
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐỊA CHẤT 

1. PTN Khoáng Thạch 

Địa chỉ: 

- 03 phòng thực tập mỗi phòng có diện tích 48m2 tại tầng 4 nhà B;  

- 01 phòng nghiên cứu với diện tích khoảng 15m2 tại tầng 4 nhà E và  

- 01 phòng gia công mẫu ở tầng 1 nhà D với diện tích khoảng 20m2. 

Vốn đầu tư: 1,340,510,664 đ 

Cán bộ quản lý:  KS Hà Thành Như 

Chức năng: 

- Phòng thực tập mẫu thạch học phục vụ cho sinh viên, học viên cao học và NCS thực tập 

và nghiên cứu các mẫu đá magma, trầm tích và biến chất bằng mắt thường. 

- Phòng thực tập kính hiển vi thạch học phục vụ sinh viên, học viên cao học và NCS thực 

tập và nghiên cứu thành phần và xác định tên đá của lát mỏng đá magma, trầm tích và 

biến chất dưới kinh hiển vi phân cực. 

- Phòng thực tập mẫu Tinh thể - Khoáng vật: phục vụ sinh viên, học viên cao học và NCS 

thực tập hình thái, cấu trúc của tinh thể và xác định tên khoáng vật bằng mắt thường với 

sự trợ giúp của một số dụng cụ như: kính lúp, hộp độ cứng, tấm xứ thử vết vạch, nam 

châm, axit... 

- Phòng thí nghiệm Khoáng Thạch tại tầng 4 nhà E: phục vụ xác định thành phần độ hạt, 

thành phần khoáng vật của các loại mẫu đá và khoáng vật, xác định các chỉ tiêu môi 

trường, các phương pháp nghiên cứu lát mỏng thạch học, nghiên cứu khoáng tướng, 

nghiên cứu dưới kính hiển vi hai mắt, các thiết bị đo các chỉ số môi trường... 

Một số hình ảnh: 

  

  



Một số hình ảnh trong phòng thực tập mẫu Thạch học tầng 4 nhà B 

 

 

                      Giá đựng mẫu Thạch học để ngoài hành lang 

  

  



Một số hình ảnh trong phòng thực tập Kính hiển vi phân cực tầng 4 nhà B 

  

  

Một số hình ảnh trong phòng thực tập mẫu Tinh thể - Khoáng vật tầng 4 nhà B 

  

  



Một số hình ảnh trong phòng thí nghiệm Khoáng Thạch tầng 4 nhà E 

  

  

Một số hình ảnh trong phòng gia công mẫu ở tầng 1 nhà D 

2. PTN Địa kỹ thuật công trình 

Địa chỉ và diện tích: 

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình có 5 phòng được đặt ở 3 địa điểm. Chi tiết 

được mô tả trong bảng sau: 

 

TT Địa điểm  Số 

lượng 

phòng 

Tổng 

diện 

tích, m2 

Ghi chú 

1 

Tầng 3 nhà C5 

Đại học Bách 

khoa 

1 40 
Hiện không sử dụng. Còn một số thiết bị thí 

nghiệm đã cũ. 

2 

Nhà K khu B 

Đại học Mỏ Địa 

chất 

2 100 m2 

Mỗi phòng có diện tích 50m2. Một phòng dùng 

cho thí nghiệm hiện trường. Một phòng dùng 

cho thí nghiệm đất xây dựng. Phục vụ hướng 

dẫn sinh viên thực tập. Cả 2 phòng đều đã và 

đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều 

kiện môi trường học tập và an toàn cho các thiết 

bị. Phòng đã làm đơn xin chữa nhiều lần. 

3 

Tầng 1 Nhà D 

khu A Đại học 

Mỏ - Địa chất 

2 100 m2 

Một phòng diện tích 70m2, là nơi tập trung các 

thiết bị điện tử, hiện đại của Phòng, chủ yếu 

phục vụ đào tạo học viên, NCS, đề tài, dự án và 

sản xuất. Một phòng diện tích 30m2. Dùng để 

hướng dẫn môn thí nghiệm vật liệu xây dựng 

cho sinh viên. 

Vốn đầu tư: 10,041,466,865 đ 

Cán bộ quản lý: ThS Phùng Hữu Hải 



Chức năng: 

Chức năng, nhiệm vụ chính của PTN là phục vụ công tác đào tạo (sinh viên, học 

viên, nghiên cứu sinh),  nghiên cứu khoa học (thực hiện các đề tài khoa học công nghệ và 

đề tài sản xuất), sản xuất (công trình, dự án) của Nhà trường và Bộ môn. Đối với sinh 

viên PTN đã và đang hướng dẫn thực tập, thí nghiệm cho ngành kỹ thuật địa chất 

(chuyên ngành Địa chất công trình, Địa chất thủy văn), ngành kỹ thuật công trình xây 

dựng ngành kỹ thuật mỏ. 

