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sẽ thăm dò bằng khoan và có kha năng giam tối thiếu 
S Ố  lượng mặt cắt thăm dò. Tính chât biến đổi không có 
quy luật cua hợp  phẩn có ích luôn đòi hỏi tăng sô 
lượng mặt cat và áp dụng các công trinh khai đào.

Yếu tố công nghệ mỏ

Yếu tố  công nghệ m o ảnh hương  đến lựa chọn 
phương tiện kỳ th u ậ t thăm  dò.

N êu m o dụ  kiến khai thác lộ thiên thì yêu cẩu về 
chi SỐ, chi tiêu đê khoanh nối thân quặng  thâp hơn 
so với khai thác hầm  lò. Trong trường hợp này m ò 
được thăm dò bang khoan.

Mo được d ụ  kiến khai thác bằng hẩm  lò thì thăm 
dò chủ yếu bang  công trình  mò. Các công trình này 
vê' cơ ban sè là công trình chuẩn bị cho khai thác mỏ.

Mức độ chứa nước cua mò, độ ổn đ ịnh  và nứ t ne 
của đá và chiểu dày lớp có anh hương trực tiếp đến 
lựa chọn ph ư ơ n g  tiện thăm  dò.

Mo có độ  chứa nước lớn sè được thăm  dò chu 
yếu bang công trình ngầm  thì sư dụ n g  lò bang có 
hiệu quả hơn cà. Khi chiều dày lớp phủ  lớn và chứa 
nước phong p h ú  thì công trình khoan được sư  dụng  
đê thay th ế  cho công trình ngẩm .

Tính chât đ á  và thân quặng  đôi khi củng ảnh 
hường đến việc lựa chọn phư ơng  tiện thăm  dò. Các 
đá và quặng  bờ  ròi, dê bị rửa trôi hoặc bị nứ t nẻ rât 
m ạnh sẽ làm giảm  hiệu suất lây m ẫu khoan. Khi các 
đá m ỏ không bển vừng thì khá năng áp  dụ n g  công 
trình khai đào  cũng bị hạn chế, vì chi phí chống chèn 
công trình quá lớn.

Yếu tố kinh tế - địa lý

Cơ sờ năng  lượng rât cẩn th iết đối với công trình 
khai đào và khoan, nh ừ n g  công trình khai đào cẩn

nhiêu năng lượng han  so vái công trình khoan. Vì 
vậy, nếu có cơ sờ năng  lượng tại chô thì cũng nên 
triên khai công trình ngẩm.

Công trình khoan và khai đào  đểu có nhu câu vể 
nước, như ng  nhu cấu vể nước cho công trình khoan 
lây lõi lớn han  rất nhiêu so với công trình khai đào. Vì 
vậy, nếu nhu ơ khu vực thăm  dò không có nước hoặc 
thiếu nước thì phai hạn chế su dụng  khoan lây lõi.

Đối với công trình khai đào thi công trong đá không 
bển vừng thì nhu cẩu vể vật liệu chống chèn rằt lớn. Do 
đó, loại công trình này nên hạn chế sư dụng  khi ơ khu 
vực xung quanh mỏ không có gô chống.

Ngoài ra, có thế  xét đến  các yếu tố  khác nhu  mối 
quan hệ của thân quặng  với câu trúc địa chất, đường 
giao thông, khí hậu, v.v ...
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Giới thiệu

Trong thăm  dò khoáng sản, đê đánh  giá chât 
lượng và tính chât cua khoáng sản phai lây m âu một 
cách hệ thống  và có tính đại diện. Lây m ẫu đê 
nghiên cứu thành  phần  vật chat, câu tạo, kiến trúc, 
tính chằt vật lý, cơ lý, hóa học nhằm  đánh  giá chất 
lượng cua khoáng  sản. T rong môi giai đoạn  cua công 
tác tìm kiếm - thăm  dò, cỏ các loại m ẫu khác nhau và 
sô lượng m âu cần được lây theo các quy chế.

Các loại mẫu trong tìm  kiếm  - thăm  dò

Mẩu cục. M ầu cục dùn g  đ ể  nghiên cứu thành 
phần  và tính chất của quặng. Mầu thường có kích 
thước 3 X 6 X 9cm hoặc lớn hơn tùy thuộc vào yêu 
cầu nghiên cứu.

Mẩu điểm. Trên thân quặng, các m âu được lấy theo 
một số  điểm trong mạng lưới và gộp lại thành một mâu.



