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Hình 3.23. Đánh giá độ ổn định bờ mỏ và mặt trượt yếu với góc bờ mỏ 290 .................... 96 

Hình 3.24. Mối quan hệ giữa hệ số ổn định bờ mỏ và góc dốc bờ mỏ ............................. 96 



 

 

 

xi 

Hình 3.25. Chuẩn bị các vật liệu phục vụ thí nghiệm ..................................................... 97 

Hình 3.26. Mô hình được thiết kế để phục vụ thí nghiệm ............................................... 98 

Hình 3.27. Mô hình thí nghiệm cho mẫu khi H = 10 cm, B = 30 cm ............................... 98 

Hình 3.28. Các thông số cần xác định trong thí nghiệm .................................................. 98 

Hình 3.29. Minh họa tầng quặng thí nghiệm với H = 10 cm, B = 30 cm .......................... 99 

Hình 3.30. Đo khoảng cách ổn định Lα của tầng quặng .................................................. 99 

Hình 3.31. Đo góc ổn định tự nhiên của tầng quặng ....................................................... 99 

Hình 3.32. Mối quan hệ giữa công tác khai thác, thải và cải tạo, phục hồi môi trường cho 

các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam .................................................................. 102 

Hình 3.33. Trình tự khai thác, thải và hoàn thổ (theo khảnh) cho các mỏ titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam [19] .............................................................................................. 103 

Hình 3.34. Sơ đồ khối xác định công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam (1/2) ................................................................................. 107 

Hình 3.34. Sơ đồ khối xác định công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam (2/2) ................................................................................. 108 

Hình 3.35. Giao diện phần mềm ................................................................................. 109 

Hình 3.36. Minh họa module nhập dữ liệu .................................................................. 109 

Hình 3.37. Minh họa module tính toán ........................................................................ 110 

Hình 3.38. Minh họa module in kết quả ...................................................................... 110 

Hình 3.39. Minh họa module hướng dẫn sử dụng ........................................................ 111 

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ khai thác 1 ........................................................................ 117 

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ khai thác 3 ........................................................................ 119 

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ khai thác 5 ........................................................................ 121 

Hình 4.4. Khoảnh khai thác hình rẻ quạt tại mỏ Nam Suối Nhum ................................. 123 

   



 

 

 

xii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CP Cổ phần 

CPM Cải tạo phục hồi môi trường 

ĐCTV Địa chất thủy văn 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HTKT Hệ thống khai thác  

KVN Khoáng vật nặng 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Việt Nam là nước có tiềm năng quặng titan sa khoáng lớn trên thế giới, chúng 

được phân bố chủ yếu dọc theo bờ biển Việt Nam, từ Thanh Hóa tới Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Theo kết quả thăm dò, Việt Nam có hơn 600 triệu tấn khoáng sản titan ven biển. 

Thành phần trong quặng titan sa khoáng ven biển bao gồm các khoáng vật nặng như 

ilmenit, rutil, zircon, monazit,… [6]. Tỷ lệ các khoáng vật nặng trong quặng không 

giống nhau giữa các khu vực, vì thế giá trị kinh tế của chúng cũng khác nhau. 

Các kết quả tìm kiếm, thăm dò đã phát hiện và xác định rằng quặng titan sa 

khoáng ven biển của Việt Nam có giá trị công nghiệp và phân bố trong các tầng 

trầm tích biển tuổi Pleistocen và Holocen, bao gồm 2 loại quặng chính [6]. Quặng 

titan sa khoáng phân bố trong tầng cát đỏ có tuổi Pleistocen gắn kết yếu, tập trung ở 

các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích 

khoảng 1000 km2. Quặng titan sa khoáng phân bố trong trầm tích cát xám có tuổi 

Holocen, phân bố ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên [66, 6]. 

Các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam chủ yếu được khai thác 

lộ thiên bằng công nghệ khai thác bằng sức nước tuyển thô trọng lực trên các giàn 

vít xoắn. Tinh quặng thu được sau khi tuyển trên giàn vít xoắn được vận chuyển 

bằng ôtô về xưởng tuyển tinh. Tại đây, bằng hệ thống lò sấy, tuyển từ, tuyển điện, 

tinh quặng được phân chia thành các sản phẩm ilmenit, zircon, rutil,…[16]. Thực 

trạng việc khai thác quặng titan sa khoáng ven biển ở Việt Nam hiện nay còn để lại 

nhiều tổn thất, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt công nghệ khai thác hiện tại chưa 

đáp ứng được khi khai thác tại các tầng cát đỏ dày, có ít nước, chứa nhiều sét trong 

các khoáng sàng quặng titan sa khoáng có trữ lượng lớn ở các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Công tác an toàn, cải tạo, phục hồi môi trường trong và sau quá trình khai thác tại 

các mỏ này cũng còn nhiều bất cập [16]. 

 Công nghệ khai thác tại các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam trong 
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thời gian qua còn tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực tới môi trường, tới cảnh quan, tới 

nguồn nước ở các mức độ khác nhau. Ô nhiễm bụi, cát bay, cát nhảy, hoang mạc 

hóa do phá vỡ lớp thực vật trên mặt, nguy cơ ảnh hưởng nước mặt, nước ngầm và 

ảnh hưởng phóng xạ trong quá trình khai thác tại các mỏ titan sa khoáng ven biển 

của Việt Nam là phổ biển, gây phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư quanh 

khu vực khai thác mỏ [16]. 

 Với tiềm năng quặng titan sa khoáng của Việt Nam, đặc điểm hình thành thân 

quặng và công nghệ khai thác hiện tại, cần thiết phải có một công trình nghiên cứu 

toàn diện đề xuất được công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven 

biển của Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn, tận thu tối 

đa tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững công nghiệp titan 

của đất nước. Chính vì vậy, đề tài luận án “Nghiên cứu công nghệ khai thác phù 

hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam” mà nghiên cứu sinh 

(NCS) lựa chọn để nghiên cứu là vấn đề có tính  khoa học và thực tiễn cấp thiết 

hiện nay đối với công tác khai thác quặng sa khoáng nói chung và quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam nói riêng.   

2. Mục tiêu 

Đề xuất được công nghệ khai thác phù hợp đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo 

vệ môi trường cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam.  

3. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu của đề tài, luận án đã tiến hành thực hiện các nội dung 

chính sau đây: 

- Nghiên cứu tổng quan về khai thác titan sa khoáng ven biển trên thế giới và 

Việt Nam; 

- Nghiên cứu phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam; 

- Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam; 

- Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm cho mỏ titan sa khoáng Nam Suối Nhum - 

khu vực Bình Thuận.  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là công nghệ khai thác lộ thiên sử dụng tại các mỏ titan 

sa khoáng ven biển của Việt Nam.    

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là tại các mỏ khai thác titan sa khoáng ven 

biển của Việt Nam, tập trung từ tỉnh Thanh Hóa tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã sử dụng hệ các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu; 

- Phương pháp thống kê, tổng hợp; 

- Phương pháp phân tích, so sánh; 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; 

- Phương pháp triển khai thực nghiệm; 

- Phương pháp ứng dụng tin học. 

6. Những điểm mới của luận án 

- Đã làm rõ và phân loại được các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam 

dựa trên đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn, quy mô mỏ và đặc điểm 

công nghệ khai thác; 

-  Với các tính chất cơ lý cụ thể của cát quặng titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam, đã xác định được: góc dốc sườn tầng ổn định, tốc độ thẩm thấu của nước vào 

gương khai thác và tỷ lệ thu hồi nước tuần hoàn khi hàm lượng sét và độ ẩm của 

quặng khi chiều cao tầng và chiều rộng mặt tầng thay đổi. 

- Đã xây dựng được cơ sở khoa học cho việc lựa chọn công nghệ khai thác 

phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam. 

7. Các luận điểm 

- Luận điểm 1: Việc phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam 

là điều kiện tiên quyết cho việc nghiên cứu, lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp 

với các đặc điểm tự nhiên và kỹ thuật của khoáng sàng. 
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- Luận điểm 2: Sơ đồ công nghệ khai thác khả thi; trình tự khai thác hợp lý; đảm 

bảo lượng nước cần thiết; đảm bảo ổn định bờ mỏ; phương án cải tạo và phục hồi môi 

trường thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao là các tiêu chí quan trọng để lựa chọn công 

nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

8.1. Ý nghĩa khoa học 

Nội dung nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong việc 

lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng sa khoáng nói chung và 

titan sa khoáng ven biển nói riêng. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần khai thác hiệu quả, an toàn, bảo vệ 

môi trường cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam và phát triển bền vững 

ngành công nghiệp khai thác và chế biến titan của đất nước. 

9. Cơ sở tài liệu 

- Dữ liệu về điều kiện địa chất, khai thác và môi trường của các mỏ titan sa 

khoáng ven biển thế giới. 

- Dữ liệu về điều kiện địa chất, khai thác và môi trường của các mỏ titan sa 

khoáng ven biển của Việt Nam. 

- Các công trình nghiên cứu, sách tham khảo, giáo trình, bài báo khoa học chuyên 

ngành trong ngoài nước có liên quan tới khai thác sức nước và quặng sa khoáng. 

10.  Cấu trúc luận án 

Luận án bao gồm 4 chương, ngoài các phần: mở đầu, kết luận và kiến nghị, 

danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án của NCS, tài liệu tham 

khảo (không kể phụ lục), được trình bày trong 137 trang đánh máy khổ A4, kèm 

theo 85 hình minh họa và 31 bảng biểu. 
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TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC TITAN SA KHOÁNG  

VEN BIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

 

 TITAN SA KHOÁNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ 

 Khái quát chung về titan sa khoáng 

Titan sa khoáng được phát hiện từ đầu thế cuối thể kỷ 18 bởi nhà địa chất học 

William Gregor, Vương Quốc Anh, khi ông phân tích thành phần cát đen tại dòng 

suối và xác định được sự hiện diện của 2 ôxít sắt và 45% một oxít kim loại mà ông 

chưa thể xác định, kim loại trong oxít này không giống với bất kỳ nguyên tố nào đã 

biết. Cũng trong thời gian này, nhà khoa học Đức Martin Heinrich Klaproth tìm 

thấy oxít kim loại trong quặng rutil. Hai nhà khoa học này phân tích độc lập tuy 

nhiên thành phần phân tích là giống nhau. Khi đó nhà hoa học Martin Heinrich 

Klaproth đặt tên nó là Titan, Titan được lấy từ tên từ một vị thần Titan [43]. 

 Rất khó để tách kim loại titan ra từ quặng của nó, tới năm 1910, titan tinh 

khiết (99,9%)  được tách ra bởi Matthrew A.Hunter bằng cách nung TiCl4 với natri 

trong bom thép ở nhiệt độ 700÷800 Co [26, 27]. Tuy nhiên chỉ dừng lại trong phòng 

thí nghiệm. Đến năm 1946, khi William Juistin chứng minh titan là có thể sản xuất 

thương mại bằng quy trình Kroll và phương pháp này còn  được ứng dụng cho tới 

ngày nay [70]. 

 Thành phần khoáng vật nặng cơ bản của titan sa khoáng bào gồm: ilmenit 

(Fe.TiO3), rutil (TiO2), zircon (ZrSiO4), leucocen (Fe.nH2O), monazit (Ce, la, Th, 

Nd, Y)PO3,... [48, 49, 65]. 

Có nhiều quan điểm về thuật ngữ titan sa khoáng, theo tài liệu của các nhà 

khoa học Nga những năm 1970 đã quan niệm, titan sa khoáng ven bờ biển chứa các 

khoáng vật nặng có tỷ trọng 4,3÷5,2 và độ hạt 0,05÷0,25 được G. V. Nhesterenko 

(1977) và nhiều nhà khoa học sử dụng [31, 6]. 

 Những tài liệu hiện nay của Cục khảo sát Địa chất Hoa kỳ (USGS), hay các tài 

liệu sử dụng trong các tập đoàn khai thác titan sa khoáng lớn trên thế giới như Iluka 
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(Australia), Sierra Rutile Limited (Nam Phi),... cho rằng titan sa khoáng là những 

khoáng vật có tỷ trọng lớn hơn 2,85 [67]. Các khoáng vật được hình thành bởi sự 

phong hóa, xói mòn đá gốc và được dòng nước đưa đến các vị trí khác nhau, tích tụ 

lại ở ven biển, các đụn cát ven biển, châu thổ, cửa sông,... Khoáng vật nặng ven 

biển được nhắc tới chủ yếu là ilmenit, rutil, leucoxen, zircon, monazit,...  

 Liên quan tới titan sa khoáng ven biển có thể dùng với các thuật ngữ sau: 

khoáng vật cát nặng (heavy mineral sand), sa khoáng (placer), trầm tích khoáng vật 

nặng sa khoáng (placer heavy minerals deposits), trầm tích cát đen (black sand 

deposits),...[67]. 

Tại Việt Nam, thuật ngữ "mỏ titan sa khoáng ven biển" được sử dụng rất rộng 

rãi trong các tài liệu nghiên cứu địa chất Việt Nam từ những năm 1960 đến nay và 

trở thành một tên gọi quen dùng [15].   

 Tầm quan trọng của titan sa khoáng  

Titan sa khoáng là nguyên liệu chính để tao ra sản phẩm titan kim loại và pigment.  

-  Titan kim loại có đặc tính mà khó các kim loại khác có được, là kim loại 

gần như duy nhất hoàn toàn không độc hại với cơ thể con người, vì thế nó được sử 

dụng rất nhiều trong các thiết bị y tế khi cấy ghép vào cơ thể con người mà không bị 

đào thải. Titan kim loại có trọng lượng nhẹ như nhôm nhưng đặc tính lại cứng như 

thép, titan không bị gỉ, ăn mòn bởi các tác nhân bên ngoài kể cả axít, nhiệt độ nóng 

chảy của titan rất cao vì vậy nó có thể chịu được nhiệt độ rất cao trong thời gian dài, 

nhiệt độ thấp nó cũng không bị giòn, nứt vỡ.   

-  Pigment là các sản phẩm bột màu trắng dùng trong các ngành: sơn, nhựa, 

giấy, quần áo và rất nhiều ngành công nghiệp khác.  

Chính các đặc tính này mà các sản phẩm của titan càng ngày càng được khám 

phá và ứng dụng nhiều trong công nghiệp công nghệ cao và phục vụ dân sinh. 

Trong thập niên 1950-1960, Liên Xô đã tìm cách mua hết titan trên thị trường nhằm 

ngăn cản quân đội Mỹ sử dụng. Các máy bay hiện đại của Airbus có thể dùng tới 77 

tấn titan. Còn rất nhiều ngành khác được kể tới như: ngành bột mầu, ngành sơn, 

ngành công nghiệp giấy, ngành chế tạo linh kiện điện tử, ngành nhựa, ngành chất 
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dẻo và cao su tổng hợp, ngành sứ và thủy tinh, ngành y tế và dược liệu, ngành  mỹ 

phẩm, quân sự, môi trường,… đều có nhu cầu sử dụng titan rất lớn [22]. 

Một ngành công nghiệp mới hiện nay đang nghiên cứu ứng dụng những đặc 

tính của titan kim loại làm điện cực quang để tách hydro và ôxi trong nước, tạo 

nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường.  

Tổng hợp số liệu trong những năm gần đây, từ năm 2014 đến năm 2018, sản 

lượng trung bình của khoáng vật nặng ilmenit và rutil trên toàn thế giới cơ bản dao 

động ở mức trên dưới 6 triệu tấn và tương đối ổn định (Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Sản lượng khai thác titan tại một số nước [28, 37, 63, 64] 

TT Tên nước 

Năm 2016, 

103 tấn 

Năm 2017, 

103 tấn 

Năm 2018, 

103 tấn 

Ilmenit Rutil Ilmenit Rutil Ilmenit Rutil 

1 Mỹ  100* - 100* - 100* - 

2 Australia 780 380 730 290 700 250 

3 Braxin  48 - 50 - 50 - 

4 Canada  595 - 880 - 850 - 

5 Trung Quốc 840 - 840 - 850 - 

6 Ấn Độ  180 19 300 10 300 10 

7 Kenya  280 84 280 87 280 90 

8 Madagascar 92 - 110 - 100 - 

9 Mozambic 540 7 600 9 600 8 

10 Na Uy 260  220 - 200  

11 Senegal  250 9 300 10 250 8 

12 Nam Phi  1020 67 550 95 500 100 

13 Ukraina 210 95 230 90 230 100 

14 Việt Nam  240 - 200 - 200 - 

15 Sierra Leone - 130 - 160 - 170 

16 Các nước khác 71 8 150 13 150 10 

Cộng 5.500 800 5540 770 5400 750 

Tổng cộng 6.300 6300 5700 

                                                                                     * Sản lượng bao gồm cả rutil.  
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 Các sản phẩm chính từ titan sa khoáng   

 Để chế biến titan kim loại hay pigment người ta phải làm giàu khoáng vật 

nặng (KVN) và tách các tạp chất đi cùng. Hiện tại có 2 phương pháp làm giàu 

chính là chế biến thành xỉ titan và chế biến thành rutil tổng hợp.  

 - Xỉ titan (titanium slag): luyện tinh quặng ilmenit trong lò hồ quang điện. Sản 

phẩm thu hồi được là xỉ titan (75÷90% TiO2) và gang hợp kim.  

 - Chế biến rutil tổng hợp (synthetic rutile - SR): sản phẩm thu hồi thường có 

hàm lượng trên 90% TiO2. 

 Các sản phẩm từ titan bao gồm:  

 - Titan kim loại: để sản xuất titan kim loại người ta phải sản xuất từ một sản 

phẩm trung gian như tetraclorua titan (TiCl4), titan xốp (Titanium sponge), rồi luyện 

thành thỏi titan kim loại.  

 - Sản xuất pigment TiO2: sản phẩm bột của titan.  

 TỔNG QUAN VỀ TITAN SA KHOÁNG TRÊN THẾ GIỚI  

 Titan sa khoáng trên thế giới  

Theo Cục khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) năm 2016-2017 thì trữ lượng 

titan sa khoáng thế giới có khoảng 930 triệu tấn quy ra TiO2, thu được từ 2 loại 

KVN là ilmenit và rutil (Bảng 1.2) [37]. 

Bảng 1.2. Thống kê trữ lượng quặng titan trên thế giới [37] 

TT Quốc gia 
Trữ lượng, triệu tấn TiO2 

 Ilmenit Rutil 

1 Mỹ  2 * 

2 Australia 250 29 

3 Braxin  43 - 

4 Canada  31 - 

5 Trung Quốc 230 - 

6 Ấn Độ  85 7,4 

7 Kenya  54 13 

8 Madagascar 40 - 

9 Mozambic 14 0,88 
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TT Quốc gia 
Trữ lượng, triệu tấn TiO2 

 Ilmenit Rutil 

10 Na Uy 37 - 

11 Senegal  - - 

12 Nam Phi  63 8,3 

13 Ukraina 5,9 2,5 

14 Việt Nam  1,6 - 

15 Sierra Leone - 0,49 

16 Các nước khác 26 0,4 

 

Để có cái nhìn tổng quan về đặc điểm quặng titan sa khoáng trên thế giới, 

NCS khái quát một số vùng quặng với đặc điểm chung về hình thái thân khoáng và 

hàm lượng KVN của chúng như sau: 

1. Titan sa khoáng nước Australia  

 Australia được xem là nước có trữ lượng KVN lớn nhất trên thế giới. Khối 

lượng lớn tài nguyên titan sa khoáng của Australia được hình thành bởi các bãi biển 

cổ và các trầm tích được tạo thành dọc theo bờ biển từ kỷ giữa Eocene tới kỷ 

Pleistocen, gồm 4 vùng quặng chính: Ecula, Muray, Perth và Canning (Hình 1.1), 

hiện tại đều do Tập đoàn Iluka khai thác [67]. 

 

Hình 1.1. Bản đồ khu vực khai thác titan sa khoáng tại Australia [67] 

a. Vùng Eucla, Nam Australia:  

- Kích thước khu vực khai thác: chiều rộng 900 m, chiều dài khoảng 5000 m; 
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thân quặng có chiều dày từ 20÷40 m và lớp đất phủ khoảng 8 m.  

- Khu vực Đông Bắc của mỏ Jacinth - Ambrosia có khoảng 29,2 triệu tấn cát 

quặng với hàm lượng biên 5% (theo Geoscience Australia, 2012), KVN chiếm 

11,3%, bao gồm ilmenit 75%, ziccon 15 %, rutil 2 % và còn lại là khoáng vật khác. 

- Thêm vào đó phía Đông Nam khu vực này được thăm dò thêm với ước tính 

có khoảng 132,1 triệu tấn, trong đó KVN chiếm 2,33%, bao gồm 980.000 tấn 

zircon, 388.000 tấn rutil và 551.000 tấn ilmenit. 

 

Hình 1.2. Khu vực mỏ Jacinth - Ambrosia, Australia [67] 

b. Vùng Muray, Victoria and New South Wales  

KVN chủ yếu tuổi Pliocene ven biển với trữ lượng hơn 80 triệu tấn. Chiều dài 

lớn nhất của mỏ đang hoạt động xấp xỉ 14,5 km và một khu vực khai thác khác có 

chiều rộng khoảng 130 m và chiều dày thân  quặng từ 3÷6 m. Trong năm 2010, sản 

lượng đạt 198.000 tấn rutile, 56.000 tấn ilmenit và 156.000 tấn zircon [67]. 

c. Perth, Tây Australia 

Là những bãi biển cổ với các đụn cát trong kỷ Kainozoi (Đại Tân Sinh), phía 

Tây Australia, đã được khai thác từ cuối những năm 1970. Các bãi cát quặng này 

được hình thành dọc bờ biển trong suốt thời kỳ Pliocene tới kỷ Pleistocen sớm.  

Khu vực này còn đang tiến hành thăm dò mở rộng với nhiều khu vực khác 

nhau, điển hình là khu vực gần Coburn phía Tây - Tây Australia với chiều dài hơn 

35 km, chiều rộng 3 km và chiều dày quặng từ 10-50 m, trữ lượng dự báo tới 308 

triệu tấn với hàm lượng KVN là 1,2% [67].  
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d. Khu vực Canning, Phía Đông Bắc - Tây Australia 

Do công ty Sheffield Resources Limited khai thác với trữ lượng có thể đạt 

1.374 triệu tấn cát quặng, trong đó KVN nặng là 6,1% [67]. 

2. Titan sa khoáng ven biển Trung Quốc 

Trung Quốc là nước có tiềm năng titan sa khoáng đứng đầu thế giới về trữ 

lượng. Tuy nhiên, các số liệu thống kê về khai thác những năm gần đây còn hạn 

chế, các công bố chỉ tập trung về trữ lượng và sản lượng. Các khu vực titan sa 

khoáng tập trung như Beihai, Haikang, Dianbai, Nanshanhai, Sai - Lao, Wuzhaung 

và Xinglong.  

 

Hình 1.3. Bản đồ các vùng quặng titan sa khoáng tại Trung Quốc [67] 

Năm 2014, Trung Quốc là nước đứng đầu về sản phầm TiO2 từ quặng thô 

ilmenit với xấp xỉ 1,06 triệu tấn, chiếm 17% tổng sản lượng thế giới. Nếu so sánh 

vào thời điểm năm 2000, với 165.000 tấn quặng thô ilmenit thì thấy rằng sản lượng 

của Trung Quốc đã tăng lên gần 10 lần [67]. 

3. Titan sa khoáng ven biển Ấn Độ 

Các bờ biển phía Nam Ấn Độ tập trung nhiều KVN như ilmenit và các đụn cát 

chạy dọc theo các bờ biển như States (Chavara), Tamil Nadu (Manavalakurichi), 

Andhara Pradesh, Odisha và Maharashtra. Khu vực biển phía Đông Nam và Tây 

Nam của cực Nam Ấn Độ, KVN tập trung ở các hồ, những cồn cát dọc theo cửa 

sông, châu thổ vùng trước khi ra biển, những khu vực biển nông và bờ biển [67]. 

Còn theo công bố của Ali và nhóm nghiên cứu năm 2001, tài nguyên KVN 
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ước tính tới 348 triệu tấn ilmenit, 21 triệu tấn zircon, 18 triệu tấn rutil,... [67]. 

Ngoài ra, Ấn Độ còn một số vùng quặng khác đang khai thác thu hồi KVN và 

các vùng ven biển tiếp tục được thăm dò và tài nguyên dự báo tiếp tục còn tăng. 

4. Titan sa khoáng ven biển Nam Phi  

Thu hồi titan sa khoáng từ những KVN được tiến hành bắt đầu từ những năm 

1977 tại vịnh Richards Bay, bờ biển phía Đông của Nam Phi [72]. Một nhà sản xuất 

KVN tại đây đã khai thác và thu hồi zircon, rutil và ilemnit tại những cồn cát nằm 

cách vịnh Richards 30 km về phía Bắc. Vào đầu những năm 2000, hoạt động khai 

thác này cung cấp khoảng 25% lượng rutil, ilmenit và zircon trên thế giới. Được 

khai thác bởi Tập toàn Richards Bay Minerals (RBM) từ những năm 1977 với sản 

lượng xấp xỉ 2 triệu tấn KVN [24, 71]. 

 

Hình 1.4. Khai thác titan sa khoáng tại Richards Bay, Nam Phi [71] 
 

5. Titan sa khoáng ven biển một số nước khác 

a. Sierra Leone:  

Sierra Rutile Limited đã tiến hành khai thác gần Mokaba phía Tây Nam Sierra 

Leone, KVN chủ yếu là rutil. Đây cũng là khu vực đại diện cho nguồn rutil lớn nhất 

thế giới, với công bố và tính toán ước tính có tới 441 triệu tấn, KVN chiếm 6,14%, 

trong đó thành phần: rutil chiếm 1,48%, ilmenit chiếm 0,74% và zircon chiếm 

0,31% [59, 67].  

b. Mozambic:  

Trên bờ biển Đông Bắc của Mozabique, công ty Kenmare Resources đã tiến 

hành khai thác và thu hồi KVN gồm 3 khoáng vật chủ yếu: ilmenit, rutil và zircon. 

Trữ lượng đánh giá thân quặng chính là 869 triệu tấn cát quặng với KVN chiếm 3,7% 

KVN, trong đó khoáng vật ilmenit chiếm 83%, rutil 2% và zircon 6% [67]. 
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Phương pháp khai thác bằng sức nước được sử dụng chủ yếu tại mỏ: tàu hút 

kết hợp với trạm tuyển thô đặt ngay trên moong khai thác. Khu vực khai thác gồm 2 

vùng quặng chính đó là: Nataka Deposit với tuổi thọ mỏ trên 100 năm và Namalope 

Deposit với tuổi thọ 42 năm [42, 62]. 

 

Hình 1.5. Khai thác titan sa khoáng tại Mozambic bởi công ty Kenmare 

Resources [42] 

c. Mỹ 

KVN tại Mỹ tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Nam [67]. 

- Virginia – Phía Bắc Carolina – Phía Nam Carolina:  

KVN được hình thành chủ yếu ở kỷ Pliocene. Trên cơ sở ước lượng vùng 

quặng gồm 19 trầm tích có trữ lượng 337,8 triệu tấn cát quặng với hàm lượng trung 

bình là 6%, trong đó: ilmenit 60%, rutil 2,5%. Phía Đông Nam có vùng quặng được 

gọi là Hickory có trữ lượng KVN khoảng 34,7 triệu tấn với hàm lượng trung bình 

4,4%, trong đó thành phần ilmenit chiếm 64%, hiện đang được Công ty Iluka của 

Australia khai thác. 

- Florida: một dải cát kéo dài theo hướng Bắc - Nam có tên là Trail Ridge đã 

được khai thác bởi DuPont hơn 60 năm về trước. KVN được hình thành ở tuổi 

Pliocene và Pleistocene trong trầm tích Aeolian (trầm tích gió), KVN chiếm khoảng 

4%. Khu vực này có tiềm năng trữ lượng lớn với chiều dài thân quặng 40 km [54].  

Phía Đông Florida cũng có hàm lượng KVN, tuy nhiên sẽ không có định 

hướng phát triển để khai thác bởi giá trị kinh tế về bất động sản ở đây cao hơn rất 

nhiều việc tiến hành khai thác.  
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- Ngoài ra còn 2 vùng quặng khác đó là New Jersey và Tennessee đã được 

đánh giá, khảo sát và khai thác với thành phần ilmenit chiếm lần lượt là 85% và 

55% trong KVN.  

 Công nghệ khai thác titan sa khoáng trên thế giới 

Trên thế giới thường sử dụng 2 phương pháp chính để khai thác quặng titan sa 

khoáng chính đó là: phương pháp khai thác ướt (Wet method) và phương pháp khai 

thác khô (Dry method) [38, 47]. 

Phương pháp khai thác ướt thích hợp cho những mỏ có quy mô lớn, thành 

phần sét trong thân quặng thấp, sử dụng tàu cuốc với các gàu xúc liên tục (Bucket 

wheel) hay cơ cấu máy bơm hút bùn cát (Suction) là phương pháp có chi phí thấp 

[25, 38]. 

 

(a)                                                               (b) 

Hình 1.6. Phương pháp khai thác ướt sử dụng tàu khai thác kết hợp 

với các trạm tuyển nổi tại  Phía Bắc đảo Stradboke (a) và tại  Yarraman (b) 

Australia, với công suất khoảng 3000÷4000 tấn/giờ [38] 

Phương pháp khô sử dụng các thiết bị như: máy chất tải, máy cạp, máy ủi, 

máy xúc và ô tô để xúc vận chuyển cát quặng tới trạm cấp liệu. Ngoài ra để vận 

chuyển cát quặng người ta có thể kết hợp sử dụng bơm hoặc băng tải.  

Phương pháp khai thác sức nước (Hydraulic mining) với dòng nước áp lực cao 

được sử dụng kết hợp cho cả 2 phương pháp trên [30]. Đối với phương pháp khai 

thác ướt, dòng nước sử dụng được bắn vào gương khai thác thấm rã làm tơi đất đá. 

Đối với phương pháp khô, dòng nước sử dụng biến cát quặng thành dòng bùn cho 

các khâu công nghệ vận chuyển và tuyển.  
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Phương pháp khai thác ướt sử dụng tàu phụ thuộc vào 2 yếu tố: điều kiện nền 

đất và khả năng sẵn có của nước, tàu sẽ làm nhiệm vụ đưa cát quặng từ dưới lên và 

đưa tới các trạm tuyển [38, 41]. 

Khoáng sản có độ cứng và hàm lượng sét cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

phương pháp khai thác này như: giảm khối lượng hút, dòng cát quặng không liên 

tục, chất lượng quặng không đồng đều. Khi khu vực gặp khó khăn như trên và hàm 

lượng không đồng đều thì phương pháp khô thường được sử dụng [38]. 

Phương pháp khô khi sử dụng máy cạp, máy ủi để khai thác, thiết bị sẽ đi từ 

trên đỉnh xuống tới chân của gương khai thác để chuyển chúng tới khu vực tuyển. 

Hỗn hơp gồm: KVN, cát, sét phải được xem xét trước khi tiến hành khai thác, hỗn 

hợp này đảm bảo sẽ làm cho quá trình tuyển thô là hiệu quả nhất. Nếu hỗn hợp này 

có thành phần sét quá cao, quá trình tuyển sẽ gây tổn thất quặng và việc tuyển sẽ trở 

nên không hiệu quả; nếu thành phần sét quá thấp thì ma sát sẽ tăng, làm ảnh hưởng 

tới quá trình bơm cấp nguyên liệu đầu vào của công tác tuyển thô [38]. 

 

Hình 1.7. Phương pháp khai thác khô áp dụng tại mỏ Iluka Douglas, Victory, 

Australia (a- máy cáp khai thác, b- máy xúc bốc lớp phủ) [38] 

Trạm cấp liệu và trạm tuyển được dịch chuyển cùng trong quá trình khai thác. 

Khi đó băng tải hoặc ống sẽ được nối thêm để đảm bảo quá trình vận tải là tối ưu 

[33, 34]. Tùy điều kiện của các mỏ khác nhau mà lựa chọn phương pháp khai thác 

khô, khai thác ướt để khai thác. Các công ty lớn trên thế giới thường tự động hoá, 

cơ giới hoá các khâu công nghệ khai thác titan sa khoáng với quy mô lớn. Tối ưu 

hóa sử dụng các phần mềm tin học được sử dụng trong việc tính toán thu hồi khối 
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địa chất để đạt được doanh thu cao nhất. Các phương pháp khai thác titan sa khoáng 

trên thế giới được thể hiện trên Bảng 1.3 [56]. 

Bảng 1.3. Tổng hợp phương pháp khai thác một số mỏ trên thế giới [56] 

TT Tên mỏ 
Khu vực 

khai thác 

Phương pháp 

khai thác 

Sản lượng  TiO2 

thế giới (%), 

năm 2018 

1 Iluka Australia Australia Phương pháp khô 8% 

2 Iluka Virginia Mỹ Phương pháp khô 2% 

3 RBM (Rio Tinto) Nam Phi Tàu hút, tàu cuốc 11% 

4 QMM 

(Rio Tinto) 

Madagascar Tàu hút, tàu cuốc 4% 

5 NamakWa Sands 

(Tronox) 

Nam Phi Phương pháp khô 3% 

6 KZN Sands 

(Tronox) 

Nam Phi Phương pháp sức 

nước 

2% 

7 Tiwest 

( Tronox) 

Australia  Tàu hút, tàu cuốc 3% 

8 Kenmare 

Resources 

Mozambique Tàu hút, tàu cuốc 4% 

9 Sierra Rutile 

 

Sierra Leone Tàu hút, tàu cuốc 

và phương pháp khô 

1% 

 Đánh giá chung về việc thu hồi titan sa khoáng trên thế giới   

Sau khi nghiên cứu tìm hiểu các vùng quặng trên thế giới, đặc điểm khai thác, 

NCS đưa ra các nhận xét sau:  

- Hầu hết titan sa khoáng ven biển trên thế giới khai thác hiện nay được hình 

thành trong trầm tích biển tuổi Holocen và Pleistocen. Các mỏ sa khoáng ven biển 

có nhiều dạng khác nhau, các thân quặng chứa khoáng vật nặng có chiều rộng 

khoảng 1 km và chiều dài hơn 5 km, đôi khi có khu vực dài tới 10 km và bao gồm 

các thân khoáng sản chạy dọc theo bờ biển.  

- Chiều dày thân quặng có giá trị từ 3÷45 m. Hàm lượng KVN từ 2 đến hơn 

10%, hàm lượng sét thấp (< 3%), ít dính kết và khu vực khai thác ít ảnh hưởng tới 

yếu tố xã hội và môi trường. 
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- Phương pháp khai thác chính là khai thác khô và ướt bằng máy xúc, máy 

cạp, tàu cuốc, mức độ tự động hóa và hiện đại hóa cao, được các tập đoàn khai thác, 

chế biến, kinh tế xuyên quốc gia như Iluka, Rio Tinto, Tronox,… đầu tư rất lớn, chủ 

động về mọi mặt công nghệ khai thác, chế biến sản phẩm và thương mại sản phẩm. 

- Cả vùng quặng chỉ có 1 đơn vị khai thác chủ yếu với kế hoạch dài hạn, có 

những khu vực quặng được cấp phép tới hơn 100 năm, điều này đảm bảo cho việc 

đầu tư quy mô lớn, cần thời gian hoàn vốn dài.  

- Các khu vực khó khăn về nguồn nước trong khai thác cũng như tuyển được 

đầu tư hệ thống cấp nước riêng không ảnh hưởng tới vùng nước trong khu vực. 

Công tác giám sát môi trường, cải tạo phục hồi môi trường được thực hiện với điều 

kiện bắt buộc.  

 TỔNG QUAN VỀ TITAN SA KHOÁNG VIỆT NAM  

 Tiềm năng titan sa khoáng Việt Nam    

 Đối tượng nghiên cứu trong đề tài luận án của NCS là các mỏ titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu xem xét, điều tra, cũng 

như theo Quyết định số 1546/QĐ, ngày 03/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

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

năm 2020, có xét tới năm 2030, khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam không có cơ 

sở khai thác titan sa khoáng nào đáp ứng về quy mô công nghiệp cũng như nằm 

trong vùng quy hoạch khai thác. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu của luận án là các mỏ 

titan sa khoáng ven biển từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ yếu tập 

trung tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Trữ lượng tài nguyên titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam được thể hiện trên Bảng 1.4.  

Trữ lượng và tài nguyên quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam có 650 triệu 

tấn KVN có ích, trong đó: 

- Trữ lượng do thăm dò nâng cấp đạt hơn 20,4 triệu tấn;  

- Tài nguyên đạt 621.388 triệu tấn, trong đó: cấp 333 là 376.509 triệu tấn và 

cấp 334a là 244.897 triệu tấn. Ngoài ra, còn có khoảng 77.116 triệu tấn zircon tập 

trung chủ yếu trong tầng cát đỏ tại Bình Thuận và Ninh Thuận. 
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- Theo báo cáo số liệu đã khai thác khoảng 15 triệu tấn KVN (tới năm 2019) [12]. 

 Về bản chất, titan sa khoáng ven biển của Việt Nam rất giống với các mỏ titan 

sa khoáng đã phát hiện trên thế giới. Đây là sa khoáng tổng hợp, đa nguồn gốc và 

được sàng lọc để tích tụ do sóng biển, dòng nước ven bờ và gió, tạo nên những 

khoáng vật có tỷ trọng 4,3÷5,2 và độ hạt 0,074÷0,25 mm. Trong thành phần quặng 

sa khoáng chứa nhiều khoáng vật có ích mà chủ yếu gồm: ilmenit, rutil, zircon và 

monazit, trong đó ilmenit chiếm từ 53,09÷91,66 %, zircon 3,56÷18,45 % và rutil 

0,69÷2,65 % trong tổng  KVN có ích [6]. 

Bảng 1.4. Trữ lượng, tài nguyên quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam [12] 

TT Vùng quặng 

Trữ lượng và tài nguyên KVN có ích,  

103 tấn 
Tổng 

zircon, 

103 tấn 
Trữ 

lượng 
333 334a Tổng 

1 Vùng quặng Thanh Hóa 0 406 928 1.334 92 

2 Vùng quặng Hà Tĩnh 4.298 938 784 6.020 602 

3 Vùng quặng Quảng Bình 0 275 328 603 60,3 

4 Vùng quặng Quảng Trị 600 473 397 1.470 147 

5 Vùng  Thừa Thiên Huế 568 3.146 2.383 6.097 713 

6 Vùng quặng Quảng Nam 510 432 2.587 3.529 346,3 

7 Vùng quặng Quảng Ngãi 528 1.100 897 2.525 252,5 

8 Vùng quặng Bình Định 3.937 4.235 612 8.784 879 

9 Vùng quặng Ninh Thuận 4.070 4.300 4.071 17.226 1.877 

10 Vùng quặng Bình Thuận 5.913 361.204 231.892 599.009 72.806 

 Cộng 20.424 376.509 244.879 646.597 77.116 
 

Vùng quặng hình thành 2 kiểu dạng mỏ [6]: 

 - Kiểu mỏ sa khoáng hình thành trong đới sóng vỗ bờ chủ yếu phân bố trong 

các trầm tích tuổi Holocen muộn (mặt cắt địa chất đặc trưng trong Phụ lục 05). 

- Kiểu mỏ sa khoáng hình thành trên bãi biển phân bố chủ yếu trong trầm tích 

tuổi Pleistocen (mặt cắt địa chất đặc trưng trong Phụ lục 05). 

Vị trí phân bố quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam tập trung chủ yếu 

ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Bình 
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Thuận, trong đó vùng quặng tỉnh Bình Thuận là trọng điểm trong quy hoạch phát 

triển ngành titan Việt Nam.  

Theo thu thập số liệu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tính đến 

năm 2018 số lượng giấy phép các mỏ titan sa khoáng còn hoạt động khoảng 23 giấy 

phép, phân bổ từ tỉnh Hà Tĩnh tới tỉnh Bình Thuận [11]. Số liệu được thể hiện tại 

Bảng 1.5 và bản đồ khu vực các mỏ thể hiện trên Hình 1.8.   

Bảng 1.5. Thông tin các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam [11] 

TT Tên mỏ 
Ví trí 

khu mỏ 

Diện 

tích, ha 

Năm hết 

hạn 

Trữ lượng, 

tấn 

Sản lượng, 

tấn/năm 

1 Kỳ 

Khang 

Kỳ Phú - Kỳ Khang, 

Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

759 2.027 1.567.000 64.700 

2 Cẩm 

Xuyên 

Thạch Vân, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh 

1.595 2.023 1.019.000 68.000 

3 Sen Thủy Ngự Thủy Nam, Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

382,8 2.032 217.596 13.000 

4 Đồng 

Luật 

Vĩnh Thải, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị 

75,2 2.032 121.189 143.100 

5 Vĩnh Tú  Vính Tú - Vĩnh 

Thái, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

118 2.023 102.283 8.413 

6 Hải Khê  Gio Linh, Hải Khê, 

Quảng Trị  

241.8 2.025 172.293 10.000 

7 Gio Linh Trung Giang, Gio 

Linh, Quảng Trị 

156,83 2.021 66.206 5.560 

8 Quảng 

Ngạn 

Quảng Công, Quảng 

Điền, Thừa Thiên Huế 

288,2 2.029 376.305 30.000 

9 Phú Diễn  Phú Diễn, Vinh 

Xuân, Thừa Thiên 

Huế 

90 2.024 568.735 31.500 

10 Mỹ 

Thành 

Mỹ Thành 1, Phù 

Mỹ, Bình Định  

242,8 2.023 736.732 52.500 

11 Mỹ 

Thành 

Mỹ Thành 2, Phù 

Mỹ, Bình Định  

173,26 2.021 326.076 26.250 

12 Mỹ 

Thành 

Mỹ Thành 3, Phù 

Mỹ, Bình Định  

179,92 2.023 322.110 24.150 
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TT Tên mỏ 
Ví trí 

khu mỏ 

Diện 

tích, ha 

Năm hết 

hạn 

Trữ lượng, 

tấn 

Sản lượng, 

tấn/năm 

13 Mỹ An  Mỹ An 5, Phù Mỹ, 

Bình Định 

180,69 2.025 179.454 14.000 

14 Nam Đề 

Gi 

Cát Thành - Cát Hải, 

Phù Cát, Bình Định  

150 2.021 334.597 35.000 

15 Từ Hóa, 

Từ Thiện   

Từ Hóa, Từ Thiện, 

Ninh Thuận   

1.132,5 2.035 3.929.646 199.500 

16 Sơn Hải  Phước Dinh, Thuận 

Nam, Ninh Thuận  

1.033 2.046 3.329.312 118.904 

17 Thiện Ái 

2  

Thiện Ái 2 - Hòa 

Thắng, Bắc Bình, 

Bình  

Thuận  

64,5 2.025 44.617 3.186 

18 Thiện Ái  Hồng Phong -  Hòa 

Thắng, Bắc Bình, 

Bình  

Thuận  

356,45 2.024 218.000 24.000 

19 Vũng 

Môn 

Hòa Thắng, Bắc 

Bình, Bình  

Thuận 

23.968 2.025 90.049 11.025 

20 Long Sơn 

- Suối 

Nươc 

Mũi Né, Phan Thiết, 

Bình  

Thuận 

807,2 2.022 2.234.875 213.900 
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Long Sơn 

- Suối 

Nươc 

Mũi Né, Phan Thiết, 

Bình  

Thuận 

156,4 2.022 378.994 43.490 

22 Mũi Đá  Hàm Thuận Bắc, 

Bình  

Thuận  

224 2.039 148.069 70.000 

23 Nam 

Suối 

Nhum 

Tân Thành, Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận 

515,5 2.038 2.343.159 117.345 
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Hình 1.8. Bản đồ vị trí các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

 Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận    

Trong số các địa phương có trữ lượng titan sa khoáng ven biển thì tỉnh Bình 

Thuận được xác định là tỉnh có tiềm năng nhất cả nước. Trữ lượng titan sa khoáng ở 

đây chủ yếu nằm trong tầng cát xám và tầng cát đỏ, được dự báo có trữ lượng 
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khoảng 600 triệu tấn phân bố trên vùng đất rộng khoảng 1.137 km2, chiếm 92% 

tổng trữ lượng tài nguyên quặng titan của Việt Nam [12]. 

