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MỞ ĐẦU 
 

Liên doanh Vietsovpetro là đơn vị triển khai khai thác dầu khí đầu tiên tại 

thềm lục địa Nam Việt Nam. Tấn dầu đầu tiên được khai thác từ năm 1986 tại Mỏ 

Bạch Hổ tại lô 09-1 thuộc bồn trũng Cửu Long. Tiếp sau đó một loạt các mỏ mới 

được đưa vào khai thác, trong các mỏ này cần lưu ý đến mỏ Rồng, lớn thứ 2 so với 

mỏ Bạch Hổ được Vietsovpetro đưa vào khai thác năm 1994. Các đối tượng chính 

của các mỏ này là các tầng sản phẩm: Đá móng, Oligoxen và Mioxen. Đối tượng đá 

móng là một đối tượng đặc biệt hiếm gặp trên thế giới và cũng là đối tượng cho dầu 

nhiều nhất trong các đối tượng nêu trên. 

Dầu thô được khai thác từ các tầng sản phẩm nêu trên là loại dầu nhiều 

paraffin. Quá trình paraffin kết tinh khi nhiệt độ dầu thô giảm sẽ gây lắng đọng 

trong ống khai thác, thiết bị công nghệ và đường ống vận chuyển dầu, làm suy giảm 

sản lượng của giếng, tăng áp suất trong hệ thống thu gom và tăng áp suất vận 

chuyển dầu…đôi khi có thể gây tắc nghẽn cả hệ thống dẫn đến ngừng khai thác. Chi 

phí dành cho việc khắc phục sự cố tắc nghẽn, xử lý lắng đọng paraffin, khởi động 

lại đường ống khai thác là rất lớn. Hiện nay, các công ty khai thác dầu khí trên thế 

giới đang áp dụng nhiều phương pháp để ngăn ngừa lắng đọng paraffin trong ống 

khai thác và đường ống vận chuyển. Trong đó, phương pháp ngăn ngừa lắng đọng 

paraffin bằng các phụ gia hóa học hiện được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất. Các 

hoá phẩm được sử dụng để ức chế sự phát triển của các tinh thể paraffin, làm giảm 

lắng đọng paraffin lên thành ống khai thác và các đường ống dẫn. Việc sử dụng phụ 

gia hóa học có thể giải quyết cùng lúc các vấn đề sau: ngăn ngừa lắng đọng 

paraffin, giảm nhiệt độ động đặc, giảm độ nhớt, giảm độ bền nhũ tương dầu nước. 

Qua kết quả nghiên cứu và thực tiễn triển khai các giải pháp xử lý dầu để vận 

chuyển của Vietsovpetro cho thấy áp dụng đơn thuần các giải pháp riêng rẽ thường 

không mang lại hiệu quả cao. Do đặc thù của từng thời kỳ quy hoạch và phát triển 

mỏ, sự tiếp cận công nghệ trong lãnh vực xử lý dầu khác nhau cho nên từng giải 

pháp khác nhau sẽ được ứng dụng triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của mỏ 

và điều kiện phát triển công nghệ cũng như kinh tế của từng thời kỳ.  
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1.Tính cấp thiết của đề tài: 

Đến nay, Vietsovpetro chỉ duy trì sản lượng dầu khai thác ở mức 3,0 – 4,0 

triệu tấn/năm. Năm 2020, dự kiến các mỏ ở Lô 09-1 chỉ khai thác ở mức 3,1 triệu 

tấn. Điểm đặc thù của tất cả các mỏ Vietsovpetro là dầu có hàm lượng paraffin cao, 

có nhiệt độ đông đặc cao hơn nhiều so với nhiệt độ môi trường đáy biển, đưa đến 

các khó khăn thách thức trong việc giải quyết các sự cố có thể xảy ra và do đó công 

tác nghiên cứu gia tăng sản lượng/duy trì hoạt động khai thác dầu khí ở các mỏ 

ngoài khơi Lô 09-1 đặc biệt khó khăn và chi phí cao. Việc nghiên cứu, đưa ra các 

giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất là rất cần thiết và cấp bách đối với Vietsovpetro 

nói riêng và Petrovietnam nói chung ở thời gian này. Các ứng dụng khoa học công 

nghệ như lựa chọn những giải pháp hợp lý, hoàn thiện và hiệu quả trong khai thác, 

xử lý và vận chuyển dầu khí ngoài khơi các mỏ ở Lô 09-1 đạt hiệu quả kinh tế sẽ là 

hướng lựa chọn được ưu tiên hàng đầu, hiện nay tại Vietsovpetro. 

Từ thực tế đó, đề tài: “Nghiên cứu, xử lý dầu nhiều paraffin mỏ Rồng và Bạch 

Hổ bằng phương pháp nhiệt - hóa để nâng cao hiệu quả thu gom” mang tính cấp 

thiết và thực tiễn cao. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu, phát triển phương pháp hóa - nhiệt trong xử lý dầu nhiều paraffin 

bằng việc tận dụng các nguồn năng lượng có sẵn ở điều kiện khai thác tại các công 

trình biển của Vietsovpetro, nhằm tiết giảm chi phí. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp xử lý dầu nhiều paraffin và các nguồn 

năng lượng tại các công trình biển. 

- Phạm vi nghiên cứu: Dầu mỏ Bạch Hổ, Rồng và các mỏ kết nối đã và đang 

khai thác ở Vietsovpetro trên thềm lục địa Nam Việt Nam.  

4. Nội dung nghiên cứu  

- Tính chất lý hóa và lưu biến của dầu nhiều paraffin, ảnh hưởng của các mức 

độ ngậm nước và nhiệt độ đến tính lưu biến của dầu thô mỏ Bạch Hổ, Rồng và Cá 

Tầm; 
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- Các giải pháp xử lý dầu nhiều paraffin, giải pháp hóa - nhiệt; 

- Các giải pháp tối ưu hóa xử lý hóa - nhiệt dầu nhiều paraffin trong điều kiện 

khai thác ở giai đoạn cuối tại các mỏ của Vietsovpetro. 

5. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 

- Tổng hợp, tra cứu, đánh giá lựa chọn giải pháp hóa nhiệt đề xử lý dầu thô các 

mỏ Vietsovpetro; 

- Thí nghiệm, sử dụng thuật toán xử lý các kết quả thí nghiệm, thiết lập 

phương trình toán học cho sự thay đổi tính chất lưu biến phụ thuộc vào độ ngậm 

nước và nhiệt độ của dầu thô các mỏ thuộc Vietsovpetro; 

- Thống kê, phân tích và xử lý kết quả khảo sát, thành lập mối liên hệ giữa 

nhiệt độ và độ sâu các tầng sản phẩm Móng, Oligocen và Miocen, thiết lập công 

thức gradient địa nhiệt của các tầng sản phẩm. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

- Ý nghĩa khoa học: 

 Giải pháp xử lý dầu bằng phương pháp hóa - nhiệt là giải pháp phù hợp tại 

các mỏ của Vietsovpetro; 

 Xác lập được mối quan hệ giữa độ nhớt của hỗn hợp dầu nước phụ thuộc tỷ 

phần nước trong hỗn hợp và nhiệt độ của dầu khai thác; 

 Góp phần làm phong phú phương pháp xử lý dầu nhiều parafin của mỏ 

Rồng và Bạch Hổ bằng việc sử dụng nhiệt lượng của các Tuabin khí sẵn có ngoài 

giàn và sử dụng địa nhiệt của giếng dầu. 

- Ý nghĩa thực tiễn:  

 Đã lựa chọn được giải pháp phù hợp cho công tác xử lý dầu nhiều parafin 

mỏ Rồng và Bạch Hổ 

7. Điểm mới của luận án  

- Xác định được mối quan hệ giữa độ nhớt của hỗn hợp dầu nước khai thác ở 

Vietsovpetro với tỷ lệ phần trăm nước trong hỗn hợp và nhiệt độ bằng phương 

trình toán học. Đưa ra phương trình cụ thể xác định độ nhớt dầu nước mỏ Cá Tầm. 

- Xác định được mối quan hệ động (công thức toán học) của gradient địa 
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nhiệt các tầng sản phẩm (gồm: Móng, Oligoxen và Mioxen các mỏ tại 

Vietsovpetro). 

- Lần đầu tiên tận dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sẵn có (địa nhiệt của 

giếng dầu và năng lượng từ ống xả Turbin khí) để xử lý dầu thô mỏ Bạch Hổ 

- Bổ sung phương pháp và chính xác hóa các thông số nhiệt độ các tầng sản 

phẩm, ứng dụng phần mền chuyên dụng tính toán, cho phép lắp đặt đường ống 

bơm hóa phẩm và vị trí valve bơm hóa phẩm trong lòng giếng khai thác ở Bạch 

Hổ. 

8. Luận điểm bảo vệ 

 Luận điểm 1: Giải pháp xử lý nhiệt – hóa cho dầu nhiều paraffin là giải 

pháp phù hợp và hiệu quả ở giai đoạn thu gom hiện nay tại các mỏ của 

Vietsovpetro; 

 Luận điểm 2: Độ nhớt của hỗn hợp dầu nước khai thác tại các mỏ của 

Vietsovpetro phụ thuộc vào hàm lượng nước và nhiệt độ theo phương trình sau: 
 

µ = µo* f(W,Т) = µo*((α0 + α1∙Т+ α2∙Т2) ∙W2 + (β0 + β1∙Т + β2∙Т2)∙W  + (γ0 + 

γ1∙Т + γ2∙Т2)) 

 Luận điểm 3: Lần đầu tiên tận dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sẵn có 

(địa nhiệt của giếng dầu và năng lượng từ ống xả Turbin khí) để xử lý dầu thô mỏ 

Bạch Hổ. 

9. Cơ sở tài liệu của luận án:  

Luận án được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của tác giả trình 

bày trong sách chuyển khảo (đồng tác giả) và trong các bài báo đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành trong và ngoài nước… 

10. Khối lượng và cấu trúc của luận án: 

Cấu trúc của luận án, gồm: phần mở đầu, 3 chương, kết luận - kiến nghị và 

danh mục tài liệu tham khảo.  

Luận án được hoàn thành tại bộ môn Khoan-Khai thác, khoan Dầu khí, trường 

Đại học Mỏ Địa chất, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trần Đình Kiên và 

TS. Nguyễn Thúc Kháng.  



 

 

5

Trong quá trình thực hiện, tác giả luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn tận 

tình và giúp đỡ quý báu của các thầy giáo PGS. TS. Lê Xuân Lân, PGS. TS. Cao 

Ngọc Lâm, PGS. TS. Nguyễn Thế Vinh, bộ môn Khoan Khai thác, khoa Dầu khí, 

phòng Sau đại học, Ban Giám Hiệu trường Đại học Mỏ Địa chất, các nhà khoa học, 

các cơ quan trong và ngoài Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các thầy giáo và 

tất cả các đồng nghiệp.  

Đồng thời trong thời gian làm luận án, tác giả cũng đã nhận được sự hướng 

dẫn giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý giá của các nhà khoa học, các 

chuyên gia của LD Việt Nga Vietsovpetro, các đồng nghiệp thuộc công ty PVEP, 

Hoàng Long-Hoàng Vũ JOC, Cửu Long JOC, Ban Khai thác dầu khí – Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về 

sự giúp đỡ qúy báu này.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN HỆ THỐNG THU GOM, XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN DẦU 

TRÊN CÁC MỎ QUA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DƯỚI BIỂN 

 

Thu gom, xử lý và vận chuyển sản phẩm dầu thô là một mắt xích quan trọng 

trong toàn bộ quá trình khai thác dầu thô ở các mỏ dầu khí trên thế giới. Công tác 

nghiên cứu tính chất vật lý và tính lưu biến của dầu thô ở điều kiện vận chuyển tại 

mỏ là cơ sở để có thể đề ra các giải pháp công nghệ phù hợp giải quyết các thách 

thức khó khăn trong từng giai đoạn cụ thể của quá trình phát triển mỏ. Tính chất của 

dầu đã được nghiên cứu và đúc kết các kết quả từ nhiều năm trên nền tảng phát triển 

công nghiệp dầu khí của nhiều nước trên thế giới với nhiều loại dầu thô khác nhau 

và ở các điều kiện khác nhau. 

Công tác nghiên cứu dầu thô ở Việt Nam mới chỉ thật sự bắt đầu triển khai sau 

năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại Liên Doanh  

Vietsovpetro (Vietsovpetro) ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Trải qua hơn 30 

năm phát triển, Vietsovpetro đã vận hành an toàn hệ thống thu gom, xử lý và vận 

chuyển dầu trên các mỏ dầu của mình qua hệ thống đường ống ngầm dưới biển. Cơ 

sở để giúp cho Vietsovpetro đảm bảo thành công nêu trên là kết quả nghiên cứu chi 

tiết các tính chất lý hóa và tính lưu biến của dầu nhiều paraffin tại điều kiện làm 

việc của mỏ, đưa ra các giải pháp xử lý paraffin phù hợp với diều kiện của mỏ trong 

quá trình vận chuyển sản phẩm bằng đường ống, đã tạo ra các biện pháp xử lý, vận 

chuyển dầu khác nhau ở từng giai đoạn và điều kiện mỏ khác nhau, tổng hợp thành 

công nghệ xử lý, vận chuyển dầu nhiều paraffin của Vietsovpetro.  

1.1 Đặc tính lý hóa của dầu nhiều paraffin tại các mỏ của Vietsovpetro 

1.1.1 Hàm lượng paraffin trong dầu khai thác tại các mỏ Vietsovpetro 

Paraffin là loại hydrocacbon rất phổ biến trong các loại hydrocacbon của dầu 

mỏ. Tuỳ theo cấu trúc mà paraffin được chia thành hai loại đó là paraffin mạch 

thẳng không nhánh (gọi là n-paraffin, chiếm 80 - 90% KL) và paraffin có nhánh 

(gọi là iso-paraffin) (Hình 1.1.) [1]. Hàm lượng paraffin được xác định theo tiêu 
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chuẩn RD 39 09 80 bằng phương pháp kết tinh ở -210C các mẫu dầu đã được tách 

loại các chất nhựa, asphalten bằng dung môi ete dầu mỏ và silicagen [33] .  

 

Hình 1. 1 Cấu trúc của paraffin [1] 

Dầu thô khai thác tại các mỏ khai thác của Vietsovpetro thuộc họ nhiều 

paraffin với hàm lượng (20- 36% KL). Đặc tính paraffin và sự phân bố n-paraffin 

của dầu thô ở các mỏ có nhiều điểm khác nhau. Bảng 1.1. cho thấy dầu mỏ Bạch Hổ 

có hàm lượng paraffin cao nhất (trung bình 26% KL) tiếp đó đến dầu các mỏ Rồng, 

Nam Rồng - Đồi Mồi và Gấu Trắng. Dầu tại các mỏ này thuộc loại dầu nặng (tỉ 

trọng > 0,86) có hàm lượng paraffin chênh lệch nhau không nhiều, dao động trong 

khoảng từ 23 - 24% KL [33].  

1.1.2 Nhiệt độ đông đặc của dầu thô 

Bên cạnh hàm lượng paraffin, nhiệt độ đông đặc của dầu thô cũng là một thông 

số quan trọng trong công tác thu gom, xử lý và  vận chuyển sản phẩm khai thác. 

Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ mà ở đó các phân đoạn dầu mỏ trong điều kiện thử 

nghiệm qui định mất hẳn tính linh động [22]. Như vậy, nhiệt độ đông đặc là đại lượng 

dùng để đặc trưng cho tính linh động dầu mỏ. Sự mất tính linh động này có thể vì hạ 

nhiệt độ thấp, độ nhớt của dầu mỏ giảm theo và đặc lại dưới dạng các chất thù hình, 

đồng thời còn có thể do tạo ra nhiều tinh thể paraffin rắn, các tinh thể này hình thành 

dưới dạng lưới (khung tinh thể) và những phần còn lại không kết tinh bị chứa trong các 

khung tinh thể đó, nên làm cả hệ thống bị đông đặc lại. Hình dạng các tinh thể tách ra 

phụ thuộc vào thành phần của dầu, còn tốc độ phát triển các tinh thể phụ thuộc vào độ 

nhớt của môi trường, vào hàm lượng và độ hòa tan của paraffin ở nhiệt độ đó, cũng như 

tốc độ làm lạnh của nó. Một số chất như nhựa dễ bị hấp phụ trên bề mặt tinh thể 

paraffin nên ngăn cách không cho các tinh thể này phát triển, vì vậy dầu mỏ được làm 
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sạch các chất này, nhiệt độ đông đặc lại lên cao. Như vậy, nhiệt độ đông đặc phụ thuộc 

vào thành phần hóa học, và chủ yếu nhất là phụ thuộc vào hàm lượng paraffin rắn ở 

trong đó. Dầu thô tại các mỏ khai thác của Vietsovpetro có nhiệt độ đông đặc cao, dao 

động từ 28,7 – 39,50C (Bảng 1.1; 1.2; 1.3; 1.4).  

Bảng 1. 1 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô ở các mỏ của Vietsovpetro [22] 

                               Mỏ dầu 

     Đặc tính                                
Bạch Hổ Rồng 

Nam Rồng 

- Đồi Mồi 

Gấu 

Trắng 

Thỏ 

Trắng 

Tỉ trọng ở 200C,  0,8519 0,8641 0,8815 0,8735 0,8315 

Nhiệt độ đông đặc, 0С 35,5 33,0 34,6 34,4 28,7 

Độ nhớt, mm2/s: 
     

- ở 50 0C 12,83 14,19 20,30 21,72 5,67 

- ở 70 0C 6,60 7,49 10,51 11,19 3,44 

Hàm lượng paraffin, % KL 26,00 23,80 23,16 23,75 20,68 

Nhiệt độ nóng chảy paraffin, 0C 58,7 58,9 59,4 59,5 58,7 

Hàm lượng nhựa và 

asphalten,% KL 
7,21 9,06 14,04 11,53 4,04 

1.1.3 Độ nhớt 

Một chỉ tiêu cơ bản khác cũng cần phải phân tích là độ nhớt của dầu thô. Đây 

là một đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực do ma sát nội tại sinh ra giữa các phân 

tử khi chúng có sự chuyển động trượt lên nhau. Vì vậy, độ nhớt có liên quan đến 

khả năng thực hiện các quá trình bơm, vận chuyển chất lỏng trong các hệ đường 

ống, khả năng thực hiện các quá trình khai thác. Độ nhớt thường được xác định 

trong các nhớt kế mao quản (đối với chất lỏng Newton), ở đây chất lỏng chảy qua 

các ống mao quản có đường kính khác nhau, ghi nhận thời gian chảy của chúng qua 

mao quản, có thể tính được độ nhớt của chúng [21]. Còn độ nhớt của chất lỏng phi 

newton xác định nhờ thiết bị chuyển dụng Rotoviscometr. Độ nhớt của dầu khai 

thác ở các giếng của mỏ Gấu Trắng và NR-ĐM (xác định bằng mao quản) cao hơn 

so với các đối tượng còn lại (Bảng 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.). 
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Bảng 1. 2 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô ở mỏ NR-ĐM (Giàn RC-DM) 

Giàn RC-DM 

Giếng 410 406 408 2X 405 407 409 

Tỉ trọng ở 200C 0,8947 0,8814 0,8923 0,8914 0,8819 0,8831 0,8800 

Nhiệt độ đông đặc, 

0С 

33,5 33,5 36,5 36,5 33,5 36,5 33,5 

Độ nhớt, mm2/s: 
       

- ở 500C 29,50 18,55 29,15 26,01 22,20 20,00 17,34 

- ở 700C 15,56 9,99 14,20 12,72 10,22 10,25 9,37 

Hàm lượng 

paraffin, %KL 
21,97 23,60 23,8 22,50 25,5 23,50 22,2 

Nhiệt độ nóng chảy 

paraffin, 0C 
59,1 61,2 60,5 59,6 59,0 58,0 58,5 

Hàm lượng nhựa 

và asphalten, %KL 
9,16 13,60 13,34 15,70 14,80 12,50 12,50 

Bảng 1. 3. Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô ở mỏ NR-ĐM (Giàn RC-4) 

Giàn RC-4 

Giếng 425 20 25 423 421 422 424 

Ngày lấy mẫu 09/12 04/13 01/14 01/14 02/14 04/14 05/14 

Tỉ trọng ở 200C 0,8872 0,8883 0,8805 0,8893 0,8817 0,8760 0,8808 

Nhiệt độ đông đặc, 

0С 
34,5 37,5 33,5 36,5 36,5 33,5 36,5 

  Độ nhớt, mm2/s:                                     

                     - ở 

500C 

20,48 23,80 17,54 24,63 23,64 16,19 19,95 

                     - ở 

700C 
10,27 11,69 9,51 11,95 12,69 8,79 9,85 

HL paraffin, % KL 26,05 22,20 21,15 23,10 22,60 22,1 25,61 
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Giàn RC-4 

Giếng 425 20 25 423 421 422 424 

Nhiệt độ nóng chảy 

paraffin, 0C 
58 60 60 61,2 59,8 59,5 58,8 

HL nhựa và 

asphalten, % KL 
16,44 13,60 18,70 12,28 16,85 14,94 14,3 

Bảng 1. 4 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô ở mỏ Gấu Trắng 

Giàn GTC-1 

Giếng 5P 8P 1X 1P 4P 6P 2X 

Ngày lấy mẫu 01/13 06/13 01/14 01/14 02/14 02/14 01/14 

Tỉ trọng ở 200C 0,8753 0,8648 0,8811 0,8730 0,8698 0,8749 0,88 

Nhiệt độ đông 37,5 34,5 36,5 33,5 30,5 36,5 39,5 

Độ nhớt, mm2/s:   
     

- ở 500C 19,64 17,08 29,1 17,64 18,05 20,16 29,44 

- ở 700C 10,42 8,29 14,67 9,31 9,71 10,86 13,61 

Hàm lượng 

paraffin, %KL 
22,53 22,85 23,6 22,95 24,4 24,1 22,5 

Nhiệt độ nóng 

chảy paraffin, oC 
58,8 58,5 58,8 59,2 59,2 60,5 59,8 

Hàm lượng nhựa 

và asphalten, 
12,09 11,40 14,55 10,43 10,85 9,85 15,7 

Bảng 1. 5 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô ở mỏ Cá Tầm 

Giàn Cá Tầm 

Giếng 106 107 2X 3X 4X 104 7X 

Ngày lấy 

mẫu 
23.4.200 23.4.20 27.4.20 27.4.20 27.4.20 27.3.20 01.10.20 

Tỉ trọng ở 

200C 
0,8783 0,8822 0,8575 0,8589 0,8334 0,8781 0,8745 
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Giàn Cá Tầm 

Giếng 106 107 2X 3X 4X 104 7X 

Nhiệt độ 

đông đặc, 

0С 

31 34 34 28,17 33 40 34 

Độ nhớt, 

mm2/s: 
       

- ở 500C 23.62 24,39 12,2 9,57 8,3 24,37 24,39 

- ở 700C 11.91 12,34 5,73 5,42 4,84 8,75 ,2,34 

Hàm 

lượng 

paraffin, 

%KL 

27,,86 30,32 29,1 18,17 26,93 37,55 29,08 

Nhiệt độ 

nóng chảy 

paraffin, 

oC 

59 58,6 60,0 59 59,5 60,5 59 

Hàm 

lượng 

nhựa và 

asphalten, 

%KL 

14,4 14,5 7,1 8,2 5,4 7,6 14,5 

1.1.4 Sự đa dạng trong đặc tính lý hóa của dầu thô 

Sự khác biệt trong đặc tính lý hóa không chỉ thể hiện ở các mỏ khác nhau 

(Bảng 1.1) mà trong cùng một mỏ, giữa các giếng cũng có sự chênh lệch từ không 

lớn đến đáng kể. Để minh họa điều này ta khảo sát tính chất hóa lý của dầu thô tại 

các địa tầng và các giếng khác nhau (Bảng 1.6). 

Kết cấu mỏ Bạch Hổ gồm 4 tầng. Tầng trên cùng - Miocen dưới, tầng thứ 2 - 
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Oligocen trên, tầng 3 - Oligoxen dưới và tầng dưới cùng - tầng Móng. Giá trị trung 

bình về tính chất của dầu ở các tầng trong giai đoạn 2013-2014 được nêu trong 

Bảng 1.5. Nhìn chung, theo mặt cắt từ trên xuống dưới tỉ trọng, độ nhớt, hàm lượng 

nhựa và asphalten đều giảm. Dầu tầng Miocen dưới có tính chất khác hẳn so với 

dầu thuộc tầng Oligocen và Móng (Bảng 1.5). Chúng có tỉ trọng, độ nhớt, hàm 

lượng nhựa và asphalten cao hơn nhiều cũng như phần trăm paraffin thấp hơn hẳn. 

Tính chất của dầu thuộc Oligocen trên khác biệt đối với từng giàn, từng khu 

vực và dao động trong khoảng [4]: 

- Tỉ trọng dao động từ 0,8229 đến 0,9069 

- Độ nhớt ở 50OС – trong khoảng 6,05 -  65,72 mm2/s,  

- Độ nhớt ở 70 OС – trong khoảng 3,26 -  27,86 mm2 /s,  

- Hàm lượng paraffin từ 15,10 – 30,80 %KL.   

Bảng 1. 6 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô khai thác ở  các địa tầng khác nhau 

của mỏ Bạch Hổ 

Địa tầng 
Mioxen 

dưới 

Oligoxen 

trêng 

Oligoxen 

dưới 

Tầng 

Móng 

Tỉ trọng ở 200С 0,8684 0,8673 0,8321 0,8332 

Nhiệt độ đông đặc, 0С 34,3 36,6 35,3 35,6 

Độ nhớt, mm2/s:     

- ở 500C 15,39 21,88 5,778 6,04 

- ở 700C 8,05 10,60 3,44 3,56 

Hàm lượng paraffin, %KL 22,96 26,54 26,86 28,32 

Nhiệt độ nóng chảy paraffin, 0C 59,2 59,0 58,1 58,0 

Hàm lượng nhựa và asphalten, 

%KL 
11,91 7,94 3,68 3,42 

Cũng như dầu Bạch Hổ, tính chất lý hóa của dầu mỏ Rồng thuộc tầng Miocen 

và Móng khác nhau. Dầu Miocen có tỉ trọng, độ nhớt, hàm lượng nhựa - asphalten 
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cao hơn nhiều cũng như hàm lượng paraffin thấp hơn. Thậm chí trong cùng một khu 

vực cũng có sự khác biệt đáng kể (Bảng 1.7).  

Bảng 1.7 Đặc tính lý hóa cơ bản của dầu thô khai thác ở các giếng của mỏ Rồng 

Giàn RC-5 

Giếng 501 15 502 506 507 510 505 

Địa tầng Tầng Móng Mioxen dưới 

Ngày lấy mẫu 01/14 03/14 01/14 02/14 02/14 03/14 03/14 

Tỉ trọng ở 200С, 0,8754 0,8658 0,8996 0,886 0,8917 0,8901 0,8991 

Nhiệt độ đông đặc, 

оС 
33,5 33,5 30,5 33,5 30,5 36,5 36,5 

Độ nhớt, mm2/s: 
       

- ở 500C 16,73 11,21 52,48 28,4 30,82 32,78 42,41 

- ở 700C 8,35 6,6 22,98 14,17 15,07 15,67 18,04 

Hàm lượng paraffin, 

%KL 
27,1 23,3 19,6 20,8 19,93 24,4 20,95 

Nhiệt độ nóng chảy 

paraffin, 0C 
58,5 59,1 59,5 58,1 60,5 58,7 60,5 

Hàm lượng nhựa và 

asphalten, %KL 
10,85 7,8 18,5 17,8 18,65 13,65 24,85 

Tổng hợp các nghiên cứu dầu thô các mỏ của Vietsovpetro cho thấy, dầu khai 

thác ở mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng và các mỏ kết nối khác của Vietsovpetro có những 

đặc tính hóa lý sau: 

a) Dầu khai thác ở các khu vực này có độ nhớt cao và hàm lượng paraffin lớn, 

dao động ở mức 20-29% KL. Nhiệt độ đông đặc của dầu thô khoảng 29-360C, cao 

hơn nhiệt độ thấp nhất của nước biển ở vùng cận đáy từ 9-150C; trong khi đó nhiệt 

độ bắt đầu kết tinh của paraffin trong dầu các mỏ này dao động từ 58-610C; 

b) Đặc tính lý hóa của dầu giữa các mỏ có sự khác biệt rõ rệt: dầu mỏ Bạch Hổ 

có hàm lượng paraffin cao nhất (trung bình 26% KL) tiếp đó đến dầu các mỏ Rồng, 



 

 

14 

Nam Rồng-Đồi Mồi và Gấu Trắng (dao động trong khoảng từ 23-24% KL). Hàm 

lượng paraffin của dầu thô mỏ Thỏ Trắng thấp hơn hẳn so với dầu thô các mỏ khác 

(chỉ khoảng 20% KL). Độ nhớt dầu cao nhận thấy ở dầu khai thác tại các mỏ Gấu 

Trắng và Nam Rồng-Đồi Mồi; 

c) Sự khác biệt trong đặc tính lý hóa không chỉ thể hiện ở các mỏ khác nhau 

mà trong cùng một mỏ, giữa các giếng thuộc các địa tầng khác nhau cũng có sự 

chênh lệch đáng kể. Dầu tầng Miocen dưới có tính chất khác hẳn so với dầu thuộc 

tầng Oligocen và Móng. Chúng có tỉ trọng, độ nhớt, hàm lượng nhựa và asphalten 

cao hơn nhiều cũng như phần trăm paraffin thấp hơn hẳn. 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy được sự phức tạp trong tính chất của dầu thô 

mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng và các mỏ kết nối khác, khả năng lắng đọng paraffin cao, 

tạo nguy cơ tắc đường ống và dừng khai thác mỏ cũng như trong vận chuyển bằng 

đường ống ngầm ngoài khơi. Từ đó đặt ra yêu cầu phải có một công nghệ thu gom, 

xử lý, vận chuyển dầu nhiều paraffin phù hợp với điều kiện thực tế tại các mỏ khai 

thác của Vietsovpetro.  

