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Bài báo nêu rõ nguồn tài nguyên quặng titan sa khoáng lớn nhất cả nước tập trung ở 

tỉnh Bình Thuận, nêu tóm tắt các quy trình chế biến  các sản phẩm  từ quặng titan như Ilmenit 

hoàn nguyên, rutil tổng hợp hay rutil nhân tạo, xỉ titan, titan xốp, titan kim loại v.v.   o   o 

 ũng nêu tổng quan về tài nguyên đất , nước và khoáng sản titan của tỉnh Bình Thuận, đề cập 

đến một số khó khăn hạn chế khi khai thác và chế biến quặng titan ở Bình Thuận và đề xuất 

một số giải pháp khắc phục. 

1. Mở đầu 

Bình Thuận là tỉnh ở Cực Nam Trung Bộ, nơi tập trung nhiều quặng titan sa 

khoáng nhất, chiếm hơn 90% tổng lượng tài nguyên titan của cả nước.Bình Thuận là 

một trong số những tỉnh khô hạn của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bình Thuận còn là một 

tỉnh giàu tiềm năng về du lịch và phát triển năng lượng sạch khác. 

Theo Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan 

đến năm 2020, có xét đến  năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 (Quy hoạch 1546), Bình Thuận sẽ 

trở thành một trung tâm khai thác chế biến titan hàng đầu ở Việt Nam.  

Vấn đề khai thác, chế biến quặng titan sao cho bền vững, đảm bảo môi trường 

sinh thái, phát triển hài hòa với các ngành kinh tế khác, là một trong những yêu cầu 

quan trọng hàng đầu đối với nội dung của mỗi quy hoạch khoáng sản nói chung và của 

công tác điều chỉnh quy hoạch khoáng sản titan đang được tiến hành hiện nay nói 

riêng. 

Bài viết đề cập các công nghệ hiện nay và một số đề xuất cụ thể để việc khai 

thác, chế biến quặng titan ở tỉnh Bình Thuận đảm bảo theo hướng các yêu cầu mục 

đích nói trên. 

2. Các công nghệ khai thác, chế biến quặng titan 

2.1. Sơ lược về các sản phẩm từ quặng titan 

Từ quặng titan (sa khoáng hoặc gốc) sau khi khai thác và tuyển, người ta thu 

được và có thể chế biến lần lượt thành các sản phẩm sau: 

+ Quặng tinh titan (48-52% TiO2), quặng tinh rutil (80-90% TiO2); 

+ Ilmenit hoàn nguyên (58-65% TiO2); 

+ Xỉ titan (70-90% TiO2); 

+ Rutil tổng hợp hay rutil nhân tạo (90-95% TiO2); 

+ Titan xốp/titan kim loại (99,99%Ti); 

+ Bột màu-Pigment TiO2 (90-99% TiO2). 

Tất cả các loại quặng tinh titan (Ilmenit, Rutil), Ilmenit hoàn nguyên, Xỉ titan, 

Rutil tổng hợp thực chất đều là nguyên liệu cho các  ngành chế biến sâu hơn như Titan 

xốp/kim loại và Pigment TiO2. Trên thị trường, chúng được gọi chung là nhóm nguyên 

liệu titan (titanium feedstocks). 



- Titan xốp: Là sản phẩm titan được xử lý theo con đường luyện kim để sản 

xuất ra các sản phẩm titan kim loại, hợp kim titan và các chế phẩm cơ khí từ chúng. 

- Pigment TiO2 : Là sản phẩm titan chế biến theo con đường hóa học để tạo nên 

bột màu trắng, sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực sơn, nhựa, mực in, sợi hóa học, 

v.v…. 

2.2. Tổng quan về công nghệ khai thác-tuyển quặng titan sa khoáng 

Quặng sa khoáng có thể được khai thác lộ thiên bằng công nghệ “khô” tức là 

dùng thiết bị khai thác đất quặng (máy ủi, máy xúc, máy xúc lật…) sau đó vận chuyển 

về nhà máy tuyển, bằng công nghệ “ướt” tức là dùng sức nước để khai thác, vận 

chuyển quặng về nhà máy tuyển, hoặc bằng hỗn hợp cả 2 loại công nghệ trên. 

2.3. Các công nghệ chế biến làm giàu titan 

Sau tuyển tinh, quặng tinh ilmenit thường có hàm lượng từ 48-52% TiO2. 

Bên cạnh việc sử dụng quặng tinh titan sau tuyển làm nguyên liệu, một số công 

nghệ chế biến sâu còn cần phải sử dụng loại titan được làm giàu hơn nữa. Các sản 

phẩm titan được làm giàu gồm: Ilmenit hoàn nguyên, rutil tổng hợp hay rutil nhân tạo, 

xỉ titan/ 

2.3.1. Ilmenit hoàn nguyên (Reduced ilmenite) 

Là sản phẩm chế biến ilmenit bằng phương pháp nung nhiệt cùng với chất hoàn 

nguyên (than). Ilmenit sau khi hoàn nguyên có hàm lượng 57-58% TiO2 được sử dụng 

với nhiều mục đích, trong đó chủ yếu làm thuốc vỏ bọc que hàn. 