Để đánh giá chi tiết hơn về hàm lượng KVN và thành phần khoáng vật của 

quặng tại đây, góp phần làm rõ hơn công nghệ khai thác và tuyển thô, NCS đã tiến 

hành một số thí nghiệm tại Nhật Bản và Việt Nam như sau:  

a. Phân tích chụp SEM 

 

Hình 1.9. Hình ảnh phân tích mẫu titan sa khoáng khu vực Bình Thuận [44] 

(A) Mẫu cát, (B) Mẫu quặng, (C,D) Hình ảnh chụp SEM KVN, (E) Kết quả 
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b. Phân tích XRD 

  

Hình 1.10. Hình ảnh NCS thực thiện phân tích mẫu trên thiết bị XRD 

(Ảnh trái): chuẩn bị mẫu; (Ảnh phải): đưa mẫu vào thiết bị phân tích XRD 

 

Hình 1.11. Kết quả phân tích XRD mẫu titan sa khoáng Bình Thuận [7] 

 Bảng 1.6. Kết quả định tính thành phần quặng titan tỉnh Bình Thuận [7] 
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Thạch anh SiO2 91 

Ilmenit FeTiO3 > 1 

Titanit CaTiSiO5 1 

Montmorilonit (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2.nH2O 1 

Microclin KAlSi3O8 5 

Zircon ZrTiO4 < 1 
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Bảng 1.7. Trữ lượng và tài nguyên quặng titan tỉnh Bình Thuận [12] 

TT 
 

Tên mỏ, điểm quặng 

Trữ lượng và tài nguyên  

KVN có ích, 103 tấn 
Tổng 

zircon,  

103 tấn 
Trữ 

lượng 
333 334a Tổng 

1 
Xã Hồng Phong và xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình 
245 5.600  5.845 730.6 

2 
Thiện Ái, xã Hòa Thắng và xã 

Hồng Phong, Bắc Bình 
45 2.500 15 2.560 320 

3 Long Sơn - Suối Nước 2.568 1.782  4.350 543.8 

4 
Hoàng Lan, xã Phong Phú và 

Chí Công, huyện Tuy Phong 
35   35 4.375 

5 Phan Hiệp, xã Phan Rí Thành 28   28 3.5 

6 
Vũng Môn, thôn Hồng Thắng, 

xã Hòa Thắng. Bắc Bình 
242 120  362 45.25 

7 

Suối Nhum, xã Thuận Quý và 

xã Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam 

2.750 1.600 1.023 5.373 671.6 

8 
Khu vực Mũi Đá, phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết 
 5.900  5.900 737.5 

9 
Xã Sơn Mỹ và xã Tân Thắng, 

huyện Hàm Tân 
 507  507 63.38 

10 
Khu vực 1, 2  xã Bình Thạnh, 

Tuy Phong 
 2.200  2.200 275 

11 
Khu vực dự án Khu đô thị Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc 
 3.200  3.200 400 

12 Tuy Phong   22.535 22.535 2817 

13 Hàm Tân, Hàm Tiến  1.286 6.474 7.760 970 

14 Nam Phan Thiết  37.460 24.648 62.108 8074 

15 

Tiểu khu Lương Sơn, huyện 

Bắc Bình, huyện Hàm Thuận 

Bắc và huyện Tuy Phong 

 299.049 177.197 476.246 57.150 

 Cộng 5.913 361.204 231.892 599.009 72.806 
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Kết quả phân tích kiểm chứng lại bằng 2 phương pháp chụp SEM [45] (Hình 

1.9) và phân tích XRD [61] (Hình 1.11), cho thấy thành phần KVN chủ yếu của khu 

vực Bình Thuận là ilmenit và zircon chiếm khoảng 1%. 

Khu vực Bình Thuận là trọng điểm trong quy hoạch phát triển titan sa khoáng 

của Việt Nam, do đó NCS cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu và nhận thấy 

một số đặc điểm về thực tế khai thác như sau: 

-  Hàm lượng KVN trong tầng cát đỏ cũng không đồng đều các khu vực, có 

những khu vực hàm lượng rất thấp. 

-  Khu vực khảo sát lượng nước đa phần là nước mặt, lượng nước ngầm là 

không đáng kể kể cả vào mùa mưa.  

-  Cũng tương tự như các mỏ titan sa khoáng ven biển trên thế giới, các mỏ 

của Việt Nam cũng có hàm lượng trung bình KVN thấp, chỉ khoảng 1% và chủ yếu 

là ilmenit. Giá trị này ảnh hưởng rất lớn tới chi phí khai thác khi mà khối lượng cát 

thải được thải lại chiếm gần 99% khối lượng. 

Chi tiết về quá trình nghiên cứu, phân tích thành phần quặng titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam được trình bày trong Phụ lục 01. 

 Công nghệ khai thác titan sa khoáng tại Việt Nam 

Hiện nay, công nghệ khai thác phổ biến đang được áp dụng cho các mỏ titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam là công nghệ khai thác bao gồm 3 khâu chính: (i) khai 

thác, (ii) tuyển thô bằng vít xoắn và (ii) thải cát. So sánh với thế giới, các công nghệ 

này là sự kết hợp hai phương pháp khô và ướt. 

1.3.3.1. Khâu khai thác 

       -  Do đặc điểm thành tạo của titan sa khoáng ven biển Việt Nam, các KVN chỉ 

chiếm phần rất nhỏ ( khoảng 1%). Vì vậy, khối lượng cát thải gần như là toàn bộ khối 

lượng quặng khai thác. Do đó công nghệ khai thác đang được áp dụng tại các mỏ sa 

khoáng Việt Nam chủ yếu bằng sức nước với các bước cơ bản sau:  

 + Chuẩn bị diện khai thác đầu tiên nhỏ nhất đảm bảo cung cấp nước đầy đủ 

nước trong cả mùa khô và mùa mưa. Moong nước dự trữ thường được đào và đắp 

trước khi tiến hành mở moong khai thác.  
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+  Đào các moong khai thác chứa nước đảm bảo cho thiết bị khai thác hoạt động. 

+ Thiết bị khai thác gồm: Bè hút cát, trạm tuyển thô (được đặt trên bờ hoặc 

dưới moong khai thác trên bè), súng bắn nước hỗ trợ cho việc khai thác, máy xúc 

hoặc máy ủi san gạt hỗ trợ cho việc đưa quặng vào moong khai thác và dọn bề mặt.  

- Nhiệm vụ khai thác chủ yếu ở đây là hệ thống máy bơm trên bè sẽ hút hỗn hợp 

cát quặng dưới moong lên để bơm vào trạm tuyển sơ bộ (đặt trên bè hoặc trên bờ). Trong 

quá trình khai thác, để tăng hiệu quả hút bùn cát tại đầu hút đối với các trường hợp cát 

quặng rắn, khó tơi, súng bắn nước sẽ được dùng để bắn trực tiếp lên gương quặng tại 

chân tầng hoặc khu vực dưới nước gần đó nhằm làm tơi cát quặng. Đôi khi súng bắn 

nước cũng được bắn lên các phần trên của gương đối với những khu vực cát bị đóng 

cứng dưới dạng cát kết nhằm làm nhiệm vụ thấm rã cát quặng trên tầng.  

 

Hình 1.12. Sơ đồ minh họa công nghệ khai thác titan, tuyển sơ bộ và thải cát 

1- Moong khai thác; 2- Bè bơm hút bùn cát; 3- Ống hút; 4- Neo định vị; 

5- Súng bắn nước; 6- vít xoắn; 7-Phao nổi; 8- Ống thải bùn quặng; 9- Bãi thải cát; 

10- Thiết bị cơ giới san gạt quặng xuống moong khai thác (máy xúc, máy ủi). 

 

1.3.3.2. Khâu tuyển thô bằng vít xoắn 

 Khâu tuyển quặng hiện tại đang được sử dụng là hệ thống vít xoắn tuyển trọng 

lực [35]. Khâu tuyển cơ bản gồm 3 công đoạn tuyển chính: tuyển thô, tuyển trung 

gian và tuyển tinh (Hình 1.13). Sau khi tuyển, KVN được thu hồi và đưa về khu 

chứa. Cát thải được thải trực tiếp ra phía sau khu vực moong đã khai thác hay khu 

vực không chứa quặng [52]. 

 Tùy thuộc vào đặc tính mỗi khu vực quặng mà trạm tuyển quặng có thể đặt 

trên bờ hoặc dưới moong khai thác. Hiện tại các trạm vít xoắn thường được đặt trên 

bờ để thuận lợi cho việc khai thác cũng như thải cát. Số lượng vít xoắn, hình thức 
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vít xoắn có thể thay đổi nhiều hoặc ít phụ thuộc vào thành phấn cát quặng và quy 

mô khai thác của mỏ.  

 

 Hình 1.13. Hệ thống bè vít xoắn tuyển thô tại mỏ titan Cương Gián, Hà Tĩnh 

 

Hình 1.14. Sơ đồ công nghệ tuyển thô quặng titan sa khoáng 

1.3.3.3. Khâu thải cát 

Việc thải cát theo hình thức đổ thải vào khu vực đã khai thác được áp dụng 

hầu hết cho các mỏ khai thác titan sa khoáng tại ven biển Việt Nam. Khối lượng cát 

thải gần bằng hoàn toàn khối lượng khai thác; khai thác đến đâu, hoàn nguyên bề 

mặt khu vực đã khai thác tới đó.  
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Công tác thải phải đảm bảo lượng cát thải không chảy vào gương khai thác, 

không đổ thải trồng lấn lên khu vực chưa hoặc sắp khai thác.  

 

Hình 1.15. Công tác khai thác, tuyển sơ bộ và thải cát tại Bình Định  

1.3.3.4. Những vấn đề cấp thiết hiện nay đối với việc lựa chọn công nghệ 

khai thác hợp lý cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

Hiện nay, việc lựa chọn công nghệ khai thác tại các mỏ còn mang tính kinh 

nghiệm đối với các điều kiện thành tạo khác nhau trong trầm tích Holocen và 

Pleistocen. Do đó khi tiến hành khai thác, các mỏ này đều phát sinh rất nhiều vấn 

đề, dẫn đến một số mỏ phải tạm dừng khai thác, bởi một số nguyên nhân sau:  

1. Không phù hợp với điều kiện địa chất và ĐCTV 

Trong tầng Holocen, thông thường chiều dày tầng quặng không lớn (<10 m), 

tuy nhiên, ngay trong tầng khai thác này cũng có những khu vực có chiều dày thân 

quặng lên tới 20 m,...  dẫn đến việc khai thác bằng những công nghệ đã chọn sẽ 

tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sản xuất.  

Trong tầng Pleistocen, thường có chiều dày thân quặng lớn tới 100 m; điều 

kiện ĐCTV (cả nước mặt và nước ngầm) không thuận lợi; việc lựa chọn công nghệ 

khai thác khó khăn; công nghệ đề xuất chủ yếu là sử dụng khai thác sức nước, gặp 

rất nhiều khó khăn trong việc cấp nước cho khai thác, tuyển thô và thải cát. Thực tế 

hiện nay, đây là vấn đề lớn nhất đối với các mỏ titan sa khoáng có chiều dày lớn.  
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Hình 1.16. Tầng khai thác bị lở do chiều sâu khai thác lớn [14] 

 

2. Không đáp ứng sản lượng khai thác và gây tổn thất tài nguyên khoáng sản 

Việc lựa chọn công nghệ khai thác còn chưa hợp lý dẫn tới thực tế là các mỏ 

không đáp ứng được sản lượng, hầu hết các mỏ titan sa khoáng ven biển hiện nay 

của Việt Nam đều khai thác thấp hơn sản lượng thiết kế (Bảng 1.8). Một trong 

những nguyên nhân chủ yếu chính là do các mỏ sử dụng công nghệ khai thác chưa 

hợp lý; việc lựa chọn khai thác sức nước chiếm khối lượng lớn, yêu cầu sử dụng 

lượng nước rất lớn để biến cát quặng thành bùn quặng phục vụ cho việc khai thác, 

tuyển thô và thải cát; việc thu hồi nước trong khai thác chỉ dao động 50% vào mùa 

khô, do đó các mỏ không thể khai thác đảm bảo sản lượng và gây tổn thất lớn tài 

nguyên khoáng sản.  

Bảng 1.8. Bảng thống kế sản lượng trung bình các năm khai thác của một số 

mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam [14] 

TT Tên mỏ Khu vực 

Sản lượng theo 

giấy phép, 

tấn/năm 

Sản lượng 

TB thực tế, 

tấn/năm 

1 Mỹ Thành 1 Bình Định 52.500 51.000 

2 Mỹ Thành 2 Bình Định 26.250 14.078 

3 Mỹ Thành 3 Bình Định 24.150 14.100 

4 Nam Đề Gi Bình Định 35.000 32.549 

5 Thiện Ái 2  Bình Thuận 3.186 1.600 

6 Thiện Ái  Bình Thuận 24.000 13.000 
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TT Tên mỏ Khu vực 

Sản lượng theo 

giấy phép, 

tấn/năm 

Sản lượng 

TB thực tế, 

tấn/năm 

7 Vũng Môn Bình Thuận 11.025 7.000 

8 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận 213.900 35.000 

9 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận 43.490 5.000 

10 Mũi Đá  Bình Thuận 70.000 25.000 

11 Nam Suối Nhum Bình Thuận 117.345 39.000 

 

3. Trình tự khai thác, thải cát và phục hồi môi trường chưa hợp lý 

Trình tự khai thác, thải cát và cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý là điều rất quan 

trọng đối với khai thác titan sa khoáng ven biển, đặc biệt trong tầng cát đỏ Pleistocen. 

Hiện tại chưa có mỏ nào khai thác hết được thân quặng có chiều dày lớn 80÷100 m. 

Trình tự khai thác xuống sâu chưa được đề cập chi tiết trong các công nghệ khai thác, 

phần dưới sâu có nơi còn bị bỏ lại, dẫn tới tổn thất tài nguyên khoáng sản rất lớn. 

Việc đổ bãi thải tạm là bắt buộc với các khoảnh khai thác đầu tiên và khi thân 

quặng có chiều dày lớn. Bãi thải tạm trong tầng cát đó sẽ có khối lượng lớn, thời 

gian tồn tại dài, làm cho công tác hoàn thổ phục hồi môi trường diễn ra chậm hơn, 

phần cát quặng và cát thải không thể phân biệt rõ ràng, khi tiến hành thải lại vào bãi 

thải trong dễ gây tổn thất tài nguyên.  

 

Hình 1.17. Minh họa trình tự khai thác, thải cát chưa hợp lý [14] 

4. Chưa đảm bảo an toàn, đặc biệt là ổn định bờ mỏ 

Trong quá trình khai thác, các mỏ titan sa khoáng Việt Nam vẫn thường xuyên 

xảy ra nguy cơ mất an toàn do bị sạt lở tầng và bờ mỏ. Khi khai thác thân quặng có 



 

 

 

31 

chiều dày lớn, hiện tượng này vẫn xảy ra ở hầu hết các mỏ titan sa khoáng khu vực 

Ninh Thuận và Bình Thuận. 

 

Hình 1.18. Nguy cơ mất an toàn khi bờ mỏ bị trượt lở [14] 

5. Chưa hiệu quả trong việc khai thác và phát triển bền vững 

Khai thác titan sa khoáng ven biển Việt Nam được tiến hành từ những thập niên 

1990 đến nay, đã gần 30 năm. Tuy nhiên, ngành khai thác titan sa khoáng cũng như chế 

biến sâu của Việt Nam chưa thực sự bền vững; công tác khai thác càng ngày càng trở 

lên khó khăn bởi tác động từ việc khai thác tới môi trường; áp lực của giá thành sản 

phẩm, cân bằng giữa môi trường, xã hội với phát triển kinh tế. Rất nhiều hệ lụy trong 

khai thác titan sa khoáng đã được phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như: mất nước, mất đất rừng, ô nhiễm môi trường, vỡ bãi thải bùn... trong đó cũng có 

nhiều trường hợp là do chưa sử dụng chưa đúng công nghệ khai thác. 

1.3.3.5. Tác động đến môi trường do hoạt động khai thác, chế biến titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam  

        Khai thác, chế biến titan sa khoáng ven biển là ngành công nghiệp quan trọng 

góp phần phát triển kinh tế vùng và đất nước. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác, chế 

biến ở trên cũng là một trong những nguyên nhân gây tác động xấu đến môi trường, 

thể hiện ở các khía cạnh sau:  

        1. Biến đổi địa hình, cảnh quan  

        Khai thác quặng sa khoáng đã làm cho địa hình các khu mỏ biến đổi như làm 

thay đổi địa hình và cấu trúc cảnh quan, tạo nên bề mặt lồi lõm, có những chỗ khai 

thác sâu xuống tới mực nước ngầm tạo nên các moong trũng, thấp hơn địa hình 
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nguyên thủy làm xuất hiện các hiện tượng biến dạng đường bờ biển, sạt lở bờ 

moong, bờ biển, cát bay, cát lấn vào đất liền,...  

 2. Tác động đến hệ sinh thái rừng và đất  

        Để có diện tích khai thác, nhiều khu rừng phòng hộ như ở khu mỏ đã bị chặt 

phá, xâm lấn để lấy đất khai thác quặng, thải cát gây ô nhiễm và suy thoái đất. Phần 

lớn diện tích mỏ được cấp là cồn cát, bãi bồi ven sông, biển được sử dụng để trồng 

màu như khoai, đậu, lạc,... hoặc quy hoạch bảo vệ rừng phòng hộ. Những tác động 

chính của quá trình khai thác mỏ đến môi trường đất ven biển là: chiếm dụng đất 

lâu dài, thải ra xung quanh khai trường khối lượng cát thải lớn, diện tích được hoàn 

thổ và trồng cây chiếm tỷ lệ thấp so với diện tích đã khai thác xong.  

 3. Ô nhiễm môi trường nước  

 Hoạt động khai thác và tuyển quặng sa khoáng tạo ra lượng nước thải lớn, đặc 

biệt là ở khâu tuyển ướt, nước được thải xuống bãi cát tại chỗ không qua xử lý. Kết 

quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất, nước ngầm xung quanh khu mỏ và 

nước mặt tiếp nhận nước thải trong một số khu khai thác có lượng cặn lơ lửng cao 

hơn tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, nước thải sau tuyển vét có khối lượng lớn có độ 

đục, hàm lượng sắt, chất rắn lơ lửng và dầu mỡ cao cũng có thể gây ô nhiễm cho 

nguồn nước [26, 42, 45, 52]. 

 4. Ô nhiễm môi trường không khí  

        Ô nhiễm lớn nhất đến môi trương không khí là ô nhiễm bụi phát sinh từ các 

khâu tuyển tinh (tuyển điện, tuyển từ). Các số liệu đo nồng độ bụi trong các xưởng 

tuyển thường dao động trong khoảng 1,5÷3,0 mg/m3. Bụi bao gồm cả bụi silic và 

bụi phóng xạ, có thể gây bệnh đường hô hấp và ảnh hưởng phóng xạ (liều chiếu 

trong) đối với công nhân, nhất là ở xưởng tuyển tinh nơi quặng đã được làm giàu. Ở 

các xưởng tuyển có sử dụng dầu FO hoặc than để sấy quặng thì lượng khí thải độc 

hại như CO, SO2, NO2 cũng là nguồn gây nhiễm cục bộ.  

        5. Ô nhiễm tiếng ồn  

        Theo quy định về giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân 

cư là 75dB thì tiếng ồn ở các cơ sở khai thác, chế biến titan sa khoáng vượt từ 1,1÷ 
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1,4 lần. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất có không gian rộng, thoáng nên tiếng ồn chỉ 

ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất, ít ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.  

        6. Ô nhiễm phóng xạ  

  Môi trường phóng xạ trên các mỏ khoáng chưa khai thác: tổng hợp các kết quả 

đo địa vật lý phóng xạ mặt đất tỷ lệ 1:1.000.000 và các kết quả đo phóng xạ trong 

các đề án điều tra địa chất tìm kiếm quặng sa khoáng ven bờ biển miền Trung cho 

thấy giá trị trung bình liều chiếu ngoài trên các thân quặng titan sa khoáng hầu hết 

đều thấp hơn giới hạn cho phép [29, 32].  

        Các khu vực đang khai thác và chế biến bị ảnh hưởng bởi môi trường phóng 

xạ, đó là xưởng tuyển ướt và xưởng tuyển tinh [39]. 

 Những nghiên cứu về khai thác titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

1.3.4.1 Các luận án tiến sĩ, thạc sĩ khoa học đã công bố 

1. Luận án Tiến sĩ kinh tế của tác giả Phan Thị Thái năm 2005 “Nghiên cứu 

phương pháp đánh giá giá trị kinh tế và định hướng khai thác khoáng sản titan sa 

khoáng ở Việt Nam” [15].  

2. Luận án Tiến sĩ địa chất của tác giả Bùi Tất Hợp năm 2010 “Đánh giá tiềm 

năng sa khoáng ven bờ biển miền Trung Việt Nam, sử dụng hợp lý kinh tế chúng 

vào bảo vệ môi trường” [6].  

 3. Một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về titan sa khoáng:  

 Liên quan đến các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam còn có một số luận 

văn thạc sĩ của các tác giả sau: Đào Bùi Din [1], Trần Văn Thảo [17], Đinh Việt 

Khôi [8], Nguyễn Hữu Hiệu [4], Bùi Thế Nam [10], Phan Bảo Trung [20], Lê Quí 

Thảo [16], Đỗ Thị Như Quỳnh [13]. 

Các nghiên cứu trên chủ yếu đi sâu về lĩnh vực địa chất các mỏ titan sa khoáng 

của Việt Nam. Phần nghiên cứu về công nghệ khai thác cũng mới chỉ mang tính 

chất đề xuất công nghệ sơ bộ chủ yếu cho các khoáng sàng titan có điều kiện địa 

chất không phức tạp, trong các sa khoáng hình thành tuổi Holocen hay trong tầng 

cát xám. Hiện tại, chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu toàn diện nào về công nghệ 

khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam. 
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1.3.4.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học   

 1. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ thân thiện môi trường để khai thác 

quặng ilmenit trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, 2008. Chủ nhiệm: GS.TSKH. 

Đặng Trung Thuận, ĐHQG Hà Nội [19]. 

 Nghiên cứu này mới chỉ đề xuất một mô hình công nghệ khai thác, mà chưa có 

so sánh đối chứng với các phương pháp khai thác khác, do đó chưa toàn diện và 

chưa tính tới các điều kiện của các mỏ titan sa khoáng ven biển khác của Việt Nam. 

2. Nghiên cứu công nghệ xây dựng mô hình khai thác - tuyển thô di động titan 

sa khoáng ven biển, 2009. Chủ nhiệm: ThS. Đào Công Vũ, Viện Khoa học Công 

nghệ Mỏ - Luyện kim [21]. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã tập trung về đánh giá nghiên cứu các mô 

hình tuyển quặng titan sa khoáng của một số đơn vị khai thác hiện tại đang sử tuyển 

thô KVN, từ đó phân tích những ưu - nhược điểm của các mô hình và đề xuất mô 

hình tuyển lý thuyết cho từng loại sa khoáng. Tuy nhiên, công trình này cũng mới 

chỉ dừng ở việc đề xuất và kiến nghị về các mô hình tuyển phù hợp, mà chưa đề cập 

tới công nghệ khai thác cho từng loại khoáng sàng.  

3. Nghiên cứu công nghệ khai thác và tuyển hợp lý nhằm phát triển bền vững tài 

nguyên sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ khu vực Bình Thuận, Việt Nam, 2016. 

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim [2]. 

Nghiên cứu này mới chỉ mang tính đề xuất mô hình mà chưa có cơ sở tính 

chọn phương án khai thác cho một mỏ bất kỳ, đặc biệt, chưa đề cập tới điều kiện ổn 

định bờ mỏ, vấn đề cải tạo và phục hồi môi trường. Ngoài ra, nghiên cứu này chủ 

yếu đi sâu vào vấn đề tuyển nhiều hơn vấn đề khai thác.  

4. Nghiên cứu đánh giá khả năng và hiệu quả khai thác và tuyển quặng titan – 

zircon khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận, 2016. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn 

Minh, Viện Khoa học và Công nghệ mỏ  (TKV) [9]. 

Đây là một nghiên cứu có tính toán khá chi tiết cho các khâu công nghệ khai 

thác titan sa khoáng khu vực tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các 

yếu tố ảnh hưởng tới khai thác titan sa khoáng khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình 
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Thuận, nghiên cứu đã đưa ra 3 phương án khai thác, sau đó so sánh các chỉ tiêu kinh 

tế - kỹ thuật để chọn ra phương án khai thác tối ưu. Tuy nhiên, đề tài chỉ thực hiện 

cho một khu vực khai thác của một mỏ cụ thể, vì vậy việc đánh giá, đề xuất chưa 

mang tính tổng quát, toàn diện. 

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

1. Titan sa khoáng là loại khoáng sản quan trọng đối với thế giới và Việt Nam. 

Loại khoáng sản này được khai thác để phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp quan 

trọng khác như: ngành bột mầu, ngành sơn, ngành công nghiệp giấy, ngành chế tạo 

linh kiện điện tử, ngành nhựa, ngành chất dẻo và cao su tổng hợp, ngành sứ và thủy 

tinh, ngành y tế và dược liệu, ngành  mỹ phẩm, quân sự, môi trường,… 

2. Việt Nam có tiềm năng đáng kể về trữ lượng titan sa khoáng ven biển, trải 

dài từ Bắc tới Nam, nhưng tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bà Rịa - Vũng 

Tàu, trong đó phân bố chủ yếu tại các khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc 

Bà Rịa (chiếm hơn 90% tổng trữ lượng quặng titan của đất nước).  

3. Trên thế giới, quặng titan sa khoáng được khai thác chủ yếu bằng 2 công 

nghệ: khai thác ướt (tàu cuốc, tàu hút) và khai thác khô (máy cạp, máy xúc, máy ủi, 

ô tô). Tại Việt Nam hiện nay, quặng titan sa khoáng chủ yếu được khai thác bằng 2 

công nghệ khai thác sau: (i) Công nghệ khai thác sử dụng thiết bị xúc, ô tô kết hợp 

với tổ hợp tuyển cố định; (ii) Công nghệ khai thác sử dụng súng bắn nước, bơm hút 

kết hợp với tổ hợp bè tuyển di động. Đây là công nghệ khai thác kết hợp khô và ướt. 

4. Các công nghệ khai thác quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam hiện 

tại còn chưa phù hợp với các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. 

5. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu toàn diện nào đề cập tới: (i) 

việc phân loại các khoáng sàng sa khoáng titan của Việt Nam nhằm định hướng cho 

việc lựa chọn công nghệ khai thác khả thi và (ii) xây dựng các tiêu chí nhằm nghiên 

cứu đề xuất được công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam dựa trên đặc điểm tự nhiên của khoáng sàng, đảm bảo cho mỏ 

khai thác hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.  
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PHÂN LOẠI CÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

 

Để có cơ sở định hướng cho việc nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác phù 

hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam, việc phân loại các mỏ này là 

công việc tiên quyết và cần thiết. 

Do các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam (kéo dài từ Thanh Hóa đến 

Bà Rịa - Vũng Tàu), được hình thành ở những điều kiện địa chất, tự nhiên khác nhau 

nên có đặc điểm rất khác nhau về địa hình bề mặt, sự phân bố khoáng sàng, chiều dày 

thân quặng, hàm lượng, tính chứa sét, mức độ ngậm nước,… Những đặc điểm này 

ảnh hưởng rất lớn tới việc nghiên cứu công nghệ và thiết bị khai thác cho mỏ. 

Các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam có trữ lượng, chất lượng và điều 

kiện khai thác khác nhau, do đó chúng cũng khác nhau về quy mô mỏ và giá trị kinh 

tế khoáng sàng. Đây cũng là một tiêu chí cần được quan tâm khi định hướng lựa 

chọn công nghệ khai thác khả thi cho các mỏ titan. 

Cũng như các mỏ titan sa khoáng ven biển của thế giới, các sơ đồ công nghệ 

khai thác khả thi cho các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam cũng bao gồm 

nhóm các công nghệ khai thác khô, ướt và kết hợp. Ngoài ra, do điều kiện địa chất 

đặc thù, khoáng sàng phân bố trong khu vực có điều kiện địa chất thủy văn (ĐCTV) 

không thuận lợi, chiều dày thân quặng (phía trên mực nước tự nhiên) lớn, công nghệ 

khai thác kết hợp các khâu khai thác, tuyển thô và thải cát,… cho nên NCS đề xuất 

phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo các đặc điểm sau: 

- Đặc điểm địa chất; 

- Đặc điểm ĐCTV; 

- Quy mô của mỏ; 

- Đặc điểm công nghệ khai thác.  

2.1. PHÂN LOẠI MỎ THEO ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT  

Các kết quả nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò quặng sa khoáng ven biển 

Việt Nam đã phát hiện và xác định quặng sa khoáng tổng hợp ven bờ biển có giá trị 
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công nghiệp phân bố trong các tầng trầm tích biển tuổi Pleistocen giữa đến muộn và 

các trầm tích biển (m), biển-gió (mv) tuổi Holocen giữa đến muộn. 

  

Hình 2.1. Trầm tích biển Holocen ở 

vùng Quảng Xương, Thanh Hóa [51] 

Hình 2.2. Trầm tích biển Pleistocen 

(cát đỏ) Ninh Thuận [51] 

2.1.1. Hình thái thân quặng 

Các thân quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam có hình dạng biến đổi phức 

tạp phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố địa hình, địa mạo ven bờ và hình thái đường 

bờ biển, đa số các thân quặng thường có dạng kéo dài theo đường bờ biển, phân bố 

ở sát bờ biển hoặc ăn sâu vào lục địa cách bờ biển vài km, đôi khi vài chục km. 

Trên mặt cắt, các thân quặng có dạng lớp, hoặc thấu kính đơn giản đến phức 

tạp. Ranh giới trên của các thân quặng phụ thuộc vào bề mặt địa hình, ranh giới 

dưới nhìn chung tương đối điều hòa, phần lớn nằm ngang hoặc hơi nghiêng ra biển.  

2.1.2. Kích thước thân quặng 

Thống kê kích thước các thân quặng sa khoáng ven biển Việt Nam đã được 

thăm dò và đánh giá trước năm 2005 (Phụ lục 05) cho thấy: kích thước các thân 

quặng sa khoáng có chiều dài từ vài trăm mét đến 20 km, rộng 25÷700 m, dày 

0,5÷10 m. Đặc biệt, theo tài liệu năm 2009 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, trong tầng cát đỏ hệ tầng Phan Thiết (mq1
2pt) vùng Bắc Bình Thuận, hầu 

như toàn bộ địa tầng là thân quặng công nghiệp có kích thước: dài khoảng 50 km, 

rộng đến 20 km, chiều dày trung bình 90 m [6. 

2.1.3. Thành phần vật chất  

Tổng hợp kết quả nghiên cứu thành phần cát quặng trong các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam cho thấy: thành phần quặng nguyên khai gồm phần 
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không quặng chiếm tỷ lệ 80,2÷99,7 % và phần quặng chiếm tỷ lệ 0,3÷18,8 %. Các 

khoáng vật chứa titan bao gồm:  

+ Ilmenit (FeTiO3): là khoáng vật quặng chủ yếu với hàm lượng phổ biến từ vài 

kg/m3 đến vài chục kg/m3, nhiều mẫu đạt hàng trăm kg/m3. Ilmenit chiếm tỷ lệ từ 50 % 

đến trên 90 % tổng KVN có ích, gồm các thành phần chính sau: TiO2 = 48,50÷53,00 

%, FeO = 39,96÷44,78 %, MnO = 3,40÷8,60 %, SiO2 = 0,32÷2,68 % [46]. 

+ Rutil (TiO2): là khoáng vật phổ biến trong các dải ven biển Việt Nam. Hàm 

lượng khoáng vật rutil từ 0,2÷8,5 kg/m3, chiếm 0,7÷2,0% tổng KVN có ích [57].  

+ Anatas (TiO2): là khoáng vật thường gặp, song so với rutil thì hàm lượng ít 

hơn. Hàm lượng của anatas từ vài hạt đến 0,6 kg/m3 [50]. 

+ Leucocen (TiO2.nH2O): là khoáng vật thường gặp, so với anatas thì hàm 

lượng leucocen lại ít hơn, dao động từ vài hạt đến 0,3 kg/m3 [74].  

+ Zircon (ZrSiO4): là khoáng vật rất phổ biến trong quặng có dạng mảnh vỡ, 

dạng lăng trụ lưỡng tháp và dạng bị bào tròn. Hàm lượng zircon từ 0,3 kg/m3 đến 10 

kg/m3, gồm các thành phần: ZrO2 = 62,94÷64,83 %, HfO2 = 1,56÷3,34 %, SiO = 

32,15÷33,58 % [55]. 

+ Monazit (Ce, La,…)PO4: là khoáng vật tương đối phổ biến, hàm lượng từ 

vài hạt đến 4,8 kg/m3. 

2.1.4. Độ hạt khoáng vật quặng  

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu mẫu độ hạt khoáng vật quặng titan sa 

khoáng ở dải ven bờ biển Việt Nam, các khoáng vật quặng chủ yếu tập trung trong 

khoảng cỡ hạt từ 0,07÷0,25 mm chiếm trên 90%, trong đó kích thước hạt khoáng 

vật quặng trong các thành tạo Holocen thường lớn hơn. Độ hạt quặng trong trầm 

tích Holocen phổ biến ở cỡ hạt 0,1÷0,25 mm (chiếm 60,8÷87 %), cỡ hạt <0,1mm 

chiếm 9÷37,9 %; độ hạt quặng trong trầm tích Pleistocen chủ yếu 0,07÷0,1 mm 

(chiếm 68,17 %) và cỡ hạt > 0,1 mm chiếm tỷ lệ 24,81 % . 

Dựa vào nguồn gốc thành tạo và điều kiện địa chất, NCS phân các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam thành 2 nhóm như sau (Hình 2.3):  

- Nhóm 1: Các mỏ titan sa khoáng hình thành trong trầm tích tuổi Holocen 
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muộn, tập trung chủ yếu trong tầng cát xám khu vực từ Thanh Hóa tới Phú Yên; có 

chiều dài từ vài trăm mét đến 20 km, rộng 25÷700 m, dày 0,5÷10 m. 

- Nhóm 2: Các mỏ titan sa khoáng hình thành trong trầm tích tuổi Pleistocen, 

tập trung chủ yếu trong tầng cát đỏ khu vực từ Ninh Thuận tới Bình Thuận; có chiều 

dài khoảng 50 km, rộng đến 20 km, chiều dày trung bình 90 m. 

 

Hình 2.3. Phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo đặc điểm 

địa chất 
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2.2. PHÂN LOẠI MỎ THEO ĐẶC ĐIỂM ĐCTV 

Trong khai thác titan sa khoáng, các khâu khai thác, tuyển sơ bộ, vận chuyển 

quặng và thải cát đều dùng đến sức nước. Do đó, đặc điểm ĐCTV là một yếu tố rất 

quan trọng trong việc xem xét khả năng khai thác mỏ. Nếu mỏ nằm trong khu vực 

có điều kiện ĐCTV thuận lợi (TL), hiệu quả khai thác sẽ rất cao và sẽ là ngược lại 

nếu khu vực mỏ có điều kiện ĐCTV không thuận lợi (KTL).  

Căn cứ  các số liệu thu thập từ nhiều nguồn tài liệu, NCS đã thống kê đặc điểm 

chiều dày thân quặng và điều kiện ĐCTV để phân loại các mỏ  titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam như Bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Đặc điểm ĐCTV của các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

TT Tên mỏ Ví trí khu mỏ Tỉnh 

Đặc điểm 

ĐCTV 

TL KTL 

1 Kỳ Khang Kỳ Phú - Kỳ Khang, Kỳ Anh Hà Tĩnh x  

2 
Cẩm Xuyên Thạch Vân,   

Cẩm Xuyên 

Hà Tĩnh x  

3 
Sen Thủy Ngự Thủy Nam,  

Lệ Thủy 

Quảng Bình x 

 

 

4 
Đồng Luật Vĩnh Thải,  

Vĩnh Linh 

Quảng Trị x  

5 
Vĩnh Tú  Vính Tú - Vĩnh Thái, Vĩnh 

Linh 

Quảng Trị x  

6 Hải Khê  Gio Linh, Hải Khê  Quảng Trị x  

7 
Gio Linh Trung Giang,  

Gio Linh 

Quảng Trị x  

8 
Quảng Ngạn Quảng Công,  

Quảng Điền 

Thừa Thiên Huế x  

9 
Phú Diễn  Phú Diễn,  

Vinh Xuân 

Thừa Thiên Huế x  
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TT Tên mỏ Ví trí khu mỏ Tỉnh 

Đặc điểm 

ĐCTV 

TL KTL 

10 
Mỹ Thành 1 Mỹ Thành 1,  

Phù Mỹ  

Bình Định x  

11 
Mỹ Thành 2 Mỹ Thành 2,  

Phù Mỹ  

Bình Định x  

12 
Mỹ Thành 3 Mỹ Thành 3,  

Phù Mỹ  

Bình Định x  

13 
Mỹ An  Mỹ An 5,  

Phù Mỹ 

Bình Định x  

14 Nam Đề Gi Cát Thành - Cát Hải, Phù Cát  Bình Định x  

15 
Từ Hóa - Từ 

Thiện   

Từ Hóa,  

Từ Thiện   

Ninh Thuận  x 

16 
Sơn Hải  Phước Dinh,  

Thuận Nam  

Ninh Thuận   

17 
Thiện Ái 2  Thiện Ái 2 - Hòa Thắng, Bắc 

Bình  

Bình Thuận  x 

18 
Thiện Ái  Hồng Phong -  Hòa Thắng, 

Bắc Bình  

Bình Thuận  x 

19 
Vũng Môn Hòa Thắng,  

Bắc Bình 

Bình Thuận  x 

20 
Long Sơn - 

Suối Nước 1 

Mũi Né,  

Phan Thiết 

Bình Thuận  x 

21 
Long Sơn - 

Suối Nước 2 

Mũi Né,  

Phan Thiết 

Bình Thuận  x 

22 Mũi Đá  Hàm Thuận Bắc  Bình Thuận  x 

23 
Nam Suối 

Nhum 

Tân Thành,  

Hàm Thuận Nam 

Bình Thuận  x 

 



 

 

 

42 

 

Hình 2.4. Phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo điều kiện 

địa chất thủy văn 

2.3. PHÂN LOẠI MỎ THEO QUY MÔ 

Từ công thức hoá học của ilmenit (FeTiO3), tính được tỉ trọng các nguyên tố 

Fe=36,8 %, Ti=31,6 % và O=31,6 %, kết hợp với đặc điểm các mỏ titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam có khoáng vật quặng chủ yếu chứa titan là ilmenit (52÷54% 

TiO2), có ít rutin và các khoáng vật khác.  

Theo [15], quy mô các mỏ titan sa khoáng ven có thể được phân loại dựa trên 

trữ lượng KVN (quặng thô) như sau: 
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- Mỏ quy mô lớn: 1.500.00015.000.000 tấn quặng thô;  

- Mỏ quy mô trung bình: 150.0001.500.000 tấn quặng thô; 

- Mỏ quy mô nhỏ: 75.000150.000 tấn quặng thô; 

- Điểm quặng: < 75.000 tấn quặng thô.  

Từ các kết quả nghiên cứu trên, NCS phân loại các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam theo quy mô mỏ dựa trên trữ lượng quặng thô của mỏ như Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo quy mô mỏ 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Phân loại theo quy mô mỏ Trữ lượng 

quặng thô, 

tấn 
QL QTB QN QĐ 

1 Kỳ Khang Hà Tĩnh x    1.567.000 

2 Cẩm Xuyên Hà Tĩnh  x   1.019.000 

3 Sen Thủy Quảng Bình  x   217.596 

4 Đồng Luật Quảng Trị   x  121.189 

5 Vĩnh Tú  Quảng Trị   x  102.283 

6 Hải Khê  Quảng Trị  x   172.293 

7 Gio Linh Quảng Trị    x 66.206 

8 Quảng Ngạn Thừa Thiên Huế  x   376.305 

9 Phú Diễn  Thừa Thiên Huế  x   568.735 

10 Mỹ Thành 1 Bình Định  x   736.732 

11 Mỹ Thành 2 Bình Định  x   326.076 

12 Mỹ Thành 3 Bình Định  x   322.110 

13 Mỹ An  Bình Định  x   179.454 

14 Nam Đề Gi Bình Định  x   334.597 

15 Từ Hóa - Từ Thiện   Ninh Thuận x    3.929.646 

16 Sơn Hải  Ninh Thuận x    3.329.312 

17 Thiện Ái 2  Bình Thuận    x 44.617 

18 Thiện Ái  Bình Thuận  x   218.000 

19 Vũng Môn Bình Thuận   x  90.049 
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TT Tên mỏ Tỉnh 

Phân loại theo quy mô mỏ Trữ lượng 

quặng thô, 

tấn 
QL QTB QN QĐ 

20 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận x    2.234.875 

21 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận  x   378.994 

22 Mũi Đá  Bình Thuận   x  148.069 

23 Nam Suối Nhum Bình Thuận x    2.343.159 

 

Hình 2.5. Phân loại mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo quy mô của mỏ 
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2.4. PHÂN LOẠI MỎ THEO ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ KHAI THÁC  

2.4.1. Tổng quan công nghệ khai thác bằng sức nước  

Để thu hồi khoáng sản có ích từ lòng đất (nói chung) bằng phương pháp lộ 

thiên (trong đó có sa khoáng) người ta có thể áp dụng nhiều phương pháp khai thác 

khác nhau. Tương ứng với mỗi phương pháp là một công nghệ và thiết bị sử dụng 

nhất định với một hiệu quả kinh tế đạt được nhất định. Do vậy, việc nghiên cứu, lựa 

chọn công nghệ và thiết bị khai thác hợp lý với điều kiện tự nhiên cụ thể của 

khoáng sàng là hết sức cần thiết. Công nghệ khai thác hợp lý được biểu thị qua “Hệ 

thống khai thác” (HTKT) của khoáng sàng đó và được định nghĩa là “trình tự và 

phương thức tiến hành các công tác chuẩn bị, xúc bóc và khai thác, sao cho mỏ lộ 

thiên hoạt động được an toàn, hiệu quả kinh tế cao, thu hồi tối đa tài nguyên lòng 

đất và tác động xấu tới môi trường là nhỏ nhất” [3]. 