1.2 Tổng quan về công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin và kinh 

nghiệm xử lý vận chuyển dầu nhiều paraffin trên thế giới 

1.2.1 Tổng quan các phương pháp xử lý và vận chuyển dầu thô 

Quá trình vận chuyển dầu nhiều paraffin thường kèm theo lắng đọng paraffin 

bên trong hệ thống thu gom và xử lý. Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn khi vận 

chuyển bằng đường ống không được bọc cách nhiệt, vì lúc này nhiệt độ của dầu sẽ 

giảm bằng với nhiệt độ của môi trường đáy biển bên ngoài, nơi có nhiệt độ thấp hơn 

nhiệt độ đông đặc của dầu thô. Công nghệ vận chuyển dầu có paraffin truyền thống 

tuân theo 2 nguyên tắc cơ bản như sau: dầu phải được vận chuyển ở trên nhiệt độ 

đông đặc hoặc nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin. Trong trường hợp hình thành lớp 

lắng đọng paraffin trong đường ống sẽ sử dụng phương pháp phóng thoi để giải 

phóng lượng lắng đọng này ra khỏi đường ống. 

  Trên thế giới, hiện nay có rất nhiều phương pháp để vận chuyển dầu paraffin 

bằng đường ống [6]. Phụ thuộc vào đặc tính lý hóa của dầu cần vận chuyển mà 
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người ta lựa chọn phương pháp và công nghệ vận chuyển dầu hợp lý. Sau đây, 

chúng ta xem xét các phương pháp xử lý đó.   

 Sử dụng dầu có độ nhớt thấp hoặc dung môi trộn với dầu nhiều paraffin để 

vận chuyển bằng đường ống 

Để cải thiện tính chất lưu biến của dầu nhiều paraffin tốt hơn, người ta có thể 

sử dụng các chất hòa tan như: condensate, xăng, dầu diezel hoặc dầu thô có độ nhớt 

và nhiệt độ đông đặc thấp hòa trộn với dầu thô. Trên thế giới thường ít sử dụng 

dung môi, vì quá tốn kém và giá thành sản xuất cao. Nếu xung quanh khai thác 

đồng thời các mỏ dầu với tính chất khác nhau về độ nhớt và hàm lượng paraffin thì 

có thể thực hiện việc trộn lẫn dầu nhiều paraffin độ nhớt cao với dầu không paraffin 

có độ nhớt thấp. Như vậy,  việc vận chuyển hỗn hợp dầu sẽ thực hiện dễ dàng hơn 

nhiều, nhiệt độ đông đặc, độ nhớt, ứng suất trượt động của hỗn hợp dầu sẽ giảm đi 

đáng kể so với dầu nhiều paraffin ban đầu. Tổn hao áp suất vận chuyển dầu, áp suất 

khởi động đường ống ban đầu cũng giảm và có thể giải quyết được vấn đề tái khởi 

động lại đường ống khi có sự cố dừng bơm mà vẫn đảm bảo an toàn vận chuyển dầu 

nhiều paraffin đến nơi quy định. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp sự không tương thích giữa các loại dầu có 

thể làm tăng khả năng lắng đọng paraffin, đặc biệt là lắng đọng asphalten bên trên 

thành trong đường ống vận chuyển, nên cần có những biện pháp công nghệ hiệu quả 

khác để khắc phục,  dẫn đến phát sinh chi phí cao. 

 Xử lý gia nhiệt 

Nếu trong quá trình vận chuyển, duy trì nhiệt độ của dầu luôn cao hơn nhiệt độ 

xuất hiện paraffin (WAT) sẽ làm cho quá trình vận chuyển dầu bằng đường ống 

được an toàn và liên tục. Giải pháp này là giải pháp an toàn nhất. Tuy nhiên, cần 

phải tiêu tốn một nhiệt lượng rất lớn để duy trì được nhiệt độ trong quá trình vận 

chuyển. Trên thực tế có thể gia nhiệt 1 lần. Phương pháp vận chuyển dầu xử lý được 

thực hiện như sau: dầu gia nhiệt đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xuất hiện paraffin 

(WAT) trong dầu, sau đó được làm lạnh trong những điều kiện phù hợp để tạo 

thành cấu trúc tinh thể có độ bền thấp nhất. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng 



 

 

16 

phương pháp: Độ bền của cấu trúc mạng tinh thể phụ thuộc vào nhiệt độ xử lý, điều 

kiện làm lạnh, hàm lượng paraffin, nhựa và atsphalten có trong dầu. Mỗi loại dầu có 

một nhiệt độ xử lý tối ưu riêng, vì vậy, cần nghiên cứu xác định nó. Việc đun nóng 

lại dầu đã xử lý gia nhiệt đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu sẽ làm giảm đáng kể 

hiệu quả xử lý. 

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất lưu biến của dầu sau khi gia nhiệt 

thường không ổn định và xấu dần theo thời gian. Quá trình vận chuyển dầu đi xa sẽ 

bị hạn chế. Hơn nữa, áp dụng phương pháp xử lý nhiệt trên thực tế luôn đòi hỏi vốn 

đầu tư và chi phí sản xuất lớn do phải lắp đặt và duy trì lượng lớn lò nung, máy làm 

lạnh. 

 Xử lý dầu bằng hoá phẩm giảm nhiệt độ đông đặc để vận chuyển bằng 

đường ống 

Hóa phẩm hạ điểm đông đặc (Pour point depressant (PPD) được dùng trong xử 

lý dầu paraffin với mục đích làm giảm nhiệt độ đông đặc của dầu, giảm độ nhớt, cải 

thiện tính lưu biến của dầu thô. Các chất hạ điểm đông đặc không làm giảm độ nhớt 

của dầu ở nhiệt độ cao (cao hơn nhiệt độ xuất hiện paraffin trong dầu). Tác động 

của chúng chỉ thấy rõ ở nhiệt độ thấp khi trong dầu xảy ra quá trình hình thành cấu 

trúc paraffin. 

Hiệu quả của phương pháp xử lý dầu phụ thuộc vào tính chất lý hóa của dầu và 

điều kiện xử lý. Thường các chất hạ điểm đông đặc được bơm vào dầu với hàm 

lượng 250-2000 ppm (dạng thương phẩm) ở điều kiện nhiệt độ mà tại đó phần lớn 

paraffin còn ở trạng thái hòa tan. Hóa phẩm hạ điểm đông đặc sẽ tăng cường và 

củng cố hiệu quả xử lý nhiệt của dầu. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý của hóa phẩm giảm 

nhiệt độ đông đặc đặc phụ thuộc rất lớn vào thành phần và tính chất của dầu. Không 

có loại hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc PPD chung cho tất cả các loại dầu, cùng 

một hóa chất PPD nhưng có hiệu quả đối với loại dầu paraffin mỏ này nhưng có thể 

lại không hiệu quả đối với dầu nhiều paraffin mỏ khác. 

Cơ chế hoạt động của hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc PPD đến nay vẫn 

chưa được giải thích thỏa đáng. Ở đây thể hiện tính chất hai mặt khi sử dụng các 
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chất làm hạ điểm đông đặc cho dầu như sau: 

Thứ nhất: Hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc cùng với paraffin tạo nên các tinh thể 

hỗn hợp và như vậy làm thay đổi cấu trúc của chúng đồng thời ngăn ngừa sự hình 

thành mạng cấu trúc dày đặc của các tinh thể paraffin. 

Thứ hai: Các phân tử của chất hạ điểm đông đặc sẽ bao quanh các hạt tinh thể 

paraffin tạo thành và ngăn ngừa sự tăng trưởng kích thước của chúng. 

 Vận chuyển dầu cùng với nước  

Bơm nước bổ sung vào dầu là một trong những phương pháp vận chuyển có 

hiệu quả trên thế giới đối với dầu nhiều paraffin có độ nhớt cao. Vận chuyển chất 

lỏng dưới dạng hai pha nước-dầu bằng cách bơm vào dòng dầu một khối lượng 

nước nhất định và thiết lập được những điều kiện thủy động lực hợp lý cho chuyển 

động của hỗn hợp đã tạo thành. 

Vận chuyển nước-dầu bằng đường ống được thực hiện với những chế độ dòng 

chảy và phương pháp sau: 

a) Dòng chảy phân tầng; 

b) Dòng chảy vành khuyên: dầu bên trong, nước bên ngoài; 

c) Dòng chảy của nhũ tương dầu-nước (dầu trong nước). 

Trong 3 phương pháp thì phương pháp b và c thường có hiệu quả cao hơn. 

Phương pháp dòng chảy vành khuyên được thực hiện bằng cách đồng thời bơm 

nước vào đường ống dầu có độ nhớt cao và tính toán sao cho dòng chảy của dầu 

nằm bên trong vành khuyên nước. Để đạt được mục đích trên phải sử dụng kỹ thuật 

chuyên dụng hoặc những đường ống có cấu trúc xoáy bên trong. 

Phương pháp vận chuyển nhũ tương dựa trên nguyên lý sau: Độ nhớt, sức cản 

sẽ giảm đi đáng kể khi ta tạo được nhũ dầu nước thuận (dầu trong nước). Muốn vậy, 

chúng ta cần phải xác định khi nào thì nhũ tương nghịch (nước trong dầu) chuyển 

pha thành nhũ tương thuận (dầu trong nước), khi những phần tử dầu được các màng 

nước bao bọc và như vậy không có tiếp xúc giữa dầu với thành ống, độ nhớt của 

nhũ sẽ giảm đi đáng kể. 

Trong quá trình vận chuyển nhũ tương thuận theo đường ống, có trường hợp 
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(nhiệt độ, vận tốc) nó chuyển pha ngược lại thành nhũ dạng nghịch, có độ nhớt cao 

hơn làm ảnh hưởng xấu đến quá trình vận chuyển. Một yếu tố bất lợi khác của 

phương pháp vận chuyển này là khi ngừng bơm sẽ xảy ra quá trình tách pha, làm 

tăng bề mặt tiếp xúc dầu với thành ống, điều đó dẫn đến làm tăng áp suất khởi động. 

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là làm giảm lưu lượng vận chuyển 

đường dầu do phải vận chuyển cả nước, làm tăng thêm thiết bị tách lọc nước ở cuối 

đường ống và chi phí sản xuất. 

 Vận chuyển dầu bão hòa khí 

Sản phầm khai thác khi vận chuyển theo đường ống luôn luôn có một lượng 

khí đồng hành kèm theo. Lượng khí này nhiều hay ít phụ thuộc vào tính chất của 

dầu, điều kiện tách khí và điều kiện vận chuyển. Tăng lượng khí bão hòa trong dầu 

và vận chuyển dầu bão hòa khí (tức là một phần khí ở dạng bão hòa trong dầu) là 

một trong những phương pháp cải thiện tính lưu biến của dầu thô. Khi vận chuyển 

dầu bão hòa khí thì tổn hao áp suất vận chuyển qua đường ống giảm, áp suất khởi 

động lại đường ống giảm. Hiệu quả của phương pháp này sẽ tăng khi tăng lượng khí 

bão hòa trong dầu. 

Nét đặc trưng của công nghệ vận chuyển dầu bão hòa khí là đảm bảo vận 

chuyển dầu một pha, tức là tránh cho khí tách ra khỏi dầu trong quá trình vận 

chuyển. Để đạt được điều đó cần phải duy trì áp suất trên toàn bộ đường ống luôn 

cao hơn áp suất bão hòa khí (tại điểu kiện tách khí). 

Thực hiện phương pháp vận chuyển dầu bão hòa khí đòi hỏi phải trang bị kỹ 

thuật đảm bảo một pha lỏng ở đầu vào của máy bơm và đường ống phải được thiết 

kế và xây dựng để vận chuyển ở điều kiện áp suất cao.  

 Vận chuyển dầu nhờ các nút, phân cách 

Bản chất của phương pháp này là sau khi bơm một lượng dầu paraffin có độ 

nhớt cao, sau đó sẽ bơm nối tiếp một nút dầu có độ nhớt thấp hoặc nước hoặc chất 

ngăn cách đặc biệt. Bơm chuyển dầu độ nhớt cao nhờ các nút đẩy ở chế độ chảy 

phân tầng không có lớp ngăn cách thường khó thực hiện vì trường hợp này khối 

lượng nút đẩy phải lớn hơn 3-4 lần lượng dầu cần vận chuyển. Bơm chuyển dầu độ 
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nhớt cao nhờ các nút đẩy ở chế độ chảy rối sẽ tạo thành ở ranh giới hai chất lỏng 

một vùng hỗn hợp, có kích thước nhỏ hơn nhiều so với chế độ chảy tầng. 

Tuy nhiên, khi vận chuyển lượng dầu không nhiều để tạo chế độ chảy rối đòi 

hỏi chất lỏng đẩy phải lớn. Để giảm lượng chất đẩy người ta thường sử dụng các nút 

ngăn cách, có thể là chất rắn hoặc chất lỏng. Những nút bằng chất rắn là những thiết 

bị cơ nằm giữa hai lớp dầu và cùng dầu chuyển động dọc đường ống. Những nút 

ngăn cách lỏng là những chất lỏng đặc quánh (có thể gốc hydrocarbon hoặc không 

hydrocarbon) với tính chất lưu biến đặc biệt (hỗn hợp chất dẻo, đàn hồi). Ưu điểm 

của nút ngăn cách lỏng là có khả năng sử dụng trong đường ống với kích thước thay 

đổi. 

 Bọc cách nhiệt đường ống 

Tinh thể paraffin xuất hiện khi nhiệt độ dầu thấp hơn nhiệt độ bắt đầu xuất 

hiện tinh thể paraffin (WAT). Nhiệt độ dầu càng thấp, lượng tinh thể paraffin tách 

ra càng nhiều. Để hạn chế tổn thất nhiệt của chất lỏng ra môi trường bên ngoài trong 

quá trình vận chuyển dầu, các đường ống thường được bọc cách nhiệt bằng các vật 

liệu khác nhau. Hiện nay có nhiều vật liệu được sử dụng để bọc cách nhiệt cho 

đường ống: polymer, polyethylene foarm….với các hệ số truyền nhiệt khác nhau tối 

ưu khoảng 0.033-0.024 W/m-C.  

Tuy nhiên, đường ống bọc cách nhiệt không thể loại bỏ hoàn toàn quá trình tổn 

thất nhiệt ra môi trường bên ngoài, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ môi trường 

thấp. Vì vậy, bọc ống cách nhiệt đường ống tuy là giải pháp phổ biến nhưng không 

thể hạn chế hoàn toàn quá trình hình thành paraffin trong điều kiện chất lỏng vận 

chuyển trong đường ống ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin. 

Kết quả so sánh các phương pháp vận chuyển dầu nhiều paraffin có độ nhớt 

cao, điều kiện áp dụng, vốn đầu tư, chi phí sản xuất và những thuận lợi, khó khăn 

khi ứng dụng tại thềm lục địa Việt Nam được trình bày trong Bảng 1.8. 
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Bảng 1. 8 Tóm tắt những giải pháp công nghệ vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng 

đường ống 

STT 
Công nghệ vận 

chuyển 

Điều kiện áp 

dụng 

Vốn đầu 

tư 

Chi 

phí SX 
Các yếu tố khác 

1 

Trộn lẫn dầu paraffin 

với: 

Dầu không paraffin 

Các chất hòa tan 

Có dầu không 

paraffin 

Có chất hòa tan 

Thấp 

 

Trung bình 

Không 

 

Cao 

 

2 
Vận chuyển dầu đã xử 

lý nhiệt 

Dầu chưa xử lý 

nhiệt 
Rất cao Cao 

Nguy cơ thay đổi tính 

chất dầu 

3 

Vận chuyển dầu đã xử 

lý bằng hóa phẩm giảm 

nhiệt độ đông đặc 

Dầu chưa xử lý 

bằng hóa phẩm  
Thấp Cao  

4 
Vận chuyển nhũ tương 

nước – dầu 

Có nguồn nước, 

có khả năng tách 

nước khỏi dầu 

Trung bình 
Trung 

bình 

Giảm công suất 

đường ống 

5 
Vận chuyển dầu bão 

hòa khí 
 Trung bình Không 

Phương tiện kỹ thuật 

hạn chế 

6 
Vận chuyển dầu bằng 

các nút phân cách 

Có khả năng tách 

các nút ra khỏi 

dầu 

Trung bình Cao 

Công suất đường ống 

giảm, công nghệ chưa 

hoàn chỉnh 

7 Bọc ống cách nhiệt  

Có điều kiện kỹ 

thuật công nghệ 

tương ứng 

Trung bình 
Trung 

bình 

Không loại bỏ hoàn 

toàn nguy cơ hình 

thành paraffin 

1.2.2 Kinh nghiệm vận chuyển dầu nhiều paraffin trên thế giới 

Những năm gần đây, việc thiết kế khai thác các mỏ dầu khí ở thềm lục địa 

ngoài khơi xa bờ đã và đang phát triển nhiều hơn trên thế giới. Việc khai thác dầu 
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được thực hiện không chỉ tiến hành trên các giàn khoan cố định - MSP (như ở vịnh 

Mehico, Đại Tây Dương, Biển Bắc, v.v…), mà còn trên những đảo nhân tạo (thềm 

lục địa Califonia). Độ sâu khác nhau của biển, khí hậu, những tính chất hóa lý của 

dầu đã để lại những dấu nét đặc trưng trên các sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý và 

vận chuyển sản phẩm của giếng. Khó khăn và phức tạp cho vấn đề này là công tác 

thu gom, xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ở ngoài khơi. Sau 

đây chúng ta xem xét kinh nghiệm khai thác và vận chuyển dầu nhiều paraffin của 

một số mỏ dầu trên thế giới: 

• Mỏ dầu khí Minas (Indonesia) 

Dầu mỏ Minas thuộc nhóm dầu nhiều paraffin, dầu này có nhiệt độ đông đặc 

cao, khoảng 330C, độ nhớt của dầu ở nhiệt độ 380C là 104 mPa.s. Vì dầu có độ nhớt 

và nhiệt độ đông đặc cao, nên khi có khả năng làm loãng dầu bằng khí hóa lỏng 

hoặc bằng dầu có độ nhớt thấp thì dầu chứa nhiều paraffin ở mỏ này mới được vận 

chuyển về bờ theo đường ống dẫn dầu nối từ mỏ ngoài khơi đến bờ. Trong trường 

hợp ngược lại, dầu khai thác sẽ được vận chuyển về bờ bằng tàu chở dầu. 

• Mỏ dầu Bombay High (Ấn Độ) 

Dầu có tính chất lý hóa gần giống với dầu khai thác tại các mỏ ở thềm lục địa 

Việt Nam là dầu mỏ “Bombay High” và mỏ vệ tinh (Hira, Raina…) của Ấn Độ. Các 

mỏ này nằm cách xa Thành phố Bombay khoảng 160 km. Theo các tính chất lý hóa 

của dầu ở mỏ Bombay High, có thể xếp dầu khai thác ở đây vào loại dầu nhiều 

paraffin và nhiệt độ đông đặc cao 30-360C. Khi xử lý dầu này bằng hóa phẩm giảm 

nhiệt độ đông đặc với định lượng 300-350 g/tấn (ppm), thì nhiệt độ đông đặc của 

dầu giảm từ 33-360C xuống còn 18-200C và cho phép có thể vận chuyển dầu đi xa 

bằng đường ống. Công tác khai thác mỏ dầu Bombay High được bắt đầu từ năm 

1974, đến năm 1989 mức khai thác đã đạt 19 triệu tấn/năm. Khai thác dầu được 

thực hiện từ các giàn vệ tinh, trên mỗi giàn có 4 đến 9 giếng với lưu lượng 150-250 

tấn/ngày. Một số giếng cá biệt có lưu lượng đến 600 tấn/ngày. Hiện nay, tại mỏ 

Bombay High có tất cả hơn 78 giàn vệ tinh. Mỏ được chia thành hai vòm: vòm Bắc 

và vòm Nam, trên mỗi vòm có đặt những giàn công nghệ trung tâm BHN và BHS. 



 

 

22 

Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển dầu mỏ này như sau: 

Hỗn hợp chất lỏng và khí khai thác ở các mỏ này có nhiệt độ miệng giếng 60-

700C được vận chuyển từ các giàn vệ tinh đến giàn công nghệ trung tâm theo những 

đường ống có đường kính 8”-12” được bọc cách nhiệt, đặt ngầm và chôn sâu dưới 

đáy biển. Tuy chiều dài của đường ống dẫn của hệ thống thu gom dầu khoảng 10 

km, nhưng nhiệt độ dầu ở đầu vào giàn công nghệ trung tâm vẫn không thấp hơn 40 

– 450C. Trên giàn công nghệ trung tâm, dầu được tách khí, tách nước sơ cấp và xử 

lý bằng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc. Dầu đã khử nước được đưa vào bình 

chứa và sau khi xử lý bằng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc với liều lượng 300-

359 g/tấn ở nhiệt độ 55-600C, được chuyển vào hệ thống vận chuyển đi xa. Hóa 

phẩm giảm nhiệt độ đông đặc được sử dụng trước đây là Shellswim (Anh) và nay 

được thay thế bằng các hóa phẩm do các Công ty của Ấn Độ chế tạo. 

Phân tích công nghệ khai thác và vận chuyển dầu mỏ Bombay High có thể đi 

đến những kết luận sau: 

- Sự ứng dụng những đường ống chôn sâu và bọc cách nhiệt đã cho phép hợp lý 

hóa hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí các mỏ ngoài khơi; 

- Sự sử dụng năng lượng vỉa để thực hiện việc thu gom sản phẩm của các giếng vệ 

tinh về giàn công nghệ đã làm đơn giản hệ thống thu gom đáng kể. 

• Mỏ dầu Uzen, Mangaslux (Cộng hòa Kazashtan (Liên Xô cũ)) 

Tại mỏ dầu Uzen, Mangaslux của nước Cộng hòa Kazashtan thực hiện khai 

thác dầu nhiều paraffin. Dầu ở đây có nhiệt độ đông đặc cao, lên đến 360C. Để khi 

thác và vận chuyển dầu paraffin này đi xa bằng đường ống, người ta đã sử dụng 

phương pháp bơm nước nóng cùng với dầu để đảm bảo suốt dọc chiều dài đường 

ống, dầu luôn có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xuất hiện paraffin. Khi nhiệt độ dầu 

giảm xuống thấp, hỗn hợp dầu nước sẽ được gia nhiệt lại ở trạm trung gian. Như 

vậy, vấn đề lắng đọng paraffin được hạn chế, dầu được vận chuyển từ mỏ Uzen 

Mangaslux đến nơi quy định. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp xử lý nhiệt trên 

thực tế luôn đòi hỏi vốn đầu tư và chi phí sản xuất lớn do phải lắp đặt và duy trì 

lượng lớn lò nung. 



 

 

23 

1.3 Những khó khăn thách thức ở điều kiện đặc thù của Vietsovpetro trong xử 

lý vận chuyển dầu nhiều paraffin 

1.3.1 Thách thức do tính chất của dầu thô khai thác ở các mỏ của 

Vietsovpetro 

Hiện nay, Vietsovpetro đang khai thác dầu tại các mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng và 

các khu vực lân cận kết nối khác như: Nam Rồng - Đồi Mồi, Gấu Trắng, Thỏ 

Trắng và Cá Tầm. Dầu khai thác ở các khu vực này có hàm lượng paraffin dao 

động ở mức 18- 34% KL; nhiệt độ đông đặc của dầu thô dao động ở khoảng 30 - 

360C, cao hơn nhiệt độ thấp nhất của nước biển ở vùng cận đáy từ 9 - 150C. Trong 

khi đó nhiệt độ bắt đầu kết tinh của paraffin trong dầu các mỏ này dao động từ 58 - 

610C [17].  

Khi vận chuyển dầu trong điều kiện nhiệt độ của nước biển ở vùng  đáy biển 

dao động ở mức 23 - 280C, thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dầu khoảng 100C và 

thấp hơn nhiệt độ bắt đầu xuất hiện paraffin trong dầu khoảng 350C, dầu ở dạng 

chất lỏng phi Newton, nghĩa là trong mọi trường hợp sẽ tạo nên nguy cơ lắng đọng 

paraffin, gây ra hiện tượng tắc nghẽn trong hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển 

dầu bằng đường ống ngoài khơi. 

1.3.2 Vấn đề lắng đọng paraffin trong đường ống vận chuyển dầu 

Tại điều kiện nhiệt độ tiệm cận nhiệt độ đông đặc của dầu, hiện tượng lắng 

đọng paraffin - keo nhựa trên bề mặt thành đường ống khai thác cũng như đường 

ống thu gom vận chuyển dầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, làm giảm khả năng lưu thông của 

lưu chất trong đường ống, tăng tổn hao áp suất trong quá trình vận chuyển và đồng 

thời gây nên nguy cơ tắc nghẽn đường ống.  

Sau thời gian khai thác tự phun, các giếng tại các mỏ của Vietsovpetro đã 

chuyển sang khai thác cơ học bằng gaslift. Bằng phương pháp này sản lượng khai 

thác dầu hàng năm trên các mỏ được duy trì ổn định, song lại làm trầm trọng thêm 

vấn đề lắng đọng paraffin trong đường ống vận chuyển do nhiệt độ dầu giảm đáng 

kể [6] [2] [19]. 

Bên cạnh những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nêu trên, sử dụng 
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phương pháp mô phỏng theo mô hình toán học cũng cho thấy: tại điều kiện vận 

chuyển mà nhiệt độ của dầu trong đường ống thấp, dầu chuyển động trong đường 

ống có tính chất lưu biến của chất lỏng phi Newton theo mô hình Bingham hoặc 

theo mô hình Bulkley-Herschell, kết quả là bên trong đường ống dẫn dầu sẽ xuất 

hiện các vùng ứ đọng paraffin mềm hoặc dầu đông. Ở đoạn đầu của đường ống, khi 

nhiệt độ trung bình của dầu còn khá cao, dầu còn mang tính chất của chất lỏng 

Newton, dòng chảy của dầu ở đây có thể ở chế độ chảy rối, nghĩa là dầu chuyển 

dịch theo toàn bộ tiết diện của ống. 

Theo kinh nghiệm của các công ty khai thác dầu hàng đầu thế giới [24], nếu 

khai thác và vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ở điều kiện nhiệt độ 

môi trường thấp hơn nhiệt độ bắt đầu kết tinh của paraffin, thấp hơn nhiệt độ đông 

đặc ở điều kiện ngoài khơi sẽ rất khó khăn và gặp nguy hiểm: 

- Hiện tượng lắng đọng paraffin-keo-nhựa bên trong ống khai thác và đường ống 

dẫn dầu, sẽ làm giảm tiết diện của ống làm tổn hao áp suất gia tăng. Kết quả là lưu 

lượng dầu khí khai thác và khả năng lưu thông chất lỏng của đường ống giảm dần; 

- Quá trình khai thác giếng hoặc quá trình vận chuyển dầu bằng đường ống có 

thể phải tạm dừng do dầu có độ nhớt quá cao khi nhiệt độ vận chuyển thấp hơn 

nhiệt độ đông đặc và lưu lượng vận chuyển thấp. 

Kinh nghiệm vận hành đường ống không được bọc cách nhiệt ở các mỏ dầu 

của LD Vietsovpetro cho thấy: không cần thời gian dài mà chỉ sau khi đường ống 

được đưa vào vận hành đã xuất hiện vấn đề nêu trên, sự phân bố các vùng ứ đọng và 

kích thước của chúng có thể thay đổi khi ta thay đổi các thông số bơm dầu. Khắc 

phục tình trạng này chỉ khi tăng lưu lượng dòng chảy trong ống hoặc tăng nhiệt độ ở 

vùng lắng đọng đó. Nếu chỉ tăng không đáng kể lưu lượng dầu bơm qua ống thì sẽ 

không có kết quả vì ở vùng dầu ứ đọng độ bền của cấu trúc các chất lắng đọng tăng 

do tính chất súc biến của chất lỏng và ứng suất trượt của các chất cũng sẽ tăng. Vì 

vậy, độ dày của lớp lắng đọng trong ống ngày càng tăng sẽ dẫn đến khả năng lưu 

thông của đường ống bị giảm, thậm chí có thể phải dừng vận hành đường ống. 