Công nghệ chế biến ilmenit hoàn nguyên hiện nay chủ yếu theo phương pháp lò 

thiêu tunel.Nguyên liệu ilmenit được phối trộn với chất phụ gia sau đó thiêu kết trong 

lò tunel bằng nhiên liệu than đá, dầu,v.v.. Sản phẩm sau nung được làm sạch và tuyển 

từ. 

2.3.2. Xỉ titan (titanium slag) 

Từ quặng tinh ilmenit người ta luyện trong lò hồ quang điện để khử bớt sắt. Sản 

phẩm thu được là  Xỉ Titan và gang hợp kim. Xỉ Titan thường chứa từ  75-85% TiO2.  

Quá trình diễn ra theo phản ứng:   FeTiO3 + C = Fe + TiO2 + CO2/CO  

Hiện tại có 02 quy trình luyện xỉ titan: Luyện 1 bước và luyện 2 bước. 

 *  Quy trình luyện 1 bước: sử dụng lò hồ quang hở thông thường, luyện trực tiếp 

quặng tinh ilmenit; tiêu tốn nhiều năng lượng (2700-3200 KWh/T xỉ); 

*  Quy trình luyện 2 bước: Nguyên liệu trước khi đưa vào lò luyện được xử lý sơ bộ. 

Quặng tinh ilmenit được thiêu hoàn nguyên trước, chuyển phần lớn oxit sắt trong 

ilmenit thành dạng sắt kim loại trước khi đưa vào luyện trong lò hồ quang điện kín. 

Công nghệ này tiêu hao năng lượng thấp hơn, năng suất cao hơn, sản xuất ổn định hơn 

so với quy trình luyện 1 bước. 

Ngày nay quy trình luyện 2 bước còn được một số công ty (Tenova, Outotec…) tiếp 

tục hoàn thiện ở mức cao, giảm mức tiêu hao điện xuống còn 930 Kwh/tấn xỉ (2). 

Quá trình luyện xỉ hầu như tận dụng hết các thành phần có trong quặng tinh ilmenit. 

Chất thải ra môi trường chủ yếu ở dạng khí. 

2.3.3. Rutil tổng hợp (Synthetic Rutile-SR) 



Là Rutil được tổng hợp nhân tạo từ quặng ilmenit. SR thường chứa trên 90% 

TiO2. Rutil tổng hợp được dùng làm nguyên liệu để chế ra pigment, titan kim loại, 

v.v... 

Quá trình tổng hợp rutil từ quặng tinh ilmenit là sự kết hợp vừa xử lý nhiệt 

(nung) vừa dùng hoá chất (H2SO4, HCl, một số loại muối,v.v…). Thành phần sắt trong 

ilmenit không tách thành gang như trong phương pháp luyện xỉ mà ở dạng oxit hoặc 

clorua. Phương pháp hoá học sinh ra khá nhiều chất thải độc hại, yêu cầu rất nghiêm 

ngặt công nghệ xử lý chất thải. 

Hiện tại, có 2 quy trình công nghệ chính sản xuất SR thương mại là quy trình 

Becher và quy trình Benelite. Về bản chất, cả 2 quy trình đều là cơ chế loại sắt khỏi 

ilmenit và tiếp theo là hòa tan sắt. Tuy nhiên, ở quy trình Becher, hóa chất dùng để hòa 

tách là clorua amôn (CH4Cl) còn quy trình Benelite thì sử dụng axit Clohydric (HCl). 

Sản phẩm của cả 2 quy trình là rutil chất lượng cao (90-93% TiO2) – dùng làm nguyên 

liệu đặc chủng cho sản xuất pigment theo quy trình clorua.  

2.4. Công nghệ sản xuất bột màu TiO2 (pigment TiO2) 

Bột màu TiO2 hay Pigment TiO2 là loại bột màu trắng, có hàm lượng TiO2 đến 

trên 90%, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sơn, nhựa, giấy, mực in, sợi tổng 

hợp, v.v…                                                                           

Hiện tại, trên thế giới có 2 quy trình chính để sản xuất Pigment TiO2: quy trình 

Sulphat và quy trình Clorua. Mỗi quy trình có những ưu và nhược điểm riêng. Nguyên 

liệu cho quy trình sulphat thường là quặng tinh ilmenit hoặc xỉ titan chất lượng thấp 

(70% TiO2). Còn quy trình clorua thường phải dùng nguyên liệu có hàm lượng TiO2 

cao ( như xỉ Titan bậc clo chất lượng cao, rutil tự nhiên, rutil tổng hợp...). Riêng Công 

ty Chemour (trước kia là DuPont) có bí quyết công nghệ clorua riêng sử dụng được 

loại ilmenit hàm lượng cao (>60% TiO2) làm nguyên liệu. 