Một số hình ảnh: 

 

 

      

   Hệ thống thí nghiệm ba trục động 

- Kích thước mẫu 70x140cm; 
- Tải trọng nén max 500 kg; 
- Biên độ giao động ±14mm ; 
- Áp lực buồng 1000 kPa; 
- Áp lực ngược 1000 kPa; 
- Điện áp sử dụng 220 V; 

 

Hệ thống thí nghiệm ba trục tĩnh 

- Hãng sản suất: CONTROLS; 
- Model: 28 WF4005; 
- Lực nén tối đa 50 kN; 
- Điện áp: 230 V/50/60Hz/1ph 

 

Hệ thống thí nghiệm cơ lý đá 

- Model: 50-C4632; 
- Hãng sản suất: CONTROLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đầm tự động Procto 

- Hãng sản suất: CONTROLS 



- Khối lượng máy: 680 kg 
- Kích thước máy: 738x280x970 mm 
- Điện áp: 230 V/50Hz/1ph 
 

- Khối lượng máy: 140 kg 
- Kích thước máy: 521 x 403 x 1438 
mm 
- Điện áp: 230 V/50 Hz/1ph 

 
Hệ thống cắt phẳng Autoshear 

- Model: AUTOSHEAR 
- Hãng sản suất: CONTROLS 
- Khối lượng máy: 56 kg 
- Kích thước máy: 953 x 387 x 1180 mm 
- Điện áp: 110 – 240 V/50-60 
HZ/1phút/70v 

 

Thiết bị nén đa năng 

- Model: UNIFRAME 
- Hãng sản suất: CONTROLS 
- Khối lượng máy: 110 kg 
- Kích thước máy: 1300 x 500 x570 mm 
- Điện áp: 220 V 

 

 

Thiết bị động biến dạng hỏ Pit 

- Hãng sản suất: PDI 
- Kích thước máy 75 x 170 x 235 mm 
- Khối lượng 2.2 kg  
- Búa gõ thường đường kính 2 inch nặng 
1.36 kg 
- Búa gõ đặc biệt kết nối với máy đường 
kính 3 inch nặng 3.63 kg 
- Phần mềm PIT – W phiên bản chuyên 
nghiệp, có bản quyền 

 

Thiết bị siêu âm 

- Số hiệu máy 6098 X 
- Loại máy CHA 
- Năm sản xuất: 2004 
- Đầu dò (đầu phát và đầu thu)  
 + Đường kính 25mm 
 + Chiều dài 240mm 
 + Có thể chịu được áp lực bằng 100m 
cột nước 
- Chiều sâu siêu âm tối đa 100m 



 

 

Thiết bị nén ngang PMT 

- Hãng: APAGEO Segeln S.A, AFNOR NF 
P 94-110/ASTM D4719 
- Năm sản xuất: 2004 
- Áp lực nén tối đa: 10 MPa 
- Ống đo đường kính 60m, dài 70 cm 
- Dây áp lực (dây khí và dây nước) 50m 
- Khí nén Cacbonic hoặc Nitơ 

 

Thiết bị xuyên CPTU 

- Mũi xuyên C10CFIIPCO9167 
(C10CFIIP.100.1000.15.15.20 C09167) 
- Hộp đo: Geomil equipment, nember: 
050504-96, năm 2005, type: GME: 500 
IP 65 
- Máy xuyên Geomil equipment 
- Type 100 KN/W 
- Số 2968 
- Năm sản xuất: 2005 

3. PTN Khoáng sản 

Địa chỉ và diện tích: 

- 01 Phòng ở tầng 4 nhà B với diện tích khoảng 60m2 dùng cho thực tập mẫu cục quặng 

bằng mắt thường với đầy đủ các loại mẫu khoáng sản của Việt Nam và một số mẫu điển 

hình của nước ngoài;  

- 01 Phòng ở tầng 4 nhà E với diện tích 30m2 dùng cho phòng Kính hiển vi bao gồm 09 

Kính Meiji do Nhật sản xuất và 02 kính AXIOSCOP do CHLB Đức sản xuất được tích 

hợp với màn hình TV và máy tính có phần mềm xử lý số liệu và hình ảnh chụp trực tiếp 

từ Camera gắn trên kính.  