Như vậy, nguyên nhân của những phức tạp trong vận chuyển dầu nhiều 
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paraffin bằng đường ống không bọc cách nhiệt hay đường ống bọc cách nhiệt nhưng 

dài và có lưu lượng bé không những hình thành và tạo lớp lắng đọng paraffin truyền 

thống, mà còn xuất hiện các vùng ứ đọng dầu với những độ dày và chiều dài khác 

nhau. Khi vùng ứ đọng hình thành trong ống và lớn lên theo thời gian sẽ làm cho 

khả năng lưu thông của ống bị giảm đi đáng kể, trong một vài trường hợp có thể dẫn 

đến phải dừng vận hành đường ống.  

1.3.3 Lắng đọng muối trong hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu và 

vấn đề tạo nhũ bền vững 

Trong hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu, lắng đọng muối thường hay 

gặp ở những nơi có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ - áp suất như: đường ống sau 

côn, trong phin lọc thô, phin lọc sau máy bơm, trong các van tiết lưu. Khi áp suất 

thay đổi đột ngột sẽ phá vỡ sự cân bằng và dẫn đến các loại muối vô cơ lắng đọng.   

Tương tự như trong ống khai thác và thiết bị lòng giếng, trong hệ thống thu 

gom xử lý và vận chuyển dầu cũng có mặt ba loại lắng đọng muối chính: cacbonnat 

CO3
2- (chiếm 60 % trong chất lắng đọng), sulfat SO4

2- (30 %) và clorit Cl- (10 %). 

Lắng đọng muối sulfat là khó xử lý nhất, còn muối clorit hoà tan trong nước nên 

không khó khăn gì để loại chúng. Nguồn gốc của lắng đọng muối là do sự kết hợp 

không tương thích của nước bơm ép và nước khai thác từ tầng Móng cũng như từ 

các tầng Miocen và Oligocen. Bên cạnh đó, sự thay đổi áp suất riêng phần CO2 

cũng tạo nên sự lắng đọng mạnh mẽ muối CaCO3. Do đó, vấn đề lắng đọng muối 

luôn xuất hiện trong hệ thống khai thác dầu, hệ thống thu gom, xử lý.  

Khi các giếng được chuyển sang khai thác bằng phương pháp cơ học gaslift, 

sản phẩm ngậm nước của các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift thường tạo 

nên nhũ tương nghịch nước trong dầu rất bền vững. Khi hàm lượng nước trong sản 

phẩm giếng gaslift tăng sẽ làm gia tăng độ nhớt hiệu dụng, quá trình chuyển động 

trong ống khai thác hay hệ thống thu gom, vận chuyển dầu làm cho mức độ trộn lẫn 

gia tăng, sự khuếch tán của các giọt nước trong dầu càng trở nên mạnh mẽ, độ nhớt 

của dầu tăng mạnh và cuối cùng là làm gia tăng tổn hao áp suất vận chuyển chúng 

bằng đường ống, áp suất trung bình trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác trên 
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mỏ tăng đột ngột.   

Cùng với thời gian, hàm lượng nước trong sản phẩm khai thác ở mỏ Bạch hổ, 

Rồng và các mỏ khác gia tăng đáng kể. Khi vận chuyển sản phẩm có hàm lượng 

nước cao với lưu lượng nhỏ sẽ xảy ra hiện tượng phân lớp trong ống của hệ thống 

thu gom. Sự phân lớp này dẫn tới nước tự do tích tụ trong các đoạn ống thấp, gây 

nên hiện tượng ăn mòn cục bộ [25]. Ngoài ra, sản phẩm của quá trình ăn mòn (oxit 

sắt) trong nhũ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nhũ đa thành phần 

có độ bền cao, dẫn tới giảm hiệu quả vận hành của hệ thống thu gom, xử lý và vận 

chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống, như đã trình bày ở trên. 

1.3.4 Đặc tính của đường ống dùng để vận chuyển dầu các mỏ Bạch Hồ, Rồng 

và các mỏ kết nối 

Khi vận chuyển dầu có nhiệt độ đông đặc cao, một trong những điều kiện cơ 

bản để giảm tổn hao nhiệt trên tuyến đường ống là bọc cách nhiệt cho đường ống 

đồng thời định kỳ phóng thoi làm sạch bên trong đường ống [2]. 

Hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển sản phẩm dầu khí của Vietsovpetro 

được xây dựng vào thời kỳ đầu dựa trên mô hình xây dựng mỏ ở biển Caspi 

(Azerbaijan- Liên Xô). Sơ đồ công nghệ phát triển mỏ trên cơ sở xây dựng các giàn 

cố định (MSP) và hệ thống đường ống vận chuyển không bọc cách nhiệt (đây là giai 

đoạn Việt Nam bị cấm vận và bao vây kinh tế). Khoảng cách giữa các giàn khoảng 

546 m ÷ 3500 m được nối với nhau bằng các đoạn ống không bọc cách nhiệt với các 

cấp đường kính: Ф325*16mm; Ф219*10mm; Ф426*16mm, Ф219*12mm, 

Ф325.8*16mm, Ф323.8*16mm. Trong cùng một tuyến đường ống, đường kính ống 

cũng đa dạng, dao động từ 219mm đến 426mm.   

Vật liệu sử dụng là các loại thép CT-20 (GOST) và API-X60 (API), có hệ số 

truyền nhiệt của ống: 

        * CT-20 là 52 W/(m*C); 

        * API X-60 là 47W/(m*C) 

Từ sau 1998, tất cả các đường ống xây dựng mới đều được bọc cách nhiệt và 

có chiều dài lớn. Hệ số truyền nhiệt của loại ống bọc cách nhiệt: 
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       * PU Foarm là 0,04 W/(m*C); 

       * Composite là 0,07 W/(m*C) 

Hệ thống đường ống xây dựng ở các mỏ của Vietsovpetro nối liền các công 

trình khai thác dùng để vận chuyển dầu, khí đều không có hệ thống phóng thoi định 

kỳ để tẩy rửa chất lắng đọng, việc tẩy rửa các chất lắng đọng trong đường ống phải 

dùng giải pháp khác. Bên cạnh đó, do các công trình khai thác xây dựng nối tiếp 

nhau, nên toàn tuyến đường ống có rất nhiều đoạn ống đứng.     

Từ những đặc điểm nêu trên, hệ thống đường ống vận chuyển dầu của 

Vietsovpetro gây ra một số khó khăn phức tạp sau: 

- Đường ống không bọc cách nhiệt sẽ làm cho nhiệt độ dầu trong đường ống 

giảm rất nhanh và xuống bằng nhiệt độ môi trường xung quanh đường ống, gây nên: 

 + Tính lưu biến kém, tổn thất áp suất vận chuyển cao; 

 + Lắng đọng paraffin trong đường ống cao. 

- Đường ống có nhiều đoạn ống đứng (lên xuống), tổn hao áp suất vận chuyển 

dầu trong đường ống gia tăng, gây hiện tượng tạo xung lực trong hệ thống thu gom, 

xử lý và vận chuyển hỗn hợp dầu và khí; 

- Hệ thống đường ống có nhiều cấp đường kính, tạo nút trong vận chuyển, 

không thể lắp hệ thống phóng thoi tẩy rửa chất lắng đọng vì quá nhiều cấp đường 

kính ống khác nhau và nhiều đoạn ống đứng, hệ thống đường ống phức tạp. 

 Từ đó gây nguy cơ phải dừng vận hành đường ống và dừng vận hành mỏ, do 

những thách thức và phức tạp của đặc tính đường ống. 

1.3.5 Vấn đề xung động áp suất trong hệ thống thu gom, vận chuyển 

Hiện tượng xung động áp suất không thể tránh khỏi khi vận chuyển đồng thời 

trong đường ống hỗn hợp dầu - khí. Xung động áp suất xuất hiện ở một số chế độ 

chảy của sản phẩm giếng dầu có liên quan đến hiện tượng tạo nên các nút khí dọc 

theo chiều dài ống dẫn. 

Nguyên nhân chính gây nên xung động của dòng chảy lỏng là hiện tượng khí 

tách ra từ hỗn hợp khí – lỏng trong đường ống và tạo nên những nút khí, mà kích 

thước các nút khí này tăng dần theo chiều dài chuyển động của dòng chảy trong 
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ống. Áp suất tuyệt đối trong hệ thống thu gom có ảnh hưởng tới xung động của 

dòng chảy dầu-khí. Áp suất này càng lớn thì khí tách ra càng ít và như vậy đại 

lượng xung động sẽ càng nhỏ.  

Năng lượng các xung động do tác động lẫn nhau giữa dòng chảy và ống dẫn có 

thể làm cho đường ống, thiết bị và giá đỡ bị dao động. Tại những đoạn đường ống 

thẳng, xung động của dòng dầu – khí được truyền đi đều theo chu vi ống do vậy tại 

đó đường ống dao động không đáng kể. 

Dao động của ống dẫn dầu khí xuất hiện đáng kể khi có sự cộng hưởng, thậm 

chí khi có những lực nhỏ tạo ra bởi sự gồ ghề hoặc tiết diện hình ô van của đường 

ống (thí dụ khi có sự lắng đọng cát, muối, paraffin hay thậm chí là vùng ứ đọng…) 

và có thể gây ra những dao động nguy hiểm. Những dao động do xung động của 

dòng hỗn hợp dầu khí gây ra thể hiện rõ rệt tại những điểm mà hướng ống dẫn dầu 

khí thay đổi đột ngột và những dao động đó cũng gây ra những phản lực đáng kể. 

Sự phân nhánh ống dẫn dầu khí và các thiết bị liên quan tạo thuận lợi cho sự xuất 

hiện các dao động riêng của từng đoạn ống đơn lẻ, mà những dao động này rất gần 

với dao động cộng hưởng. Trong thực tế, tồn tại 2 loại xung động chính: xung động 

vi mô (biên độ nhỏ) cao tần và xung động vĩ mô (biên độ lớn) tần số thấp.  

Xung động vi mô cao tần liên quan tới cấu trúc chuyển động của dòng dầu-khí, 

phụ thuộc vào vận tốc, tần số nút đi qua và các tính chất vật lý của dầu và khí. 

Người ta đã xác định được rằng, khi lực căng bề mặt tại ranh giới dầu – khí giảm thì 

biên độ xung động áp suất giảm đi; mật độ của khí tăng lên cũng làm giảm biên độ 

xung động và ngược lại khi tỉ trọng của chất lỏng tăng lên thì biên độ dao động lại 

tăng. Độ nhớt của chất lỏng hầu như không có ảnh hưởng tới biên độ xung động. 

Xung động vĩ mô tần số thấp xuất hiện khi có hiện tượng tích tụ chất lỏng trong ống 

dẫn và dòng khí đẩy chất lỏng này theo chu kỳ hoặc gây ra bởi các hiện tượng khác. 

Ở Vietsovpetro, sau khi lên khỏi miệng giếng dầu ở dạng nhiều pha được vận 

chuyển từ giàn nhẹ đến giàn Công nghệ Trung tâm để tách khí, nước. Kết quả 

nghiên cứu thực tế trên hệ thống công nghệ cho thấy, khi đến giàn công nghệ, đi 

vào hệ thống bình tách thì các thông số làm việc của các thiết bị thu gom và xử lý 
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dầu đều ở chế độ không ổn định. Hiện tượng này là do xuất hiện các xung động 

mạnh của áp suất và lưu lượng bên trong đường ống và rất khó điều chỉnh.  

Các dao động của áp suất và lưu lượng theo thời gian ở biên độ rộng sẽ phá vỡ 

toàn bộ quy trình làm việc của hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu trong nội 

bộ mỏ. Trong nhiều trường hợp có thể xảy ra sự cố [18]. 

1.4. Các giải pháp công nghệ trong xử lý vận chuyển dầu nhiều paraffin đã 

được ứng dụng tại Vietsovpetro 

Trong những năm qua LD Vietsovpetro đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong 

việc vận chuyển sản phẩm khai thác trong nội mỏ Bạch Hổ và vận chuyển tử mỏ này 

sang mỏ khác dưới các dạng dầu đã tách khí, dầu bão hoà khí và hỗn hợp dầu khí. Trên 

cơ sở nghiên cứu tính chất lưu biến của sản phẩm dầu từ các giếng khoan và thực tiễn 

phát triển công nghệ cho từng giai đoạn vào các điều kiện cụ thể khác nhau.  

1.4.1. Xử lý dầu bằng gia nhiệt 

Quá trình xử lý nhiệt được thực hiện như sau: dầu sau khi gia nhiệt đến nhiệt 

độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy của paraffin, được làm lạnh trong những điều kiện 

phù hợp để tạo thành cấu trúc tinh thể có độ bền thấp nhất. Các tác động đến việc sử 

dụng phương pháp: Độ bền của cấu trúc mạng tinh thể phụ thuộc vào nhiệt độ xử lý, 

điều kiện làm lạnh, hàm lượng paraffin, nhựa và atsphalten có trong dầu. Mỗi loại 

dầu có một nhiệt độ tối ưu riêng. 

Kết quả nghiên cứu tiếp theo khẳng định rằng, tính chất lưu biến của dầu sau 

khi gia nhiệt thường không ổn định và xấu dần theo thời gian. Đun nóng lại dầu đã 

xử lý đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu làm giảm đáng kể hiệu quả xử lý. Do đó 

giải pháp gia nhiệt trên đã không áp dụng được cho dầu Bạch Hổ. Tuy nhiên kết quả 

nghiên cứu và thực tiễn cho thấy giải pháp trên đã được hoàn thiện khi bổ sung hóa 

chất “Crompic”.  

Mục tiêu cơ bản của giải pháp công nghệ này là làm giảm nhiệt độ đông đặc 

của dầu xuống thấp hơn nhiệt độ môi trường mà nó vận chuyển đồng thời đặc tính 

đã xử lý này của dầu đã xử lý phải duy trì đủ lâu trong thời gian dầu còn đang vận 

chuyển trong đường ống.  
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1.4.2. Xử lý dầu bằng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc 

Đây là giải pháp mà phần lớn các công ty dầu khí sử dụng.  

Hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) được dùng trong xử lý dầu với mục 

đích làm giảm nhiệt độ đông đặc của dầu, làm tốt hơn tính lưu biến của dầu thô. Các 

chất hạ điểm đông không làm giảm độ nhớt của dầu ở nhiệt độ cao. Tác động của 

chúng chỉ thấy rõ ở nhiệt độ thấp khi trong dầu xảy ra quá trình hình thành cấu trúc. 

Nếu chỉ sử dụng đơn thuần giải pháp trên sẽ không cho được kết quả mong 

muốn. Tuy nhiên, việc Vietsovpetro áp dụng kết hợp gia nhiệt và chất hạ điểm đông 

đã cho kết quả khả quan. 

1.4.3. Sử dụng địa nhiệt xử lý dầu bằng hóa phẩm PPD  

Đây là giải pháp được phát triển dựa trên giải pháp sẽ được trình bày ở phần 

3.2.2 của luận văn. Giải pháp này sử dụng nhiệt độ cao của lòng đất ở độ sâu 2000 – 

3000 m, ở độ sâu này nhiệt độ của dầu đủ cao để có thể xử lý bằng hóa phẩm PPD. 

Để thực hiện giải pháp này, hóa chất PPD sẽ được bơm qua đường ống xung 

lượng có đường kính 7mm, được gắn vào đường ống khai thác để bơm hóa phẩm 

xuống giếng ở độ sâu 2000-2500m, tại đây dầu có nhiệt độ >650C, định lượng hóa 

phẩm 1000ppm; 

Nhiệt độ đông đặc của dầu từ 29-310C, sau khi xử lý giảm về mức 21-240C, độ 

nhớt giảm đi đáng kể ở vùng nhiệt độ thấp [5]. 

1.4.4. Giải pháp sử dụng nhiệt lượng đã thải của gas-turbine phát điện  

Giải pháp này cũng tương tự như giải pháp địa nhiệt. Tuy nhiên nguồn năng 

lượng được sử dụng ở đây là nhiệt lượng của nguồn khí thải ra từ các ống xả của 

các Gas-turbine phát điện. 

Bản chất của giải pháp là thu hồi lượng nhiệt xả ra từ ống xả của các Gas-

turbine để sấy nóng dầu thông qua 03 bộ thu hồi nhiệt lắp trên các ống xả Gas-

turbine phát điện và 03 bộ trao đổi nhiệt cho dầu sau các bình tách cấp 1, đảm bảo 

nâng nhiệt độ sản phẩm dầu từ 420C lên 620C [34]. 

1.4.5. Vận chuyển dầu bão hòa khí 

Dầu khi vận chuyển theo đường ống luôn có một lượng khí đồng hành. Khối 
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lượng khí này nhiều hay ít phụ thuộc vào tính chất của dầu, điều kiện tách và bơm 

chuyển. Tăng lượng khí bão hòa trong dầu và vận chuyển dầu bão hòa khí là một 

trong những phương pháp làm tốt hơn tính lưu biến của dầu thô [23]. 

Dầu bão hòa khí, sau khi tách khí sơ bộ trên các giàn BK/RC được vận chuyển 

về đến giàn CPP/MSP bằng áp suất bình tách khí; 

Giải pháp này đã giảm đáng kể áp suất vận chuyển dầu bằng đường ống, giảm 

được áp suất ở miệng giếng. Tuy nhiên, trong giải pháp này phải lắp đặt thêm 

đường ống dẫn khí từ các BK/RC để thu gom khí đến giàn nén khí. 

1.4.6. Bơm dầu nhiều paraffin với dung môi hoặc dầu độ nhớt thấp  

Để làm tính lưu biến của dầu nhiều paraffin tốt hơn có thể sử dụng các chất 

hòa tan: condensate, xăng, dầu diesel hoặc dầu thô có độ nhớt thấp [15].  

Tuy nhiên phương pháp này trong một số trường hợp làm tăng khả năng lắng 

đọng paraffin và asphalten trên thành ống và như vậy lại cần những biện pháp công 

nghệ có hiệu quả, những chi phí bổ sung để chống lắng đọng paraffin và asphalten. 

Giải pháp trên đã được áp dụng để vận chuyển dầu mỏ Rồng sang mỏ Bạch Hổ 

bằng cách pha trộn dầu với condensate.  

Condensate được vận chuyển từ CPP-2 mỏ Bạch Hổ sang mỏ Rồng theo tuyến 

ống dài  51 km: CPP-2BT-7RC-1RP-1 RP-3; 

Dầu đã trộn với 5-7% condensate có nhiệt độ đông đặc 18-200C được vận 

chuyển theo đường ống dài 40 km:  RP-3RP-2PLEM FSO-3CPP-3 FSO-01 

Giải pháp đã áp dụng thành công để vận chuyển liên tục dầu từ mỏ Rồng sang 

mỏ Bạch Hổ trong giai đoạn dừng tàu chứa dầu tại khu vực mỏ Rồng. 

1.5. Các đề tài và công trình liên quan 

Dầu thô khai thác từ các mỏ của Vietsovpetro là chất lỏng có tính chất lý hóa 

phức tạp. Đã có những nghiên cứu về các đặc tính của dầu nhiều paraffin, các tính 

chất lưu biến của dầu trong vận chuyển bằng đường ống, xây dựng thành công mô 

hình tính chất lưu biến đặc trưng của dầu khai thác tại các mỏ và các tầng sản phẩm 

khai thác. Trên cơ sở nghiên cứu tính chất lưu biến của sản phẩm dầu từ các giếng 

khoan và thực tiễn phát triển công nghệ xử lý và vận chuyển cho từng giai đoạn vào 
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các điều kiện cụ thể khác nhau, đã góp phần từng bước giải quyết các vấn đề phức 

tạp trong thu gom, vận chuyển và xử lý dầu thô khai thác tại các mỏ của mình. Các 

nghiên cứu điển hình có thể kể đến là: 

a) Công trình “Nghiên cứu tác động của các chất phụ gia và từ trường nhằm cải 

thiện tính lưu biến của dầu thô mỏ Bạch Hổ và Rồng” của tác giả Nguyễn Thị 

Phương Phong, TP. Hồ Chí Minh 2002 (luận án tiến sỹ). 

Mục đích của công trình là nghiên cứu ảnh hưởng và cơ chế tác động của chất 

giảm điểm đông, các chất hoạt động bề mặt đến các đặc trưng lý hóa của dầu thô, 

xác định thành phần tối ưu của các chất phụ gia có khả năng tăng tính lưu biến của 

dầu thô mỏ Bạch Hổ và Rồng. Luận án còn bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của từ 

trường đến việc cải thiện tính lưu biến, giảm lắng đọng paraffin. 

Các mục tiêu chính của công trình nghiên cứu là: 

- Lựa chọn và xác định cấu trúc của một số hợp chất copolyma etylen vinyl 

acetat như những chất hạ điểm đông, hạ độ nhớt phù hợp với đặc trung của dầu mỏ 

Bạch Hổ và Rồng; 

- Nghiên cứu sự thay đổi của điểm đông và độ nhớt của các mẫu dầu sau khi 

xử lý nhiệt và chất phụ gia; 

- Lựa chọn một số chất hoạt động bề mặt phù hợp với các đặc trưng lý hóa của 

dầu, khảo sát hiệu quả của chất hoạt động bề mặt đến việc ức chế lắng đọng paraffin 

trong đường ống dẫn; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường nam châm đất hiếm có độ từ hóa cao 

đến khả năng cải thiện tính chất lưu biến và ức chế lắng đọng paraffin trên dầu mỏ 

Bạch Hổ và Rồng. 

b) Công trình “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều 

paraffin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam” 

của tác giả Phùng Đình Thực, Hà Nội 1995 (Luận án phó tiến sỹ). 

Mục đích của công trình nghiên cứu là hoàn thiện công nghệ xử lý và vận 

chuyển dầu nhiều paraffin độ nhớt cao theo đường ống ngầm tại các khu mỏ thuộc 

thềm lục địa phía Nam Việt Nam trong điều kiện nhiệt độ đáy biển thấp hơn nhiệt 
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độ đông đặc. 

Các mục tiêu chính của công trình nghiên cứu là: 

- Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu 

nhiều paraffin độ nhớt cao trong điều kiện Việt Nam; 

- Nghiên cứu vận chuyển dầu nhiều paraffin đã tách khí ở điều kiện biển; 

- Đánh giá khả năng vận chuyển hỗn hợp dầu – khí ở điều kiện nhiệt độ dưới 

nhiệt độ đông đặc; 

- Nghiên cứu xác định áp suất tái khởi động và thời gian dừng bơm an toàn 

cho hệ thống đường ống ngầm dưới biển trong quá trình bơm dầu không liên tục. 

c) Công trình “Thiết lập công nghệ vận chuyển dầu, loại bỏ sự phân lớp nhũ tương 

nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy vận hành các đường ống vận chuyển dầu trên 

thềm lục địa Việt Nam” (Разработка технологии транспорта нефти, 

исключающей расслоение эмульсий с целью повышения надежности 

эксплуатации нефтепроводов на шельфе Вьетнама) của tác giả Nguyễn Thúc 

Kháng, UFA (CHLB Nga), 1999 (luận án Tiến sỹ) 

Các mục tiêu chính của công trình nghiên cứu là: 

- Xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến điều kiện ăn mòn bên trong đường 

ống dẫn dầu; 

- Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương nước-dầu, dầu đã tách khí và 

dầu bão hòa khí trong khoảng nhiệt độ, hàm lượng nước trong dầu và vận tốc dịch 

chuyển thực tế; 

- Xác định các điều kiện thủy động lực học trong chuyển đổi chế độ dòng chảy 

từ cấu trúc nhũ tương đến phân tách lớp phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy, hàm lượng 

nước trong nhũ tương, đường kính và tiết diện đường ống dẫn dầu; 

- Hoàn thiện công nghệ bảo vệ đường ống dẫn dầu nhằm ngăn ngừa ăn mòn 

bên trong đường ống. 

d) Công trình “Hoàn thiện hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu khí của các giếng dầu 

ngoài khơi” (Совершенствование системы транспорта нефтегазовой продукции 

скважин шельфовых месторождений) của tác giả Nguyễn Phan Phúc, Maxcơva 
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(CHLB Nga) 1999 (luận án tiến sỹ) 

Mục đích của công trình nghiên cứu là hoàn thiện hệ thống vận chuyển sản 

phẩm dầu khí của các mỏ ở thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở của việc nghiên cứu 

các đặc tính lưu biến của dầu nhiều paraffin và nghiên cứu các quy luật chuyển 

động của hỗn hợp khí-lỏng trong đường ống ngầm. 

Các mục tiêu chính của công trình nghiên cứu là: 

- Nghiên cứu tính lưu biến của dầu tách khí và dầu bão hòa khí trong khoảng 

nhiệt độ và áp suất, đặc trưng cho điều kiện khai thác bằng đường ống ngầm;  

- Nghiên cứu sự ảnh hưởng tính lưu biến của dầu thô đến việc tính toán áp lực 

hỗn hợp dầu khí trong đường ống ngầm; 

- Biện luận các phương án thu gom sản phẩm từ giếng tại mỏ Bạch Hổ. 

Tuy nhiên các công trình nghiên cứu trên còn chưa đề cập tới các vấn đề như: 

- Nghiên cứu tính lưu biến của dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng ở giai đoạn ít ngập 

nước, chưa triển khai công tác kết nối mỏ; 

- Cách xác định độ nhớt của nhũ tương dầu nước phụ thuộc vào phòng thí 

nghiệm và ở giai đoạn khai thác dầu đạt đỉnh điểm của mỏ Bạch Hổ và Rồng. Việc 

chính xác hóa lại công thức thực nghiệm ở giai đoạn khai thác suy giảm và có nhiều 

mỏ nhỏ kết nối với mỏ Bạch Hổ và Rồng là cần thiết. 

- Nhiệt lượng dùng trong xử lý dầu từ nguồn nhiệt là nhân tạo. 

 KẾT LUẬN 

Các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài, cho thấy: 

• Hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ và Rồng mang 

tính đặc thù, được hình thành và phát triển ở giai đoạn từ 1985 - 2017. Trong đó bao 

gồm các đường ống không được bọc cách nhiệt để vận chuyển dầu nhiều paraffin; 

• Nghiên cứu đặc tính lý hóa của dầu thô cho thấy: dầu ở các mỏ của 

Vietsovpetro là loại dầu có hàm lượng paraffin cao, nhiệt độ đông đặc và độ nhớt 

cao. Để vận chuyển dầu này, nhất thiết phải áp dụng các biện pháp xử lý để sau khi 

xử lý, dầu có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ môi trường xung quanh đường ống, đủ để 

vận chuyển đến nơi lưu trữ; 
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• Có nhiều phương pháp xử lý dầu để vận chuyển bằng đường ống. Tuy nhiên, 

mỗi phương pháp chỉ phù hợp cho từng loại dầu và từng giai đoạn cụ thể mà có thể 

ứng dụng các phương pháp khác nhau; 

• Tại Vietsovpetro đã sử dụng nhiều giải pháp khác nhau cho từng thời kỳ và 

từng điều kiện cụ thể. Một trong các giải pháp đang được áp dụng hiệu quả là giải 

pháp xử lý nhiệt- hóa phẩm; 

• Mỏ Bạch hổ và Rồng đã qua thời kỳ khai thác đỉnh. Bên cạnh đó, ảnh hưởng 

của các điều kiện chính trị và kinh tế, giá dầu giảm mạnh, vì vậy, việc hoàn thiện, 

tối ưu hóa giải pháp nhiệt hóa phù hợp với hệ thống thu gom sẵn có ở giai đoạn này 

là vấn đề cấp thiết đối với Vietsovpetro. 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU LẮNG ĐỌNG PARAFFIN, TÍNH LƯU BIẾN VÀ CÁC 

NHÓM GIẢI PHÁP XỬ LÝ DẦU NHIỀU PARAFFIN TRONG QUÁ 

TRÌNH VẬN CHUYÊN DẦU Ở MỎ BẠCH HỔ VÀ RỒNG 
 

Dầu thô khai thác ở thềm lục địa Việt Nam là loại dầu ngọt có giá trị cao trên 

thương trường quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết dầu thô khai thác ở thềm lục địa Việt 

Nam có hàm lượng paraffin cao nên thường xuyên xảy ra hiện tượng kết tinh và 

lắng đọng paraffin trong ống khai thác, thiết bị công nghệ và đường ống vận 

chuyển… Điều này gây hậu quả nghiêm trọng cho quá trình khai thác và vận 

chuyển dầu, nhất là khi các mỏ dầu ở nước ta phát triển không đồng bộ và đường 

ống vận chuyển dầu nằm trên đáy biển không được bọc cách nhiệt.  

2.1. Lắng đọng paraffin, cơ chế gây lắng đọng và giải pháp xử lý 

2.1.1. Lắng đọng paraffin trong khai thác dầu khí 

Lắng đọng hữu cơ có thể tồn tại trong vùng cận đáy giếng, trong lòng giếng, 

thân giếng, trong cần khai thác, trong hệ thống thiết bị bề mặt và trong đường ống 

dẫn dầu. Lắng đọng này chứa chủ yếu sáp (dạng rắn của các paraffin mạch thẳng), 

các hợp chất asphalten, nhựa, các hợp chất chứa vòng thơm khác. Tham gia vào 

thành phần lắng đọng hữu cơ còn có một số vật liệu vô cơ như cát, sét, các tinh thể 

muối vô cơ (CaCO3, Fe2O3, Fe(OH)3 ...). Tuy nhiên, paraffin chính là thành phần 

chính của lắng đọng hữu cơ. Thành phần hữu cơ lớn thứ hai trong lắng đọng hữu cơ 

chính là nhựa và asphalten. Ví dụ về lắng đọng hữu cơ được đưa trong Hình 2.1. 