* Quy trình sulphat (sulphate process):  

Đây là quy trình công nghệ có lịch sử phát triển lâu đời nhất, bắt đầu từ năm 

1916 của thế kỷ trước. Quy trình này dùng axit sulfuric đậm đặc để hoà tách ilmenit 

theo công thức: 

FeTiO3 + 2 H2SO4  = TiOSO4 + FeSO4 + 2H2O 

 Quy trình này có thể sử dụng hoặc ilmenit hoặc xỉ titan làm nguyên liệu rồi hòa 

tách trong axit sunfuric đậm đặc để tạo hỗn hợp các sunfat hòa tan. Nếu dùng ilmenit 

làm nguyên liệu thì muối sắt sulphat sẽ được hoàn nguyên bằng phoi sắt để tạo thành 

sắt hai sulphat. Dung dịch sau đó được lắng tách kim loại nặng và các chất rắn lơ lửng, 

được  làm nguội đến 10
o
C để kết tinh sắt hai sulphat (FeSO4.7H2O). Nếu dùng xỉ titan 

thì không cần phải hoàn nguyên sắt ba sulphat về sắt hai sulphat để kết tinh tách sắt. 

Sau khi lọc và cô đặc, dung dịch titan sulphat được tạo mầm, thủy phân kết tủa 

titan hyđroxit. Sản phẩm phụ là axit loãng được trung hòa trước khi thải ra môi trường, 

còn titan hyđroxit đem lọc, rửa rồi nung để thu TiO2. TiO2 thu được đem xử lý bề mặt 

bằng cách cho bao phủ bằng một số chất như: nhôm oxit để làm cho TiO2 dễ trộn với 

dung dịch hoặc để tăng độ bền của sơn. Sản phẩm của quy trình này là pigment ở dạng 

anataz hoặc rutil tùy theo yêu cầu.   



Ưu điểm của quy trình sulphat là có thể dùng nguyên liệu có hàm lượng TiO2 

thấp, rẻ tiền (quặng tinh ilmenit, xỉ titan, v.v..). Nhưng nhược điểm chủ yếu là thải ra 

một lượng lớn sulphat sắt và axit loãng. Axit sulfuric loãng phải trung hòa trước khi 

thải ra môi trường. Cứ sản xuất mỗi tấn pigment TiO2 thải ra khoảng 3,5 - 4 tấn sắt 

sulphat. Còn axit loãng sau khi trung hòa bằng vôi sẽ tạo ra thạch cao. Việc thải bỏ các 

sản phẩm trung hòa như thạch cao, v.v... cũng là vấn đề phức tạp và tốn kém. 

* Quy trình clorua (chloride process) 

Khi clorua hoá TiO2 với sự có mặt của than cốc sẽ tạo thành titan tetraclorua 

(TiCl4). Khí lò ra khỏi lò clorua hóa có nhiệt độ khoảng 935
o
C. Titan tetraclorua được 

tách ra khỏi các sản phẩm clorua khác và làm sạch bằng phương pháp tinh cất, rồi 

được oxy hóa trong pha hơi để tạo ra TiO2 và khí clo- Cl2. Khí clo được thu hồi và 

quay vòng lại quá trình. 

TiO2 + 2Cl2 + C  = TiCl4  + CO2 

TiCl4 + O2 = TiO2 + Cl2 

Pigment TiO2 được sản xuất bằng công nghệ clorua ở dạng rutil. Tinh thể rutil 

cứng, có dạng hình kim, được sử dụng trong sản xuất sơn, chất dẻo và nhiều ứng dụng 

khác. Sản phẩm được nghiền và xử lý bao phủ bề mặt sẽ cho những tính chất đặc biệt.  

Công nghệ clorua ngày càng được nhiều nhà máy mới chọn sử dụng vì một số 

ưu điểm sau đây: 

- So với công nghệ sulphat, công nghệ clorua tạo ra ít chất thải hơn. Phần lớn 

khí clo được quay vòng lại. Tuy nhiên, một số tạp chất có trong nguyên liệu sẽ tạo các 

muối clorua như sắt clorua, nên cần phải thải bỏ. Nếu so sánh ta thấy, với công nghệ 

sulphat cứ 1 tấn pigment sẽ tạo ra 3,5 - 4 tấn chất thải, trong khi đó với công nghệ 

clorua hóa chỉ tạo ra 0,2 tấn chất thải (khi dùng nguyên liệu là rutil). 

- Sản phẩm trung gian là TiCl4 có thể bán được vì là nguyên liệu cần thiết cho 

một số ngành sản xuất khác. 

- Công nghệ này cho sản phẩm sạch hơn với khoảng kích thước hạt hẹp hơn, 

cho pigment với nhiều tính chất ưu việt. 

Nhược điểm của công nghệ này là tạo ra một lượng sản phẩm phụ là sắt clorua 

ít được sử dụng, thường phải thải vào các giếng sâu.  

* Ngoài hai công nghệ trên, hiện đang có nhiều triển vọng thương mại hóa nhất là quy 

trình của Công ty Agex- AT (Argex Technology) hay quy trình CTL (Canadian 

Titanium Ltd) và quy trình AlSher. 

Về bản chất, cả 2 công nghệ này đều có điểm chung là sử dụng chất hòa tách 

ilmenit là axit clohydric (HCl) so với các công nghệ sulphat sử dụng axit sulphuric hay 

công nghệ clorua sử dụng khí clo. 

So với các công nghệ hiện hành, các công nghệ mới này đều có ưu điểm là sử 

dụng được nguyên liệu titan hàm lượng thấp; chi phí đầu tư và vận hành thấp; thân 

thiện hơn với môi trường. 

