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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CÂN NHẮC TRONG 

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG Ti-Zr          

Ở BÌNH THUẬN

GS.TSKH.Đặng Trung Thuận, Đại học quốc gia Hà Nội

Chủ tịch Hội Địa hóa Việt Nam 

THIÊN NHIÊN 

BAN TẶNG

TN Titan trong cồn cát

đỏ 599,0 tr. tấn.

TL Titan cả nước

34,5 triệu tấn. (>16 lần)

KHAI THÁC TITAN TRONG      

CỒN  CÁT ĐỎ BÌNH THUẬN

Anatas

Zircon

Monazit

Inmenit

Xenotim

Rutin

Zircon trong quặng Titan Bình Thuận

Zircon, Rutil, Monasit trong quặng Titan          

Bình Thuận

1. Thay đổi bề mặt địa hình

2. Vấn đề nước trong cồn cát đỏ và nhu cầu cho các hộ sử dụng nước

3. Vấn đề quặng phóng xạ trong quăng titan-zircon Bình Thuân

4. Vấn đề đánh đổi kinh tế du lịch, năng lượng với khai thác titan

5. Vấn đề khai thác, chế biến quặng titan và môi trường

6. Quy hoạch khai thác, chế biến ti tan 2013

7. Tiềm năng tài nguyên và trữ lượng

8. Vấn đề khai thác xuống sâu 100 – 150m

KHAI THÁC TITAN 

BÌNH THUẬN:

VẤN ĐỀ CẦN 

CÂN NHẮC 
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THAY

ĐỔI 

ĐỊA 

HÌNH

 Khai thác lộ thiên titan: Đào hố sâu, đổ cát

thải thành đống => mất cân bằng về địa hình

 Lớp cát lẫn sét trên tầng khai thác bị nóng

khô => sẽ bay về phía Tây

 Nếu khai thác đồng loạt, trên diện rộng thì cát

do gió chuyển về phía QL1A lấp ruộng, vườn, 

nhà dân giống như đã xảy ra ở Quảng Bình

100 – 150m

NƯỚC & NƯỚC

 Nước ngầm trong cồn cát là tài nguyên hữu hạn

 Nguồn bổ sung duy nhất là nước mưa. Dòng

chảy mặt rất ít, chỉ là tạm thời.

 Cồn cát chỉ có nước đi mà không có nước đến.

 Không nên khai thác quá ngưỡng phục hồi

nước ngầm

PHÂN TÁN CÁC CHẤT PHÓNG XẠ

• Trường phóng xạ trên dải cồn cát ven biển Miền Trung là 4,36mSv/năm, tương

ứng với 30μ R/h, ở mức phông bình thường so với trung bình toàn cầu

(2,436mSv/năm).

• Quá trình khai thác, chế biến quặng Titan Bình Định làm phát tán các chất phóng

xạ: Tại các đống quặng sau tuyển qua vít xoắn cường độ phóng xạ vượt ngưỡng

5-8 lần (theo Tiêu chuẩn CHLBNga).

• Cường độ phóng xạ cao nhất tại các xưởng tuyển tinh (vượt ngưỡng an toàn 4-70

lần); Chỗ để tinh quặng Monazit cường độ phóng xạ vượt ngưỡng 100 lần. Ngoài

ra còn có bụi và khí độc hại; Bãi thải sau tuyển tinh có mức cường độ phóng xạ

cao; Khu nhà ở, nhà ăn của công nhân nhiều nơi vượt ngưỡng an toàn phóng xạ

 Sản phẩm đơn khoáng cuối cùng như Ziricon, Monazit có hàm lượng xạ cao,

nhưng được chất đống tại xưởng chế biến, không lưu giữ vào kho có tường chắn

bảo vệ. Thật là nguy hiểm !!!

 Ở Bình Thuận: Trường phóng xạ TB trên cồn cát đỏ Bình Thuận ~ 1mSv/năm.

 Quặng Titan tại Bình Thuận chứa nhiều monasit, Zircon do đó độ phóng xạ ắt sẽ

cao hơn nhiều? Ô nhiễm do phóng xạ - một loại hình ô nhiễm không nhìn thấy, con

người không cảm nhận được, nhưng lại rất nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng.

