00 8,00 10,00 

18 NL.5888 40,00 289,00 380,00 41,20 0,41 7,00 897,00 20,50 27,80 3,00 25,00 7,00 11,00 12,00 

19 NL.9253/1  17,00 224,00 70,00 18,20 0,52 23,00 702,00 17,30 21,50 4,00 11,00 12,00 8,00 25,00 



 

 

Phụ lục 4: Biểu đồ nguyên tố đất hiếm và nguyên tố vết của thành tạo granitoid 

tuổi P- T1 vùng nam Lào. (Nguồn Intergeo, năm 2008) 

 
Hình 4.13: Đường phân bố hàm lượng các nguyên tố đất hiếm đối sánh với 

chondrit (theo Haskin, 1968) cho các đá granitoid P-T1. 

(đường đậm nét: trung bình) 

 
Hình 4.14: Đường phân bố hàm lượng các nguyên tố không tương hợp đối 

sánh với kiểu granit sống núi đại dương (ORG) (theo Pearce, 1983) cho các 

đá granitoid P-T1 
 

 
Hình 4.15: Biểu đồ Rb-(Y+Nb) phân 

chia các kiểu granit (theo Pearce, 

1984) cho các đá granitoid P-T1 

ORG: granit sống núi đại dương; 

VAG: granit cung núi lửa, Syn-

COLG: granit đồng  va chạm mảng, 

WPG: granit nội mảng. 

 
Hình 4.16: Biểu đồ Y-Nb phân chia 

các kiểu granit (theo Pearce, 1984) 

cho các đá granitoid P-T1 

ORG: granit sống núi đại dương, 

VAG: granit cung núi lửa, Syn-

COLG: granit đồng  va chạm mảng, 

WPG: granit nội mảng. 

 



 

 

Phụ lục 5: Thành phần hóa học nhóm nguyên tố tạo quặng trong các đá 

granitoid tuổi P-T1 (nguồn Intergeo, năm 2008) 

STT Số hiệu mẫu 
Au 

(g/t) 

Ag 

(g/t) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Sn 

(g/t) 

W 

(g/t) 

1 NL.3505 <0,1  31 79 175 <10 <20  

2 NL.5457/1 <0,1  111 67 167 <10 <20  

3 NL.9298 <0,1 <1 12 42 79    

4 NL.5773 <0,1 <1 13 42 81  71  

5 NL.3498/2 <0,1  39 73 125 <10 <20  

6 NL.9287 <0,1 <1 9 42 73    

7 NL.3525 <0,1  14 67 43 <10 <20  

8 NL.5761 <0,1 <1 17 23 82  82  

9 NL.5764 <0,1 <1 22 19 93  35  

10 NL.5458 <0,1  51 97 163 <10 <20  

11 NL.5457 <0,1  9 112 215 <10 <20  

12 NL.3810 <0,1 <1 25 71 109 <5 <10  

13 NL.3764 <0,1 <1 8 26 37 <5 <10  

14 NL.9249 <0,1 <1 8 52 40    

15 NL.5457/2 <0,1  26 148 195 <10 <20  

16 NL.5891 <0,1 <1 5 23 32    

17 NL.5888 <0,1 <1 5 29 54    

18 NL.3546 <0,1  52 78 184 <10 <20  

19 NL.3547 <0,1  6 12 90 <10 <20  

20 NL.3549 <0,1  19 30 175 <10 <20  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 6: Kết quả dự báo tài nguyên quặng vàng gốc vùng nghiên cứu 

6.1: Dự báo tài nguyên quặng vàng gốc vùng nghiên cứu bằng phương pháp tính thẳng theo thông số quặng hóa  

TT Khu vực nghiên cứu Mức triển vọng 
d 

(T/m3) 

H 

(m) 
K' Cq Ssp (km2) Kq V (m3) 

V' 

(m3) 
Qtn (T) Ptn (kg) 