Giáo sư E. F. Sêskô (năm 1947) đã dựa vào phương thức chuyển đất đá thải 

vào bãi thải để phân loại HTKT. Trên cơ sở phương pháp phân loại HTKT của Giáo 

sư E. F. Sêskô, Viện sĩ N.V. Menhikôv đã bổ sung thêm dấu hiệu ”phương tiện vận 

tải đất đá thải” để phân loại chi tiết hơn HTKT. Viện sĩ V.V. Rjepxki đã phân loại 

HTKT trên cơ sở trình tự tiến triển công trình, phương tiến triển công trình và vị trí 

bãi thải của mỏ lộ thiên.  

Ở Việt Nam, để phù hợp với đều kiện tự nhiên và kỹ thuật của các mỏ lộ thiên, 

các nhà khoa học đã nghiên cứu bổ sung thêm “HTKT đáy mỏ hai cấp” và “HTKT 

có góc nghiêng bờ công tác lớn”. 

Trong khai thác khoáng sản bằng sức nước (gọi tắt là khai thác sức nước) thì 

HTKT của nó là “quá trình hoàn thành đồng bộ các khâu công việc phá vỡ đất đá, 

vận tải chúng bằng sức nước và chất chúng vào bãi thải bùn, nhằm thu hồi khoáng 

sản có ích từ lòng đất theo một trình tự xác định về không gian và thời gian”. Trong 

khai thác bằng sức nước, Giáo sư G.A. Nurôc  đã căn cứ vào các dấu hiệu: phương 

thức vận tải bùn (có áp hay tự chảy), cách làm tơi đất đá (bằng sức nước, bằng cơ 

giới) và thiết bị sử dụng trong khai thác (máy xúc, súng bắn nước, bơm bùn, máy 

nâng thủy lực, các loại tàu cuốc, tàu hút bùn),… để phân loại HTKH [3] (Bảng 2.3). 
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Bảng 2.3. Phân loại hệ thống khai thác sức nước của G.A. Nurôc [3], [5] 

Quy 

ước 

HTKT 

Tên gọi 
Ký hiệu 

HTKT 

Phương thức phá vỡ 

đất đá 

Phương pháp 

vận tải bùn 

A 

HTKT khấu 

theo lớp 

nghiêng và 

vận tải tự 

chảy 

A1 Dùng súng bắn nước làm tơi 

đất đá từ trên hay dưới tầng, 

không làm tơi sơ bộ. 

Tạo vữa bằng súng bắn nước, 

làm tơi sơ bộ bằng cơ giới 

 

Vận tải tự chảy 

bằng máng hoặc 

rãnh dẫn bùn. 
 

A2 

B 

HTKT khấu 

theo lớp 

nghiêng và 

vận tải bằng 

nước có áp 

B3 Dùng súng bắn nước để phá 

vỡ đất đá từ tầng trên hay tầng 

dưới. 

 Làm tơi sơ bộ bằng máy xúc; 

dùng thiết bị chuyên dụng di 

động để làm rửa xói đất đá.  

Dùng máy xúc đắp đống và 

làm tơi vụn thành vữa bằng 

súng bắn nước 

Vận tải bằng 

nước có áp nhờ 

bơm bùn, ống 

đẩy thủy lực 

hoặc thiết bị 

khác. 

Vận tải bằng 

nước có áp. 

 

 

B4 

B5 

A - B 

HTKT hỗn 

hợp, vận tải 

bằng tự chảy 

và có áp 

A1-B3 Không làm tơi và có làm tơi 

sơ bộ 

 

Phối hợp vận tải 

bằng tự chảy và 

có áp. 

A2-B4 

A2-B5 

B - C 

HTKT đặc 

biệt có các 

thiết bị bơm-

hút bùn đặt 

trên phương 

tiện nổi 

B-C6 Khai thác tàu hút hay máy 

bơm bùn có hoặc không làm 

tơi bằng cơ giới cơ giới 

Khai thác đất đá có dùng súng 

bắn nước và trạm bơm bùn nổi 

Vận tải có áp 

bằng đường ống 

đặt trên phao và 

trên bờ. B-C7 
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 Tóm tắt các sơ đồ HTKT sức nước theo phân loại của Giáo sư G.A. Nurôc 

được minh họa trong Hình 2.6. 

Trong HTKT A1: đất đá được khấu theo lớp nghiêng và bùn quặng được vận 

tải bằng phương pháp tự chảy. Đất đá được súng bắn nước làm tơi trực tiếp (không 

làm tơi sơ bộ) từ mặt tầng trên hay mặt tầng dưới. Có thể dùng máng để hỗn hợp 

bùn nước tự chảy hoặc chảy trực tiếp trên nền đất. 

Hệ thống khai thác theo lớp nghiêng và vận tải bùn bằng tự chảy (A2): Làm tơi 

đất đá sơ bộ bằng thiết bị cơ giới như máy ủi, máy xúc, máy xới,… từ trên hay dưới 

tầng, sau đó dùng súng bắn nước đánh tơi để tạo thành bùn vữa để vận tải tự chảy 

bằng máng hoặc rãnh dẫn bùn. 

Tương tự như HTKT B3 và HTKT B4, nhưng HTKT B5 dùng máy xúc đắp 

đống và sau đó dùng súng bắn nước làm tơi vụn thành vữa và vận chuyển chúng đi 

bằng dòng cao áp. HTKT B-C6 là phương pháp khai thác bằng tàu hút bùn hoặc 

máy bơm bùn đặt trên ụ nổi, có hoặc không làm tơi bằng cơ giới cơ giới, vận tải có 

áp bằng đường ống có áp đặt trên phao và trên bờ. 
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Hình 2.6. Các sơ đồ HTKT theo phân loại của Giáo sư G.A. Nurôc [3], [5] 

a- Sơ đồ hệ thống khai thác A1; b- Sơ đồ hệ thống khai thác A2; c- Sơ đồ hệ thống khai 

thác B3; d- Sơ đồ hệ thống khai thác B4; e- Sơ đồ hệ thống khai thác B5; f- Sơ đồ hệ thống 

khai thác A-B; g- Sơ đồ hệ thống khai thác B-C6; h- Sơ đồ hệ thống khai thác B-C7 

Tương tự như HTKT B-C6, trong HTKT B-C7 đất đá và khoáng sản được phá 

vỡ bằng súng bắn nước ở tầng trên. Bùn vữa tự chảy vào hố bùn, sau đó được trạm 

bơm bùn (đặt nổi ở tầng dưới) bơm và vận tải theo đường ống đặt trên mặt nước và 

trên bờ để về xưởng tuyển hoặc bãi thải bùn. 

 Tuy nhiên, trong khai thác các khoáng sàng sa khoáng, lớp đất đá phủ thường 

có chiều dày nhỏ, khoáng sản có ích thường nằm lẫn trong đất đá như thiếc sa 

khoáng, titan ven biển, cromit sa khoáng, cát sông,… do vậy việc phân loại HTKT 

có thể dựa trên cơ sở phương thức bóc đất phủ hoặc khai thác quặng. 

2.4.2. Các sơ đồ công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển 

Công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển phải gắn liền công tác khai thác 

với công tác tuyển thô và thải cát. Do đó, dây truyền công nghệ khai - tuyển titan sa 

khoáng ven biển bao gồm 4 khâu chính sau: (i) - Khấu cát quặng; (ii) - Vận tải cát 

quặng; (iii) - Tuyển và (iv) - Thải cát (Hình 2.7). 
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Hình 2.7. Sơ đồ tổng quát công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển [3] 

Khấu cắt quặng có thể tiến hành bằng các phương tiện cơ giới (máy xúc, máy 

ủi,…) hoặc bằng sức nước (bơm hút, súng bắn nước, tàu hút). Vận tải cát quặng từ 

gương công tác tới nơi tuyển có thể bằng phương tiện cơ giới (ô tô, băng tải, máy 

ủi) hoặc bằng sức nước (tự chảy, bơm bùn cát). Khâu tuyển thô (thu hồi KVN có 

ích) được thực hiện bằng vít xoắn. Việc thải cát sau tuyển vào khoảng trống đã khai 

thác (gọi là thải trong) có thể thực hiện bằng phương tiện cơ giới (máy ủi) hoặc sức 

nước (bơm bùn). Khối lượng vận tải và chất kho quặng sau tuyển có khối lượng là 

rất nhỏ so với khối lượng mỏ (<1 %) do vậy không đưa vào tiêu chí phân loại.  

Các sơ đồ công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển được dựa trên đồng bộ 

thiết bị sử dụng trong dây truyền công nghệ là khấu cát quặng - vận tải cát quặng - 

tuyển thô - thải cát như sau:  

- Sơ đồ 1: Máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 2: Máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi; 

- Sơ đồ 3: Súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, 
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tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 4: Súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, 

tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi;  

- Sơ đồ 5: Bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 6: Bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi; 

- Sơ đồ 7: Tầu hút khấu quặng, vận tải bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải 

bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 8: Tầu hút khấu quặng, vận tải bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải 

bằng máy ủi; 

- Sơ đồ 9: Khấu quặng bằng máy xúc nhiều gàu, vận tải bằng băng tải hoặc cầu 

băng tải, tuyển vít xoắn, thải cát bằng băng tải.  

2.4.3. Công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển 

2.4.3.1. Công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, tuyển 

vít xoắn, thải bằng bơm bùn (Sơ đồ 1) 

Công nghệ này được sử dụng cho mỏ có công suất khai thác bất kỳ, khi nguồn 

nước hạn chế và ở xa khu mỏ, không có điều kiện để thải trong, thuận lợi nhất là khi 

bố trí được bãi thải ngoài gần trạm tuyển thô (Hình 2.8). 

Do hàm lượng KVN có ích trong cát quặng nhỏ (thường <1 %), nên tốc độ 

tăng giá thành sản phẩm sẽ nhanh hơn khi tăng quãng đường vận tải. Bởi vậy quãng 

đường vận tải không nên vượt quá 1,5÷2 km.  

Thiết bị xúc bóc sử dụng là máy xúc thủy lực gầu ngược (MXTLGN). Dung 

tích gàu xúc được chọn tùy theo công suất thiết kế của mỏ. Tải trọng ô tô sử dụng 

cho mỏ được chọn trên cơ sở dung tích gàu xúc của máy xúc và quãng đường vận tải 

của ô tô.  

Tại bunke trạm tuyển thô, cát quặng được xử lý rác thải bằng sàng quay hoặc 

sàng lắc, sau đó chảy xuống hố bùn cát. Từ đây, bùn cát được bơm về thùng chứa 

quặng đầu của trạm tuyển, rồi được máy bơm bùn đẩy lên các cụm vít xoắn. Sản 

phẩm đầu ra của khâu tuyển là quặng tinh sau tuyển và cát thải. Cát thải được bơm 

vào bãi thải qua hệ thống đường ống dẫn bùn (Hình 2.9). 
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Hình 2.8. Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận 

tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn [3] 

 

Hình 2.9. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, 

tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn (sử dụng nước tuần hoàn) 

1- khai trường; 2- MXTLGN; 3- ô tô; 4- bunke có trang bị sàng lọc rác bẩn; 5- hố bơm 

bùn; 6- trạm tuyển vít xoắn; 7- ống dẫn bùn thải; 8- phần bãi thải đã được lấp đầy; 9- phần 

bãi thải chưa sử dụng; 10- giếng lọc nước; 11- trạm bơm nước tuần hoàn; 12- ống dẫn 

nước tuần hoàn 
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2.4.3.2. Công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, tuyển 

vít xoắn, thải bằng máy ủi (Sơ đồ 2) 

Sơ đồ 2 tương tự sơ đồ 1 chỉ khác ở chỗ: khâu thải cát cuối cùng không thực 

hiện bằng sức nước (bơm bùn thải) mà bằng máy ủi (Hình 2.10).  

 

Hình 2.10. Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng,  

vận tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 

 

Hình 2.11. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, 

tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 

1- khai trường; 2- MXTLGN; 3- ô tô; 4- bunke có trang bị sàng lọc rác bẩn; 5- hố bơm bùn;  

6- trạm tuyển vít xoắn; 7- ống dẫn bùn thải; 8- phần bãi thải chưa được san gạt; 9- phần bãi thải 

chưa sử dụng; 10- giếng lọc nước; 11- trạm bơm nước tuần hoàn; 12- ống dẫn nước sạch;  

13- máy ủi thải cát. 



 

 

 

53 

Tuy nhiên, thải bằng máy ủi chỉ thực hiện được khi khoảng cách từ trạm tuyển 

đến bãi thải ngắn (dưới 60÷100 m). Do vậy sơ đồ 2 ít phổ biến, thường chỉ áp dụng 

cho các khai trường nhỏ, sử dụng bãi thải trong, có điều kiện để cụm vít tuyển dễ 

dàng di chuyển theo các khoảnh khai thác (Hình 2.11). 

2.4.3.3. Công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận 

tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn (Sơ đồ 3) 

Sơ đồ 3 khác với sơ đồ 1 ở chỗ: các khâu khấu và vận tải cát quặng về trạm tuyển 

vít xoắn đều được thực hiện bằng súng bắn nước kết hợp với bơm bùn (Hình 2.12).  

 

Hình 2.12. Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, 

hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn [3] 

Đây là sơ đồ công nghệ khai thác titan sa khoáng ven biển được áp dụng khá phổ 

biến hiện nay ở Việt Nam cho các thân quặng titan trong các trầm tích Holocen và 

Pleistocen, đặc biệt ở những vùng có nguồn nước không dồi dào và cát quặng khó hút 

trực tiếp bằng bơm bùn (Hình 2.13). 

2.4.3.4. Công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận 

tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi (Sơ đồ 4) 

Sơ đồ 4 chỉ khác sơ đồ 3 ở chỗ: khâu thải cát cuối cùng không thực hiện bằng 

bơm bùn mà bằng máy ủi (Hình 2.14). 
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Hình 2.13. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng,  

hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn  

1- súng bắn nước; 2- trạm vít xoắn; 3- hố bơm bùn quặng cấp cho tuyển; 4- ống dẫn nước; 

5- trạm bơm nước tuần hoàn; 6- ống dẫn nước từ giếng lọc; 7- ống cấp nước cao áp cho súng 

bắn nước; 8- giếng lọc nước bãi thải; 9- bãi thải tạm của khoảnh khai thác đầu tiên; 10- ống 

dẫn bùn thải; 11- bãi thải trong; 12- hố bơm bùn quặng trong khai trường; 13- bơm bùn 

quặng lên hố cấp liệu cho vít xoắn; 14- moong khai thác; 15- thứ tự khai thác các khoảnh; 

16- hồ chứa nước tuần hoàn. 

Cũng tương tự sơ đồ 2, việc thải bằng máy ủi trong sơ đồ 4 chỉ thực hiện được 

khi khoảng cách từ 60÷100 m. Do vậy, sơ đồ 4 ít phổ biến, thường chỉ áp dụng cho 

các khai trường nhỏ, sử dụng bãi thải trong, có điều kiện di chuyển cụm vít tuyển 

theo các khoảnh khai thác (Hình 2.15). 
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Hình 2.14.  Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi 

quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 
 

 

Hình 2.15. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút 

và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 

1- súng bắn nước; 2- trạm vít xoắn; 3- hố bơm bùn quặng cấp cho tuyển; 4- bãi thải tạm 

đang thải; 5- trạm bơm nước tuần hoàn; 6- hệ thống dẫn nước về hố bơm nước tuần hoàn; 

7- ống cấp nước cao áp cho súng bắn nước; 8- hố bơm nước tuần hoàn; 9- bãi thải tạm của 

khoảnh khai thác đầu tiên; 10- bãi thải trong của khoảnh khai thác trước đó; 11- hố bơm 

bùn quặng trong khai trường; 12- bơm bùn quặng lên hố cấp liệu cho vít xoắn; 13- moong 

khai thác; 14- thứ tự khai thác các khoảnh; 15- máy ủi thải cát; 16- ống dẫn cát thải. 
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2.4.3.5. Công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, 

thải bằng bơm bùn (Sơ đồ 5) 

Đây là công nghệ đơn giản nhất, áp dụng để khai thác titan sa khoáng trong 

tầng cát xám, chiều dày thân khoáng không lớn (Hình 2.16). 

 

Hình 2.16.  Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực 

tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn [3] 

Trong sơ đồ công nghệ khai thác này, quá trình khai thác và tuyển thô được 

thực hiện trong moong khai thác có chứa nước. Bơm bùn được đặt trên phao để hút 

cát quặng ở phía dưới và phần gương phía trên sập đổ xuống. Trong trường hợp cần 

thiết, có thể sử dụng súng bắn nước (hoặc vòi nước) bắn vào chân tầng khai thác 

nhằm hỗ trợ và làm loãng nồng độ bùn quặng cho quá trình hút được thuận lợi. Ống 

dẫn bùn quặng sẽ được chuyển tới trạm vít xoắn tuyển thô được đặt ngay trong 

moong khai thác. Sau khi tuyển thô, cát thải được bơm vào phần moong đã khai 

thác trước đó bằng ống dẫn bùn cát (Hình 2.17). 

Đây là sơ đồ công nghệ khai thác khá đơn giản, có thể áp dụng để khai thác 

titan sa khoáng trong các trầm tích Holocen và Pleistocen, với chiều dày thân quặng 

không lớn.  
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Hình 2.17. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít 

xoắn (đặt trong moong khai thác), thải bằng bơm bùn 

1- moong khai thác; 2- bè hút; 3- súng bắn nước (nếu cần); 4- ống dẫn cát quặng; 5- trạm 

vít xoắn; 6- phao nổi; 7- đường ống dẫn cát thải; 8- bãi thải trong; 9- neo cố định trạm vít 

xoắn; 10- hố nước dự trữ; 11- bơm cấp nước bổ sung; 12- đường ống dẫn nước bổ sung;  

13- khoảnh khai thác tiếp theo 

2.4.3.6. Công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, 

thải bằng máy ủi (Sơ đồ 6) 

Về nguyên lý và điều kiện áp dụng, sơ đồ này tương tự như sơ đồ 5 chỉ khác ở 

khâu thải dùng máy ủi thay vì bơm bùn và khi vị trí bãi thải được bố trí gần moong 

khai thác (Hình 2.18). 

Sơ đồ công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng 

máy ủi được minh họa như trong Hình 2.17. Khi thải bằng máy ủi trong sơ đồ 6, cần 

lưu ý khoảng cách từ trạm tuyển đến bãi thải nên bố trí trong khoảng 60÷100 m để 

đảm bảo năng suất cho máy ủi. 
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Hình 2.18.  Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực 

tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 

 

2.4.3.7. Công nghệ khai thác dùng tầu hút quặng, vận tải bằng bơm bùn, tuyển 

vít xoắn, thải bằng bơm bùn (Sơ đồ 7) 

Sơ đồ này được sử dụng cho các khoáng sàng Holocen hoặc Peistocen nằm 

sâu, mỏ có sản lượng lớn (Hình 2.19). Trong sơ đồ này, tầu hút được neo đậu cố 

định trong moong khai thác theo từng bước dịch chuyển. Trên tàu có trang bị các 

thiết bị chuyên dụng để hút cát quặng kèm cơ cấu làm tơi sơ bộ (cơ giới hoặc sức 

nước), súng bắn nước hỗ trợ làm tơi và bơm bùn thải cát (Hình 2.20).  

 

Hình 2.19. Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng tầu hút quặng, vận tải 

bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn 
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Thiết bị tuyển thường được bố trí trên mặt bằng cạnh moong khai thác. Cát 

quặng sau khi hút được bơm bùn vận tải đến trạm tuyển vít xoắn thông qua đường 

ống dẫn bùn. Đường ống dẫn bùn là ống mềm, bố kim loại, phần chạy trong moong 

khai thác được đặt trên phao đỡ, nổi trên mặt nước. Cơ cấu làm tơi là rất cần thiết 

đối với hiệu quả làm việc của tầu hút, nhất là khi hút cát quặng trong tầng cát quặng 

có chứa nhiều sét và có độ dính kết lớn. Súng bắn nước để bắn phụ trợ phần gương 

khai thác nằm phía trên mực nước.  

 

Hình 2.20. Sơ đồ công nghệ khai thác dùng tầu hút quặng, vận tải bằng bơm 

bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn (hoặc máy ủi) 

1- moong khai thác; 2- tàu hút; 3- súng bắn nước; 4-phao nổi; 5- đường ống dẫn cát quặng; 

6- trạm vít xoắn; 7- đường ống dẫn cát thải; 8- bãi thải tạm; 9- hệ thống dẫn nước về hố 

bơm nước tuần hoàn; 10- hố nước dự trữ; 11- bơm cấp nước bổ sung; 12- đường ống dẫn 

nước bổ sung; 13- bãi thải trong; 14- khoảnh khai thác tiếp theo; 15- cọc định vị. 

Khi diện tích hố khai thác phát triển rộng thêm thì cần bổ sung thêm lượng 

nước tương ứng để đủ chiều sâu cho tầu làm việc. Có thể tiết kiệm nước bằng cách 

sử dụng nước tuần hoàn từ trạm tuyển vít xoắn đặt trên miệng hố. Ngoài việc phát 

triển theo bề mặt theo các phương án khác nhau (Hình 2.21), quá trình khai thác đáy 
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mỏ còn phát triển xuống sâu tới hết chiều dày thân khoáng, có thể tận dụng khoảng 

trống đã khai thác làm bãi thải trong. Theo phương án này không chỉ giảm được chi 

phí đổ thải mà còn giảm được chi phí và thời gian cải tạo phục hồi môi trường. 

 

Hình 2.21. Các phương án phát triển công trình mỏ khi dùng tầu hút [3] 

a- phát triển theo chu vi; b- phát triển song song; c- phát triển rẻ quạt; 1- tầu hút; 2- ống 

dẫn bùn đặt trên phao; 3- ống dẫn bùn cố định đặt trên bờ; 4- trạm tuyển vít xoắn; 5- ranh 

giới phát triển của tuyến công tác. 

2.4.3.8. Công nghệ khai thác dùng tầu hút quặng, vận tải bằng bơm bùn, 

tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi (Sơ đồ 8) 

Sơ đồ này tương tự như ở sơ đồ 7 về nguyên lý và điều kiện áp dụng, chỉ khác 

ở khâu thải dùng máy ủi thay vì bơm bùn, được sử dụng khi vị trí bãi thải gần 

moong khai thác (Hình 2.22). Khi sử dụng sơ đồ này, để đảm bảo năng suất cho 

máy ủi, khoảng cách từ trạm tuyển đến bãi thải nên bố trí trong khoảng 60÷100 m. 

 

Hình 2.22. Sơ đồ nguyên lý công nghệ khai thác dùng tầu hút quặng, vận tải 

bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng máy ủi 
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2.4.3.9. Công nghệ khai thác khấu quặng bằng máy xúc nhiều gàu, vận tải 

bằng băng tải hoặc cầu băng tải, tuyển vít xoắn, thải cát bằng bằng tải (Sơ đồ 9) 

Sơ đồ công nghệ này được áp dụng để khai thác những khoáng sàng titan sa 

khoáng Holocen hoặc Peistocen có chiều dày lớn, phân bố ở nơi khan hiếm nước. 

Không kể khâu tuyển thô (bằng vít xoắn) thì công nghệ khai thác này thực chất là 

công nghệ khai thác bằng cơ giới (Hình 2.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.23. Sơ đồ công nghệ khai thác titan trong tầng cát đỏ 

Do tầng cát đỏ có pha sét nhiều nên lớp đất phủ phía trên thân khoáng thường  

bị phong hóa, tạo điều kiện cho thực vật phát triển. Lớp thổ nhưỡng này cần được 

lưu giữ để sau này phục vụ cho mục đích cải tạo phục hồi môi trường. 

Việc khấu cát quặng được tiến hành bằng máy xúc rotor (Hình 2.24) hoặc 

nhiều gầu kiểu khung xích. Sau đó cát quặng được đưa về trạm tuyển thô bằng băng 

tải. Cát thải sau tuyển được đưa vào bãi thải trong cũng bằng băng tải hoặc kết hợp 

cầu (công-xôn) băng tải. Trong công nghệ này cần tới một số thiết bị phụ trợ như 

máy ủi để bóc lớp đất rễ cây và san gạt cát thải, máy cấp liệu hoặc bun ke di động 

Máy ủi, máy chất 
tải, bunke di động 

Bunke di động 

Lưu giữ đất mặt 
(máy ủi, máy chất tải)  

Thải cát 
 (cầu băng tải, 

băng tải di động) 

Chất kho quặng 

sau tuyển  

Vận tải cát thải 
(băng tải) 

TUYỂN THÔ 
(sức nước) 

Vận tải cát quặng 
(băng tải) 

Khấu cát quặng 
(máy xúc nhiều gầu) 

 

Bóc lớp đất mặt 
(máy ủi) 
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để chất tải cho băng tải, máy bốc để chất tải cho bun ke di động,… 

Thông qua máy cấp liệu đặt trên máy xúc nhiều gầu, cát quặng được chất lên 

băng tải di động. Băng tải di động thường được đặt trên giá di động. Cát quặng từ 

băng tải di động được rót xuống tuyến băng tải chinh qua bunke di động để về trạm 

tuyển thô đặt trong mỏ. 

a)  

b)  

Hình 2.24. Các kiểu gương của máy xúc nhiều gầu khi xúc cát quặng [3]  

 (a) máy xúc nhiều gàu kiểu rôtor; (b) phương thức khấu cát quặng của máy xúc nhiều 

gầu:1- máy xúc nhiều gầu; 2- băng tải di động; 3- bunke di động; 4- băng tải chính.  

2.4.4. Phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo đặc điểm công 

nghệ khai thác 

 Dựa vào các đặc điểm địa chất, ĐCTV, quy mô của mỏ, điều kiện thực tế, tính 

khả thi, hiệu quả kinh tế,… các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam được phân 

loại theo đặc điểm công nghệ khai thác như trong Bảng 2.4. 



 

 

 

63 

Bảng 2.4. Phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo đặc điểm công nghệ khai thác 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Sơ đồ khai thác 

Sơ đồ 

1 
Sơ đồ 

2 
Sơ đồ 

3 
Sơ đồ 

4 
Sơ đồ 

5 
Sơ đồ 

6 
Sơ đồ 

7 
Sơ đồ 

8 
Sơ đồ 

9 

1 Kỳ Khang Hà Tĩnh   x  x     
2 Cẩm Xuyên Hà Tĩnh   x  x     
3 Sen Thủy Quảng Bình   x  x     
4 Đồng Luật Quảng Trị   x  x     
5 Vĩnh Tú  Quảng Trị   x  x     
6 Hải Khê  Quảng Trị   x  x     
7 Gio Linh Quảng Trị   x  x     
8 Quảng Ngạn Thừa Thiên Huế   x  x     
9 Phú Diễn  Thừa Thiên Huế   x  x     
10 Mỹ Thành 1 Bình Định   x  x     
11 Mỹ Thành 2 Bình Định   x  x     
12 Mỹ Thành 3 Bình Định   x  x     
13 Mỹ An  Bình Định   x  x     
14 Nam Đề Gi Bình Định   x  x     
15 Từ Hóa - Từ Thiện   Ninh Thuận x  x  x     
16 Sơn Hải  Ninh Thuận x  x  x     
17 Thiện Ái 2  Bình Thuận x  x  x     
18 Thiện Ái  Bình Thuận x  x  x     
19 Vũng Môn Bình Thuận x  x  x     
20 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận x  x  x     
21 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận x  x  x     
22 Mũi Đá  Bình Thuận x  x  x     
23 Nam Suối Nhum Bình Thuận x  x  x     
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2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

1. Theo đặc điểm địa chất, NCS phân các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam thành 2 nhóm như sau: 

- Nhóm 1- Các mỏ titan sa khoáng phân bố trong các trầm tích tuổi Holocen 

muộn: tập trung chủ yếu trong tầng cát xám khu vực từ Thanh Hóa tới Phú Yên 

(gồm các mỏ Kỳ Khang, Cẩm Xuyên, Sen Thủy, Đồng Luật, Vĩnh Tú, Hải Khê, 

Gio Linh, Quảng Ngạn, Phú Diễn, Mỹ Thành 1, Mỹ Thành 2, Mỹ Thành 3, Mỹ 

An và Nam Đề Gi); 

- Nhóm 2 - Các mỏ titan sa khoáng phân bố trong trầm tích tuổi Pleistocen: 

tập trung chủ yếu trong tầng cát xám và cát đỏ khu vực từ Ninh Thuận tới Bình 

Thuận (gồm các mỏ Từ Hóa - Từ Thiện,  Sơn Hải, Thiện Ái 2, Thiện Ái, Vũng 

Môn, Long Sơn - Suối Nước 1, Long Sơn - Suối Nước 2, Mũi Đá và Nam Suối 

Nhum).  

2. Theo đặc điểm ĐCTV, NCS phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam thành 2 nhóm: 

- Nhóm 1 - Các mỏ nằm trong khu vực có điều kiện ĐCTV thuận lợi, bao 

gồm: Kỳ Khang, Cẩm Xuyên, Sen Thủy, Đồng Luật, Vĩnh Tú, Hải Khê, Gio 

Linh, Quảng Ngạn, Phú Diễn, Mỹ Thành 1, Mỹ Thành 2, Mỹ Thành 3, Mỹ An và 

Nam Đề Gi; 

- Nhóm 2 - Các mỏ nằm trong khu vực có điều kiện ĐCTV không thuận lợi, 

bao gồm: Từ Hóa - Từ Thiện,  Sơn Hải, Thiện Ái 2, Thiện Ái, Vũng Môn, Long 

Sơn - Suối Nước 1, Long Sơn - Suối Nước 2, Mũi Đá và Nam Suối Nhum. 

3. Theo quy mô của mỏ, NCS phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam thành 4 nhóm: 

- Nhóm 1 - Các mỏ quy mô lớn (1.500.00015.000.000 tấn quặng thô), bao 

gồm: Kỳ Khang, Từ Hóa - Từ Thiện, Sơn Hải, Long Sơn - Suối Nước 1 và Nam 

Suối Nhum; 

- Nhóm 2 - Các mỏ quy mô trung bình (150.0001.500.000 tấn quặng thô), 

bao gồm: Cẩm Xuyên, Sen Thủy, Hải Khê, Quảng Ngạn, Phú Diễn, Mỹ Thành 1, 
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Mỹ Thành 2, Mỹ Thành 3, Mỹ An và Nam Đề Gi, Thiện Ái và Long Sơn - Suối 

Nước 2; 

- Nhóm 3 - Các mỏ quy mô nhỏ (75.000150.000 tấn quặng thô), bao gồm: 

Đồng Luật, Vĩnh Tú, Vũng Môn và Mũi Đá; 

- Nhóm 4 - Các điểm quặng (< 75.000 tấn quặng thô), bao gồm: Gio Linh 

và Thiện Ái 2. 

4. Theo đặc điểm công nghệ, NCS phân loại các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam thành 3 nhóm sau: 

- Nhóm 1 - Các mỏ có thể sử dụng Sơ đồ 1 (Công nghệ khai thác dùng máy 

xúc khấu quặng, vận tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn), bao gồm: Nam 

Đề Gi, Từ Hóa - Từ Thiện,  Sơn Hải, Thiện Ái 2, Thiện Ái, Vũng Môn, Long 

Sơn - Suối Nước 1, Long Sơn - Suối Nước 2, Mũi Đá và Nam Suối Nhum; 

- Nhóm 2 - Các mỏ có thể sử dụng Sơ đồ 3 (Công nghệ khai thác dùng súng 

bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải 

bằng bơm bùn), bao gồm: Kỳ Khang, Cẩm Xuyên, Sen Thủy, Đồng Luật, Vĩnh 

Tú, Hải Khê, Gio Linh, Quảng Ngạn, Phú Diễn, Mỹ Thành 1, Mỹ Thành 2, Mỹ 

Thành 3, Mỹ An, Nam Đề Gi, Từ Hóa - Từ Thiện,  Sơn Hải, Thiện Ái 2, Thiện 

Ái, Vũng Môn, Long Sơn - Suối Nước 1, Long Sơn - Suối Nước 2, Mũi Đá và 

Nam Suối Nhum; 

- Nhóm 3 - Các mỏ có thể sử dụng Sơ đồ 5 (Công nghệ khai thác dùng bơm 

hút quặng trực tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn), bao gồm: Kỳ Khang, 

Cẩm Xuyên, Sen Thủy, Đồng Luật, Vĩnh Tú, Hải Khê, Gio Linh, Quảng Ngạn, 

Phú Diễn, Mỹ Thành 1, Mỹ Thành 2, Mỹ Thành 3, Mỹ An, Nam Đề Gi, Từ Hóa - 

Từ Thiện,  Sơn Hải, Thiện Ái 2, Thiện Ái, Vũng Môn, Long Sơn - Suối Nước 1, 

Long Sơn - Suối Nước 2, Mũi Đá và Nam Suối Nhum. 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC PHÙ HỢP CHO CÁC MỎ 

TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

 

3.1. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC PHÙ HỢP 

CHO CÁC MỎ QUẶNG TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

Do các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên, địa 

chất và đặc điểm công nghệ khai thác khá phức tạp. Bên cạnh đó, hiện nay các 

vấn đề như an toàn lao động, cải tạo phục hồi môi trường và phát triển bền vững 

luôn được quan tâm và giám sát thường xuyên [40, 69, 73, 75]. Do đó, để nghiên 

cứu lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam, cần thiết phải nghiên cứu đề xuất được các tiêu chí đánh giá vừa có 

tính tổng quát, toàn diện vừa có tính cụ thể, định lượng. 

Các tiêu chí đánh giá công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam được NCS nghiên cứu, đề xuất bao gồm: (1) Sơ đồ 

công nghệ khai thác khả thi; (2) Trình tự khai thác hợp lý; (3) Đảm bảo lượng 

nước cần thiết; (4) Đảm bảo ổn định bờ mỏ; (5) Phương án cải tạo và phục hồi 

môi trường thuận lợi và (6) Hiệu quả kinh tế cao. 

3.1.1. Các sơ đồ công nghệ khai thác khả thi cho các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam 

3.1.1.1. Các sơ đồ công nghệ khai thác khả thi 

Như đã trình bày ở chương 2, công nghệ khai thác khả thi cho các mỏ titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam gồm 3 sơ đồ: 

- Sơ đồ 1: Công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu quặng, vận tải ô tô, 

tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 3: Công nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút và 

vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn; 

- Sơ đồ 5: Công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực tiếp, tuyển vít 

xoắn, thải bằng bơm bùn. 

Trong đó, sơ đồ 3 và 5 được dùng phổ biến hơn sơ đồ 1, đặc biệt hiệu quả đối 

với các mỏ có quy mô lớn, nằm trong khu vực có nước, chiều dày thân quặng lớn. 
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3.1.1.2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khai thác của các sơ đồ 3 và 5 

a. Đặc điểm bố trí thiết bị phụ thuộc vào chiều dày tầng khai thác 

Ở sơ đồ 3 và sơ đồ 5 khi áp dụng trong thực tế, cần thiết phải dựa vào chiều 

dày thân quặng và chiều cao tầng khai thác để có phương án bố trí và sử dụng 

thiết bị súng bắn nước và bơm hút hợp lý. 

- Đối với những thân quặng có chiều dày bằng 1 tầng khai thác < 10 m, máy 

bơm sẽ hút hết thân quặng trong tầng khai thác (Hình 3.1). 

 

Hình 3.1. Sơ đồ khai thác chiều dày thân quặng bằng 1 tầng [16] 

- Khi chiều dầy thân quặng lớn hơn 1 tầng, phải tiến hành khai thác xuống 

sâu. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho quá trình hút của máy bơm, cần thiết sử 

dụng súng bắn nước để xử lý các tầng phía trên (Hình 3.2). 

 Hình 3.2. Sơ đồ khai thác chiều dày thân quặng lớn hơn 1 tầng [16] 

b. Công nghệ khai thác sử dụng thiết bị Tamaclon đối với các thân quặng 

titan sa khoáng có lẫn nhiều bùn sét 

Đối với những thân quặng titan có chứa sét mịn, sẽ xuất hiện trở ngại lớn 

cho việc khai thác, tỷ lệ thu hồi hàm lượng KVN có ích không cao, đặc biệt là 

trong nước tuyển có lẫn nhiều bùn sét. 

Vì vậy, trong sơ đồ 3 và 5, cần thiết phải có giải pháp đảm bảo khai thác hết 

thân quặng và nâng cao hệ số thu hồi trong khâu tuyển thô.  

NCS đề xuất hoàn thiện sơ đồ 3 và 5 với việc sử dụng thiết bị Tamaclon 
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nhằm nâng cao chất lượng quặng thô thu được khi khai thác các thân quặng titan 

sa khoáng có lẫn nhiều bùn sét, cụ thể như sau: 

- Sơ đồ công nghệ đề xuất:  

Sơ đồ công nghệ khai thác khi bố trí thiết bị Tamaclon được thể hiện như 

trong Hình 3.3. 

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ khai thác khi bố trí thiết bị Tamaclon  

1- Bè tuyển vít xoắn, 2- Lưới lọc rác, 3- Hệ thống tời nâng hạ bơm hút,  

4- Thiết bị Tamaclon, 5- Cát thải  

Hỗn hợp cát quặng cùng với nước được bơm hút đẩy lên bộ tách rác và chia 

quặng nằm phía trên đỉnh vít xoắn. Sau khi qua vít xoắn lần 1 sẽ thu được 2 dòng 

sản phẩm gồm: cát thải có chứa nhiều bùn sét nên được tách bỏ ra ngoài, phần 

hỗn hợp còn lại vẫn còn lẫn một ít bùn sét nên tiếp tục được đổ vào bunke chứa 

có bổ sung nước sạch để rửa, sau đó được bơm lên cụm vít xoắn 2 để tuyển tách. 

Sau khi qua cụm vít xoắn 2 sẽ  thu được 3 dòng sản phẩm: cát thải, quặng titan 

thô và hỗn hợp trung gian được hồi lưu. Quặng titan thô của bè được tập trung 

vào một bunke và được bơm thêm nước sạch vào để tiếp tục rửa một lần nữa 

trước khi được bơm hút đẩy lên hệ thống Tamaclon tại bãi chứa sản phẩm. Cát 

thải được chuyển tới khu vực chứa cát thải. 

Đây là điểm khác biệt rất rõ nét so với các dây chuyền công nghệ tuyển 

thông thường, rất phù hợp với loại quặng titan sa khoáng có lẫn nhiều bùn sét, 

góp phần nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và tạo ra sản phẩm quặng thô sạch, 

giúp cho các quá trình tuyển tinh và chế biến sâu được hiệu quả hơn.  

Tamaclon là một thiết bị chuyên dụng của Nhật Bản sản xuất dùng để rửa 

tách các hạt bùn sét ra khỏi quặng titan. Sau khi qua Tamaclon sẽ thu được quặng 

thô titan sạch và hàm lượng khoáng vật nặng  > 80% (Hình 3.4). 
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Hình 3.4. Cấu tạo thiết bị Tamaclon [53] 

Ưu điểm của qui trình công nghệ này là xử lý được triệt để hiện tượng các 

hạt sét bám quanh hạt quặng làm cho hạt quặng bị vón cục cùng với cát, nên khi 

đưa quặng vào tuyển sẽ không tách được các tạp chất đi theo, làm cho các sản 

phẩm sau tuyển tinh như ilmenit, rutil, monazit, zircon đều bị nhiễm bẩn và 

không đạt chất lượng. Chính nhờ quá trình rửa tách này mà quặng thô được làm 

tơi loại bỏ tất cả các hạt sét vón cục, giảm hàm lượng tạp chất trong khoáng sản 

và giúp quá trình chế biến sâu được hiệu quả hơn (Phụ lục 02). 

- Các thiết bị sử dụng: 

1. Máy bơm: bơm phải phù hợp với đặc điểm công nghệ khai thác khoáng 
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sản sa khoáng, đảm bảo độ bền, công suất và áp lực theo yêu cầu (cả phần mô tơ 

điện và phần bơm đều thả chìm xuống dưới nước, tất cả được nối với một hệ 

thống cáp treo có tời điện điều khiển việc nâng hạ) [36, 58].  

2. Thiết bị Tamaclon: được dùng để tách các vật nhẹ ra khỏi hỗn hợp trong 

môi trường nước. Hỗn hợp quặng thô gồm ilmenit, zircon, monazit, rutil, 

manhetit, một ít hạt cát nhỏ cùng với các hạt sét huyền phù đi kèm, sẽ được một 

bơm có áp (0.2÷0.4 MPa) bơm vào Tamaclon theo phương tiếp tuyến. Dưới tác 

dụng của lực ly tâm, trọng lực và trong một môi trường áp suất phù hợp, các hạt 

nhẹ hơn cùng với bùn sét sẽ được tách ra và đẩy ra ngoài theo hướng lên trên 

đỉnh Tamaclon. Tại đường ra hạt nhẹ này sẽ được một ống dẫn tới một thùng kín 

chứa nước bên dưới, nhờ hiệu ứng Tason nên hệ thống hoạt động rất ổn định và 

bùn sét cùng các hạt nhẹ sẽ được tách ra ngoài. Phần nặng hơn là các khoáng vật 

titan sẽ được lắng xuống phía dưới và thoát ra ngoài qua máng thu. 