 Ở các xã Hồng Phong, Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, quan trắc môi trường cho thấy

hoạt độ phóng xạ Alpha, Bêta trong các mẫu nước thải, nước ngầm, nước biển ven

bờ cao hơn so với quy chuẩn từ 3 - 9 lần.

 Trường phóng xạ tại nơi lưu giữ KVN cao gấp 26 - 36 lần so với phông phóng xạ tự

nhiên. Số liệu đo xạ ở Bình Thuận còn quá ít, cần có chuyên đề nghiên cứu về

phóng xạ tại các xí nghiệp chế biến quặng titan

KHÔNG AN TOÀN PHÓNG XẠ - NGUY CƠ CÁI CHẾT !

KHÔNG AN TOÀN PHÓNG XẠ - NGUY CƠ CÁI CHẾT !
QUY HOẠCH KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

Số liệu về quặng Titan của Việt Nam có rất nhiều, nhưng không giống

nhau:

• QH2007: Trữ lượng quăng titan cả nước là 7,52 triệu tấn

• 2010: Tổng trữ lượng đã thăm dò cả nước, được phê duyệt là 12,32

triệu tấn,  

• Số liệu QH 2013 (Số 1546/QĐ-TTg):

 Trữ lượng quặng titan cả nước: 24,6 triệu tấn

 Tổng trữ lượng và tài nguyên KVN đã được đánh giá ở Bình

Thuận là 599 triệu tấn, trong đó riêng trữ lượng đã được phê

duyệt ~ 6 triệu tấn

Như vậy: Quy hoạch thuộc phạm trù chiến lược, chỉ 6 năm mà 3 lần

thay đổi số liệu. Sao mà tin được ! Xin mời bình luận thêm



7/10/2017

3

8. TÀI NGUYÊN & TRỮ LƯỢNG QUĂNG Ti – Zr BÌNH THUẬN

1) Tài nguyên KS: là các vật liệu rắn trong vỏ trái đất, có thể khai thác đem lại

lợi ích kinh tế hiện tại và tương lai, được chứng minh bằng tài liệu địa chất và

tính khả thi trong điều kiện khai thác mỏ

Tài nguyên khoáng sản rắn được phân thành 7 cấp:

Cấp tài nguyên 211; 221; 222; 331; 332; 333; 334a, trong đó:

Cấp 333 tương ứng trước đây là cấp C2  

Cấp 334a tương ứng trước đây là cấp P1

2) Trữ lượng khoáng sản là một phần tài nguyên đáp ứng các tiêu chuẩn tối

thiểu liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến được điều tra địa chất, được

đánh giá tính khả thi về hiệu quả kinh tế để khai thác sản xuất có lãi và đảm

bảo tính hợp pháp tại thời điểm đánh giá

Trữ lượng KS được phân thành 3 cấp:

- Cấp trữ lượng  111 tương ứng trước đây là cấp A

- Cấp trữ lượng  121 =                         cấp B

- Cấp trữ lượng 122 =                         cấp C1

KỲ VỌNG !

1. Kỳ vọng
• Quyết định số 864/QĐ-BTNMT tháng 5/2009 về đánh giá tiềm năng sa 

khoáng Ti-Zr trong tầng cát đỏ Tuy Phong – Hàm Tân. Kết thúc điều
tra đánh giá vào cuối 2010.

Số liệu địa chất

Diện tích điều tra: 860 km2

Hàm lượng KVN TB : 0,48 ~ 1,34%

Tài nguyên cấp 333+334A: 535 

triệu tấn KVN, zircon 85,7 tr tấn

Độ sâu cát đỏ chứa quặng; 8 –

160m

Số liệu quy hoạch

 Diện tích: 193,3 km2

 Trữ lượng: 5,9 triệu tấn

 Tài nguyên: 593,1 triệu tấn

Cấp 333: 361,2 triệu tấn; 

Cấp 334A: 231,9 triệu tấn); 

• Theo Bộ TN&MT, Tổng giá trị sa khoáng Ti-Zr trong tầng cát đỏ là 138,872 tỷ USD. 
Thực kỳ diệu ! , Thật đáng mừng nếu …? 