Tuy nhiên, cả 2 công nghệ mới hiện nay vẫn chưa chính thức được thương mại 

hóa. Năm 2010, Sherwin-Willams từng hợp tác với Công ty Hợp Long của Việt Nam 



để xây dựng một xưởng pilot sản xuất thử nghiệm công nghệ AlSher với quy mô 3.000 

tấn/năm tại bang Ohio (Hoa Kỳ) nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về kết quả. 

Argex dường như đã đến gần mục tiêu hơn khi đang tiến hành xây dựng nhà 

máy sản xuất Pigment TiO2 quy mô 25.000 tấn/năm (ban đầu dự định là 50.000 t/n) tại 

Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada. Nếu nhà máy của Argex đi vào sản xuất 

thành công thì có thể sẽ trở thành cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất pigment 

TiO2 với một thế hệ công nghệ mới được bắt đầu. 

2.5. Công nghệ sản xuất titan xốp/ titan kim loại 

Người ta rất khó có thể thu hồi lấy titan kim loại trực tiếp từ các nguyên liệu thô 

ở dạng oxit như ilmenit hay rutil mà phải thông qua sản phẩm trung gian là titan 

têtraclorrua TiCl4. Từ TiCl4 bằng phương pháp hoàn nguyên kim loại, thu hồi được 

titan kim loại ở dạng xốp (bọt).  

Quá trình sản xuất titan kim loại từ nguyên liệu titan phải trải qua những công 

đoạn chính như sau: 

a. Clorua hóa nguyên liệu để thu lấy dung dịch titan tetraclorua (TiCl4) thô.  

b. Tinh lọc TiCl4 thô thành TiCl4 tinh khiết; 

c. Dùng kim loại để hoàn nguyên TiCl4 thu lấy titan xốp; 

d. Tinh luyện titan xốp và luyện thành thỏi titan kim loại. 

2.5.1 Titan Tetraclorua – TiCl4  (Titanium Tetrachloride) 

Dung dịch TiCl4 thu được bằng cách: từ nguyên liệu titan chứa hàm lượng TiO2 

cao như xỉ titan bậc clo, UGS, rutil tự nhiên hoặc SR, người ta cho phản ứng với khí 

clo ở nhiệt độ cao với sự có mặt của cacbon.  

Ở Mỹ và Nhật Bản, công đoạn này thường sử dụng quy trình lò thiêu lớp sôi 

(fluidized-bed process), còn ở Nga, Ucraina, Kazakhstan và Trung Quốc, người ta sử 

dụng quy trình clo hóa trong bể muối nóng chảy (molten salt process). 

Quá trình xảy ra theo phản ứng hóa học:      TiO2 + 2Cl2 + C = TiCl4  + CO2 /CO 

2.5.2 Titan xốp (Titanium sponge) 

Titan xốp là sản phẩm thu được từ TiCl4 sau khi được hoàn nguyên bởi Mg 

hoặc Na. Căn cứ vào chất hoàn nguyên sử dụng, hiện có 2 quy trình là: quy trình Kroll 

dùng kim loại Mg và quy trình Hunter dùng kim loại Na.  

Titan xốp có hàm lượng từ 99,50 đến 99,8% Ti tuỳ theo cấp chất lượng.  Titan 

xốp sau đó được đập nhỏ để đưa đi luyện tiếp thành titan kim loại hoặc hợp kim titan. 

3. Tổng quan về tài nguyên đất, nước và khoáng sản titan Bình Thuận 

3.1. Đặ  điểm đất cát ven biển Bình Thuận 

Với diện tích khoảng 125.000 ha, chiếm khoảng 16% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh, kéo dài 192 km từ  ranh giới Ninh Thuận ở phía bắc đến Bà Rịa-Vũng Tàu ở phía 

nam là vùng đất cát ven biển. 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam [5], đất cồn cát ven 

biển được phân bố dọc theo bờ biển ở các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Tân, Tp. Phan Thiết và một phần diện tích phía đông của huyện Hàm 

Thuận Bắc. Nhóm đất cát ven biển được chia ra theo loại và phân bổ như sau: 

Bảng 1.  Phân bố diện tích đất cát ven biển Bình Thuận 



TT Loại đất Diện tích, ha Tỷ lệ, % 

1 Đất cồn cát trắng (Ct) 7.710 6,1 

2 Đất cồn cát trắng vàng (Ctv) 7.270 5,8 

3 Đất cồn cát đỏ (Cđ) 77.960 61,9 

4 Đất cát biển (C ) 32.995 26,2 

 Tổng cộng 125.935 100,0 

Nguồn: Sở NN-PTNT 2005 

* Đất cồn cát trắng (Ct): Phân bố thành các dải hẹp, thấp dọc ven biển các huyện Tuy 

Phong, Bắc Bình, Hàm Tân và Tp. Phan Thiết. Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng 

SiO2 đạt trên 95%; đất bị chua (pH = 4,2-5,3);quá nghèo dinh dưỡng, mùn và đạm 

trong đất rất ít, hầu như không có (mùn 0,01%, đạm 0,01%), lân tổng số lại càng ít (cá 

biệt có 0,004%, thường là vết). 

