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1.

Địa chất dầu khí
- Tính chất hóa lý của dầu khí và cacbuahydro tự nhiên
- Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của vấn đề nguồn gốc dầu khí
- Vật chất hữu cơ trong vỏ trái đất và con đường biến đổi thành cacbuahydro
- Những đặc trưng địa hóa - địa chất chứng tỏ nguồn gốc hữu cơ của dầu khí
- Những tướng và điệp thuận lợi cho sự thành tạo trầm tích sinh dầu, khí
- Tầng chắn, tầng chứa và bẫy dầu khí
- Sự di chuyển, sự hình thành và sự phá hủy các tích tụ dầu khí
- Phân loại các bồn tự nhiên của dầu khí
- Các dạng bẫy dầu khí và phân loại của chúng
- Các điều kiện nhiệt độ, áp suất trong bồn tự nhiên của dầu khí
- Nguyên tắc phân vùng địa chất dầu
- Phân loại các lãnh thổ chứa dầu khí mang tính khu vực
- Phân vùng địa chất dầu các bồn trầm tích của các chu trình trầm lắng.

2.

Công nghệ mỏ
- Thiết lập phương trình cân bằng vật chất tổng quát
- Tính toán khí trong vỉa bằng phương pháp thể tích
- Tính toán áp suất vỉa trung bình
- Tính toán thể tích dầu ban đầu trong vỉa bằng phương pháp thể tích và ước lượng hệ số thu
hồi dầu
- Tính toán vỉa dầu bão hòa và chưa bão hòa bằng phương trình cân bằng vật chất
- Phương trình cân bằng vật chất đối với vỉa khí ngưng tụ
- Thiết lập phương trình tổng quát đối với dòng chảy hướng tâm
- Các hệ thống dòng chảy ổn định, chuyển tiếp và giả ổn định
- Chỉ số năng suất và tỉ số năng suất. Các loại hệ số thấm
- Áp dụng nguyên lý chồng chất vào bài toán giếng khai thác
- Tỉ lệ phần nước - đường cong tỉ lệ phần nước
- Phương trình chuyển dịch của Buckley - Leverett
- Tỉ lệ phần khí - đường cong tỉ lệ phần khí.

3.

Kỹ thuật và công nghệ khoan - khai thác dầu khí
- Chế độ dòng chảy trong ống và trong khoảng không vành xuyến
- Các mô hình lưu biến của dung dịch khoan
- Tính toán tốc độ dung dịch và tổn thất thủy lực tại vòi phun thủy lực
- Xác định kích thước và bố trí tối ưu vòi phun thủy lực
- Thiết bị khoan dầu khí và các bộ phận chính của giàn khoan
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Phân loại dụng cụ phá đá theo IADC
Chọn dụng cụ phá đá và đánh giá độ hao mòn của chúng
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ cơ học khoan
Mô tả chức năng và thành phần bộ khoan cụ
Phân loại và tính toán thiết kế cột ống chống
Qui trình công nghệ khoan các đoạn giếng:
Các đặc thù của công tác khoan biển
Dung dịch khoan trong các điều kiện phức tạp
Mục đích và nguyên lý đo trong khi khoan
Các nguyên tắc và tiến trình thử giếng
Các thông số thiết kế giếng khoan định hướng
Phương pháp giám sát quỹ đạo giếng khoan
Thiết kế bộ khoan cụ trong khoan định hướng
Công nghệ khoan định hướng
Nguyên nhân gây sự cố trong khoan, qui trình xử lý sự cố và dụng cụ cứu sự cố
Tổng quan về công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
Áp suất vỉa và phương trình Darcy
Đường đặc tính dòng vào và sự thay đổi đường đặc tính dòng vào
Nguồn năng lượng vỉa và các chế độ khai thác của mỏ dầu
Cấu trúc giếng khai thác
Các phương pháp mở vỉa sản phẩm và gọi dòng sản phẩm
Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện giếng
Các phương pháp khảo sát giếng. Lựa chọn chế độ làm việc của giếng
Công nghệ bơm ép nước và khí.Lựa chọn sơ đồ bơm ép
Các phương pháp xử lý (xử lý bằng axit, nứt vỉa thủy lực, trái nổ, đạn tạo áp)
Chuyển động hỗn hợp dầu khí trong ống đứng. Tổn thất áp suất trong ống
Khai thác dầu bằng phương pháp tự phun
Sự cố trong quá trình khai thác và biện pháp phòng ngừa
Khai thác dầu bằng phương pháp gaslift
Khai thác bằng bơm điện ly tâm chìm
Sự phân bố của dầu dư trong vỉa cạn kiệt
Các phương pháp thu hồi tăng cường
Khai thác đồng thời nhiều vỉa riêng biệt trong một giếng
Các đặc trưng khai thác dầu trên biển.
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