1302 BÁCH KHOA THƯ Đ ỊA  CH At

SỐ lượng điếm lây m âu đơn lè và trọng lượng mẫu 
nhóm  phụ thuộc vào m ức độ  biến đổi của quặng. 
Q uặng đổng đểu lây 10 - 16 điếm, trọng lượng 
30 - 200g; quặng không đổng đểu lây 20 - 30 điếm, 
trọng lượng 50 - 500g; quặng  rất không đổng đểu lấy 
40 - 50 điếm , trọng lượng 500 - l.OOOg.

Mẩu rãnh. Loại m âu này lây trong vết lộ hay công 
trình khai đào. Kích thước m âu rãnh: rộng 3 - 15cm, 
dài 1 - 2m, sâu 3 - 5cm. Rãnh thường bố  trí thăng góc 
hoặc gẩn thăng góc với phư ơng  của thân quặng. Khi 
thân quặng  không đổng nhấ t ta lây m ẫu phân đoạn 
đê đại diện cho sự  thay đối. T rong trường hợp đó 
m ẩu có th ể < lm  [H .l].

Quặng đặc sít I *•*«* «‘ | Q uặng xâm  tán

I Đá vảy quanh Mâu rảnh
và sô hiệu

Hình 1. Bố trí mẫu rãnh trong thân quặng có tính chất 
khác nhau.

Mẩu tấm (mẫu lớp). M ầu tâm lây theo một lớp 
khoáng sản từ  gương lò hay công trình khai đào. Độ 
sâu của m ẫu thường là 3 - 5cm. T hế tích m ẫu từ
0,05 đến  l m \  trọng lượng từ  vài kilogram  đến vài 
trăm  kilogram , đôi khi hàng  tấn.

Mầu khối. M ẩu khối khá lứn trong công trình hay 
phương tiện vận tải. T rọng lượng m ẫu từ  hàng  trăm  
kilogram  đến  hàng  trăm  tân. T hế tích m ẫu có th ế  từ  
vài m 3 đến 5 - 10m3 hoặc lớn hơn. M ầu này  dùng  đ ế  
nghiên cứu kỹ th u ậ t hay m ẫu công nghệ.

Mau m úc. Được lây từ  đống  quặng  ròi theo m ột 
m ạng lưới các điếm  bằng m ột d ụ n g  cụ chuyên dụng  
lây từ  trên m ặt đến đáy. Số lượng và trọng lượng 
tửng m âu phụ thuộc vào tính chât của quặng hoá. Đôi 
với quặng hoá đổng đểu: 12 - 16 điếm , trọng lượng
1 điếm  ~ 0,05kg. Q uặng hóa không đểu: 20 - 25 điếm, 
trọng lượng 1 điểm  ~ 0,1 kg. Q uặng hóa rât không 
đều: 35 - 50 điểm , trọng lượng 1 điếm  ~ 0,2kg.

Lấy mầu bụi lổ khoan nồ mìn. Loại m ẫu này còn
gọi là m âu lô nô, được tiến hành  khi khoan lô m ìn 
trong các công trình  mo. Lỗ nô thư ờ ng  b ố  trí theo

chiều dày  thân quặng. Số lượng lô khoan, cách 
phân  bố, độ sâu lô khoan phụ  thuộc vào m ức độ 
phức tạp  cua thân quặng  và phương tiện kỹ thuật 
khoan lô nổ. Có thê lây toàn bộ các lỗ khoan có trong 
gương lò hay lựa chọn từ  vài lô khoan.

Lấy mẫu khoan

Lấy mẫu lõi khoan: Cưa đôi lõi khoan, m ột nưa 
đem  phân  tích, nưa kia đê lưu. Chiểu dài m ẫu từ  0,5 
đến  2m tùy thuộc vào tính chât quặng hóa.

Lây mẫu mùn khoan: Khi tỳ lệ m âu lõi khoan thấp 
(dưới 40-50%) cẩn phai lây m ẫu m ùn khoan. M ùn 
khoan lây ở ống m ùn khoan (slam) hoặc ờ nước rửa 
qua hệ thống lọc đặc biệt.

Mâu được chọn theo hiệp khoan và dù n g  nam 
châm  hút hết bi khoan bị nghiền nát lẫn vào.

M âu m ùn khoan chí cho kết qua tốt khi thân 
quặng  dày, hàm  lượng phân bố  đểu.

