BIẾN ĐỔI ỨNG SUẤT THẲNG ĐỨNG MIỀN VÕNG HÀ NỘI
Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh
Viện Địa chất, Viện KH&CN Việt Nam
Cù Minh Hoàng
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
TÓM TẮT
Thành phần ứng suất trong đá gây ra bởi trường trọng lực của trái đất gọi là ứng
suất thẳng đứng (Sv) và bị khống chế bởi khối lượng của cột đá phía trên. Độ lớn của
Sv có thể tính trong các bể trầm tích sử dụng các số liệu từ các giếng khoan dầu khí.
Tính phân của các log mật độ từ bề mặt hoặc đáy biển tới độ sâu cho trước cho ta giá
trị Sv. Miền võng Hà Nội là phần đầu mút Tây Bắc trên đất liền của bể trầm tích Sông
Hồng. Báo cáo trình bày kết quả tính toán Sv theo số liệu log mật độ của 27 giếng
khoan chất lượng tốt hiện có ở Miền võng Hà Nội và ngoài khơi lân cận và luận giải
mối quan hệ của chúng với cấu trúc địa chất trong khu vực.
1. GIỚI THIỆU
Bể Sông Hồng rộng lớn có cấu trúc địa chất phức tạp thay đổi từ đất liền ra biển
theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và Nam, bao gồm các vùng địa chất khác nhau.
Miền võng Hà Nội được xem là phần phát triển của bể trên đất liền. Đặc điểm cấu trúc
nổi bật của vùng này là cấu trúc uốn nếp phức tạp kèm nghịch đảo trong Miocen
[Nguyễn Mạnh Huyền & nnk. (2005)] (Hình 1).
Trạng thái ứng suất kiến tạo hiện đại được miêu tả bởi bốn thành phần, đó là:
độ lớn ứng suất thẳng đứng (Sv), độ lớn ứng suất ngang cực đại (SHmax), độ lớn ứng
suất ngang cực tiểu (Shmin) và phương ứng suất nén ngang cực đại (phương SHmax so
với phương bắc). Trên thế giới, các nghiên cứu ban đầu về ứng suất đều nhằm xác định
phương SHmax và độ lớn tương đối của các thành phần ứng suất thông qua phân tích tài
liệu giếng khoan, cơ cấu chấn tiêu động đất và số đo mặt trượt-vết xước. Vào những
năm 1980, các giá trị độ lớn các thành phần ứng suất mới được xác định nhờ các thí
nghiệm trong các giếng khoan sâu [Zoback (2007)].
Trạng thái ứng suất kiến tạo đã được nghiên cứu ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc
nhờ phân tích tập hợp các khe nứt và vết xước kiến tạo phản ánh chuyển dịch trên mặt
khe nứt đó [Phan Trọng Trịnh & nnk., (1993, 1994)]. Ở bể sông Hồng, một số nghiên
cứu thiết lập hướng ứng suất chính từ tài liệu giếng khoan dầu khí được phản ánh trên
bản đồ trường ứng suất toàn cầu [Tingay & nnk, 2010].
Trong số ba thành phần ứng suất, độ lớn của ứng suất thẳng đứng là dễ xác định
nhất thông qua log đo mật độ đất đá trong giếng khoan. Tại vùng biển ĐN Việt Nam,
Nguyễn T. T. Bình & nnk. (2007, 2011) và Nguyễn Văn Hướng & nnk, (2011) đã tính
toán đầy đủ về tensor ứng suất dựa trên tài liệu giếng khoan ở bể Cửu Long và Nam
Côn Sơn. Tingay & nnk. (2003) và King & nnk. (2010) trình bày và luận giải kết quả
tính ứng suất thẳng đứng ở tây bắc Borneo và tây nam Australia
Báo cáo trình bày kết quả tính toán độ lớn của Sv của 27 giếng khoan ở Miền
võng Hà Nội và ngoài khơi lân cận từ số liệu log mật độ và luận giải mối quan hệ của
chúng với cấu trúc địa chất trong khu vực.
2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT
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Miền võng Hà Nội có dạng hình tam giác, với diện tích khoảng 9000 km2 mà
đỉnh ở gần Việt Trì và cạnh đáy quy ước là dải ven biển Ninh Bình - Nam Định - Thái
Bình - Hải Phòng dài trên 100 km. Trầm tích ở Miền võng Hà Nội có tuổi từ Eocen
đến Đệ tứ chủ yếu là lục nguyên chứa than, tướng sông-hồ, châu thổ, ven bờ-biển nông
có bề dày từ 3200 đến trên 7000 m [Đỗ Bạt & nnk. (2005)].