1 Vangtat Triển vọng A1 2,8 200 0,5 2,28 3 0,00195 300.000  585  1.638  3.735  

2 Namxuan Triển vọng A2 2,8 200 0,5 1,98 10,4 0,00183 1.040.000  1.903  5.329  10.551  

3 Vangtat 

Triển vọng B1 2,8 100 0,5 2,28 44,2 0,00195 2.210.000  4.310  12.067  27.512  

Triển vọng B2 2,8 100 0,5 2,28 6,8 0,00195 340.000  663  1.856  4.233  

Triển vọng B3 2,8 100 0,5 2,28 2,9 0,00195 145.000  283  792  1.805  

Triển vọng B4 2,8 100 0,5 2,28 14,7 0,00195 735.000  1.433  4,013  9.150  

4 Huaypeak - Antoum 
Triển vọng B5 2,9 100 0,5 1,83 27,5 0,00229 1.375.000  3.149  9.131,38  16.710  

Triển vọng B6 2,8 100 0,5 1,17 11 0,00218 550.000  1.199  3.357  3.928  

5 
Namxuan - Namlay -

Sexu 

Triển vọng B7 2,8 100 0,5 1,19 38,6 0,00183 1.930.000  3.532  9.889  11.768  

Triển vọng B8 2,8 100 0,5 0,87 70,4 0,00183 3.520.000  6.442  18.036  15.692  

6 Huaypeak - Antoum Triển vọng C1 2,9 100 0,5 1,83 142,5 0,00229 7.125.000  16.316  47.317  86.590  

7 
Namxuan - Namlay - 

Sexu 

Triển vọng C2 2,8 100 0,5 1,19 8,9 0,00183 445.000  814  2.280  2.713  

Triển vọng C3 2,8 100 0,5 1,19 11,3 0,00183 565.000  1.034  2.895  3.445  

8 Dakkanat Triển vọng C4 2,8 100 0,5 0,78 19 0,00167 950.000  1.587  4.442  3.465  

  Tổng             411,2            201.298  

 

 

 

 

 
 



 
 

 

6.2: Dự báo tài nguyên quặng vàng gốc vùng nghiên cứu theo phương pháp tương tự địa chất 

TT Khu vực nghiên cứu Mức triển vọng 
Diện tích 

(km2) 

Độ chứa quặng 

DT chuẩn qc 

(T/m2) 

Hệ số 

tương tự 

(Eij) 

Khối lượng đá 

chứa quặng  

QTN (T) 

Hàm lượng 

(g/T) 

Tài nguyên 

Au (Kg) 

1 Vangtat Triển vọng A1 3,0 

0,000546 

0,95 1.638 2,28 3.548 

2 Namxuan Triển vọng A2 10,4 0,9 5.329 1,98 10.119 

3 Vangtat 

Triển vọng B1 44,2 0,51 12.067 2,28 28.062 

Triển vọng B2 6,8 0,51 1.856 2,28 4.317 

Triển vọng B3 2,9 0,51 792 2,28 1.841 

Triển vọng B4 14,7 0,51 4.013 2,28 9.333 

5 Huaypeak - Antoum 
Triển vọng B5 27,5 0,6 9.131 1,83 16.486 

Triển vọng B6 11,0 0,6 3.357 1,17 4.216 

6 
Namxuan - Namlay - 

Sexu 

Triển vọng B7 38,6 0,47 9.889 1,19 11.788 

Triển vọng B8 70,4 0,47 18.036 0,87 15.717 

7 Huaypeak - Antoum Triển vọng C1 142,5 0,61 47.317 1,83 86.854 

8 
Namxuan - Namlay -

Sexu 

Triển vọng C2 8,9 0,47 2.280 1,19 2.718 

Triển vọng C3 11,3 0,47 2.895 1,19 3.451 

8 Dakkanat Triển vọng C4 19,0 0,45 4.442 0,78 3.641 

  Tổng   411,2        202.092  

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 7: Kết quả tính hàm ngẫu nhiên theo đường phương, mỏ Namxuan 

