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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác và tuyển quặng 

titan-zircon san khoáng trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận. Kết quả 

nghiên cứu đã lựa chọn được công nghệ khai thác quặng bằng tàu cuốc kết hợp với máy xúc 

gàu treo, tuyển thu hồi quặng tinh thô bằng thiết bị vít xoắn, công tác tuyển thô được gắn liền 

đồng bộ với công tác khai thác 

1. Mở đầu 

Sa khoáng titan- zircon khu vực Lương Sơn I có diện tích 49,65 km
2 
thuộc địa 

phận thị trấn Lương Sơn và các xã Phan Thanh, Hồng Thái,... huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã hoàn 

thành công tác thăm dò trong diện tích 10,22 km
2
 với tổng trữ lượng khoáng vật titan - 

zircon là 9,749 triệu tấn và hàm lượng khoáng vật nặng (KVN) thấp (<1%), hàm lượng 

sét trong quặng cao (>12%). Khu mỏ nằm sâu trong đất li n thuộc huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, lượng mưa hàng năm ít, 

khô hạn nhất cả nước, nguồn nước ngầm rất hạn chế, nguồn nước mặt là sông Lũy, nằm 

sát khu mỏ. Hiện tại, sông Lũy là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt, sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp trong vùng. Với tài nguyên quặng titan-zircon trong 

tầng cát đỏ rất lớn đồng thời với nhu cầu sử dụng titan trong nước và trên thế giới ngày 

càng cao, việc nghiên cứu đ  xuất công nghệ khai thác và tuyển quặng titan-zircon phù 

hợp với đi u kiện khu mỏ Lương Sơn I là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng 

trong nước và xuất khẩu. 

2. Đề xuất công nghệ khai thác và tuyển quặng titan - zircon sa khoáng trong 

tầng cát đỏ khu vực Lƣơng Sơn I, tỉnh Bình Thuận 

2.1. Đề xuất công nghệ khai thác  

Công nghệ khai thác phù hợp với đi u kiện khu mỏ phải đảm bảo các nguyên 

tắc: 

- Giảm chi phí sản xuất: Do hàm lượng KVN trong quặng khu mỏ rất thấp, dẫn 

đến khối lượng đổ thải rất lớn, gần 100% khối lượng cát quặng. Quá trình khai thác sa 

khoáng titan - zircon gắn li n với quá trình tuyển thô. Khâu vận tải cát quặng từ khai 

trường đến nhà máy tuyển và khâu vận tải cát thải từ xưởng tuyển vào bãi thải trong có 

chi phí lớn nhất (khoảng 70÷80%) tổng chi phí khai thác và tuyển. Để giảm chi phí 

khai thác cần phải rút ngắn tối đa cung độ vận tải trên cơ sở bố trí sử dụng các xưởng 

tuyển thô di động theo các gương khai thác. 

- Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước: Khu vực Lương Sơn I, Bình 

Thuận là khu vực có nguồn nước hạn chế. Do đó, công nghệ khai thác phải sử dụng tối 

đa lượng nước tuần hoàn để đảm bảo sự phát triển hài hòa, b n vững giữa công nghiệp 

khai thác khoáng sản với các ngành nông nghiệp và thủy điện trong khu vực. 

- Tái tạo sử dụng b n vững nguồn tài nguyên đất: Khai trường phân bố rộng, 

trong diện tích có ti m năng phát triển nông nghiệp. Do vậy, công tác hoàn thổ môi 

trường cần phải được thực hiện lồng ghép với quá trình đổ thải đất đá nhằm tái tạo 

nguồn tài nguyên đất, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài và b n vững.  



Qua nghiên cứu phạm vi làm việc hiệu quả của các thiết bị cơ giới (súng bắn 

nước, máy xúc tay gầu, gầu treo, máy xúc roto, tầu cuốc…), kinh nghiệm khai thác các 

mỏ quặng sa khoáng trên thế giới và đi u kiện địa chất mỏ, đ  tài đ  xuất 03 phương 

án công nghệ khai thác có khả năng áp dụng cho khu mỏ, cụ thể như sau: 