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu. Biên chỉnh theo Anzoil (1995)
Phùng Văn Phách (1996), PVEP (2006) Đỗ Bạt và Hồ Đắc Hoài (2007). Chú giải viết
tắt: S1: Địa hào Kiến An; S2: Bán địa hào Thủy nguyên; S3: Trũng Trung tâm; S4:
Trũng Phượng Ngải; S5: Trũng Đông Quan; S6: Lõm Khoái châu; S7: Địa hào Ninh
Bình; U1: Địa lũy chí linh; U2: Địa lũy Tràng Kênh; U3: Khối nâng Tiên Lãng; U4:
Địa lũy Tiền Hải; U5: Địa lũy Kiến Xương; U6: Địa lũy Văn Giang.
Miền võng Hà Nội được phân thành các dải Trung tâm nằm kẹp giữa hai đới
đứt gãy Sông Chảy và Vĩnh Ninh, dải Đông Bắc từ đới đứt gãy Vĩnh Ninh qua đứt gãy
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Sông Lô còn dải Tây Nam nằm giữa các đứt gãy Sông Hồng và Sông Chảy. Trong đó,
dải Trung tâm do hoạt động nghịch đảo vào cuối Miocen đã tạo nên các cấu trúc lồi
dạng địa lũy: Tiền Hải ở phía Đông Bắc và Kiến Xương ở phía Tây Nam. Xen giữa hai
cấu trúc địa lũy Tiền Hải và Kiến Xương là trũng Phượng Ngải. Dải Đông Bắc có các
cấu trúc vết lõm Văn Giang và Đông Quan [Nguyễn Mạnh Huyền & Hồ Đắc Hoài,
(2007)] (Hình 1).
Bảng 1: Khoảng phân bố số liệu log mật độ thu thập được ở 27 giếng khoan được sử
dụng để tính độ lớn ứng suất thẳng đúng.

TT.

Tên giếng
khoan

Đỉnh log Đáy log
mật độ mật độ
(m)
(m)

1

B10-STB2

644

1248

2

B26-STB-1X

296

1033

3

D24-1x

520

2748

4

PV-DQD-1X

1132

3443

5

PV-PC-1X

741

1970

6

PV-XT-1X

549

1864

7

THC_04

451

1235

8

W10

22

1957

9

W32

22

1696

10 W60

0

2169

11 W63

44

2392

12 W67

798

2400

13 W71

53

2370

14 W80

906

2484

15 W84

0

3110

16 W101

244

3193

17 W102

33

2950

18 W107

51

2585

19 W108

29

2876

20 W110

399

4208

21 W112

58

2190

22 W116

41

2763

23 W200

0

3710

24 W203

45

4077

25 102-CQ-1X

549

2957

26 102-HD-1X

553

3048

27 103T-H-1X

1707

3228
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Hình 2: Độ lớn ứng suất thẳng đứng (MPa) theo độ sâu (m) tính cho 27 giếng khoan ở
Miền võng Hà Nội và lân cận. Chú ý: 1 psi/ft ~ 22.6 MPa/km.