Vốn đầu tư: 892,229,500 đ 

Cán bộ quản lý:  Hoàng Thị Thoa 

Chức năng: 

Tất cả các kính hiển vi của PTN nghiên cứu khoáng tướng nói trên đều thuộc loại kính 2 

tác dụng, tức là vừa nghiên cứu được khoáng vật quặng dưới ánh sáng phân cực phản xạ, 

vừa nghiên cứu được các khoáng vật tạo đá và các khoáng vật mạch dưới ánh sáng phân 

cực truyền qua. Các kính hiển vi này giúp cho người học các cấp học từ Cao đẳng tới 

NCS nghiên cứu thành phần khoáng vật quặng và đá, các loại cấu tạo và kiến trúc của 

quặng và đá, góp phần luận giải về nguồn gốc các mỏ quặng từ đó chỉ đạo hiệu quả công 

tác TKTD, đồng thời giúp cho các nhà tuyển khoáng lựa chọn phương pháp tuyển quặng 

tối ưu và hiệu quả nhất. 

Một số hình ảnh: 



 

Ảnh 1: Hệ thống Kính hiển vi phân cực Phản xạ và Truyền qua của PTN Hiển vi Khoáng tướng 

thuộc Bộ môn KHOÁNG SẢN- Khoa KH&KT ĐỊA CHẤT phục vụ Đào tạo và NCKH. 

 

  

Ảnh 2. Kính hiển vi phản xạ AXIOSCOP 

kèm hệ thống chụp và phần mềm xử lý hình 

ảnh (PTN Hiển vi Khoáng tướng BM Khoáng 

sản). 

Ảnh 3. Mẫu khoáng tướng từ các mẫu quặng ở 

Việt Nam đã được gia công theo chuẩn Quốc tế. 

(PTN Hiển vi Khoáng tướng BM Khoáng sản). 

4. PTN Nguyên liệu khoáng 

Địa chỉ và diện tích: 

- 03 phòng tại tầng 4 Nhà E, trường ĐH Mỏ - Địa chất có diện tích là 100 m2 

Tầng 4 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất có diện tích là 25 m2 

Vốn đầu tư: 4,160,720,800 đ 

Cán bộ quản lý: Phụ trách chung- PGS.TS Nguyễn Văn Lâm 

Chức năng: 



1. Phòng 401 nhà E, diện tích khoảng 30m2, cán bộ phụ trách- ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền : 01 máy phân tích S2- Rangger. Chức năng: Nghiên cứu thành phần hóa học của 

nguyên liệu khoáng. 

2. Phòng thí nghiệm Bộ môn Nguyên liệu khoáng tầng 4, nhà B với diện tích khoảng 

40m2, cán bộ phụ trách – ThS. Tạ Thị Toán: hệ thống lò nung xử lý nhiệt đá quý, bán quý 

và máy kiểm định vàng, các thiết bị nghiên cứu thành phần vật chất đá và quặng, cốc chịu 

nhiệt cao, mẫu chuẩn vàng lá 4 số 9.... Chức năng: Nghiên cứu, chuẩn bị mẫu phân tích, 

đánh giá chất lượng đá và quặng; nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến nguyên liệu 

khoáng; chế tác và thẩm định đá quý, bán quý và vàng. 

3. Phòng ở tầng 1 nhà F với diện tích khoảng 20m2:  các trang thiết bị được Bộ môn 

chủ động đầu thêm như: máy nghiền búa, máy nghiền mịn, máy nén mẫu, máy cắt đá. 

Chức năng: Gia công và chuẩn bị mẫu phân tích. 

Chức năng của các thiết bị được giới thiệu thông qua các thí nghiệm, thể hiện 

bằng các hình ảnh dưới đây: 

Một số hình ảnh: 

 

Ảnh 1: Máy nghiền búa phục vụ công 

tác gia công, chuẩn bị mẫu 

Ảnh 2: Máy nghiền bi phục vụ công tác 

gia công, chuẩn bị mẫu 

 

Ảnh 3: Máy ép mẫu nhằm tạo mẫu đầu 

vào cho phân tích XRF và các phân 

tích khác 

Ảnh 4: Máy cắt mẫu đá và các vật liệu 

có độ cứng cao 

  



 

 
 

Ảnh 5.  Thí nghiệm nung mẫu sét - 

kaolin gốm sứ Tiên Phong tại lò nung . 

 

 
 

Ảnh 6. Sản phẩm gốm sứ sau khi 

nung 12500C trong lò nung . 
II.  

