
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA DẦU KHÍ 

1. PTN Lọc Hóa dầu 

Địa chỉ: Phòng 308, 309 tầng 3 nhà B trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 150 m2  

Vốn đầu tư: 3,136,670,874đ 

Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: TS Nguyễn Thị Linh 

Chức năng: 

Mục tiêu đào tạo là đào tạo đội ngũ kỹ sư có hiểu biết cơ bản về công nghiệp dầu khí, 

công nghệ hóa học, nắm bắt được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Lọc – Hóa dầu 

bao gồm: Công nghệ lọc dầu, công nghệ chế biến dầu và khí, công nghệ hóa dầu, công 

nghệ sản xuất polime và tổng hợp hữu cơ, sản phẩm sầu mỏ… 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 

 

Thiết bị BEL-CAT (TPO/TPD/BET) 

 

Hệ thống thiết bị chưng cất khí quyển 



 

Hệ thiết bị đo độ nhớt động học 

   

     

Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt 

 

Máy thiết bị xác định sức căng bề mặt của chất lỏng 



2. PTN Địa vật lý 

Địa chỉ: - Tầng 3 nhà B trường ĐH Mỏ - Địa chất 

               - Khu B trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: - Tầng 3 nhà B: tổng diện tích 60m2  

                  - Khu B: tổng diện tích 70 m2  

Vốn đầu tư: 1.715.562.011 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: ThS Phạm Trung Kiên 

Chức năng: 

Phòng thí nghiệm Địa vật lý có nhiệm vụ đào tạo sinh viên, học viên cao học ngành Địa 

vật lý các kỹ năng thực hành nghề nghiệp quan trọng như đo ghi, chỉnh lý, xử lý số liệu, 

minh giải tài liệu… Cùng với đó là giới thiệu cho các sinh viên ngoại ngành về cơ sở 

thực hành của các phương pháp địa vật lý. 

- Chuyên ngành đào tạo: Địa vật lí trong lĩnh vực dầu khí và biển; Địa vật lí trong lĩnh 

vực khoáng sản và môi trường; Vật lí Địa cầu; Địa vật lí trong lĩnh vực địa chất công 

trình, địa chất thuỷ văn, xây dựng công trình ngầm. 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 

Dưới đây là một số hình ảnh về máy móc, thiết bị các phòng thí nghiệm của Bộ môn Địa 

vật lý: 

 Máy đo:  DIJGESKA 

Sử dụng trong thăm dò điện dòng 1 chiều. 

Tiến hành đo theo cả 2 phương pháp mặt cắt điện và 

đo sâu điện. Đo mô hình trong phòng hoặc đo ngoài 

thực địa. 

Xử lý tài liệu 

- Áp dụng các phương pháp xử lý giải bài toán 

thuận, ngược 1 chiều (1D), 2 chiều (2D) và 3 

chiều (3D) 

- Áp dụng các phương pháp xử lý thống kê, và 

các phương pháp khác. 

Lĩnh vực áp dụng 

Giải quyết các nhiệm vụ về địa chất, địa chất 

công trình, địa chất thủy văn. 

- Đo vẽ bản đồ địa chất 

- Tìm kiếm khoáng sản, nước ngầm 

- Xác định đứt gãy, đới dập vỡ nứt nẻ, nghiên cứu 

nền móng công trình, đới đất yếu… 

Phương pháp thăm dò từ 

Bể mô hình, gồm nước được coi như môi trường đồng 

nhất và dị vật được coi như đối tượng nghiên cứu 

Hệ điện 

cực đo 

Máy đo 

Nguồn cung cấp 

Acqui 12V 



 

Máy đo: MINIMAG  

Sử dụng để đo cường độ trường từ toàn phần  

Xử lý tài liệu 

- Tính các thành phần của trường 

- Hiệu chỉnh:  nhiệt độ, hiệu chỉnh biến thiên 

trường địa từ và hiệu chỉnh dịch chuyển điểm O. 

- Áp dụng các phương pháp nâng trường, hạ 

trường, chuyển trường về cực và các phương pháp 

thống kê để làm rõ hơn các dị thường của trường 

từ. 

- Giải thích địa chất tài liệu từ. 