* Đất cồn cát trắng vàng (Ctv): Được hình thành do hoạt động của thủy triều nên địa 

hình khác nhau, có nơi tương đối bằng phẳng, có chỗ lượn sóng, nhưng cũng có khu 

vực tạo thành những đụn cát, cồn cát chạy song song với bờ biển có sườn dốc về phía 

đất liền. Kết quả phân tích cho thấy, nhìn chung đất vẫn có độ phì thấp, tính giữ màu, 

giữ nước kém, đất chua, có phản ứng pHKCl< 5, mùn và đạm nghèo (0,35-0,07%). 

* Đất cồn   t đỏ (Cđ): Đất này được phân bố nhiều trên địa hình đồi bát úp hoặc gợn 

sóng, có nơi cao đến 200m chủ yếu ở các huyện Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Phan Thiết và rải rác ở Tuy Phong. 

Kết quả phân tích cho thấy, đất hơi chua (pHKCl =4,6-5); mùn, đạm khá hơn đất 

cát trắng (mùn: 0,3 -0,4%, N: 0,04-0,05%, P2O5: 0,01%). Về tính chất vật lý cũng 

được cải thiện hơn đất cát trắng (tỷ lệ sét vật lý cao hơn, sức giữ nước khá hơn). 

* Đất cát biển (C): Phân bố ở địa hình bằng, dọc theo bờ biển song song với quốc lộ 1 

A. Kết quả phân tích cho thấy, đất có phản ứng kiềm (pHKCl = 7,5), nghèo mùn (1 – 

1,1%), lân tổng số < 0,06%. 

3.2. Tài nguyên nước 

* Nguồn nước mặt:  

Tài nguyên nước mặt chủ yếu dựa vào nguồn của lưu vực 07 con sông chính 

trên địa bàn tỉnh: sông Lũy, sông Lòng Sông, song Quao, sông Cà Ty, sông Phan, sông 

Dinh và sông La Ngà. Theo tính toán bình quân nhiều năm, tổng lượng nước sinh ra từ 

mưa khoảng 6,7 tỷ mét khối, trong đó, lượng nước sinh ra nội tỉnh là 3,8 tỷ khối và 

tổng lượng nước từ lưu vực ngoài tỉnh là 2,9 tỷ khối. Tuy nhiên, tổng lượng nước mưa 

phân bố không đều theo thời gian và không gian. Lượng nước trong mùa mưa là 

khoảng 4,8 tỷ khối (chiếm 71% tổng lượng), lượng nước trong mùa khô là 1,9 tỷ khối 

(lượng nước đến từ ngoài tỉnh là 1,1 tỷ khối, chiếm 58% tổng lượng nước mùa khô). 

Điều này chứng tỏ, mấy năm gần đây tài nguyên nước của Bình Thuận đã được cải 

thiện đáng kể nhờ vào sự điều tiết và chuyển nước từ các thủy điện ở thượng nguồn, 



đặc biệt là vào mùa khô. Về tổng thể, Bình Thuận không thiếu nước nhưng lượng nước 

phân bố không đều giữa các mùa và các lưu vực. Lượng nước chủ yếu tập trung ở 02 

lưu vực sông Lũy và sông La Ngà (6). 

* Nguồn nước ngầm: 

Kết quả nghiên cứu (5) cho thấy, nguồn nước ngầm trên đất cát ven biển Bình 

Thuận tồn tại ở 3 dạng chính: mạch rỉ, lỗ hổng, khe nứt và được kiến tạo bởi các tầng 

chưa nước chính. Tại các dải cát ven biển từ Tuy Phong đến Hàm Tân, nước không áp 

tầng nông, bề dày chứa nước 4-6m đôi khi 10-15m. Mực nước ở độ sau 1-3 m. Lưu 

lượng Q = 0,4 – 0,5 l/s; tỷ lưu lượng q = 0,4-0,5 l/s.m, có khả năng cấp nước cho sinh 

hoạt và dịch vụ. Tại khu vực có tầng cát đỏ và một phần tầng Neogen có thể khai thác 

mỗi công trình giếng đào đạt 10-50 m
3
/h. Modun lưu lượng (modun dòng ngầm) từ 7-

10 l/s/km
2
, trữ lượng động tự nhiên ước khoảng 290-300 m

3
/ngày/km

2
. 

Ngoài ra theo (6), lượng nước dòng chảy ngầm có thể khai thác an toàn cuả riêng vùng 

Bắc Bình ( ranh giới từ sông Lũy tới biển và từ Phan Thiết tới Phan Rí cửa) trong mùa 

khô và mùa mưa lần lượt là 42.707 m
3
/ngày và 201.340 m

3
/ngày. 

3.3. Tài nguyên khoáng sản titan 

Tổng trữ lượng và tài nguyên titan-zircon của Bình Thuận theo đánh giá của 

ngành địa chất đến năm 2013 là 599 triệu tấn, chiếm tới 92% tổng trữ lượng và tài 

nguyên titan-zircon của cả Việt Nam. Trong đó, diện tích chứa sa khoáng titan trong 

tầng cát đỏ là 800 km
2
, với tài nguyên 550 triệu tấn khoáng vật có ích. 