Lắng đọng paraffin, theo tiêu chí trạng thái, được quan sát thấy ở hai dạng là dạng 

đặc và dạng xốp nhão. 

Dạng đặc thường được tìm thấy trong cần khai thác, đường ra và vào trong 

những ống vận chuyển hỗn hợp dầu và khí. Dạng lắng đọng này thường phân bố 

tương đối đều theo bề mặt bên trong thành ống. 

Dạng xốp và nhão thường được tìm thấy trong bình tách, bể chứa và trong các 

đoạn đường ống có vận tốc dòng chảy nhỏ. Dạng này gồm những hạt paraffin riêng 

biệt không liên kết chặt chẽ và không bám chặt vào bề mặt kim loại. 
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Hình 2. 1 Hình ảnh minh họa lắng đọng hữu cơ [16] 

Quy luật phân bố lắng đọng paraffin phụ thuộc vào biến thiên nhiệt độ và chế 

độ dòng chảy. Trong cần ống khai thác, lắng đọng dưới sâu là lắng đọng chứa các 

paraffin có nhiệt độ kết tinh cao và có chứa nhiều asphalten, nhựa. Phần lắng đọng 

càng gần miệng giếng càng có cấu trúc mềm hơn. Loại này chứa chủ yếu các 

paraffin có nhiệt độ kết tinh thấp hơn (có số nguyên tử C thấp). Nói chung, trong 

cần khai thác, yếu tố tác động tới quy luật phân bố sáp-paraffin chủ yếu là nhiệt độ. 

Trong các đoạn ống nằm ngang tồn tại một quy luật phổ biến khác. Nghiên 

cứu cho thấy mức độ tích tụ paraffin đạt cực đại trên những đoạn đầu của đường 

ống và giảm dần theo chiều chuyển động của dòng chảy. Điều này cho thấy, dưới 

tác dụng của nhiệt độ và sự chảy, paraffin nhanh chóng lắng đọng nên tích tụ mạnh 

ở những đoạn đầu của đường ống. Cùng với quá trình lắng đọng, hàm lượng 

paraffin dễ lắng đọng giảm dần, nên khả năng tích tụ cũng giảm. Ngoài chịu tác 

động của gradient nhiệt độ, chế độ dòng chảy, tích tụ còn chịu ảnh hưởng của lực 

trọng trường. Lực này có thể gây nên hiện tượng độ dày tích tụ trong các đoạn ống 

nằm ngang tăng ở nửa dưới của đường ống. Nói chung, lớp lắng đọng trên đường 

ống tồn tại khi độ bền liên kết giữa lắng đọng với thành ống lớn hơn ứng suất tiếp 

tuyến do dòng chảy tạo thành. Trong trường hợp ngược lại, lớp lắng đọng tạo thành 

trên thành ống sẽ bị bào mòn và vỡ trôi theo dòng chảy.  

2.1.2. Cơ chế gây lắng đọng paraffin 

Dầu thô khi nằm trong vỉa chứa là hệ keo đa phân tán cân bằng. Mức độ phân 
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tán của các hợp phần nặng như asphalten, nhựa, các hợp chất có trọng lượng phân 

tử cao... trong hệ này, ngoài phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, còn phụ thuộc vào 

thành phần hoá học, thành phần pha của dầu thô như: 

+ Tỷ lệ các phân tử phân cực / không phân cực; 

+ Tỷ lệ hydrocacbon nhẹ / hydrocacbon nặng; 

+ Sự có mặt của các hạt có kích thước hạt keo phân tán trong dầu.  

 Sự thay đổi của bất cứ một trong các yếu tố nêu trên dẫn đến sự mất cân bằng 

chung của hệ và kết quả của nó là xảy ra hiện tượng kết tinh, kết tủa các hợp chất 

paraffin, nhựa, asphalten… 

Trong quá trình khai thác, dòng dầu đi vào đáy giếng, chuyển động đi lên theo 

lòng giếng, cần khai thác tới thiết bị bề mặt. Quá trình này đi liền với sự giảm áp 

suất và nhiệt độ, sự tách pha khí của một số hydrocacbon paraffin nhẹ. Khi được xử 

lý trong các thiết bị bề mặt, xảy ra các quá trình như: tách một phần các phân đoạn 

nhẹ, một phần nước đồng hành; giảm nhiệt độ do trao đổi với môi trường; thay đổi 

áp suất... Trong quá trình bơm qua đường ống dẫn dầu, quá trình hạ nhiệt độ tiếp tục 

xảy ra. Sự mất cân bằng nhiệt động học và cân bằng pha trong những trường hợp 

vừa nêu, làm các cấu tử nặng như asphalten, nhựa tách ra từ hỗn hợp dầu thô thành 

các mixen keo. Sự mất cân bằng này cũng làm cho độ hòa tan của các paraffin rắn 

giảm và khi nhiệt độ giảm tới một mức nào đó, paraffin bắt đầu kết tinh. Các nghiên 

cứu chỉ ra rằng, thứ tự kết tinh paraffin trong dầu bắt đầu từ paraffin có trọng lượng 

phân tử cao, tức paraffin có số phân tử cacbon cao, tới các paraffin có trọng lượng 

phân tử thấp hơn. Cùng với sự giảm nhiệt độ và theo thời gian, các tinh thể paraffin 

lớn lên. Chúng liên kết với nhau tạo cụm tinh thể và khi gặp điều kiện thuân lợi tạo 

tích tụ lắng đọng. 

Tồn tại 3 cơ chế thúc đẩy lắng đọng là cơ chế khuếch tán phân tử, cơ chế tán 

xạ do chuyển động trượt tương đối và cơ chế chuyển động nhiệt (braonơ). Chuyển 

động braonơ xảy ra trong suốt quá trình lắng đọng nhưng không rõ ràng khi so sánh 

với các cơ chế khác. Do đó, các nhà kỹ thuật dầu khí chỉ quan tâm đến hai cơ chế: 

khuếch tán phân tử và phân tán do chuyển động trượt tương đối. 
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a) Cơ chế khuếch tán phân tử 

Khi vận chuyển, dầu thô trong đường ống bị lạnh dần do quá trình trao đổi 

nhiệt với môi trường bên ngoài thành ống. Sự khuếch tán phân tử tác động ngay khi 

nhiệt độ thành ống đạt điểm xuất hiện paraffin, các tinh thể có nhiệt độ nóng chảy 

cao sẽ tách ra trước, kết tinh lắng xuống. Sự tách lắng paraffin dẫn đến sự thay đổi 

nồng độ của paraffin hòa tan giữa tâm dòng chảy với paraffin ở thành đường ống. 

Do đó, bề mặt của đường ống dẫn gồ ghề sẽ tạo mầm kết tinh cho các phân tử tiếp 

theo lắng đọng. Tốc độ khuếch tán của paraffin đến thành đường ống được Fick đưa 

ra phương trình tính [27]: 

                                       (2.1) 

Trong đó: 

n  – 

ρ  –  

D  – 

dC/dr  – 

 

dC/dT  – 

dT/dr – 

Khối lượng phân tử paraffin hòa tan đến thành ống (kg/s/m2); 

Khối lượng riêng của paraffin rắn (kg/m3); 

Hệ số khuếch tán phân tử của paraffin hòa tan (m2/s); 

Gradient nồng độ của paraffin hòa tan tới thành ống, liên quan tới  

khoảng cách (m-1); 

Gradient nồng độ của paraffin hòa tan liên quan tới nhiệt độ (0C-1); 

Gradient nhiệt độ xuyên tâm gần thành ống (0C/m). 

Kinh nghiệm cho thấy hệ số khuếch tán của mỗi loại dầu thô tỷ lệ nghịch với 

độ nhớt động lực học của nó: 

� =
�

�
                                                          (2.2) 

Trong đó: 

B  Hằng số đối với mỗi loại dầu thô; 

µ  Độ nhớt động lực học (Ns/m2). 

 Hệ số khuếch tán và gradient nhiệt độ xuyên tâm đều giảm khi nhiệt độ của 

dầu giảm trong đường ống. Do đó, tốc độ lắng đọng paraffin rắn tăng cực đại ngay 

dưới điểm xuất hiện paraffin rắn và sau đó giảm dần do dầu trong đường ống bị 
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lạnh dần đến nhiệt độ môi trường bên ngoài. Tất cả các chất lắng đọng được vận 

chuyển đến thành ống là do sự khuếch tán phân tử. Trường hợp nhiệt độ thành ống 

cao hơn nhiệt độ dòng dầu thì paraffin sẽ được vận chuyển ngược lại vào dòng dầu. 

Trong trường hợp này sự lắng đọng do khuếch tán phân tử là không đáng kể. 

b) Cơ chế phân tán do chuyển động trượt tương đối  

Các tinh thể paraffin rắn còn có khuynh hướng chuyển động với vận tốc trung 

bình theo hướng các chất lỏng xung quanh. Tuy nhiên khi chuyển động, các chất 

lỏng gần thành ống còn gây ra sự trượt giữa các hạt và làm cho các hạt paraffin từ 

lõi xoáy sa lắng đến thành ống nơi mà các phân tử paraffin rắn đã sa lắng trước đó 

do khuếch tán phân tử. Do phân tán trượt vận chuyển các paraffin rắn nên không có 

khuynh hướng tạo mầm kết tinh trên bề mặt đường ống mà trượt theo thành đường 

ống. Lắng đọng paraffin do phân tán trượt kém bền hơn so với lắng đọng do khuếch 

tán phân tử. Tốc độ trượt thành ống và hình dạng các hạt paraffin rắn tác động đến 

cơ chế phân tán trượt. 

Khi tăng tốc độ dòng chảy thì ứng suất trượt và tốc độ phân tán trượt cũng 

tăng. Trong thực tế vận chuyển dầu thô, lắng đọng paraffin là cơ chế tổ hợp giữa 

khuếch tán phân tử và phân tán trượt.  

Các nghiên cứu nhận định paraffin trong dầu thô kết tinh từ những paraffin có 

trọng lượng phân tử cao, tức là các n-paraffin số lượng phân tử từ C16 trở lên. Sự 

phân bố khối lượng phân tử các paraffin được xác định bằng sắc ký khí. Các 

paraffin mạch thẳng là thành phần chính tạo nên các tinh thể lớn (macrocristalline) 

có dạng hình kim hay phiến mỏng tồn tại rời rạc, phân tán và định hướng ngẫu 

nhiên trong dầu. Nhiệt độ giảm làm cho các tinh thể paraffin phát triển lớn dần về 

kích thước, đan cài lẫn nhau. Trong khi các paraffin mạch nhánh hay nhiều mạch 

vòng dài chủ yếu tạo thành các vi kết tinh (microcristalline).  

Việc tinh thể lớn kết tinh dẫn đến các vấn đề về paraffin trong khai thác và vận 

chuyển dầu. Mặt khác thì các vi tinh thể sẽ gây cản trở chủ yếu trong bồn bể chứa. 

Do có khả năng phát triển không đẳng hướng nên tại những vị trí tiếp xúc giữa các 

tinh thể, liên kết cầu nối được tạo ra. Điều này tạo nên mạng lưới không gian ba 
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chiều của các tinh thể paraffin trong khối dầu. Các cấu tử khác bị giam hãm trong 

phần trống của mạng không gian ba chiều này và dầu trở nên đặc, khó chảy. Khi 

mạng lưới không gian ba chiều này phát triển đến mức độ nào đó, các cấu tử khác 

trong dầu bị nhốt chặt và dầu trở nên không chảy được nữa. Nhiệt độ mà ở đó dầu 

không chảy được nữa gọi là nhiệt độ đông đặc của dầu. 

Điểm vẩn đục (Cloud point/WAT) là nhiệt độ mà tại đó paraffin bắt đầu kết 

tinh trong dầu lỏng. Tác động ngăn chặn quá trình hình thành tính chất của ma trận 

tinh thể paraffin là chức năng của PPD. 

2.1.3. Các phương pháp xử lý lắng đọng của dầu thô nhiều paraffin 

Dầu thô là tập hợp của các hydrocarbon có độ dài mạch khác nhau và các hợp 

chất dị vòng như nhựa, asphalten. Trong quá trình vận chuyển dầu thô từ vỉa đến 

các hệ thống thu gom, do có sự thay đổi nhiệt độ và các điều kiện khác nên đã xảy 

ra hiện tượng lắng đọng các hợp chất hữu cơ trên thành ống. Các kết quả nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng sự lắng đọng paraffin trong các giếng dầu và các thiết bị khai thác vận 

chuyển có liên quan tới các quá trình hóa – lý phức tạp xảy ra trong quá trình khai 

thác dầu thô từ vỉa lên đến mặt đất về tới điểm thu gom [1].  

Khi paraffin lắng đọng bám trên thành giếng sẽ làm giảm lưu lượng của giếng 

khai thác, làm tăng chi phí cho các thiết bị khai thác cũng như vận chuyển. Loại bỏ 

sự lắng đọng paraffin trong thân giếng và các thiết bị khai thác vận chuyển đòi hỏi 

mất nhiều công sức và chi phí. 

Để xử lý các vấn đề liên quan đến paraffin, thông thường người ta sử dụng các 

phương pháp sau [33]: 

 Phương pháp cơ học;  

 Phương pháp nhiệt học;  

 Phương pháp hóa học;  

 Và các phương pháp khác.  

Trong đó, phương pháp cơ học là phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp 

hóa học bằng cách sử dụng các phụ gia làm giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính 

lưu biến của dầu thô và giảm lắng đọng paraffin trong phần lớn các trường hợp 
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được coi là một trong những phương pháp tiết kiệm và kinh tế hơn cả. 

 Trên thị trường trong và ngoài nước hiện đang có nhiều loại phụ gia PPD khác 

nhau. Tùy thuộc vào bản chất của từng loại dầu thô và điều kiện khai thác vận 

chuyển mà người ta lựa chọn phụ gia cho phù hợp. 

2.1.4. Sử dụng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) cho dầu thô 

Thông thường PPD gồm 3 nhóm cấu tử chính: nhóm chất điều chỉnh tinh thể 

paraffin, nhóm chất phân tán paraffin và nhóm dung môi. 

2.1.4.1. Dung môi 

Dung môi được sử dụng làm môi trường hòa tan/phân tán các chất điều chỉnh 

và phân tán paraffin. Việc sử dụng dung môi/hỗn hợp dung môi phụ thuộc vào các 

nghiên cứu để phù hợp với các thành phần của PPD. Một số công trình công bố chỉ 

ra rằng dung môi cũng có ảnh hưởng đến nhiệt độ đông đặc của dầu thô [22]. 

2.1.4.2. Chất phân tán 

Chất phân tán paraffin là các chất hoạt động bề mặt có tác dụng hỗ trợ phân 

tán các tinh thể paraffin, chống sự kết tụ và phát triển tinh thể. Đó là các hợp chất 

như là asphalten trong dầu thô, các hợp chất sunphonat, dẫn xuất của alkylphenol, 

ketone, terpene, polyamide, naphthalene [22] …Chất phân tán là các hợp chất hoá 

học có khả năng giữ các hạt paraffin rắn ở trạng thái phân tán trong các sản phẩm 

dầu thô. Các chất phân tán trung hoà lực hút giữa các phân tử paraffin với nhau và 

lực hút giữa các phân tử paraffin với thành đường ống khai thác, đường ống vận 

chuyển và bề mặt thiết bị, ngăn ngừa các tinh thể paraffin sa lắng, kết tủa trên bề 

mặt đường ống và thiết bị. Sử dụng các chất phân tán để xử lý paraffin bao gồm 

việc bơm hỗn hợp của chất phân tán và nước/dung môi hoá học xuống khoảng 

không vành xuyến của thân giếng. Hỗn hợp chất phân tán được đẩy ra ngoài theo 

dòng sản phẩm. Phụ gia phân tán có hiệu quả trong việc giảm nhiệt độ đông đặc cho 

dầu thô nên đây cũng là một trong những loại phụ gia thường xuyên được nghiên 

cứu, phát triển cho đến nay. 

2.1.4.3. Chất điều chỉnh tinh thể paraffin 

Chất điều chỉnh tinh thể paraffin thường là các hợp chất, các polyme hoặc 
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copolyme như 2-hydroxy-naphtalene, polyethylene, copolyme ethylene-butene, 

copolime ethylene-vinylaxetate, copolime olefin-ester, polyacrylate, 

polymethacrylate, nhựa alkylphenol… Các chất này cùng kết tinh với paraffin và 

ngăn cản sự phát triển tinh thể paraffin [22]. Chúng có khả năng ức chế hoặc xen cài 

trong quá trình phát triển của tinh thể paraffin. Chất biến tính tinh thể thường là các 

chất polyme có khả năng ngăn ngừa lắng đọng paraffin thông qua việc phá vỡ mầm 

kết tinh, đồng kết tinh hoặc thay đổi cấu trúc tinh thể. Chúng cũng có thể hấp phụ 

lên các tinh thể paraffin để ngăn cản sự kết tụ hoặc lắng đọng. Đây cũng là hướng 

nghiên cứu được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. 

Việc sử dụng một hay nhiều chất điều chỉnh tinh thể, chất phân tán và dung môi 

phụ thuộc vào tác dụng của chúng tới nhiệt độ đông đặc và tính chất của dầu thô.  

Tùy thuộc vào sự phân bố và hàm lượng n-paraffin cũng như nhiệt độ đông 

đặc cao hay thấp mà các nhà khai thác sử dụng một hay kết hợp các loại hóa phẩm 

trên với nhau cho phù hợp.  

2.1.4.4. Cơ chế biến tính cấu trúc tinh thể paraffin trong dầu thô của hóa phẩm 

giảm nhiệt độ đông đặc 

Dù phụ gia làm giảm nhiệt độ đông đặc có chất nền là chất phân tán hay chất 

điều chỉnh tinh thể paraffin thì chúng đều có chung cơ chế tác động nhằm giảm 

nhiệt độ đông đặc cho dầu thô. Cơ chế tác động này lên dầu thô chưa được nghiên 

cứu đầy đủ nhưng cho đến nay các nhà khoa học cũng đã tổng kết và đưa ra một số 

cơ chế sau để làm sáng tỏ quá trình giảm nhiệt độ đông đặc của dầu dưới tác dụng 

của các chất giảm nhiệt độ đông đặc [32].  

 Phân tử của chất giảm độ đông đặc đồng kết tinh (co-cristallisation) với 

các phân tử paraffin để cản trở keo tụ và điều chỉnh quá trình hình thành tinh thể 

paraffin của dầu thô theo hướng nhất định. Các tinh thể này dễ bị bẻ gãy do ứng lực 

tạo nên khi dầu chuyển động. Dầu thô chứa các hợp phần nhựa – asphalten là các 

chất đa vòng thơm có mạch nhánh hydrocarbon. Chúng có khả năng phân tán và 

hấp phụ xen cài lên các tinh thể paraffin. Tinh thể paraffin có một lớp solvat hóa, 

khi cho phụ gia phân tán vào dầu thô, chúng có tác động làm thay đổi lớp solvat hóa 
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của paraffin và tạo cấu trúc mới ở nhiệt độ thấp hơn. Phụ gia có khả năng đồng kết 

tinh, làm biến dạng cấu trúc paraffin và làm trì hoãn sự phát triển của mầm kết tinh 

thành mạng tinh thể lớn. Sự kết tinh paraffin theo hướng kết cụm, từng chùm nhóm 

riêng biệt và như vậy tạo thuận lợi cho việc di chuyển của dòng dầu [22]. 

 Phân tử của chất nền giảm nhiệt độ đông đặc tạo mầm (nucleation) để các 

phân tử paraffin kết tinh và lớn lên nhanh cho đến giới hạn, khi các nhóm phân 

cực của chất phụ gia PPD tạo thành lớp “vỏ” có điện tích giống nhau, ngăn không 

cho các tinh thể liên kết thành mạng lớn. Việc chế tạo các chất phụ gia vừa có các 

mạch hydrocarbon kích thước khác nhau, đồng thời chứa các nhóm phân cực đã 

được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Đầu tiên là chế tạo hỗn hợp các polymer 

(blend polymers) có mạch hydrocarbon khác nhau. Hoặc là chế tạo các copolymer 

từ các monomer có chứa các mạch hydrocarbon khác nhau. Phương pháp thứ nhất 

dễ thực hiện nhưng hiệu quả xử lý thấp. Vì vậy, các phụ gia dùng để hạ nhiệt độ 

đông đặc của dầu thô hiện nay chủ yếu được chế tạo dựa trên các copolymer từ các 

monomer có cấu trúc và kích thước mạch hydrocarbon khác nhau [22]. 

 Chất giảm độ đông đặc có thể hấp phụ (adsorption) lên bề mặt lắng đọng 

paraffin để hình thành lớp màng chất lỏng phân cực, cải thiện tính thấm ướt của bề 

mặt. Chúng có thể phân tán tinh thể sáp ổn định trong dầu thô để cản trở keo tụ và 

phát triển tinh thể. Các chất giảm độ đông đặc có thể phá vỡ nhũ tương nước/dầu 

của dầu thô và tạo thành nhũ dầu/nước ổn định nếu lượng nước trong dầu thô đủ cao 

để hạn chế lắng đọng paraffin [22]. 

Lắng đọng paraffin gồm các thành phần hydrocarbon no, thơm, phân cực và 

asphalten. Thành phần lắng đọng paraffin thay đổi theo nhiệt độ. Trên nhiệt độ đông 

đặc là các thành phần có khối lượng phân tử cao và hàm lượng asphalten lớn. Ở nhiệt 

độ thấp hơn, thành phần cặn lắng đọng chủ yếu có khối lượng phân tử thấp và các chất 

bão hòa. Các phân tích hóa học cho thấy nhiệt độ đông đặc cao nhất đạt được khi 

asphalten tách khỏi paraffin, không có liên kết với paraffin trong dầu thô [22] [21]. 

Phụ gia tương tác tốt với phần paraffin trong dầu khi độ dài của mạch alkyl 

trong phụ gia tương thích với phần n-paraffin trong dầu. Chuỗi alkyl trong phụ gia 
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có độ dài càng lớn thì độ tan của phụ gia trong dầu tăng theo làm gia tăng sự tương 

tác giữa phụ gia và dầu. Vì vậy, việc cải thiện khả năng chảy của dầu phụ thuộc vào 

sự tương thích của chuỗi alkyl với thành phần paraffin trong dầu. 

Các nghiên cứu cho thấy PPD không có tác dụng chống lại lắng đọng paraffin mà 

chỉ chuyển hướng lắng đọng xuống nhiệt độ thấp hơn. Theo Wuhua Chen và cộng sự [6], 

paraffin chủ yếu kết tinh theo cấu trúc hình thoi (orthorhombic). Khi tạo gel trong dung 

môi, cấu trúc mạng của paraffin biến đổi thành dạng lục giác (hexagonal). Phụ gia PPD 

thúc đẩy sự phát triển của các mặt phẳng hexagonal, các phần tử phụ gia có tác dụng 

cung cấp năng lượng cần thiết để các phân tử paraffin kết tinh ở dạng năng lượng cao 

này. Hiện tượng này cũng được lý giải khi Zhang Fusheng tiến hành nghiên cứu tương 

tác giữa paraffin và PPD bằng phổ hồng ngoại. Kết quả cho thấy sau khi mẫu được xử lý 

bằng PPD, các tỷ lệ peak hấp phụ A719/A729 và A1368/A1378 tương ứng với các liên kết 

CH2, CH3 tăng lên đáng kể. Hiện tượng này cho thấy cấu trúc của tinh thể paraffin biến 

đổi từ dạng orthorhombic sang hexagonal.  

Một số phụ gia polyme có chức năng cải thiện dòng (Flow Improver – FI), 

giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) và biến tính tinh thể paraffin, tạo thành các tinh thể 

nhỏ hơn có tỷ lệ thể tích/diện tích bề mặt (volume/surface ratio) lớn hơn [22]. 

Phụ gia PPD trong dầu thô phụ thuộc vào tính chất của đối tượng dầu. Hiệu 

quả của phụ gia cũng vì thế tùy thuộc vào hàm lượng paraffin rắn cũng như hàm 

lượng các chất nhựa, asphalten trong dầu thô. Do vậy, để lựa chọn phụ gia thích hợp 

phải nghiên cứu, khảo sát thành phần dầu thô [19].  

Phần lớn dầu thô được khai thác lên dưới dạng nhũ nước trong dầu. Trong điều 

kiện vỉa không có hệ phân tán dầu – khí – nước mà chúng chỉ xuất hiện trong quá 

trình chuyển động theo thân giếng lên và trong quá trình vận chuyển. Hàm lượng 

nước và độ phân tán của nó ảnh hưởng đến độ bền nhũ. Các hạt nước phân tán càng 

nhỏ thì nhũ càng bền. Ngoài ra, hàm lượng nước tạo nhũ tăng thì độ nhớt và độ bền 

nhũ cũng tăng theo. Trong khai thác – vận chuyển dầu thô, người ta dùng chất phá 

nhũ để tách sơ bộ muối và nước có trong dầu, sau đó sử dụng các phụ gia chống 

lắng đọng paraffin, phụ gia chống ăn mòn… 



 

 

46 

2.2. Tổng hợp đánh giá các kết quả nghiên cứu về tính lưu biến của dầu ở các 

mỏ của Vietsovpetro 

2.2.1 Mô hình chất lỏng nhớt dẻo Bingham 

Dầu khai thác ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng là dầu nhiều paraffin có độ nhớt và 

nhiệt độ đông đặc cao, được phân biệt  theo các tính chất hóa lý. Ở nhiệt độ cao, chúng 

là chất lỏng Newton, có độ nhớt không phụ thuộc vào vận tốc biến dạng. Khi nhiệt độ 

giảm, quá trình kết tinh paraffin bắt đầu, dầu dần thể hiện tính phi-Newton, không thể 

miêu tả đơn thuần chỉ bằng bằng độ nhớt mà còn cả ứng suất trượt, nghĩa là cần có tác 

dụng của ứng lực để phá vỡ cấu trúc tinh thể paraffin trong dầu. Đa phần, mà đặc biệt 

là dầu khai thác tại tầng móng ở các mỏ của LD Vietsovpetro, có mô hình chảy phù 

hợp nhất là mô hình chất lỏng nhớt - dẻo, mô hình Bingham [17] [2]. 

Các đặc trưng tính chất lưu biến của dầu nhiều paraffin và độ nhớt cao ở mỏ 

Bạch Hổ và mỏ Rồng được xác định trên nhớt kế “Rotovisco” RV-20. Kết quả cho 

thấy, ở trạng thái chất lỏng Newton độ nhớt của dầu chỉ phụ thuộc nhiệt độ và có 

thể biễu diễn bằng hàm số có dạng sau:  

�(�) = �° . ���.�                                        (2.3) 

Trong đó μ – độ nhớt động học, Pas;  

μo – hệ số, Pa*s; 

u – hệ số phụ thuộc của hàm số ln �(�) với nhiệt độ 0С-1; 

T – nhiệt độ, 0С. 

Khi nhiệt độ giảm xuống dưới nhiệt độ tới hạn Tc dầu biểu hiện tính phi 

Newton. Đường cong chảy trong phạm vi nhiệt độ này như mô hình chất lỏng nhớt 

dẻo Bingham (Hình 2.2 và 2.3). 

� = �° + ��. �                                               (2.4) 

Trong đó   

 – ứng suất trượt, Pа;  

�° –ứng suất trượt động, Pа; 

��– độ nhớt dẻo, Pas;  

γ – vận tốc biến dạng, s-1. 
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Quan hệ độ nhớt dẻo - nhiệt độ đối với chế độ dòng chảy ổn định được miêu tả 

bằng hàm lũy thừa có dạng sau: 

��(�) = �� . ���.��                                      (2.5) 

Trong đó:   

��– hệ số thực nghiệm, Pa*s; 

uμ – hệ số góc của hàm ln(μd) theo nhiệt độ, 0С-1. 

 

Hình 2. 2 Đường cong chảy của dầu mỏ Bạch Hổ 

 

Hình 2. 3 Đường cong chảy của dầu mỏ Rồng 
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Ứng suất trượt động đối với chế độ dòng chảy ổn định có mối phụ thuộc tương tự:  

��(�) = ��  ∗  ���.��                                     (2.6) 

Trong đó:  

��– hệ số thực nghiệm, Pa*s; 

u– hệ số góc của hàm ln (o) theo nhiệt độ , 0С-1. 

Góc của đường cong chảy so với trục hoành thay đổi ở những nhiệt độ khác 

nhau, khi đó hệ số gốc uμ và u sẽ thay đổi. 