Kết quả trước và sau khi sử áp dụng công nghệ có sử dụng thiết bị tuyển 

Tamaclon tại mỏ titan sa khoáng Mỹ Thành 3 (Bình Định) so với công nghệ 

thông thường được thể hiện trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. So sách một số chỉ tiêu công nghệ khi sử dụng thiết bị Tamaclon 

TT Tên chỉ tiêu 
Khai thác 

thông thường 

Khai thác sử dụng bơm 

chìm kết hợp thiết bị 

tuyển Tamaclon 

I Chất lượng quặng titan thô   

1 Hàm lượng khoáng vật nặng, % 55÷60 80÷85 

2 Hàm lượng sét, % 1,8÷2,5 0,6 

3 Độ tơi của các khoáng vật (không vón 

cục). Tỷ lệ hạt trên sàng 425 µm, % 

5÷10 0,5÷1,25 

II Chất lượng tinh quặng sau tuyển 

tinh 

  

1 Ilmenit  TiO2: 47÷48%; 

CaO: 0,28%; 

U+4Th: 50 ppm 

TiO2: 50÷51%; CaO: 

0,17%; U+4Th: 18 ppm 
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TT Tên chỉ tiêu 
Khai thác 

thông thường 

Khai thác sử dụng bơm 

chìm kết hợp thiết bị 

tuyển Tamaclon 

2 Ziron (ZrO2) ZrO2: 60÷61% ZrO2: 63÷65%;  

3 Monazit (ReO) ReO: 58÷60% ReO: 60÷62% 

4 Rutil  TiO2: 87% TiO2: 90% 

III Các chỉ tiêu khai thác   

1 Tỷ lệ quặng thất thoát theo cát thải, % 10÷12 2÷3 

2 Hàm lượng bùn sét trong nước tuyển   

3 Độ sâu khai thác từ mặt nước, m 12 20 

4 Tỷ lệ cát quặng/nước tuyển 1/7 2/7 

Về chất lượng sản phẩm, nhờ nước tuyển được làm sạch và quặng thô trải 

qua các giai đoạn đánh tơi nên bùn sét được tách ra khỏi khoáng vật nặng một cách 

triệt để, từ đó nâng cao hiệu suất tuyển và thu được quặng thô có hàm lượng KVN 

cao hơn so với ban đầu rất nhiều.  

  

Hình 3.5. Quặng thô titan bị các hạt sét làm cho vón cục cùng với cát  

Hình 3.6. Quặng thô sau khi tuyển rửa và tách bằng Tamaclon  
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3.1.1.3. Tính toán các khâu công nghệ cơ bản trong các sơ đồ khả thi 

a.  Khấu quặng bằng máy xúc thủy lực  

1. Đặc điểm của máy xúc thủy lực 

Máy xúc thuỷ lực gàu ngược (MXTLGN) là thiết bị xúc bốc có khả năng 

xúc với gương cả trên và dưới mức máy đứng. MXTLGN có nhiều dung tích 

khác nhau (đến 38 m3), tuy nhiên trong khai thác titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam, căn cứ vào sản lượng của mỏ, dung tích gầu xúc thường nhỏ hơn 5 m3. 

2. Năng suất của máy xúc thủy lực 

Năng suất kỹ thuật là năng suất xúc bóc lớn nhất có thể trong một giờ khi 

máy xúc làm việc liên tục trong điều kiện cụ thể về kỹ thuật mỏ, mức độ khó xúc 

của đất đá, hình dạng và kích thước của phương tiện vận tải và các thông số của 

gương xúc [23]: 

          Qk = 
rc

cđ

K.T

K.K.E.3600
 ,  m3/h                             (3.1) 

Trong đó: Kr - hệ số nở rời của đất đá; Kđ - hệ số xúc đầy gầu; Kc - hệ số ảnh 

hưởng của công nghệ xúc; Tc - thời gian chu kỳ xúc, s; E - dung tích gàu xúc, m3. 

Mối quan hệ giữa năng xuất kỹ thuật với năng suất thực tế như sau [23]: 

           Qt = Qk .d .Kt .Kg , m3/h                                           (3.2) 

Trong đó: d  - hệ số để kể đến mức độ khó xúc thực tế của đất đá trong gương; 

Kt - hệ số để kể đến tổn thất đất đá khi xúc; Kg - hệ số để kể đến sự sai khác trong 

các thông số thực tế của gương xúc với tính toán và trình độ tay nghề của công nhân 

vận hành. 

Khi xác định năng suất làm việc của máy xúc theo ca, tháng, quí, năm, thì 

ngoài số giờ làm việc trong ca, số ca làm việc trong ngày, số ngày làm việc trong 

năm, còn phải quan tâm tới mức độ sử dụng thời gian của thiết bị [23]: 

Qca = Qt.T.t , m3/ca                                                   (3.3) 

Trong đó: T - thời gian làm việc trong ca, h; t - hệ số sử dụng thời gian của 

máy xúc. Khi máy xúc tay gầu phối hợp với thiết bị vận tải không liên tục thì hệ 

số sử dụng thời gian thường t = 0,4÷0,5 và một số ít trường hợp đạt 0,6÷0,7. 
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Hình 3.7. Minh họa quá trình làm việc của MXTLGN [23] 
 

b. Khấu quặng bằng súng bắn nước 

 1. Đường kính miệng súng  

 Tốc độ dòng chảy (v) qua miệng súng bắn nước được xác định theo công 

thức [3]: 

      v = φ. 2. s2gH  , m/s            (3.4) 

 Trong đó: g - gia tốc trọng trường, m/s2; φ - hệ số tốc độ, với vòi bình 

thường φ = 0,95; Hs - áp suất làm việc trước miệng súng, mcn. 

 Lưu lượng nước qua miệng súng bắn nước tính theo công thức [3]: 

             Q = α . v. ω= α.ω.φ s2gH = . s2gH
          

(3.5) 

 Trong đó: α - hệ số nén của dòng nước, α = 0,99; μ - hệ số lưu lượng nước, 

μ= 0,92÷0,96.  

 Do vậy đường kính miệng súng bắn nước được tính theo công thức sau [3]: 

     d = 
v

Q

.

27,1


= 0,55 ,

sH

Q
 m                     (3.6) 

2. Xác định áp lực bơm cần thiết cho súng bắn nước 

          H = Hdh + Hh + Hoh + Hd + Hcb + Hts + Hms +Hs, mcn        (3.7) 

Trong đó: Hdh - chiều cao chênh lệch địa hình tính từ tâm bơm đến tâm ống 

xả hay đến tâm miệng súng bắn nước, mcn; Hh - chiều cao hút, tính từ tâm bơm 

đến mặt thoáng ở hố bơm, mcn; Hoh - tổn thất áp lực trong ống hút, mcn; Hd -  tổn 

thất áp lực theo chiều dài ống đẩy, mcn [3]: 
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  Hd = io. L, mcn        (3.8) 

Trong đó: Với io - Tổn  thấp áp lực đơn vị, mcn/m; L - Chiều dài đường ống 

được tính từ trạm cấp nước tới súng, m  

Hcb - áp lực tổn thất cục bộ (tính sơ bộ), có thể lấy bằng 10% tổng tổn thất 

theo đường ống vận tải; Hts- tổn thất áp lực trong súng, xác định như sau [3: 

  Hts = k.Q 2 , mcn        (3.9) 

Với: k - hệ số tổn thất áp lực. Đối với súng khác nhau thì k cũng khác nhau, 

k = 80÷150 tùy theo cấu trúc và vị trí đặt súng; 

Hms - lưu lượng nước qua miệng súng, xác định theo công thức [3]: 

       Hms = 0,06.
g

v2

, mcn       (3.10) 

Trong đó: v - tốc độ dòng chảy ra khỏi miếng súng, v = . sHg.2 , m/s;  - 

hệ số tốc độ,  = 0,92÷0,96 hay Hms = 0,12. 2. Hs, mcn; Hs - áp lực dòng nước ở 

đầu miệng súng, mcn. 

c. Hố bơm bùn 

 Hố bơm bùn là hố trung gian tạo ra nhằm đưa vận chuyển hỗn hợp cát 

quặng từ gương tầng khai thác về vị trí tuyển thô. Các thông số cần xác định của 

hố bơm gồm: chiều dài, chiều rộng và chiều sâu.  

Hố bơm bùn được đào bằng MXTLGN. Sau khi đào xong hố bơm bùn, 

nước sẽ được bơm trực tiếp vào hố này đồng thời với quá trình hút cát quặng.  

1. Kích thước của hố bơm bùn 

Kính thước của hố bơm phụ thuộc vào năng suất của bơm hút cần bơm ra 

và khả năng đáp ứng của thiết bị cơ giới. Thiết bị cơ giới hiện tại có năng suất 

trong khoảng từ 100÷400 m3/h, bơm bùn sử dụng cũng phải có năng suất tương 

tự. Kích thước hố bơm được đề xuất theo năng suất của thiết bị như Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Kích thước hố bơm 

Năng suất trung 

bình , m3/h 

Hố khai thác,  

m3 

Chiều cao 

moong, m 

Chiều 

rộng, m 

Chiều 

dài, m 

100 300 3 5 20 

200 600 3 5 40 

300 900 3 10 30 

500 1500 3 10 50 

1000 3000 3 20 50 

2000 6000 3 20 100 

4000 12000 3 40 100 

 

 2. Lượng nước dùng để bơm hút  

Lượng nước sử dụng trong khâu hút bùn quặng rất tiết kiệm bởi kích thước 

hố khai thác nhỏ, lượng nước thẩm thấu vào cát quặng chỉ đủ biến chúng thành 

dòng bùn quặng và được bơm trực tiếp không có sự tổn thất.  

d. Cấp nước cho mỏ  

1. Tính lượng nước dùng trong khai thác  

Khi cấp nước trực tiếp thì công suất của trạm bơm phụ thuộc vào khối 

lượng cần bơm (V, m3/h) và tiêu hao nước (q, m3/m3) để phá vỡ và vận chuyển 1 

m3 cát quặng về nơi quy định [5]: 

                            Q = V.q,  m3/h (3.11) 

Khi cấp nước theo phương thức sử dụng tuần hoàn thì khối lượng nước cần 

bổ sung để bù đắp các tổn thất do ngấm xuống đất, do rò rỉ dọc đường, thẩm 

thấu, bay hơi trong quá trình tuần hoàn thông qua hệ số “p” [5]: 

                             Q = V.q.(1+p) , m3/h (3.12) 

Theo lý thuyết thì khi hồ đào trong đất đá chứa cát p = 0,15÷0,20 và trong 

đất đá chứa sét là p = 0,05÷0,10. Thực tế sản xuất ở các mỏ khai thác titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam, tổn thất này lên tới 30÷40%, tức p = 0,30÷0,40. 

Khối lượng đất đá tính theo nguyên khối khai thác trong 1 giờ của mỏ xác 

định theo biểu thức [5]: 
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                 /hm,
T.n.N.K

A
V 3

b

q


 

 (3.13) 

Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, m3/năm; T - số giờ làm việc trong 

ca, h; n - số ca làm việc trong ngày, ca; N - số ngày làm việc trong năm, ngày; Kb - 

hệ số để kể đến sự làm việc không điều hòa của trạm bơm, Kb = 0,85÷0,90.  

2. Tính đường kính ống dẫn nước   

Đường kính ống dẫn nước từ trạm bơm đến các thiết bị thủy lực đặt trên mỏ 

được xác định theo biểu thức [3]: 

 
m,

v

Q
1,128D n

n                               (3.14) 

Trong đó: Qn - tiêu hao nước trong đường ống dẫn, m3/h; v - vận tốc thủy 

lực hợp lý của dòng nước chuyển động trong ống dẫn, v 1,2÷2,2 m/s. 

3. Tính toán áp lực cần thiết của trạm bơm 

Tổng áp lực cần thiết cho các thiết bị thủy lực của một hay một số máy bơm 

đấu nối tiếp được xác định như sau [5]: 

                      Hb = Hh+ Hđ + hh + ht + hcb, mcn  (3.15) 

Trong đó: Hđ - chiều cao đẩy hình học của đường ống cấp nước, mcn; Hh - 

chiều sâu hút hình học của ống hút, mcn; hh - tổn thất áp lực trong ống hút, mcn; 

ht - tổn thất áp lực trên toàn bộ chiều dài đường ống dẫn, mcn; hcb - tổng tổn thất 

cục bộ của mạng đường ống, mcn. 

4. Lưu lượng và công suất của bơm 

Lưu lượng giờ cần thiết của trạm cấp nước xác định theo biểu thức [3]: 

 
./hm,

TN.n

KqA
Q 3

ca

dom
Σ                         (3.16) 

Trong đó: Am - sản lượng mỏ tính theo khối lượng mỏ, m3/năm; qo - chỉ tiêu 

hao nước trung bình để phá vỡ 1 m3 khối lượng mỏ, m3/m3; Kd - hệ số dự trữ, Kd = 

1,1÷1,2; N - số ngày làm việc trong năm; nca - số ca làm việc trong ngày; T - số giờ 

làm việc trong ca. 

Số lượng máy bơm cấp nước cần thiết của trạm: 
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,

KQ

Q
N

bb

Σ
b  chiếc

 

(3.17) 

Trong đó: Qb - công suất của máy bơm, m3/h; Kb - hệ số để kể đến sự không 

điều hòa trong làm việc của máy bơm, Kb = 0,85÷0,90. 

 Công suất hữu ích của bơm được xác định theo công thức [3]: 

      Nh = 
102

.Hγ.Qb , KW               (3.18) 

Trong đó:  - khối lượng riêng của chất lỏng, tấn/m3; Qb - lưu lượng bơm, 

m3/s; H - áp lực toàn phần bơm, mcn. 

Công suất trên trục bơm (công suất động cơ bơm) như sau [3]:  

               Nt = kw
HQb

t ,
102

N:haycv,
75.η

.Hγ.Qb




                               (3.19) 

Trong đó:  - hiệu suất bơm, với bơm ly tâm  = 0,6 đối với bơm nhỏ và 

= 0,92 đối với bơm lớn. Bơm nhiều tầng có hiệu suất thấp hơn bơm một tầng.  

Công suất yêu cầu (hay công suất thực tế) của động cơ đối với bơm ly tâm 

xác định theo công thức [3]: 

  Nđc = K. 




102

.. HQb  , KW                                      (3.20) 

Trong đó: K - hệ số dự phòng công suất, K = 1,06÷1,1. 

  e. Kích thước moong khai thác  

1. Lượng nước cần thiết cho một moong khai thác  

Khi mở moong đủ rộng để bố trí tối đa các thiết bị khai thác (bè hút hoặc 

tàu cuốc), lượng nước cung cấp lần đầu là lượng nước cần thiết để các thiết bị 

khai thác làm việc bình thường và được tính theo công thức: 

                               Q = Sm x H, m3            (3.21) 

Trong đó: Q - lượng nước cung cấp lần đầu, m3; Sm - diện tích trung bình 

của moong khai thác, m2; H - chiều sâu mực nước cần thiết, H  1 m. 

Diện tích moong thiết kế đảm bảo về mặt kỹ thuật, diện tích đủ rộng cho 

các cụm vít, hay bè hút di chuyển được dễ dàng. Diện tích moong khai thác cho 

một cụm vít xoắn có thể xác định như trong Hình 3.8. 
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- Diện tích moong khai thác phụ thuộc vào số lượng bè bố trí trong moong:

            Sm = L.B,  m2             (3.22) 

+ Chiều dài tối thiểu:    Lmin  = La1 + Lbl + La2 + Lb2 + La3, m         (3.23)

 + Chiều rộng tối thiểu: Bmin = 2Ba1 + Bb2 , m                                        (3.24) 

Trong đó: La1 - khoảng cách an toàn từ mép nước đến mép bè đặt bơm hút, 

m; Lb1 - chiều dài bè đặt máy bơm hút, m; La2 - khoảng cách an toàn giữa bè đặt 

bơm hút và bè tuyển thô, m; Lb2 - chiều dài của bè tuyển thô, m; La3 - khoảng cách 

an toàn từ mép bè tuyển thô đến mép nước của đống cát thải, m; H - chiều cao tầng 

khai thác, m; B - chiều rộng moong khai thác, m; L - chiều dài moong khai thác, m; 

Ba1 - khoảng cách an toàn  từ mép bè tuyển thô đến mép nước chân taluy của 

moong khai thác, m; Bb2 - chiều rộng của các phao ghép vào thành bè tuyển thô, m. 

 

Hình 3.8. Sơ đồ tính toán kích thước moong khai thác [19] 

Từ đó, tính được khối lượng nước cần thiết trong moong có N vít xoắn: 

 Qm = Q.N, m3     (3.25) 

Trong đó: N - số cụm vít xoắn cần thiết, cụm; Q - lượng nước cung cấp lần 

đầu (cho 1 cụm vít xoắn), m3. 

2. Lượng nước cần bổ sung 

Lượng nước cần bổ sung được tính theo công thức [5]: 

                           Qt  = q1 + q2 + q3, m3/năm (3.26) 

Trong đó: q1 - lượng nước tổn thất do thẩm thấu ở khai trường, m3/ngày-

đêm; q2 - lượng nước tổn thất do thẩm thấu ở diện tích bãi thải do máy bơm bơm 
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lên, m3/ngày-đêm; q3 - lượng nước tổn thất do bốc hơi tại diện tích khu khai thác 

và diện tích bãi thải do máy bơm bơm lên, m3/ngày. 

* Tính toán lượng nước thẩm thấu ở khai trường (q1): 

Lượng nước thẩm thấu ở khai trường được tính theo công thức Darcy [5]: 

                q1 = TtNSiK  , m3/năm  (3.27) 

Trong đó: K - hệ số thấm của cát quặng, m/s; i - Gradien thủy lực; S - diện 

tích thẩm thấu ở khai trường, m2; N - số vít xoắn trên khai trường, cụm; t - thời 

gian thẩm thấu, t = 86400 s; T - số ngày làm việc trong năm, ngày/năm. 

* Tính toán lượng nước thẩm thấu ở diện tích bãi thải (q2): 

  q2 = W.m, m3/năm        (3.28) 

Trong đó: W - sản lượng cát thải, m3/năm; m - độ lỗ rỗng cát thải. 

* Tính toán lượng nước bốc hơi (q3): 

Lượng nước bốc hơi được tính theo công thức [5]: 

                   q3 = T
zNS tb 



1000
, m3/năm  (3.29) 

Trong đó: ztb - lượng bốc hơi trung bình trong tháng, mm/tháng. 

f. Khai thác, vận chuyển và thải bằng bơm 

 1. Tính toán bơm 

 Việc lựa chọn thiết bị bơm hút cát quặng phải phù hợp với tính chất cơ lý 

của vật liệu, sản lượng khai thác hàng năm của mỏ. Khi khai thác quặng sa 

khoáng bằng bè hút, cát quặng ở gương bè hút được phá vỡ dưới tác dụng của cơ 

cấu làm tơi và bằng tốc độ dòng nước cao áp, cát quặng chảy vào ống hút. 

 Năng suất bơm trong 1 giờ được tính theo công thức [3]: 

                         Qh = 
  

.Kttt

qm1W

321 


, m3/h   (3.30) 

Trong đó: W - sản lượng khai thác hàng năm, m3/năm; m - độ lỗ rỗng; q - 

chỉ tiêu tiêu hao nước khi bơm, m3/m3; t1 - số ngày làm việc trong năm, ngày; t2 - 

thời gian làm việc trong 1 ca, ca/giờ; t3 - số ca làm việc trong ngày; K - hiệu quả 

sử dụng thời gian của bơm.  
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 Căn cứ năng suất bơm trong 1 giờ và tình hình sản xuất thực tế của mỏ với 

thiết bị bơm sản xuất bán trên thị trường chọn bơm có lưu lương Qb, chiều cao 

đẩy của bơm Hb phù hợp. Số lượng bơm hút được xác định theo công thức sau: 

 N = k
Q

Q

b

h  , cái  (3.31) 

 Với k - hệ số dự trữ thiết bị, k = 1,1. 

 2. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo bùn cát vận chuyển không 

bị lắng đọng trong ống, do đó phải lấy tốc độ của dòng bùn cát chảy trong ống 

phải lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth.  

 Dựa vào công suất bơm thải bùn quặng, tính toán chọn bơm thích hợp với 

đường kính ống hút và đường kính ống đẩy đi kèm bơm và tính toán lại vận tốc 

tới hạn Vth sao cho phù hợp. Có thể xác định đường kính ống D thông qua lựa 

chọn tốc độ tới hạn của vữa (vth) theo Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tốc độ vận tải đất đá trong ống [3] 

Đường 

kính ống 

Tốc độ vận tải đất đá 

Đất sét Cát lẫn sét 
Cát 50% và sỏi 

có chứa sét 

Đá cuội, 

đá dăm 
Than 

200 1,6 1,9 2,4 3,0 1,0 

300 1,8 2,1 2,9 3,6 2,5 

400 2,2 2,4 3,4 4,3 3,0 

500 2,5 3,0 3,8 4,8 3,3 

600 2,7 3,2 4,1 5,3 3,6 

  

 Dựa vào công suất của bơm cho thải được chọn cho mỗi cụm vít xoắn, cần 

kiểm tra lại vận tốc theo công thức (3.32) nhằm đảm bảo vận chuyển hiệu quả [3]: 

    v = 
ω

Q
=

.3600πD

4Q
2

         (3.32) 

 3. Tính tổn thất áp lực với mối tương quan chiều cao đẩy của bơm 

 Trong quá trình thải cát (bùn) ra ngoài bãi thải, áp lực bị tổn thất dưới 2 
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dạng là tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trên đoạn ống hút và đoạn ống đẩy. 

 Tổn thất áp lực dọc đường tính cho 1 mét dài đường ống hay gọi là tổn thất 

áp lực đơn vị khi vận chuyển vữa được xác định theo công thức sau [3]: 

                                          i
v
= i

0
.

v .  , mcn/m                           (3.33) 

 Trong đó: i0 - là tổn thất áp lực đơn vị khi vận chuyển nước trong đường 

ống, mcn/m:                     i
0
=

D

1
.

2g

v 2

, mcn/m             (3.34) 

 Giá trị:  - Hê số ma sát,  được xác định bằng thực nghiệm hay bảng sau: 

Bảng 3.4.  Xác định hệ số ma sát  bằng thực nghiệm [3] 

D, 

mm 
150 200 250 300 350 400 450 500 600 

  0,0185 0,018 0,0175 0,0165 0,016 0,0155 0,0155 0,015 0,0145 

 

Trong đó: D - đường kính ống, m; v - vận tốc thực tế của ống, m/s; v - thể 

trọng của dung dịch vữa, t/m3.  

                                    m1q

m)(1γq.γ
γ to

v



 , t/m3          (3.35) 

Trong đó: q - chỉ tiêu tiêu hao nước khi khai thác và vận tải 1 m3 cát, m3/m3
; 

m - độ lỗ rỗng;  K- hệ số giảm năng suất khi chiều cao tầng lớn, K = 0,9;  - Hệ 

số phụ thuộc vào môi tương quan vận tốc thực tế chọn và vận tôc tới hạn của hạt.  

+ Nếu vận tải ở tốc độ cao hơn tốc độ tới hạn: i
v
= i

0
.

vγ .  , mcn/m, với [3]:                   

   (1β 
thβ - 1)E 35,2

                    (3.36) 

+ Nếu vận tốc thực tế bằng vận tốc tới hạn: i
v
= i

0
.

v .
th , mcn/m, thì [3]: 

          
thβ =1+(3,5+2D+0,5 )D  ( 8,00v )

γ

γγ                     (3.37)  

Trong đó: E = 
t

th

V

V
 với 

 

v
th
- tốc độ tới hạn của vữa, m/s; v

t
- tốc độ thực của 

vữa ở ống đã chọn sơ bộ, m/s. 

Trong thực tế, có thể tính rút gọn tính tổn thất tính như sau [3]:   
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i
v
= i

0
K, mcn         (3.38) 

Trong đó: K - hệ số tính đến việc tăng sức cản khi vận tải vữa, phụ thuộc 

nồng độ vữa: 

Nồng độ vữa (rắn : lỏng) 1:3 1:5 1:8 1:10 1:12 

Hệ số K 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 

Từ  giá trị iv tính toán lại bơm vơi chiều cao áp lực đẩy của bơm. Cách tính 

chọn bơm bùn được tiến hành thông qua 2 thông số chình là lưu lượng (Q) và áp 

lực yêu cầu (H). Áp lực yêu cầu được xác định theo công thức [3]: 

            H = (1.05 ÷ 1,1)i
v
L + (h

dh
+ h

h
)i

0 v + (h
dh

+ h
h
)

v , mcn        (3.39)  

Trong đó: i
v
, i

0
- tổn thất áp lực của vữa và của nước cho 1 m ống; h

dh
- 

chiều cao đẩy của vữa, m; h
h
- chiều cao hút của bơm, m. 

Công suất yêu cầu của một máy bơm tính theo công thức [3]: 

                                N  = 
6,3..102

..



 cHQ , KW
                                                   

(3.40) 

Trong đó:  - hệ số sử dụng máy bơm. 

g. Thải cát bằng máy ủi 

 1. Đặc điểm công nghệ của máy ủi 

Máy ủi là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trên các mỏ lộ thiên. Máy ủi 

chạy bằng xích do có lực tựa lớn, có khả năng khắc phục độ dốc cao và dễ dàng 

vượt qua các chướng ngại vật và địa hình thay đổi (Hình 3.9). 

2. Năng suất của máy ủi 

Năng suất thực tế của máy ủi được xác định theo biểu thức [23]: 

        .K.V.
K.T

3600
Q d

rc

u
 ,  m3/h      (3.41) 

Trong đó: V - khối lượng đất đá rời chứa trước bàn gạt, m3;  - hệ số sử dụng 

thời gian; Kr - hệ số nở rời của đất đá; Tc - Thời gian chu kỳ làm việc của máy ủi, s.  
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Hình 3.9. Các thông số làm việc của máy ủi [23] 

Lg - chiều rộng bàn gạt; Hg - chiều cao bàn gạt; 

hx - chiều sâu xúc; Hmg - chiều cao máy; Lmg - chiều dài máy. 

Tc có thể tính theo biểu thức sau [23]: 

         m

c

c

gđ

gđ

mkcgđc t
V

L

V

L
ttttT   , s   

 (3.42) 

Trong đó: Tgd - thời gian gom đá vào bàn gạt, s; tc, tk - thời gian vận chuyển 

đá và chạy ngược lại, s; tm - thời gian dùng vào các thao tác phụ trợ, s; Lgd - 

khoảng cách gom đá của máy ủi, m; Lc - khoảng cách vận chuyển đá, m; Vgd, Vc, 

Vk - vận tốc trung bình của máy ủi khi gom đá, khi vận chuyển đá và khi chạy về 

không tải, m/s; Kd - hệ số thay đổi năng suất của máy ủi tuỳ thuộc vào độ dốc và 

khoảng cách vận chuyển.  

Năng suất  của máy ủi khi san mặt bằng [23]: 

              














q

s

s

s

t
V

L
n

)ab(L.3600
Q  , m3/h                            (3.43) 

Trong đó: Ls - chiều dài khu vực san gạt, m; b - chiều rộng dải gạt, bmax = 

Lg (Lg - chiều dài bàn gạt, m); a - chiều rộng phần gạt chờm lên nhau của hai 

luồng gạt kề nhau, a = 0,3 0,5 m; n - số lần gạt lặp của máy ủi theo một vệt; Vs - 

vận tốc trung bình của máy ủi khi san gạt, m/s; tq - thời gian quay máy khi san 

gạt xong một luồng, tq = 8 12 s. 

3.1.2. Xác định trình tự khai thác hợp lý cho các mỏ quặng titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam 
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 Xác định trình tự khai thác hợp lý trong khai thác lộ thiên nói chung và khai 

thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam nói riêng là hết sức 

quan trọng. Điều này không chỉ đảm bảo cho mỏ hoạt động hiệu quả, an toàn mà 

còn tạo điều kiện thuận lợi cho mỏ thực hiện việc thải cát, cải tạo và phục hồi 

môi trường hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường bền vững. 

 3.1.2.1. Mục đích của việc chia khoảnh khai thác 

 Với đặc điểm công nghệ khai thác bằng sức nước đối với quặng sa khoáng 

ven biển là đổ thải bãi thải trong, do đó bề mặt địa hình sau khi kết thúc khai thác 

gần như nguyên trạng ban đầu. Quá trình khai thác đến đâu hết đến đó (hay gọi là 

khai thác cuốn chiếu) nhất thiết phải tiến hành chia mỏ ra thành các khoảnh với 

mục đích khai thác triệt để khoáng sản và theo một trình tự nhất định.   

 Việc tiến hành chia khoảnh khai thác là căn cứ xây dựng hệ thống khai thác 

và cũng như là căn cứ để tính toán các thông số kỹ thuật. 

 3.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc chia khoảnh 

 Việc khảo sát địa hình ban đầu là rất cần thiết cho việc chia khoảnh và trật 

tự tiến hành khai thác các khoảnh theo thời gian, hướng phát triển khai thác. 

Khoảnh khai thác được chia phụ thuộc vào một số yếu tố cơ bản sau: 

 1. Địa hình khu vực và các yếu tố xã hội 

 - Đối với khu vực có dân cư diện khai thác phải đền bù lớn, khu vực có các 

công trình cần bảo vệ, việc lựa chọn khoảnh khai thác và hướng khai thác phù 

hợp là rất quan trọng trong giai đoạn đầu khi phải đầu tư vốn lớn (Hình 3.10). 

 - Khai thác quặng sa khoáng yêu cầu một lượng nước tuần hoàn lớn phục 

vụ khai thác và tuyển vì vậy việc chia khoảnh khai thác là rất quan trọng đảm bảo 

cho việc dự trữ nước trong quá trình khai thác. Đặc biệt, khi trong biên giới khai 

thác có sự chênh lệch địa hình lớn thì việc phân khoảnh khai thác là rất quan 

trọng và khoảnh khai thác đầu tiên thường bố trí ở khu vực cao nhất và sẽ được 

khai thác dần xuống các khoảnh ở vị trí thấp hơn (Hình 3.11). 
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Hình 3.10. Khoảnh khai thác ban đầu phụ thuộc vào điều kiện xã hội 

 

  

Hình 3.11. Trình tự khoảnh khai thác được bố trí theo địa hình khu vực 

I, II, III, ... - Trình tự khoảnh khai thác 

2. Diện tích khoảnh khai thác 

 Sản lượng năm của mỏ hay số lượng thiết bị được bố trí trên các khoảnh 

khai thác là yếu tố quan trọng để xác định kích thước cũng như quy mô của một 

khoảnh khai thác. Có thể xác định kích thước một khoảnh khai thác với mối quan 
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hệ với sản lượng mỏ theo công thức sau: 

    S = Am/H, m3/năm      (3.44) 

 Trong đó: S - diện tích khoảnh khai thác trong 1 năm, m2/năm; H - chiều 

dày trung bình của lớp cát quặng đảm bảo cho hoạt động khai thác của mỏ được 

diễn ra thuận lợi, m; Am - sản lượng cát quặng hàng năm của mỏ, m3/năm. 

 Khoảnh khai thác có thể bằng nhau hoặc khác nhau trong các năm của mỏ. 

Trong quá trình khai thác có thay đổi về quy mô khoảnh khi đó cần phải tính toán 

chi tiết lại các khâu công nghệ.  

3.1.2.3. Xác định trình tự khai thác các khoảnh 

 Khi khai thác quặng titan sa khoáng trong trầm tích Holocen và Pleistocen, 

để giảm thiểu tổn thất khi khai thác cũng như thuận lợi cho việc cải tạo và phục 

hồi môi trường sau khai thác, thì trình tự khai thác các khoảnh cần được tiến 

hành theo nối tiếp nhau, theo địa hình từ cao xuống thấp để tiết kiệm nước tối đa. 

 1. Khoảnh dọc 

 Tùy thuộc vào sản lượng khai thác, điều kiện địa hình, đặc điểm hình thành 

thân quặng, yêu cầu thải cát và phục hồi môi trường, mà hướng khai thác của mỏ 

có thể được tiến hành lần lượt cho các khoảnh theo trục dài của mỏ, từ khoảnh 

đầu tiên cho tới khoảnh cuối cùng khi kết thúc mỏ (Hình 3.12). 

 

Hình 3.12. Hướng phát khai thác các khoảnh theo trục dài của mỏ 

 2. Khoảng ngang 

 Tùy thuộc vào sản lượng khai thác, điều kiện địa hình, đặc điểm hình thành 

thân quặng, yêu cầu thải cát và phục hồi môi trường, mà hướng khai thác của mỏ 

có thể được tiến hành lần lượt cho các khoảnh theo phương ngang của mỏ, từ 

khoảnh khai thác đầu tiên cho tới khoảnh khai thác cuối cùng (Hình 3.13). 
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Hình 3.13. Hướng khai thác các khoảnh theo trục ngang của mỏ  

 3. Khoảnh hình rẻ quạt 

 Với những khoáng sản có biên giới có nhiều góc cạnh, mỏ được khai thác 

theo các khoảnh hình rẻ quạt (Hình 3.14) . 

 

Hình 3.14. Phân khoảnh khai thác theo hình rẻ quạt 
 

3.1.3. Xác định lượng nước cần thiết cho khai thác các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam 

 3.1.3.1. Xác định tốc độ thẩm thấu nước của quặng titan sa khoáng 

NCS tiến hành thí nghiệm xác định tốc độ thẩm thấu nước của quặng titan 

sa khoáng có hàm lượng sét khác nhau (5%, 10%, 15% và 20%) trong 2 trường 

hợp: (i) quặng khô và (ii) quặng ẩm (độ ẩm 0%, 15% và 30%).  

Mô hình thí nghiệm (Hình 3.15) được NCS thiết kế để triển khai thực nghiệm 

thực tế (Hình 3.16).  
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Hình 3.15. Mô hình thí nghiệm xác định tốc độ thẩm thấu nước của quặng  

 

Hình 3.16. Thực nghiệm xác định tốc độ thẩm thấu nước của quặng  

Kích thước của mô hình thân quặng bao gồm: chiều dài trung bình của tầng 

quặng là 40 cm và chiều cao tầng quặng là 10 cm (mô hình tương đương: 1cm 

trong mô hình tương đương 1 m ngoài thực địa). Tiến hành đổ nước vào đáy mỏ 

(với chiều dày lớp nước 1,5 cm), quan sát nước thẩm thấu tới các mốc đo khoảng 

cách theo phương nằm ngang (tính bằng cm) và bấm thời gian (tính bằng giây), 

thống kê các giá trị nhận được theo các bảng số liệu: xác định tốc độ thẩm thấu 

nước của quặng có hàm lượng sét 5%; mối quan hệ giữa tốc độ thẩm thấu trung 

bình của quặng trong trạng thái khô với hàm lượng sét khác nhau; mối quan hệ 

giữa tốc độ thẩm thấu trung bình của quặng trong trạng thái ẩm 15% với hàm 

lượng sét khác nhau (Phụ lục 03). 

Từ số liệu ở các bảng trên, xây dựng được đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa 

hàm lượng sét trong quặng với tốc độ thẩm thấu nước của quặng (Hình 3.17). 
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Hình 3.17. Mối quan hệ giữa hàm lượng sét trong quặng với tốc độ thẩm 

thấu nước của quặng ở trạng thái khô và ẩm 15% 

3.1.3.2. Xác định lượng nước cần thiết và tỷ lệ thu hồi nước khi khai thác  

Trong khai thác dùng công nghệ khai thác khô hay công nghệ khai thác ướt 

đều phải sử dụng nước để biến quặng titan sa khoáng thành dòng bùn quặng để 

vận chuyển chúng tới bè tuyển vít xoắn. Lượng nước cần thiết trong năm của mỏ 

titan sa khoáng ven biển Việt Nam đảm bảo sản lượng khai thác yêu cầu có thể 

được xác định theo công thức sau:  

                     Q = Aq.q.[1+(100% - Kth)], m3/năm (3.45) 

Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng khai thác trong 1 năm, m3/năm; q - chỉ 

tiêu tiêu hao nước khi khai thác, m3/m3; Kth - tỷ lệ thu hồi nước, %.   

Theo điều kiện khai thác, thực tế thu hồi nước tại các mỏ khác nhau theo 

mùa. Trong mùa mưa, có thể thu hồi tới 80÷90% lượng nước dùng trong khai 

thác, còn mùa khô chỉ thu hồi được 40÷50%. 

Trong quá trình đi thực địa và tiến hành các thí nghiệm, NCS nhận thấy: 

lượng nước mất chủ yếu là do khai thác trong quặng khô. Lượng nước này chủ 

yếu tổn thất do bị thẩm thấu vào quặng khô, bị giữ lại trong quặng là chính, ở bãi 

thải không lớn, chỉ có một lượng rất nhỏ trên bề mặt bị mất mát do bay hơi. Tuy 

nhiên, khi sét chiếm từ 10% hàm lượng của quặng thì quá trình thẩm thấu và 

ngăn nước là rất lớn. Khi đó tỷ lệ thu hồi nước trong quá trình khai thác phụ 

thuộc vào hàm lượng sét có trong quặng, cũng như độ ẩm của quặng. 
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NCS đã tiến hành thí nghiệm để xác định tỷ lệ thu hồi nước của quặng titan 

với hàm lượng sét 5%, 10%, 15% và 20% ở trạng thái khô (độ ẩm 0%) và trạng thái 

ẩm (độ ẩm 15% và 30%). Các kết quả thí nghiệm được trình bày trong Phụ lục 03. 

Từ các bảng trên, nhận thấy: tỷ lệ thu hồi nước sẽ tăng lên khi độ ẩm trong 

quặng tăng từ 0% đến 30%. Hàm lượng sét trong quặng càng cao thì tỷ lệ thu hồi 

nước trong quặng càng tăng, do nước đã bão hòa trong sét. 

Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét thay đổi 

(5%, 10%, 15% và 20%) với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) được 

thể hiện qua các Hình 3.18-3.21. 

 

Hình 3.18. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 

5% với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

 

Hình 3.19. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 

10% với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 
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Hình 3.20. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 

15% với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

 

Hình 3.21. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 

20% với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

3.1.3.3. Xác định chỉ tiêu tiêu hao nước của các sơ đồ công nghệ khai 

thác titan sa khoáng ven biển Việt Nam  

 Trong các sơ đồ công nghệ khai thác khả thi cho các mỏ quặng titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam, chỉ trừ khâu khai thác trong sơ đồ 1 (dùng đồng bộ máy xúc - ô 

tô) là không phải sử dụng đến nước, các khâu còn lại của sơ đồ này (tuyển thô, thải 

cát) và tất cả các khâu của sơ đồ 3 và 5, đều phải dùng đến sức nước. 

 Khối lượng nước cần thiết để duy trì các hoạt động của mỏ phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như hàm lượng sét có trong quặng, độ ẩm của quặng, tỷ lệ thu hồi 
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nước trong quá trình khai thác, sản lượng của mỏ,....  

 Từ thực tế sử dụng nước hiện nay tại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam, NCS đã thống kê, nội suy và xác định được chỉ tiêu tiêu hao nước thực tế 

của các mỏ khi khai thác theo các sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5 tương ứng như trong 

các Bảng 3.5-3.7. 

Bảng 3.5. Chỉ tiêu tiêu hao nước thực tế của các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam khi khai thác theo sơ đồ công nghệ 1 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Chỉ tiêu tiêu hao nước 

thực tế, m3/m3 

1 Từ Hóa - Từ Thiện Ninh Thuận 1,4 

2 Sơn Hải Nình Thuận 1,4 

3 Thiện Ái 2 Bình Thuận 1,4 

4 Thiện Ái Bình Thuận 1,4 

5 Vũng Môn Bình Thuận 1,3 

6 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận 1,3 

7 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận 1,3 

8 Mũi Đá Bình Thuận 1,3 

9 Nam Suối Nhum Bình Thuận 1,3 

 

Bảng 3.6. Chỉ tiêu tiêu hao nước thực tế của các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam khi khai thác theo sơ đồ công nghệ 3 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Chỉ tiêu tiêu hao nước 

thực tế, m3/m3 

1 Kỳ Khang Hà Tĩnh 1,7 

2 Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 1,7 

3 Sen Thủy Quảng Bình 1,7 

4 Đồng Luật Quảng Trị 1,7 

5 Vĩnh Tú  Quảng Trị 1,7 

6 Hải Khê  Quảng Trị 1,7 

7 Gio Linh Quảng Trị 1,7 

8 Quảng Ngạn Thừa Thiên Huế 1,6 
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TT Tên mỏ Tỉnh 

Chỉ tiêu tiêu hao nước 

thực tế, m3/m3 

9 Phú Diễn  Thừa Thiên Huế 1,6 

10 Mỹ Thành 1 Bình Định 1,6 

11 Mỹ Thành 2 Bình Định 1,6 

12 Mỹ Thành 3 Bình Định 1,6 

13 Mỹ An  Bình Định 1,6 

14 Nam Đề Gi Bình Định 1,6 

15 Từ Hóa - Từ Thiện   Ninh Thuận 1,6 

16 Sơn Hải  Ninh Thuận 1,6 

17 Thiện Ái 2  Bình Thuận 1,6 

18 Thiện Ái  Bình Thuận 1,6 

19 Vũng Môn Bình Thuận 1,6 

20 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận 1,6 

21 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận 1,6 

22 Mũi Đá  Bình Thuận 1,6 

23 Nam Suối Nhum Bình Thuận 1,6 

 

Bảng 3.7. Chỉ tiêu tiêu hao nước thực tế của các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam khi khai thác theo sơ đồ công nghệ 5 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Chỉ tiêu tiêu hao nước 

thực tế, m3/m3 

1 Kỳ Khang Hà Tĩnh 2,0 

2 Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2,0 

3 Sen Thủy Quảng Bình 2,0 

4 Đồng Luật Quảng Trị 2,0 

5 Vĩnh Tú  Quảng Trị 2,0 

6 Hải Khê  Quảng Trị 2,0 

7 Gio Linh Quảng Trị 2,0 

8 Quảng Ngạn Thừa Thiên Huế 2,0 

9 Phú Diễn  Thừa Thiên Huế 2,0 

10 Mỹ Thành 1 Bình Định 1,9 
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TT Tên mỏ Tỉnh 

Chỉ tiêu tiêu hao nước 

thực tế, m3/m3 

11 Mỹ Thành 2 Bình Định 1,9 

12 Mỹ Thành 3 Bình Định 1,9 

13 Mỹ An  Bình Định 1,9 

14 Nam Đề Gi Bình Định 1,9 

15 Từ Hóa - Từ Thiện   Ninh Thuận 1,9 

16 Sơn Hải  Ninh Thuận 1,9 

17 Thiện Ái 2  Bình Thuận 1,9 

18 Thiện Ái  Bình Thuận 1,9 

19 Vũng Môn Bình Thuận 1,9 

20 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận 1,9 

21 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận 1,9 

22 Mũi Đá  Bình Thuận 1,9 

23 Nam Suối Nhum Bình Thuận 1,9 

 

  Qua đó xác định được chỉ tiêu tiêu hao nước trung bình (q) cho các sơ đồ 

công nghệ 1, 3 và 5 khi khai thác các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

tương ứng là q1 = 1,35 m3/m3, q3 = 1,63 m3/m3 và q5 = 1,94 m3/m3. 

