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Giáo trìnli "��a ch�t c�u r�o" ��!c so�n làm tài li#u giáng d�y ��i h$c, cao 

h$c, sail ��i h$c cho sinh viên và li$c viên thu%c các khoa ��a ch�t, D�u khí, 

M ó và Kinh t&  qu'n tr� doanli nghi#p c(a Tr�)ng ��i h$c M ó - � �a ch�t và là 

lài li#u tham kh'o cho sinlì viên và h$c viên các ngànli l�*ng +ng c(a các 

tr�)ng ��i h$c khác.

Giáo trình ��a clì�t câu l�o v/a ch+a �0ng nh1ng ki&n th+c lí thuy&t, v/a 

h%i t0 nh2ng k 3 n4ng th5c hành trong nghiên cihi c�u trúc ��a ch�t và nh2ng 

v�n � 6  liên quan. Do �ó, hi v$ng giáo trìnli này s 7  có nh2ng dóng góp tích c5c 

cho quá trình h$c l8p và rèn luy#n tay ngh6 c(a sinh viên và d%c gi' quan tám  

�&n l3nh v5c này.

Tác già cliân tliànli cám  *n Prof. Dr. H abil. J. H ofm ann � ã  có nh2ng ý  

ki&n trao �9 i qu: báu, c'm *n DAAD  ;D eutscher A kadem ischer  

A ustausclidieiist< � ã  t�o � i6u ki#n cho tác già tham  kháo tài li#u và trao �9i 

v=i d>ng n?h i#p  @ C H LB �+c. Xin chân thành c'm  an PGS. TSK H  Bùi H $c, 

H i#u tr�@ng Tr�)ng � �i li$c M E - � �a ch�t � ã  �%ng viên và cho xu � t bán  

CIIFII giáo trình này.

Quá trìnli biên so�n và xu�t b'n tuy � ã  r�t côN gOng nli�ng klìông tránh khEi 

nh2ng thi&u sót, r�t mong nh8n �it!c s5  trao �9i V ki&n c(a b�n d$c.

Hà R %i, ngày UV tliáng 7 n4m UVVW 
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