Ở trạng thái chất lỏng phi Newton, dầu nhiều paraffin có tính xúc biến [2], là 

đặc trưng đối với hệ keo, biểu hiện qua cách sắp xếp tối ưu hoá lại toàn bộ cấu trúc 

của nó theo thời gian. Độ bền vững của cấu trúc tăng lên và đạt đến giới hạn cân 

bằng. Trong quá trình củng cố cấu trúc, ứng suất trượt tĩnh có thể tăng lên nhiều lần. 

Do đó, ở trạng thái tĩnh, dầu có thể bị đông đặc lại trong đường ống. Thời gian cần 

thiết để đạt đến giới hạn hình thành cấu trúc vững chắc phụ thuộc nhiều vào tính 

chất hóa lý của dầu và những điều kiện bên ngoài. 

Sự thay đổi độ bền của cấu trúc paraffin trong dầu theo thời gian chỉ có thể 

nghiên cứu thực nghiệm theo thời gian thực, tốt nhất là trên đường ống vận chuyển 

dầu, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì không thể do tính rủi ro rất cao. Vì vậy, 

các nghiên cứu về độ bền vững của cấu trúc paraffin được thực hiện trên mô hình 

thiết bị “Pipeline Restart Simulator Oilfield Production Analysis”, được vi tính hoá 

với chương trình phần mềm 5th Windmill Computer Software. 

Giá trị ổn định của ứng suất trượt tĩnh τs và ứng suất trược động theo sự phục 

thuộc nhiệt độ được biễu diễn bằng hàm mũ. 

��(�) = ���  ∗ ����.�                                       (2.7) 

Trong đó 

τs –ứng suất trược tĩnh, Pa; 

τos – hệ số, Pa; 

us – hệ số góc của hàm ln(τs ) theo nhiệt độ, 0С-1. 

Sau khi xử lý toán học kết quả thí nghiệm đã thu được các mô hình lưu biến 

của dầu các mỏ Bạch Hổ và Rồng [2]. 
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Bảng 2. 1Mô hình lưu biến của dầu các mỏ Bạch Hổ 

Độ nhớt dẻo, Pa.s 

Nhiệt độ lớn hơn 37 0C, T> 37 0C Nhiệt độ thấp hơn 37 0C, T≤ 37 0C 

μ(T)=0,0121* e-0,017.T μ(T)=1114*e-0,32.T 

Ứng suất trượt động, Pa 

Tại nhiệt độ 27 0C <T≤37 0C Tại nhiệt độ 21 0C <T≤27 0C 

τO(T)=6,27.109* e-0,7.T τO(T)=645,5* e-0,16.T 

Ứng suất trượt tĩnh, Pa 

Tại nhiệt độ 30 0C <T≤37 0C Tại nhiệt độ 21 0C <T≤30 0C 

τs (T)=0,08* e-0,83(36-.T) τs (T)=11,8*e0,47(30-.T) 

 

Bảng 2. 2 Mô hình lưu biến của dầu các mỏ Rồng [31] 

Độ nhớt dẻo, Pa.s 

Nhiệt độ lớn hơn 43 0C, T > 43 0C Nhiệt độ thấp hơn 36 0C, T ≤ 43 0C 

μ(T)=0,031* e-0,026.T μ(T)=2,32.104 *e-0,34.T 

Tại nhiệt độ 27 0C <T≤ 360C Tại nhiệt độ 21 oC <T≤ 270C 

μ(T)=2,32.104* e-0,34.T μ(T)=26,8* e-0,09.T 

Ứng suất trượt động, Pa 

Tại nhiệt độ 25 0C <T<36 0C Tại nhiệt độ 21 0C <T≤25 0C 

τO(T)=1,02.106* e-0,42.T τO(T)=5,17.103*e-0,21.T 

Ứng suất trượt tĩnh, Pa 

Tại nhiệt độ 30 0C <T≤36 0C Tại nhiệt độ 21 0C <T≤30 0C 

τs (T)=0,05* e-0,83(36-.T) τs (T)=7,4*e0,52(30-.T) 

2.2.2. Mô hình chất lỏng nhớt dẻo không tuyến tính Bulkley-Herschel  

Các nghiên cứu lưu biến dầu nhiều paraffin tầng Móng mỏ Bạch Hổ được thực 

hiện trước đây (giai đoạn năm 1986-1997), đã xác định rằng: dòng chảy của dầu mỏ 

Bạch Hổ và mỏ Rồng được miêu tả bằng mô hình chất lỏng Bingham. Các nghiên 

cứu tiếp theo sau đó cho thấy đối với các dầu phía bắc mỏ Bạch Hổ ở các tầng 

Oliocen có sự khác biệt về đường cong chảy [19].  
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Hình 2. 4 Đường cong chảy của dầu tầng Oligoxen mỏ Bạch Hổ [8 

Hình 2.4 trình bày sự phụ thuộc của ứng suất trượt vào vận tốc biến dạng. Đó là đường 

cong chảy của dầu tầng Oligoxen mỏ Bạch Hổ thiết lập ở một số nhiệt độ cố định. 

 

Hình 2. 5 Đường phụ thuộc độ nhớt của dầu tầng Oligoxen vào nhiệt độ [8] 

Các kết quả trình bày trên Hình 2.5 cho phép xác định mô hình lưu biến của 

dầu tầng Oligocen mỏ Bạch Hổ khi nhiệt độ thấp hơn 370С là mô hình độ nhớt dẻo 

không tuyến tính, mô hình Bulkley-Herschel và nó được trình bày dưới dạng sau:   

� = �° + � �
��

��
�

�

;  �° = ��(�) ;  � =  ��(�);   � = ��(�);          (2.8) 

Trong đó: 

 - ứng suất trượt, Pа; 

0 – ứng suất trượt động, Pа; 

К – tính nhất quán của chất lỏng; 

n – chỉ số chảy hoặc hệ số bậc đặc trưng của tính phi Newton, (n<1); 

Xử lý các dữ liệu thu được, các tham số của mô hình lưu biến được tính toán 

và trình bày ở bảng 2.3 dưới đây: 
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Bảng 2. 3 Các tham số lưu biến của dầu tầng Oligocen mỏ Bạch Hổ 

T [0C] o [Pa] K n Ghi chú 

24 15,54 2,16 0,67 
Giá trị К và n được xác định bằng máy tính từ 

kết quả xử lý sự phụ thuộc của ứng suất lực 

vào ứng suất trượt ở các nhiệt độ khác nhau. 

26 9,60 1,05 0,57 

28 1,39 0,74 0,48 

30 0,05 0,35 0,14 

Phương trình ; K= f2(T); n= f3(T) được trình bày trong Hình 2.6. 

 

 

 

)(1 Tfo 

 

Hình 2. 6 Phương trình mô tả đặc trưng lưu biến của dầu tầng Oligoxen mỏ 

Bạch Hổ [19] 
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Bằng cách sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thu được các biểu 

thức giải tích miêu tả sự phụ thuộc vào nhiệt độ của các tham số của mô hình lưu 

biến (nội suy của đa thức bậc hai)  

�� = (0,29�� − 18,27� + 288,7);      

� = (0,05�� − 2,70� + 41,35);      

n =   (−0,016� 2 +  0,76� − 8,53); 

ta có:      

� = (0,29�� − 18,27� + 288,7) + (0,05�� − 2,70� + 41,35) �
��

��
�

��,�������,�����,��

                                                                                

Bảng 2.4 trình bày đánh giá sai số của mô hình được chọn để miêu tả các tính 

chất lưu biến của dầu.  

Bảng 2. 4 Đánh giá sai số của mô hình lưu biến dầu tầng Oligocen mỏ Bạch Hổ 

Nhiệt độ 

T [0C] 

 [Pa] Sai số tương đối, 

%  đo  tính toán  =  đo -  tính toán 

24 25,71 26,23 0,52 2,03 

26 13,27 13,66 0,39 2,96 

28 3,90 4,87 0,97 24,83 

30 0,49 0,39 0,10 20,24 

So sánh các giá trị thí nghiệm, thu được trong các nghiên cứu, với các giá trị 

được tính toán ta thấy, khi tăng nhiệt độ thì sai số tăng lên. 

Từ kết quả nghiên cứu tính chất lưu biến dầu đã tách khí và xây dựng được các 

đường cong chất lỏng đặc trưng cho phép đặt cơ sở nghiên cứu sâu về nhiệt thủy 

lực, xây dựng các mô hình nhiệt thủy lực đặc trưng cho dòng chảy chất lưu trong 

đảm bảo vận chuyển trong đường ống ngầm ngoài khơi tại các mỏ Vietsovpetro mà 

điển hình là phần mềm mô phỏng thủy động lực quá trình vận chuyển dầu trong 

đường ống FLOW SIM được phát triển và xây dựng bởi tập thể cán bộ khoa học 

Vietsovpetro.  
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2.3. Nghiên cứu tính lưu biến của nhũ tương mỏ Bạch Hổ và Rồng ở giai đoạn 

cuối  của mỏ 

2.3.1 Mô hình toán học tính lưu biến của nhũ dầu nước mỏ Bạch Hổ 

Trong khai thác dầu khí, việc nghiên cứu tính lưu biến của chất lỏng từ các giếng 

đang khai thác là một yêu cầu tất yếu nhằm tìm ra các giải pháp kỹ thuật hữu hiệu và 

kinh tế để có thể thu gom, xử lý và vận chuyển đến khu vực tàng trữ - xuất bán. 

Thành phần của chất lỏng được khai thác từ các mỏ dầu thô thường bao gồm: 

dầu thô, khí và nước. Do vậy dòng chảy trong hệ thống khai thác có thể là dòng 

chảy một pha, hai pha hoặc ba pha tùy theo từng điều kiện và công đoạn cụ thể 

trong quá trình khai thác. Cũng vì vậy việc nghiên cứu tính lưu biến của sản phẩm 

khai thác cũng được đưa ra nghiên cứu tính lưu biến của các loại chất lưu tương 

ứng. Các nghiên cứu lưu biến chất lưu nhiều pha (hai pha hoặc ba pha) phức tạp 

hơn nhiều so với nghiên cứu chất lưu một pha. 

Ở Việt Nam việc nghiên cứu tính lưu biến của dầu thô đã được nghiên cứu 

nhiều, đặc biệt là cho dầu thô của mỏ Bạch Hổ và Mỏ Rồng. Tuy nhiên, các kết quả 

nghiên cứu được công bố thường chỉ cho dầu thô. Các kết quả nghiên cứu về lưu 

biến cho hỗn hợp dầu – nước, hỗn hợp dầu - nước - khí còn rất hạn chế. 

Ở giai đoạn hiện nay, khi các mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng bước sang giai đoạn 

khai thác cuối. Các mỏ phát hiện mới phần lớn là mỏ nhỏ như Gấu Trắng, Thỏ 

Trắng, Cá Tầm… Hàm lượng nước xuất hiện trong chất lưu sớm và tăng nhanh. Do 

vậy việc nghiên cứu tính lưu biến cho hỗn hợp dầu nước để có cơ sở cho các giải 

pháp công nghệ đối với các mỏ sẽ và đang được đưa vào khai thác, cũng như việc 

khai thác các mỏ lớn ở giai đoạn cuối là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Trong quá trình khai thác hỗn hợp dầu khí khi được hòa trộn ở một điều kiện 

nhất định tạo thành nhũ tương dầu nước. Thành phần của chất lưu này được hòa vào 

môi trường của chất khác. Chất được hòa trộn này được gọi là « pha phân tán », 

chất khác được gọi là « môi trường phân tán ». Các nghiên cứu được tập trung vào 

hệ nhũ tương nước trong dầu khi nước là pha tán xạ và dầu thô là môi trường tán xạ. 

Tính lưu biến của nhũ tương dầu nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tỷ 
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phần nước trong dầu thô và nhiệt độ là các yếu tố quan trọng. 

Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của tỷ phần nước – dầu 

lên tính chất lưu biến của dầu thô. Nhiều công trình nghiên cứu đã thử xác định mối 

quan hệ này [1] [33] [22]. Đối với các loại nhũ với tỷ lệ pha tán xạ W < 0,05 thì độ 

nhớt nhũ tương µnt có thể xác định với độ chính xác cho phép bằng công thức của 

Einstein: 

             µnt =  µd (1 + 2,5W),                                   (2.9) 

trong đó: 

- µd - độ nhớt động học của môi trường tán xạ (dầu thô), mPa.s 

- W - tỷ lệ tính theo thể tích của pha tán xạ (nước), % V 

Ngoài ra các nhà khoa học cũng đưa ra các công thức tính toán khác như:  

Vand đã đưa ra công thức lý thuyết xác định độ nhớt của nhũ tương và sau đó được 

chính xác hóa bằng thực nghiệm: 

             µnt =  µd * (1+ 2,5W + 7,17W2 + 16,2 W3)  (2.10) 

V. I. Kotanov đã tiến hành nghiên cứu đối với dòng chảy rối trong ống của hệ nhũ 

"nước - dầu diesel", "nước - dầu hỏa", "nước - xăng", "nước - dầu cách điện" và đã 

khẳng định rằng trong các tính toán kỹ thuật (với độ sai số cho phép trong khoảng ± 

10%) bằng công thức (2) có thể xác định độ nhớt của nhũ với tỷ lệ cũa pha tán xạ W 

< 0.4. [22] 

Phương trình Benskovski V. G. đối với nhũ tương của dầu chứa paratin với tỷ 

lệ nước (pha tán xạ) W < 0,35 có dạng sau: 

             µnt =  µd (1 + 7,1W)                                               (2.11) 

Để xác định độ nhớt của nhũ tương dầu có thể cũng sử dụng một trong số các 

công thức sau: 

 Công thức Richardson E.G: 

             µnt =  µd ekw, trong đó k = 2,5                        (2.12) 

 Công thức Brinsman: 

             µnt =  µd (1 - W)-k, trong đó к = 2,5                (2.13) 

 Công thức Teilor: 
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             µnt =  µd (1+25W
µ���.�µ�

µ��µ�
)                                       (2.14) 

trong đó µ�- độ nhớt của pha tán xạ   

 Công thức Medvedev V. F.: 

             µnt =  µd (1 + 0,25W + 4W2)                            (2.15) 

 Công thức E. Hatschek: 

µnt =  µd (1 + √�
�

)-1                                                (2.16) 

 Công thức Sibri: 

                        µnt =  µd (1 + √1,3W� )-1                                           (2.17) 

Qua phân tích quá trình xác định độ nhớt nhũ tương nhận thấy rằng, không có 

một công thức nào dùng để xác định giá trị này một cách tổng quát. Trong thực tế 

đối với từng trường hợp cụ thể cần phải tìm một công thức tương thích nhất. Các 

công thức nêu trên chưa tính tới sự thay đổi tính lưu biến của nhũ tương so với nhiệt 

độ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với loại dầu phi Newton khi nhiệt độ ảnh 

hưởng rất lớn lên tính lưu biến của dầu thô cũng như của nhũ tương khi dầu thô là 

môi trường tán xạ [26].  

2.3.2. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu tính lưu biến của nhũ tương dầu - nước 

ở mỏ Bạch Hổ và Rồng 

Ở Việt Nam, trên cơ sở tính chất dầu thô của Bạch Hổ một số kết quả nghiên 

cứu đã được đưa ra trong tài liệu [21]. 

a. Trong trường hợp nhiệt độ thay đổi trong khoảng 26°C < T < 34°C và độ 

ngậm nước trong khoảng 0 < w < 68%V: 

µnt  = Кµµo26[1 + 1,2.10-2Кµ-0.5W - 2,5.10-4Кµ-0.8W2+6,67.10-6 Кµ-0.85W3]          

(2.18) 

trong đó: 

           Кµ =  
µ�

µ���
  - hệ số độ nhớt; 

µ� - độ nhớt của dầu ở nhiệt độ t trong khoảng 26°C < T < 34°C; 

µ��� - độ nhớt của dầu ở nhiệt độ to, to = 26°C; 
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b. Trong trường hợp nhiệt độ thay đổi trong khoảng 37°C < T < 55°C và độ 

ngậm nước trong khoảng 0 < w < 68%V [3]: 

µe  = Кµµ037[1 + 1,3.10-2Кµ-0.7W - 9,0.10-4Кµ0.2W2+6,67.10-6 Кµ1.5W3]  (2.19) 

trong đó: 

Кµ =  
µ�

µ���
  - hệ số độ nhớt; 

µ� - độ nhớt của dầu đối với nhiệt độ t trong khoảng 37°c < T < 55°C; 

µ���- độ nhớt của dầu ở nhiệt độ to = 37°C; 

Đối với trường hợp nhiệt độ nằm trong khoảng 34°C < T < 37°C khi nhũ 

tương thay đổi từ chất lỏng Newton sang chất lỏng phi Newton, độ nhớt hiệu dụng 

có thể xác định dựa trên phương pháp ngoại suy công thức (2.11). 

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào nghiên cứu nguồn nhiệt lượng: 

- Khí xả của các tuabin khí 

- Địa nhiệt. 

2.4 Các kết quả nghiên cứu tính lưu biến của nhũ tương dầu - nước mỏ Cá Tầm 

Nội dung nghiên cứu ban đầu của luận án đề xuất dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận án, tác giả nhận thấy: sản phẩm khai thác 

ở các mỏ này đã được xử lý bằng các hóa phẩm PPD để vận chuyển và hóa phẩm 

demulsifier để tách nước. Hàm lượng nước trong sản phẩm các mỏ này, hiện nay 

quá lớn (50-70% V). Bên cạnh đó, để nâng cao và duy trì sản lượng khai thác, ở các 

mỏ này thường xuyên sử dụng nhiều loại hóa phẩm để xử lý giếng. Vì những lý do 

ở trên, việc sử dụng mẫu dầu Rồng hay Bạch Hổ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu 

chí và kết quả nghiên cứu của luân án. Sau khi nghiên cứu tính chất lý hóa dầu mỏ 

Cá tầm, thấy rằng: các tính chất lý hóa của dầu khai thác ở mỏ Cá Tầm tương đồng 

dầu khai thác ở mỏ Rồng. Sản phẩm ở mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 sau khi khai thác, 

được vận chuyển đến mỏ Rồng bằng đường ống riêng biệt để xử lý chung. Vì vậy, 

để duy trì tính thực tế của sản phẩm và tính chính xác của kết quả nghiên cứu, tác 

giả đã sử dụng mẫu dầu mỏ Cá Tầm thay thế dầu mỏ Bạch Hổ/Rồng để nghiên cứu 

và làm kết quả cho luận án.    
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2.4.1. Sơ lược mỏ Cá Tầm 

Mỏ Cá Tầm thuộc lô 09-3/12, với diện tích lô là 5559 km2, nằm ở phần rìa phía 

Đông Nam bể Cửu Long, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu 

160 km về phía Đông Nam, tiếp giáp với: lô 09-1 ở phía Tây Bắc; lô 09-2/09 ở phía 

Bắc; các lô 03 và 04-2 ở phía Đông; lô 10 ở phía Nam; và lô 17 ở phía Tây. 

Khu vực có tên Cá Tầm hiện nay, trước đây thuộc Lô 09 cùng với các mỏ Bạch 

Hổ, Rồng do Vietsovpetro tiến hành công tác tìm kiếm - thăm dò từ năm 1981. 

2.4.2. Phương pháp tạo nhũ tương trong phòng thí nghiệm 

Để tạo nhũ tương dầu nước trong điều kiện phòng thí nghiệm tương đương với 

nhũ tương dầu nước ngoài thực tế, áp dụng sơ đồ sau: 

 

Hình 2. 7 Sơ đồ chuẩn bị mẫu nhũ tương dầu-nước trong phòng thí nghiệm [20] 

1- Bình chứa nước 

2- Van tiết lưu để điều chỉnh vận tốc nước 

3- Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

4- Máy khuấy trộn 

5- Thiết bị chứa dầu thô 

6- Bể ổn định nhiệt 

Quy trình chuẩn bị mẫu nhũ tương dầu-nước để nghiên cứu ảnh hưởng và mô 

phỏng quá trình vận chuyển dầu bằng đường ống được mô tả như sau: 

- Xác định tỉ lệ nước và dầu cần pha trộn dựa trên hàm lượng nhũ để chuẩn bị 

mẫu nhũ tương có thể tích 200ml 
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- Điều chỉnh nhiệt độ dung dịch khoảng 60oC hay nhiệt độ tương thích với thực tế 

- Rót dầu và nước vào bình chứa 1 và 5 theo tỉ lệ tính toán 

- Ổn định dầu và  nước trong bình chứa 1 và 5 khoảng 10-15 phút 

- Mở van 2 và điều chỉnh tốc độ nước khoảng 2ml/phút 

- Điều chỉnh tốc độ khuấy trộn hỗn hợp dầu nước đến 2000 vòng/phút 

- Quá trình tạo nhũ tương kết thúc khi lượng nước trong bình 1 kết thúc 

- Đo kích thước hạt nhũ bằng kính hiển vi điện tử. Trong trường hợp kích 

thước hạt nhũ lớn hơn 100µm, lập lại các bước trên với vận tốc nước nhỏ 

hơn 2ml/phút. 

2.4.3. Phương pháp xác định độ nhớt động học 

Rót mẫu nhũ tương dầu nước từ bình thủy tinh sang cốc thí nghiệm. Trong cốc 

thí nghiệm được thiết lập đầu dò của hệ thống MV viscometer Rotovisco VT-550 

tại nhiệt độ ban đầu. Mẫu nhũ tương cần đo độ nhớt động học được giữ ổn định 

trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó mẫu nhũ tương được hạ nhiệt độ bằng thiết 

bị làm lạnh với tốc độ 0.15oC/phút với vận tốc biến dạng 20s–1. Quy trình xác định 

độ nhớt động học được tiếp tục đến khi đạt được nhiệt độ 21oC tương đương với 

nhiệt độ thấp nhất của nước biển. 

 

Hình 2. 8 Hệ thống MV viscometer Rotovisco VT-550  
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2.4.4. Mô hình toán học lưu biến cho dầu thô mỏ Cá Tầm –Vietsovpetro 

Phương trình mô tả tính lưu biến của dầu thô mỏ Cá Tầm được diễn tả dưới 

dạng phương trình toán học, phương trình phụ thuộc các biến số hàm lượng ngập 

nước W% và nhiệt độ lưu chất ToC: 

                  µ = µo* f(W, Т)                                                         (2.20) 

µo – Độ nhớt của môi trường tán xạ ở nhiệt độ To, mPa.s 

W- hàm lượng nước, % V, T –nhiệt độ nhũ tương dầu nước, oC 

Phương pháp xây dựng mô hình toán học [6] dựa trên cơ sở tổ hợp các phương 

trình thực nghiệm, từ đó lựa chọn các kết quả chính xác, gần đúng nhất với các kết 

quả thu được trong phòng thí nghiệm. Các phương trình chọn lọc được sử dụng để 

mô phỏng quá trình chuyển động hỗn hợp dầu khí với điều kiện tác động bên ngoài 

cho trước (độ ngập nước, nhiệt độ). 

Về cơ bản phương trình phụ thuộc các biến số được thể hiện như phương trình 

(2.20), việc đầu tiên để xác lập phương trình (2.20) ta cần xác đinh phương trình 

phụ thuộc bên dưới khi nhiệt độ không đổi: 

µ = f(W)                                                 (2.21) 

Các dữ liệu để xây dựng phương trình (2.21) được lấy từ thực nghiệm, các số 

liệu trong phòng thí nghiệm. Phương trình phụ thuộc biến số hàm lượng nước trong 

dầu thô vào độ nhớt có dạng tổng quát phương trình bậc 2 - đường cong phụ thuộc 

(có sai số nhỏ nhất) , từ các kết quả thực tế thu được trong phòng thí nghiệm có thể 

xác định các hệ số (ai)  : 

                                                       µ= a0*W2 + a18W + a 2                                 (2.22) 

Các hệ số của phương trình (2.22) có thể được xác đinh bằng phương pháp – 

xây dựng ma trận các điểm thực nghiệm gần với đường cong mô phỏng nhất. Bước 

tiếp theo lập bảng 1 thể hiện ma trận các điểm để xây dựng đường cong phụ thuộc 

của phương trình (2.22) tại các nhiệt độ khảo sát 31oC, 35oC, 40oC, 45oC, 50oC, 

55oC, 60oC. 
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Bảng 2. 5 Các thông số mô tả tính lưu biến nhũ tương của dầu thô mỏ Cá Tầm 

W(%V) µ Độ nhớt (mPa*s) 

 
31oC 35oC 40oC 45oC 50oC 55oC 60oC 

0 78,5 71,2 62,3 25,8 23,8 20,1 17,9 

5 80,1 72,5 65,1 28,5 25,1 23,1 19,5 

10 82,3 75,6 68,5 35,2 32,1 26,5 21,9 

20 90,4 85,4 80,2 56,2 49,9 45,9 41,5 

30 126,5 115,6 102,5 85,2 67,5 54,2 49,6 

40 220,6 215,3 182,6 155,3 136,8 115,6 95,2 

50 420,1 398,5 393 273,2 256,.5 231,6 204,1 

60 678,2 636,9 598,2 480,6 456,9 398,5 370,1 

65 870,3 824,3 785,1 652,1 613,1 560,2 496,5 

 

Trên cơ sở số liệu của Bảng 2.5., phương trình µ = µo*f(W, Т) được xem xét cho 

các khoảng nhiệt độ và hàm lượng nước khác nhau: 

Trường hợp 1: Khi nhiệt độ dầu thô dao động 31oC-40oC và hàm lượng nước 

nhỏ hơn 20 %V: 

Dựa trên các kết quả thực nghiệm, khảo sát tất cả các phương trình bằng phần 

mềm excel để lựa chọn phương trình phù hợp với sai số nhỏ nhất cho phép nhỏ nhất 

(phương trình bậc hai). 

 

Hình 2. 9 Sự phụ thuộc của độ nhớt hỗn hợp dầu thô vào hàm lượng nước 

khi nhiệt độ dao động 31-40 oC 

y = 0.0206x2 + 0.1788x + 78.552
R² = 0.9996

y = 0.0278x2 + 0.1569x + 71.151
R² = 0.9998

y = 0.0261x2 + 0.3675x + 62.385
R² = 0.9995
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Hệ phương trình mô tả tính lưu biến như sau: 

µ 31oC = 0,0206*W2 +0,1788*W + 78,552 ;  R2=0,999 

µ 35oC = 0,0278∙W2 +0,1569∙W + 71,151 ; R2=0,999                                                          (2.23) 

µ 40oC = 0,0261∙W2 +0,3675∙W + 62,385 ; R2=0,999 

với R2–hệ số chính xác 

Sai số phép đo các lần thí nghiệm khi thực hiện trong phòng thí nghiệm được 

xác định bằng giá trị trung bình tiêu chuẩn εtb, εtb  không được vượt quá 5% để đảm 

bảo độ chính xác và tin cậy của kết quả nhận được (Hình 2.9).   

Bước tiếp theo của mô phỏng là tính toán các hệ số của phương trình sử dụng 

dữ liệu từ hệ phương trình (2.23) theo trình tự nhiệt độ tăng dần như bảng 2.6. 

Bảng 2. 6 Các hệ số của hệ phương trình (2.23) 

Dạng phương 

trình 
ToC 

Hệ số 

а2
 a1 a0 

µ = f(W) 

31 

35 

40 

0,0206 

0,0278 

0,0261 

0,1788 

0,1569 

0,3675 

78,552 

71,151 

62,385 

Tính toán các hệ số nhận được phương trình bậc 04 phụ thuộc 03 biến số: độ 

nhớt, độ ngập nước, nhiệt độ. 

   µ = µo * f(W, Т) = µo * ( (α0 + α1∙Т+ α2∙Т2) ∙W2 + (β0 + β1∙Т + β2∙Т2)∙W  + (γ0 + 

γ1∙Т + γ2∙Т2) )  

với αi, βi и γi (i = 0, 1, 2) – các hệ số được xác định theo bảng 2, µo 
-
 độ nhớt của 

môi trường tán xạ tại nhiệt độ To (31oC) (mPa.s), µ - độ nhớt nhũ tương tại nhiệt độ 

T(mPa.s), W – độ ngập nước của mẫu phân tích (%), T- nhiệt độ khảo sát (oC)   

Sự phụ thuộc của độ nhớt vào độ ngập nước và nhiệt độ 

0,0206  = α 0 + α 131   + α 2312 

0,0278  = α 0 + α 135  + α 2352                                              (2.24) 

0,0261  = α 0 + α 140  + α 2402 

0,1788  =  β0 + β131 + β2312 

0,1569  =  β 0 + β 135  + β 2352                                             (2.25)  

0,3675  =  β 0 + β 140 + β 2402 
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78,552  = γ 0 + γ 131 + γ 2312 

71,151  = γ 0 + γ 135  + γ 2352                                                     (2.26) 

62,385  = γ 0 + γ 140 + γ 2402 

Giải các hệ phương trình (2.24– 2.16) nhận được các phương trình sau: 

α =  -0,2931+ 0,0175∙Т -0,00024∙Т2                                   (2.27) 

β = 6,0863 – 0,3545∙Т+ 0,0052∙Т2                                      (2.28) 

γ = 134,893 – 1,8807∙Т + 134,893∙ Т2                                (2.29) 

Để chính xác hóa kết quả thực nghiệm ta có Hệ số Ω= 1/ µo =1/78.5=0,0127 

Kết hợp các phương trình (2.27-2.29) nhận được phương trình tổng quát mô tả tính 

chất lưu biến dầu thô mỏ Cá Tầm với nhiệt độ dầu thô dao động 31oC-40oC và hàm 

lượng nước nhỏ hơn 20% như sau: 

µ = µof(W, Т) =  0,0127 * µo * ((-0,2931+ 0,0175∙Т -0,00024∙Т2)∙W2  + (6,0863 – 

0,3545∙Т+ 0,0052∙Т2)∙W +(134,893 – 1,8807∙Т + 134,893∙ Т2))            

Độ sai số tối đa cho phép của phương trình lưu biến 2.23 so với phép đo thực tiễn là 

5.4%. 