*Phương án 1 (PA CNKT - 1):Công nghệ khai thác s  d ng súng bắn nước kết 

hợp với tàu cuốc 

Sử dụng các súng bắn nước tự hành ở các tầng trên bắn trực tiếp vào gương 

tầng. Khi nước ra khỏi miệng súng, do miệng súng có đường kính đột thu, tạo ra dòng 

nước áp lực cao, làm tơi rã cát quặng, tạo ra dòng bùn quặng, bùn quặng được vận tải 

tự chảy xuống hố thu tại tầng khai thác dưới cùng. Tại đây, bùn quặng được bơm v  

các xưởng tuyển thô đặt tại moong khai thác. Đối với tầng cát quặng dưới cùng sẽ sử 

dụng tàu cuốc để khai thác, cát quặng ở gương tàu được phá vỡ dưới tác dụng của cơ 

cấu làm tơi, sau đó được bơm hút v  xưởng tuyển. Xưởng tuyển thực chất là một tổ 

hợp gồm các vít tuyển đặt trên phà nổi, xưởng tuyển có thể di động theo tiến trình tiến 

gương khai thác.  

Để thu hồi tối đa lượng bùn quặng tại gương công tác của súng bắn nước, cần 

tạo mặt tầng với độ dốc i = 3 ÷ 5% và xây dựng các công trình như: rãnh thu bùn 

quặng tại chân tầng, đê chắn bùn quặng. Các công trình này được xây dựng theo tiến 

độ súng bắn nước.   

Tại xưởng tuyển thô, sau khi tách quặng ra khỏi hỗn hợp bùn quặng, cát thải sẽ 

được đổ thải vào bãi thải trong bằng hệ thống đường ống theo thứ tự như sau: Cát thải 

của tầng khai thác đầu tiên được bơm từ xưởng tuyển thứ nhất đổ tầng thải dưới cùng, 

cát thải của tầng thứ 2, 3 được bơm lên trên cao rồi đổ từ trên xuống. Hỗn hợp bùn thải 

sau khi ra khỏi miệng ống, cát thải sẽ được lắng đọng còn nước sẽ theo sườn tầng bãi thải 

chảy xuống moong khai thác và được sử dụng lại cho công tác tuyển quặng . Để tăng cường 

mức độ giữ nước tại đáy moong khai thác, cần đi u tiết chế độ dòng chảy tại tuyến đường 

ống thải ở chế độ phù hợp nhằm tăng tối đa lượng sét có trong bùn thải chảy xuống chân bãi 

thải.   

 Với công nghệ khai thác này quá trình hoàn thổ môi trường hoàn toàn có thể 

lồng ghép với quá trình khai thác, tuyển và thải cát.     

* Phương án 2 (PA CNKT – 2):Công nghệ khai thác s  d ng máy xúc gầu treo 

kết hợp với tầu cuốc 

Sử dụng các máy xúc gầu treo (MXGT) thay thế các súng bắn nước tại các tầng 

phía trên, MXGT xúc và dịch chuyển trực tiếp cát quặng v  moong nước của tầng khai 

thác dưới cùng. Tại đây, quặng được tầu cuốc bơm hút v  xưởng tuyển thô, công tác 

tuyển quặng và thải cát tương tự như PA CNKT - 1. Trong quá trình khai thác phải 

đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa MXGT và gương khai thác súng bắn nước 

từ 150÷200 m. 

 Việc sử dụng MXGT thay thế hệ thống súng bắn nước và hệ thống bơm bùn 

quặng v  xưởng tuyển thô nhằm mục tiêu giảm tiêu hao nước tại các tầng +60 trở lên 

và đơn giản hóa tổ chức sản xuất. 



i = 2-3%

A-A

A A

1
2 4 6

5

1

2

3

3 65

5

6

6

54

2

1

21

23

22

8

9

8

i = 2-3%

i = 2-3%

i = 2-3%

i = 2-3%

i = 2-3%

i = 2-3%

8

7

 

 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ khai thác 

bằng súng bắn nƣớc kết hợp với tầu 

cuốc 

1 - Súng bắn nước;  

2 - Trạm bơm;  

21 - Rãnh thu bùn quặng;  

22 - Hố thu bùn quặng;  

23 - Đê chắn bùn quặng;  

3 - Tuyến đường ống vận tải bùn quặng;  

4 - Tầu cuốc;  

5 - Tuyến đường ống nổi; 

6 - Xưởng tuyển thô di động;  

7 - Đường ống vận tải cát thải; 

8 - Thiết bị thải cát;  

9 - Máy gạt; 
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ khai 

thác sử dụng máy xúc gầu treo 

kết hợp với tầu cuốc 

1 - Máy xúc gầu treo 

2 - Tầu cuốc 

3 - Đường ống nổi 

4 - Xưởng tuyển thô 

5 - Đường ống vận tải cát thải 

 6 - Thiết bị thải cát 

 7 - Máy gạt 

 

*Phương án 3 (PA CNKT – 3): Công nghệ khai thác s  d ng máy xúc tay gầu 

kết hợp với ô tô 

Sử dụng MXTG (1) xúc cát quặng lên các ô tô vận tải v  hố thu bùn (3), sau đó 

dùng bơm bùn (4) hút bùn quặng bơm v  xưởng tuyển (7) qua hệ thống tuyến đường 

ống (5). 