Hình 3: Gradient ứng suất thẳng đứng(Mpa/km) tính cho 27 giếng khoan ở Miền võng
Hà Nội và lân cận.
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3. TÍNH TOÁN ĐỘ LỚN ỨNG SUẤT THẲNG ĐỨNG
Thành phần ứng suất trong đá gây ra bởi trường trọng lực của trái đất gọi là ứng
suất thẳng đứng (Sv) và bị khống chế bởi khối lượng của cột đá phía trên ρgz. Nếu khối
lượng riêng của đá biến đổi ρ(z), Sv tính theo công thức [Zoback (2007)]:
z

SV  g  ( z ) dz (1)
0
Ở những khu vực xa bờ, cần phải hiệu chỉnh độ sâu mực nước, S v tại độ sâu z
bất kỳ cũng được gây ra bởi trọng lượng của cột nước biển và đất đá nằm phía trên
điểm đó. Ứng suất này là tích phân mật độ nước biển và mật độ khối của đá theo độ
sâu được xác định bằng phương trình sau [Tingay & nnk. (2003)]:
ZB
Z
SV  g   seadz   ( z ) dz 
ZB
 0


(2)

Trong đó: Sv là ứng suất thẳng đứng, zB là độ sâu đáy biển, (z) là khối lượng riêng của
đá theo carota mật độ tại độ sâu z, sea là khối lượng riêng nước biển, và g là gia tốc
trọng trường. Khi khối lượng riêng của nước ~ 1 g/cm3, áp lực của nước (áp suất thuỷ
tĩnh) tăng với tốc độ 10Mpa/km (0,44 psi/ft).
Độ lớn của Sv có thể tính trong các bể trầm tích sử dụng các số liệu từ các giếng
khoan dầu khí. Áp lực tác dụng bởi khối lượng của cột nước biển có thể được tính từ
khối lượng riêng trung bình 1,03g cm-3 [Bell (2003)].
Các log mật độ thường không thực hiện xuyên suốt từ bề mặt xuống đáy giếng
mà thường bị khuyết phần trên cùng. Đề tính ứng suất thẳng đứng trước tiên cần ước
lượng khối lượng riêng trung bình từ bề mặt tới đỉnh của log mật độ. Tuy nhiên, trong
báo cáo sử dụng giá trị mật độ khuyết là 1,95 g.cm-3 [tham khảo Nguyễn T.T. Bình &
nnk. (2005)].

Hình 4: Gradient ứng suất thẳng đứng (MPa/km) trên mặt cắt phương TB-ĐN ở độ
sâu 2,0 km dọc đứt gãy Vĩnh Ninh.
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4. BIẾN ĐỔI ỨNG SUẤT THẲNG ĐỨNG
Bộ tài liệu về log mật độ của 27 giếng khoan thuộc Miền võng Hà Nội và ngoài
khơi lân cận được thu thập tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Bảng 1). Để đảm
bảo thu được thông tin trực tiếp nhất về trường ứng suất, giếng được lựa chọn là các
giếng khoan trong giai đoạn tìm kiếm-thăm dò có độ nghiêng nhỏ hơn hoặc bằng 20 o
[Zoback (2007)]. Bảng 1 thể hiện chi tiết khoảng phân bố số liệu đo log mật độ thu
thập được ở 27 giếng khoan được sử dụng để tính độ lớn ứng suất thẳng đúng. Trong
số 27 giếng, có 17 giếng có đỉnh của log mật độ nhỏ hơn 500 m. Cũng trong số này, có
20 giếng có đáy của log mật độ lớn hơn 2000 m. Số giếng có khoảng ghi nhận số liệu
log mật độ trên 2000 m là 17 giếng.