Quặng sa khoáng titan-zircon ở Bình Thuận chia ra: loại phân bố trong tầng cát 

vàng, cát xám và phân bố trong tầng cát đỏ. 

Titan-zircon trong cát vàng, cát xám phân bố chủ yếu trong loại đất cồn cát 

trắng (Ct) và đất cồn cát trắng vàng (Ctv), nằm sát ven biển. Titan-zircon trong tầng 

cát đỏ nằm trong loại đất cồn cát đỏ (Cđ) phân bố ở khu vực sâu hơn trong đất liền. 

4. Vấn đề khai thác, chế biến bền vững quặng titan-zircon ở tỉnh Bình 

Thuận 

Phát triển khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan-zircon trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận, ngoài vấn đề công nghệ còn một số vướng mắc nổi bật như sau: 

- Vướng mắc giữa tiềm năng lớn nhất nước về tài nguyên sa khoáng titan-zircon với 

khả năng đáp ứng nguồn nước cho khai thác, tuyển rửa khi Bình Thuận được cho là 

một trong những tỉnh khô hạn; 

- Vướng mắc giữa việc chồng lấn diện tích đất khai thác titan-zircon với việc phát triển 

du lịch và các mục đích khác. 

Để phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng titan ở Bình Thuận, cần giải 

quyết hài hòa các vấn đề liên quan nêu trên. 

4.1. Công nghệ 

Công nghệ khai thác-tuyển thô quặng sa khoáng titan-zircon ở Bình Thuận về 

cơ bản đã được định hình. Xu hướng chung là cần cải tiến thiết bị để nâng cao hiệu 

quả thu hồi và giảm bớt cường độ lao động thủ công. 

Riêng đối với quặng sa khoáng trong tầng cát đỏ, với những đặc tính có điểm 

khác với quặng trong cát vàng, cát xám và nếu khai thác với quy mô lớn (hàng triệu 



mét khối/năm) thì cần nghiên cứu, áp dụng các mô hình khai thác tiên tiến như ở các 

nước Úc, Nam Phi… và ứng dụng những thiết bị tuyển phù hợp để đạt hiệu quả yêu 

cầu.  

Công nghệ tuyển tinh cơ bản vẫn áp dụng các công nghệ truyền thống nhưng 

cần đổi mới thiết bị tuyển từ, tuyển điện, trọng lực hiện đại hơn (nhất là của các nước 

tiên tiến như Ucraina, Anh, Úc…) để có thể đơn giản hóa sơ đồ công nghệ và tăng 

mức thu hồi sản phẩm. 

Các công nghệ chế biến từ ilmenit hoàn nguyên, xỉ titan, rutil nhân tạo, titan 

xốp, pigment TiO2… cần  ứng dụng những công nghệ tiên tiến thích hợp với điều kiện 

hoàn cảnh Việt Nam để vừa đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế-kỹ thuật vừa đáp ứng 

được các tiêu chí bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng. 

4.2. Vấn đề nguồn nước cho khai thác chế biến titan 

Theo đánh giá bề ngoài thì Bình Thuận là một tỉnh khô hạn, thiếu nước cho sản 

xuất và sinh hoạt nhất là về mùa khô nên không thể đủ nước dùng cho khai thác, chế 

biến titan.  Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu, phân tích thì dường như không hẳn đã 

đúng như vậy.  

Theo tính toán [7], lượng nước dư thừa 01 năm của tỉnh Bình Thuận là 2.009,6 

triệu (trên 2 tỷ) m
3
, trong khi nhu cầu nước cho khai thác, tuyển quặng titan ở Bình 

Thuận đến 2030 tối đa là 155 triệu m
3
/năm, hay 12,92 triệu m

3
/tháng. Với giả thiết 6 

tháng mùa khô hoàn toàn không có mưa thì lượng nước cần cho khai tuyển titan tối đa 

là 77,5 triệu m
3
. Bài toán còn lại là làm sao để điều tiết lượng nước dư thừa trong mùa 

mưa bù đắp cho lượng thiếu hụt trong mùa khô. Hiện tại ở địa phương đã và đang có 

kế hoạch xây dựng hệ thống hồ chứa nước lớn và vừa cũng như hệ thống kênh dẫn tới 

các khu vực để giải quyết nạn thiếu nước trên địa bàn. 

Với khu vực chứa quặng chủ yếu là vùng Bắc Bình, ngoài nguồn nước khá dồi 

dào của sông Lũy, còn có thể tận dụng dòng chảy ngầm của vùng Bắc Bình với lưu 

lượng khá lớn 42.707 m
3
/ngày (mùa khô) và 201.340 m

3
/ngày (mùa mưa) khỏi bị lãng 

phí chảy ra biển. 

Chúng tôi đề xuất: Bên cạnh việc duy trì, phát huy hệ thống hồ và kênh dẫn 

nước thủy lợi hiện có như biện pháp bổ sung nguồn, cần nghiên cứu xây dựng hệ 

thống các hồ nhỏ và vừa tận dụng nguồn nước tại chỗ,bao gồm nước mặt và nước 

ngầm để cung cấp cho khu vực ven biển. Các hồ này có thể bố trí ở khu vực Lương 

Sơn lấy nước từ sông Lũy, các khu vực xung quanh hồ Tà Zon, hồ Bàu Nổi, hồ Bàu 

Ông, hồ Bàu Bà và ven biển thuộc xã Hòa Thắng.  