Sau khi tuyển tách KVN, hỗn hợp cát thải sẽ được bơm qua đường ống (8) đến 

thiết bị thải (9). Cát sẽ được lắng đọng tại bãi thải, còn nước sạch sẽ chảy v  mương 

thu nước (10) và sau đó chảy v  hố thu nước (11) phục vụ bơm cao áp cấp nước vào 

hố thu bùn. Đất đá đào từ rãnh thu nước, hố thu nước và hố thu bùn được sử dụng để 

đắp đê chắn chân bãi thải (6). Công tác đào, đắp các công trình này do máy xúc TLGN 

và máy gạt đảm nhận. Tại bãi thải sẽ bố trí các máy gạt để san gạt, tạo độ dốc mặt tầng 

thải như thiết kế.  
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Hình 3. Sơ đồ công nghệ khai 

thác sử dụng MXTG kết hợp 

với ô tô 

1- MXTG;  

2- Ô tô;  

3- Hố thu bùn quặng;  

4- Bơm bùn;  

5- Đường ống vận tải bùn quặng; 

6- Đê chắn chân bãi thải;  

7- Xưởng tuyển;  

8- Tuyến đường ống thải cát;  

9- Thiết bị thải cát;  

10- Rãnh thu nước;  

11- Hố thu nước;  

12- Máy gạt; 

Với công nghệ khai thác bằng máy xúc - ô tô cho phép giảm thiểu tiêu hao nước 

so với PA CNKT-1 và PA CNKT -2. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của phương án 

công nghệ này là tiêu hao năng lượng lớn do ô tô chạy trên n n cát và tổ chức sản xuất 

phức tạp do xưởng tuyển đặt trên cạn nên thường xuyên phải tháo lắp để di chuyển 

trong quá trình khai thác. Mặt khác, do hàm lượng sét trong quặng cao (12%) nên khi 

gặp trời mưa đất đá bị thấm và nhão, gây khó khăn cho công tác vận chuyển. Do đó, 

công nghệ này cho hiệu quả thấp khi áp dụng vào khu mỏ. Đây là công nghệ được loại 

trừ. 

Trên cơ sở phân tích các ưu, nhược điểm của PA CNKT - 1 và PA CNKT - 2 

cho thấy: Đối với quặng sa khoáng titan –zircon mỏ Lương Sơn I trong diện tích giai 

đoạn I đã thăm dò, công nghệ khai thác phù hợp là công nghệ khai thác sử dụng máy 

xúc gầu treo tại các tầng phía trên và sử dụng tầu cuốc tại tầng dưới cùng (PACNKT – 

2). Công nghệ này cho phép giảm tiêu hao nước (Bảng 1) và đơn giản khi vận hành 

sản xuất.  

 Bảng 1.Tiêu hao nƣớc của các phƣơng án công nghệ khai thác 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

PA CNKT - 1 PA CNKT - 2 

1 
Nhu cầu sử dụng nước tại các tầng 

phía trên 
m

3
/m

3
 5,5   

1.1 Khai thác - vận chuyển ” 4,0   

1.2 
Tiêu hao (tổn thất do ngấm xuống đất, 

rò rỉ đường ống) 
” 1,5   

1.3 Lượng nước thu hồi  ” 4,0   

2 
Nhu cầu sử dụng nước tại tầng dưới 

cùng 
m

3
/m

3
 5,3 5,3 

2.1 Khai thác – vận chuyển   ” 4,0 4,0 



TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

PA CNKT - 1 PA CNKT - 2 

2.2 
Tiêu hao (tổn thất do ngấm xuống đất, 

rò rỉ đường ống) 
” 1,3 1,3 

2.3 Lượng nước thu hồi  ” 4,0 4,0 

3 Trung bình toàn mỏ m
3
/m

3
 5,4 5,0 

3.1 Khai thác – vận chuyển   ” 4,0 4,0 

3.2 
Tiêu hao (tổn thất do ngấm xuống đất, 

rò rỉ đường ống) 
” 1,4 1,0 

3.3 Lượng nước thu hồi  ” 4,0 4,0 

2.2. Đề xuất công nghệ tuyển  

Kết quả phân tích thành phần khoáng vật mẫu quặng titan - zircon sa khoáng 

khu vực Lương Sơn I cho thấy: KVN trong mẫu là ilmenit, rutil, zircon, monazit. Tổng 

hàm lượng KVN trong mẫu là 0,87% trong đó: ilmenit 0,7106%; rutil 0,0090%; zircon 