Giải thích định tính 

Giải thích định lượng 

Phạm vi ứng dụng của phương pháp thăm dò từ 

- Tìm kiếm các loại quặng và khoáng vật có từ 

tính.  

- Nghiên cứu đặc điểm thế nằm và thành phần 

của móng kết tinh. Tìm kiếm các thể magma 

xâm nhập. 

- Đo vẽ bản đồ địa chất ở những vùng có phát 

triển đất đá có từ tính mạnh.  

- Tìm kiếm các lòng sông cổ, các thung lũng bị 

chôn vùi, các hang động cactơ nếu những nơi đó 

lắng đọng các khoáng vật sắt từ khác với môi 

trường xung quanh. 

 

Máy đo:  DKS-96P  

Công dụng: Đo suất liều tương đương bức xạ 

(μSv/h) 

Khả năng sử dụng: Đo suất liều chiếu ngoài nhằm 

xác định nguồn gây bức xạ và xác định liều chiếu 

ngoài. 

 

 

Máy đo: Thăm dò phóng xạ  CPП 68 01 

Công dụng: Đo suất liều bức xạ gamma (cường độ 

bức xạ gamma) (μR/h) 

Khả năng sử dụng: Đo bức xạ gamma tổng của 

đất, đá hoặc quặng, phục vụ khảo sát lập bản đồ địa 

chất, thăm dò khoáng sản và nghiên cứu môi trường 

Xử lý tài liệu 

Phạm vi ứng dụng của phương pháp thăm dò phóng 

xạ 

* Thành lập các bản đồ liều chiếu ngoài, liều tương 

đương bức xạ vùng nghiên cứu 

Máy đo 

Giá đỡ Đầu đo 



 

Máy đo: Sodin WS.100 

Đo gia số trọng lực 

Khả năng sử dụng 

    Phạm vi đo: 100mGal 

    Độ nhạy: 0,01 mGal 

Xử lý tài liệu 

- Hiệu chỉnh trọng lực 

Hiệu chỉnh độ cao  

Hiệu chỉnh lớp giữa 

Hiệu chỉnh địa hình 

- Nâng trường, hạ trường, tính các đạo hàm của 

trường trọng lực, áp dụng các phương pháp 

thống kê... 

- Giải thích địa chất kết quả đo trọng lực 

Giải thích định tính. 

Giải thích định lượng. 

Phạm vi ứng dụng của thăm dò trọng lực 

- Phân vùng kiến tạo: xác định miền nền, miền 

địa máng và những yếu tố kiến tạo lớn trong 

vùng nghiên cứu. 

- Nghiên cứu cấu trúc vỏ Quả đất, làm sáng tỏ 

hình dạng Quả đất, nhiệm vụ địa chất sau:chiều 

dày vỏ và mật độ trung bình. 

- Tìm kiếm thăm dò các loại khoáng sản có mật 

độ khác với đất đá vây quanh như than, muối, 

sắt, dầu khí... 

- Trong lĩnh vực địa chất thủy văn - công trình, 

chủ yếu có thể phát hiện và nghiên cứu các cấu 

tạo. 

 

 

Máy đo: Seistronix RAS_24 

- Sử dụng đo ghi trường sóng địa chấn: phản xạ, 

khúc xạ.. 

- Xử lý số liệu địa chấn phản xạ dùng phần mềm 

Promax 2D/3D; Vista 2D/3D; Seismic unix… 

Phạm vi áp dung của phương pháp địa chấn 

- Nghiên cứu cấu trúc của vỏ quả đất, giải quyết 

các nhiệm vụ địa chất cấu tạo như xác định chính 

xác các ranh giới địa chất, vị trí các khối nâng, 

vùng trũng, các đới dập vỡ/đứt gãy… phục vụ 

trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí và 

nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất. 

- Sử dụng phương pháp Địa chấn nông phân giải 

cao trong nghiên cứu cấu trúc địa chất phần nông 

ở chiều sâu nhỏ, các trầm tích Đệ Tứ… 

- Nghiên cứu bề dày lớp phủ, theo dõi bề mặt địa 

hình đá móng kết tinh,… sử dụng phương pháp 

địa chấn khúc xạ rất có hiệu quả, có độ chính xác 

cao. 