Như vậy, về cơ bản vấn đề nước cho khai thác, chế biến quặng titan đã có thể 

được giải quyết. 

4.3. Vấn đề chồng lấn giữa khai thác titan với phát triển các ngành kinh tế khác 

Trên các diện tích chứa sa khoáng titan-zircon đã được giao để thăm dò, khai 

thác, một số được cho là chồng lấn với các dự án đầu tư đã đăng ký để phát triển du 

lịch, năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời)… Các khu vực chồng lấn bao gồm các 

sa khoáng titan trong cát vàng, cát xám và cả trong cát đỏ, nhưng gay gắt nhất vẫn là 

khu vực ven biển mà phần lớn hiện đang được thăm dò, một số đã khai thác. 



Các dự án đầu tư dù là khai thác titan, làm du lịch hay các ngành khác cũng đều 

nhằm phát triển kinh tế của địa phương. Vấn đề là cần lựa chọn thứ tự ưu tiên ra sao để 

phát triển một cách hài hòa, tránh những quan điểm cực đoan: không khai thác titan 

nữa hoặc chỉ chú trọng vào khai thác titan mà không quan tâm đến phát triển các 

ngành khác. Hơn nữa, các dự án thăm dò, khai thác titan đều được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp phép, phù hợp với quy hoạch chung của Nhà nước và sự chấp thuận 

của chính quyền địa phương tỉnh Bình Thuận. Các doanh nghiệp đang tiến hành thăm 

dò hoặc khai thác ở đây đã đầu tư những số vốn không nhỏ. Nay nếu bị dừng vì lý do 

bất khả kháng thì thiệt hại về kinh tế sẽ rất lớn, đó là chưa kể đến thiệt hại về uy tín 

của địa phương đối với các nhà đầu tư; Việc dừng khai thác để xây dựng các công 

trình kiên cố trên khu vực chứa khoáng sản còn là sự lãng phí tài nguyên,   

Khi xem xét chi tiết, cụ thể các dự án đầu tư hiện nay thì có thể thấy rằng: hoàn 

toàn có thể giải quyết hài hòa vấn đề chồng lấn các dự án mà không làm phương hại 

đến mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. 

Trước hết cần khẳng định: khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, do vậy cần 

ưu tiên khai thác triệt để không nên lãng phí. Quan điểm đó cũng thể hiện rõ trong 

Điều 65 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. 

Tham gia vào tìm kiếm giải pháp cho những vướng mắc, chúng tôi xin đề xuất 

như sau: 

* Đối với các khu vực sa khoáng ven biển:   

Khu vực ven biển chủ yếu là các mỏ, điểm mỏ với quy mô vừa và nhỏ. Sở dĩ 

việc thăm dò, khai thác trong thời gian qua diễn ra chậm chạp, một phần bởi những thủ 

tục hành chính phức tạp một phần bởi tình hình thị trường titan có những diễn biến 

không thuận lợi. Mặt khác, các dự án du lịch thời gian vừa qua chủ yếu vẫn đang ở 

trạng thái “đăng ký giữ chỗ” chưa phải thực sự do nhu cầu du lịch bùng nổ.  

Nay, cần rà soát những dự án chồng lấn trên địa bàn để giải quyết thích hợp 

theo hướng “ưu tiên tận thu khai thác khoáng sản titan” trước khi xây dựng các công 

trình kiên cố. Theo đó, tạo điều kiện các mặt (về pháp lý, đất đai, nguồn nước…) để 

cho các dự án titan đang triển khai thăm dò, khai thác titan kết thúc trong thời gian 

sớm nhất có thể để chuyển giao mặt bằng lại cho các mục đích khác; 

- Đối với những dự án không xây dựng công trình kiên cố (trồng rừng, du lịch sinh 

thái,v.v…), vì lý do nào đó chưa thể khai thác titan: Có thể cho triển khai thực hiện 

cho đến khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sang khai thác khoáng sản; 

- Đối với các dự án có xây dựng công trình kiên cố: Đề nghị chủ đầu tư không triển 

khai dự án hoặc lựa chọn địa điểm khác. 

Những giải pháp này thực chất cũng không phải mới mà đã được UBND tỉnh 

Bình Thuận đề ra tại văn bản số 2811/UBND-KTN ngày 07/8/2014, tuy nhiên vì nhiều 

lý do mà chưa thực hiện được triệt để. 

* Đối với các khu vực sa khoáng trong cát đỏ:   

Chủ yếu là ở khu Lương Sơn hiện đang được tiến hành thăm dò. Đây là khu 

vực chứa tài nguyên titan tập trung và có trữ lượng vào loại lớn nhất ở Bình Thuận 

(chiếm xấp xỉ 80% tổng tài nguyên titan toàn tỉnh). Theo quy hoạch, đây sẽ là khu vực 



khai thác với quy mô lớn để phục vụ cho các nhu cầu chế biến sâu. Vì có trữ lượng lớn 

nên thời gian khai thác sẽ lâu dài, nếu chỉ để dành cho mục đích khai thác titan thì có 

thể gây lãng phí đối với những khu vực chưa khai thác đến. Với những khu vực này, 

có thể bố trí các dự án không xây dựng các công trình kiên cố (trồng rừng, khu nghỉ 

dưỡng sinh thái,v.v..) cho đến khi  chuyển đổi mục đích để khai thác titan. 