3.1.4.  Đánh giá ổn định bờ mỏ cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

 Như đã trình bày ở trên, các khoáng sàng titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam chủ yếu nằm trong tầng cát, chiều sâu khai thác 40÷90 m, từ đó tạo ra các 

moong khai thác có chiều sâu phụ thuộc vào chiều dày thân quặng. Như vậy, để 

đảm bảo an toàn về trượt lở bờ moong trong khai thác thì việc thiết lập mối quan 

hệ giữa góc nghiêng bờ mỏ, chiều cao bờ moong với hệ số ổn định trên cơ sở 

tính chất cơ lý của tầng quặng là rất cần thiết. 

3.1.4.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định bờ mỏ 

 Khoáng sản titan sa khoáng ven biển Việt Nam nằm trong tầng cát có độ bền 

yếu, chiều cao bờ mỏ lớn nên khi khai thác nguy cơ xảy ra trượt lở rất cao. Những 

nhân tố làm tăng ứng suất gây trượt hoặc làm giảm độ bền cắt bao gồm: trạng thái 

ứng suất, mực nước ngầm, thông số hình học bờ mỏ và phương pháp khai thác. 
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Hình 3.22. Minh họa sự phân bố ứng suất khi hình thành bờ mỏ [60] 

Vùng 2- vùng ứng suất giảm; Vùng 3- vùng ứng suất tăng cao  

 3.1.4.2. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ số ổn định bờ mỏ với góc dốc 

bờ mỏ của các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

 Do độ phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến xác định độ ổn định cho bờ mỏ 

như nước ngầm, phương pháp đánh giá, vị trí mặt trượt. NCS sử dụng phần mềm 

Slope/W của hãng Geoslope trợ giúp trong việc xác định độ ổn định bờ mỏ [43].  

Trong quá trình khai thác quặng titan để lại các moong khai thác có chiều cao 

bờ lớn (có khi tới 90 m tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận). Với chiều cao này, 

bờ mỏ sẽ có nguy cơ mất ổn định rất cao. Các thông số đầu vào được đưa vào phần 

mềm tính toán bao gồm: tính chất cơ lý đất đá (trọng lượng cát quặng, góc ma sát 

trong, lực dính kết) và đường cao trình mực nước ngầm được thể hiện như trong 

Hình 3.23. 

Từ sự thay đổi góc dốc bờ mỏ, NCS xác định được các giá trị độ ổn định 

tương ứng, được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.8. Mối quan hệ giữa mức độ ổn 

định bờ mỏ và góc dốc bờ mỏ được xây dựng thể hiện cụ thể qua đồ thị Hình 

3.24. Từ các điểm rời rạc giữa hệ số ổn định và góc ổn định bờ mỏ, sử dụng 

phương pháp hồi quy, NCS xây dựng được phương trình  = 20.99-84 với R2 = 

0.998 (trong đó  - hệ số ổn định bờ mỏ,  - góc dốc bờ mỏ, độ). 
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Hình 3.23. Đánh giá độ ổn định bờ mỏ và mặt trượt yếu với góc bờ mỏ 290 
       

 Bảng 3.8. Sự thay đổi độ ổn định phụ thuộc vào góc dốc bờ mỏ 

Góc dốc bờ mỏ, độ 25 27 29 31 33 

Hệ số ổn định 1.382 1.303 1.23 1.153 1.096 

 

 

Hình 3.24. Mối quan hệ giữa hệ số ổn định bờ mỏ và góc dốc bờ mỏ  

3.1.4.3. Nghiên cứu xác định góc dốc sườn tầng ổn định của quặng trong 

các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

Để xác định góc ổn định của quặng trong các mỏ titan sa khoáng ven biển 

Việt Nam khi có hàm lượng sét thay đổi, NCS triển khai thí nghiệm với mô hình 

tương đương (1 cm trong thí nghiệm tương đương 1 m ngoài thực tế) như sau: 
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- Quặng titan sa khoáng ven biển làm thí nghiệm: là hỗn hợp gồm cát khô, 

sét khô và KVN (Hình 3.25), được phối trộn theo các tỷ lệ khác nhau tương ứng 

với hàm lượng sét trong quặng là 5%, 10%, 15% và 20% (Bảng 3.9);  

   

(a) - Cát (b) - Sét (c) - KVN 

Hình 3.25. Chuẩn bị các vật liệu phục vụ thí nghiệm 

Bảng 3.9. Bảng chuẩn bị khối lượng mẫu với hàm lượng sét khác nhau 

Tên vật 

liệu 

Khối lượng 

sét 5%, kg 

Khối lượng 

sét 10%, kg 

Khối lượng 

sét 15%, kg 

Khối lượng 

sét 20%, kg 

Tổng KL 

mẫu, kg 

Cát 11.28 10.68 10.08 9.48 41.52 

Sét 0.6 1.2 1.8 2.4 6 

KVN 0.12 0.12 0.12 0.12 0.48 

Tổng 12 12 12 12 48 

 

- Cho hỗn hợp quặng titan sa khoáng vào mô hình thí nghiệm được NCS 

thiết kế (Hình 3.26). Hỗn hợp mẫu quặng được tiến hành thí nghiệm với các 

thông số hình học khác nhau trong khối. Chiều cao tầng H thay đổi với các giá trị 

10 cm và 20 cm. Chiều rộng mặt tầng B thay đổi với các giá trị 30 cm, 40 cm và 

50 cm (Hình 3.27). Cho khối quặng đổ tự nhiên và đo các thông số (Hình 3.28): 

+ Góc sườn tầng ổn định của tầng quặng: α, độ  

+ Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép trên sườn tầng: Lα, cm 

+ Khoảng cách nằm ngang từ mép trên sườn tầng tới vị trí mới của tầng khi 

chuyển về trạng thái tự nhiên: Ltn, cm.  
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Hình 3.26. Mô hình được thiết kế để phục vụ thí nghiệm  

 

 
 

Hình 3.27. Mô hình thí nghiệm cho mẫu khi H = 10 cm, B = 30 cm 

 

Hình 3.28. Các thông số cần xác định trong thí nghiệm 

 

 Các hình 3.29 đến 3.31 minh họa quá trình NCS triển khai thí nghiệm và đo 

các thông số cần xác định trong thí nghiệm này. 
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Hình 3.29. Minh họa tầng quặng thí nghiệm với H = 10 cm, B = 30 cm 

 

Hình 3.30. Đo khoảng cách ổn định Lα của tầng quặng 

 

Hình 3.31. Đo góc ổn định tự nhiên của tầng quặng 

Qua các thí nghiệm (chi tiết trong Phụ lục 03), NCS thu được kết quả sau:  

Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái khô, độ ẩm 0%) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

Chiều rộng  

B, cm 

Hàm lượng  

sét 5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo góc α  với H = 10 cm 

30 34 32 31 29 

40 33 33 32 31 

50 34 33 32 30 

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 33 33 31 30 

40 34 32 31 31 

50 34 33 32 30 
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Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái ẩm 15%) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

 

Bảng 3.12. Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái ẩm 30%) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

 Từ các kết quả thí nghiệm trên, NCS rút ra một số nhận xét sau: 

 1. Với chiều cao tầng H = 10 cm và H = 20 cm, góc sườn tầng ổn định (lớn 

nhất) α trong 2 trường hợp này, khi quặng có độ ẩm và hàm lượng sét khác nhau, 

thường có giá trị khá tương đồng. 

Chiều rộng  

B, cm 

Hàm lượng 

sét 5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo góc α với H = 10 cm 

30 30  32  33  35  

40 32  33  34  34  

50 31  33  34  35  

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 31  33  34  35  

40 32  33  34  35 

50 31  33  34  35  

Chiều rộng  

B, cm 

Hàm lượng 

sét 5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo góc α với H = 10 cm 

30 31  33  34  35  

40 32  34  34  35  

50 33  34  35  36 

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 32 34  35  35  

40 32  34  35  36 

50 32  34  35  36  
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 2. Khi quặng ở trạng thái khô (độ ẩm 0%), góc dốc sườn tầng ổn định α tỷ 

lệ nghịch với hàm lượng sét trong quặng. 

 3. Khi quặng ẩm (15% và 30%), góc dốc sườn tầng ổn định α tỷ lệ thuận 

với hàm lượng sét trong quặng. Góc α trong trường hợp quặng ẩm 30% có giá trị 

cao hơn khi quặng ẩm 15%. 

 4. Để đảm bảo an toàn và ổn định bờ mỏ, chiều rộng mặt tầng an toàn (đai an 

toàn) trên các tầng phải thỏa mãn ≥ 0,2.H [3], như vậy khi chiều cao tầng H = 10 cm 

phải thỏa mãn Bm ≥  2 cm và khi H = 20 cm, Bm ≥ 4 cm. 

3.1.5. Xác định phương án cải tạo và phục hồi môi trường các mỏ quặng 

titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu các tác động tới môi trường 

trong và sau khai thác tại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam, thì việc xác 

định phương án cải tạo và phục hồi môi trường cho mỏ là rất quan trọng. 

Như đã trình bày trong chương 2, các sơ đồ 1, 3 và 5 là những sơ công nghệ khai 

thác khả thi của các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam hiện nay. Điểm chung của 3 

sơ đồ này là đều tuyển thô bằng hệ thống vít xoắn và thải bằng hệ thống bơm bùn. 

Điểm khác biệt giữa sơ đồ 3 và 5 với sơ đồ 1, đó là quá trình khai thác trong sơ đồ 1 

dùng đồng bộ máy xúc - ô tô, còn ở sơ đồ 3 và 5 là dùng sức nước (súng bắn nước và 

bơm hút). Cát thải trong các sơ đồ này được bơm vào khu vực đã khai thác thành đống 

và sau đó sẽ được san gạt phẳng để trồng cây và phục hồi môi trường. 

Một cách khái quát, các sơ đồ công nghệ này gồm 3 phần: (i) khai thác, 

tuyển thô, (ii) thải cát và (iii) san gạt cải tạo, phục hồi môi trường. Hình 3.32 

minh họa mối quan hệ giữa các khâu: khai thác, tuyển thô; thải cát và cải tạo, 

phục hồi môi trường cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam theo các sơ 

đồ công nghệ 3 hoặc 5. Với trình tự khai thác, tuyển quặng, thải cát và hoàn thổ 

môi trường đã đề xuất ở trên (Hình 3.33), cho phép quá trình khai thác tại các mỏ 

titan sa khoáng ven biển Việt Nam trở nên thân thiện với môi trường hơn. Đây 

cũng chính là phương án cải tạo và phục hồi môi trường hợp lý cho các mỏ titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam đối với các sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5. 
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Hình 3.32. Mối quan hệ giữa công tác khai thác, thải và cải tạo, phục hồi 

môi trường cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam [19] 

Trình tự trên được triển khai lần lượt cho các khoảnh khai thác. Hình 3.36 

minh họa trình tự khai thác, thải cát và hoàn thổ (theo khảnh) cho các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam. 

Quá trình san gạt đống cát thải được thực hiện bằng máy ủi, với cao trình 

sau khi san gạt thường bằng với cao độ địa hình tự nhiên của khu vực. Trên toàn 

bộ diện tích đã được san gạt, các loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên và vùng 

cát như phi lao, thông, keo,... sẽ được trồng. Khoảng cách giữa các cây được 

trồng theo quy định 660 cây/ha [18], đồng thời được thường xuyên chăm sóc 

trong vòng 3 năm cho tới khi rừng cây phát triển bình thường. Trong trường hợp 

cây bị chết, mỏ có trách nhiệm trồng dặm vào vị trí những cây đã chết để đảm 

bảo mật độ cây yêu cầu trên diện tích khu vực mỏ đã được hoàn thổ và phục hồi 

môi trường theo quy định [18]. 
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Hình 3.33. Trình tự khai thác, thải và hoàn thổ (theo khảnh) cho các mỏ 

titan sa khoáng ven biển Việt Nam [19] 

(1)-(4)- khoảnh khai thác đã được hoàn thổ; (5)  khoảnh thải cát;  

(6)- khoảnh đang khai thác; (7)-(9) – các khoảnh sẽ khai thác tiếp theo. 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường thực tế của các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam theo phương án và trình tự trên được thể hiện qua Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường thực tế của các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam [14] 

TT Tên mỏ Tỉnh 

Diện 

tích,  

ha 

Chi phí cải tạo 

phục hồi môi 

trường, đồng 

1 Kỳ Khang Hà Tĩnh 759 32.827.832.969 

2 Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 1.595 68.98.6025.804 

3 Sen Thủy Quảng Bình 382,8 14.405.814.875 

4 Đồng Luật Quảng Trị 75,2 6.978.587.000 

5 Vĩnh Tú  Quảng Trị 118 5.103.668.367 

6 Hải Khê  Quảng Trị 241.8 1.045.8195.009 
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TT Tên mỏ Tỉnh 

Diện 

tích,  

ha 

Chi phí cải tạo 

phục hồi môi 

trường, đồng 

7 Gio Linh Quảng Trị 156,83 6.783.121.271 

8 Quảng Ngạn Thừa Thiên Huế 288,2 12.270.840.301 

9 Phú Diễn  Thừa Thiên Huế 90 3.892.628.415 

10 Mỹ Thành 1 Bình Định 242,8 10.501.446.436 

11 Mỹ Thành 2 Bình Định 173,26 9.692.194.000 

12 Mỹ Thành 3 Bình Định 179,92 7.692.194.000 

13 Mỹ An 5 Bình Định 180,69 6.092.235.000 

14 Nam Đề Gi Bình Định 150 6.487.714.025 

15 Từ Hóa - Từ Thiện   Ninh Thuận 1.132,5 48.982.240.892 

16 Sơn Hải  Ninh Thuận 1.033 44.678.723.922 

17 Thiện Ái 2  Bình Thuận 64,5 2.789.717.031 

18 Thiện Ái  Bình Thuận 356,45 19.826.810.000 

19 Vũng Môn Bình Thuận 239,68 12.764.653.000 

20 Long Sơn - Suối Nước 1 Bình Thuận 807,2 34.912.551.742 

21 Long Sơn - Suối Nước 2 Bình Thuận 156,4 6.764.523.157 

22 Mũi Đá  Bình Thuận 224 13.616.390.000 

23 Nam Suối Nhum Bình Thuận 514,4 23.405.200.000 

  

Từ bảng trên, xác định được chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trung bình 

cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam là 45,5 triệu đ/ha bãi thải cát. 

3.1.6. Hiệu quả kinh tế khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

 Hiệu quả kinh tế là tiêu chí mang ý nghĩa như điều kiện “đủ” để đánh giá và 

lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng 

ven biển Việt Nam. 

 Có nhiều phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, tuy nhiên trong phạm vi 

luận án, NCS lựa chọn phương pháp dùng các chỉ tiêu kinh tế cơ bản mang tính 

khái toán để đánh giá hiệu quả kinh tế của mỏ cho mỗi phương án sơ đồ công 

nghệ khai thác cụ thể: 
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 1. Tổng chi phí đầu tư cơ bản (Zcb): 

 Tổng chi phí đầu tư của mỏ được xác định bằng công thức sau: 

Zcb = Za + Zb , đ        (3.5) 

Trong đó: Za - tổng chi phí đầu tư mua sắm thiết bị, lắp đặt, phụ tùng và sửa 

chữa lớn, đ; Zb - chí phí xây dựng cơ bản, đ.  

 2. Tổng chi phí sản xuất hàng năm (Zsx): 

 Tổng chi phí sản xuất hàng năm của mỏ được xác định bằng công thức sau:  

Zsx = Zsxcđ + Zsxlđ , đ/năm      (3.6) 

 Trong đó: Zsxcđ - chi phí cố định gồm khấu hao tài sản cố định, lương và 

bảo hiểm xã hội, đ/năm; Zsxlđ - chi phí lưu động gồm chi phí điện năng; chi phí 

nguyên, nhiên liệu, cải tạo phục hồi môi trường và các loại thuế và phí, đ/năm. 

 3. Doanh thu (D): 

 Doanh thu hàng năm của mỏ được xác định bằng công thức sau: 

   D = An . Gb , đ/năm       (3.7) 

 Trong đó: An - sản lượng quặng (thô) khai thác được hàng năm của mỏ, 

t/năm; Gb - giá bán 1 tấn quặng thô, đ/t. 

 4. Lợi nhuận trước thuế (Lg): 

 Lợi nhuận (lãi) trước thuế của mỏ được xác định bằng công thức sau: 

   Lg = D - Zsx , đ/năm       (3.8) 

 Trong đó: D - doanh thu hàng năm của mỏ, đ/năm; Zsx - tổng chi phí sản 

xuất hàng năm của mỏ, đ/năm. 

 5. Lợi nhuận ròng (Lr): 

 Lợi nhuận (lãi) ròng của mỏ được xác định bằng công thức sau: 

Lr = Lg - Ttndn , đ/năm      (3.9) 

 Trong đó: Lg - lợi nhuận trước thuế của mỏ, đ; Ttndn – thuế thu nhập doanh 

nghiệp, Ttndn = 0.25. Lg, đ.  

6. Hệ số hiệu quả vốn đầu tư (E): 

 Hệ số hiệu quả vốn đầu tư của mỏ được xác định bằng công thức sau: 

E = Lr / Zcb         (3.10) 

 Trong đó: Lr - lãi ròng của mỏ, đ; Zcb - tổng chi phí đầu tư của mỏ, đ.  
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3.2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHỐI XÁC ĐỊNH CÔNG NGHỆ KHAI THÁC 

PHÙ HỢP CHO CÁC MỎ QUẶNG TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN 

VIỆT NAM 

3.2.1. Xây dựng sơ đồ khối xác định công nghệ khai thác phù hợp cho các 

mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

Dựa trên 6 tiêu chí đánh giá công nghệ khai thác cho các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam NCS đã đề xuất ở trên, trình tự lựa chọn sơ công nghệ 

khai thác phù hợp cho các mỏ này được thực hiện như sau: 

1. Kiểm tra các sơ đồ công nghệ khai thác khả thi; 

2. Chọn trình tự khai thác cho mỏ; 

3. Kiểm tra lượng nước cần thiết cho mỏ; 

4. Kiểm tra điều kiện ổn định bờ mỏ; 

5. Chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho mỏ; 

6. Kiểm tra hiệu quả kinh tế của mỏ. 

Sơ đồ khối mô tả trình tự lựa chọn công nghệ ở trên thể hiện trong Hình 3.34. 

3.2.2. Xây dựng chương trình máy tính xác định công nghệ khai thác phù 

hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

 Từ sơ đồ khối trên, NCS xây dựng chương trình máy tính để hỗ trợ quá 

trình tính toán và lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam. Chương trình này có giao diện và các module tính 

toán như trong các Hình 3.35-3.39. 



 

 

 

107 

 

Hình 3.34. Sơ đồ khối xác định công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ 

quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam (1/2) 
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Hình 3.34. Sơ đồ khối xác định công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ 

quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam (2/2) 
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Hình 3.35. Giao diện phần mềm  

 

Hình 3.36. Minh họa module nhập dữ liệu  
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Hình 3.37. Minh họa module tính toán 

 

Hình 3.38. Minh họa module in kết quả 
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Hình 3.39. Minh họa module hướng dẫn sử dụng 

3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Từ các nội dung đã trình bày ở trên, NCS có một số kết luận sau: 

1. Các tiêu chí NCS đề xuất bao gồm: sơ đồ công nghệ khai thác khả thi; 

trình tự khai thác hợp lý; đảm bảo lượng nước cần thiết; đảm bảo ổn định bờ mỏ; 

phương án cải tạo và phục hồi môi trường thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao là 

những cơ sở quan trọng để đánh giá và lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp 

cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam. 

2. Trong sơ đồ công nghệ 3 và 5, khi khai thác các thân quặng chứa nhiều 

sét, khi sử dụng thiết bị Tamaclon trong các sơ đồ công nghệ này cho phép nâng 

cao hiệu quả khai thác, tang được tỷ lệ thực thu titan và tiết kiệm nước. 

3. Để tính được lượng nước cần thiết cho các sơ đồ công nghệ, cần xác định 

được chỉ tiêu tiêu hao nước và tỷ lệ thu hồi nước trên cơ sở xem xét điều kiện cụ 

thể của từng sơ đồ, cũng như độ ẩm và hàm lượng sét trong quặng. 
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4. Để đánh giá độ ổn định bờ mỏ và tầng khai thác, cần xem xét các yếu tố 

tổng hợp về điều kiện tự nhiên, địa chất, ĐCTV, hàm lượng sét và trạng thái của 

cát quặng. Với các điều kiện cụ thể, sẽ xác định được giá trị góc nghiêng bờ mỏ 

và góc dốc sườn tầng ổn định lớn nhất cho các tầng khai thác. 

5. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho các sơ đồ công nghệ khai 

thác của các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam đều bao gồm các công việc: 

san gạt bãi cát thải bằng phẳng đến cao độ tự nhiên của khu vực, sau đó tiến hành 

lựa chọn loại cây phù hợp và trồng với mật độ theo quy định để phục hồi môi 

trường khu vực mỏ sau khai thác. 

6. Hiệu quả kinh tế chính là điều kiện “đủ” trong số các tiêu chí để đánh giá 

và lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ titan sa khoáng ven biển. 

Phương pháp đánh giá hiệu qủa kinh tế phù hợp được sử dụng cho các mỏ titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam là hệ số hiệu quả vốn đầu tư tương ứng với các sơ 

đồ công nghệ khai thác của mỏ. 
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CHƯƠNG 4 

ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO MỎ TITAN SA KHOÁNG  NAM SUỐI 

NHUM, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

4.1. CÁC THÔNG TIN CỦA MỎ NAM SUỐI NHUM 

Mỏ titan sa khoáng Nam Suối Nhum thuộc xã Thuận Quý và xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp phép cho Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khai thác quặng 

titan - zircon theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1019/GP-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

Tổng diện tích khu vực mỏ được cấp phép khai thác là: 514,4 ha; chiều dài 

lớn nhất: 5.180 m; chiều rộng lớn nhất: 2.240 m; cốt cao đáy mỏ: +5 m ÷ +50 m. 

4.1.1. Đặc điểm địa chất mỏ 

4.1.1.1. Địa tầng 

Địa tầng theo thứ tự từ dưới lên trên như sau: 

- Hệ Đệ Tứ - Thống Holocen - Trầm tích biển gió (mvQ2): chiều dày của 

các thành tạo trầm tích biển gió thay đổi từ 2÷50 m.  

- Hệ Đệ Tứ - Thống Holocen - Trầm tích sông (aQ2): chiều dày 1÷3 m.  

- Hệ Đệ Tứ - Thống Holocen - Trầm tích biển (mQ2): chiều dày 1÷4 m. 

4.1.1.2. Magma xâm nhập 

Magma xâm nhập trong khu vực thăm dò chỉ lộ ra các đá thuộc pha 2 của 

phức hệ Đèo Cả, với diện lộ khoảng 2 km2 ở trung tâm và phía đông khu vực 

thăm dò. Thành phần thạch học gồm: granosyenit, granit bitotit, granit biotit có 

hornbled hạt trung, màu trắng xám. 

4.1.2. Đặc điểm địa chất thủy văn 

4.1.2.1. Đặc điểm nước mặt 

Trong khu vực thăm dò không có sông suối lớn, nước mặt tồn tại chủ yếu 

vào mùa mưa trong các ao, hồ nước nhỏ và các điểm lộ nước. 

 



 

 

 

114 

4.1.2.2. Đặc điểm nước dưới đất  

a. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Tầng chứa nước Holocen (qh) có mức độ chứa nước từ nghèo đến tương 

đối giàu nước, thuộc thành tạo biển gió tuổi Holocen (mvQ2). Theo cột địa tầng 

tại các lỗ khoan nghiên cứu địa chất thủy văn và tài liêu hút nước thí nghiệm cho 

thấy bề dày tầng chứa nước từ 1,1÷12,0 m, mực nước tĩnh thay đổi phụ thuộc vào 

độ cao địa hình từ 1,0÷19,5 m, lưu lượng từ 0,092÷2,23 l/s. 

b. Tầng chứa nước Pleistocen (qp) 

Tầng chứa nước Pleistocen phân bố hầu hết trên toàn diện tích thăm dò, 

thuộc thành tạo trầm tích biển (mQ1pt), có mức độ chứa nước từ nghèo đến trung 

bình. Tùy thuộc vào bề mặt địa hình, có thể gặp các tầng chứa nước tại độ sâu 

2,7÷36,0 m; chiều dày tầng chứa nước 2÷52 m, mực nước tĩnh 13÷19 m, lưu 

lượng 0,10÷0,34 l/s.  

Bảng 4.1. Tổng hợp các giá trị đặc trưng của tầng chứa nước lỗ hổng 

TT 
Số hiệu      

lỗ khoan 

Tầng 

chứa 

nước 

Thông số ĐCTV 

Mực 

nước 

tĩnh 

Q, m3/ngđ S, m K, m/ngđ 

1 LK.1-1 qh 11,0 192,67 2,16 1,0 

2 LK.23-40 qh 1,0 186,62 7,26 0,85 

3 LK.1-6 qh 9,5 12,10 2,5 0,462 

4 LK.3-6 qh 14,5 7,95 1,5 0,450 

5 LK.7-9 qp 15,5 10,45 1,5 0,210 

6 LK.11-8 qp 17,1 8,64 1,9 0,432 

7 LK.15-12 qh 19,5 9,85 1,5 0,358 

8 LK.17-16 qp 13,0 8,64 2,0 0,250 

9 LK.21-10 qp 19,0 8,90 2,10 0,640 

10 LK.19-12 qp 16,5 14,26 1,5 0,730 

   13,66 46,01 2,39 0,54 
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4.1.3. Đặc điểm địa chất công trình 

Tham gia vào cấu trúc địa chất khu vùc thăm dò là sự có mặt của các thành 

tạo trầm tích bở rời hệ Đệ tứ thống Holocen và thống Pleistocen. Địa tầng theo 

thứ tự từ dưới lên trên như sau: 

4.1.3.1. Thống Pleistocen - Hệ tầng Phan Thiết (mQ1pt) 

 Chỉ tiêu cơ lý của hệ tầng Phan Thiết (mQ1pt) được thể hiện  trong  Bảng 4.2. 

Bảng 4.2 Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý trong tầng cát đỏ 

TT Các chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Đơn vị 

tính 

Các giá trị đặc trưng 

Min Max Trung bình 

1 Khối lượng riêng   g/cm3 2,65 2,67 2,66 

2 Dung trọng tự nhiên   g/cm3 1,51 1,66 1,59 

3 Dung trọng khô K  g/cm3 1,45 1,59 1,53 

4 Độ ẩm tự nhiên W % 2,38 5,85 4,47 

5 Hệ số rỗng lớn nhất 
max - 0,85 1,03 0,94 

6 Hệ số rỗng nhỏ nhất 
min - 0,57 0,66 0,61 

7 Góc dốc tự nhiên ướt  k độ 32o26’ 34o10’ 33o27’ 

8 Góc dốc tự nhiên khô  w độ 27o44’ 29o56’ 28o50’ 

4.1.3.2. Thống Holocen - trầm tích biển gió (mvQ2) 

Các chỉ tiêu cơ lý của trầm tích biển gió (mvQ2) được thể hiện ở Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý trong tầng cát xám 

TT Các chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Đơn vị 

tính 

Các giá trị đặc trưng 

Min Max Trung bình 

1 Khối lượng riêng   g/cm3 2,64 2,70 2,67 

2 Dung trọng tự nhiên   g/cm3 1,49 1,67 1,55 

3 Dung trọng khô K  g/cm3 1,43 1,61 1,50 

4 Độ ẩm tự nhiên W % 2,53 5,20 3,80 

5 Hệ số rỗng lớn nhất 
max - 0.83 0.94 0.89 

6 Hệ số rỗng nhỏ nhất 
min - 0.52 0.63 0.59 

7 Góc dốc tự nhiên ướt  k độ 31o50’ 33o50’ 32o50’ 

8 Góc  dốc tự nhiên khô  w độ 26o40’ 30o00’ 28o46’ 
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4.1.4. Các thông tin khác của mỏ Nam Suối Nhum 

Mỏ titan sa khoáng Nam Suối Nhum thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, có các thông tin sau: 

- Khoáng sàng phân bố trên các tầng trầm tích biển Peistocen; 

- Chiều dày thân quặng: 78 m; 

- Quặng có hàm lượng sét: 14÷16%; 

- Mỏ nằm trong khu vực có điều kiện ĐCTV không thuận lợi; 

- Mỏ có trữ lượng 2.343.159 tấn quặng (tương đương 142.170.224 m3 cát 

quặng), thuộc mỏ có quy mô lớn (QL); 

- Diện tích mỏ được cấp: 514,4 ha, được khai thác với khoảnh hình rẻ quạt; 

- Sản lượng mỏ (cát quặng nguyên khai): 117.345 t/năm (quặng thô), tương 

đương 7.110.000 m3/năm (cát quặng); 

- Thời gian tồn tại của mỏ: 23 năm; 

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày; 

- Số ca làm việc trong ngày: 2 ca; 

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ. 

4.2. KẾT QUẢ 

4.2.1. Sơ đồ công nghệ khai thác  

 Với các thông tin trên, kết quả chạy phần mềm cho thấy: mỏ Nam Suối 

Nhum có thể khai thác với các sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5. 

4.2.1.1. Sơ đồ công nghệ 1 

 - Chiều cao tầng H1 = 10 m. 

 - Chiều rộng mặt tầng B1 = 40 m. 

 - Số tầng khai thác n1 = 8. 

 - Thiết bị sử dụng: Bảng 4.4. 

- Sơ đồ công nghệ: Hình 4.1. 
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Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ khai thác 1 

1- MXTLGN; 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- vít xoắn; 8- tuyến đường ống thải cát; 9- 

thiết bị thải cát; 10- rãnh thu nước; 11- hố thu nước; 12- máy ủi 
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Bảng 4.4. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 1 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Thiết bị khai thác    

1.1 Máy xúc thuỷ lực gàu ngược (E = 2,3 m3) chiếc 13 

1.2 Ô tô vận tải (tải trọng 25 tấn) chiếc 59 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Tổ hợp vít xoắn bộ 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 18 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 175 mm)  m 180 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

 

4.2.1.2. Sơ đồ công nghệ 3 

 - Chiều cao tầng H3 = 10 m. 

 - Chiều rộng mặt tầng B3 = 40 m. 

- Số tầng khai thác n1 = 8. 

 - Thiết bị sử dụng: Bảng 4.5. 

- Sơ đồ công nghệ: Hình 4.2. 
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Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ khai thác 3 

1- hố thu bùn quặng; 2- súng bắn nước; 3- bơm bùn; 4- rãnh thu bùn quặng; 5- 

tuyến đường ống vận tải bùn quặng; 6 - hố thu nước; 7- vít xoắn; 8- tuyến đường 

ống thải cát; 9- đê chắn chân bãi thải; 10- thiết bị thải cát; 11- máy ủi; 12- trạm 

bơm và tuyến đường ống cấp nước cho súng bắn nước; 13- rãnh thu nước 
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Bảng 4.5. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 3 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Thiết bị khai thác   

1.1 Súng bắn nước  18 

1.2 Bơm phục vụ súng bắn nước LT50-54T (45 kW) chiếc 18 

1.3 Đường ống cấp nước (D = 140 mm)  m 3600 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Tổ hợp vít xoắn bộ 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 18 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 140 mm)  m 3600 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

4.2.1.3. Sơ đồ công nghệ 5 

 - Chiều cao tầng H5 = 10 m. 

 - Chiều rộng mặt tầng B5 = 40 m. 

- Số tầng khai thác n1 = 8. 

- Thiết bị sử dụng: Bảng 4.6. 

- Sơ đồ công nghệ: Hình 4.3. 
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Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ khai thác 5 

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- bè hút; 5- tuyến đường ống nổi; 6- 

vít xoắn di động; 7- đường ống vận tải cát thải; 8- thiết bị thải cát; 9- máy ủi. 

 

Bảng 4.6. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 5 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Thiết bị khai thác   

1.1 Súng bắn nước  14 

1.2 Bơm phục vụ súng bắn nước LT50-54T (45 kW) chiếc 14 

1.3 Đường ống cấp nước (D = 140 mm)  m 2800 

1.4 Bè hút  4 
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TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1.5 Bơm phục vụ bè hút LT50-54T (45 kW) chiếc 4 

1.6 Đường ống đặt trên bè hút (D = 140 mm)  m 200 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Bè vít xoắn bè 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 14 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 140 mm)  m 2800 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

 

4.2.2. Trình tự khai thác 

 Với các thông tin thực tế cho thấy: mỏ Nam Suối Nhum có trình tự khai thác 

theo các khoảnh rẻ quạt với cả 3 sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5 là phù hợp (Hình 4.4). 

4.2.3. Lượng nước cần thiết 

 Với các thông tin cụ thể của mỏ Nam Suối Nhum như chỉ tiêu tiêu hao 

nước, tỷ lệ thu hồi nước, kết quả chạy phần mềm xác định được lượng nước cần 

thiết hàng năm tương ứng của 3 sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5 như sau: 
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Hình 4.4. Khoảnh khai thác hình rẻ quạt tại mỏ Nam Suối Nhum 

4.2.3.1. Sơ đồ công nghệ 1 

 - Chỉ tiêu tiêu hao nước q1 = 1,35 m3/m3; 

 - Tỷ lệ thu hồi nước Kth1 = 75 %; 

- Lượng nước cần thiết Q1 = 11.998.125 m3/năm. 

4.2.3.2. Sơ đồ công nghệ 3 

 - Chỉ tiêu tiêu hao nước q3 = 1,63 m3/m3; 

 - Tỷ lệ thu hồi nước Kth3 = 70 %; 

- Lượng nước cần thiết Q3 = 15.066.090 m3/năm. 
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4.2.3.3. Sơ đồ công nghệ 5 

Thực tế, sơ đồ công nghệ 5 chỉ sử dụng 12,5%.Q5 (trong đó Q5=15.493.223 

m3/năm) và 87,5%.Q3, do đó tính được tổng lượng nước cần thiết của sơ đồ này 

bằng 15.493.223 m3/năm. 

Do lượng nước thực tế hàng năm của mỏ Nam Suối Nhum chỉ đáp ứng 

được Qo=15.181.800 m3/năm, cho nên sơ đồ công nghệ 5 bị loại vì không phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của mỏ Nam Suối Nhum. 

4.2.4. Ổn định bờ mỏ 

 Với các thông tin cụ thể của mỏ Nam Suối Nhum, kết quả chạy phần mềm 

xác định được các thông số ổn định bờ mỏ của 2 sơ đồ công nghệ 1 và 3 như sau: 

4.2.4.1. Sơ đồ công nghệ 1 

 - Góc dốc sườn tầng α1 = 34o; 

 - Góc nghiêng bờ mỏ β1 = 29o. 

4.2.4.2. Sơ đồ công nghệ 3 

 - Góc dốc sườn tầng α3 = 34o; 

 - Góc nghiêng bờ mỏ β3 = 31o. 

 Do góc dốc sườn tầng α và góc nghiêng bờ mỏ β bị ràng buộc bởi điều kiện 

cụ thể của trạng thái thân quặng, cộng với chiều cao tầng H không thay đổi, sẽ 

làm thay đổi chiều rộng mặt tầng B.  

Kiểm tra chiều rộng mặt tầng an toàn của sơ đồ công nghệ 1 và 3 theo công 

thức sau: 

Bm = 




1).tg-(n

).co-n.H.(1 tgtg , m      (4.1) 

 Trong đó: n - số tầng khai thác, n = 8; H - chiều cao tầng khai thác, H = 

10m; α - góc dốc sườn tầng ổn định (sơ đồ công nghệ 1, α1 = 34o; sơ đồ công 

nghệ 3, α3= 34o); β – góc dốc bờ mỏ (sơ đồ công nghệ 1, β1 = 29o; sơ đồ công 

nghệ 3, β3 = 31o). 

 Thay số, tính được chiều rộng mặt tầng an toàn thực tế đối với các sơ đồ 

công nghệ 1 và 3 như sau: 
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- Sơ đồ công nghệ 1: Bm1 = 3,7 m 

- Sơ đồ công nghệ 3: Bm3 = 2,1 m 

Khi kiểm tra chiều rộng mặt tầng an toàn  thực tế của các sơ đồ công nghệ 1 

(Bm1 = 3,7 m) và sơ đồ công nghệ 3 (Bm3 = 2,1 m) so với giá trị chiều rộng mặt 

tầng an toàn tối thiểu là 2 m khi kết thúc khai thác (phải thỏa mãn ≥ 0,2 H), nhận 

thấy: do Bm1 và Bm3 đều ≥ 2 m, cho nên sơ đồ công nghệ 1 và 3 đều đáp ứng 

được điều kiện ổn định bờ mỏ khi kết thúc khai thác. 

4.2.5. Cải tạo, phục hồi môi trường 

 Cả 2 sơ đồ công nghệ 1 và 3 đều sử dụng phương án cải tạo phục hồi môi 

trường, đó là sử dụng máy ủi san gạt đống cát thải và trồng cây phục hồi môi 

trường. Tổng chi phí cho công tác cải tạo phục hồi môi trường (M) cho cả đời mỏ 

được xác định như sau: M = S.c, đ. Trong đó: S - diện tích cải tạo, phục hồi môi 

trường, S = 514,4 ha; c- chi phí cải tạo phục hồi môi trường đơn vị, c = 45,5 triệu 

đ/ha. Thay số có M = 23.405.200.000 đ. 

4.2.6. Hiệu quả kinh tế 

 Với các thông tin cụ thể của mỏ Nam Suối Nhum, kết quả chạy phần mềm 

xác định hiệu quả kinh tế của 2 sơ đồ công nghệ 1 và 3, bao gồm các chỉ tiêu 

kinh tế cơ bản như sau: 

4.2.6.1. Sơ đồ công nghệ 1 

 - Tổng vốn đầu tư Zcb1 = 185.045.273.000 đ; 

 - Tổng chi phí Zsx1 = 323.213.016.500 đ; 

- Doanh thu D1 = 352.035.000.000 đ/năm. 

- Lãi trước thuế Lg1 = 29.108.807.500 đ; 

- Lãi ròng Lr1 = 21.831.605.625 đ; 

- Hệ số hiệu quả vốn đầu tư E1 = 0.11. 

4.2.3.2. Sơ đồ công nghệ 3 

 - Tổng vốn đầu tư Zcb3 = 79.608.069.986 đ; 

 - Tổng chi phí Zsx3 = 202.425.848.198 đ; 

- Doanh thu D3 = 352.035.000.000  đ/năm. 
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- Lãi trước thuế Lg3 = 149.609.151.802 đ; 

- Lãi ròng Lr3 = 112.206.863.852 đ; 

- Hệ số hiệu quả vốn đầu tư E3 = 1.41 

Do E3 > E1 > 0, do đó sơ đồ 3 chính là công nghệ khai thác phù hợp cho mỏ 

Nam Suối Nhum.  

Quá trình tính toán và các kết quả được thể hiện trong Phụ lục 04. 

 

4.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG  

Qua quá trình tính toán thử nghiệm cho mỏ titan sa khoáng ven biển Nam 

Suối Nhum thuộc xã Thuận Quý và xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận, NCS rút ra kết luận sau:  

- Do mỏ Nam Suối Nhum nằm trong khu vực có điều kiện ĐCTV không 

thuận lợi, do đó chỉ có sơ đồ công nghệ 1 và 3 là phù hợp với điều kiện của mỏ. 

Sơ đồ công nghệ 5 không được lựa chọn vì có lượng nước cần thiết (Q5 = 

15.493.223 m3/năm) lớn hơn lượng nước mà điều kiện tự nhiên của khu vực có 

thể cung cấp được (Qo = 15.181.800 m3/năm). 

- Sơ đồ công nghệ 1 và 3 đều đảm bảo điều kiện ổn định bờ mỏ và yêu cầu 

cải tạo, phục hồi môi trường mỏ. Tuy nhiên, do sơ đồ công nghệ 3 có hệ số hiệu 

quả vốn đầu tư (E3 = 1,41) lớn hơn hệ số hiệu quả vốn đầu tư của sơ đồ công 

nghệ 1 (E1 = 0,11), cho nên sơ đồ công nghệ 3 “Công nghệ khai thác dùng súng 

bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít xoắn, thải 

bằng bơm bùn” là công nghệ khai thác phù hợp cho mỏ titan sa khoáng Nam 

Suối Nhum. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

1. Việt Nam có tiềm năng lớn về titan sa khoáng ven biển Việt Nam trải dài 

từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với tổng trữ lượng đạt gần 650 triệu tấn, có giá trị 

kinh tế cao, cần được khai thác và chế biến với quy mô công nghiệp phục vụ cho 

sự phát triển kinh tế của đất nước. 

2. Hiện tại, hiệu quả khai thác của các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam chưa cao vì chưa lựa chọn được công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện 

cụ thể của mỏ. 

3. Để làm rõ và phân loại được các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam, 

phục vụ cho việc nghiên cứu và lựa chọn công khai thác thác phù hợp, cần dựa 

vào các đặc điểm về:  

- Địa chất: bao gồm các mỏ có tuổi Holocen và Pleistocen; 

- Địa chất thủy văn: bao gồm các mỏ có điều kiện ĐCTV thuận lợi và 

không thuận lợi; 

- Quy mô của mỏ: bao gồm các mỏ có quy mô lớn, trung bình nhỏ và điểm mỏ; 

- Công nghệ khai thác: có thể sử dụng 9 sơ đồ công nghệ khai thác, tuy 

nhiên chỉ có 3 sơ đồ công nghệ khai thác khả thi cho các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam, đó là các sơ đồ 1 (Công nghệ khai thác dùng máy xúc khấu 

quặng, vận tải ô tô, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn), 3 (Công nghệ khai thác 

dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm bùn, tuyển vít 

xoắn, thải bằng bơm bùn) và 5 (Công nghệ khai thác dùng bơm hút quặng trực 

tiếp, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn). 

4. Để lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven 

biển Việt Nam, cần thiết phải xem xét 6 tiêu chí, theo trình tự sau:  

(i) sơ đồ công nghệ khai thác khả thi;  

(ii) trình tự khai thác hợp lý;  

(iii) đảm bảo lượng nước cần thiết;  
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(iv) đảm bảo ổn định bờ mỏ;  

(v) phương án cải tạo và phục hồi môi trường thuận lợi;  

(vi) hiệu quả kinh tế cao.  

Trong đó, 5 tiêu chí đầu được gọi là nhóm các tiêu chí “cần” và tiêu chí 6 là 

tiêu chí “đủ”. Sơ đồ công nghệ phù hợp, được lựa chọn cho các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam phải thỏa mãn cả các tiêu chí “cần” và “đủ”. 

5. Sơ đồ khối lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam và giao diện phần mềm tính toán đề xuất, cho phép 

phát triển thành phần mềm thương mại, phục vụ có hiệu quả cho các mỏ titan sa 

khoáng đang và sẽ khai thác. 