- Trong phương pháp địa chấn khúc xạ, với việc 

nghiên cứu vận tốc giới hạn Vgh và các đặc điểm 

Đầu nối Cable 

Đầu nối 

Triger 

Laptop 

điều hành 

Seistronix 

RAS_24 

Ác quy 

12V 



 

 

 

động lực học của sóng cho phép suy luận về bản 

chất của đá gốc như thành phần thạch học, tướng 

đá, các đới phá huỷ, đứt gãy… 

- Trong nghiên cứu Địa chất công trình: xác định 

các tính chất cơ lý của đất đá như: hệ số Poisson 

, mô đun Young E, vận tốc sóng dọc Vp, vận tốc 

sóng ngang Vs, mật độ …  Ưu điểm của phương 

pháp xác định này là có thể xác định các tham số 

trong điều kiện tự nhiên, không làm thay đổi trạng 

thái của đất đá, hơn nữa việc xác định lại nhanh 

chóng, hiệu quả kinh tế. Trong thăm dò địa chấn 

thường sử dụng tài liệu để xác định các modul đàn 

hồi động của đất đá. 

- Trong nghiên cứu các Mỏ than, sử dụng các 

phương pháp địa chấn trong mỏ và trên mặt để 

theo dõi hướng phát triển của vỉa, vị trí kết thúc 

vỉa, quy mô phân bố, xác định chính xác vị trí các 

đứt gãy cắt qua các vỉa than gây nguy hiểm cho 

quá trình khai thác và vận chuyển... 

- Trong nghiên cứu địa chất thuỷ văn, xác định vị 

trí, quy mô phân bố, chiều sâu…các đới dập 

vỡ/đứt gãy, các hang karst có triển vọng chứa 

nước ngầm. 

 

Bộ máy thăm dò điện TDĐ-1 

Công dụng: Sử dụng trong các phương 

pháp điện trở: đo sâu điện, mặt cắt điện, 

nạp điện… 

Khả năng sử dụng: Bộ máy đo ghi bán 

tự động các số liệu đo sâu,có khả năng tự 

bù hiện tượng phân cực điện cực. Khối 

phát dòng kết hợp với ắc quy 12V có khả 

năng nâng cao công suất phát dòng vào 

môi trường. Phù hợp cho các khảo sát địa 

chất công trình, địa chất thủy văn. 

Cable 

Đầu thu 

Geophone 



 

Phòng xử lý số liệu địa vật lý 

3. PTN Khoan khai thác 

Địa chỉ: 

-  Phòng 109 tầng 1 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất (Là phòng thí nghiệm dung dịch 

khoan và vữa trám) 

 - Khu B trường ĐH Mỏ - Địa chất (Là Khu thực hành máy và thiết bi khoan, Khai thác) 

Diện tích:  

Vốn đầu tư: 2,460,831,400 đ 

Cán bộ quản lý: ThS Lê Văn Nam 

Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tại Khu A là phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám có chức năng giúp người 

học vận dụng các kiến thức đã học từ môn học: Dung dịch khoan và vữa trám. Các học 

viên có điều kiện làm thí nghiệm, thực hiện từng bước xác định các thông số cơ bản và 

các tính chất đặc trưng của dung dịch khoan như: Trọng lượng riêng; Độ nhớt qui ước; 

Độ nhớt thật; Độ thải nước; ứng suất trượt tĩnh; Ứng lực cắt động; Hàm lượng cát; Độ ổn 

định; …vv và Trực tiếp thực hiện các bước điều chế, gia công hóa học dung dịch. Tìm 

hiểu các loại xi măng, phương pháp xác định các tính chất của vữa và đá xi măng phù 

hợp điều kiện trám giếng khoan như: Thời gian bắt đầu đông kết; Thời gian kết thúc đông 

kết; độ bền nén; Độ bền uốn của vữa xi măng… 

- Tại khu B là khu thực hành có chức năng giúp cho người học vận dụng những kiến thức 

đã học vào thực tế thi công các công trình khoan. Tìm hiểu các máy móc thiết bị hiện có, 

thực hiện các thao tác vận hành máy khoan, tìm hiểu công tác sửa chữa các thiết bị, dụng 

cụ  khoan tại công trình. 

