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IIPOIPAMA

3a [poBexAaHe Ha KoHKypceH r,r3rrlrT

no Ao KropcKa nporpaMa " AHAJIIITIITIHA XI{MAf, "
no npo{ec no HirJrHo Ha[paBneHrr e 4.2. Xutvtuq ecKr4 HayKu

s o6rac'r Ha Br.rcue o6pasorauue 4. IlpupogHpr HayKr,r, MareMarprKa ra nnt[oprr,tarvKa

Aualzruqua xt4ut4fl. - ctrrlHocr, MeroAr,r v 3a4a.tv. KnacraQuxaqraf, Ha MeroAure 3a

aHaIrvt3 - KaqecrBeH, KoJrlrqecrBeH r4 crpyKTypeH. AnaluruqeH cI4rHarI. Crctas z
crexvoMerpr4fl. OcnosHu MepHr,r e4nruukr 3a KoHrIeHTparIu, c [pprJroxeHue B

auarwrruq:aara rrpaKrr{ra. tr4osua cvraHa pa3TBopa, roeSuqueurv Ha aKT}IBHocr.

Pasrnaprue Ha rBBpA[r BeruecrBa r,r yrarBaHe - dlaxropu, orpe.qenruu pa3rBopr,rMocrra
Ha yrafirure, [por,I3BeAeHHe Ha pa3TBopnMocr, BJrI{.rIH}re Ha crpaHI,Ir{HIr BeIIIecrBa Btpxy
pa3rBoplrMocrra.

Oxucrn:renHo-pe.(yKrluoHHr,I flpoqecr4 - eneKTpoABprxeua cr{Jra Ha raJrBaHr4qeH eJreMeHT,

cTaHAapTHH eneKTpoAHr4 troTeHrlr,raJrpr, olpeAeJrqHe Ha rrocoKaTa Ha oKpIcJrHTeJrHo-

peAyKuproHHr4Te rrpoqecu.

Kucelunno-ocHoBHx paBHoBecuq - KrrceJraHll rI ocHoBlI, cvra Ha nporonI,ITI,ITe, ftouua
cuJra, BoAopoAeH eKcnoHeHT, pH craru B pa:ruqHu pa3TBopr{TeJrH, KoHueHTpauH, Ha

BoAopoAHure ftoupr BEB BoAHr4 pa3TBopLI Ha nporonllTl{. Ey<pepnu pa3TBopH v
3Har{eH[ero r{M 3a aHilrprrprtrHara nparTr,ma. By$epeH Kaflauurer.

Konanlercoo6pasynarerHu flpoqecu B aHaJrr{ruqHara xvtv.vrs.. O6pasynaHe ra

yctofiuurocr Ha KoMnJreKcH[rre cbeAuHeHr4.f,. PasuosecHr4 KoHcraHTL Ha

KoMnJreKcoo6pasynane (cra6arzreurra). OqeuKa BruflHuero Ha crpaHr4qHr{ flpoqecu
B6pxy c:ra6umrocrra Ha KoMrrJreKcvre, onpeAenflHe Ha ycnoBHI,I craiunurersu
KoHcraHTpr. KounrercoMerpr{.,r.

ElerrpoxlrMr,trrHr{ MeroA}r 3a anarv3.Iloreuquouerpl4r{Hu MeroAH. florenuaouerpl,L -
eJIeKTpOAI,I U IOTeHUI4aII Ha KJreTKaTa, aHilrprTHtreH CrAfHaJr Vt B63MOXHOCTI{ Ha

[oreHuuoM erpvflTa. Onpe.qerxne na pH, aMnepoMerpuqHo rr{rpynaue, fi ou-ceJreKrrrBHu
eneKrpoAI,r.
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7. Взаимодействие на електромагнитното лъчение с веществата – енергетични
преходи в атомите и молекулите, атомни спектри, молекулни спектри. Светлинна
емисия, абсорбция и флуоресценция.

8. Емисионен спектрален анализ – основни принципи, източници на възбуждане,
качествен и количествен спектрален анализ. Възможности и ограничения на
съответните методи.

9. Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма – принцип на
метода, техники за внасяне на пробата. Аналитична информация, характеристики и
приложение. Възможности и ограничения на метода.

10. Атомноабсорбционна спектрометрия – принцип на метода, апаратура, източници.
Пламъков атомноабсорбционен анализ, пречения и методи за отстраняването им.
Възможности и ограничения на метода.

11. Безпламъкови методи на атомноабсорбционната спектрометрия. Електротермична
атомноабсорбционна спектрометрия – принцип на метода, атомизатори, пречения и
методи за отстраняването им. Метод на студените пари.

12. Молекулни спектрални методи – спектрофотометрия, нефелометрия,
турбидиметрия, флуоресцентен анализ. Аналитична информация, характеристики и
приложение. Възможности и ограничения на методите.

13. Масспектрометрия – принцип на действие, източници на йони, анализатори.
Възможности и ограничения на масспектрометричните методи.

14. Хроматография. Основи на хроматографските методи – същност и класификация.
Колонна хроматография, елуентен метод, хроматограма, аналитична информация.
Газова хроматография – същност на метода и апаратура. Високоефективна течна
хроматография.

15. Етапи на анализа – подбор на представителна проба, качествен анализ, избор на
подходящ метод за количествено определяне. Методи за разтваряне на проби.
Съгласуване на метода за разтваряне със следващите етапи от аналитичното
изследване.

16. Адсорбция и адсорбционни сили. Сорбционни и йонообменни методи за разделяне
и концентриране.

17. Екстракция. Екстракционни методи за концентриране.
18. Разделяне и концентриране чрез утаяване, съутаяване, кристализация и зонно

стапяне.
19. Определяне на следи от елементи чрез инструментални методи за анализ -

аналитични характеристики. Чувствителност, граници на откриване, граници на
определяне, празна проба. Методи за калибриране – с външен стандарт, с вътрешен
стандарт и стандартна добавка. Същност на методите, предимства, недостатъци и
приложение.

20. Статистически методи за преценка на аналитичните резултати - възпроизводимост
и точност на анализа.. Методи за сравняване и класификация - Q, F, t критерии.
Стандартно отклонение.
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