TQ.A.1 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

TT.2 

1 0,389 0,516 0,088 0,342 

2 0,057 0,076 -0,061 -0,236 

3 -0,256 -0,340 -0,196 -0,761 

4 -0,271 -0,359 -0,170 -0,658 

5 -0,567 -0,753 0,019 0,075 

6 -0,542 -0,719 0,112 0,435 

TT.3 

1 0,164 0,357 -0,026 -0,230 

2 -0,027 -0,059 -0,008 -0,073 

3 -0,045 -0,098 -0,002 -0,018 

4 -0,158 -0,344 -0,083 -0,723 

5 -0,105 -0,229 0,046 0,399 

6 -0,051 -0,111 0,022 0,192 

TT.4 

1 0,217 0,389 0,023 0,129 

2 -0,132 -0,237 -0,100 -0,553 

3 -0,224 -0,402 -0,094 -0,522 

4 0,688 0,380 0,069 0,381 

5 -0,189 -0,340 0,072 0,396 

6 0,136 0,244 -0,042 -0,234 

TQ.B.4 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

TT.2A 

1 -0,191 -0,399 0,850 0,116 

2 -0,061 -0,126 -2,204 -0,301 

3 -0,106 -0,220 -2,090 -0,286 

4 0,033 0,069 -1,206 -0,165 

TT.3A 

1 0,545 0,327 0,167 0,270 

2 0,391 0,235 0,069 0,111 

3 -0,377 -0,226 -0,233 -0,377 

4 -0,112 -0,067 -0,345 -0,558 

5 -1,180 -0,708 -0,436 -0,706 

6 -1,460 -0,876 0,003 0,005 



 
 

 

TT.4A 

1 0,344 0,408 -0,291 -0,354 

2 -0,180 -0,213 0,210 0,255 

3 -0,212 -0,251 -0,239 -0,290 

4 0,139 0,165 0,320 0,389 

5 -0,150 -0,178 -0,468 -0,569 

6 -0,941 -0,238 -0,195 -0,238 

TT.5A 

1 0,358 0,285 -0,212 -0,099 

2 -0,808 -0,643 -0,239 -0,111 

3 -0,582 -0,464 -0,114 -0,053 

4 0,376 0,299 -0,927 -0,431 

5 0,264 0,210 -0,175 -0,081 

6 -0,411 -0,327 0,088 0,041 

TQ.B.6 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

TT.4B 

1 -0,077 -0,021 7,692 0,111 

2 -0,003 -0,001 -0,733 -0,011 

3 -0,164 -0,044 -0,758 -0,011 

4 -2,130 -0,568 5,847 0,085 

5 0,334 0,089 -0,766 -0,011 

6 -0,503 -0,134 -2,918 -0,042 

TT.5B 

1 0,343 0,254 0,015 0,283 

2 -0,171 -0,126 -0,014 -0,266 

3 -0,601 -0,445 -0,019 -0,349 

4 -0,267 -0,197 -0,013 -0,239 

5 -0,035 -0,026 -0,001 -0,010 

6 0,366 0,271 0,023 0,438 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 8: Kết quả tính hàm ngẫu nhiên theo hướng dốc, mỏ Namxuan 

 