Một số hình ảnh: 

-Dụng cụ đo trọng lượng riêng của dung dịch: 

 



                                           

Cân kiểu phao dạng phao kế AG - 2 

-Dụng cụ xác định độ nhớt (tính chất lưu biến), ứng suất trượt tĩnh (tính chất xúc biến) 

của dung dịch: 

 

Nhớt kế CΠB-5 

    

 

Phễu (Marsh) đo độ nhớt OFI 110 – 10 

 

http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/phao%20ke%20A-2.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/nhot%20ke2.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/nhot%20ke1.jpg


 

Máy Fann -355A 

 

Dụng cụ CHC-2 

-Dụng cụ xác định độ thoát nước và độ dày vỏ sét: 

 

Dụng cụ BM- 6 

http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/may%20fann%2035A.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/dung%20cu%20CHC-2.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/2dung%20cu%20BM-6.jpg


 

Dụng cụ VIC–140–5 

  

 

Dụng cụ HPHT filter press 170-00, 500ml 

-Dụng cụ xác định hàm lượng cát và các phần tử rắn: 

                                     

Dụng cụ đo hàm lượng cát và các phần tử rắn OM – 2 

http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/dung%20cu%20VIC-140-50.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/dung%20cu%20HPHT%20filter%20press%20170-00%20500ml.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/dung%20cu%20OM-2.jpg


-Dụng cụ xác định độ ổn định của dung dịch: 

 

Dụng cụ xác định độ ổn định của dung dịch  ЦС-2 

 

 

Máy đo độ bền của đá xi măng 

 

 

http://oilgas.humg.edu.vn/cache/thumbs/images_stories_users_dung_cu_2_jpg_1476353368_fit_1024_768.jpg
http://oilgas.humg.edu.vn/images/stories/users/may%20do%20do%20ben%20da%20ximang.jpg


 

4. PTN Địa chất Dầu khí 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 30m2  

Vốn đầu tư: 868,207,650 đ 

Cán bộ quản lý: TS Phạm Văn Tuấn 

Chức năng: 

Phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí có nhiệm vụ đào tạo sinh viên, học viên cao 

học ngành Địa chất dầu khí các kỹ năng thực hành nghề nghiệp quan trọng như xác định 

thành phần thạch học, phân cấp hạt vụn và luận giải môi trường thành tạo, thực hành thí 

nghiệm tách chiết bitum, xác định độ rỗng, độ thấm của mẫu đá… và các phương pháp 

khác trong nghiên cứu tìm kiếm thăm dò dầu khí. 

Một số hình ảnh các trang thiết bị phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí đang được sử 

dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học: 

 

Hình 1. Bộ chiết Socsolex dùng để chiết bitum 

trong đá mẹ sinh dầu khí 

 

Hình 2. Cân phân tích điện tử với độ 

chính xác cao 



 

Hình 3. Tủ sấy mẫu 

 

Hình 4. Bộ thiết bị đo độ rỗng của đá 

 

Hình 5. Bộ Rây dùng để xác định các thông 

số độ hạt trầm tích vụn cơ học 

 

Hình 6. Thiết bị quay ly tâm 

 

5. PTN Dầu khí (Work station) 

Địa chỉ: Phòng 804 (Tầng 8) nhà C, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 100 m2 

 Vốn đầu tư:  

Cán bộ quản lý:  ThS Nguyễn Văn Thịnh 

Chức năng: 

PTN được trang bị các máy tính chuyên dụng với cấu hình tiêu chuẩn sử dụng các 

phần mềm về dầu khí hiện đại nhất với mong muốn giúp sinh viên các ngành Kỹ thuật 

dầu khí, Kỹ thuật Địa vật lý, chuyên ngành Địa chất dầu khí tiếp cận các công nghệ hiện 

đại, thu hẹp được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình học, góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo. Chức năng chủ yếu của PTN là phục vụ công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Dầu khí. Ngoài ra PTN 

còn thực hiện các nghiên cứu nâng caovề khoa học công nghệtrong lĩnh vực dầu khí.  

Một số hình ảnh PTN: 

 



 

Lãnh đạo PVN và Schlumberger tham quan PTN xử lý số liệu Khoa Dầu khí 

 

Một số trang thiết bị của PTN xử lý số liệu Khoa Dầu khí 

 