H àm  lượng trung  binh của m âu tính theo còng 
thức của K.L. Bogatski:

l d 2 _ / l d 2 \

Ctb ~  C k L D * * ~  L D * )

Trong đỏ: Ck - hàm  lượng trung  bình có ích trong 
m ẫu lõi khoan; Cm - hàm  lượng trung bình có ích 
trong  m âu m ùn khoan; 1 -  chiểu dài lõi khoan (m); 
d -  đường  kính lõi khoan (mm); L -  chiểu dài hiệp 
khoan (m); D -  đường  kính lỗ khoan (mm).

G ia  cô n g  m ẫu

Gia công là tất cả các công đoạn  nhằm  biến mẫu 
ban đẩu thành m ẫu có khối lượng và độ hạt phù  hợp 
với yêu cầu của phòng thí nghiệm , như ng  vân bảo 
đảm  tính đại diện của mẫu.

Các công đoạn  gia công m âu bao gồm: già mẫu, 
sàng m ẫu, trộn đểu và rút gọn.

Giã mầu. Các cờ hạt được giã theo các phương 
p h áp  khác nhau  cho từng chu kỳ. Mầu hạt lớn được 
đ ập  ra. Sau đó giă hạ t nhò bằng máy nghiến trục 
d = 2 - 0,5mm. N ghiến mịn bằng m áy nghiền  bi hay 
đĩa 0,3 - 0,05mm.

Mức độ làm mịn là tý số  giữa kích thước h ạ t ớn 

nhâ t trước và sau khi giã. Sr = —
d n _

Giã m âu theo nhiều chu kỳ, môi chu kỳ có chê độ  

giã riêng: Si = —  ; S2 = — ; S3 = *Ll  và chu kỳ Ciối
d x d 2 dỵ

c  _  d n , c ù n g  Sn = —JL± .

d n
Sàng mẩu đê phân loại vật liệu theo độ hạt. Sang 

m âu băng tay hay băng máv theo bộ sàng tê u  
chưân.
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Trộn m ẫu nhăm  phân phối vật liệu đểu đặn trong 
m âu bào đảm  tính đại diện khi rú t gọn.

Có nhiêu  cách trộn, thường vật liệu được vun 
thành đ ố n g  hình nón, sau đó san bang và gạt thành 
vòng tròn, cuối cùng lại gom thành đống hình nón.

Rút g ọn  m ẫu là biến m ẫu có trọng lượng và độ 
hạt phù hợp với thí nghiệm .

Thường m âu được chia thành bốn phần lây 2 phẩn 
đối đ inh. Sau khi rú t gọn m ột lẩn, nếu m ẫu vân lớn 
thì tiếp tục rú t gọn lần nừa, cho đến khi có trọng 
lượng thích hợp. N ếu m âu có trọng lượng lớn có thể  
d ù n g  xeng đê phân  chia thành  2 đống đều nhau.

Đê rú t gọn m âu G. o .  Tsetsot đã đ ể  xuât công 
thức: Q  = K .d2, trong  đó: Q - Trọng lượng m ẫu sau 
môi lần rú t gọn (kg); d -  Đ ường kính hạt lớn nhât 
sau môi lần rú t gọn (mm); K -  Hệ sô rú t gọn phụ 
thuộc m ức độ biến đổi của hàm  lượng.

Lựa chọn hệ số  rút gọn (K)

Hệ số  (K) phụ  thuộc vào sự  phân  bố  thành  phần  
có ích trong  quặng. Có th ế  xác đ ịnh  bang các phương 
pháp  sau:

- Phương p h áp  tương tự, tức là so sánh với các 
m ỏ đà thăm  đò  đ ế  rú t ra hệ số  (K).

- Tính toán theo hệ số  biến thiên hàm  lượng thành 
phẩn có ích (Vc). Q uặng hóa đổng đểu K = 0,5; không 
đồng đểu  K = 0,1; rât không đổng đểu K = 0,2 - 0,3; 
đặc biệt không đổng đểu K = 0,4 - 0,5.

Khi th àn h  lập sa  đố gia công m âu, các bước sau 
đây cần được giải quyết liên tục.

- Bước ĩ: Kiếm tra khả năng  có th ể  rú t gọn m ẫu 
ngay từ đ ầu  hay không, theo công thức:

Q  = K .đ2, đ iều  kiện rú t gọn được Qbd > 2Qit.

- Bước 2: Xác đ ịn h  độ mịn trong gia công H = -£ - .
d d

- Bước 3: Tìm các các phư ơ ng  án làm m ịn tối ưu 
và đư ờ ng  kính hạt tương ứng. T ính trọng lượng 
trung  g ian  ứ n g  với mỗi đư ờ ng  kính.