  

Ảnh 7. ThS. Nguyễn Khắc Du tiến hành 

phân tích xác định hàm lượng vàng bằng 

máy X-ray tại phòng thí nghiệm của Bộ môn 

Ảnh 8. ThS. Nguyễn Xuân Phú tiến hành 

gia công mẫu tại phòng thí nghiệm  

của Bộ môn 

  

Ảnh 9, 10. Sinh viên K55 tiến hành gia công mẫu tại phòng thí nghiệm của Bộ môn 

để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 



  

Ảnh 11. Sinh viên K56 thí nghiệm phương 

pháp cân thủy tĩnh tại phòng thí nghiệm của 

Bộ môn để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa 

học năm học 2014 - 2015 

Ảnh 12. Sinh viên K56 sử dụng kính hiển 

vi ngọc học tại phòng thí nghiệm của Bộ 

môn để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa 

học năm học 2014 – 2015 

 

Ảnh 13.ThS. Nguyễn Khắc Du nghiên cứu, vận hành thiết bị S2 Ranger xác lập phương 

pháp phân tích chuẩn cho mẫu kaolin. 

5. PTN Địa chất thủy văn 

Địa chỉ và diện tích: 

- Phòng thí nghiệm Địa chất thủy văn có 02 phòng thí nghiệm phục vụ cho 2 modul 

nằm tại tầng 3 nhà E, khu A trường ĐH Mỏ - Địa chất: 01 phòng thí nghiệm Phân tích 

chất lượng nước và môi trường với diện tích khoảng 60m2 dùng cho các thí nghiệm phân 

tích, đánh giá chất lượng nước; 01 phòng thí nghiệm thủy động lực với diện tích khoảng 

80m2 dùng cho các thí nghiệm xác định tính ngấm, tính thấm của đất đá. 

Ngoài ra, bộ môn hiện đang quản lý 01 bãi thực tập tại khu B – trường ĐH Mỏ - 

Địa chất với diện tích khoảng 30 m2 dùng cho các thí nghiệm ngoài trời phục vụ cho môn 

học các phương pháp điều tra Địa chất thủy văn. 01 bãi thực tập tại Lạng Sơn với 4 lộ 

trình phục vụ công tác đo vẽ Địa chất thủy văn. 



Vốn đầu tư: 1,790,964,005 đ 

Cán bộ quản lý: ThS Kiều Thị Vân Anh 

Chức năng: 

Phòng thí nghiệm Địa chất thủy văn phục vụ đào tạo các ngành, chuyên ngành sau: 

Chuyên ngành Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, chuyên ngành Địa chất công trình 

- Địa kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật địa chất; ngành khai thác mỏ tại các bậc học từ cao 

đẳng, đại học đến cao học và nghiên cứu sinh. 

Một số hình ảnh: 

 

Ảnh 1: Phòng thí nghiệm phân tích nước và môi trường được trang bị 02 máy đo quang 

học HACH đáp ứng xác định các chỉ tiêu cơ bản trong nước đánh giá chất lượng nước và 

môi trường. 

 

Ảnh 2: Bộ xác định BOD hiện số - model Oxitop IS 6. Bộ xác định BOD có thể đo 6 mẫu 

đồng thời. 



 

Thước đo mực nước 

Hệ thống ABEM VLF  

Hệ thống lấy mẫu không khí  

Hệ thống đo đa chỉ tiêu trong 

nước  



 

 

 

Hệ thống quan trắc động thái 

NDĐ  

Hệ thống ĐVL điện  

Hệ thống quan trắc chất 

lượng nước tự động 

Hệ thống máng thấm  



 

Vũ lượng kế  

Hệ thống RAD7  



 

6. PTN Địa chất đại cương - Địa động lực 

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 100m2 

Vốn đầu tư: 168,450,000 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hưng 

- Phó phòng: Bùi Thu Hiền 

Chức năng: 

PTN phục vụ thực tập trong phòng các môn học: 

- Địa chất đại cương 

- Địa chất cơ sở 

Phục vụ cho học phần bài tập lớn của các môn: Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất, 

Phương pháp viễn thám trong địa chất, Địa chất Việt Nam 

Một số hình ảnh: 

7. PTN Triển khai công nghệ thăm dò và phân tích trọng sa 

Địa chỉ:  02 phòng đặt tại tầng 4 nhà E, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 60m2 

Vốn đầu tư: 607,173,000 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Trưởng phòng: TS Phan Viết Sơn 

- Phó phòng: ThS Trần Vân Anh 

Hệ thống lấy mẫu nước trong giếng khoan 



Chức năng: 

Hiện tại, Phòng được Nhà trường trang bị và Bộ môn đầu tư là 05 máy tính và các 

phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác xử lý số liệu kết quả thăm dò và lưu dữ các báo 

cáo thăm dò các khoáng sản của các vùng trên lãnh thổ Việt Nam mà Bộ môn tham gia 

và các đơn vị có liên quan thực hiện,…. 