Hình.5. Sơ đồ biến đổi gradient ứng suất thẳng đứng Miền võng Hà Nội và ngoài khơi
lân cận (các giếng ngoài khơi, độ sâu được tính từ đáy biển).
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Kết quả tính độ lớn và gradient Sv được thể hiện trong Hình 2 và Hình 3. Trong
đó, đã tính toán gradient của ứng suất thẳng đứng không bao gồm ảnh hưởng của cột
nước biển để tiện so sánh giữa các giếng trên đất liền và ngoài khơi. Kết quả cho thấy,
gradient Sv biến đổi trong khoảng 17,6 MPa/km đến 25,0 MPa/km, tương đương với
gradient 0,8 đến 1,1 psi/ft, trong đó hầu hết tập trung ở khoảng trung bình 22,6
MPa/km (tương đương 1psi/ft) (Hình 3).
Gradient Sv trung bình tương đương với giá trị trung bình thường gặp trong các
bể trầm tích Đệ tam trên thế giới (22,6 MPa/km hay 1psi/ft), phù hợp với công bố
trước đó của Nguyễn T.T. Bình & nnk. (2011) ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn, phù
hợp với Tingay & nnk. (2003) ở tây bắc Borneo – các cấu trúc thuộc khối Sundaland
và King & nnk. (2010) ở tây nam Australia. Giá trị này cho thấy tính phân dị kiến tạo
tương đối thấp và khá đồng đều trong khối Sundaland nói riêng và Biển Đông nói
chung.
Vê mặt lý thuyết, sự biến đổi độ lớn Sv theo không gian là do sự biến đổi của tỉ
trọng đá trầm tích phía dưới theo phương ngang. Sự biến đổi tỉ trọng của các đá trầm
tích có thể gây ra do sự biến đổi về tướng trầm tích, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng
của các yếu tố thứ sinh, bao gồm quá trình thành đá, nâng-hạ cục bộ hoặc dị thường áp
suất do co rút không cân bằng. Tất cả các yếu tố này có thể ảnh hưởng tới độ lớn ứng
suất thẳng đứng [King & nnk. (2010)].
Hình 4 biểu diễn mặt cắt phương tây bắc-đông nam của gradient Sv ở độ sâu 2,0
km dọc đứt gãy Vĩnh Ninh cho thấy gradient Sv có sự biến đổi giảm dần theo phương
từ tây bắc đến đông nam. Điều này phù hợp với cấu trúc và xu thế chung của delta
Sông Hồng sụt lún mạnh về phía đông nam.
Đặc điểm cấu trúc nổi bật của Miền võng Hà Nội là cấu trúc uốn nếp phức tạp
kèm nghịch đảo trong Miocen [Nguyễn Mạnh Huyền & nnk. (2005)]. Biến đổi
gradient Sv theo phương ngang cho khu vực Miền võng Hà Nội và ngoài khơi lân cận
(với các giếng ngoài khơi, độ sâu được tính từ đáy biển) được thể hiện trên Hình 5.
Đây là kết quả đạt được nhờ nội suy từ các giá trị đo thực của 27 giếng khoan khác
nhau phân bố trong khu vực. Có thể nhận định rằng các khu vực có gradient Sv cao
thường tập trung ở lân cận các đứt gãy nghịch (đứt gãy Vĩnh Ninh), một số trùng với
vị trí các khối nâng (dải nâng Khoái Châu – Tiền Hải). Các khu vực có Sv thấp thường
phản ánh các khu vực sụt lún, như phần kéo dài ra biển của trũng Đông Quan và đầu
mút phía bắc trũng Trung tâm bể Sông Hồng. Kết quả này cho thấy, có mối liên quan
giữa gradient Sv và cấu trúc địa chất của khu vực nghiên cứu.
5. KẾT LUẬN
Bài viết này trình bày những kết quả ban đầu về phân bố ứng suất thẳng đứng ở
Miền võng Hà Nội. Gradient Sv biến đổi trong khoảng 17,6 MPa/km đến 25,0
MPa/km. Giá trị trung bình gradient Sv dao động tại 22,6MPa/km. Giá trị này tương
ứng với gradient ứng suất thẳng đứng ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn cũng như các
khu vực khác ở Đông Nam Á cho thấy tính phân dị kiến tạo tương đối thấp và khá
đồng đều trong khối Sundaland nói riêng và Biển Đông nói chung.
6. LỜI CẢM ƠN
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Tập thể tác giả chân thành cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cho
phép tham khảo tài liệu giếng khoan. Báo cáo hoàn thành với sự hỗ trợ một phần kinh
phí của Viện Địa chất – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
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