- Bước 4: T hành  lập sơ đổ gia công m ẫu bằng 
công thức Q  = K.d2.

Kiểm tra  công tác  phản tích mẫu  

Kiểm tra kết quả phân tích mẩu hóa học

T rong bâ't kỳ khâu nào  cua công tác m ẫu từ  khâu 
lây m âu, gia công m âu, phân  tích m âu đểu  có khả 
năng p h á t sinh sai số. Sai số  có hai loại là sai số  ngẫu 
nhiên và sai số  hệ thống.

- Sai số  ngẫu  nhiên do  nhiểu nguyên  nhân gây ra. 
Có thê do  lây m âu toàn quặng, không quặng, không 
theo m ột q uy  luật nào  hoặc do cân m âu không đúng. 
Đây là loại sai số  lúc m ang dâu  dương, lúc m ang dâu 
ám nên không gây nhiều nguy hiếm.

- Sai SỐ hệ thống do m ột yếu tố  tác dụn g  thường 
xuyên gây nên, n hư  lõi khoan luôn luôn bị mài mòn, 
do cân sai luôn nặng hay luôn nhẹ, do  hóa phẩm  
không chu ấn, v .v ... Sai sô hệ thống m ang cùng một 
dâu d ư ơ n g  "+" hoặc âm tẩ-" , giá trị trung  bình tăng 
lên hoặc giảm  đi, làm cho ta đánh giá sai về mỏ. Vì 
vậy nó rất nguy hiêm.

N guyên  nhân gây ra sai số  (giừa m âu cơ bàn và 
kiếm tra) có thê là: à) hàm  lượng kim loại trong hai 
m âu khác nhau; b) sai số  ngâu  nhiên do  m áy móc, 
phân tích, do  quan  sát; c) tính toán giá trị sai, viết lân 
lộn, nhẩm  lân; d) phương pháp  lây m âu, gia công, 
phân tích không đúng.

Kiểm tra nội bộ và các phương pháp đánh giá sai 
số ngẫu nhiên

Kiểm tra nội bộ nhằm  phát hiện sai số  ngâu nhiên 
và đánh  giá độ  chính xác của phân tích m âu cơ bản. 
M âu lây ờ phần  lưu của m âu cơ bàn, đánh  số  lại và 
gửi phân  tích ờ nơi đã phân  tích m ẫu cơ bản. Sô 
lượng m ẫu bằng 3 - 5% số  m ẫu phân  tích trong từng 
đợ t thư ờng  là 3 tháng  (m ột quý), song không nhỏ 
hơn 25-30 m ẫu. Có rât nhiều phương pháp  kiểm tra 
nội bộ, như ng  hay dùn g  nhất là phư ơng  pháp  
N.v. Brysev.

Tính sai số  ngẫu  nhiên theo công thức:

M(z) - £
/ v t r

• V,

X.
.100 (%)

Trong đ ó  N -  số  cặp m âu kiểm  tra; Xi, y i-  hàm  lượng 
m âu phân  tích cơ bản và phân  tích kiếm tra; M(z) -  
sai số  ngẫu  nhiên.

So sánh M(z) với Acf nếu M(z) > Acf thì loạt 
phân  tích cơ bản  phạm  sai số  ngẫu nhiên  phải phân 
tích lại. Nếu M(z) < Acf loạt m ẫu phân tích cơ bản 
không vi phạm  sai số  ngâu nhiên nghiêm  trọng.

+ Qui phạm tạm thời trong kiểm tra chất lượng phân 
tích mẫu khoáng sản cứng ờ Việt Nam (1987). Dựa vào 
kết quả phân  tích cơ ban và phân  tích kiếm tra tiến 
hành  tính sai số  trung  binh theo công thức:

m
2 X - C J 2
/=1_______

2 m

Trong đó, Cii -  hàm  lượng m ẫu phân  tích cơ bản 
thứ  i; Ci2 -  hàm  lượng m ẫu phân  tích kiếm tra nội 
thứ  i; m  -  số  lượng m âu kiểm tra; i = l ,2 ,  m.

Sau đó tính p r  (%) xác đ ịnh  theo công thức:

p . 1 00 /oỵ \_  —  ( / o )

c

Trong đó: Q

m

+ Q )  
c  = -------

2 m
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So sánh p r  với sai số  cho p h é p  Acp. N ếu p r  < Acp: 
không vi phạm  sai số  ngâu nhiên nghiêm  trọng. 
Nếu pr > Acp: phạm  sai số  ngẫu nhiên nghiêm  trọng, 
cẩn phân  tích lại.