Đối với những khu vực này cần yêu cầu khai thác với công nghệ theo các mô 

hình tiên tiến của nước ngoài, đảm bảo việc hoàn thổ, phục hồi môi trường tốt nhất. 

Ngoài yêu cầu không được sử dụng nguồn nước ngầm vào sản xuất cần tạo điều kiện 

để doanh nghiệp có thể khai thác tối đa các nguồn nước mặt dôi dư trong mùa mưa do 

quy luật phân bố không đều ở địa phương. Doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm sử dụng 

nước một cách tiết kiệm và chỉ cần bổ sung khi cần thiết, nhất là vào mùa khô.  

Như vậy, về cơ bản có thể giải được bài toán những vướng mắc giữa khai thác 

tiềm năng tài nguyên khoáng sản titan-zircon với tiềm năng du lịch-nghỉ dưỡng và các 

tiềm năng khác. 

4.4. Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan: 

Việc hình thành một trung tâm chế biến sâu quặng titan là một ý tưởng rất tốt 

của chính quyền. Chế biến sâu tập trung sẽ thuận lợi cho việc quản lý các mặt, liên kết 

sản xuất, xử lý môi trường… Trên thế giới cũng đã có những “thung lũng titan” như ở 

Bảo Kê (Thiểm Tây, Trung Quốc), Sverdlov (Ural, LB Nga).Tuy nhiên như đã nêu ở 

phần trên, chế biến sâu quặng titan là bài toán rất nan giải đối với mỗi doanh 

nghiệp.Để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư chế biến sâu và thu hút vào 

khu sản xuất tập trung Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi cụ thể về nguồn vốn, 

đất đai, chính sách thuế… Nhà nước phải thật sự là “bà đỡ” cho ngành công nghiệp 

titan chế biến sâu mới bắt đầu manh nha ở Việt Nam và tỉnh Bình Thuận. 

Khu Công nghiệp Sông Bình của tỉnh Bình Thuận đã bắt đầu thành hình nhằm 

thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu titan. Theo chúng tôi được biết, hiện không có 

nhiều doanh nghiệp titan mặn mà đầu tư vào Khu CN này. Nguyên do được lý giải là 

giá thuê đất trong KCN còn cao, tạo sức ép về mặt tài chính vốn đã rất khó khăn đối 

với doanh nghiệp chế biến sâu. Nhiều doanh nghiệp so sánh chi phí thuê đất trong 

KCN không có lợi bằng việc doanh nghiệp tự đầu tư ở khu vực khác và trả tiền thuê 

đất cho chính quyền địa phương. Nếu xu thế này phổ biến thì việc hình thành “thung 

lung titan” Việt Nam sẽ rất khó khăn. Tỉnh Bình Thuận nên nghiên cứu để giải quyết 

“nút thắt” này nhằm thu hút các doanh nghiệp titan vào KCN Sông Bình. Theo chúng 

tôi, nên chăng thay vì hình thức trả tiền thuê diện tích giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư 

KCN như hiện nay, nên xác định chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng ban đầu của Chủ đầu 

tư KCN Sông Bình, tính toán chi phí bồi hoàn cho mỗi đơn vị diện tích, rồi giao cho 

doanh nghiệp chế biến trực tiếp quyền sử dụng đất trong KCN sau khi đã bồi hoàn chi 

phí xây dựng hạ tầng của Chủ đầu tư KCN. Ngoài ra, tỉnh cũng nên tạo các ưu đãi 

khác về thuế, đào tạo nguồn nhân lực, v.v… để thu hút đầu tư vào KCN Sông Bình. 

5. Kết luận 

Là một tỉnh có tiềm năng to lớn về tài nguyên khoáng sản titan, tuy gặp phải 

một số khó khăn về nguồn nước, chồng lấn diện tích vì các mục đích phát triển khác 



nhau, nhưng nếu biết cách sắp xếp, nghiên cứu sử dụng tài nguyên nước, đất đai một 

cách hợp lý thì Bình Thuận vẫn hoàn toàn có thể phát triển ngành công nghiệp khai 

thác, chế biến titan một cách bền vững, trở thành một trung tâm titan lớn nhất Việt 

Nam trong tương lai không xa./. 
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Sustainable titanium mining and processing in B nh Thuận province 

The article states that the largest titanium placer mineral resource of the country is 

concentrated in B nh Thuận province. It summarizes the mining and processing of titanium 

ores and products such as ilmenite reduction smelting, synthetic rutile or artificial rutile, 

titanium slag and so on. The article also gives an overview of   nh Thuận land, water and 

mineral resources, and  covers a number of constraints on the exploitation and processing of 

titanium ore in   nh Thuận and proposes some solutions. 

Keywords: titanium ore, processing,   nh Thuận. 

 