0,15%; monazit 0,0008%... và khoáng vật phi quặng chủ yếu là thạch anh. Quặng có 

cỡ hạt nhỏ hơn 1mm và phân bố KVN chủ yếu nằm trong cấp hạt -0,2mm. Trên cơ sở 

kết quả nghiên cứu thí nghiệm đi u kiện và thí nghiệm theo sơ đồ trong phòng thí 

nghiệm, đ  tài đ  xuất sơ đồ công nghệ tuyển thô Hình 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mô tả sơ đồ: Quặng nguyên khai được tàu cuốc khai thác bằng sức nước qua 

hệ thống bơm quặng v  cụm tuyển thô đặt trên phà trong moong khai thác cấp cho 

khâu tuyển chính. Qua tuyển vít tuyển chính, sản phẩm thu được bao gồm: quặng tinh, 

quặng thải, và sản phẩm trung gian. Quặng tinh của tuyển chính được tiếp tục nâng cao 

hàm lượng tại tuyển vít tuyển tinh; sản phẩm trung gian cấp cho tuyển vét. Tại tuyển 

vít tuyển tinh, sản phẩm thu được đó là quặng tinh thô, quặng trung gian, quặng đuôi. 

Quặng đuôi của tuyển tinh cùng với sản phẩm trung gian của tuyển chính được cấp 

cho tuyển vét. Qua tuyển vít tuyển vét, sản phẩm thu được là: quặng tinh tuyển vét, 

Tuyển vít tuyển tinh 

Quặng thải 

        Quặng đầu 

           Sàng quay 

Tuyển vít tuyển chính 
Rễ cây, rác 

Tuyển vít tuyển vét 

    Quặng tinh thô 

Hình 4. Sơ đồ công nghệ tuyển thô quặng titan-zircôn 



quặng trung gian và quặng thải. Quặng tinh tuyển vét cùng với sản phẩm trung gian 

của tuyển tinh cấp trở lại cho tuyển tinh, sản phẩm trung gian tuyển vét quay v  tuyển 

vét để tuyển lại. Quặng thải của tuyển chính và tuyển vét được thải bỏ.  

Các chỉ tiêu công nghệ dự kiến của xưởng tuyển thô như sau:  

+ Chất lượng quặng nguyên khai:  

o Hàm lượng KVN:        0,87% 

+ Yêu cầu chất lượng quặng tinh:  

o Hàm lượng βKVN:         > 60% 

o Thực thu εKVN :             90,5%   

3. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, đ  tài đ  xuất công nghệ khai thác và tuyển quặng 

titan-zircon sa khoáng trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận như 

sau:  

- Công nghệ khai thác sử dụng máy xúc gầu treo tại các tầng phía trên và sử 

dụng tầu cuốc tại tầng dưới cùng.  

- Công nghệ tuyển thô bằng hệ thống vít xoắn tuyển chính, vít xoắn tuyển tinh, 

vít xoắn tuyển vét thu hồi được quặng tinh thô có hàm lượng >60% KVN với thực thu 

>90%. Hệ thống tuyển thô được gắn li n khép kín và đồng bộ với hệ thống khai thác 

bằng tàu cuốc, di chuyển cùng với hệ thống khai thác. 

Kết quả nghiên cứu của đ  tài đã đưa ra định hướng công nghệ phù hợp với 

đi u kiện mỏ nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tài 

nguyên nước. Đồng thời là cơ sở khoa học để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực khai thác và tuyển quặng titan – zircon vùng Lương Sơn I, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận cũng như các khu vực tập trung quặng titan – zircon trong tầng cát đỏ trên 

cả nước lựa chọn công nghệ khai thác và tuyển hợp lý./.  
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Studies and proposals for mining and processing technologies of the red sand 

formation titanium-zirconium placer ores of the Lƣơng Sơn I areas, Bình Thuận 

province 

The report presents results of the study on mining and mineral processing technology 

selection of titanium-zirconium ores of the red sand formations of Lương Sơn I area, Bình 

Thuận province. As a result of the study, suitable technology for mining by dredging in 

combination with cable excavators, preconcentration by spiral separators in syncronization 

with mining advances. 
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