Trường hợp 2: Khi nhiệt độ dầu thô dao động 31oC-40oC và hàm lượng nước 

trong khoảng 20-65%V: 

Phương trình tổng quát mô tả tính chất lưu biến dầu thô mỏ Cá Tầm với nhiệt độ 

dầu thô dao động 31oC-40oC và hàm lượng nước dao động 20-65% như sau: 

µ = µo * f(W, Т)  = 0.011* µo *((1,3479 – 0,050∙Т + 0,.00065∙Т2*W2 + (-78,760 – 

3,313∙Т- 0.044∙Т2)*W + (1182,666 – 47,956∙Т + 0,629∙ Т2)) 

Độ sai số tối đa cho phép của phương trình lưu biến trên so với phép đo thực tiễn là 

6.8%. 

Trường hợp 3: Khi nhiệt độ dầu thô dao động 45oC-60oC và hàm lượng nước 

nhỏ hơn 20%V: 

Phương trình tổng quát mô tả tính chất lưu biến dầu thô mỏ Cá Tầm với nhiệt độ 

dầu thô dao động 45oC-60oC và hàm lượng nước nhỏ hơn 20% như sau: 

µ = µo * f(W, Т)  = 0,038∙ µo∙((0,4800 – 0,01695∙Т + 0,00017∙Т2)∙ W2+ (-6.284 

+0,288.T- 0,00314∙Т2)∙W + (64,674 – 1,1443∙Т + 0,0061∙ Т2)) 
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Độ sai số tối đa cho phép của phương trình lưu biến trên so với phép đo thực tiễn là 

4.8%. 

Trường hợp 4: Khi nhiệt độ dầu thô dao động 45oC - 60oC và hàm lượng nước 

dao động 20-65%V: 

Phương trình tổng quát mô tả tính chất lưu biến dầu thô mỏ Cá Tầm với nhiệt độ 

dầu thô dao động 45oC-60oC và hàm lượng nước dao động 20-65% như sau: 

µ = µo * f(W, Т) =  0,0177∙ µo*((0,4800 – 0,01695*Т + 0,00017*Т2)∙W2  + (-6,284 

+0,288.T- 0,00314∙Т2)*W +(64,674 – 1,1443*Т + 0,0061* Т2)) 

Độ sai số tối đa cho phép của phương trình lưu biến trên so với phép đo thực tiễn là 

8.0%. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu nhận thấy rằng: 

- Đưa ra phương trình lưu biến của nhũ tương của mỏ Cá Tầm phụ thuộc 

không chỉ ở hàm lượng nước mà cả nhiệt độ của hỗn hợp. 

- Từ kết quả thí nghiệm và phương trình lưu biến, nhận thấy khi hàm lượng 

trong hỗn hợp nhỏ hơn 15% ảnh hưởng của pha tán xạ lên tính lưu biến của 

nhũ tương dầu – nước không lớn. Ảnh hưởng này tăng dần khi hàm lượng 

nước vượt quá 20% và tăng dần tới điểm chuyển pha. 

2.5. Tổng hợp đánh giá các giải pháp các giải pháp công nghệ xử lý vận chuyển 

dầu nhiều paraffin đã được ứng dụng tại Vietsovpetro 

Các nhóm giải pháp xử lý dầu nhiều paraffin đã thực hiện ở mỏ Bạch Hổ và 

Rồng nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý và vận chuyển dầu bằng đường ống 

bao gồm các nhóm giải pháp sau:  

2.5.1. Xử lý dầu bằng gia nhiệt và dùng hóa phẩm Crompic 

Thời gian đầu, khi đưa mỏ Bạch Hổ vào khai thác trong điều kiện bị cấm vận 

kinh tế, lĩnh vực khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu và khí còn rất mới mẻ 

ở Việt Nam, việc tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ có nhiều hạn chế. Toàn 

bộ thiết bị công nghệ và hệ thống phát triển mỏ đều theo thiết kế của các Viện thiết 

kế dầu khí biển toàn Liên Xô (cũ) (NIPI) [25].  

Hệ thống thu gom xử lý và các đường ống vận chuyển dầu được thiết kế nối 
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liền các giàn MSP với nhau, các đường ống không được bọc cách nhiệt, giống như 

mô hình phát triển và khai thác mỏ dầu khí ở vùng biển Caspi, nước Cộng hòa 

Azerbaijian thuộc Liên Xô (cũ). Theo mô hình thiết kế phát triển của mỏ Bạch Hổ, 

dầu sau khi khai thác được tách khí trực tiếp trên các giàn MSP được vận chuyển 

sang giàn MSP khác hoặc giàn công nghệ trung tâm (CPP), sau đó đến FSO. Trong 

khi đó, dầu khai thác ở mỏ Bạch Hổ là dầu nhiều paraffin, có độ nhớt và nhiệt độ 

đông đặc cao. Vận chuyển dầu này bằng đường ống không bọc cách nhiệt ở môi 

trường biển có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dầu gây nguy cơ lắng đọng 

paraffin và tắc nghẽn đường ống rất cao [9]. Do đó, nhu cầu khai thác mỏ Bạch Hổ 

đòi hỏi các giải pháp đảm bảo quá trình thu gom và vận chuyển dầu phải liên tục và 

an toàn. 

Giải pháp gia nhiệt và dùng hóa phẩm Crompic xử lý để vận chuyển dầu thô mỏ 

Bạch Hổ đến kho nổi chứa xuất FSO-1 đã được sử dụng và phát triển thành công trong 

thời kỳ đầu khai thác mỏ Bạch Hổ để vận chuyển dầu từ các MSP đến FSO.  

 

Hình 2. 10 Nhiệt độ đông đặc của dầu xử lý bằng dung dịch 10% Crompic [24] 

Sơ đồ công nghệ và giải pháp gia nhiệt cho dầu kết hợp với việc sử dụng 

Crompic xử lý dầu để vận chuyển được minh họa ở Hình 2.11. Theo đó, sản phẩm 

khai thác từ các giếng được chuyển vào bình tách dầu khí cấp 1, tại đây khí đồng 
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hành được tách ra khỏi dầu. Dầu và khí hòa tan còn lại dưới áp suất bình tách cấp 1 

được đưa sang thiết bị phun trộn 2. Tại đây, dầu được trộn lẫn với dung dịch 10% 

bicromat natri (Na2Cr2O7.2H2O) hay còn gọi là Crompic. Hỗn hợp tiếp tục được đưa 

vào lò 3 nung đến nhiệt độ 80-900C, sau đó được dẫn sang bình ủ nhiệt 4 và giữ 

trong khoảng thời gian 30 phút. Tại bình ủ nhiệt dầu được làm nguội đến nhiệt độ 

35-400C và sau đó bơm vào đường ống ngầm dưới đáy biển đến FSO Chí Linh. 

Hiệu quả xử lý dầu nhiều paraffin bằng Crompic được trình bày trên Hình 2.10. 

Giải pháp giảm độ nhớt và nhiệt độ đông đặc của dầu nhiều paraffin trên MSP mỏ 

Bạch Hổ đã kết hợp hai phương pháp xử lý dầu: gia nhiệt kết hợp sử dụng hóa 

phẩm. Giải pháp tổng hợp này cho phép giảm nhiệt độ đông đặc của dầu nhiều 

paraffin mỏ Bạch Hổ từ 29-330C xuống còn 22-210C và độ nhớt ở 400C từ 36 

mPa*s xuống còn 25 mPa*s. 
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Hình 2. 11 Hệ thống công nghệ giải pháp xử lý gia nhiệt và dùng Crompic xử lý để 

vận chuyển dầu mỏ Bạch Hổ [10] 

Giải pháp xử lý thành công dầu mỏ Bạch Hổ bằng hóa phẩm phi truyền thống 

Crompic vận chuyển dầu an toàn từ giàn cố định MSP-1 đến tàu chứa dầu FSO 

trong điều kiện Việt Nam bị bao vây cấm vận đã góp một phần quan trọng vào việc 

khai thác dầu an toàn liên tục ở mỏ Bạch Hổ thời gian đầu, tạo tiền đề và phát triển 

mỏ những năm tiếp theo. Tuy nhiên giải pháp này hiện nay không còn được áp dụng 

do Crompic là loại hóa phẩm không thân thiện với môi trường trong khi nguồn hóa 

phẩm thế hệ mới rất dồi dào. 
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2.5.2. Vận chuyển hỗn hợp dầu – khí 

Kết quả nghiên cứu tính chất lưu biến dầu ngậm khí trong điều kiện phòng thí 

nghiệm đã cho phép triển khai công nghệ vận chuyển hỗn hợp dầu và khí trong điều 

kiện đường ống vận chuyển không được bọc cách nhiệt.  

Công nghệ vận chuyển dầu và khí được triển khai để vận chuyển hỗn hợp lỏng 

khí từ các giàn khai thác khu vực phía Nam sang khu vực phía Bắc mỏ Bạch Hổ từ 

giàn MSP-1 đến giàn MSP-4. Sản phẩm của MSP-1 được chuyển sang giàn MSP-4 

theo đường ống Ø325mm, chiều dài 7527 m.  Sau khi hòa trộn với sản phẩm giàn 

MSP-4, hỗn hợp này được đưa vào bình tách cấp 1 có thể tích 12,5 m3 để tách khí 

sau đó chuyển vào bình tách cấp 2 (100 m3).  

Sự chuyển động của hỗn hợp lỏng – khí theo đường ống ngầm dưới nước 

không bọc cách nhiệt kéo theo những tổn hao nhiệt lớn. Khi tăng lưu lượng lên 1,5 

lần và tăng nhiệt độ ban dầu của dòng từ 87 lên 1000C thì nhiệt độ của hỗn hợp lỏng 

khí thực tế đi đến giàn 4 vẫn không thay đổi và không vượt quá 23 0C, bằng nhiệt độ 

môi trường nước biển và thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dầu. Như vậy về nguyên lý 

đã chỉ ra được khả năng vận chuyển dầu nhiều paraffin theo đường ống ngầm dưới 

nước không cách nhiệt trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dầu. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, Vietsovpetro đã áp dụng thành công giải pháp vận 

chuyển hỗn hợp dầu khí, hình thành công nghệ vận chuyển hỗn hợp dầu khí ở điều 

kiện nhiệt độ của chất lưu thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dầu, làm thay đổi căn bản 

công nghệ vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ngầm ngoài khơi. 

2.5.3. Vận chuyển dầu bão hòa khí bằng thiết bị tách khí sơ bộ  

Vận chuyển sản phẩm khai thác ở dạng hỗn hợp dầu khí cho phép giảm độ 

nhớt và nhiệt độ đông đặc dầu trong đường ống vận chuyển. Tuy nhiên trong quá 

trình vận chuyển lượng khí tách ra nhiều, tổn hao áp suất cục bộ gia tăng kèm theo 

sự hình thành các nút dầu hay nút khí, gây nên các xung động trong đường ống ảnh 

hưởng đến hoạt động hệ thống thu gom trên các giàn công nghệ trung tâm cũng như 

các giàn khai thác. Để giải quyết vấn đề giảm áp suất trong hệ thống thu gom vận 

chuyển dầu và khí người ta có thể thực hiện bằng cách sau: 
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Giải pháp 1 – Giảm tải cho đường ống, có thể thực hiện việc xây dựng thêm 

các đường ống phụ, kết nối từ các BK đến giàn CPP (CPP-2/CPP-3). Việc này có 

tác động tích cực đến việc giảm tổn hao áp suất trong đường ống do vì giảm công 

suất vận chuyển. Tuy nhiên, tổn hao áp suất trong phần ống đứng theo hướng đi lên 

của chuyển động sẽ vẫn cao. Do đó, áp suất ở đầu đường ống vẫn còn cao. Các hậu 

quả tiêu cực tiếp theo là những khó khăn kỹ thuật trong việc lắp đặt các đường ống 

phụ trong diện tích vùng nước giới hạn của mỏ và cần phải xây dựng thêm các khối 

trụ đỡ chuyên dụng để lắp đặt một lượng lớn các ống đứng trên CPP. Ngoài ra, lưu 

lượng trong đường ống giảm dẫn đến nhiệt độ của hỗn hợp giảm nhanh trước khi 

đến giàn CPP, dẫn đến cần thiết phải tái gia nhiệt cho dầu lên đến 600C để thực hiện 

quá trình tách nước hiệu quả [7].  

Giải pháp 2 – Sử dụng máy bơm hai pha để bơm hỗn hợp lỏng khí. Sự hạn chế 

của các máy bơm này là sử dụng lượng điện năng lớn và cần phải lắp đặt 2 bộ máy 

bơm (1 làm việc và 1 dự phòng). Đối với các BK cần có các máy bơm hiệu suất cao 

và công suất lớn để vận chuyển liên tục sản phẩm, tuy nhiên thực tế các BK không 

có đủ không gian để lắp đặt các thiết bị này và khu vực nhà ở.  

Giải pháp 3 – giảm áp suất trong hệ thống thu gom được thực hiện bằng cách 

thay đổi cấu trúc dòng chảy của hỗn hợp. Thay đổi tỷ phần khí trong đường ống có 

thể giảm tổn hao áp suất, giảm xung động, cho đến khi đường ống vận hành chuyển 

sang chế độ không có xung động. Để giảm tỷ phần khí cần phải trang bị thêm thiết 

bị tách khí sơ bộ để vận chuyển dầu dưới trạng thái dầu bão hòa khí. Trong trường 

hợp này, số lượng đường ống có thể không ít hơn giải pháp 1, song chức năng 

đường ống đã thay đổi.  

Liên doanh Vietsovpetro đã phát triển thành công giải pháp vận chuyển dầu bão 

hòa khí bằng cách sử dụng bình tách khí sơ bộ (UPOG), giảm thiểu hình thành chu kỳ 

các nút lỏng - khí dồn về hệ thống xử lý trên giàn, giảm tổn thất áp suất vận chuyển 

trong đường ống. Giải pháp này đã cho phép chuyển đổi công năng các giàn cố định 

MSP thành giàn nhẹ BK ở cuối đời khai thác mỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao; 
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2.5.4. Xử lý gia nhiệt kết hợp với hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc để vận 

chuyển dầu mỏ Rồng sang mỏ Bạch Hổ 

Sau khi tầng Móng mỏ Bạch Hổ được phát triển đưa vào khai thác, trong năm 

1988,  LD Vietsovpetro đưa mỏ Rồng vào khai thác bằng giàn cố định RP-1 cách 

CPP-2 mỏ Bạch Hổ khoảng 34 km. Để vận chuyển dầu, Vietsovpetro đã xây dựng 

đường ống RP-1→ RC-1→ BT-7 → CPP-2 kết nối hai mỏ Bạch Hổ và Rồng, 

không bọc cách nhiệt với các cấp đường kính 426*16mm và 325 *16 mm với tổng 

chiều dài 34 km. Dầu khai thác ở RP-1 là dầu nhiều paraffin và asphalten, có nhiệt 

độ đông đặc và độ nhớt cao. Để vận chuyển dầu này đến mỏ Bạch Hổ, Vietsovpetro 

đã phải sử dụng hoá phẩm giảm nhiệt độ đông đặc để xử lý để cải thiện tính chất lưu 

biến. Tuy nhiên, nhiệt độ dầu tại miệng giếng quá thấp, ở mức 45-500C, không thể 

đảm bảo hiệu quả xử lý bằng hóa phẩm. Dầu đã phải gia nhiệt lên đến 800C nhờ 

thiết bị gia nhiệt đặt trên RP-1. Sau khi xử lý gia nhiệt, kết hợp với hóa phẩm giảm 

nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ đông đặc của dầu RP-1 đã giảm xuống ở mức 18-210C 

và độ nhớt giảm đi nhiều lần. Dầu được vận chuyển đến CPP-2 mỏ Bạch Hổ bằng 

đường ống RP-1→ RC-1→ BT-7 → CPP-2.  

2.5.5. Sử dụng địa nhiệt kết hợp với hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc vận 

chuyển dầu ở mỏ Rồng 

Nhiệt độ giếng khai thác biến đổi theo chiều sâu của giếng, được đặc trưng 

bằng khái niệm gradient nhiệt độ. Gradient nhiệt độ là sự thay đổi nhiệt độ của 

giếng khai thác theo chiều sâu trên 100 m, đơn vị là 0C/100m. Tham số địa nhiệt 

này được xác định bằng nhiệt độ đáy giếng trừ đi nhiệt độ bề mặt 260C (với vùng 

nhiệt đới), 15 0C (với vùng ôn đới) chia cho độ sâu giếng khoan nhân 100m. Đối với 

khu vực thềm lục địa Nam Việt Nam giá trị địa nhiệt thường thay đổi trong khoảng 

2,1 đến 4,8 0C/100m, trung bình khoảng 2,28 0C/100m. 

Giải pháp sử dụng địa nhiệt kết hợp với hóa phẩm là giải pháp bơm hóa phẩm 

sâu xuống lòng giếng khai thác bằng ống xung lượng, tại đó nhiệt độ chất lỏng nhờ 

tham số địa nhiệt được duy trì ở nhiệt độ cao, nâng cao hiệu quả xử lý dầu bằng hóa 

phẩm mà không cần tiến hành gia nhiệt dầu như phương pháp bơm hóa phẩm tại bề 
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mặt. Giải pháp này đã được thực hiện lần đầu tiên với tuyến đường ống RC-2 –RP-1 

xây dựng tại khu vực Đông Nam mỏ Rồng, cách giàn cố định RP-1 khoảng 18 km 

đường kính 426*16mm. Do đặc trưng của tuyến ống dài, đường kính lớn, không 

được bọc cách nhiệt, vận chuyển sản phẩm khai thác dưới dạng hỗn hợp lỏng-khí, 

nên mức độ mất mát nhiệt ra môi trường rất lớn, gây nên hiện tượng lắng đọng 

paraffin mạnh mẽ, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển sản phẩm khai thác ở giàn 

RC-2. Trong khi đó, nhiệt độ ban đầu của dòng sản phẩm thấp, khoảng 45-550C, 

cho nên việc xử lý dầu theo phương pháp truyền thống, như bơm hóa phẩm vào hệ 

thống thu gom trên miệng giếng không hiệu quả. Như đã trình bày ở phần đầu của 

chương này, thì nhiệt độ tối ưu để xử lý dầu bằng hóa phẩm phải lớn hơn nhiệt độ 

xuất hiện tinh thể paraffin trong dầu khoảng 100C. Như vậy xử lý dầu bằng hóa 

phẩm giảm nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ dầu phải không nhỏ hơn 65-700C. Việc lắp 

đặt hệ thống gia nhiệt như đã thực hiện cho RP-1 để vận chuyển dầu sang mỏ Bạch 

Hổ sẽ tăng chi phí vận hành mỏ. Để giải quyết tình trạng này, người ta đã đưa ra 

giải pháp tận dụng địa nhiệt của giếng dầu, tức sử dụng nguồn nhiệt của giếng dầu ở 

độ sâu cần thiết để có nhiệt độ không nhỏ hơn 650C. Như vậy, hóa phẩm giảm nhiệt 

độ đông đặc của dầu sẽ được bơm vào dòng sản phẩm của giếng tại độ sâu mà nhiệt 

độ của dòng sản phẩm cao hơn 650C. Theo tính toán và khảo sát thực tế giếng tại 

các công trình mỏ Rồng cho thấy, ở độ sâu của giếng khoảng 2000-2500m, nhiệt độ 

của giếng đạt mức 650C ( Hình 9), càng sâu, nhiệt độ càng cao. Như vậy, tại RC-2 

đã tiến hành thiết kế đường bơm hóa phẩm bằng ống xung lượng đường kính 7 mm 

xuống các giếng ở độ sâu cách miệng giếng khoảng 2000-2500 m. 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như khả năng 

triển khai ở thực tế sản xuất trên RC-2 [25], đã tiến hành bơm hỗn hợp hóa phẩm 

giảm nhiệt độ đông đặc HP-1 và HP-2 theo tỷ lệ 50:50, định lượng 1000 ppm. Hỗn 

hợp hóa phẩm này có hiệu quả tốt nhất trong việc xử lý dầu RC-2. Mỗi hóa chất có 

tác dụng ức chế lắng đọng paraffin trong một vùng nhất định, hổ trợ cho nhau: hóa 

phẩm HP-1 có khả năng ức chế những tinh thể paraffin ở khoảng hydrocacbon C18 - 

C28, còn hóa phẩm HP-2 lại có công dụng trong khoảng C28 - C35. Như vậy, việc sử 
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dụng đồng thời hai hóa phẩm này sẽ ức chế được toàn bộ dãy paraffin rắn trong dầu 

thô các mỏ Rồng và Bạch Hổ của LD Vietsovpetro. Hơn nữa, hai hóa phẩm này có 

độ nhớt rất khác nhau, hóa phẩm HP-1 có độ nhớt cao, trong khi đó hóa phẩm HP-2 

lại có độ nhớt thấp, do đó, áp suất bơm hỗn hợp các hóa phẩm này theo đường ống 

xung lượng đường kính 7mm chiều dài 2000-2500m sẽ có áp suất không vượt quá 

áp suất của máy bơm định lượng 220 atm. Hỗn hợp hóa phẩm được sử dụng ở mức 

định lượng 900-1100 ppm. 

Việc xử lý dầu nhiều paraffin RC-2 mỏ Rồng bằng công nghệ tận dụng địa 

nhiệt của giếng dầu kết hợp với hóa phẩm đem lại hiệu quả rõ rệt. Kết quả là dầu 

RC-2 có nhiệt độ miệng giếng thấp (45-550C) được xử lý với hiệu quả cao đảm bảo 

khả năng vận chuyển an toàn dầu khai thác trên RC-2 theo đường ống RC-2→RP-1.  

Giải pháp tận dụng địa nhiệt của giếng để dầu xử lý dầu nhiều paraffin bằng 

hóa phẩm đã mang lại hiệu quả to lớn tại các mỏ thuộc Lô 09-1, bên cạnh đó còn 

góp phần cho phép vận chuyển dầu các mỏ kết nối có nhiệt độ thấp đi xa. 

2.5.6. Vận chuyển dầu pha loãng với condensate  

Giải pháp này áp dụng thành công trong xử lý lắng đọng paraffin trong đường 

ống vận chuyển dầu từ mỏ Rồng về mỏ Bạch Hổ. 

Mỏ Rồng và mỏ Bạch Hổ được nối với nhau bằng hai tuyến đường ống dẫn 

dầu  

Dầu vận chuyển theo đường ống thứ nhất từ mỏ Rồng sang mỏ Bạch Hổ, còn 

condensate từ mỏ Bạch Hổ được thu gom và vận chuyển đến RP-3 theo tuyến ống 

thứ hai. 

Giải pháp sử dụng condensate có sẵn tại mỏ thay thế dung môi truyền thống để 

pha loãng dầu thô mỏ Rồng ở hàm lượng trên 5%, làm giảm độ nhớt và nhiệt độ 

đông đặc của dầu thô, cho phép vận chuyển an toàn bằng đường ống dài 42 km từ 

dầu mỏ Rồng sang mỏ Bạch Hổ [9]. 

Tuy nhiên giải pháp này bị hạn chế khi không có nguồn condensate hoặc 

không thể đưa condensate vào đường ống vận chuyển. 

Bên cạnh đó còn có giải pháp bơm bổ sung nước biển vào đường ống đang vận 
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hành làm tăng tối đa vận tốc dòng chảy, cho phép tẩy rửa lớp lắng đọng paraffin 

mềm trong đường ống. Giải pháp này đã thay thế hệ thống phóng thoi, mang lại 

hiệu quả tích cực và phục hồi được khả năng lưu thông của đường ống 

 KẾT LUẬN 

Dầu thô mỏ Bạch Hổ và Rồng khai thác từ các tầng sản phẩm khác nhau: 

Móng, Oligoxen, Mioxen đều chứa hàm lượng paraffin cao, độ nhớt lớn, là thách 

thức cho việc khai thác và vận chuyển dầu bằng đường ống ngoài khơi: 

• Dầu của Vietsovpetro tùy theo nhiệt độ mà tuân thủ theo các mô hình lưu 

biến: 

- Ở nhiệt độ t0 > 370C, theo mô hình lưu biến chất lỏng Newton; 

- Nhiệt độ t0 < 370C theo mô hình Bingham hoặc Bulkley-Herschel 

• Các nghiên cứu tính lưu biến của hỗn hợp 2 pha trước đây và giai đoạn hiện 

nay cho thấy, tính lưu biến của hỗn hợp dầu nước xấu đi khi tỷ phần nước trong hỗn 

hợp tăng dần. Với hàm lượng nhỏ hơn 10%, ảnh hưởng của nước đến tính lưu biến 

của hỗn hợp dầu nước không đáng kể. Độ nhớt của nhũ tương dầu nước sẽ tăng dần 

và đạt giá trị lớn nhất, đến khi hàm lượng nước đạt 68%, Đây là điểm chuyển pha 

của nhũ tương dầu nước mỏ Bạch Hổ từ nhũ tương nghịch (nước trong dầu) chuyển 

sang nhũ tương thuận (dầu trong nước); 

• Tổng hợp phân tích đánh giá của giải pháp công nghệ xử lý dầu nhiều 

paraffin của Vietsovpetro qua các thời kỳ nhận thấy giải pháp nhiệt hóa được áp 

dụng rộng rãi và đặc biệt phù hợp với giai đoạn khai thác cuối của các mỏ lớn và 

các mỏ nhỏ cận biên bắt đầu đưa vào khai thác. 
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CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 

HÓA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN DẦU 

NHIỀU PARAFFIN CỦA VIETSOVPETRO VÀ CÁC MỎ KẾT NỐI 

BẰNG ĐƯỜNG ỐNG NGẦM NGOÀI KHƠI 

3.1. Giải pháp xử lý nhiệt – hóa trong xử lý và vận chuyển dầu thô 

3.1.1 Xử lý gia nhiệt cho dầu 

a. Cơ chế tác động của nhiệt lên dầu nhiều paraffin 

Lắng đọng paraffin và sáp chỉ bắt đầu diễn ra trong hệ dầu thô khi nhiệt độ dầu 

thô giảm đến dưới nhiệt độ xuất hiện paraffin (WAT- Wax appearance 

temperature). Khi đó các tinh thể paraffin và sáp bắt đầu xuất hiện mầm kết tinh. 

Sau đó khi nhiệt độ tiếp tục giảm sự kết tinh các tinh thể phát triển mạnh và tạo nên 

từng mảng trong dầu thô, có thể bám trên đường ống trong quá trình vận chuyển, 

gây ra bó hẹp tiết diện đường ống và tạo nút bịt bít tắc đường ống [12]. 

Từ cơ chế lắng đọng khi nhiệt độ dầu thô giảm, các nhà khoa học đề xuất 

phương pháp nâng nhiệt độ dầu thô để hòa tan và ngăn ngừa lắng đọng trong đường 

ống. Khi nhiệt độ dầu thô dưới nhiệt độ WAT, các tinh thể paraffin và sáp tồn tại ở 

trạng thái lơ lửng trong dầu thô. Khi nâng nhiệt độ quá điểm WAT, các tinh thể trên 

vẫn chưa hòa tan hoàn toàn trong dầu thô, chỉ đến khi nâng nhiệt độ lên tiếp đến 

nhiệt độ cáo hơn nhiệt độ  nóng chảy paraffin (WDT- Wax Disappearance 

temperature) khoảng 5-10oC, thì các tinh thể  paraffin và sáp mới tan hoàn toàn hòa 

tan trong dầu. Thông thường tùy tính chất của từng loại dầu thô, các nhiệt độ WAT 

và WDT có thể khác nhau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng WDT thường cao hơn 

WAT từ 10 - 150C. Đây là cơ chế hòa tan lắng đọng paraffin và sáp trong đường 

ống khi sử dụng phương pháp nhiệt. 

b. Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng về phương pháp gia nhiệt của 

Vietsovpetro 

 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ hạ điểm đông của dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng 

Một trong những biện pháp hạ điểm đông của dầu thô là gia nhiệt cho dầu. Tuy 

nhiên, với các mức gia nhiệt khác nhau, ta thu được cá nhiệt độ đông đạc của dầu 
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khác nhau. Nhiệt độ đông đặc của dầu được xác định theo phương pháp ASTM D-

97. Một số kết quả xác định nhiệt độ đông đặc của dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng khi gia 

nhiệt ở các mức độ khác nhau được trình bày trong Bảng 3.1. 