6. Tính toán áp dụng thử nghiệm cho điều kiện tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế 

cho mỏ titan sa khoáng Nam Suối Nhum, tỉnh Bình Thuận cho thấy: sơ đồ công 

nghệ khai thác dùng súng bắn nước làm tơi quặng, hút và vận tải quặng bằng bơm 

bùn, tuyển vít xoắn, thải bằng bơm bùn, là công nghệ phù hợp cho mỏ này. Hệ số 

hiệu quả vốn đầu tư của mỏ đạt 1,41 khi sử dụng sơ đồ công nghệ này. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam hiện đang khai thác hoặc sẽ 

khai thác trong tương lai có thể sử dụng các nội dung nghiên cứu của luận án để 

lựa chọn và hoàn thiện sơ đồ công nghệ khai thác đang sử dụng. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp quản lý chặt chẽ các mỏ 

titan sa khoáng ven biển của Việt Nam về: 

- Sơ đồ công nghệ và thiết bị khai thác;  

- Việc tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn và ổn định bờ mỏ;  

- Công tác cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Hiệu quả khai thác mỏ. 
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132 

21. Đào Công Vũ (2009), Nghiên cứu công nghệ xây dựng mô hình khai thác - 

tuyển thô di động titan sa khoáng ven biển, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 1 

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT 

NẶNG TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

  

I. MỤC ĐÍCH  

Mục đích của thí nghiệm nhằm xác định các thông số sau: 

1. Thành phần vật chất khoáng vật năng (KVN) trong tầng cát đỏ titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam.  

2. Các phương pháp hiện đại để xác định thành phần vật chất titan sa khoáng.  

II. THÍ NGHIỆM  

Thí nghiệm: Nội dung thí nghiệm xác định thành phần vật chất titan sa 

khoáng được thực hiện tại 03 phòng thí nghiệm.  

- Tại phòng thí nghiệm trường đại học Hokkaido, Nhật Bản: tại đây NCS đã 

tiến hành chuẩn bị mẫu để thực hiện xác định thành phần KVN bằng phương pháp 

XRD và XRF. 

- Tại phòng thí nghiệm Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên : 

xác định thành phần titan sa khoáng trong mẫu cát quặng bằng phương 

pháp XRF, XRD.  

- Tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất: chụp SEM (Scanning Electron Microscope) xác định các thành phần 

trong mẫu cát quặng tại Bình Thuận. 

III. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ  

1. Phòng thí nghiệm trường đại học Hokkaido, Nhật Bản 

- Chuẩn bị mẫu: để thực xác định được thành phần của KVN bằng phương 

pháp XRD (X-ray Diffraction) và XRF (X-ray Fluorescence), các mẫu KVN được 

nghiền mịn thành 2 mẫu có kích thước khác nhau. Mẫu số 1 có kích thước từ 0,5-

1,0 mm; mẫu số 2 có kích thước từ 0,75-125 µm. Để có được kích thước theo 

mong muốn, NCS đã dùng các lưới sàng tương ứng kích thước mẫu để thu được 

hai mẫu trên. 



 

 

 

 

  
(a) (b) 

Hình 1.1. Mẫu KVN được nghiền mịn (a), NCS tiến hành trộn mẫu (b) 

Để các mẫu trong KVN được trộn đều, các mẫu được trộn đi trộn lại nhiều 

lần (Hình 1.2). 

 
   

(a) (b) (c) (d) 

Hình 1.2. Mẫu được trộn, phân chia khi chuận bị mẫu 

a- Hốn hợp KVN; b- Chia hỗn hợp KVN thành 4 phần; c- hỗn hợp được lấy hai 

phần; d-Trộn phần hốn hợp còn lại. 

 

Hình 1.3. Mẫu KVN được NCS chuẩn bị theo kích thước 

 Mẫu được đựng vào hộp đựng mẫu có đánh dấu kích thước (Hình 1.3). Mẫu 

được mang đi phân tích bởi máy phân tích XRD và XRF.  



 

 

 

-  Xác định thành phần vật chất bằng phương pháp XRD:  

Thiết bị phân tích XRD của hãng Rigaku, Nhật Bản. Thiết bị hoạt động trên 

nguyên tắc sử dụng tia X nhiễu xạ để xác định thành phần hóa học, hợp chất của 

khoáng vật. 

 

Hình 1.4. Thiết bị phân tích XRD 

  

(a) (b) 

Hình 1.5. Mẫu được chuẩn bị phân tích XRD 

a- Chuẩn bị mấu; b- NCS đưa mẫu vào máy 

-  Xác định thành phần vật chất bằng phương pháp XRF:  

 Sử dụng máy XRF của hãng Rigaku, Nhật Bản. Thiết bị hoạt động trên 

nguyên tắc sử dụng tia X huỳnh quang để xác định thành phần % của từng 

khoáng vật. 



 

 

 

 

Hình 1.6. Thiết bị phân tích XRF 

 

2. Phòng thí nghiệm Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:  

- Chuẩn bị mẫu: mẫu quặng được lấy theo tiêu chuẩn thí nghiệm mẫu được 

phối trộn từ 12 mẫu đơn theo tỉ lệ phần % để đặc trưng cho khoáng vận khu vực 

Bình Thuận, từ phòng thí nghiệm Tam Hiệp, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - 

Luyện kim.  

 

Hình 1.7. Mẫu quặng gửi phân tích XRD, XRF  

 Mẫu được phân tích XRD bằng thiết bị phân tích: Siemens D5005, phương 

pháp phân tích nhiễu xạ tia Roentgen. Kết quả phân tích mẫu khoáng vật bằng 

phương pháp XRD được thể hiện  trong Hình 1.8 và các Bảng 1.1 và 1.2 



 

 

 

 

Hình 1.8. Kết quả phân tích mẫu bằng phương pháp XRD 

 

Bảng 1.1. Kết quả định tính thành phần khoáng vật 

Bảng 1.2. Kết quả thành phần khoáng vật phân tích bằng XRF 

SiO2 

%  
TiO2 

%  
Al2O3 

%  
T-Fe2O3 

%  
MnO 

%  
MgO 

%  
CaO 

%  
Na2O 

%  
K2O 

%  
P2O5 

%  
SO3 

%  
MKN 

%  

89,03 0,55 6,33 1,23 0,03 0,6 0,08 0,15 1,41 0,01 <0,01 0,45 
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3. Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Chuẩn bị mẫu: mẫu đem phân tích tương tự mẫu đã chuẩn bị cho thí 

nghiệm tại mục 2. Thực hiện quá trình chụp SEM cho mẫu khoáng vật titan 

sa khoáng trong tầng cát đỏ.  

Thiết bị chụp SEM Quanta - 450 do Mỹ sản xuất cho phép quan sát 

những mẫu vật rất nhỏ, tới 1nm. Kính kết hợp với đầu thu phổ tán xạ năng 

lượng tia X cho phép phân tích thành phần nguyên tố của vùng quan sát. 

Kết quả chụp hình ảnh và thành phần khoáng vật được thể thiện trên Hình 

1.9. Từ kết quả chụp SEM cho biết thành phần KVN có ích khu vực Bình 

Thuận chủ yếu là ilmenite, monazite và zincon (Hình 1.10). 

 

Hình 1.9. Thiết bị chụp SEM tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công 

nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hình 1.10. NCS đang nghiên cứu kết quả phân tích mẫu cát quặng Bình 

Thuận trên thiết bị SEM tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm  

Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

 



 

 

 

 

Hình 1.11. Hình ảnh kết quả chụp SEM mẫu cát quặng Bình Thuận 

A- mẫu cát quặng; B- Mẫu KVN; C, D- Hình ảnh SEM mẫu cát quặng;  

E- kết quả EDS. 

4. Kết quả thu được.   

- Các phương pháp xác định thành phần khoáng vật bằng thiết bị: XRF, 

XRD, SEM.  

- Xác định được thành phần KVN trong titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

trên cơ sở mẫu đem phân tích.  

-  Nội dung nghiên cứu trên đã được đăng tải trong 01 bài báo tạp chí quốc 

tế uy tín trong danh mục ISI.  



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

THÍ NGHIỆM ỨNG DỤNG THIẾT BỊ TAMACLON  

(HYDRO CYCLO) ĐỂ KHỬ SÉT TRONG QUẶNG TITAN  

SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

 

I.  MỤC ĐÍCH 

Tại phòng thí nghiệm của Trường đại học Hokkaido, Nhật Bản, NCS đã 

được các giáo sư hướng dẫn về 01 thí nghiệm trên cơ sở sử dụng một thiết bị 

chuyên dụng có khả năng tách sét hiệu quả khỏi thành phần KVN. Thiết bị này 

có thể áp dụng cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam trong quá trình 

khai thác và tuyển thô các khoáng sàng có chưa nhiều sét. 

II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM. 

Phân tách thành phần các hạt khác nhau bằng thiết bị Hydrocyclones trong 

phòng thí nghiệm. 

III. TRIỂN KHAI THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ  

Thí nghiệm: thiết bị trong phòng thí nghiệm có tên gọi tiếng Anh là 

Hydrocyclones (Hình 2.1). 

Để tách các hạt có trọng lượng khác nhau người ta có thể ứng dụng thiết bị 

dạng Hydrocyclone để tách. Tiến hành cho các mẫu gồm các vật có hình dạng và 

trọng lượng khác nhau vào đường cấp liệu (1). Những hạt sẽ chạy theo hình xoắn 

ốc từ trên xuống đáy thiết bị thí nghiệm. Hạt cứng nhẹ, mịn sẽ được hút bởi 

đường ra (2), lực hút này có thể tăng giảm cường độ hút bởi sự điều chỉnh áp lực 

hút hoặc van điều tiết áp lực. Các hạt có trọng lượng lớn (3) sẽ rơi xuống phía 

đáy, các hạt nhẹ hơn sẽ được đi ngược lên theo phương thẳng đứng bởi lực hút 

của máy hút. Các hạt được phân ra các loại khác nhau một cách đơn giản trong 

một thiết bị sử dụng không quá phức tạp. 

 



 

 

 

  

(a) (b) 

Hình 2.1. Thiết bị Hydrocyclones được thí nghiệm 

a- Mô hình Hydrocyclone; b- Mô tả thiết bị Hydrocyclone 

Triển khai thực tế tại Việt Nam, các chuyên gia của Công  ty OTC (Nhật 

Bản) đã nghiên cứu cùng với cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Khoáng sản Biotan 

đã xác nhận kết quả rất khả thi khi áp dụng thiết bị Tamaclon (bản chất chính là 

thiết bị Hydrocyclones mà NCS đã được thí nghiệm tại Nhật Bản) vào quá trình 

tuyển và làm sạch quặng titan có chứa sét tại mỏ Mỹ Thành 3 (Bình Định). Hỗn 

hợp quặng thô gồm inmenit, zircon, monazit, rutil, manhetit, một ít hạt cát nhỏ 

cùng với các hạt sét huyền phù đi kèm, sẽ được một bơm có áp (0.2-0.4 MPa) 

đẩy vào thiết bị Tamaclon theo phương tiếp tuyến. Dưới tác dụng của lực ly tâm, 

trọng lực và trong một môi trường áp suất phù hợp, các hạt nhẹ hơn cùng với bùn 

sét sẽ được tách ra và đẩy ra ngoài theo hướng lên trên đỉnh Tamaclon. Tại 

đường ra hạt nhẹ này sẽ được một ống dẫn tới một thùng kín chứa nước bên 

dưới. Phần nặng hơn là các khoáng vật titan sa khoáng sẽ được lắng xuống phía 

dưới và thoát ra ngoài qua máng thu. Thiết bị Tamaclon nằm ở khâu sau tuyển 

thô và được thể hiện trong sơ đồ công nghệ (Hình 2.2).  



 

 

 

Hình 2.2. Thiết bị Tamaclon trong sơ đồ công nghệ khai thác titan sa khoáng 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hình 2.3. Mô hình thiết bị Tamaclone cho CTCP Biotan Bình Định  

(Nguồn: Công ty Osaka - Nhật Bản) 

II. Kết quả đạt được 

- Hiểu được nguyên lý tách hạt KVN bởi thiết bị TN (Hydrocyclones) 

- Ứng dụng tại mỏ titan sa khoáng Mỹ Thành 3, tỉnh Bình Định.  

- Giảm được hàm lượng sét trong KVN, tỉ lệ thu hồi khoáng vật cao hơn. 

- Nội dung nghiên cứu đã được đăng trên 01 bài báo Tạp chí Công nghiệp 

Mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam. 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ THẨM THẤU  

VÀ GÓC DỐC SƯỜN TẦNG ỔN ĐỊNH  

 

I. MỤC ĐÍCH  

Mục đích của thí nghiệm nhằm xác định các thông số sau: 

1. Góc dốc sườn tầng ổn định.  

2. Chiều dài thẩm thấu, tốc độ thẩm thấu khi hàm lượng sét thay đổi và độ 

ẩm thay đổi, (đổ ẩm chiếm 15%). 

3. Xác định tỉ lệ thu hồi nước khi hàm lượng sét là 10% và 15% khi độ ẩm 

thay đổi là 0%, 15%, 20%.  

- Mô hình thí nghiệm theo tỷ lệ 1/100 

II. THÍ NGHIỆM  

2.1. Thí nghiệm 1: Xác định góc dốc sườn tầng ổn định của quặng 

Thay đổi tỉ lệ của sét trong mẫu 5%, 10%, 15%, 20%, tiến hành TN cho 

mẫu chuyển về trạng thái tự nhiên. 

- Khi chiều cao tầng bằng 10 cm và chiều rộng bề mặt thay đổi 30 cm, 

40cm, 50 cm. Ghi nhận góc dốc sườn tầng ổn định. 

- Khi tầng bằng 20 cm và chiều rộng bề mặt thay đổi 30 cm, 40cm, 50 cm.  

Ghi nhận góc dốc sườn tầng ổn định. 

Thu được: góc dốc sườn tầng ổn định, khoảng cách xoải ra của mép tầng.  

Đo được 24 kết quả thí nghiệm. 

2.2. Thí nghiệm 2: Xác định chiều dài thẩm thấu nước của quặng 

Cho mẫu ở trạng thái cân bằng với chiều cao tầng H= 10 cm và chiều rộng 

mặt tầng B =40 cm. Cho thẩm thấu với trạng thái khô và trạng thái ẩm 15% khối 

lượng. Sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

Thu được tốc độ thầm, chiều dài thẩm thấu, tốc độ thẩm thấu và tốc độ 

thẩm thấu trung bình.  

Đo được 8 kết quả (4 khô và 4 ướt) thí nghiệm. 



 

 

 

2.3. Thí nghiệm 3: Xác định tỷ lệ thu hồi nước của quặng 

 Chiều cao tầng H=10 cm, chiều rộng mặt tầng B = 40 cm. Trạng thái khô và 

trạng thái ướt của mẫu có hàm lượng sét: hàm lượng 10% và 15%. Thay đổi 

trạng thái ướt: 0%, 15% và 30% 

 - Cho 2 lít nước vào thí nghiệm, khi mực nước cao 1,5 cm không tiếp tục 

cho nước vào moong. Cân khối lượng còn lại. 

 - Để nước ngầm vào cát quặng, quan sát khi vận tốc ngấm chậm dần đến 

lúc không ngấm nữa thì tiến hành rút nước khỏi moong. Đo lượng nước rút ra.  

 Xác định lượng nước ngấm vào cát quặng và lượng nước thu hồi được.  

Đo được 6 kết quả thí nghiệm. 

III. TRIỂN KHAI THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ  

3.1. Thí nghiệm 1. Xác định góc dốc sườn tầng ổn định của quặng (hỗn hợp 

cát, sét, KVN 1%) 

- Hỗn hợp gồm: cát khô, sét khô, KVN  

- Tiến hành chuẩn bị mẫu.  

- Phương pháp tiến hành: trộn hỗn hợp theo đúng tỉ lệ theo các thí nghiệm.  

- Cho hỗn hợp vào mô hình thí nghiệm. Để hỗn hợp mẫu theo chiều cao H 

= 10, 20 cm. Chiều rộng thay đổi với B = 30, 40, 50 cm. Cho mẫu đổ và ghi nhận 

Góc dốc sườn tầng ổn định của hỗn hợp cát quặng với 3 thông số: 

+ Góc dốc sườn tầng ổn định: α, độ  

+ Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép tầng khi góc dốc sườn tầng 

đạt trạng thái ổn định: Lα, cm 

+ Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới mép tầng khi góc dốc 

sườn tầng đạt trạng thái ổn định: Ltn, cm  

- Hình ảnh minh họa.  



 

 

 

 
Hình 3.1. Thông số tiến hành thí nghiệm 

 

 
Hình 3.2. Mô hình thí nghiệm cho mẫu khi H = 10cm, B = 30cm. 

 

 

Hình 3.3. Minh họa mô hình được thiết kế để phục vụ thí nghiệm  

Chuẩn bị mẫu đảm bào thành phần: KVN chiếm 1%, sét chiếm 5% và cát 

chiếm 94% về khối lượng. 



 

 

 

- Chuẩn bị mẫu KVN theo thành phần:   

KVN chiếm 1%, sét chiếm 5% và cát chiếm 94% về khối lượng; tổng khối 

lượng mẫu là 12 kg. Khối lượng được thể hiện tại bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Bảng chuẩn bị khối lượng mẫu với hàm lượng sét khác nhau 

Tên vật 

liệu 

Khối 

lượng sét 

5%, kg 

Khối 

lượng sét 

10%, kg 

Khối 

lượng sét 

15%, kg 

Khối 

lượng sét 

20%, kg 

Tổng KL 

mẫu, kg 

Cát 11.28 10.68 10.08 9.48 41.52 

Sét 0.6 1.2 1.8 2.4 6 

KVN 0.12 0.12 0.12 0.12 0.48 

Tổng 12 12 12 12 48 

 

- Chuẩn bị cát có khối lượng 11.28 kg.  

Quá trình chuẩn bị được thực hiện như hình minh họa. Trên thực tế, NCS 

cũng xây dựng nhiều phương án để trộn các thành phần mẫu như trong các Bảng 

3.2, 3.3 và 3.4 để thuận tiện việc thêm mẫu, chia mẫu khi thí nghiệm.  

 

  

(a) (b) 

Hình 3.4. Chuẩn bị khối lượng cát 11,28 kg 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 3.2. Bảng chuẩn bị khối lượng mẫu (5 kg) có hàm lượng sét thay đổi 

Tên vật liệu 
Khối lượng sét 

5%, kg 

Khối lượng sét 

10%, kg 

Khối lượng sét 

15%, kg 

Khối lượng sét 

20%, kg 

Cát 4.7 4.45 4.2 3.95 

Sét 0.25 0.5 0.75 1 

KVN 0.05 0.05 0.05 0.05 

Tổng 5 5 5 5 

 

Bảng 3.3. Bảng chuẩn bị khối lượng mẫu (2 kg) có hàm lượng sét thay đổi 

Tên vật liệu 
Khối lượng sét 

5%, kg 

Khối lượng sét 

10%, kg 

Khối lượng sét 

15%, kg 

Khối lượng sét 

20%, kg 

Cát 1.88 1.78 1.68 1.58 

Sét 0.1 0.2 0.3 0.4 

KVN 0.02 0.02 0.02 0.02 

Tổng 2 2 2 2 

 

 

Bảng 3.4. Bảng chuẩn bị khối lượng mẫu (1 kg) có hàm lượng sét thay đổi 

Tên vật 

liệu 

Khối lượng sét 

5%, kg 

Khối lượng sét 

10%, kg 

Khối lượng sét 

15%, kg 

Khối lượng sét 

20%, kg 

Cát 0.94 0.89 0.84 0.79 

Sét 0.05 0.1 0.15 0.2 

KVN 0.01 0.01 0.01 0.01 

Tổng 1 1 1 1 

 

- Chuẩn bị sét có hàm lượng 5% có khối lượng 0.6 kg.  

Sét được đong vào hộp chuẩn bị mẫu, được cân trên cân đo khối lượng nhỏ 

như trong Hình 3.5. 



 

 

 

 

Hình 3.5. Khối lượng sét được chuẩn bị theo % khối lượng 

- Chuẩn bị KVN có hàm lượng 1% có khối lượng 0.12 kg.  

Hàm lượng phần % theo khối lượng của KVN cũng được cân và chuẩn bị 

khối lượng như Hình 3.6.  

 

 
 

Hình 3.6. Khối lượng KVN được chuẩn bị theo % khối lượng. 

 

- Phối trộn các thành phần: 

Các thành phần được đổ vào và phối trộn đều như Hình 3.7. 



 

 

 

 

Hình 3.7. Khối lượng mẫu được trộn đều 

  - Tiến hành thí nghiệm: 

Xác định chiều rộng mặt tầng đảm bảo an toàn, khi khai thác tầng ở dưới 

không ảnh hương tới tầng ở trên về mật sụt lún, độ thẩm thấu,...  

NCS tiến hành thử nhiệm trong mẫu đã lựa chọn với giả định chiều rộng 

mặt tầng trong 3 trường hợp (30 cm, 40 cm và 50 cm) và chiều cao tầng trong 2 

trường hợp (10 cm và 20 cm): 

3.1.1. Trường hợp 1: Chiều rộng mặt tầng B=30 cm, chiều cao tầng H=10 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như Hình 3.8. 

 

Hình 3.8. Minh họa mẫu thí nghiệm với H = 10 cm, B = 30cm 

 

  



 

 

 

- Kết quả được đo và ghi nhận các thông số sau. 

 
Hình 3.9. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  

 
Hình 3.10. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 

Thu được các kết quả như Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả thí nghiệm với B=30 cm, H=10 cm, sét = 5% 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết 

quả đo 

1 Chiều cao tầng H cm 10 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 30 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép tầng 

khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 13,3 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới mép 

tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định  

LTN cm 4,5 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định (trung bình) α30 độ  34 
 

 



 

 

 

3.1.2. Trường hợp 2: Chiều rộng mặt tầng B=40 cm, chiều cao tầng H=10 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như Hình 3.11. 

 

Hình 3.11. Minh họa mẫu thí nghiệm với H = 10 cm, B = 40 cm  

 

- Kết quả được đo và ghi nhận các thông số sau. 

 

Hình 3.12. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  

 

 

Hình 3.13. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 

  



 

 

 

Thu được các kết quả như Bảng 3.6. 

 

Bảng 3.6. Kết quả thí nghiệm với B=40 cm, H=10 cm, sét = 5% 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng  H cm 10 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 40 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép tầng 

khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 13 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới 

mép tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn 

định 

LTN cm 4 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định (trung bình) α40 độ  33 
 

3.1.3. Trường hợp 3: Chiều rộng mặt tầng B=50 cm, chiều cao tầng H=10 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như Hình 3.14 

 

Hình 3.14. Minh họa mẫu thí nghiệm với H = 10 cm, B = 50 cm 

 

- Kết quả được đo và ghi nhận các thông số sau: 

 

Hình 3.15. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  



 

 

 

 

Hình 3.16. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 

 

Thu được các kết quả như Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Kết quả thí nghiệm với B=50 cm, H=10 cm, sét = 5% 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng  H cm 10 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 50 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép tầng 

khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 13,5 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới 

mép tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn 

định  

LTN cm 4,5 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định (trung bình) α50 độ  34 
 

3.1.4. Trường hợp 4: Chiều rộng mặt tầng B= 30 cm, chiều cao tầng H= 20 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như hình 3.17. 

 

Hình 3.17. Minh họa mẫu thí nghiệm với H=20 cm, B=30 cm  

 



 

 

 

 

- Kết quả được đo và nghi nhận các thông số sau: 

 

Hình 3.18. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  

 

 

Hình 3.19. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 
 

 

Thu được các kết quả như Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Kết quả thí nghiệm với B=30 cm, H=20 cm, sét = 5% 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng B cm 20 

2 Chiều rộng mặt tầng H cm 30 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép 

tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 28 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới 

mép tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn 

định  

LTN cm 9 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định  α30 độ  33 
 

 



 

 

 

3.1.5. Trường hợp 5: Chiều rộng mặt tầng B=40 cm, chiều cao tầng H=20 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như Hình 3.20. 

 

Hình 3.20. Minh họa mẫu thí nghiệm với H=20 cm, B=40 cm  

- Kết quả được đo và ghi nhận các thông số sau: 

 

Hình 3.21. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  

 

Hình 3.22. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 

  



 

 

 

Thu được các kết quả như Bảng 3.9. 

 

Bảng 3.9. Kết quả thí nghiệm với B=40 cm, H=20 cm, sét = 5%. 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng  H cm 20 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 40 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép 

tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 19 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu 

tới mép tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng 

thái ổn định  

LTN cm 9,5 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định  α40 độ  34 

 
 

3.1.6. Trường hợp 6: Chiều rộng mặt tầng B=50 cm, chiều cao tầng H=20 cm 

- Mẫu được cho vào mô hình như Hình 3.23. 

 

Hình 3.23. Minh họa mẫu thí nghiệm với H = 20 cm, B = 50 cm  

- Kết quả được đo và ghi nhận các thông số sau: 

 

Hình 3.24. Đo khoảng cách ổn định của mép tầng  



 

 

 

 

Hình 3.25. Đo góc dốc sườn tầng ổn định 

 

Thu được các kết quả như Bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Kết quả thí nghiệm với B = 50 cm, H=20 cm, sét = 5% 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng  H cm 20 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 50 

3 Khoảng cách nằm ngang từ chân tầng tới mép tầng 

khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định 

Lα cm 29 

4 Khoảng cách nằm ngang từ mép tầng ban đầu tới mép 

tầng khi góc dốc sườn tầng đạt trạng thái ổn định  

LTN cm 9,5 

5 Góc dốc sườn tầng ổn định  α50 Độ  34 

 

3.1.7. Kết quả tổng hợp từ 6 thí nghiệm 

Bảng 3.11. Kết quả đo Ltn  với chiều cao tầng H = 10cm 

Chiều rộng 

mặt tầng 

B, cm 

Giá trị Ltn, 

Sét 5% 

Giá trị Ltn,  

Sét 10% 

Giá trị Ltn,  

Sét 15% 

Giá trị Ltn,  

Sét 20% 

30 4.5 7.5 8.5 9 

40 4 7 8 8.5 

50 4.5 7.5 8.5 9 

        

 

 



 

 

 

Bảng 3.12. Kết quả đo Lα với chiều cao tầng H = 10cm 

Chiều rộng 

mặt tầng 

B, cm 

Giá trị Lα, Sét 

5% 

Giá trị Lα,  

Sét 10% 

Giá trị Lα,  

Sét 15% 

Giá trị Lα,  

Sét 20% 

30 13.5 15 16.5 18 

40 13 14.5 16 17 

50 13.5 15 16.5 17.5 

 

Bảng 3.13. Kết quả đo Ltn  với chiều cao tầng H = 20cm 

Chiều rộng 

mặt tầng 

B, cm 

Giá trị Ltn, 

Sét 5% 

Giá trị Ltn,  

Sét 10% 

Giá trị Ltn,  

Sét 15% 

Giá trị Ltn,  

Sét 20% 

30 9 10 11 12 

40 9.5 10.5 11.5 12.5 

50 9.5 10.5 12 12.5 

 

Bảng 3.14. Kết quả đo Lα với chiều cao tầng H = 20cm 

Chiều rộng 

mặt tầng 

B, cm 

Giá trị Lα, Sét 

5% 

Giá trị Lα,  

Sét 10% 

Giá trị Lα,  

Sét 15% 

Giá trị Lα,  

Sét 20% 

30 28 31.5 33 34.5 

40 29 32 32.5 34 

50 29 32 33 34.5 

 

Bảng 3.15. Kết quả đo góc dốc sườn tầng ổn định với chiều cao tầng H=10 cm 

 

  

Bề rộng 

B, cm 

Hàm lượng sét 

5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

30 34 32 31 29 

40 33 33 32 31 

50 34 33 32 30 



 

 

 

Bảng 3.16. Kết quả đo góc dốc sườn tầng ổn định với chiều cao tầng H=20 cm 

 

Bảng 3.17.  Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái khô) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

Chiều 

rộng B, 

cm 

Hàm lượng sét 

5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

30 33 33 31 30 

40 34 32 31 31 

50 34 33 32 30 

Chiều 

rộng  

B, cm 

Hàm lượng sét 

5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo Ltn với H =10 cm 

30 4.5 7.5 8.5 9 

40 4 7 8 8.5 

50 4.5 7.5 8.5 9 

Kết quả đo Lα với H =10 cm 

30 13.5 15 16.5 18 

40 13 14.5 16 17 

50 13.5 15 16.5 17.5 

Kết quả đo Lα với H = 20 cm 

30 28 31.5 33 34.5 

40 29 32 32.5 34 

50 29 32 33 34.5 

Kết quả đo Ltn với H = 20 cm 

30 9 10 11 12 

40 9.5 10.5 11.5 12.5 

50 9.5 10.5 12 12.5 

Kết quả đo góc α với H = 10 cm 



 

 

 

 Thí nghiệm tương tự cho tầng quặng có độ ẩm 15% và 30%, được kết quả 

tổng hợp như trong bảng 3.18 và 3.19. 

Bảng 3.18.  Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái ẩm 15%) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

30 34 32 31 29 

40 33 33 32 31 

50 34 33 32 30 

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 33 33 31 30 

40 34 32 31 31 

50 34 33 32 30 

Chiều 

rộng  

B, cm 

Hàm lượng sét 

5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo Ltn với H =10 cm 

30 6 5 4.5 4 

40 5.5 5.5 5 4.5 

50 6 5.5 5 4.5 

Kết quả đo Lα với H =10 cm 

30 17.5 15.0 13.5 12 

40 17 15.5 14 12.5 

50 17.5 15.5 14 12.5 

Kết quả đo Lα với H = 20 cm 

30 33 31.5 28 26.5 

40 32.5 32 29 27 

50 33 32 29 27 

Kết quả đo Ltn với H = 20 cm 

30 11 10.5 9.5 8.5 

40 14.5 11 10 10 

50 14 10 7.5 9 



 

 

 

 

Bảng 3.19.  Tổng hợp kết quả đo các thông số khảo sát của tầng quặng (ở 

trạng thái ẩm 30%) khi tỉ lệ sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20% 

Kết quả đo góc α với H = 10 cm 

30 30  32  33  35  

40 32  33  34  34  

50 31  33  34  35  

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 31  33  34  35  

40 32  33  34  35 

50 31  33  34  35  

Chiều 

rộng  

B, cm 

Hàm lượng sét 

5% 

Hàm lượng  

sét 10% 

Hàm lượng  

sét 15% 

Hàm lượng  

sét 20% 

Kết quả đo Ltn với H =10 cm 

30 5.5 4.5 4 3.5 

40 5 4.5 4 3.5 

50 5.5 5 4.5 4 

Kết quả đo Lα với H =10 cm 

30 15.5 13.5 12 10 

40 15 14 12.5 10.5 

50 16 14.5 12.5 10.5 

Kết quả đo Lα với H = 20 cm 

30 32 28 26.5 23.5 

40 32.5 29 27 24.5 

50 32.5 29 27 24.5 

Kết quả đo Ltn với H = 20 cm 

30 10,5 9.5 8.5 7.5 

40 11 10 9 8 

50 11 10 9 8 

Kết quả đo góc α với H = 10 cm 



 

 

 

 

3.2. Thí nghiệm 2: Xác định chiều dài thẩm thấu nước của quặng khi có hàm 

lượng sét thay đổi từ 5%, 10%, 15%, 20%. 

Các thông số thí nghiệm như trong Bảng 3.20.  

Bảng 3.20. Bảng các thông số thí nghiệm 

TT Tên các thông số Ký 

hiệu  

Đơn 

vị 

Kết quả 

đo 

1 Chiều cao tầng  H cm 10 

2 Chiều rộng mặt tầng B cm 40 

3 Góc dốc sườn tầng ổn định  α40 độ  32 

 

Mô tả thí nghiệm: chuẩn bị lượng nước gồm 2 kg tương đương 2000 ml. 

Cho nước chảy vào moong khai thác, tới khi mực nước đạt 1,5 cm. Đo 

lượng nước thẩm thấu vào gương tầng. 

- Tiến hành bấm thời gian theo các mốc: 5 cm, 2,5 cm, 1,25 cm.  

- Quan sát bằng quay phim, bấm giờ, đến khi dừng việc thẩm thấu vào tầng. 

3.2.1. Kết quả xác định chiều dài thẩm thấu nước của quặng ở trạng thái khô 

khi hàm lượng sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20%  

Bảng 3.21. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 5% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 1'07 0 0 0 

2 5 7'06 6.05 5 0.8264 

30 31  33  34  35  

40 32  34  34  35  

50 33  34  35  36 

Kết quả đo góc α với H = 20 cm 

30 32 34  35  35  

40 32  34  35  36 

50 32  34  35  36  



 

 

 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

3 10 26'84 19.78 5 0.2528 

4 12.5 48'79 21.95 2.5 0.1139 

5 15 80'84 32.05 2.5 0.0780 

6 17.5 122'10 41.26 2.5 0.0606 

7 20 215'82 93.72 2.5 0.0267 

8 22.5 284.85 69.03 2.5 0.0362 

9 25 378'34 93.49 2.5 0.0267 

Tổng 377.27 25 0.066 

 

Bảng 3.22. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 10 % 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm 

thấu, cm 

Tốc độ thẩm 

thấu, cm/s 

1 0 6’2 0 5 0 

2 5 34’45 28.25 5 0.17699115 

3 7.5 64’42 29.97 2.5 0.08341675 

4 9 128’77 64.35 2.5 0.038850039 

5 11.5 210’96 82.19 2.5 0.030417326 

6 13.5 363’69 152.73 2.5 0.016368755 

Tổng 357.49 15 0.042 

 

Bảng 3.23. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 15% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 2’96 0 0 0.00 

2 5 10’15 7.19 1.25 0.17 

3 6.25 46’32 36.17 5 0.14 

4 7.5 63’84 17.52 1.25 0.07 



 

 

 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

5 8.75 88’54 24.7 1.25 0.05 

6 10 125’36 36.82 1.25 0.03 

7 11.25 146’81 21.45 1.25 0.06 

8 12.5 220’48 73.67 1.25 0.02 

9 13.75 328’25 107.77 1.25 0.03 

10 15 443’17 114.92 1.25 0.01 

Tổng 440.21 15 0.034 

 

Bảng 3.24. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 20% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 2’73 0 0 0.00 

2 2.5 14’75 12.02 2.5 0.21 

3 5 64’93 50.18 5 0.10 

4 6.25 93’53 28.6 1.25 0.04 

5 7.5 125’4 31.87 1.25 0.04 

6 8.75 179’76 54.36 1.25 0.02 

7 10 239’84 60.08 1.25 0.02 

8 11.25 358’41 118.57 1.25 0.01 

9 12.5 538’57 180.16 1.25 0.01 

Tổng 535.84 15 0.028 

 

  



 

 

 

- Hình ảnh minh họa: 

 

Hình 3.26. Nước được chuẩn bị cho thí nghiệm (2 lít) 
 

 

Hình 3.27. Hình ảnh minh họa nước thẩm thấu vào quặng 

 

 

Hình 3.28. Minh họa kết quả đo thời gian thẩm thấu nước vào quặng 

trong trường hợp trạng thái khô, hàm lượng sét 5% 



 

 

 

3.2.2. Kết quả xác định chiều dài thẩm thấu của quặng ở trạng thái ẩm 15% 

khi hàm lượng sét thay đổi 5%, 10%, 15%, 20%  

Bảng 3.25. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 5% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 1'01 0 0 0 

2 5 10'07 9.06 5 0.552 

3 10 30'84 20.84 5 0.240 

4 12.5 60'19 29.35 2.5 0.085 

5 15 99'84 39.65 2.5 0.063 

6 17.5 148'15 48.31 2.5 0.052 

7 20 208'82 60.67 2.5 0.041 

8 22.5 301'15 92.33 2.5 0.027 

9 25 410'75 109.6 2.5 0.023 

Tổng   409.81 25 0,061 

 

Bảng 3.26. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 10 % 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm 

thấu, cm 

Tốc độ thẩm 

thấu, cm/s 

1 0 4’11 0 0 0 

2 2.5 28’73 24.62 2.5 0.102 

3 5 95’41 66.68 2.5 0.037 

4 7.5 160’17 64.76 2.5 0.039 

5 10 267’15 106.98 2.5 0.023 

Tổng  263.04 10 0.038 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 3.27. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 15% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 1.16 0 0 0.00 

2 1.25 14.22 13.06 1.25 0.10 

3 1.25 53.36 39.14 1.25 0.03 

4 1.25 99.83 46.47 1.25 0.03 

5 1.25 156.58 56.75 1.25 0.02 

6 1.25 221.21 64.63 1.25 0.02 

7 1.25 312.85 91.64 1.25 0.01 

Tổng   311.69  7.5 0.24 

 

Bảng 3.28. Kết quả đo chiều dài thẩm thấu của quặng có hàm lượng sét 20% 

TT Vị trí đo 
Thời gian 

đo, s 

Thời gian 

thẩm thấu, 

s 

Chiều dài 

thẩm thấu, 

cm 

Tốc độ 

thẩm thấu, 

cm/s 

1 0 2.53 0 0 0.00 

2 1.25 17.1 14.57 1.25 0.09 

3 2.5 59.3 42.2 1.25 0.03 

4 3.75 115.59 56.29 1.25 0.02 

5 5 200.97 85.38 1.25 0.01 

6 6.25 300.05 99.08 1.25 0.01 

7 7.5 409.32 109.27 1.25 0.01 

Tổng    406.79 7.5  0.018  

 
 

  



 

 

 

- Hình ảnh minh họa thí nghiệm: 
 

 

Hình 3.29. Minh họa quá trình trộn mẫu quặng ẩm 15% 

 
 

 

Hình 3.30. Minh họa chuẩn bị tầng mẫu quặng ẩm 15% 

 

 

Hình 3.31. Minh họa hình ảnh nước thẩm thấu vào tầng mẫu quặng ẩm 15% 

 

 



 

 

 

 
 

Hình 3.32. Minh họa kết quả đo thời gian thẩm thấu nước của quặng  

trong trạng thái ẩm 15%, có hàm lượng sét 10% 

3.3. Thí nghiệm 3: Tỷ lệ thu hồi nước của quặng khi thay đổi hàm lượng sét 

5%, 10%, 15%, 20% với độ ẩm thay đổi 0%, 15%, 30%.  
 

Bảng 3.29. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 5% với sự thay 

đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm 

0% 
 

Độ ẩm 

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1,3  1,3 1.35 

3 Nước thu hồi  lít 0,2  0,25 0,55 

4 Nước thầm vào gương lít 1,1  1,05 0,85 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 15  19 37 

6 Hệ số thẩm thấu  - 0.85  0.81 0.63 

 



 

 

 

Bảng 3.30. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 10% với sự thay 

đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm 

0% 
 

Độ ẩm 

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1.3  1.35 1.3 

3 Nước thu hồi  lít 0.403  0.45 0.7 

4 Nước thầm vào gương lít 0.897  0.9 0.6 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 31  33 54 

6 Hệ số thẩm thấu  - 0.69  0.67 0.46 
 

Bảng 3.31. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 15% với sự thay 

đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm 

0% 
 

Độ ẩm 

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1.3  1.5 1.4 

3 Nước thu hồi  lít 0.7  0.8 0.93 

4 Nước thầm vào gương lít 0.6  0.7 0.47 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 54  57 66 

6 Hệ số thẩm thấu  - 0.46  0.43 0.34 
 

 

Bảng 3.32. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 20% với sự thay 

đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị Độ ẩm 

     0% 

 Độ ẩm 

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1,3  1,35 1,35 

3 Nước thu hồi  lít 0.9  1 1,1 

4 Nước thầm vào gương lít 0.4  0,35 0,25 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 69  74 81 

6 Hệ số thẩm thấu  - 0.31  0.26 0.19 



 

 

 

- Hình ảnh minh họa:  

 

Hình 3.33. Minh họa tầng mẫu quặng ẩm 15% có hàm lượng sét 15%,  

trước khi thẩm thấu  

 

 

Hình 3.34. Minh họa tầng mẫu quặng ẩm 15% có hàm lượng sét 15%,  

sau khi thẩm thấu  

 

 

Hình 3.35. Nước thu hồi với mẫu quặng ẩm 15% có hàm lượng sét 15% 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 4 

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HỢP LÝ 

CHO MỎ TITAN SA KHOÁNG SUỐI NHUM 

 

4.1. TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC KHẢ THI 

4.1.1. Sơ đồ công nghệ 1 

4.1.1.1. Công tác xúc bốc 

Do công tác khai thác trong mỏ bằng sức nước, dùng máy bơm, bơm trực 

tiếp dung dịch bùn cát quặng lên hệ thống vít xoắn tuyển thô. Quặng sau tuyển 

thô được bơm về bãi chứa để dóc nước, tại đây quặng được xúc bốc trực tiếp 

bằng MXTLGN, có dung tích gầu E = 2,3 m3 lên ô tô (25 tấn) vận chuyển về 

trạm vít xoắn.  

Khối lượng xúc bốc cát quặng nguyên khai hàng năm tại mỏ là: Aq = 

7.110.000 m3/năm, với thể trọng trung bình của cát quăng là 1,6 t/m3.  

Năng suất của máy xúc: 

   Qx = 
rC

d

kt

nNTkE

.

......3600 
 , m3/năm 

 Trong đó: Qx - năng xuất máy xúc, m3/năm; E - dung tích gầu xúc, E = 2,3 

m3; kd - hệ số xúc đầy gầu, kd = 0,85; kr - hệ số nở rời của quặng trong gầu, kr = 

1,2; tC - thời gian chu kỳ xúc, tC = 35 s; T - thời gian làm việc trong ca, T = 8h; 

N- số ngày làm việc trong năm, N = 300 ngày; n - số ca làm việc trong ngày, n = 

2; - hệ số sử dụng thời gian,  = 0,75. 

 Thay số, tính được Qx = 603.257 m3/năm. 

 Số máy xúc phục vụ cho mỏ (với hệ số dự trữ 1,1): 

   Nx = 1,1 x (7.110.000 / 603.257) = 13 chiếc 

4.1.1.2. Công tác vận tải bằng ô tô 

 - Sản lượng yêu cầu: 7.110.000 m3/năm (tương đương 11.376.000 tấn/năm). 

 - Sản lượng vận tải ngày đêm 37.920 tấn/ngày. 

 - Thời gian làm việc: 2 ca/ngày. 

 - Quãng đường vận tải trung bình (1 chiều): 4 km. 



 

 

 

Năng suất ô tô vận tải được xác định theo công thức: 

   Qô = 
C

ct

T

kTnq .....3600
 , tấn/ngày 

 Trong đó: Qô - năng suất ô tô, tấn/ngày; q - tải trọng ô tô, q = 25 tấn; T - 

thời gian làm việc trong ca, T = 8 h; kt - hệ số sử dụng tải trọng, kt = 0,9; n - số ca 

làm việc trong ngày, n = 2; c - hệ số sử dụng thời gian trong ngày, c = 0,75; Tc 

- thời gian chu kỳ xe chạy, Tc = 1.388 s. 