 Các thiết bị phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm khoáng sản như: Địa bàn, búa địa 

chất, máy định vị GPS cầm tay, bản đồ địa hình, địa chất,.… Hiện nay các thiết bị này 

đang hoạt động tốt và phục vụ công tác tính toán, xử lý số liệu các kết quả mẫu cho các 

em sinh viên chuyên ngành Địa chất hướng chuyên sâu Tìm kiếm thăm dò khoáng sản 

mang lại hiệu quả rất cao. 

Một số hình ảnh về PTN: 

 

 

Ảnh 1. Sinh viên đang thực tập trọng sa trên kính hiển vi soi nổi  

tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò 

 

Ảnh 2. Sinh viên đang thực tập trọng sa trên kính hiển vi soi nổi  

tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò 



 

Ảnh 3. Giáo viên hướng dẫn thực tập trọng sa làm việc trên kính hiển vi soi nổi  

tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò 

8. Bảo tàng Địa chất 

Địa chỉ: Tầng 9, nhà C12, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 320m2 

Hòm thư điện tử: baotangdiachat.humg@gmail.com 

Sơ lược lịch sử phát triển: 

Bảo tàng Địa chất của Trường Đại học Mỏ-Địa chất thừa hưởng bộ sưu tập mẫu 

của Phòng thí nghiệm Địa chất thuộc Trường Đại học Tổng hợp ở 19 Lê Thánh Tông do 

giáo sư Hoffet xây dựng năm 1941. Đến năm 1982 bắt đầu được chuyển về khu B, xã Cổ 

Nhuế sau đó ngày 18 tháng 9 năm 1991 củng cố xây dựng lại Bảo tàng và chuyển Bảo 

tàng về khu A Đại học Mỏ-Địa chất ngày nay.  

Sau hơn bảy mươi năm thành lập Bảo tàng hiện nay đã thu thập cho trưng bày  và 

lưu trữ khoảng 1500 mẫu vật, tranh ảnh và các loại bản đồ địa chất phục vụ cho sinh viên 

học tập, khách tham quan Bảo tàng. 

Cán bộ quản lý:  

- Giám đốc: PGS.TS. Ngô Xuân Thành 

- Nhân viên: ThS. Vũ Thị Hiền 

Cơ sở vật chất:  

Để đáp ứng là nơi tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học Địa chất cho sinh 

viên cũng như khách tham quan, tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài trường, hiện nay 

cơ sở của Bảo tàng gồm 3 phòng (Phòng trưng bày mẫu, tranh ảnh, phòng sinh hoạt học 

thuật, phòng Giám đốc Bảo tàng). 

Chức năng: 

+Bảo tàng Địa chất chịu trách nhiệm hướng dẫn các lớp sinh viên tham quan mẫu 

vật, bản đồ địa chất và tranh ảnh,..liên quan tới các môn học Địa chất cơ sở, Địa chất đại 

cương, Địa chất Việt Nam, Cổ sinh vật học, Địa chất cấu tạo, thạch học...và đón tiếp các 
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đoàn khách tham quan, học tập và nghiên cứu khoa học Địa chất ở trong, ngoài trường và 

các đoàn khách Quốc tế khi đến hợp tác, giao lưu với trường.  

+Tổ chức chuẩn bị các buổi hội thảo của khoa Địa chất tại phòng sinh hoạt học 

thuật… 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của Bảo tàng Địa chất: 

 

 

Một góc của phòng trưng bày mẫu vật trong Bảo tàng 

 

 

 

 

 



 

Phòng sinh hoạt học thuật trong bảo tàng 

 

Hai quả trứng khủng long hóa thạch (Quỳ Châu, TQ,Viện NC CSVH TQ tặng) 



 

Hóa thạch toàn thân bọ ba thùy tuổi Cambri 

(thu thập tại Canada) 

 

 

Xương đùi khủng long hóa thạch trong đá cát kết được thu thập tại Lào. 

 



 

Tinh thể thạch anh (thu thập tại Thanh Hóa) 

 

Tinh thể ruby 

 

 

 