TQ.A.1 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.1 

1 -0,0023 -0,0257 -0,0007 -0,0164 

2 -0,0395 -0,4370 -0,0174 -0,4045 

3 -0,0496 -0,5489 -0,0276 -0,6417 

T.3 

1 0,0314 0,3964 0,1163 0,3323 

2 -0,0105 -0,1332 -0,0524 -0,1498 

3 -0,0368 -0,4644 -0,2527 -0,7222 

T.5 

1 0,0001 0,3443 0,0000 0,2253 

2 0,0000 -0,1866 0,0000 -0,3126 

3 -0,0001 -0,4749 0,0000 -0,4903 

T.7 

1 0,0004 0,4464 0,0000 0,4464 

2 -0,0002 -0,2367 0,0000 -0,2367 

3 -0,0006 -0,6222 -0,0001 -0,9227 

T.9 

1 -0,0180 -0,3750 -0,0572 -0,3750 

2 -0,0116 -0,2407 -0,0367 -0,2407 

3 0,0051 0,1065 0,0162 0,1065 

TQ.B.4 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.38 

1 -0,0102 -0,1114 -0,0042 -0,2632 

2 -0,0602 -0,6590 -0,0104 -0,6557 

3 0,0139 0,1521 0,0096 0,6009 

T.39 

1 0,0005 0,0465 0,0210 0,2494 

2 -0,0047 -0,4696 -0,0377 -0,4479 

3 -0,0013 -0,1291 -0,0484 -0,5760 

T.40 

1 -0,0109 -0,2025 -0,0510 -0,1420 

2 -0,0297 -0,5506 -0,0783 -0,2179 

3 0,0140 0,2594 0,0835 0,2323 

T.41 

1 0,4151 0,1781 -0,3245 -0,3323 

2 -0,2689 -0,1154 -0,1265 -0,1296 

3 -0,9981 -0,4282 -0,1447 -0,1482 



 
 

 

T.42 

1 -0,1415 -0,3092 -1,6401 -0,2343 

2 -0,3202 -0,6997 -3,6692 -0,5243 

3 -0,0153 -0,0333 2,6523 0,3790 

T.43 

1 0,1049 0,0795 0,0675 0,1337 

2 -0,4603 -0,3486 -0,2125 -0,4208 

3 -1,3750 -1,0412 -0,5352 -1,0596 

T.43A 

1 0,0115 0,2570 0,0055 0,2594 

2 -0,0212 -0,4736 -0,0102 -0,4783 

3 -0,0593 -1,3239 -0,0281 -1,3215 

T.44 

1 0,0927 0,1224 0,0004 0,1036 

2 -0,2744 -0,3622 -0,0002 -0,6665 

3 -0,8656 -1,1428 -0,0002 -0,4778 

TQ.B.6 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.1 

1 0,0031 0,0138 -0,0136 -0,1979 

2 -0,1396 -0,6175 -0,0336 -0,4905 

3 -0,0692 -0,3062 0,0051 0,0747 

T.3 

1 0,6151 0,3596 0,0201 0,4038 

2 -0,3252 -0,1901 -0,0068 -0,1372 

3 -0,9765 -0,5708 -0,0403 -0,8083 

T.4 

1 0,0428 0,4119 0,0141 0,4153 

2 -0,0252 -0,2430 -0,0084 -0,2476 

3 -0,0692 -0,6657 -0,0303 -0,8922 

T.6 

1 -0,0004 -0,2699 0,0075 0,1862 

2 -0,0010 -0,6226 -0,0173 -0,4307 

3 0,0009 0,5551 -0,0481 -1,1972 

T.9 

1 -0,0686 -0,1222 0,0002 0,0247 

2 -0,2410 -0,4291 -0,0027 -0,3853 

3 -0,1545 -0,2751 -0,0057 -0,8035 

T.11 

1 1,2898 0,7164 0,0055 0,1080 

2 1,6429 0,9125 -0,0223 -0,4372 

3 0,2869 0,1593 -0,0168 -0,3299 

T.13 

1 0,0001 0,1644 0,0026 0,3444 

2 -0,0006 -0,7088 -0,0014 -0,1850 

3 -0,0004 -0,5755 -0,0056 -0,7583 



 
 

 

T.14 

1 -0,0103 -0,2853 -0,0010 -0,2506 

2 -0,0078 -0,2153 -0,0023 -0,5868 

3 -0,0006 -0,0171 0,0017 0,4256 

T.16 

1 0,0342 0,2440 0,0009 0,2646 

2 -0,0634 -0,4527 -0,0002 -0,4960 

3 -0,1858 -1,3264 -0,0004 -1,3020 

T.19 

1 0,0040 0,1701 0,0002 0,1039 

2 -0,0134 -0,5682 -0,0012 -0,5120 

3 -0,0205 -0,8740 -0,0018 -0,7875 

T.20 

1 -0,0011 -0,1543 0,0003 0,1756 

2 -0,0044 -0,6412 0,0005 -0,3828 

3 0,0017 0,2454 -0,0002 -1,2612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 9: Kết quả tính hàm ngẫu nhiên theo đường phương, mỏ Vangtat 