Bảng 3. 1 Ảnh hưởng của gia nhiệt đến nhiệt độ đông đặc của dầu mỏ Bạch hổ và 

Rồng [11] 

Gia nhiệt đếnoC 

(0C) 

Điểm đông, 0C 

Dầu mỏ Bạch Hổ (Giàn 2) Dầu mỏ Rồng (Giàn RP1) 

50 32,5 26,5 

60 31,5 26 

70 27 25 

80 26,5 19 

90 25 17 

Từ kết quả ở bảng 3.1, nhận thấy, nhiệt đô đông đặc của dầu mỏ Rồng thấp hơn 

nhiều so với dầu mỏ Bạch Hổ. Nguyên nhân này, được giải thích dựa trên tổng hàm 

lượng nhựa và asphalten trong dầu mỏ Rồng cao hơn (gấp 7 lần so với dầu mỏ Bạch 

Hổ). Các chất này chính là các chất hoạt động bề mặt tự nhiên tồn tại ở trong dầu, 

có khả năng phân tán và giữ cho một số tinh thể paraffin ở dạng riêng lẻ khi chúng 

ta gia nhiệt cho dầu. Do vậy, sau khi gia nhiệt cho dầu đến nhiệt độ cao hơn WDT, 

sau đó làm lạnh, quá trình kết tinh paraffin trong dầu mỏ Rồng sẽ xảy ra chậm hơn 

và kết quả ghi nhân được là nhiệt độ đông đặc của dầu mỏ Rồng thấp hơn so với 

dầu mỏ Bạch Hổ. 

Khi tăng nhiệt độ xử lý, điểm đông của cả hai loại dầu mỏ Rồng và Bạch Hổ đều 

giảm. Điểm đông đặc cực đại nhận được khi đun nóng dầu đến nhiệt độ ở mức 

(500C). Có thể giải thích như sau: khi đun nóng dầu đến nhiệt độ này (500C) chỉ các 

tinh thể paraffin tự do bị hòa tan, chứ không làm tan chảy hoặc tách được các tinh 

thể paraffin bị bao quanh bởi các hợp chất nhựa và asphalten. Khi bị làm lạnh, một 

số tinh thể paraffin kết tinh, một số khác vẫn kết nối chặt chẽ với các phân tử nhựa 

và asphalten, tạo nên sự kết tinh tại điểm đông đặc lớn hơn. Khi gia nhiệt cho dầu ở 
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nhiệt độ cao hơn, sẽ làm cho một số phân tử nhựa và asphalten ở trạng thái tự do, sự 

tác động của nhiệt đến các tinh thể paraffin dễ dàng hơn và điểm đông của dầu sẽ 

giảm mạnh hơn. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, hình thái cấu trúc tinh thể 

của paraffin thay đổi, một số nóng chảy và hòa tan trong dầu, một số ở dạng tinh thể 

có kích thước nhỏ hơn so với ban đầu. Do đó, khi làm lạnh từ từ, các mầm kết tinh 

sẽ khó tạo thành và phát triển chậm hơn so với khi xử lý dầu thô ở nhiệt độ thấp. 

Chính vì lý do này, mà nhiệt độ đông đặc của dầu sẽ thấp. 

Đối với dầu mỏ Bạch Hổ, khi gia nhiệt cho dầu đến nhiệt độ 80-90oC, nhiệt độ 

đông đặc của dầu sẽ ở mức 25-26,5oC, thấp hơn so với nhiệt độ đông đặc của dầu 

khi chỉ gia nhiệt đến 500C khoảng 5-7oC . Giá trị này được xem là nhiệt độ đông đặc 

tối thiểu của dầu thô vì sau đó gia nhiệt thêm 100C, nhiệt độ đông đặc của dầu thay 

đổi không đáng kể. Đối với dầu Rồng, độ giảm điểm đông đặc lớn nhất khi gia nhiệt 

cho đều đến tại 80-900C (ΔТ = 90C). 

Kết quả bảng 3.1 cũng cho thấy, khi gia nhiệt cho dầu này đến mức 80-90oC, 

nhiệt độ đông đặc của dầu thô mỏ Rồng giảm được nhiều hơn, , điều này phù hợp 

với đặc trưng của dầu mỏ Rồng là chứa hàm lượng nhựa và asphalten cao. Các hợp 

chất này giống như PPD tự nhiên có trong dầu thô, có tác dụng xử lý, làm tăng tính 

linh động của dầu. 

  Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng 

Độ nhớt của dầu thô là một trong những đặc trưng lý-hóa quan trọng, được 

quyết định bởi hàm lượng các chất paraffin rắn, nhựa và asphalten có trong dầu, 

paraffin rắn khi nóng chảy cho độ nhớt thấp nhưng sau đó, khi bị làm lạnh, sự kết 

tinh, đóng rắn của paraffin trong dầu thô, sẽ làm độ nhớt của dầu gia tăng đột ngột. 

Hàm lượng nhựa và asphalten là yếu tố chính quyết định đến độ nhớt của dầu vì khả 

năng xen phủ giữa chúng làm tăng lực ma sát nội trong dòng dầu. 
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Hình 3. 1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của dầu Bạch Hổ và Rồng [15]  

Do hàm lượng paraffin, nhựa và asphalten trong dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng khác 

nhau nên độ nhớt của cả hai loại dầu rất khác nhau Tại nhiệt độ 350C, độ nhớt dầu 

mỏ Bạch Hổ 1,48 mPa*s rất thấp so với dầu Rồng là 4,31 mPa*s. Khi nhiệt độ 

giảm, độ nhớt của dầu mỏ Bạch Hổ tăng đều (tại  310C, độ nhớt của dầu này ở mức 

9,75 mPa*s) và sẽ đột ngột tăng mạnh gấp 9 lần tại nhiệt độ 300C (88,8 mPa*s) rồi 

sau đó, độ nhớt vượt quá cao, ra khỏi vùng đo của thiết bị. Với dầu mỏ Rồng khi 

nhiệt độ giảm, độ nhớt cũng tăng nhưng tăng chậm đến (ở 260C, độ nhớt là  54,4 

mPa*s) và chỉ tăng gấp đôi (106,7 mPa*s,  khi hạ xuống xuống đến 250C) (Hình 

3.1). Vì vậy, đồ thị biến thiên độ nhớt của dầu mỏ Bạch Hổ có độ dốc cao, trong khi 

đường cong độ nhớt của dầu mỏ Rồng có độ dốc thoai thoải [8]. 

3.1.2. Xử lý dầu bằng hóa phẩm PPD 

a. Mục đích, cơ chế tác dụng của PPD 

 Mục đích sử dụng chất giảm nhiệt độ đông đặc 

Hóa phẩm giảm điểm đông đặc (Pour point depressant - PPD) được dùng trong 

xử lý dầu paraffin với mục đích làm giảm nhiệt độ đông đặc và độ nhớt của dầu thô, 

cải thiện tính lưu biến của chúng. Các kết quả nghiên cứu phòng thí nghiệm cho 

thấy,PPD không làm giảm độ nhớt của dầu ở nhiệt độ cao (tại điều kiện cao hơn 

nhiệt độ xuất hiện paraffin trong dầu). Tác động của chúng chỉ thấy rõ ở nhiệt độ 

thấp, khi mà trong dầu xảy ra quá trình hình thành cấu trúc paraffin (nghĩa là dầu ở 

trạng thái chất lỏng phi Newton). Hiệu quả của phương pháp xử lý dầu phụ thuộc 
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vào tính chất lý hóa của dầu và điều kiện xử lý. Thường các chất giảm điểm đông 

đặc PPD được bơm vào dầu với hàm lượng 250-2000 ppm (dạng thương phẩm) ở 

điều kiện nhiệt độ mà tại đó, phần lớn paraffin còn ở trạng thái hòa tan (khoảng 

WAT + (5-10oC)). Hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc sẽ tăng cường và củng cố hiệu 

quả xử lý nhiệt của dầu.. Không có loại hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc PPD chung 

cho tất cả các loại dầu. Cùng một loại PPD, nhưng có hiệu quả đối với loại dầu 

paraffin mỏ này, nhưng có thể lại không hiệu quả đối với dầu nhiều paraffin mỏ 

khác. 

 Cơ chế hoạt động của PPD 

Cơ chế hoạt động của PPDc đến nay vẫn chưa được giải thích một cách thỏa 

đáng. Ở đây, cơ chế thể hiện tính chất hai mặt khi sử dụng các chất làm giảm nhiệt 

độ đông đặc PPD cho dầu như sau: 

Thứ nhất: Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc PPD cùng với paraffin tạo nên các tinh 

thể hỗn hợp khi nhiệt độ của dầu giảm và như vậy làm thay đổi cấu trúc của chúng 

trong dầu , đồng thời ngăn ngừa sự hình thành mạng cấu trúc dày đặc của các tinh 

thể paraffin trong dầu. 

Thứ hai: Các phân tử của chất giảm nhiệt độ đông đặc sẽ tạo thành tinh thể và là 

trung tâm để các hạt tinh thể paraffin tạo thành bao quanh, và sẽ ngăn ngừa sự tăng 

trưởng kích thước của các pararffin tinh thể - không tạo thành cấu trúc không gain 

mạng paraffin rộng lớn. 

Trong suốt quá trình giảm điểm đông của dầu thô, ảnh hưởng của sự tạo mầm 

tinh thể paraffin rất ít, trong khi đó, ảnh hưởng của sự đồng kết tinh và mối tương 

quan hấp phụ trên bề mặt đóng vai trò quan trọng. 

Một số tác giả cho rằng, để giữ cho các tinh thể paraffin phân tán và ngăn cản 

lắng đọng, một cơ chế gọi là sự cản trở không gian xảy ra tại nơi phụ gia kết dính 

với các cấu tử paraffin, tạo nên một mạng xen cài tinh thể paraffin. Với hiệu ứng 

cản trở không gian, lắng đọng của các cấu tử paraffin bị ngăn chặn hoặc trì hoãn, 

dẫn đến cần nhiều năng lượng để các paraffin được tách ra khỏi hệ thống, đó chính 

là cơ chế giảm nhiệt độ đông đặc. 
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Sự giảm điểm đông đoặc của dầu thô không chỉ tùy thuộc vào hàm lượng và 

thành phần paraffin mà còn phụ thuộc vào hàm lượng nhựa và asphalten. Nhựa và 

asphalten là những chất ức chế tự nhiên có sẵn trong dầu thô, có khả năng biến tính 

tinh thể paraffin một cách hữu hiệu. Khi tách loại những chất nhựa và asphalten ra 

khỏi dầu thô, sự phát triển cấu trúc xen cài của các phân tử paraffin gia tăng mạnh, 

tạo cấu trúc mạng tinh thể chặt chẽ và những phân tử paraffin tinh khiết kết tinh tạo 

thành mạng tinh thể vững chắc. Nhưng khi chỉ có hiện diện một lượng rất nhỏ 

asphalten cũng đủ làm cho các phân tử paraffin kết tủa như những hạt riêng lẻ và ít 

có  khuynh hướng kết dính với nhau, cấu trúc mạng  tinh thể lỏng lẻo. Do đó, dầu 

thô có hàm lượng nhựa asphalten cao sẽ có điểm đông đặc thấp.  

 

Hình 3. 2 Cơ chế tác dụng của phụ gia PPD lên dầu thô [10] 

b. Kết quả nghiên cứu về ứng dụng giải pháp xử lý bằng hóa phẩm 

Để đảm bảo khả năng khai thác và vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường 

ống ngầm ngoài khơi, điều quan trọng là phải đảm bảo dầu thô luôn ở trạng thái 

lỏng, hoặc giảm độ nhớt của dầu đến mức tối thiểu có thể. Thực hiện điều này có 

nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như duy trì dầu ở nhiệt độ cao hơn nhiệt 

độ kết tinh paraffin (WAT), hoặc xử lý dầu để giảm tối đa nhiệt độ đông đặc và độ 

nhớt. Các thử nghiệm và kinh nghiệm khai thác dầu ngoài khơi cho thấy, phương 

pháp khả thi và hiệu quả hơn cả là sử dụng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc PPD 
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để xử lý dầu thô, giảm độ nhớt của dầu và điều quan trọng là giảm lắng đọng 

paraffin trong quá trình khai thác và vận chuyển bằng đường ống. Bảng 3.2. dưới 

đây trình bày một số kết quả nghiên cứu ở phòng thí nghiệm về tác dụng của hóa 

phẩm PPD đến nhiệt độ đông đặc của dầu thô khai thác tại mỏ Rồng xử lý ở nhiệt 

độ 650C. 

 

Hình 3. 3 Tốc độ lắng đọng paraffin của dầu mỏ Rồng khi không xử lý và xử lý hóa 

phẩm giảm nhiệt độ đông đặc. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhiệt độ đông đặc của dầu thô, những hóa phẩm 

có khả năng giảm nhiệt độ đông đặc được nhiều nhất sẽ được lựa chọn để tiếp tục 

nghiên cứu mức độ ảnh hưởng đến độ nhớt và tốc độ lắng đọng paraffin của dầu. 

Kết quả cho thấy, trong số các hóa phẩm PPD thực nghiệm, hóa phẩm PPD-

Chemical 1 và 2, có khả năng làm giảm được nhiệt độ đông đặc của dầu thô mỏ 

Rồng xuống nhiều nhất [22], còn ở mức 18-220C. 

Độ nhớt của dầu thô nhiều paraffin được xác định nhờ máy đo độ nhớt 

Rotovisco RT-550. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số hóa phẩm có khả 

năng giảm nhiệt độ đông đặc nhiều nhất đến độ nhớt và tốc độ lắng đọng paraffin 

của dầu thô mỏ Rồng và Bạch Hổ được trình bày ở Hình 3.4 và 3.5. 

Thấy rằng, nếu sử dụng hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc PPD để xử lý dầu thô, 
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thì độ nhớt dẻo ở vùng nhiệt độ thấp 22-280C của dầu mỏ Rồng giảm đi khoảng 10-

15 lần và khoảng 5-8 lần đối với dầu mỏ Bạch Hổ so với dầu không xử lý hóa 

phẩm. Khi nghiên cứu lắng đọng paraffin bằng phương pháp ngón tay lạnh, cũng 

thấy rằng lắng đọng giảm đi khoảng 45-52% đối với dầu đã xử lý hóa phẩm.  

Bảng 3. 2 Ảnh hưởng của các hóa phẩm PPD đến nhiệt độ đông đặc của dầu thô 

mỏ Rồng 

 

Hình 3. 4 Độ nhớt của dầu thô mỏ Rồng không xử lý và xử lý hóa phẩm 

STT Tên hóa phẩm 
Định lượng  hóa 

phẩm,  ml/m3 

Nhiệt độ đông đặc của dầu sau khi  

xử lý bằng PPD ở các nhiệt độ khác 

nhau, 0C 

45 65 80 

1 Chemical 1 1000 29 25-27 25 

2 Chemical 2 1000 25-27 24 23 

3 Chemical 3 1000 25-27 22 18-22 

4 Chemical 4 1000 25-26 26 23-26 
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Hình 3. 5 Độ nhớt của dầu thô mỏ Bạch Hổ không xử lý và xử lý hóa phẩm 

3.1.3. Xử lý gia nhiệt kết hợp với PPD 

Khi gia nhiệt cho dầu đến 600C và duy trì ở nhiệt đô này khoảng 15phút, các 

tinh thể paraffin trong dầu thô mỏ Bạch Hổ tách ra thành các mảng nhỏ, tròn có 

kích thước từ 2 - 3 µm nhưng chồng lên nhau kết thành từng đám tinh thể lớn có 

kích thước khoảng 5-10 µm xếp chằng chịt (Hình 3.6.). Sự hiện diện của chất phụ 

gia PPD-1 (700ppm, 500C, 15 phút) làm cho các tinh thể paraffin trong dầu Bạch 

Hổ kết thành đám nhỏ hơn (5-10 µm) và phân tán rời rạc (Hình 3.7). Chính sự thay 

đổi hình thái tinh thể này đã hạn chế sự phát triển thành khối lớn của các tinh thể 

paraffin và điểm đông của dầu hạ thấp hơn so với xử lý bằng nhiệt. Dầu mỏ Rồng 

khi gia nhiệt đến 800C trong thời gian 15 phút, các tinh thể paraffin có kích thước 

nhỏ hơn khoảng 10 lần so với không xử lý (1 - 2 µm) nhưng kết thành đám tinh thể 

có kích thước lớn khoảng 50 µm và dày đặc hơn trong trường hợp dầu mỏ Bạch Hổ 

(Hình 3.8). Kết quả trên cho ta thấy khi gia nhiệt, các tinh thể paraffin chuyển sang 

hình phiến nhỏ di chuyển dễ dàng trong dầu thô nhưng khi dầu thô bị lạnh chúng 

dần dần kết thành khối lớn và mất dần hiệu quả tác dụng nhiệt [13]. 

Kết quả trên hình 3.6-3.9 cho thấy, khối tinh thể paraffin trong dầu Rồng dày 

đặc hơn vì các paraffin này bị bao quanh bởi các hợp chất nhựa và asphalten nên khi 

xử lý nhiệt, lớp nhựa và asphalten chung quanh vẫn còn tồn tại, các tinh thể paraffin 
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tuy có bị ảnh hưởng của nhiệt (kích thước hạt paraffin giảm) nhưng vẫn chưa thoát 

khỏi vỏ bọc để phân tán rời rạc. 

Khi có sự hiện diện của phụ gia (700 ppm, 600C, 15 phút) kích thước của tinh 

thể paraffin trong dầu mỏ Rồng chỉ còn 2 - 3 μm, tuy không nhỏ hơn so với trường 

hợp xử lý nhiệt nhưng chúng tạo thành đám tinh thể rất nhỏ và rời rạc (Hình 3.9.), 

sẽ di chuyển dễ dàng trong dòng dầu. Điều này cũng cho thấy trong trường hợp 

đóng giếng hoặc ngừng bơm, các paraffin của dầu xử lý nhiệt dễ trở lại cấu trúc ban 

đầu kết thành khối lớn. Trong khi đó, việc xử lý phụ gia tạo thành những đám tinh 

thể nhỏ hơn và chỉ cần một ứng lực ban đầu nhỏ cũng đủ đẩy chúng trôi theo dòng 

dầu. Hiệu quả tác động của phụ gia rõ ràng mạnh hơn và không có tính nhất thời 

như hiệu ứng nhiệt [28]. 

Như vậy, với mẫu dầu mô phỏng, ta có thể thấy sự thay đổi rõ ràng hình thái 

cũng như kích thước tinh thể paraffin khi có tác động của phụ gia. Các tinh thể hình 

tấm lớn chuyển thành hình kim có kích thước nhỏ. Có thể nói rằng sự hiện diện của 

nhiệt phụ gia đã thay đổi rõ ràng hình thái của paraffin từ dạng phiến, dạng đĩa lớn 

xoắn sang tinh thể hình kim hoặc dạng dĩa nhỏ phân tán rời rạc với kích thước được 

ghi nhận giảm hơn 10 lần so với các mẫu không xử lý. Các hình ảnh ghi nhận được 

đã cho thấy hiệu quả tác động của chất phụ gia giảm điểm đông trong việc tăng tính 

lưu biến của dòng dầu. 
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Hình 3. 6 Hình thái tinh thể paraffin dầu 

Bạch Hổ xử lý nhiệt 

Hình 3. 7 Hình thái tinh thể paraffin 

dầu Bạch Hổ xử lý bằng hóa phẩm 

PPD1 

Hình 3. 8 Hình thể đám tinh thể paraffin 

dầu Rồng xử lý nhiệt 

Hình 3. 9 Hình thái tinh thể paraffin 

dầu Rồng xử lý phụ gia 

  

3.2. Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp nhiệt hóa trong xử lý dầu ở điều kiện đặc 

thù của Vietsovpetro 

Để triển khai giải pháp xử lý dầu bằng phương pháp nhiệt hóa ở tời điểm hiện tại 

của Việt sovpetro đòi hỏi phải chi phí lớn cho việc cung cấp nhiệt cho giải pháp này 

(nhiệt độ dầu miệng giếng chỉ ở mức 28-50oC). Để tối ưu hóa giải pháp này, giảm 
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chi phí sản xuất, cần nghiên cứu tận dụng các nguồn nhiệt lượng có sẵn trên các 

công trình biển. Trong nội dung công trình này tác giả đi sâu vào nghiên cứu và 

trình bày về ứng dụng năng lượng từ khí thải của Tuabin và nhiệt lượng của lòng 

đất (Địa nhiệt) để xử lý dầu thô các mỏ của Vietsovpetro. 

3.2.1. Giải pháp gia nhiệt bằng năng lượng nhiệt từ khí thải của Turbin 

Hiện nay, trên các giàn cố định (MSP) không lắp đặt thiết bị tách nước nên dầu 

khai thác từ các giếng được dẫn đến tách khí theo 02 cấp: tách cấp 1 (cao áp) và 

tách cấp 2 (thấp áp), khí sau khi tách ra ở bình tách cấp 1, khí sẽ được thu gom theo 

đường ống nội mỏ dẫn đến 02 giàn nén khí giàn nén lớn (CKP) và giàn nén nhỏ 

(MKC) để nén vào bờ và phục vụ khai thác gaslift.   Khí tách ra từ bình tách thấp áp 

được thu gom và nén lên 8-10 atm,  đưa vào đường ống thu gom và chuyển đến các 

giàn nén khí nhỏ (đối với MSP-4, MSP-9) hoặc đốt ở phaken. Sản phẩm dầu nước ở 

các giàn cố định khác (MSP) và dầu bão hòa khí từ các BK được vận chuyển đến  

giàn công nghệ trung tâm CNTT-2 hoặc CNTT-3 để xử lý tách nước đồng hành ra 

khỏi dầu. Dâu sau khí tách nước đồng hành được vận chuyển đến tàu chứa FSO 

(VSP-01) để xử lý đến thương phẩm, Nước vỉa sau khi tách ra được đáp ứng yêu 

cầu về môi trường (nhỏ hơn 40 ppm). Hiện nay nước vỉa xả xuống biển sau khi xử 

lý trên giàn CNTT-2, 3 chứa hàm lượng hydrocacbon từ 15 – 20 ppm. 

Giàn CNTT-3 được lắp đặt đầy đủ và đồng bộ hệ thống thiết bị thu gom, xử lý 

dầu khí và hệ thống tách nước vỉa tiêu chuẩn với công suất 15000 tấn/ngày. Đặc 

biệt trên giàn CNTT-3 có lắp đặt hệ thống gia nhiệt làm nóng dầu bằng hơi nước 

nóng từ hệ thống nồi hơi tiêu chuẩn (hệ thống boiler), nên nhiệt độ của sản phẩm 

dầu –nước khi xử lý hóa phẩm phá nhũ tương và tách nước luôn ổn định trong 

khoảng 60-650C  và ở nhiệt độ này nước được tách ra khỏi dầu một cách triệt để và 

đạt tiêu chuẩn về môi trường khi xả xuống biển (nhỏ hơn 40ppm) và không phụ 

thuộc vào nhiệt độ của sản phẩm dầu-nước-khí đến giàn CNTT-3. 
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Hình 3. 10 Sơ đồ hệ thống gia nhiệt cho dầu thô trên giàn CNTT-3 [29] 

Giàn CNTT-2 cũng được lắp đặt đầy đủ và đồng bộ các thiết bị công nghệ phục 

vụ công việc thu gom, xử lý , vận chuyển dầu khí và tách nước vỉa ra khỏi dầu với 

công suất 15000 tấn/ngày. Trên giàn CNTT-2 hiện không có hệ thống gia nhiệt làm 

nóng dầu thô trước khi dẫn vào hệ thống xử lý tách nước vỉa (hệ thống các bình tách 

EG), đây là một hạn chế lớn bởi dầu khai thác trên vùng mỏ Bạch Hổ chủ yếu là từ 

tầng móng (gần 90%). H hiện nay, lượng dầu khai thác từ tầng móng đang giảm 

mạnh, trong khi đó hàm lượng nước trong sản phẩm gia tăng mạnh (do một số giếng 

bị ngập nước và mỏ đang ở giai đoạn khai thác cuối), dẫn đến nhiệt độ sản phẩm 

dầu từ các giàn và các BK đến giàn CNTT-2 giảm mạnh. Kết quả phân tích thực tế 

cho thấy, khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức 550C, quá trình tách nước diễn ra 

không triệt để, tốn nhiều hóa phẩm Demulsifer để xử lý mà chất lượng nước vỉa xả 

xuống biển sau quá trình tách không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Do vậy, cần 

thiết phải sớm xây dựng hệ thống gia nhiệt cho dầu thô trên giàn CNTT-2 , đảm bảo 

nhiệt độ của sản phẩm dầu đến giàn CNTT-2 trước khi xử lý và tách nước không 

thấp hơn 600C với mục đích nâng cao chất lượng dầu sau khi xử lý và bơm đến tàu 

chứa, đảm bảo chất lượng nước vỉa khi xả biển. 

Bơm nước 

Bình chứa nước 

Bồn đun 

Bơm 

Bình chứa nước 
phục hồi 
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Hệ thống gia nhiệt cho sản phẩm dầu thô trên giàn CNTT-2, ngoài đáp ứng đòi 

hỏi của công nghệ xử lý dầu và tách nước vỉa, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường 

đối với nước vỉa sau khi tách khỏi sản phẩm dầu và xả xuống biển ngoài ra hệ thống 

này phải đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu sau: 

+ Hệ thống gia nhiệt lắp đặt phải phù hợp với không gian và trọng lượng giới hạn 

của kết cấu chân đế Giàncông nghê trung tâm số 2. 

+ Đáp ứng vấn đề gia nhiệt cho toàn bộ khối lượng sản phẩm dầu nước đến giàn 

CNTT-2 ở mức 13500 tấn, =với hàm lượng nước trong dầu có thể lên đến  70%. 

Nhiệt độ sản phẩm sau khi gia nhiệt không được nhỏ hơn 600C (nhiệt độ đầu vào 

ban đầu là 420C ). 

+ Đảm bảo vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường. 

Nghiên cứu  lượng dầu thô vận chuyển đến  giàn CNTT-2 và nhiệt độ của sản 

phẩm đến từ các giàn BK và MSP, thấy rằng, nhiệt độ của sản phẩm đến CNTT-2 ở 

mức (420C -. Để xử lý, tách nước từ từ sản phẩm trên CNTT-2 đạt hiệu quả cao, 

nhiệt độ của sản phẩm đến CNTT-2 phải ở mức 60-65oC. Như vậy, cần phải lắp đặt 

bộ nung dầu trên CNTT-2 để gia nhiệt cho dầu. Trong khi đó, không gian của giàn 

rất hạn chế, trên CNTT-2 không cho phép lắp đặt hệ thông nung dầu. Nghiên cứu cở 

sở vật chất trên cụm công nghệ khu vực CNTT-2 thấy rằng trên giàn bơm ép nước 

PPD-40.000 có sự hiện hữu của 03 Gasturbine phát điện, khí sau turbin mang nguồn 

nhiệt rất cao (cao hơn 200oC) hiện thải ra môi trường bên ngoài, Chúng tôi đã 

nghiên cứu và đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống gia nhiệt và làm nóng dầu thô 

trên giàn CNTT-2 bằng cách tận dụng nguồn nhiệt từ hệ thống xả của các 

gasturbine máy phát điện trên giàn PPD-40.000 như sau: 
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Hình 3. 11 Sơ đồ hệ thống gia nhiệt cho dầu thô trên giàn CNTT-2 

 Mô tả hệ thống (Hình 3.11): 

Hệ thống thu hồi và gia nhiệt gồm các thiết bị được phân bố đều trên 02 giàn 

PPD-40.000, CNTT-2 và cầu dẫn nối giữa 02 giàn, cụ thể như sau: 

 Trên giàn PPD-40.000: 

- Lắp đặt 2+1 thiết bị thu hồi nhiệt từ 03 ống xả của các Gasturbine phát điện, 02 bộ 

làm việc và 01 bô dự phòng thay thế, với công suất thu hồi 5MWe/ một bộ; 

- 02 bơm tuần hoàn hot oil: 01 làm việc và 01dự phòng; 

- Một tủ điều khiển; 

- 01 bể giản nở nhiệt; 

- 01 bể chứa Hot oil và 01 bơm bổ sung Hot oil cho hệ thống. 

 Trên giàn CNTT-2: 
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- Lắp đặt 03 bộ thiết bị gia nhiệt cho dầu thô ngậm nước từ các bình tách C1-1, C1-

2 và C1-3 trước khi đến thiết bị xử lý và tách nước EG-1,EG-2, EG-3, EG-4 với 

công suất 5 MWe/ 01 bộ 

 Trên cầu dẫn nối giữa 02 giàn PPD-40-000 và CNTT-2: 

- Trên cầu dẫn lắp đặt tuyến ống dẫn 8” được bọc chất bảo ôn chống cháy và cách 

nhiệt, với chức năng dẫn Hot oil đến thiết bị trao đổi nhiệt trên giàn CNTT-2 và dẫn 

Hot oil tuần hoàn trở lại thiết bị thu hồi nhiệt trên giàn PPD-40.000 nhờ hệ thống 

bơm tuần hoàn. 