 Thay số tính được Qô = 700 tấn/ngày. 

Số ô tô cần thiết (với hệ số dự trữ 1,1): Nô = 1,1 x (37.920 / 700) = 59 chiếc. 

4.1.1.3. Công tác bơm bùn quặng 

 Tính toán cho đường ống dài 50 m từ hố bơm bùn quặng về các tổ hợp vít 

xoắn. Các số liệu tính toán: đường kính ống Dh = 175mm, Dđ = 140mm, độ lỗ 

rỗng của bùn quặng m = 0,32, chiều dài quãng đường vận tải 50m.  

1. Công suất của bơm: 

Qc = 
  

N..Kt.t.t

qm1.A

321

q 
, m3/h 

Trong đó: Qc - công suất bơm, m3/h; Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 

7.110.000 m3/h; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32; q - chỉ tiêu tiêu hao 

nước, q = 1,35 m3/m3; t1, t2,  t3 - số giờ làm việc trong ca, số ca trong ngày, số ngày 

làm việc trong năm, t1 = 8, t2 = 2, t3 = 300; K - hệ số sử dụng thời gian làm việc của 

trạm bơm, K = 0,9; N - số tổ hợp vít xoắn, N = 18.  

Thay số ta có Qc = 185 m3/h 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm bùn quặng Hải Dương LTS 

250-30 (hoặc tương tự) có: Qn = 250 m3/h và áp lực H = 30 mcn; Nđ = 45 kW, 

Dh= 175 mm; Dđ = 140 mm. 

2. Số lượng bơm bùn quặng theo yêu cầu: 

Số bơm bùn quặng phục vụ cho 1 tổ hợp vít xoắn được xác định như sau: 

n = 34,1
250

334


n

c

Q

Q
 = 0,74 cái. 



 

 

 

 Với hệ số dự trữ là 1,2 có số lượng bơm yêu cầu là 1 chiếc LTS 250-30. 

Vì mỏ có 18 tổ hợp vít xoắn, do đó tổng số bơm bùn quặng yêu cầu của mỏ 

là 18 x 1 = 18 chiếc bơm LTS 250-30, công suất 45 kW. 

Bảng 4.1. Đặc tính kỹ thuật của bơm LTS 250-30 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q, m3/h 
Hđ,  

m 

Hh, 

m 

N, 

v/ph 

Nđ, 

kw 

Dh, 

mm 

Dd. 

mm 

LT250-30 250 30 5-8 2200 45 175 140 

 

 

Hình 4.1. Cánh bơm hợp kim crôm chịu mài mòn cao dùng cho các loại bơm 

cát quặng và cát thải 

 

3. Thể trọng bùn quặng: 

        n =  
mq

mq T





1

)1(  

Trong đó: n - thể trọng bùn quặng, t/m3; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,35 

m3/m3; T1 - thể trọng của cát xám, T1 = 1,56 t/m3; T2 - thể trọng của cát đỏ, T2 = 

1,6 t/m3; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32. 

Thay số, có thể trọng bùn quặng (cát xám): n1 = 1.19 t/m3 và thể trọng bùn 

quặng (cát đỏ) là: n2= 1.2 t/m3. 

4. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển bùn quặng 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo bùn quặng vận chuyển 

không bị lắng làm tắc ống, do đó tốc độ của dòng bùn quặng chảy trong ống phải 

lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth. Theo cỡ hạt chọn theo bảng có Vth = 2 m/s. 



 

 

 

Từ lưu lượng theo yêu cầu (của bơm) là Qn = 250 m3/h, xác định được tốc 

độ thực tế (với đường kính ống là D = 140 mm) V = 2,65  m/s là phù hợp. 

5. Tổn thất áp lực: 

- Tổn thất áp lực trong đường ống hút: 

 Tổn thất đơn vị: in = Kpn
gD

V




.2.

2

 với  = 0,0155 (lấy theo bảng). 

in = 093,097,1194,1
8,9214,0

65,20155,0 2





 mcn 

  - Tổn thất áp lực trong đường ống hút Lh = 2 m là: 

ih = inh.Lh = 0,054 x 2 = 0,108 mcn 

- Tổn thất áp lực trong đường ống đẩy Lđ = 10 m là: 

   iđ = inđ.Lđ = 0,108 x 10 = 1,08 mcn 

- Tổn thất áp lực cục bộ:  

   ic = 0,1.(iđ+ ih) = 0,119 mcn 

- Áp lực yêu cầu của bơm là: 

H = i + Hc , mcn 

 Với: i - tổng tổn thất áp lực, mcn; Hc - chênh cao lớn nhất khi bơm cát lên 

đỉnh vít xoắn, Hc = 5m. Tính được H = 1,4 + 5,0 = 6,4 mcn. 

Chọn bơm như trên có: chọn H = 30 mcn. Lưu lượng Q = 250 m3/h là phù 

hợp với yêu cầu. 

6. Công suất yêu cầu của bơm: 

N = Kw
HQ c 09,27

6,3.9,0.102

194,1.30.250

6,3..102

..





 27,09 kW 

Với:  - Hệ số sử dụng máy bơm,  = 0,9. 

Tính cả hệ số dự trữ 1,5 khi điện bị hạ thế và quá tải động cơ, chọn bơm 

LTS 250-30, công suất 45 kW là phù hợp. 

7. Chiều dài ống dẫn bùn quặng: 

Chiều dài đường ống phục vụ cho 1 bơm bùn quặng (D = 175 mm) là 10 m, 

do đó tổng chiều dài đường ống bơm bùn quặng của mỏ là 18 x 10 = 180 m. 



 

 

 

8. Kích thước hố bơm bùn quặng: 

Hố bơm bùn quặng có kích thước: dài x rộng x cao = 30 x 10 x 2 m. 

Số lượng hố bơm bùn quặng của mỏ là 18 chiếc. Khoảng cách trung bình 

giữa các hố bơm là 50÷100 m. 

4.1.1.4. Công tác tuyển thô (bằng vít xoắn) 

 - Khối lượng cát quặng cần khai thác của toàn mỏ trong ca: 11.850 m3/ca. 

- Năng suất trung bình của một cụm vít xoắn là 225 m3/ca.  

 - Số cụm vít xoắn cần thiết để đạt công suất mỏ: 54 cụm (đã dự trữ 1 cụm 

để đảm bảo sản lượng). 

- Bố trí 3 cụm vít xoắn ghép thành 1 tổ hợp. Như vậy mỏ có 18 tổ hợp. 

- Các loại bơm trong một tổ hợp vít xoắn bao gồm: 

+ Động cơ bơm trung gian (trong các vít xoắn): 22 kW 

+ Động cơ bơm đãi lại (trong các vít xoắn): 11 kW 

+ Động cơ bơm quặng thô: 7,5 kW 

Như vậy, để phục vụ cho công tác tuyển thô bằng vít xoắn của mỏ, cần tổng 

số: 18 máy bơm 22 kW (trung gian), 18 máy bơm 11 kW (đãi lại) và 18 máy 

bơm 7,5 kW (bơm quặng thô). 

- Chiều dài đường ống bơm quặng thô từ các tổ hợp vít xoắn về kho chứa 

(D= 140 mm) của mỏ là 1.800 m. 

4.1.1.5. Công tác thải cát 

 a. Thải cát bằng bơm và hệ thống đường ống 

 Tính toán cho đường ống dài 200 m ra khu vực thải xa nhất. Các số liệu tính 

toán: đường kính ống Dh = 175 mm, Dđ = 140 mm, độ lỗ rỗng của cát thải m = 0,35.  

1. Công suất của bơm: 

Qc =   
N..Kt.t.t

qm1.A'

321

q  , m3/h 

Trong đó: Qc - công suất bơm, m3/h; A’q - khối lượng cát thải (tính bằng 

99% sản lượng mỏ), A’q = 7.038.900 m3/h; m - độ lỗ rỗng của cát thải, m = 0,35; 

q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,35 m3/m3; t1, t2,  t3 - số giờ làm việc trong ca, số ca 



 

 

 

trong ngày, số ngày làm việc trong năm, t1 = 8, t2 = 2, t3 = 300; K - hệ số sử dụng thời 

gian làm việc của trạm bơm, K = 0,9; N- số tổ hợp vít xoắn, N = 18.  

Thay số ta có Qc = 181 m3/h 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm bùn cát Hải Dương LTS 280-

40 (hoặc tương tự) có: Qn = 250 m3/h và áp lực H = 40 mcn; Nđ = 45 kW, Dh = 

175 mm; Dđ = 140 mm. 

2. Số lượng bơm cát thải yêu cầu: 

Số bơm cát thải phục vụ cho 1 tổ hợp vít xoắn được xác định như sau: 

n = 34,1
250

334


n

c

Q

Q
 = 0,72 cái. 

 Với hệ số dự trữ là 1,2 có số lượng bơm yêu cầu là 1 chiếc LTS 280-40. 

 Như vậy, tổng số bơm cát thải LTS 280-40 phục vụ cho mỏ (2 bơm được 

lắp nối tiếp để đảm bảo chiều cao thải 78 m) là 18 x 2 = 36 chiếc. 

Bảng 4.2. Đặc tính kỹ thuật của bơm LTS 280-40 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q, m3/h 
Hđ,  

m 

Hh, 

m 

N, 

v/ph 

Nđ, 

kw 

Dh, 

mm 

Dd. 

mm 

LT280-40 250 40 5-8 2600 45 175 140 

3. Thể trọng bùn cát: 

        n =  
mq

mq T





1

)1(  

Trong đó: n - thể trọng bùn cát, t/m3; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,35 

m3/m3; T1 - thể trọng của cát xám, T1 = 1,56 t/m3; T2 - thể trọng của cát đỏ, T2 = 

1,6 t/m3; m - hệ số độ hổng của bùn cát, m = 0,35. 

Thay số, có thể trọng bùn cát xám là n1 = 1.18 t/m3 và thể trọng bùn cát đỏ 

là n2= 1.2 t/m3. 

4. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển bùn cát 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo bùn cát vận chuyển không 

bị lắng làm tắc ống, do đó phải lấy tốc độ của dòng bùn cát chảy trong ống phải 

lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth. Theo cỡ hạt chọn theo bảng có Vth = 2,0 m/s. 



 

 

 

Từ lưu lượng theo yêu cầu (của bơm) là Qn = 250 m3/h, xác định được tốc 

độ thực tế (với đường kính ống là D = 140 mm) V = 2,65 m/s là phù hợp. 

5. Tổn thất áp lực: 

- Tổn thất áp lực trong đường ống hút: 

Tổn thất đơn vị: in = Kpn
gD

V




.2.

2

 với  = 0,0155 (lấy theo bảng). 

in = 093,097,119,1
8,9214,0

65,20155,0 2





mcn 

 - Tổn thất áp lực trong đường ống hút Lh = 1 m là: 

ih = inh.Lh = 0,054 x 1 = 0,054 mcn 

- Tổn thất áp lực trong đường ống đẩy Lđ = 200 m: 

   iđ = inđ.Lđ = 0,108 x 200 = 21,6 mcn 

- Tổn thất áp lực cục bộ:  

   ic = 0,1.(iđ+ ih) = 2,165 mcn 

- Áp lực yêu cầu của bơm là: 

H = i + Hc , mcn 

 Với: i - Tổng tổn thất áp lực, mcn; Hc- Chênh cao lớn nhất khi bơm cát lên 

đỉnh vít xoắn, Hc = 5 m. Tính được H = 23,91 + 5,0 = 28,91 mcn. 

Chọn bơm như trên có H = 30 mcn với lưu lượng Q = 250 m3/h là phù hợp 

với yêu cầu. 

6. Công suất yêu cầu của bơm: 

N = N = Kw
HQ c 01,27

6,3.9,0.102

19,1.30.250

6,3..102

..





 kW 

Với:  - Hệ số sử dụng máy bơm,  = 0,9. 

Tính cả hệ số dự trữ 1,5 khi điện bị hạ thế và quá tải động cơ, chọn bơm 

LTS 280-40, công suất 45 kW là phù hợp. 

7. Chiều dài đường ống thải cát: 

Có 18 tổ hợp vít xoắn, mỗi tổ hợp cần 200 m đường ống, như vậy tổng 

chiều dài dài đường ống thải cát (D = 140 mm) của mỏ là 18 x 200 = 3600 m. 

 



 

 

 

b. San gạt bãi cát thải bằng máy ủi 

- Khối lượng san gạt trong mỏ bao gồm: gom cát quặng để máy xúc chất tải 

lên ô tô, san gạt các tuyến đường, san mặt bãi thải, san gạt bãi cát thải phục vụ 

công tác hoàn thổ,... 

 Chọn  loại máy ủi D7R II của hãng Catterpiler (Mỹ), công suất 168 kW. 

 - Năng suất lý thuyết của máy ủi D7R II xác định như sau: 

       
rc

d

KT

KV
Q

.

..3600 1  , m3/h 

          Trong đó: Q - năng suất máy ủi, m3/h; Vđ - thể tích của đất đá trước bàn 

gạt, Vđ = 5,16m3; K1 - hệ số ảnh hưởng độ bằng phẳng, chiều dài quãng đường 

gạt (>30 m), K1 = 0,8; Kr - Hệ số nở rời của cát, Kr = 1,2; Tc - Thời gian chu kỳ 

gạt, Tck = t1 + tc + t0 + td =100 s, với t1, tc, t0, td - thời gian gom đất, vận chuyển 

đất, quay lại và dỡ tải, s. 

 Thay số có Q = 123,6 m3/h. 

 - Năng suất ca thực tế của máy ủi: 

Qca = Qlt . t1. Ktg , m3/ca. 

 Trong đó: t1 - thời gian ca làm việc, Tca = 8 h; Ktg - hệ số sử dụng thời gian, 

Ktg = 0,85. 

 Thay số ta có: Qca = 123,6 x 8 x 0,85 = 840,48 m3/ca. 

- Năng suất năm thực tế của máy ủi: 

Qnam = Qca .t2. t3 , m3/ca. 

 Trong đó: t3 - số ngày làm việc trong năm, t3 = 300; t2 - số ca làm việc trong 

ngày, t2 = 2. 

 Thay số có: Qnam = 840,48 x 2 x 300 = 504.288 m3/năm. 

 - Tính chọn số máy ủi 

 Khối lượng cần san, gạt hàng năm ước tính khoảng 15% sản lượng mỏ nên:  

Vg = 15% .Aq = 1.066.500 m3 

 Số lượng máy ủi yêu cầu: 

Ng = 51,2
288.504

2,1500.066.1
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Làm tròn là 3 chiếc máy ủi D7R II. 



 

 

 

4.1.1.6. Công tác cấp nước bổ sung 

a. Bơm cấp nước bổ sung: 

Vì hệ số thu hồi nước tuần hoàn của sơ đồ công nghệ 1 là Kth = 75%, do đó 

khối lượng nước bổ sung trong sơ đồ công nghệ 1 được tính bằng 25% lưu lượng 

bơm thải cát trong sơ đồ này, hay nói cách khác công suất bơm cấp nước bổ sung 

của mỏ sẽ bằng: 25 % x 181 m3/h =  45,3 m3/h. 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm nước Hải Dương LT 50-20 

có: Qn = 65 m3/h và áp lực H = 20 mcn; Nđ = 15 kW, Dh = 100 mm; Dđ = 100 

mm. Số lượng máy bơm cấp nước bổ sung yêu cầu của mỏ trong sơ đồ công nghệ 

này là 1 x 18 = 18 chiếc. 

Bảng 4.3. Đặc tính kỹ thuật của bơm LT 50-20 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q,  

m3/h 

Hđ,  

m 

Hh, 

m 

N, 

v/ph 

Nđ, 

kw 

Dh, 

mm 

Dd. 

mm 

LT50-20 65 20 3,4-4,8 2900 15 100 100 

b. Kích thước hố thu nước: 

Hố thu nước để phục vụ cho hố bơm bùn quặng, có kích thước như sau: dài 

x rộng x cao = 30 x 10 x 2 m. 

Số lượng hố thu nước của mỏ là 18 chiếc. Khoảng cách trung bình giữa các 

hố thu nước là 40÷60 m. 

c. Chiều dài ống cấp nước bổ sung (từ ngoài mỏ): 

Chiều dài đường ống cấp nước bổ sung (D = 100 mm) cho mỏ là 500 m/hố 

thu nước x 18 hố  = 9000 m. 

Bảng 4.4. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 1 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Thiết bị khai thác    

1.1 Máy xúc thuỷ lực gàu ngược (E = 2,3 m3) chiếc 13 

1.2 Ô tô vận tải (tải trọng 25 tấn) chiếc 59 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   



 

 

 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Tổ hợp vít xoắn bộ 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 18 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 175 mm)  m 180 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

4.1.2. Sơ đồ công nghệ 3 

4.1.2.1. Công tác làm tơi cát quặng bằng súng bắn nước 

1. Lưu lượng nước yêu cầu của súng bắn nước 

Khối lượng cát quặng hàng năm yêu cầu được làm tơi bằng súng bắn nước là: 

Qnăm = 20% x Aq = 20% x 7.110.000 = 1.422.000 m3. 

Một tổ hợp vít xoắn (gồm 3 cụm vít xoắn) sử dụng 01 súng bắn nước, do 

đó tổng số súng bắn nước yêu cầu của mỏ là: 18 x 1 = 18 súng. 

Sản lượng cát quặng của mỗi súng bắn nước là: 

W =
s

nam

N

Q
 =

18

000.422.1
  = 79.000 m3/ năm 



 

 

 

Lưu lượng nước cần dùng để đảm bảo sản lượng W tính theo công thức: 

Q =
321 ..

.

ttt

qW
 , m3/h 

Trong đó: Q - lưu lượng nước cần dùng, m3/h; W - sản lượng cát quặng 

của mỗi súng bắn nước, W = 79.000 m3/năm, q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,63 

m3/m3; t1 = 300 ngày (số ngày làm việc trong một năm); t2 = 2 ca ( số ca làm việc 

trong một ngày); t3 = 8 giờ (số giờ làm việc trong một ca). 

 Thay số tính được Q = 31,7 m3/h. 

2. Lượng nước yêu cầu cho máy bơm: 

Căn cứ vào lưu lượng nước Q = 31,7 m3/h, chọn bơm loại LT50-54T (có 

Qn= 53 m3/h, H = 80 mcn).  

a. Năng suất máy bơm LT50-54T tính theo khối lượng cát quặng nguyên khối: 

   Q = 



 6)45,01(

135

)1( qm

Qn  = 22,9 m3/h 

Trong đó: m - hệ số độ hổng của cát quặng, m = 0,32. 

b. Lưu lượng yêu cầu cho một máy bơm LT50-54T: 

   Qb = Q . q = 22,9 x 1,63 = 37,4 m3/h 

         Để đảm bảo cho máy bơm làm việc bình thường, chọn Qb = 53 m3/h. 

3. Chọn đường kính ống nước từ trạm bơm cấp nước tới khai trường 

Đường kính đó tính theo công thức: 

   D = 1,128
V

Q
  , m 

Trong đó: D - đường kính ống nước, m; Q - lưu lượng nước yêu cầu, m3/s, 

Q = 015.0
3600

53
  m3/s 

V- tốc độ dòng nước trong ống, V = 1,5 m/s. Thay số có:  

   D = 1,128
5,1

015,0
= 0,113 m 

Theo đường kính tiêu chuẩn, chọn D = 100 mm, như vậy tốc độ thực tế của 

nước trong đường ống đạt V = 2,65 m/s. 



 

 

 

4. Áp lực yêu cầu của bơm: 

   H = hn + hb + h + g + m +r +bc , mcn 

Trong đó: H - áp lực yêu cầu của bơm, mcn; hn - chiều cao chênh lệch về 

địa hình (0 m), mcn; hb - chiều cao hút, mcn; hH - yêu cầu về áp lực ở đầu miệng 

súng, hH = 60 mcn tương ứng 6 at; g - tổn thất áp lực về ma sát vận tải nước 

trong đường ống, mcn; m - tổn thất áp lực cục bộ, mcn, lấy m = 6 ÷10% tổn 

thất áp lực toàn bộ; r - tổn thất áp lực ở trong súng và đầu miệng súng, mcn; bc 

- tổn thất áp lực trong ống hút, bc = 11,5 mcn. 

* Tổn thất áp lực trong đường ống do ma sát chọn theo bảng, trên một đoạn 

dài 50 m, là 0,3 mcn. Vậy g = 0,3 mcn.  

* Tổn thất áp lực ở đầu miệng súng (hH) tính theo công thức: 

   
g

V
hH

2

06,0  , mcn 

 Với: V- tốc độ dòng nước ra khỏi miệng súng, m/s; g- gia tốc trọng trường, 

g = 9,81 m /s2. 

   V =  gH2 ,  m/s 

- hệ số,  = 0,920,96, ta lấy  = 0,92 với  H = 60m. 

   V = 0,92 6081,92    = 31,57 m/s. 

Do đó: hH = 0,06 1,6
81,9

57,31 2

  mcn. 

* Tổn thất áp lực trong súng bắn nước: h’ = k * Q2 , mcn. 

Với: k- hệ số tổn thất áp lực phụ thuộc vào loại súng, súng H-250 lấy 

bằng 166,1 loại súng -2 lấy bằng 82; Q - lưu lượng, m3/s. 

   h’ = 82 * 0,0352 = 0,1 mcn 

5. Tổng áp lực yêu cầu:  

H = 0 + 1 + 60 + 0,3 + 1 + ( 6,1+ 0,1) + 1 = 69,5 mcn 

6. Lựa chọn bơm cấp nước: 



 

 

 

Yêu cầu lưu lượng Q = 37,4 m3/h và H = 69,5 mcn, chọn loại bơm LT50-

54T có các tính năng kỹ thuật sau đây: Q = 53 m3/h, H = 80 mcn, N = 45 kW. 

Bảng 4.5. Đặc tính kỹ thuật của bơm LT 50-54T 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q,  

m3/h 

Hđ,  

m 

Hh, 

m 

N, 

v/ph 

Nđ, 

kw 

Dh, 

mm 

Dd. 

mm 

LT50-54T 53 80 3-4 2900 45 100 100 

Áp lực của bơm nước chọn lớn hơn tính toán, như vậy là đảm bảo yêu cầu 

để bơm phục vụ tốt cho súng bắn nước. 

7. Xác định đường kính miệng súng: 

  d = 0,52
H

Q
=0,52

50

015,0
 = 0,024 m 

Chọn miệng súng, d = 25 mm. 

8. Số lượng bơm phục vụ súng bắn nước: 

Tổng số súng bắn nước trong mỏ là 18 chiếc, do đó số lượng bơm phục vụ 

cho súng bắn nước của mỏ là 18 x 1 = 18 chiếc bơm LT50-54T, công suất 45 kW. 

8. Khoảng cách dịch chuyển của súng bắn nước: 

Khoảng cách của 2 súng bắn nước kề nhau dọc theo tuyến tầng là 40÷60 m.  

Khoảng cách dịch chuyển của súng bắn nước sau mỗi lần khấu trên toàn 

tuyến tầng là 30÷40 m. 

9. Chiều dài đường ống cấp nước phục vụ súng bắn nước trong khai trường: 

Chiều dài trung bình của đường ống cấp nước cho 1 súng bắn nước (D = 

140 mm) là 200 m. Do đó, tổng chiều dài đường ống cấp nước phục vụ súng bắn 

nước của mỏ là 18 x 200 m = 3600 m. 

4.1.2.2. Công tác bơm bùn quặng 

 Tính toán cho đường ống dài 200m từ hố bơm bùn quặng về các tổ hợp vít 

xoắn. Các số liệu tính toán: đường kính ống Dh = 175 mm, Dđ = 140 mm, độ lỗ 

rỗng của bùn quặng m = 0,32, chiều dài quãng đường vận tải 200 m.  

1. Công suất của bơm: 



 

 

 

Qc = 
  

N..Kt.t.t

qm1.A

321

q 
, m3/h 

Trong đó: Qc - công suất bơm, m3/h; Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 

7.110.000 m3/h; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32; q - chỉ tiêu tiêu hao 

nước, q = 1,63 m3/m3; t1, t2,  t3 - số giờ làm việc trong ca, số ca trong ngày, số ngày 

làm việc trong năm, t1 = 8, t2 = 2, t3 = 300; K - hệ số sử dụng thời gian làm việc của 

trạm bơm, K = 0,9; N - số tổ hợp vít xoắn, N = 18.  

Thay số ta có Qc = 211 m3/h 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm bùn quặng Hải Dương LTS 

250-30 có: Qn = 250 m3/h và áp lực H = 30 mcn; Nđ = 45 kW, Dh= 175 mm; Dđ = 

140 mm. Đặc tính kỹ thuật của bơm LTS 250-30 được thể hiện trong Bảng 4.1. 

2. Số lượng bơm bùn quặng theo yêu cầu: 

Số bơm bùn quặng phục vụ cho 1 tổ hợp vít xoắn được xác định như sau: 

n = 34,1
250

334


n

c

Q

Q
 = 0,74 cái. 

 Với hệ số dự trữ là 1,2 có số lượng bơm yêu cầu là 1 chiếc loại LTS 250-

30. 

Vì mỏ có 18 tổ hợp vít xoắn, do đó tổng số bơm bùn quặng yêu cầu của mỏ 

là 18 x 1 = 18 chiếc LTS 250-30, công suất 45 kW. 

3. Thể trọng bùn quặng: 

        n =  
mq

mq T





1

)1(  

Trong đó: n - thể trọng bùn quặng, t/m3; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,63 

m3/m3; T1 - thể trọng của cát xám, T1 = 1,56 t/m3; T2 - thể trọng của cát đỏ, T2 = 

1,6 t/m3; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32. 

Thay số, có thể trọng bùn quặng (cát xám): n1 = 1.16 t/m3 và thể trọng bùn 

quặng (cát đỏ) là: n2= 1.17 t/m3. 

4. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển bùn quặng 



 

 

 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo bùn quặng vận chuyển 

không bị lắng làm tắc ống, do đó tốc độ của dòng bùn quặng chảy trong ống phải 

lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth. Theo cỡ hạt chọn theo bảng có Vth = 2 m/s. 

Từ lưu lượng theo yêu cầu (của bơm) là Qn = 250 m3/h, xác định được tốc 

độ thực tế (với đường kính ống là D = 140 mm) V = 2,65 m/s là phù hợp. 

5. Tổn thất áp lực: 

- Tổn thất áp lực trong đường ống hút: 

 Tổn thất đơn vị: in = Kpn
gD

V




.2.

2

 với  = 0,0155 (lấy theo bảng). 

in = 091,097,1165,1
8,9214,0

65,20155,0 2




  mcn 

  - Tổn thất áp lực trong đường ống hút Lh = 2 m là: 

ih = inh.Lh = 0,054 x 2 = 0,108 mcn 

- Tổn thất áp lực trong đường ống đẩy Lđ = 200 m là: 

   iđ = inđ.Lđ = 0,108 x 200 = 21,6 mcn 

- Tổn thất áp lực cục bộ:  

   ic = 0,1.(iđ+ ih) = 2,17 mcn 

- Áp lực yêu cầu của bơm là: 

H = i + Hc , mcn 

 Với: i - tổng tổn thất áp lực, mcn; Hc - chênh cao lớn nhất khi bơm cát lên 

đỉnh vít xoắn, Hc = 5m. Tính được H = 23,97 + 5,0 = 28,97 mcn. 

Chọn bơm như trên có: chọn H = 30 mcn. Lưu lượng Q = 250 m3/h là phù 

hợp với yêu cầu. 

6. Công suất yêu cầu của bơm: 

N = Kw
HQ c 43,26

6,3.9,0.102

165,1.30.250

6,3..102

..





 = 26,43 kW 

Với:  - Hệ số sử dụng máy bơm,  = 0,9. 

Tính cả hệ số dự trữ 1,5 khi điện bị hạ thế và quá tải động cơ, sử dụng bơm 

LTS 250-30, công suất 45 kW là phù hợp. 



 

 

 

7. Chiều dài ống dẫn bùn quặng: 

Chiều dài đường ống phục vụ cho 1 bơm bùn quặng (D = 140 mm) là 200 m, 

do đó tổng chiều dài đường ống bơm bùn quặng của mỏ là 18 x 200 = 3600 m. 

8. Kích thước hố thu bùn quặng: 

Hố thu bùn quặng có kích thước phụ thuộc vào công suất bơm của tổ hợp 

vít xoắn, cụ thể như sau: dài x rộng x cao = 30 x 10 x 2 m. Số lượng hố thu bùn 

quặng của mỏ là 18 chiếc. Khoảng cách trung bình giữa các hố bơm là 40÷60 m. 

4.1.2.3. Công tác tuyển thô (bằng vít xoắn) 

 - Khối lượng cát quặng cần khai thác của toàn mỏ trong ca: 11.850 m3/ca. 

- Năng suất trung bình của một cụm vít xoắn là 225 m3/ca.  

 - Số cụm vít xoắn cần thiết để đạt công suất mỏ: 54 cụm (đã dự trữ 1 cụm 

để đảm bảo sản lượng). 

- Bố trí 3 cụm vít xoắn ghép thành 1 tổ hợp. Như vậy mỏ có 18 tổ hợp. 

- Các loại bơm trong một tổ hợp vít xoắn bao gồm: 

+ Động cơ bơm trung gian (trong các vít xoắn): 22 kW 

+ Động cơ bơm đãi lại (trong các vít xoắn): 11 kW 

+ Động cơ bơm quặng thô: 7,5 KW 

Như vậy, để phục vụ cho công tác tuyển thô bằng vít xoắn của mỏ, cần tổng 

số: 18 máy bơm 22 kW (trung gian), 18 máy bơm 11 kW (đãi lại) và 18 máy 

bơm 7,5 kW (bơm quặng thô). 

- Chiều dài đường ống (D = 140 mm) bơm quặng thô từ các tổ hợp vít xoắn 

về kho chứa của mỏ là 1.800 m. 

4.1.2.4. Công tác thải cát 

 Tính tương tự như mục 4.1.1.5. 

4.1.2.5. Công tác cấp nước bổ sung 

a. Bơm cấp nước bổ sung: 

Vì hệ số thu hồi nước tuần hoàn của sơ đồ công nghệ 3 là Kth = 70%, do đó 

khối lượng nước bổ sung trong sơ đồ công nghệ 3 được tính bằng 30% lưu lượng 



 

 

 

bơm thải cát trong sơ đồ này, hay nói cách khác công suất bơm cấp nước bổ sung 

của mỏ sẽ bằng: 30% x 181 m3/h =  54,3 m3/h. 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm nước Hải Dương LT 50-20 

có: Qn = 65 m3/h và áp lực H = 20 mcn; Nđ = 15 kW, Dh = 100 mm; Dđ = 100 

mm. Số lượng máy bơm cấp nước bổ sung yêu cầu của mỏ trong sơ đồ công nghệ 

này là 18 chiếc. Đặc tính kỹ thuật của bơm LT 50-20 như trong bảng 4.3. 

b. Kích thước hố thu nước: 

Hố thu nước có kích thước như sau: dài x rộng x cao = 30 x 10 x 2 m. 

Số lượng hố thu nước của mỏ là 18 chiếc. Khoảng cách trung bình giữa các 

hố thu nước là 40÷60 m. 

c. Chiều dài ống cấp nước bổ sung (từ ngoài mỏ): 

Chiều dài đường ống cấp nước bổ sung (D = 100 mm) cho mỏ là 500 m/hố 

thu nước x 18 hố = 9000 m. 

Bảng 4.6. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 3 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Thiết bị khai thác   

1.1 Súng bắn nước  18 

1.2 Bơm phục vụ súng bắn nước LT50-54T (45 kW) chiếc 18 

1.3 Đường ống cấp nước (D = 140 mm)  m 3600 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Tổ hợp vít xoắn bộ 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 18 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 140 mm)  m 3600 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 



 

 

 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

4.1.3. Sơ đồ công nghệ 5 

4.1.3.1. Công tác làm tơi cát quặng bằng súng bắn nước 

1. Lưu lượng nước yêu cầu của súng bắn nước 

Do 7 tầng phía trên sử dụng súng bắn nước và chỉ tầng dưới cùng sử dụng 

bơm hút (đặt trên bè), do đó khối lượng cát quặng hàng năm được làm tơi bằng 

súng bắn nước chiếm khoảng 87,5% tổng sản lượng cát quặng: 

Qnăm = 87,5% x 20% x Aq = 20% x 7.110.000 = 1.244.250 m3. 

Trung bình mỗi tầng sử dụng 2 súng bắn nước, do đó tổng số súng bắn 

nước yêu cầu của mỏ là: 7 x 2 = 14 súng. 

Như vậy, sản lượng cát quặng của mỗi súng bắn nước là: 

W =
s

nam

N

Q
 = 

14

244250.1
  = 88.750 m3/ năm 

Lưu lượng nước cần dùng để đảm bảo sản lượng W tính theo công thức: 

Q =
321 ..

.

ttt

qW
 , m3/h 

Trong đó: Q - lưu lượng nước cần dùng, m3/h; W - sản lượng cát quặng 

của mỗi súng bắn nước, W = 88.750 m3/năm, q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,63 



 

 

 

m3/m3; t1 = 300 ngày (số ngày làm việc trong một năm); t2 = 2 ca ( số ca làm việc 

trong một ngày); t3 = 8 giờ (số giờ làm việc trong một ca). 

 Thay số tính được Q = 30,2 m3/h. 

 

2. Lượng nước yêu cầu cho máy bơm: 

Căn cứ vào lưu lượng nước Q = 30,2 m3/h, chọn bơm loại LT50-54T (có 

Qn= 53 m3/h, H = 80 mcn).  

a. Năng suất máy bơm LT50-54T tính theo khối lượng cát quặng nguyên khối: 

   Q = 



 6)45,01(

135

)1( qm

Qn  = 22,9 m3/h 

Trong đó: m - hệ số độ hổng của cát quặng, m = 0,32. 

b. Lưu lượng yêu cầu cho một máy bơm LT50-54T: 

   Qb = Q . q = 22,9 x 1,63 = 37,4 m3/h 

           Để đảm bảo cho máy bơm làm việc bình thường, chọn Qb = 53 m3/h. 

3. Chọn đường kính ống nước từ trạm bơm cấp nước tới khai trường 

Đường kính đó tính theo công thức: 

   D = 1,128
V

Q
  , m 

Trong đó: D - đường kính ống nước, m; Q - lưu lượng nước yêu cầu, m3/s, 

Q = 015.0
3600

53
  m3/s 

V- tốc độ dòng nước trong ống, V = 1,5 m/s. Thay số có:  

   D = 1,128
5,1

015,0
= 0,113 m 

Theo đường kính tiêu chuẩn, chọn D = 140 mm, như vậy tốc độ thực tế 

của nước trong đường ống đạt V = 2,65 m/s. 

4. Áp lực yêu cầu của bơm: 

   H = hn + hb + h + g + m +r +bc , mcn 

Trong đó: H - áp lực yêu cầu của bơm, mcn; hn - chiều cao chênh lệch về 

địa hình (0 m), mcn; hb - chiều cao hút, mcn; hH - yêu cầu về áp lực ở đầu miệng 



 

 

 

súng, hH = 60 mcn tương ứng 6 at; g - tổn thất áp lực về ma sát vận tải nước 

trong đường ống, mcn; m - tổn thất áp lực cục bộ, mcn, lấy m = 6 ÷10% tổn 

thất áp lực toàn bộ; r - tổn thất áp lực ở trong súng và đầu miệng súng, mcn; bc 

- tổn thất áp lực trong ống hút, bc = 11,5 mcn. 

* Tổn thất áp lực trong đường ống do ma sát chọn theo bảng, trên một 

đoạn dài 50 m, là 0,3 mcn. Vậy g = 0,3 mcn.  

* Tổn thất áp lực ở đầu miệng súng (hH) tính theo công thức: 

   
g

V
hH

2

06,0  , mcn 

 Với: V- tốc độ dòng nước ra khỏi miệng súng, m/s; g- gia tốc trọng trường, 

g = 9,81 m /s2. 

   V =  gH2 ,  m/s 

- hệ số,  = 0,920,96, ta lấy  = 0,92 với  H = 60m. 

   V = 0,92 6081,92    = 31,57 m/s. 

Do đó: hH = 0,06 1,6
81,9

57,31 2

  mcn. 

* Tổn thất áp lực trong súng bắn nước: h’ = k * Q2 , mcn. 

Với: k- hệ số tổn thất áp lực phụ thuộc vào loại súng, súng H-250 lấy 

bằng 166,1 loại súng -2 lấy bằng 82; Q - lưu lượng, m3/s. 

   h’ = 82 * 0,0352 = 0,1 mcn 

5. Tổng áp lực yêu cầu:  

H = 0 + 1 + 60 + 0,3 + 1 + ( 6,1+ 0,1) + 1 = 69,5 mcn 

6. Lựa chọn bơm cấp nước: 

Yêu cầu lưu lượng Q = 37,4 m3/h và H = 69,5 mcn, chọn loại bơm LT50-

54T có các tính năng kỹ thuật như sau: Q = 53 m3/h, H = 80 mcn, N = 45 kW, n 

= 2.900 v/phút (Bảng 4.5).  

Áp lực của bơm nước chọn lớn hơn tính toán, như vậy là đảm bảo yêu cầu 

để bơm phục vụ tốt cho súng bắn nước. 



 

 

 

7. Xác định đường kính miệng súng: 

  d = 0,52
H

Q
=0,52

50

015,0
 = 0,024 m 

Chọn miệng súng, d = 25 mm. 

8. Số lượng bơm phục vụ súng bắn nước: 

Tổng số súng bắn nước trong mỏ là 14 chiếc, do đó số lượng bơm phục vụ 

cho súng bắn nước của mỏ là 14 chiếc bơm LT50-54T, công suất 45 kW. 

9. Chiều dài đường ống cấp nước phục vụ súng bắn nước: 

Chiều dài trung bình của đường ống (D = 140 mm) cấp nước cho 1 súng 

bắn nước là 200 m. Do đó, tổng chiều dài đường ống cấp nước phục vụ súng bắn 

nước của mỏ là 14 x 200 m = 2800 m. 

10. Khoảng cách dịch chuyển của súng bắn nước: 

Khoảng cách của 2 súng bắn nước kề nhau dọc theo tuyến tầng là 40÷60 m.  

Khoảng cách dịch chuyển của súng bắn nước sau mỗi lần khấu trên toàn 

tuyến tầng là 30÷40 m. 

4.1.3.2. Công tác bơm bùn quặng 

 Tính toán cho đường ống dài 200 m từ hố bơm bùn quặng về các tổ hợp vít 

xoắn. Các số liệu tính toán: đường kính ống Dh = 175mm, Dđ = 140mm, độ lỗ 

rỗng của bùn quặng m = 0,32, chiều dài quãng đường vận tải 200m.  

1. Công suất của bơm: 

Qc = 
  

N..Kt.t.t

qm1).(87,5%.A

321

q 
, m3/h 

Trong đó: Qc - công suất bơm, m3/h; (78,5% x Aq) - khối lượng cát quặng 

được bơm từ hố bơm đến tổ hợp vít xiawsn; Aq - sản lượng cát quặng hàng năm 

của mỏ, Aq = 7.110.000 m3/h;m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32; q - chỉ tiêu 

tiêu hao nước, q = 1,63 m3/m3; t1, t2,  t3 - số giờ làm việc trong ca, số ca trong ngày, 

số ngày làm việc trong năm, t1 = 8, t2 = 2, t3 = 300; K - hệ số sử dụng thời gian làm 

việc của trạm bơm, K = 0,9; N - số tổ hợp vít xoắn, N = 14.  

Thay số ta có Qc = 238 m3/h 



 

 

 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm bùn quặng Hải Dương LTS 

250-30 (hoặc tương tự) có: Qn = 250 m3/h và áp lực H = 30 mcn; Nđ = 45 kW, 

Dh= 175 mm; Dđ = 140 mm (Bảng 4.1). 

2. Số lượng bơm bùn quặng theo yêu cầu: 

Số bơm bùn quặng phục vụ cho 1 tổ hợp vít xoắn được xác định như sau: 

n = 34,1
250

334


n

c

Q

Q
 = 0,95 cái 

 Với hệ số dự trữ là 1,2 có số lượng bơm yêu cầu là 1 chiếc loại LTS 250-30. 

Vì mỏ có 14 súng bắn nước (tương ứng với 14 tổ hợp vít xoắn), do đó tổng số 

bơm bùn quặng yêu cầu của mỏ là 14 x 1 = 14 chiếc LTS 250-30, công suất 45 kW. 

3. Thể trọng bùn quặng: 

        n =  
mq

mq T





1

)1(  

Trong đó: n - thể trọng bùn quặng, t/m3; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,63 

m3/m3; T1 - thể trọng của cát xám, T1 = 1,56 t/m3; T2 - thể trọng của cát đỏ, T2 = 

1,6 t/m3; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32. 

Thay số, có thể trọng bùn quặng (cát xám): n1 = 1.16 t/m3 và thể trọng bùn 

quặng (cát đỏ) là: n2= 1.17 t/m3. 

4. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển bùn quặng 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo bùn quặng vận chuyển 

không bị lắng làm tắc ống, do đó tốc độ của dòng bùn quặng chảy trong ống phải 

lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth. Theo cỡ hạt chọn theo bảng có Vth = 2 m/s. 

Từ lưu lượng theo yêu cầu (của bơm) là Qn = 250 m3/h, xác định được tốc 

độ thực tế (với đường kính ống là D = 140 mm) V = 2,65 m/s là phù hợp. 

5. Tổn thất áp lực: 

- Tổn thất áp lực trong đường ống hút: 

 Tổn thất đơn vị: in = Kpn
gD

V




.2.

2

 với  = 0,0155 (lấy theo bảng). 

in = 091,097,1165,1
8,9214,0

65,20155,0 2




  mcn 



 

 

 

  - Tổn thất áp lực trong đường ống hút Lh = 2 m là: 

ih = inh.Lh = 0,054 x 2 = 0,108 mcn 

- Tổn thất áp lực trong đường ống đẩy Lđ = 200 m là: 

   iđ = inđ.Lđ = 0,108 x 200 = 21,6 mcn 

- Tổn thất áp lực cục bộ:  

   ic = 0,1.(iđ+ ih) = 2,17 mcn 

- Áp lực yêu cầu của bơm là: 

H = i + Hc , mcn 

 Với: i - tổng tổn thất áp lực, mcn; Hc - chênh cao lớn nhất khi bơm cát lên 

đỉnh vít xoắn, Hc = 5m. Tính được H = 23,97 + 5,0 = 28,97 mcn. 

Chọn bơm như trên có: chọn H = 30 mcn. Lưu lượng Q = 250 m3/h là phù 

hợp với yêu cầu. 

6. Công suất yêu cầu của bơm: 

N = Kw
HQ c 43,26

6,3.9,0.102

165,1.30.250

6,3..102

..