TQ.1 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.4 

1 -0,3849 -0,5961 -0,0329 -0,2498 

2 0,1131 0,1752 -0,0558 -0,4233 

3 -0,0400 -0,0619 0,0126 0,0960 

T.5 

1 -0,1895 -0,5121 -0,3206 -0,0989 

2 0,0739 0,1998 -1,0623 -0,3276 

3 -0,1345 -0,3635 -1,7778 -0,5482 

TQ.2 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.2 

1 0,0341 0,0231 -4,2407 -0,5255 

2 -0,4970 -0,3365 2,2228 0,2755 

3 -1,3236 -0,8963 -3,8281 -0,4744 

T.3 

1 -0,5721 -0,2542 -1,2425 -0,2060 

2 -1,6550 -0,7353 -2,3507 -0,3898 

3 1,6499 0,7330 -0,6182 -0,1025 

TQ.3 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.2 

1 -0,1680 -0,4960 -0,0719 -0,4082 

2 0,0720 0,2126 -0,0056 -0,0317 

3 -0,1481 -0,4372 -0,0373 -0,2119 

T.3 

1 -0,1580 -0,4594 -0,0653 -0,3647 

2 0,0627 0,1824 -0,0221 -0,1234 

3 -0,1673 -0,4866 -0,0285 -0,1589 

TQ.4 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.2 

1 -0,0862 -0,7707 -0,0054 -0,0117 

2 0,0694 0,6210 -0,3129 -0,6747 

3 -0,0481 -0,4299 -0,0536 -0,1155 

T.3 

1 -0,0161 -0,4105 -0,0079 -0,0522 

2 -0,0139 -0,3531 -0,0207 -0,1380 

3 0,0172 0,4377 -0,1605 -1,0674 



 
 

 

Phụ lục 10: Kết quả tính hàm ngẫu nhiên theo hướng dốc, mỏ Vangtat 

TQ.1 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.13 

1 -0,0040 -0,1042 -0,2037 -0,4385 

2 -0,0084 -0,2176 -0,1356 -0,2920 

3 -0,0292 -0,7522 0,1856 0,3995 

T.15 

1 -0,0942 -0,4569 0,0053 0,0583 

2 -0,0521 -0,2527 -0,0329 -0,3615 

3 0,0775 0,3759 -0,0866 -0,9519 

T.17 

1 -0,0061 -0,1324 -0,0919 -0,2965 

2 -0,0121 -0,2624 -0,0606 -0,1955 

3 -0,0266 -0,5781 -0,0680 -0,2195 

T.18 

1 0,0106 0,1200 0,0307 0,2291 

2 -0,0280 -0,3160 -0,0682 -0,5083 

3 -0,1088 -0,8096 -0,1571 -0,7069 

TQ.2 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.14a 

1 0,0001 0,2892 0,0208 0,2174 

2 -0,0002 -0,6058 -0,0719 -0,7499 

3 -0,0003 -0,5581 -0,0625 -0,6522 

T.15a 

1 -0,6444 -0,6232 0,1203 0,0987 

2 0,6866 0,6640 -0,6501 -0,5336 

3 -0,9911 -0,9585 -0,8884 -0,7291 

T.18 

1 -0,0085 -0,1850 0,3049 0,2292 

2 -0,0319 -0,6928 -0,5409 -0,4067 

3 0,0203 0,4407 -1,8278 -0,7433 

T.19 

1 -0,0022 -0,0688 0,0097 0,0364 

2 -0,0149 -0,4721 -0,0986 -0,3711 

3 -0,0110 -0,3493 -0,2305 -0,8672 

T.21 

1 0,0001 0,1034 0,0274 0,2945 

2 -0,0009 -0,6724 -0,0537 -0,5776 

3 -0,0006 -0,4656 -0,1143 -0,8387 



 
 

 

TQ.3 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.20 

1 0,0006 0,2590 0,0000 -0,1482 

2 -0,0012 -0,5308 0,0000 -0,7484 

3 -0,0028 -0,5564 0,0000 0,4415 

T.21 

1 -0,0203 -0,2351 -0,0451 -0,1873 

2 -0,0462 -0,5335 -0,1051 -0,4366 

3 0,0236 0,2722 -0,0157 -0,0651 

TQ.4 

Tuyến 
Khoảng cách 

quy ước 

Chiều dày thật Mt Hàm lượng Au 

K(h) R(h) K(h) R(h) 

