
EbITAPCKA AKAEEMVfl HA HAyKI4TE

hxcrnryr no o6qa la HeopraH[qHa xuuue

Vrnrpx,qaeau:

rpo$.A-p PaAocrusa

flupemop na I4OHX-EA

IIPOTPAMA

3a npoBex.{aHe Ha KoHKypceH r,r3rrHT

n o AoKropcKa rpo rpaM a,, HE OPf AHI,ITIHA XVINIVIflU

no npo fi ecraoH aJrH o HalpaBJr eHu e 4 .2. XutvtuqecKr{ HayKr4

s o6racr Ha Br.,rcue o6pa:onauue 4. flpzpo4Hu Hayrr.r, MareMarlrKa u znftopnaarvtKa

Ilepuoguueu 3aKoH 14 nepuoAr4rrHa cr4creMa Ha eJreMeHTr4Te. Crpymypa Ha

nepldo.qnr{Hara cncreMa BbB Bpb3Ka c eJreKrpoHHara crpyrTypa Ha aroMr,rre (nepraogu

u rpynra). s-, p-, d- t4 y'ereueuru. Mono'ronHo r,r nepuoAur{Ho npoMeHrrqu ce

croficrea Ha xlrMr,rr{Hr,rre eJreMeHrn. Arouuu u fionuu pa;Lvyct4. fiouusaquouua
eHeprHf, eJreKTpoHHo cpoAcTBo, eneKTpooTpr{rlaTeJrHocT H rr3MeHeHHeTo HM IIo
lepproAt4 r.r fpyrrr4.

Xpruuqna Bp63Ka, cErrIHocr 14 ocHoBHr,r xapaKrepr{crr,rKt4 (eHeprur, AtJrxr,rHa,

lolxpHocr). Bngone xrzMr,rqHr{ Bpb3Kr,r: MeraJrHa, KoBaJreHrHa u fiolnlna.

MexgynroreKyJrHr{ nsauuogeftcrB[f,, BoAopoAHa Bpb3Ka.

C'rpoex Ha KoMnJIeKcHr,ITe cBeAI4HeHr4fl. OcHoeHu noHrrllr, HoMeHKJIarypa n

xracu$uxaqur. Merog Ha BaJreHTHr,ITe BpB3Kr4, Teopl4, Ha KpucranHoro rroJre, Teopv,

Ha rIpIraHAHoro noJle. Cra6uruocr, c'ra6ururerHa KoHcraHTa, I43oMepH",I.

Ilrpnu npr{Hrlrafl Ha repMoAr,rHaMuKara. Tepuo.4uuaMr4r{Hr{ flpoqecu, KBa3r4crarraqHr{

lpoqecpr. Pa6ora, TorrJrHHa, BtTperrrHa eHeprprr, eHTaJr[uq, ToTTJTHHHH KanarluTerr,r.

Tepuoxurua.rr, TorrJrr{HHu e$exrn npu Ircoxop:nvtuuso6apHlz [poqeca, TepMoxlrMprrrHu

ypaBHeHr4q. 3arosu ua Xec u Krapxo$ r.r flpufloxeHlrero rau. Cran4aprHt4 Tolrrr4Hu Ha

o6pasyaaue a r,tsraprHe Ha BerrlecrBara.

Bropu [p]rHrIr{[ Ha repMoAr.rHaM]rKara. Ifuru ua Kapuo, flocoKa Ha cr]oHraHHrare

rrpoqeca, eHTpolur (aarzcrauocr or reMrreparypara rr r,r3MeHeHHe rrpr4 xr{Mr4rrHr,rre
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процеси). Енергии на Хелмхолц и Гибс. Химичен потенциал на чисто вещество 

и на вещество в смес. 

7. Химично равновесие. Особености на равновесното състояние, равновесна

константа, реакционна изобара и изохора, афинитет. Влияние на концентрацията

на реагиращите вещества, външното налягане и температурата върху

равновесието. Принцип на Льо Шателие – Браун. Равновесна константа на

хетерогенните реакции. Стационарно състояние.

8. Скорост на химичните реакции. Зависимост на скоростта от концентрацията на

реагиращите вещества, закон за действие на масите, скоростна константа.

Молекулност и порядък на реакциите. Кинетични уравнения на реакции от

нулев, първи и втори порядък.

9. Начини за определяне на порядъка на реакциите. Зависимост на скоростта от

температурата, уравнение на Арениус и приложението му за определяне на

скоростната константа. Активираща енергия, предекспоненциален множител.

10. Фазови равновесия. Фази, компоненти, степени  на свобода. Закон за фазите на

Гибс. Фазови диаграми и характерни точки в тях. Фазови диаграми на

еднокомпонентни системи. Криви на охлаждане и построяване на диаграмите на

състояние.

11. Истински разтвори. Същност на процеса на разтваряне, солватация, топлинен

ефект на разтварянето. Разтварянето като равновесен процес - ненаситен,

наситен и преситен разтвор. Разтворимост и нейната температурна зависимост.

Изразяване концентрацията на разтворите.

12. Разтворимост на газове в течности, закон на Хенри. Разтворимост на утайките,

произведение на разтворимост. Последователно утаяване, превръщане на една

утайка в друга, разтваряне на утайки. Влияние на общите йони, киселинността и

комплексообразуването върху разтворимостта на една утайка.

13. Теория на киселините и основите. Недостатъци на теорията на Арениус.

Протолитна теория, същност, спрегнати двойки от киселина и основа, йони като

киселини и основи, приложимост към неводни разтвори. Солватна теория,

теория на Люис. Автопротолиза на протонни разтворители, дисоциация на

водата, йонно произведение на водата, водороден експонент.

14. Йонни реакции. Обща характеристика. Хидролиза на соли, същност, механизъм

(поляризиращо действие на йоните на солта върху водните молекули),

хидролиза по катион, анион и по катион и анион. Степен на хидролизата и

фактори, които я определят. Хидролизата като равновесен процес, хидролизна

константа, влияние на разреждането, внасянето на киселини и основи и на

температурата.

15. Твърдо състояние на веществата, обща характеристика. Структура на

кристалните твърди тела. Основни структурни типове. Елементарна клетка,

кристалографски системи, Милерови индекси.
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16. Реални кристали, точкови дефекти на Шотки, на Френкел и на внедряване

(нестехиометрични съединения), линейни дефекти. Твърди разтвори.

17. Сорбция. Адсорбция и адсорбционни сили - природа на адсорбционните сили.

Физична и химична адсорбция. Критерии за разграничаване на физична и

химична адсорбция. Енергийни и структурни характеристики на повърхността

на твърдо тяло. Порести и непорести твърди тела.

18. Физични методи за анализ. Рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ,

инфрачервена спектроскопия и термичен анализ.
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