Kiểm tra ngoại bộ và các phương pháp đánh giá 
sai số hệ thống

Phân tích kiểm tra ngoại tiến hành 6 tháng m ột lần. 
Mâu kiếm tra được gửi đến phòng phân tích có trình 
độ và thiết bị hiện đại hơn. Sau khi có kết quá m âu 
phân tích tiến hành tính toán sai số  hệ thống.

Có nhiểu phương pháp  tính sai số  hệ thống, ví dụ  
phương p h áp  của Porotov G. s.

- Tính giá tri xác xuât t  =  ,
i&x 0 y 2 

^ 2N

Trong đ ó  X  , ỹ  = giá trị trung  bình m âu phân tích 
cơ bản và kiếm tra ngoại; N -  số  m ẫu kiếm tra; 
ơx 2,ơ y 2 -  phư ơng  sai cùa m ẫu phân  tích cơ bàn và 
kiểm tra ngoại được xác đ ịnh  theo công thức:

ỷ / . í ,  - x ) : X O '. - v K
_ z /=1 . _ í  /=1

Nếu t > 3 thì sai số  có hệ thống nghiêm  trọng, khi 
tập m âu phạm  sai số  hệ thống cần làm sáng tỏ nguyên 
nhân gây ra, nếu không xác đ ịnh  được nguyên nhân 
gây ra phải tiến hành phân tích trọng tài.

Xác định khoảng cách giữa các mẫu

Đây là m ột công việc có ý nghĩa quan trọng, nếu lây 
m âu dày quá sẽ tốn kém, còn nếu thưa quá thì

khỏng chính xác nên ta phải tìm ra khoáng cách hợp  lý. 
Có nhiều phương pháp xác định nhu phương p h áp  
thống kê, phương pháp làm thua dần m ạng lưới, nhưng 
hay dùng nhât là phương pháp của N .v . Brưsev.

Trên cơ sở thực nghiệm , thống kê và xác đ ịn h  
m ối quan  hệ giữa khoang cách m ẫu và hệ số  biến đổi 
hàm  lượng quặng  (Vc), Brysev đưa ra công thức tính  
khoang cách m ẫu (L):

L =  200
V .

Trên cơ sờ này ông đưa ra đ ịn h  hướng chọn 
khoáng cách giữa các m ầu như  sau:

Hàm lượng rât đổng đểu (Vc <20%). Khoang cách 
giữa các m ẫu (L): L = 15 - 50m; H àm  lượng đồng đểu 
(Vc = 20 - 40%): L = 4 - 15m; Hàm lượng không đổng 
đểu (Vc= 40 - 100%): L = 2,5 - 4m; H àm  lượng rằ't không 
đồng đểu (Vc= 100 - 150%): L = 1,5 - 2,5m; H àm  lượng 
cực kỳ không đổng đểu (Vc > 150%): L = 1,0 - l,5m.
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Giới thiệu

Mục tiêu cua công tác thăm  dò là đánh giá giá trị 
công nghiệp cua đối tượng thăm  dò, đánh giá kinh tế  
địa chât làm cơ sờ cho thiết kẻ khai thác mo và 
tuyên khoáng. Đặc điếm  câu tạo địa chât mò, hình 
dạng, kích thước, đ iểu  kiện th ế  nằm  của thân quặng, 
tài nguvên  trừ  lượng khoáng sản, cũng nhu đặc điếm 
biến đôi của các thông số  địa chât thân quặng là nhũng 
yêu tố  ca ban anh hưởng đến việc lựa chọn phương 
pháp  và hiệu quả kinh tế  của công tác thăm  dò. Vì vậy, 
việc phân chia thành các nhỏm  mò thăm  dò cho phép

lựa chọn đủn g  phương pháp  và nâng  cao h iệu  qua 
của công tác thăm  dò.

Q uá trình  thăm  dò thực chất là theo dõi, khoanh  
nối thân  q u ặn g  trên bình đổ, m ặt cắt hoặc hình 
chiếu đê phục vụ cho công tác tính  trừ  lư ợ ng  và 
đ án h  giá giá trị công ngh iệp  mo. Vì vậy, cần phải 
b ố  trí công trình  theo quy luật đ ế  có th ế  lập  được 
các m ặt cắt, đổng  thời thi công các công tr ìn h  sao 
cho chúng  cắt qua toàn bộ thân q uặng  hoặc  đới 
khoáng  hoá. Các m ặt cắt thăm  dò giao  nhau tạo  nên