(Giá khoáng sản 2010 (USD/tấn ): inmenit 120 ; rutil + anatas 200 ; zircon 1.000 ; 
monazit 1.200 )

ẢO TƯỞNG ?

2. Ảo tưởng: Khối lượng tài nguyên dự báo đó có đúng thực tế khách quan ? 

• Hàm lượng biên tổng KVN dùng để tính trữ lượng là 0,2%, tương đương 6kg/m3 là
rất thấp.   (Năm 2007 HLB là 30kg/m3 inmenit. Hiện nay là 0,45 -0,5%, tương ứng
với 7-8 kg/m3 inmenit). 

• Hàm lượng trung bình tổng KVN trong các khối địa chất tính trữ lượng là 0,45% 
tương đương 13kg/m3, chứng tỏ quặng nghèo. 

• Hàm lượng trung bình tổng KVN trong các thân quặng cao nhất 0,81%, tương
đương 24kg/m3, chứng tỏ không có quặng giàu. (Mỏ ở Quảng Nam 200,8kg/m3, 
Vùng Phù Cát, Khu vực Đề Gi: Diện tích 780 ha. Hàm lượng quặng 50- 250kg/m3.
Phù mỹ Bình Định 10 – 490kg/m3 ).

• Chiều dày lớp kẹp tối đa tham gia tính tài nguyên là 2,5m, chứng tỏ khối lượng cát
không quặng chiếm tỷ lệ cao trong tính tài nguyên; 

• Chiều dày thân quặng trong tầng cát đỏ dao động 30-200m, cho thấy quặng phân
bố rất sâu, nên sẽ gặp khó khăn trong khai thác v v...  

• (Hàm lượng trung bình Ti trong VTĐ là 0,45 – 0,61% trọng lượng Hàm lượng trung
bình TiO2 trong VTĐ là 0,79 – 1,61% trọng lượng)

Hình:  Mặt cắt địa chất sa khoáng Titan Phan Thiết

• Quặng sa khoáng

• Tích tụ trong các dải cồn cát ven biển, cửa sông có nguồn gốc biển

và gió, thành tạo trong thời kỳ Đệ Tứ tuổi Pleistocen muộn

• Ở nhiều mỏ thường có 1 - 3 thân quặng với quy mô khác nhau. Độ

dày các lớp quặng thay đổi tùy nơi, thường 2 - 6m, đến 12 - 180m,

trung bình 3,5 – 60m.

16

ĐỘ 

SÂU 

KHAI 

THÁC 

& 

TỔN 

THẤT 

TÀI 

NGUYÊN

1. Nếu khai thác xuống hết

tầng quặng thì mở rộng

đường kính moong mỏ => 

nước bốc hơi nhiều, mực

nước ngầm hạ thấp

2. Nếu chỉ khai thác đến

40m thì tổn thất tài

nguyên rất lớn. Đây được

xem là cái nợ của thế

hôm nay đối với đời sau

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN

Phụ lục
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>181.000 năm

>73.000 năm

>19.000 năm
>700.000 năm

ĐÁNH ĐỔI VÀ LỰA CHỌN
PA1:  Chấp hành chỉ đạo của Trung ương .Theo nguyên tắc “ Dân chủ tập

trung, Trung ương tập quyền”. Người dân “thấp cổ bé họng” đành cam 

chịu !! ?

PA2: Tạm dừng quy hoạch khai thác Titan trong cồn cát đỏ Bình Thuận

cho đến khi những vấn đề về môi trường (tự nhiên và xã hội) có được

phương án xử lý tốt, các khó khăn về kỹ thuật và công nghệ được khắc

phục, tuyển luyện được Titan kim loại; giá thành sản phẩm Titan hạ đến

mức thấp hơn giá thị trường thế giới. 

PA3: Kiên quyết, dứt khoát để dành tài nguyên quặng sa khoáng Titan 

trong cồn cát đỏ Bình Thuận cho muôn đời con cháu mai sau. 