 = 26,43 kW 

Với:  - Hệ số sử dụng máy bơm,  = 0,9. 

Tính cả hệ số dự trữ 1,5 khi điện bị hạ thế và quá tải động cơ, sử dụng bơm 

LTS 250-30, công suất 45 kW là phù hợp. 

7. Chiều dài ống dẫn bùn quặng: 

Chiều dài đường ống (D = 140 mm) phục vụ cho 1 bơm bùn quặng  là 200 

m, do đó tổng chiều dài đường ống bơm bùn quặng của mỏ là 14 x 200 = 2800 m. 

8. Kích thước hố thu bùn quặng: 

Hố thu bùn quặng có kích thước phụ thuộc vào công suất bơm của tổ hợp 

vít xoắn, cụ thể như sau: dài x rộng x cao = 30 x 10 x 2 m. Số lượng hố thu bùn 

quặng của mỏ là 14 chiếc. Khoảng cách trung bình giữa các hố bơm là 40÷60 m. 

4.1.3.3. Công tác hút bùn quặng 

 Công tác hút bùn quặng được thực hiện bằng máy bơm đặt trên các bè hút, 

tính toán cho đường ống dài 50 m, từ moong khai thác về các tổ hợp vít xoắn. 

Các số liệu tính toán: đường kính ống Dh = 175 mm, Dđ = 140 mm, độ lỗ rỗng 



 

 

 

của cát quặng m = 0,32, chiều dài quãng đường vận tải 50 m.  

1. Công suất của bơm hút: 

Qc = 
  

b321

q

N..Kt.t.t

qm1).(12,5%.A 
, m3/h 

Trong đó: Qc - công suất bơm, m3/h; (12,5% x Aq) - khối lượng cát quặng 

được khai thác bằng bơm hút đặt trên bè tại tầng dưới cùng của mỏ; Aq - sản 

lượng cát quặng hàng năm của mỏ, Aq = 7.110.000 m3/h; m - độ lỗ rỗng của cát 

quặng, m = 0,32; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,94 m3/m3; t1, t2,  t3 - số giờ làm 

việc trong ca, số ca trong ngày, số ngày làm việc trong năm, t1 = 8, t2 = 2, t3 = 300; K - 

hệ số sử dụng thời gian làm việc của trạm bơm, K = 0,9; N - số bè hút hoạt động 

ở tầng dưới cùng của mỏ, Nb = 4.  

Thay số ta có Qc = 135 m3/h 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm cát quặng Hải Dương LTS 

250-30 (hoặc tương tự) có: Qn = 250 m3/h và áp lực H = 30 mcn; Nđ = 45 kW, 

Dh= 175 mm; Dđ = 140 mm. 

2. Số lượng bơm hút bùn quặng theo yêu cầu: 

n = 34,1
250

334


n

c

Q

Q
 = 0,54 cái. 

 Với hệ số dự trữ là 1,2 có số lượng bơm yêu cầu là 1 chiếc loại LTS 250-30. 

3. Thể trọng bùn quặng: 

        n =  
mq

mq T





1

)1(  

Trong đó: n - thể trọng bùn quặng, t/m3; q - chỉ tiêu tiêu hao nước, q = 1,94 

m3/m3; T1 - thể trọng của cát xám, T1 = 1,56 t/m3; T2 - thể trọng của cát đỏ, T2 = 

1,6 t/m3; m - độ lỗ rỗng của cát quặng, m = 0,32. 

Thay số, có thể trọng bùn quặng (cát xám): n1 = 1.145 t/m3 và thể trọng 

bùn quặng (cát đỏ) là: n2= 1.155 t/m3 

4. Xác định đường kính của đường ống vận chuyển bùn quặng 



 

 

 

  Đường kính của ống phải chọn sao cho đảm bảo cát quặng vận chuyển 

không bị lắng làm tắc ống, do đó tốc độ của dòng bùn cát quặng chảy trong ống 

phải lớn hơn tốc độ tới hạn: V  Vth. Theo cỡ hạt chọn theo bảng có Vth = 2 m/s. 

Từ lưu lượng theo yêu cầu (của bơm) là Qn = 250 m3/h, xác định được tốc 

độ thực tế (với đường kính ống là D = 140 mm) V = 2,65 m/s là phù hợp. 

5. Tổn thất áp lực: 

- Tổn thất áp lực trong đường ống hút: 

 Tổn thất đơn vị: in = Kpn
gD

V




.2.

2

 với  = 0,0155 (lấy theo bảng). 

in = 09,097,115,1
8,9214,0

65,20155,0 2





mcn 

 - Tổn thất áp lực trong đường ống hút Lh = 2 m là: 

ih = inh.Lh = 0,054 x 2 = 0,108 mcn 

- Tổn thất áp lực trong đường ống đẩy Lđ = 200 m là: 

   iđ = inđ.Lđ = 0,108 x 200 = 21,6 mcn 

- Tổn thất áp lực cục bộ:  

   ic = 0,1.(iđ+ ih) = 2,18 mcn 

- Áp lực yêu cầu của bơm là: 

H = i + Hc , mcn 

 Với: i - tổng tổn thất áp lực, mcn; Hc- chênh cao lớn nhất khi bơm cát lên 

đỉnh vít xoắn, Hc = 5 m. Tính được H = 24 + 5 = 29 mcn. 

Chọn bơm như trên có: chọn H = 30 mcn. Lưu lượng Q = 250 m3/h là phù 

hợp với yêu cầu. 

6. Công suất yêu cầu của bơm hút: 

N = Kw
HQ c 1,26

6,3.9,0.102

15,1.30.250

6,3..102

..





 kW 

Với:  - Hệ số sử dụng máy bơm. 

Tính cả hệ số dự trữ 1,5 khi điện bị hạ thế và quá tải động cơ, chọn bơm 

LTS 250-30, công suất 45 KW là phù hợp. 



 

 

 

7. Số lượng bơm hút: 

Tổng số bè hút trong mỏ là 4 chiếc, do đó số lượng bơm hút phục vụ cho 

các bè hút của mỏ là 4 chiếc bơm LT50-54T, công suất 45 kW 

8. Chiều dài đường ống phục vụ cho bơm hút: 

Chiều dài trung bình của đường ống (D = 140 mm) phục vụ cho 1 bơm hút 

là 50 m. Do đó, tổng chiều dài đường ống loại này của mỏ là 50 x 4 = 200 m. 

4.1.3.4. Công tác tuyển thô (bằng vít xoắn) 

 - Khối lượng cát quặng cần khai thác của toàn mỏ trong ca: 11.850 m3/ca. 

- Năng suất trung bình của một cụm vít xoắn là 225 m3/ca.  

 - Số cụm vít xoắn cần thiết để đạt công suất mỏ: 54 cụm (đã dự trữ 1 cụm 

để đảm bảo sản lượng). 

- Bố trí 3 cụm vít xoắn ghép thành 1 bè. Như vậy mỏ có 18 bè vít xoắn. 

- Các loại bơm trong một bè vít xoắn bao gồm: 

+ Động cơ bơm trung gian (trong các vít xoắn): 22 kW 

+ Động cơ bơm đãi lại (trong các vít xoắn): 11 kW 

+ Động cơ bơm quặng thô: 7,5 kW 

Như vậy, để phục vụ cho công tác tuyển thô bằng vít xoắn của mỏ, cần tổng 

số: 18 máy bơm 22 KW, 18 máy bơm 11 kW và 18 máy bơm 7,5 KW. 

- Chiều dài đường ống (D = 140 mm) bơm quặng thô từ các tổ hợp vít xoắn 

về kho chứa của mỏ là 1.800 m. 

4.1.3.5. Công tác thải cát 

 Tính tương tự như mục 4.1.1.5. 

4.1.3.6. Công tác cấp nước bổ sung 

a. Bơm cấp nước bổ sung: 

Vì hệ số thu hồi nước tuần hoàn của sơ đồ công nghệ 5 là Kth = 66%, do đó 

khối lượng nước bổ sung trong sơ đồ công nghệ 5 được tính bằng 34% lưu lượng 

bơm thải cát trong sơ đồ này, hay nói cách khác công suất bơm cấp nước bổ sung 

của mỏ sẽ bằng: 34% x 181 m3/h = 61,5 m3/h. 



 

 

 

Trong các loại bơm hiện hành, chọn máy bơm nước Hải Dương LT 50-20 

có: Qn = 65 m3/h và áp lực H = 20 mcn; Nđ = 15 kW, Dh = 100 mm; Dđ = 100 

mm. Số lượng máy bơm cấp nước bổ sung yêu cầu của mỏ trong sơ đồ công nghệ 

này là 18 chiếc. Đặc tính kỹ thuật của bơm LT 50-20 như trong bảng 4.3. 

b. Kích thước moong khai thác: 

Moong khai thác dưới đáy mỏ, để phục vụ cho 4 bè hút và 18 bè vít xoắn 

trong sơ đồ này có kích thước trung bình như sau: dài x rộng x sâu = 900 x 200 x 

10 m. 

c. Chiều dài ống cấp nước bổ sung (từ ngoài mỏ): 

Chiều dài đường ống cấp nước bổ sung (D = 100 mm) cho mỏ là 500 m/bè 

vít xoắn x 18 bè = 9000 m. 

Bảng 4.7. Tổng hợp chủng loại và số lượng thiết bị - Sơ đồ công nghệ 5 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Thiết bị khai thác   

1.1 Súng bắn nước  14 

1.2 Bơm phục vụ súng bắn nước LT50-54T (45 kW) chiếc 14 

1.3 Đường ống cấp nước (D = 140 mm)  m 2800 

1.4 Bè hút  4 

1.5 Bơm phục vụ bè hút LT50-54T (45 kW) chiếc 4 

1.6 Đường ống đặt trên bè hút (D = 140 mm)  m 200 

2 Thiết bị tuyển thô và thải cát   

2.1 Cụm vít xoắn  cụm 54 

2.2 Bè vít xoắn bè 18  

2.3 Bơm bùn quặng LTS 250-30 (45 kW) chiếc 14 

2.4 Đường ống bơm bùn quặng (D = 140 mm)  m 2800 

2.5 Bơm tuyển trung gian (22 kW) chiếc 18 

2.6 Bơm đãi lại (11 kW) chiếc 18 

2.7 Bơm quặng thô (7,5 kW) chiếc 18 



 

 

 

TT Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

2.8 Đường ống bơm quặng thô (D = 140 mm)  m 1800 

2.9 Bơm cát thải LTS 280-40 (45 kW) chiếc 36 

2.10 Đường ống bơm cát thải (D = 140 mm)  m 3600 

2.11 Bơm cấp nước bổ sung LT 50-20 (15 kW) chiếc 18 

2.12 Đường ống cấp nước bổ sung  (D = 100 mm)  m 9000 

3 Thiết bị phụ trợ   

3.1 Máy ủi D7R II (168 kW) chiếc 03 

3.2 Cần cẩu (15 tấn) chiếc 01 

3.3 Máy biến áp 800 KVA trạm 09 

3.4 Đường dây 3 pha, điện thế 22 kV km 2,5 

 

4.2. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC CẦN THIẾT 

 Trong mục 3.1.3 của chương 3, chỉ tiêu tiêu hao nước trung bình (q) cho các 

sơ đồ công nghệ 1, 3 và 5 khi khai thác các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam đã được xác định tương ứng là q1 = 1,35 m3/m3, q3 = 1,63 m3/m3 và q5 = 

1,94 m3/m3. 

Khi đó, lượng nước cần thiết trong năm của mỏ đảm bảo sản lượng khai 

thác yêu cầu có thể được xác định theo công thức sau:  

                       Q = Aq.q.[1+(100% - Kth)], m3/năm  

 Trong đó: Aq- sản lượng cát quặng titan sa khoáng khai thác trong 1 năm 

của mỏ, Aq = 7.110.000 m3/năm; q- chỉ tiêu tiêu hao nước khi khai thác tương 

ứng với các sơ đồ công nghệ 1 (q1= 1,35 m3/m3), 3 (q3= 1,63 m3/m3) và 5 (q5= 

1,94 m3/m3); Kth - tỷ lệ thu hồi nước căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỏ và tương 

ứng với các sơ đồ công nghệ 1 (Kth1 = 75 %), 3 (Kth3 = 70 %) và 5 (Kth1 = 66 %).  

Thay số, tính được lượng nước cần thiết trong năm của mỏ đối với các sơ 

đồ công nghệ như sau: 

 - Sơ đồ công nghệ 1: 

 Q1 = 7.100.000 x 1,35 x [1 + (100% - 75%)] = 11.998.125 m3/năm. 



 

 

 

- Sơ đồ công nghệ 3: 

 Q3 = 7.100.000 x 1,63 x [1 + (100% - 70%)] = 15.066.090 m3/năm. 

- Sơ đồ công nghệ 5: 

Thực tế, sơ đồ công nghệ 5 chỉ sử dụng 12,5%.Q5 (trong đó Q5=15.493.223 

m3/năm) và 87,5%.Q3, do đó tính được tổng lượng nước cần thiết của sơ đồ này 

bằng 15.493.223 m3/năm. 

Do lượng nước thực tế hàng năm của mỏ Nam Suối Nhum chỉ đáp ứng 

được Qtt=15.181.800 m3/năm, cho nên sơ đồ công nghệ 5 bị loại vì không phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của mỏ Suối Nhum. 

4.3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH BỜ MỎ 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỏ Nam Suối Nhum, xác định được các 

thông số ổn định bờ mỏ của 2 sơ đồ công nghệ 1 và 3 như sau: 

Sơ đồ công nghệ 1: 

 - Góc dốc sườn tầng α1 = 34o; 

 - Góc nghiêng bờ mỏ β1 = 29o. 

Sơ đồ công nghệ 3 

 - Góc dốc sườn tầng α3 = 34o; 

 - Góc nghiêng bờ mỏ β3 = 31o. 

 Do góc dốc sườn tầng α và góc nghiêng bờ mỏ β bị ràng buộc bởi điều kiện 

cụ thể của trạng thái thân quặng, cộng với chiều cao tầng H không thay đổi, sẽ 

làm thay đổi chiều rộng mặt tầng B. 

 Kiểm tra chiều rộng mặt tầng an toàn khi kết thúc khai thác của sơ đồ công 

nghệ 1 và 3 theo công thức sau: 

Bm = 




1).tg-(n

).co-n.H.(1 tgtg , m 

 Trong đó: n - số tầng khai thác, n = 8; H - chiều cao tầng khai thác, H = 

10m; α - góc dốc sườn tầng ổn định (sơ đồ công nghệ 1, α1 = 34o; sơ đồ công 

nghệ 3, α3= 34o); β – góc dốc bờ mỏ (sơ đồ công nghệ 1, β1 = 29o; sơ đồ công 

nghệ 3, β3 = 31o). 



 

 

 

 Thay số, tính được chiều rộng mặt tầng an toàn thực tế đối với các sơ đồ 

công nghệ 1 và 3 như sau: 

- Sơ đồ công nghệ 1: Bm1 = 3,7 m 

- Sơ đồ công nghệ 3: Bm3 = 2,1 m 

Khi kiểm tra chiều rộng mặt tầng an toàn  thực tế của các sơ đồ công nghệ 1 

(Bm1 = 3,7 m) và 3 (Bm3 = 2,1 m) so với giá trị chiều rộng mặt tầng an toàn tối 

thiểu 2 m khi kết thúc khai thác (≥ 0,2 H), nhận thấy: do đều thỏa mãn (≥ 2 m), 

cho nên sơ đồ công nghệ 1 và 3 đều đáp ứng được điều kiện ổn định bờ mỏ khi 

kết thúc khai thác. 

4.4. TÍNH HỆU QUẢ KINH TẾ 

4.4.1. Sơ đồ công nghệ 1 

4.4.1.1. Vốn đầu tư  xây dựng cơ bản  

a. Vốn mua sắm thiết bị và sửa chữa lớn 

Bảng 4.8.  Tổng vốn đầu tư mua sắm thiết bị 

TT Loại thiết bị 
Đơn giá, đ 

(mua mới) 

Số 

 lượng 
Thành tiền, đ 

I Chi phí mua sắm thiết bị khai thác, tuyển, thải cát - Z1 160.934.000.000 

1 MXTLGN (2,3 m3) 4.500.000.000 13 58.500.000.000 

2 Ô tô vận tải (25 tấn) 1.300.000.000 59 76.700.000.000 

3 Tuyển vít xoắn  50.000.000 54 2.700.000.000 

4 Bơm bùn quặng 45kW 70.000.000 18 1.260.000.000 

5 Bơm cát thải 45 kW 65.000.000 36 2.340.000.000 

6 Bơm trung gian 22 kW 30.000.000 18 540.000.000 

7 Bơm đãi lại 11 kW 20.000.000 18 360.000.000 

8 Bơm quặng thô 7,5 kW 15.000.000 18 270.000.000 

9 Bơm cấp nước bổ sung 15kw 23.000.000 18 414.000.000 

10 Đường ống (175 mm) 300.000 180 54.000.000 

11 Đường ống (140 mm) 240.000 5400 1.296.000.000 

12 Đường ống (100mm) 200.000 9000 1.800.000.000 



 

 

 

TT Loại thiết bị 
Đơn giá, đ 

(mua mới) 

Số 

 lượng 
Thành tiền, đ 

13 Máy ủi D7R II (168 kW) 2.500.000.000 03 7.500.000.000 

12 Cần cẩu (5 tấn) 500.000.000 01 500.000.000 

13 Máy biến áp 800 KVA 700.000.000 06 4.200.000.000 

14 Đường dây 3 pha (22KV) 1.000.000.000 2.5 2.500.000.000 

II 
Chi phí lắp đặt thiết bị, mua sắp phụ tùng và sửa chữa 

lớn - Z2 (Z2 = Z21 + Z22) 16.093.400.000 

1 Chi phí lắp đặt thiết bị (5% mua sắm TB) - Z21 8.046.700.000 

2 Chi phí mua sắm phụ tùng và sửa chữa lớn (5% TB) - Z22 8.046.700.000 

III 
Tổng chi phí đầu tư mua sắm thiết bị, lắp đặt, phụ tùng và 

sửa chữa lớn - Za (Za = Z1 + Z2) 
177.027.400.000 

b. Chi phí đầu tư xây dựng các công trình mỏ 

Bảng 4.9. Khối lượng, đơn giá và chi phí xây dựng các công trình cơ bản mỏ 

TT Hạng mục 
Giá trị  

trước thuế, đ  

Thuế VAT, 

đ 

Giá trị  

 sau thuế, đ 

I Các công trình chính    

1 Tuyến đường vận chuyển  3.267.009.091 326.700.909 3.593.710.000 

2 

Xây dựng mặt bằng khu 

phụ trợ 
93,115,455 9.311.545 102.427.000 

3 Xây dựng tuyến hào mở vỉa 412.441.818 41.244.182 453.686.000 

4 Tạo diện khai thác đầu tiên 1.285.579.091 128.557.909 1.414.137.000 

5 Tạo mặt bằng chứa quặng thô 87.020.909 8.702.091 95.723.000 

6 Đắp đê bãi thải ban đầu 495.466.364 49,546,636 545.013.000 

7 Tuyến đường vào khu phụ trợ 284.736.364 28.473.636 313.210.000 

8 Xây dựng khu phụ trợ 1.363.636.364 136.363.636 1.500.000.000 

 II Chi phí xây dựng cơ bản - Zb 7.288.975.456 728.900.545 8.017.873.000 

4.4.1.2 Chi phí sản xuất hàng năm 

a. Chi phí sản xuất cố định (Zsxcđ) 



 

 

 

* Khấu hao tài sản cố định: 

- Các thiết bị đầu tư mới khấu hao trong 10 năm. 

ZKt = Za x 0,1 = 177.027.400.000 x 0,1 = 17.702.740.000đ/năm 

- Khấu hao các công trình xây dựng cơ bản mỏ được tính 10%: 

ZKc = Zb x 0,1 = 8.017.873.002 x 0,1 = 801.787.300 đ/năm 

* Chi phí trả lương và bảo hiểm xã hội: 

ZL = 447 x 6.000.000 x 12 = 32.184.000.000 đ/năm 

Với: 447 là tổng số cán bộ, công nhân của mỏ; 6.000.000 đ/tháng là mức 

lương trung bình tính cho 1 người/tháng. Trong đó, chi phí lương tháng đã bao gồm: 

+ Chi phí phụ cấp lương và tiền thưởng ngoài lương được tính bằng 30% 

chi phí tiền lương: 

+ Chi phí bảo hiểm xã hội được tính bằng 19% chi phí tiền lương. 

b. Chi phí sản xuất lưu động (Zsxlđ) 

* Chi phí điện năng (Zđ): 

- Chi phí điện năng cho cụm vít xoắn (Zđsx): 

Zđsx = Pcv.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pcv - tổng công suất tiêu thụ điện để sản xuất (18 cụm vít xoắn; 

công suất tiêu thụ điện năng 40,5 KW/cụm-giờ), Pcv = 3780 KW; TN - số giờ làm 

việc trong ngày, TN = 16 giờ; NN - số ngày làm việc trong năm, NN = 300 ngày; 

Kt- hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx - đơn giá điện năng sản xuất, Gđsx = 

1.550 đ/kWh. 

Thay số có: Zđsx = 4.881.384.000 đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho bơm cát thải (Zđthải): 

Zđthải = Nb.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm cát thải, Pct = 45 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb- số bơm cát thải của mỏ, Nb = 36. 

Thay số có: Zđthải = 11.333.520.000  đ/năm. 



 

 

 

- Chi phí điện năng cho bơm bùn quặng (Zđquặng): 

Zđquặng = Nb.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm bùn quặng, Pct = 45 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb- số bơm bùn quặng của mỏ, Nb = 18. 

Thay số có: Zđquặng = 5.666.760.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho bơm cấp nước bổ sung (Zđnước): 

Zđnước = Nb.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm bùn quặng, Pct = 15 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb- số bơm bùn quặng của mỏ, Nb = 18. 

Thay số có: Zđnước = 1.888.920.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho chiếu sáng (Zcs): 

Zcs = Pcs.Nn.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pcs - tổng công suất tiêu thụ điện chiếu sáng trong một ngày, Pcs = 

124,08 KW; Nn - số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Gđsx- đơn giá điện 

năng sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh. 

Thay số có: Zcs = 57.697.200 đ/năm. 

Vậy chi phí điện năng:  

Zđ = Zđsx + Zđthải + Zđquặng +Zđnước + Zcs = 23.828.281.200 đ/năm. 

* Chi phí nhiên liệu (Znl): 

- Chi phí dầu diêzen cho ô tô vận tải cát quặng (Zô):  

Zô = ddv

q
GCL

q

A
..2 0

0

, đ/năm 

Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng của mỏ cần vận chuyển trong năm, Aq = 

11.376.000 tấn/năm; q0 - tải trọng ô tô, q0 = 25 tấn; Lv - cung độ vận tải, Lv = 4 

km; C0 - chi phí nhiên liệu, C0 = 2 đ/km; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l.  



 

 

 

Thay số có: Zô = 107.025.408.000 đ/năm.  

- Chi phí dầu diêzen cho MXTLGN (Zx): 

Zx = Nx.Tn.Nn.Cx.Gdd.k , đ/năm. 

Trong đó: Nx - số máy xúc làm việc trong mỏ, Nx = 13; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 16; Nn - số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Gdd - giá 

dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; Cx-  chi phí nhiên liệu cho máy xúc, Cx = 40 l/h; k - 

hệ số sử dụng thời gian, k = 0,9. 

Thay số có: Zx = 33.022.080.000 đồng. 

+ Chi phí dầu diêzen cho máy ủi D7R II (Zu) 

Zu = Nu .Tn .Nn .Cu .Gdd.k, đ/năm 

Trong đó: Nu - số máy ủi sử dụng trong mỏ, Ng = 3; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 16; Nn- Số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Cu - chi phí 

nhiên liệu cho máy ủi, Cg = 40 l/h; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; k - hệ 

số thời gian sử dụng, k = 0,9. 

Thay số vào ta được: 

Thay số có: Zu = 7.620.480.000 đ/năm. 

+ Chi phí dầu diêzen cho cần cẩu (Zc) 

Zc = Nc .Tn .Nn .Cc .Gdd.k, đ/năm 

Trong đó: Nu - số cần cẩu sử dụng trong mỏ, Nc = 1; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 8; Nn - Số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Cc - chi phí 

nhiên liệu cho cần cẩu, Cg = 20 l/h; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; k - hệ 

số thời gian sử dụng, k = 0,9. 

Thay số vào ta được: 

Thay số có: Zc = 635.040.000 đ/năm. 

Vậy chi phí nhiên liệu:  

Znl = Zô + Zx + Zu + Zc = 148.303.008.000 đ/năm 

* Các loại thuế và phí hàng năm (Ztph): 

Các loại thuế và phí hàng năm của mỏ được xác định tương đối theo biểu 

thức sau:  Ztph = Aq.Ctph , đ/năm 



 

 

 

Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng hàng năm của mỏ, Aq =11.376.000 

tấn/năm; Ctph – tổng các loại phí đơn vị, Ctph = 8.825 đ/t. 

Thay số có: Ztph = 100.393.200.000 đ/năm. 

c. Tổng chi phí sản xuất hàng năm (Zsx): 

 * Tổng chi phí cố định hàng năm (Zsxcđ) 

Zsxcđ = ZKt + ZKc + ZL = 50.688.527.300 đ/năm. 

 * Tổng chi phí sản xuất lưu động hàng năm (Zsxlđ) 

Zsxlđ = Zđ + Znl + Ztph = 272.524.489.200 đ/năm. 

Tổng chi phí sản xuất hàng năm (Zsx): 

Zsx = Zsxcđ + Zsxlđ = 323.213.016.500 đ/năm. 

4.4.1.3 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế của mỏ 

a. Suất đầu tư xây dựng cơ bản (Ko): 

Ko = Zcb/Aq, đ/t. 

Trong đó: Zcb - tổng chi phí đầu tư cơ bản, Zcb = Za + Zb; Za - tổng chi phí 

đầu tư mua sắm thiết bị, lắp đặt, phụ tùng và sửa chữa lớn, đ; Zb - chí phí xây 

dựng cơ bản, đ; Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 11.376.000 tấn.  

Zcb = Za + Zb = 185.045.273.000 đ. 

Aq = 11.376.000 tấn.  

Thay số có: Ko = 16.266 đ/t. 

b. Giá thành khai thác (Gsx): 

Gsx = Zsx/Aq , đ/t 

 Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 11.376.000 t/năm; 

Zsx- tổng chi phí sản xuất hàng năm, Zsx = 323.213.016.500 đ/năm. 

 Thay số có: Gsx = 28.411 đ/t. 

c. Doanh thu của mỏ (D): 

D = Gb.An , đ/năm 

Trong đó: An - sản lượng quặng (thô) của mỏ, An = 117.345 t/năm; Gb- giá 

bán 1 tấn quặng thô, Gb = 3.000.000 đ/năm. 

 Thay số có D = 352.035.000.000 đ/năm. 

d. Lợi nhuận trước thuế của mỏ (Lg): 



 

 

 

Lg = D - Zsx , đ/năm 

Trong đó: D - doanh thu hàng năm của mỏ, D = 352.035.000.000 đ/năm; 

Zsx - tổng chi phí sản xuất hàng năm của mỏ, Zsx = 323.213.016.500 đ/năm. 

Thay số có: Lg = 29.108.807.500 đ/năm. 

e. Lợi nhuận ròng của mỏ (Lr): 

Lr = Lg - Ttndn , đ/năm 

Trong đó: Lg - Lợi nhuận trước thuế của mỏ, Lg = 29.108.807.500 đ/năm; 

Ttndn - thuế thu nhập doanh nghiệp, Tttdn = 0,25.Lg = 7.277.201.875 đ/năm. 

Thay số có: Lr = 21.831.605.625 đ/năm. 

f. Hệ số hiệu quả vốn đầu tư (E): 

E = Lr / Zcb  

Trong đó: Lr - lợi nhuận ròng của mỏ, Lr = 21.831.605.625 đ/năm; Zcb - 

tổng chi phí đầu tư cơ bản, Zcb = 185.045.273.000 đ. 

Thay số có: E = 0,11. 

4.4.2. Sơ đồ công nghệ 3 

4.4.2.1. Vốn đầu tư  xây dựng cơ bản  

a. Vốn mua sắm thiết bị và sửa chữa lớn 

Bảng 4.10.  Tổng vốn đầu tư mua sắm thiết bị 

TT Loại thiết bị 
Đơn giá, đ 

(mua mới) 

Số 

 lượng 
Thành tiền, đ 

I Chi phí mua sắm thiết bị khai thác, tuyển, thải cát - Z1 69.228.000.000 

1 Súng bắn nước 70.000.000 18 1.260.000.000 

2 Bơm (súng bắn nước) 45kW  70.000.000 18 1.260.000.000 

3 Tuyển vít xoắn  50.000.000 54 2.700.000.000 

4 Bơm bùn quặng 45kW 70.000.000 18 1.260.000.000 

5 Bơm cát thải 45 kW 65.000.000 36 2.340.000.000 

6 Bơm trung gian 22 kW 30.000.000 18 540.000.000 

7 Bơm đãi lại 11 kW 20.000.000 18 360.000.000 

8 Bơm quặng thô 7,5 kW 15.000.000 18 270.000.000 

9 Bơm cấp nước bổ sung 15kw 23.000.000 18 414.000.000 

10 Đường ống (140 mm) 240.000 12600 3.024.000.000 



 

 

 

TT Loại thiết bị 
Đơn giá, đ 

(mua mới) 

Số 

 lượng 
Thành tiền, đ 

11 Đường ống (100mm) 200.000 9000 1.800.000.000 

12 Máy biến áp 800 KVA 700.000.000 06 4.200.000.000 

13 MXTLGN (2,3 m3) 4.500.000.000 02 9.000.000.000 

14 Ô tô vận tải (25 tấn) 1.300.000.000 06 7.800.000.000 

15 Máy ủi D7R II (168 kW) 2.500.000.000 03 7.500.000.000 

16 Cần cẩu (5 tấn) 500.000.000 01 500.000.000 

17 Đường dây 3 pha (22KV) 1.000.000.000 2.5 2.500.000.000 

II 
Chi phí lắp đặt thiết bị, mua sắp phụ tùng và sửa chữa 

lớn - Z2 (Z2 = Z21 + Z22) 6.922.800.000 

1 Chi phí lắp đặt thiết bị (5% mua sắm TB) - Z21 3.461.400.000 

2 Chi phí mua sắm phụ tùng và sửa chữa lớn (5% TB) - Z22 3.461.400.000 

III 
Tổng chi phí đầu tư mua sắm thiết bị, lắp đặt, phụ tùng và 

sửa chữa lớn - Za (Za = Z1 + Z2) 
72.689.400.000 

 

b. Chi phí đầu tư xây dựng các công trình mỏ 

Bảng 4.11. Khối lượng, đơn giá và chi phí xây dựng các công trình cơ bản mỏ 

TT Hạng mục 
Giá trị  

trước thuế, đ  

Thuế VAT, 

đ 

Giá trị  

 sau thuế, đ 

I Các công trình chính    

1 Tuyến đường vận chuyển  2.227.019.080 222701908 2.449.720.988 

2 Xây dựng mặt bằng khu phụ trợ 93,115,455 9.311.545 102.427.000 

3 Xây dựng tuyến hào mở vỉa 412.441.818 41.244.182 453.686.000 

4 Tạo moong khai thác đầu tiên 1.000.842.727 100.084.272 1.100.926.999 

5 Tạo mặt bằng chứa quặng thô 87.020.909 8.702.091 95.723.000 

6 Đắp đê bãi thải ban đầu 495.466.364 49,546,636 545.013.000 

7 Tạo hố bơm bùn quặng 325.420.909 32.542.090 357.962.999 

8 Tạo rãnh thoát nước 284.736.364 28.473.636 313.210.000 

9 Xây dựng khu phụ trợ 1.363.636.364 136.363.636 1.500.000.000 

 II Chi phí xây dựng cơ bản - Zb 6.289.699.987 628.969.999 6.918.669.986 



 

 

 

4.4.2.2 Chi phí sản xuất hàng năm 

a. Chi phí sản xuất cố định (Zsxcđ) 

* Khấu hao tài sản cố định: 

- Các thiết bị đầu tư mới khấu hao trong 10 năm. 

ZKt = Za x 0,1 = 72.689.400.000 x 0,1 = 7.268.940.000 đ/năm 

- Khấu hao các công trình xây dựng cơ bản mỏ được tính 10%: 

ZKc = Zb x 0,1 = 6.918.669.986 x 0,1 = 691.866.998 đ/năm 

* Chi phí trả lương và bảo hiểm xã hội: 

ZL = 500 x 6.000.000 x 12 = 36.000.000.000 đ/năm 

Với: 500 là tổng số cán bộ, công nhân của mỏ; 6.000.000 đ/tháng là mức 

lương trung bình tính cho 1 người/tháng. Trong đó, chi phí lương tháng đã bao gồm: 

+ Chi phí phụ cấp lương và tiền thưởng ngoài lương được tính bằng 30% 

chi phí tiền lương: 

+ Chi phí bảo hiểm xã hội được tính bằng 19% chi phí tiền lương. 

b. Chi phí sản xuất lưu động (Zsxlđ) 

* Chi phí điện năng (Zđ): 

- Chi phí điện năng cho cụm vít xoắn (Zđsx): 

Zđsx = Pcv.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pcv - tổng công suất tiêu thụ điện để sản xuất (18 cụm vít xoắn, công 

suất tiêu thụ điện năng 40,5 KW/cụm-giờ), Pcv = 729 KW; TN - số giờ làm việc 

trong ngày, TN = 16 giờ; NN - số ngày làm việc trong năm, NN = 300 ngày; Kt- hệ số 

sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx - đơn giá điện năng sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh. 

Thay số có: Zđsx = 4.881.384.000 đ/năm. 

- Chi phí điện năng bơm cấp nước cho súng bắn nước (Zđtsúng): 

Zđsúng = Ns.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm cấp nước, Pct = 45 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb - số bơm cấp nước cho súng bắn nước, Ns = 18. 

Thay số có: Zđtsúng = 5.666.760.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho bơm cát thải (Zđthải): 



 

 

 

Zđthải = Nb.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm cát thải, Pct = 45 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb- số bơm cát thải của mỏ, Nb = 36. 

Thay số có: Zđthải = 11.333.520.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho bơm bùn quặng (Zđquặng): 

Zđquặng = Nb.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm bùn quặng, Pct = 45 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nb- số bơm bùn quặng của mỏ, Nb = 18. 

Thay số có: Zđquặng = 5.666.760.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho bơm cấp nước bổ sung (Zđnước): 

Zđnước = Nbn.Pct.TN.NN.Kt.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pct - tổng công suất tiêu thụ điện cho 1 bơm bùn quặng, Pct = 15 

KW; TN - số giờ làm việc trong ngày, TN = 16; NN - số ngày làm việc trong năm, 

NN = 300 ngày; Kt - hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9; Gđsx- đơn giá điện năng 

sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh, Nbn- số bơm bùn quặng của mỏ, Nb = 18. 

Thay số có: Zđnước = 1.888.920.000  đ/năm. 

- Chi phí điện năng cho chiếu sáng (Zcs): 

Zcs = Pcs.Nn.Gđsx , đ/năm 

Trong đó: Pcs - tổng công suất tiêu thụ điện chiếu sáng trong một ngày, Pcs = 

124,08 KW; Nn - số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Gđsx- đơn giá điện 

năng sản xuất, Gđsx = 1.550 đ/kWh. 

Thay số có: Zcs = 57.697.200 đ/năm. 

Vậy chi phí điện năng:  

= Zđsx + Zđbsúng + Zđthải + Zđquặng + Zđnước + Zcs = 29.495.041.200 đ/năm. 

* Chi phí nhiên liệu (Znl): 

- Chi phí dầu diêzen cho MXTLGN (Zx): 

Zx = Nx.Tn.Nn.Cx.Gdd.k , đ/năm. 



 

 

 

Trong đó: Nx - số máy xúc làm việc trong mỏ, Nx = 2; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 16; Nn - số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Gdd - giá 

dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; Cx-  chi phí nhiên liệu cho máy xúc, Cx = 40 l/h; k - 

hệ số sử dụng thời gian, k = 0,9. 

Thay số có: Zx = 5.080.320.000 đồng. 

- Chi phí dầu diêzen cho ô tô (Zô):  

Zô = Nc .Tn .Nn .Cc .Gdd.k, đ/năm 

Trong đó: Nô - số cần cẩu sử dụng trong mỏ, Nô = 6; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 8; Nn - Số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Cc - chi phí 

nhiên liệu cho cần cẩu, Cg = 20 l/h; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; k - hệ 

số thời gian sử dụng, k = 0,9. 

Thay số có: Zô = 15.240.960.000 đ/năm. 

+ Chi phí dầu diêzen cho máy ủi D7R II (Zu) 

Zu = Nu .Tn .Nn .Cu .Gdd.k, đ/năm 

Trong đó: Nu - số máy ủi sử dụng trong mỏ, Ng = 3; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 16; Nn- Số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Cu - chi phí 

nhiên liệu cho máy ủi, Cg = 40 l/h; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; k - hệ 

số thời gian sử dụng, k = 0,9. 

Thay số vào ta được: 

Thay số có: Zu = 7.620.480.000 đ/năm. 

+ Chi phí dầu diêzen cho cần cẩu (Zc) 

Zc = Nc .Tn .Nn .Cc .Gdd.k, đ/năm 

Trong đó: Nu - số cần cẩu sử dụng trong mỏ, Nc = 1; Tn - số giờ làm việc 

trong ngày, Tn = 8; Nn - Số ngày làm việc trong năm, Nn = 300 ngày; Cc - chi phí 

nhiên liệu cho cần cẩu, Cg = 20 l/h; Gdd - giá dầu diêzen, Gdd = 14.700 đ/l; k - hệ 

số thời gian sử dụng, k = 0,9. 

Thay số vào ta được: 

Thay số có: Zc = 635.040.000 đ/năm. 

Vậy chi phí nhiên liệu:  

Znl = Zx + Zô + Zx + Zu + Zc = 28.576.800.000 đ/năm 

* Các loại thuế và phí hàng năm (Ztph): 



 

 

 

Các loại thuế và phí hàng năm của mỏ được xác định tương đối theo biểu 

thức sau:  Ztph = Aq.Ctph , đ/năm 

Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng hàng năm của mỏ, Aq =11.376.000 

tấn/năm; Ctph - tổng các loại phí đơn vị, Ctph = 8.825 đ/t. 

Thay số có: Ztph = 100.393.200.000 đ/năm. 

c. Tổng chi phí sản xuất hàng năm (Zsx): 

 * Tổng chi phí cố định hàng năm (Zsxcđ) 

Zsxcđ = ZKt + ZKc + ZL = 43.960.806.998 đ/năm. 

 * Tổng chi phí sản xuất lưu động hàng năm (Zsxlđ) 

Zsxlđ = Zđ + Znl + Ztph = 158.465.041.200 đ/năm. 

Tổng chi phí sản xuất hàng năm (Zsx): 

Zsx = Zsxcđ + Zsxlđ = 202.425.848.198 đ/năm. 

4.4.2.3 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế của mỏ 

a. Suất đầu tư xây dựng cơ bản (Ko): 

Ko = Zcb/Aq, đ/t. 

Trong đó: Zcb - tổng chi phí đầu tư cơ bản, Zcb = Za + Zb; Za - tổng chi phí 

đầu tư mua sắm thiết bị, lắp đặt, phụ tùng và sửa chữa lớn, đ; Zb - chí phí xây 

dựng cơ bản, đ; Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 11.376.000 tấn.  

Zcb = Za + Zb = 79.608.069.986 đ. 

Aq = 11.376.000 tấn.  

Thay số có: Ko = 7.000 đ/t. 

b. Giá thành khai thác (Gsx): 

Gsx = Zsx/Aq , đ/t 

 Trong đó: Aq - sản lượng cát quặng của mỏ, Aq = 11.376.000 t/năm; 

Zsx- tổng chi phí sản xuất hàng năm, Zsx = 202.425.848.198 đ/năm. 

 Thay số có: Gsx = 17.794 đ/t. 

c. Doanh thu của mỏ (D): 

D = Gb.An , đ/năm 

Trong đó: An - sản lượng quặng (thô) của mỏ, An = 117.345 t/năm; Gb- giá 

bán 1 tấn quặng thô, Gb = 3.000.000 đ/năm. 

 Thay số có D = 352.035.000.000 đ/năm. 



 

 

 

d. Lợi nhuận trước thuế của mỏ (Lg): 

Lg = D - Zsx , đ/năm 

Trong đó: D - doanh thu hàng năm của mỏ, D = 352.035.000.000 đ/năm; 

Zsx - tổng chi phí sản xuất hàng năm của mỏ, Zsx = 202.425.848.198 đ/năm. 

Thay số có: Lg = 149.609.151.802 đ/năm. 

e. Lợi nhuận ròng của mỏ (Lr): 

Lr = Lg - Ttndn , đ/năm 

Trong đó: Lg - Lợi nhuận trước thuế của mỏ, Lg = 149.609.151.802 đ/năm; 

Ttndn - thuế thu nhập doanh nghiệp, Tttdn = 0,25.Lg = 37.402.287.950 đ/năm. 

Thay số có: Lr = 112.206.863.852 đ/năm. 

f. Hệ số hiệu quả vốn đầu tư (E): 

E = Lr / Zcb  

Trong đó: Lr - lợi nhuận ròng của mỏ, Lr = 112.206.863.852 đ/năm; Zcb - 

tổng chi phí đầu tư cơ bản, Zcb = 79.608.069.986 đ. 

Thay số có: E = 1.41 



 

 

 

PHỤ LỤC 5 

 MỘT SỐ MẶT CĂT ĐỊA CHẤT ĐẶC CHỨNG TITA SA KHOÁNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

 

Hình 5.1. Mặt cắt địa chất mỏ titan sa khoáng khu vực Hà Tĩnh [16] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2. Mặt cắt địa chất mỏ sa khoáng Đề Gi, Bình Định [16] 

(Thành lập theo tài liệu Liên đoàn địa chất xạ hiếm ) 

TỈ LỆ ĐỨNG 

1:1000. 

TỈ LỆ NGANG 

1:2500.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.3. Mặt cắt địa chất tuyến T.16 khu vực Ninh Phước, Ninh thuận [16] 

(theo tài liệu khảo sát lập đề án thăm dò sa khoáng titan - zircon vùng Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5.4. Mặt cắt địa chất tuyến T.2 khu Tuy Phong, khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5.5. Mặt cắt địa chất tuyến T.34 khu Bắc Phan Thiết, khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.6. Mặt cắt địa chất cắt tuyến T.76 khu vực Hàm Thuận Nam – Xuyên Mộc 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.7. Mặt cắt địa chất cắt tuyến T.122 khu vực Hàm Thuận Nam – Xuyên Mộc 17 