Ngoài ra hệ thống còn lắp đặt các van, thiết bị tự động hóa và các thiết bị phụ trợ 

khác theo yêu cầu công nghệ  để đảm bảo tối ưu hóa trong quá trình thu hồi và gia 

nhiệt, đảm bảo an toàn cho hệ thống trong quá trình hoạt động. 

 Nguyên lý làm việc:  

Hot oil được bơm đầy vào hệ thống và được  nung nóng lên trên 2180C thông 

qua 03 bộ thu hồi nhiệt từ nguồn nhiệt của khí thải sau Turbin khí phát điện, sau đó 

được dẫn theo đường ống cách nhiệt sang trao đổi và gia nhiệt cho dầu thô trên giàn 

CNTT-2 qua 02 bộ trao đổi nhiệt trên blốc ГТУ, sau khi trao đổi nhiệt, Hot oil sẽ 

được tuần hoàn về trở lại và tiếp tục được nung nóng qua bộ thu hồi nhiệt và quá 

trình này sẽ  diển ra liên tục trong suốt quá trình hệ thống hoạt động. Với giải pháp 

này, nhiệt độ của sản phẩm trên CNTT-2 có nhiệt độ không thấp hơn 60oC, đảm bảo 

yêu cầu để xử lý tách nước trong điện trường và xử lý nước đồng hành để xả xuống 

biển [30].  

 Cơ sở dữ liệu và tính toán sơ lược: 

Trên cơ sở dữ liệu thu thập của Vietsovpetro phối hợp cùng chuyên gia Hãng 

Sollar (Hãng chế tạo Gasturbine) tư vấn và tính toán lượng nhiệt thu hồi từ khí xả 

của Gasturbine cũng như đánh giá xem khi lắp bộ thu hồi nhiệt phía trên ống xã có 

ảnh hưởng gì đến chế độ vận hành của Gasturbine hay không? kết quả được tính 

toán và cho thấy việc lắp 03 bộ thu hồi nhiệt sẽ không ảnh hưởng tới chế độ làm 

việc của Gasturbine và thực tế trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã lắp đặt thiết bị 

này rồi (nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn ở Bà Rịa, giàn BP, KNOC…). 
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- Theo tính toán với tính chất và thành phần dầu của mỏ Bạch Hổ, với khối lượng 

dầu sẽ đưa về giàn CNTT-2 để xử lý và tách nước theo sơ đồ công nghệ khai thác 

và xây dựng mỏ Bạch Hổ hiệu chỉnh năm 2008, để nâng nhiệt độ dầu thô từ từ 420C 

lên 600C cần lương nhiệt lớn nhất là vào năm 2014 là 9,5 MWe. Trong khi đó với 

02 bộ thu hồi nhiệt được làm việc với hiệu suất 90% và nếu Gasturbine chạy với 

công suất 2,5 MWe (từ quý 3 năm 2011 sau khi hệ thống cáp ngầm dẫn điện từ cụm 

giàn PPD-40.000 đến giàn MSP-4, MSP-9 thì Gasturbine phát điện trên giàn PPD-

40.000 sẽ chạy với chế độ tải ổn định là 2,5 MWe) sẽ thu được lượng nhiệt là 9,81 

MWe (các số liệu tính toán được thể hiện trên Bảng 3.3). 

 Biểu đồ 2 cho thấy lượng nhiệt cần thiết để gia nhiệt cho dầu thô ngập nước sẽ 

đưa về giàn CNTT-2 xử lý và tách nước trong giai đoạn 2011÷2025 và nhìn vào 

biểu đồ này ta có thể thấy rằng giải pháp xây dựng hệ thống gia nhiệt cho dầu thô 

trên giàn CNTT-2 bằng cách tận dụng nhiệt khí thải của các Gasturbine phát điện 

trên giàn bơm ép vỉa là khả thi, đảm bảo an toàn và tiết kiệm vì không cần lắp thiết 

bị đốt phụ. Hệ thống này khi đi vào hoạt động sẽ gia nhiệt và nung nóng dầu thô 

trên giàn CNTT-2 lên trên 600C đảm bảo chất lượng dầu sau khi xử lý và tách nước 

cũng như đảm bảo hàm lượng dầu trong nước vỉa sau khi xử lý và xả xuống biển 

nhỏ hơn 40 ppm phù hợp với tiêu chuẩn môi trường. 

Bảng 3. 3 Bảng tính lượng nhiệt cần thiết để nung nóng dầu thô giàn CNTT-2 từ 

420C lên đến 600C 

 

STT 

Lưu lượng chất lỏng đa về xử lý trên giàn 

CNTT-2 giai đoạn 2011÷2025 (theo sơ đồ công 

nghệ khai thác và xây dựng mỏ hiệu chỉnh năm 

 

Cp, J/kg0C 

 

Năm 

Lượng 

nhiệt cần 

thiết, 

MW Dầu Nước Chất lỏng 

1 7229,8 5999,6 13229.4 2982.2 2011 9.1 

2 6195,6 6602,0 12797.6 3119.7 2012 9.2 

3 5450,0 7015,0 12465.0 3223.1 2013 9.3 

4 4913,9 7439,2 12353.1 3310.1 2014 9.5 

5 4360,7 7452,6 11813.3 3373.2 2015 9.2 
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STT 

Lưu lượng chất lỏng đa về xử lý trên giàn 

CNTT-2 giai đoạn 2011÷2025 (theo sơ đồ công 

nghệ khai thác và xây dựng mỏ hiệu chỉnh năm 

 

Cp, J/kg0C 

 

Năm 

Lượng 

nhiệt cần 

thiết, 

MW Dầu Nước Chất lỏng 

6 3889,3 7615,7 11505.0 3441.7 2016 9.2 

7 3634,6 7352,4 10987.0 3457.7 2017 8.8 

8 3400,4 7055, 2 10455.6 3470.0 2018 8.4 

9 3146,5 7177,7 10324.2 3515.1 2019 8.4 

10 2962,2 7055,3 10017.5 3535.1 2020 8.2 

11 2587,4 5656,3 8243.7 3495.1 2021 6.7 

12 2461,1 5750,6 8211.7 3526.3 2022 6.7 

13 2329,8 5819,6 8149.4 3556.8 2023 6.7 

14 2144,1 4228,7 6372.8 3445.3 2024 5.1 

15 2014,8 4300,9 6315.7 3483.7 2025 5.1 

Nhiệt độ chất lỏng trước khi gia nhiệt (dầu nước), 0C 42 

Nhiệt độ chất lỏng sau khi gia nhiệt0C 60 

Nhiệt dung riêng của nước J/kg*, 0C 4187,0 

Nhiệt dung riêng của dầuJ/kg*
0C   1982,5 

Tỷ trọng của dầu  845,2 

Hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt % 90% 

Hiệu quả thu hồi nhiệt khí thải 90% 

  

 

 

 

 

 

Tải Gasturbine, 

MWe 

Lưu lượng 

khí thải, 

kg/h 

Nhiệt độ khí 

thải, 0C 

Nhiệt lượng khí thải được 

thu hồi bởi thiết bị thu hồi 

nhiệt MW (1 bộ) 

Tổng cộng 

(02 chiếc) 

MW 

2.5 72243 387 4.91 9.81 
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3.2.2. Nghiên cứu phương pháp xử lý dầu bằng năng lượng địa nhiệt 

3.2.2.1. Gradient địa nhiệt và xác định gradient địa nhiệt thềm lục địa Việt Nam 

Gradient địa nhiệt giếng khoan là nhiệt độ biến đổi theo chiều sâu trên 100 m, ký 

hiệu là G, đơn vị vật lý oC/100 m. Tham số địa nhiệt này được xác định bằng nhiệt 

độ đáy giếng khoan trừ đi nhiệt độ bề mặt 26oC (với vùng nhiệt đới) hoặc 15 oC (với 

vùng ôn đới) và chia cho độ sâu giếng khoan nhân với 100 m.. 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy gradient nhiệt độ ở một số bể trầm tích trên thềm 

lục địa Việt Nam được trình bày trong Bảng 3.4 [33]: 

Bảng 3. 4 Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình về độ dẫn nhiệt, gradient nhiệt 

độ và dòng nhiệt của các bể trầm tích chứa dầu khí thềm lục địa Việt Nam [33]. 

TT Bể trầm tích 

Gradient nhiệt độ (oC/100m) 

Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất Trung bình 

1 Sông Hồng 2,93 4,24 3,59 

2 Nam Côn Sơn 2,6 4,15 3,59 

3 Cửu Long 2,26 3,35 2,28 

Gradient nhiệt độ trung bình của Trái Đất từ 2,5 – 3 oC/100 m. Như vậy ở thềm 

lục địa Việt Nam gradient nhiệt độ của bể Cửu Long tương đương với gradient nhiệt 

độ trung bình trái đất, các bể còn lại nói trên thì cao hơn. 

3.2.2.2. Gradient địa nhiệt ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng 

Mỏ dầu Bạch Hổ và mỏ Rồng thuộc bồn trũng Cửu Long, độ sâu nước biển tại 

vùng mỏ khoảng 50m và đã được Vietsovpetro khai thác từ năm 1986. 

Do số lượng giếng khai thác ở Vietsovpetro ngày càng nhiều, công tác tiến hành đo 

nhiệt độ ở các giếng khi khảo sát hay nhiệt độ đo được ở các giếng được đóng để theo 

dõi cho phép thu thập được nhiều số liệu để tổng hợp phục vụ cho công tác nghiên cứu. 

Từ các kết quả thu được đó, tác giả đã tổng hợp và nghiên cứu bổ sung để xác 

định đường gradient địa nhiệt cụ thể cho từng đối tượng vỉa ở Mỏ Bạch Hổ và 

Rồng. Qua đó, đường đặc tính gradient địa nhiệt được xác định dựa trên phương 

trình đường thằng y=ax+b.  

Từ các kết quả tổng hợp được, tác giả đã xác định được các biến số đặc trưng 
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cho đường gradient địa nhiệt a1, a2, a3, b1, b2, b3 như sau: 

TMóng =0,0329H+0.2736                          (3.1) 

TOligoxen=0,0225H+42,907                       (3.2) 

TMioxen =0,0217H+26,103                        (3.3) 

Trong đó:  H- Chiều sâu tuyệt đối, m. 

Cần lưu ý rằng, các công thức nêu trên chỉ sử dụng cho các khoảng độ sâu của 

các vỉa sản phẩm nghiên cứu và là công thức động, tùy theo thời gian được phân 

tích, nhiệt độ thực tế tại thời điểm phân tích mà các thông số trên sẽ được hiệu 

chỉnh chính xác hơn cho từng đối tượng vỉa. 

Các kết quả phân tích xác định đường gradient nhiệt độ cho các đối tượng được 

thể hiện qua các hình sau: 

 

Hình 3. 12 Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào chiều sâu của tầng Móng 

 

Hình 3. 13 Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào chiều sâu của tấng Mioxen 

y = 0.0329x + 0.2736
R² = 0.7796
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Hình 3. 14 Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào chiều sâu của tấng Oligoxen 

3.2.2.3. Sử dụng địa nhiệt trong giải pháp xử lý hóa-nhiệt để vận chuyển dầu 

nhiều parafin ở các mỏ của Vietsovpetro 

Từ các kết quả nghiên cứu tính lưu biến của dầu thô khai thác ở mỏ Bạch Hổ và 

Rồng, cho thấy để xử lý dầu nhiều parafin đạt hiệu quả thì dầu thô phải có nhiệt độ 

không thấp hơn 65oC (T≥65oC) (cao hơn nhiệt độ kết tinh parafin (WAT) khoảng 5-

10oC).  

Trong Hình 3.15, trình bày hiệu quả xử lý dầu phụ thuộc vào nhiệt độ ở 

Vietsovpetro. 

 

Hình 3. 15 Biểu diễn tương quan giữa nhiệt độ xử lý dầu và nhiệt độ đông đặc của 

dầu đạt được sau khi xử lý gia nhiệt [37] 

Như vậy, hiệu quả xử lý dầu bằng hóa phẩm làm giảm nhiệt độ đông đặc chỉ đạt 

y = 0.0225x + 42.907
R² = 0.2847
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được ở nhiệt độ T≥65oC. Cho nên, việc thiết kế vị trí đặt van bơm ép và lắp đặt 

đường ống dẫn hóa phẩm xuống giếng ở độ sâu có nhiệt độ T≥65oC là cần thiết. Và 

công tác xác định vị trí đặt van bơm ép được thực hiện dựa vào đường đặc tính 

gradient nhiệt độ của mỏ làm cơ sở cho việc xác định vị trí bơm ép xử lý dầu. 

 

Hình 3. 16 Sơ đồ nguyên tắc vị trí lắp đặt và bơm ép hóa phẩm vào giếng [37] 

XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU LẮP ĐẶT VAN BƠM ÉP HÓA PHẨM  

Như đã trình bày ở phần trên, gradient địa nhiệt mở Bạch Hổ và Rồng tuân 

theo qui luật phân bố trong Hình 3.12, 3.13, 3.14 Tuy nhiên đây là gradient nhiệt độ 

lúc không có dòng chảy chất lưu trong giếng, nên để xác định vị trí lắp đặt van hóa 

phẩm có nhiệt độ T≥65oC, cần phải xem xét thêm ảnh hưởng của dòng chất lưu lên 

gradient địa nhiệt, thông số này được gọi là gradient nhiệt độ dọc thân giếng lúc 

trong giếng có dòng chảy của chất lưu. 

Nhiệt độ dọc thân giếng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: hàm lượng nước trong 

sản phẩm, lưu lượng khai thác của giếng, phương pháp khai thác...mà gradient nhiệt 

độ ở các giếng khác nhau sẽ khác nhau. Các giếng khai thác bằng phương pháp 

gaslift thì gradient nhiệt độ sẽ thấp hơn so với đường gradient nhiệt độ ở các giếng 

tự phun. 



 

 

94 

Hiện nay đa số các giếng khai thác ở Vietsovpetro đều khai thác bằng gaslift 

nên vấn đề vận chuyển dầu nhiều parafin cũng gặp nhiều khó khăn do sự giảm nhiệt 

độ của dòng dầu. Chính vì thế việc xử lý dầu trong lòng giếng trước khi vào đường 

ống thu gom sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác vận chuyển. Cho nên việc 

xác định vị trí lắp đặt van hóa phẩm bơm ép cần được xem xét tất cả yếu tố trên. 

Trên cơ sở các kết quả thu được về đường gradient địa nhiệt cho các tầng sản 

phẩm cụ thể khác nhau, nhiệt độ ở tầng sản phẩm ở một số giếng cụ thể được chính 

xác hóa và là đầu vào cùng với các số liệu đầu vào khác được đưa vào phần mềm để 

xác định chính xác vị trí lắp đặt van hóa phẩm, nơi có nhiệt độ T≥65oC. 

Các ứng dụng cụ thể để xác định vị trí lắp đặt van để đưa hóa phẩm xử lý vào giếng: 

GIẾNG A 

Giếng A thuộc mỏ Bạch Hổ, dự kiến khoan đến chiều sâu 2926m, khoảng vỉa khai 

thác 2819-2845m, đối tượng Mioxen dưới. Từ kết quả phân tích mẫu dầu thu được 

từ kết quả khoan thăm dò cho thấy dầu có hàm lượng parafin cao, và nhiệt độ dầu ở 

bề mặt thấp (29-45oC). Nên cần thiết phải lắp đặt van hóa phẩm để làm giảm nhiệt 

độ đông đặc của dầu. 

Việc xác định vị trí đặt van bơm ép dựa vào đường gradient nhiệt độ dòng chất lưu 

được xác định từ các thông số vỉa (trong đó nhiệt độ vỉa tùy thuộc vào tầng sản 

phẩm khai thác được xác định từ các công thức khác nhau (3.1) (3.2) (3.3) trong 

trường hợp này là công thức (3.3), PVT, độ lệch giếng khoan, điểm bơm ép khí và 

lưu lượng khí gaslift đưa vào thông qua phần mềmPipesim. 

Phần mô phỏng chất lưu ở chế độ ổn định với mục đích mô hình hóa dòng 

chảy nhiều pha trong hệ thống “vỉa-giếng” và cả trong hệ thống thu gom, xử lý và 

vận chuyển dầu khí, mô hình hóa các thiết kế giếng và thiết bị lòng giếng từ đơn 

giản tới phức tạp, thiết kế thiết bị khai thác nhân tạo như gaslift hoặc bơm điện 

chìm, tối ưu hóa hệ thống gaslift hoặc bơm điện chìm nhằm nâng cao tối đa sản 

lượng khai thác, giảm thiểu lượng khí gaslift hoặc năng lượng cần thiết cho bơm 

điện chìm để giảm chi phí đến mức tối thiểu. Phần tính toán đường gradient nhiệt độ 

của giếng là một qui trình trong thiết kế và tối ưu khai thác gaslift. 
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Bảng 3. 5 Thông số vỉa, lưu lượng dự kiến, PVT giếng A [37] 

STT Thông sô Giá trị Đơn vị 

1 Áp suất vỉa 148,898 atm 

2 Chỉ số khai thác PI 1,9 m3/ngày/atm 

3 Nhiệt độ vỉa 87 oC 

4 Phần trăm nước 5 % 

5 Lưu lượng dầu 95 m3/ngày 

6 Tỷ số khí dầu GOR 60 m3/m3 

7 Tỷ trọng khí 0,72 
 

8 Tỷ trọng dầu 0,8519 
 

9 Tỷ trọng nước 1,02 
 

10 Đường kính NKT 73 mm 

11 Áp suất miệng 26 atm 

12 Áp suất khí gaslift 88 atm 

13 Lưu lượng khí gaslift 25000 m3/ngày 

 

 

Bảng 3. 6. Chiều sâu lắp đặt van gaslift của giếng A [37] 

STT Thông sô Đặc tính Chiều sâu Đơn vị 

1 Van gaslift số 1 Van khởi động 786 m 

2 Van gaslift số 2 Van khởi động 1325 m 

3 Van gaslift số 3 Van khởi động 1707 m 

4 Van gaslift số 4 Van khởi động 1954 m 

5 Van gaslift số 5 Van khởi động 2163 m 

6 Van gaslift số 6 Van khởi động 2381 m 

7 Van gaslift số 7 Van làm việc 2951 m 

Sau khi nhập đầy đủ các thông số cần thiết cho việc xây dựng mô hình khai thác của 

giếng A, ta tiếp tục phân tích nhiệt độ theo chiều sâu của giếng, với lưu lượng của 

giếng dự kiến khai thác là 95 m3/ngày. Kết quả thu được thể hiện trong Hình 3.17. 
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Hình 3. 17 Gradient nhiệt độ giếng A với Q=95m3/ngày 

 

Như vậy chiều sâu lắp đặt van van hóa phẩm để bơm ép hóa phẩm giảm nhiệt độ 

đông đặc của dầu có hiệu quả là không nhỏ hơn 1005m (>=1005m). 

GIẾNG B 

Giếng B thuộc khu vực trung tâm của mỏ Rồng, dự kiến khoan đến chiều sâu 

2303m, khoảng vỉa khai thác 2200-2245 m, đối tượng Miocen dưới. Từ kết quả 

phân tích mẫu dầu thu được từ kết quả khoan thăm dò trong khu vực mỏ, cho thấy 

dầu có hàm lượng paraffin cao, và nhiệt độ dầu ở bề mặt thấp (30-44 oC). Nên cần 

thiết phải lắp đặt van hóa phẩm để làm giảm nhiệt độ đông đặc của dầu.  

Việc xác định vị trí đặt van bơm ép dựa vào đường gradient nhiệt độ dòng chất lưu 

được được xác định tương tự như giếng B thông qua phần mềm ứng dụng, với nhiệt 

độ vỉa được xác định từ công thức (3.3) cho tầng Miocen. 

Bảng 3. 7  Thông số vỉa, lưu lượng dự kiến, PVT giếng B [37] 

STT Thông sô Giá trị Đơn vị 

1 Áp suất vỉa 91,76 atm 

2 Chỉ số khai thác PI 2,3 m3/ngày/atm 

3 Nhiệt độ vỉa 80 oC 

4 Phần trăm nước 0 % 

1005 m 

65 
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5 Lưu lượng dầu 80 m3/ngày 

6 Tỷ số khí dầu GOR 138,6 m3/m3 

7 Tỷ trọng khí 0,72 
 

8 Tỷ trọng dầu 0,8557 
 

9 Tỷ trọng nước 1,02 
 

10 Đường kính NKT 73 mm 

11 Áp suất miệng 9 atm 

12 Áp suất khí gaslift 94 atm 

13 Lưu lượng khí gaslift 10000 m3/ngày 

Bảng 3. 8 Chiều sâu lắp đặt van gaslift của giếng B [37] 

STT Thông sô Đặc tính Chiều sâu Đơn vị 

1 Van gaslift số 1 Van khởi động 892,9 m 

2 Van gaslift số 2 Van khởi động 1598,6 m 

3 Van gaslift số 3 Van làm việc 2050,6 m 

 

 
Kết quả thu được với lưu lượng của giếng dự kiến khai thác là 95 m3/ngày được thể 

hiện trong Hình 3.18. 

Như vậy chiều sâu lắp đặt van van hóa phẩm để bơm ép hóa phẩm giảm nhiệt độ 

đông đặc của dầu có hiệu quả là không nhỏ hơn 1077m (>=1077m). 

 

Hình 3. 18 Gradient nhiệt độ giếng B với Q=80m3/ngày 

1077 m 

 

65 
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 Kết luận 

• Kết quả nghiên cứu nhận thấy, không có một giải pháp chung để xử lý dầu 

nhiều paraffin cho tất cả các mỏ hoặc cho từng mỏ từng giàn ở mọi thời kỳ khai 

thác. Các giải pháp xử lý dầu để khai thác và vận chuyển dầu được lựa chọn tùy 

từng trường hợp cụ thể và phụ thuộc vào các đặc thù của vùng mỏ đó; 

• Nhiệt độ để xử lý dầu chỉ đạt hiệu quả khi nhiêt độ dầu không thấp hơn 650C 

và đạt kết qảu tối ưu khí nhiệt độ dầu đạt 80-900C; 

• Sử dụng nguồn nhiệt năng có sẵn trên các công trình biển ở mỏ Bạch Hổ để 

gia nhiệt cho dầu nhiều paraffin các mỏ ở Lô 09-1 là giải pháp hữu hiệu và mang lại 

hiệu quả kinh tế trong điều kiện hiện nay của Vietsovpetro, mà cụ thể là nguồn năng 

lượng của các Tuabin khí và nguồn địa nhiệt của các giếng dầu. Việc tận dụng các 

nguồn nhiệt lượng này để xử lý dầu thô, lần đầu được áp dụng tại các mỏ ở Lô 09-

của Vietsovpetro. Thành công này, mở ra hướng mới trong việc tận dụng các nguồn 

năng lượng để xử lý dầu ở các mỏ khác của tập đoàn dầu khí Việt Nam trong tương 

lai; 

• Kết quả nghiên cứu, đã xác định được mối quan hệ động (các công thức để 

tính toán) của gradient nhiệt cho các tầng sản phẩm, bao gồm tầng Miocen, 

Oligocen và Móng ở các mỏ ở lô 09-1 của Vietsovpetro. 

• Việc xác định được đường địa nhiệt của các tầng sản phẩm của các giếng 

khác nhau, cho phép chính xác hóa nhiệt độ dọc thân giêng các vỉa sản phẩm của 

giếng dầu, từ đó xác định chính xác vị trí lắt đặt van bơm hóa phẩm PPD ở độ sâu 

cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý dầu để vận chuyển dầu bằng đường 

ống, điều đặc biệt là đã xử lý dầu bằng hóa phẩm có hiệu quả với những giếng dầu 

có nhiệt độ miệng giếng thấp, khai thác bằng gaslift. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng của luận án đã trình bày ở các chương 

và mục ở  trên, có thể tóm tắt, kết luận và đề xuất một số kiến nghị như sau: 

KẾT LUẬN 

1. Dầu thô mỏ Bạch Hổ và Rồng là loại dầu thô có hàm lượng paraffin, độ nhớt 

và nhiệt độ đông đặc cao nên là thách thức lớn trong khai thác và vận chuyển bằng 

đường ống, đặc biệt ở thời kỳ khai thác sản lượng suy giảm, lưu lượng và nhiệt độ 

hỗn hợp sản phẩm trong đường ống rất thấp; 

2. Hàm lượng nước trong dầu càng tăng, tính lưu biến của dầu càng xấu đi. Tuy 

nhiên, kết quả nghiên cứu trong phòng  thí nghiệm nhũ tương dầu nước cho thấy, 

khi hàm lượng nước trong dầu vượt quá 68%, độ nhớt của dầu lại giảm. Như vậy, 

điểm chuyển pha của nhũ tương nước trong dầu sang dầu trong nước của dẩu thô 

mỏ Bạch Hổ là trong khoảng 68%. Ở mức độ ngập nước này và cao hơn sẽ cho 

phép vận chuyển an toan sản phẩm khai thác ở mỏ Bạch Hổ và Rồng bằng đường 

ống ngầm đi xa (vì tinh linh động của chất lỏng cao). Đây cũng là giải pháp đã và 

đang áp dụng hiệu quả tại các mỏ của Vietsovpetro, giảm được chi phí sử dụng hóa 

phẩm PPD để xử lý dầu; 

3.  Tổng hợp việc xác định tính lưu biến của hỗn hợp dầu khí trên thế giới chỉ 

ra rằng. Rất ít các công trình tính đến ảnh hưởng lên tính lưu biến của % nước và 

nhiệt độ của dầu, do tính phức tạp về sự thay đổi của nhiều thông số và tính đặc thù 

của từng mỏ. Tuy nhiên, trên cơ sở nghiên cứu, Lần đầu tiên tác giả đã đưa ra công 

thức xác định độ nhớt của chất lưu  khai thác ở các mỏ Bạch Hổ, Rồng và Cá Tầm 

phụ thuộc vào nhiệt độ, đây là cơ sở để cung cấp các thông số đầu vào cho công tác 

thiết kế và hoán cải hệ thống công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển sản phẩm 

giữa các công trình/giữa các mỏ ở Lô 09-1 và các lô dầu khí khác của Vietsovpetro 

mà không cần xác định các số liệu thực nghiệm bằng các thiết bị chuyên dụng hiện 

đại, giảm được chi phí dầu tư trong nghiên cứu ở Vietsovpetro; 

4. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả của hóa phẩm PDD khi xử lý dầu thô 

các mỏ của Vietsovpetro chỉ ở điều kiện, nhiệt độ dầu không nhỏ hơn hơn 65oC, và 
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đạt kết quả tối ưu khi nhiệt độ dầu đạt 80-90oC, đây là làm cơ sở quan trọng để xác 

đinh vị trí bơm hóa phẩm PPD trong phương pháp sử dụng địa nhiệt của giếng dầu; 

5. Kết quả nghiên cứu của luận án đã cho phép khẳng định, sử dụng các nguồn 

nhiệt năng sẵn có trên các công trình biển ở mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 để nung dầu đến 

nhiệt độ không thấp hơn 65 oC và tận dụng địa nhiệt của giếng dầu để xử lý dầu có 

hiệu quả bằng hoá phẩm PPD là giải pháp hữu hiệu và mang lại hiệu quả kinh tế kỹ 

thuật ở điều kiện Vietsovpetro hiện nay; 

6. Công tác xử lý tổng hợp các số liệu đã thực hiện trên thực tế ở Vietsovpetro, 

đã cho phép tác giả xác lập được mối quan hệ động (các công thức để tính toán) của 

gradient địa nhiệt cho các tầng sản phẩm, bao gồm tầng Miocen, Oligocen và Móng 

ở các mỏ của Vietsovpetro tại Lô 09-1, làm cơ sở để tính toán, xác định độ sâu của 

giếng dầu, nơi có nhiệt độ không thấp hơn 65 oC phục vụ công tác thiết kế, lắp đặt 

đường ống vào giếng và xác định vị trí lắp đặt van bơm hóa phẩm PPD, góp phần 

bổ xung thêm giải pháp mởi trong các giải pháp tính toán t o các vỉa dầu khí. 

KIẾN NGHỊ 

Hiện nay Mỏ Bạch Hổ và Rồng đang trong thời ký khai thác cuối, độ ngậm 

nước tăng cao ảnh hưởng lớn đến tính chất lý hóa và lưu biến của dầu khai thác theo 

thời gian  

1. Từ các kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ rõ, tính chất lý hóa và lưu biến 

của dầu khai thác mỏ Bạch Hổ và Rồng ngày càng xấu đi, cần tiếp tục nghiên cứu 

tính lưu biến của dầu để làm cơ sở cho những lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp 

trong quá trình thu gom các sản phẩm khai thác từ các mỏ dầu bằng đường ống 

ngầm; 

2. Đề xuất tiếp tục nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng hiện có là địa nhiệt 

và nhiệt lượng của khí thải .... nhằm tiết giảm chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng và 

chi phí vận hành. 

3. Từ Kết quả nghiên cứu của luận án không những chỉ phục vụ công tác thiết 

kế cho các giếng mới có đường hóa phẩm của mỏ Bạch Hổ và Rồng mà còn có khả 

năng áp dụng cho các mỏ khác có điều kiện tương tự ở thềm lục địa Việt Nam. 
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