T.19a 

1 -0,0515 -0,3390 0,0133 0,1695 

2 -0,0724 -0,4765 -0,0271 -0,3441 

3 0,0714 0,4701 -0,1038 -1,3204 

T.20a 

1 -0,0267 -0,4775 -0,0002 -0,0018 

2 -0,0074 -0,1323 -0,0661 -0,6843 

3 0,0110 0,1972 -0,0122 -0,1259 

T.21 

1 -0,0902 -0,1610 -0,0217 -0,0461 

2 -0,2454 -0,4383 -0,1631 -0,3461 

3 -0,0786 -0,1403 -0,3155 -0,6694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 11: Kết quả khảo sát hàm ngẫu nhiên mỏ Namxuan 

Tên thân 

quặng 
Tuyến 

Giá trị h ứng với r(h) = 0 
Kích thước đới ảnh 

hưởng (m) 

H(m) H(c) Chiều dày Hàm lượng 

TQ.A.1 

TT.02 1 0,75 50  37,5  

TT.03 0,8 0,7 40  35  

TT.04 0,8 0,7 40  35  

T.01 0,9 0,9 22  22  

T.03 0,75 0,75 19  19  

T.05 1,1 1,1 22  22  

T.07 0,8 0,8 20  20  

TQ.B.4 

TT.2A 0,75 0,55 38  28  

TT.3A 0,6 0,55 30  28  

TT.4A 0,85 0,8 43  40  

TT.5A 0,65 0,63 33  32  

T.38 0,6 0,6 15  15  

T.40 0,6 0,6 15  15  

T.41 0,6 0,65 15  16  

T.42 0,65 0,6 16  15  

T.43 0,6 0,6 15  15  

TQ.B.6 

TT.4B 0,75 0,8 38  40  

TT.5B 0,8 0,8 40  40  

T.03 0,65 0,65 16  16  

T.04 0,65 0,65 16  16  

T.06 0,65 0,65 16  16  

T.11 1,1 1 28  25  

T.14 0,6 0,65 15  16  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 12: Kết quả khảo sát hàm ngẫu nhiên mỏ Vangtat 

Tên thân 

quặng 
Tuyến 

Giá trị h ứng với r(h) = 0 
Kích thước đới ảnh 

hưởng (m) 

H(m) H(c) Chiều dày Hàm lượng 

TQ.1 

T.13 0,65 0,85 16 21 

T.15 0,8 0,65 20 16 

T.17 0,65 0,65 16 16 

T.18 0,65 0,65 16 16 

T.4 1 0,65 50 33 

T.5 0,95 0,6 48 30 

TQ.2 

T.14a 0,65 0,65 16 16 

T.15a 0,6 1 15 25 

T.18 0,65 0,65 16 16 

T.19 0,6 0,6 15 15 

T.21 0,7 0,65 18 16 

T.2 0,85 0,65 43 33 

T.3 0,7 0,7 35 35 

TQ.3 

T.20 0,65 0,65 16 16 

T.21 0,7 0,7 18 18 

T.2 0,85 0,8 43 40 

T.3 0,85 0,75 43 38 

TQ.4 

T.19a 0,75 0,65 19 16 

T.20a 0,8 0,6 20 15 

T.21 0,65 0,6 16 15 

T.2 0,9 0,55 45 28 

T.3 0,85 0,65 43 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 13: Biểu đồ hàm ngẫu nhiên của chiều dày và hàm lượng vàng theo 

đường phương, mỏ Namxuan 
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Phụ lục 13: Biểu đồ hàm ngẫu nhiên của chiều dày và hàm lượng vàng theo 

đường phương, mỏ Namxuan 
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Phụ lục 14: Biểu đồ hàm ngẫu nhiên của chiều dày và hàm lượng vàng theo 

hướng dốc, mỏ Namxuan 
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Phụ lục 14: Biểu đồ hàm ngẫu nhiên của chiều dày và hàm lượng vàng theo 

hướng dốc, mỏ Namxuan 
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