
EbnTAPGKA AKAEEMUfl HA HAyKl,lTE

l4xcrnryr no o6ula ]4 HeopraHlqHa xuuuf,

rpo$.A-p Pa4ocruua

.(upexrop sa I4OHX-

IIPOTPAMA rrv?

3a [poBexAaHe Ha KoHKypceH rr3r[rr
ro AoKropcKa rrporpaMa "XI{MIIHHA KIIHETIIKA I{ KATAJIU3"

no npofr ecnoHaJrHo Ha[paBneHlr e 4.2. XutvtuqecKr4 HayKu

e o6rac:r Ha Bprcrue o6paaorauue 4. flpupolHlr HayK[, MareMaraKa ra uu$oprraarvna

Ileprao4uueu 3aKoH v fleplroAr,rqHa cr{creMa Ha eJreMeHrr4re. Crpyxrypa Ha

nepproAur{Hara cucreMa BbB Bp63Ka c eJreKTpoHHara crpyKTypa Ha aroMI4Te (neprao4Ia

u rpynu). s-, p-, d- t4 y'eleueurz. MosorosHo r.r nepuoAuqHo rpoMeH.f,[Ira ce
csoftcrsa Ha xaMprqHure eJreMeHru. Arounu u fiole,lau paywycu. I4oHllsarluoHua
eHeprurl, eneKTpoHHo cpoAcTBo, eleKTpooTpHrIaTeJIHocT H I{3MeHeHr,reTo prM rro
nepHoAH H I-pyru.
Xuuuqsa Bpb3Ka, cbrrlHocr vt ocHoBHlI xapaKTepHcrI4KI4 (eHeprna, AbJIxI,IHa,
nonxpuoc:r). B[Aose xI{Mr{qHr{ Bpb3Kr,r. Meramra, KoBilreHTHa, ftoHHa.
MexlyuoneKynHo nsauuo.4efi crBue, BoAopoAHa BpB3Ka.

flrpnu npr,rHrlr4fl Ha repMoAr,rHaMuKara. Tepuo4uuaMr{qHrr [pouecu, KBa3r{crarr{qHr{

trpoqecu. Pa6o:ra, TorrJrr{Ha, BbrpelrrHa eHeprl,Ifl, eHTzuInHrI, TonJILIHHLI Ka[auI4Ter[L
Tepuoxr,rrr,rufl, TorrJrr{HHu erfexru npu r.r3oxop:e^tt uuzo6apHl{ flpouecu, TepMoxI{MutIHI.,I

ypaBHeHr.,rfl. 3arosu Ha Xec u Krapxo$ H npr4JroxeHraero IrM. Crau4aprul{ ro[JIpIHI4 Ha

o6pasynaue v v3taprHe Ha BeulecrBara.
Bropu flpprHrlr{fl Ha repMoAr,rHaMilKara. I{urcrr na Kapuo, flocoKa Ha crroHraHHlrre
npoqecr4, eHTponu.fl (sanucunaocr or reMrreparypara r{ r,I3MeHeHr{e flpu xrrMllr{Hl{Te
npoqecu). Euepruu ua Xeliraxonu u lz6c. Xurr,ruqes [oreHuuaJr Ha qucro BerrlecrBo

r{ Ha BerrlecTBo B cMec.

XzNau.IHo paBHoBecr,re. Oco6euocru Ha paBHoBecHoro cbcro.rlHl,Ie, paBHoBecHa

KoHcraHTa, peaKuiloHHauzo6apa r{ H3oxopa, a$uHurer. Bnu.flHl,re Ha KoHIIeHTpaIII,If,Ta

Ha pearHparrlr4Te BerrlecTBa, BbHrrrHoro HaJIflraHe H reMneparypara Bbpxy
paBHoBecr,rero. IlpuHqun Ha JIro lllarenue-Bpayu. PasHosecua KoHcraHTa Ha

xereporeHHprre peaKrlr{u. CraquoHapHo cBcro.,IHI,Ie.

Oasosu paBHoBecur. @asu, KoMnoHeHTr,r, crerreHrr ua cno6oga. 3axos aa $asure ua
fu6c. Oasosu Ar,rarpaMr,r u xapaKrepHlr roqKa B Tqx. Oa:osu AI,IarpaMI4 Ha

eAHoKoM[oHeHTHr,r cticreMr{. Kpunu Ha oxJlaxAaHe I4 [ocrpoflBaHe Ha,4I{arpaMVTe Ha

C6CTO,IHI,IE.

}Icruscxv prBTBopI{. CtulHocr Ha rrpoqeca Ha pa3TBap.rrHe, coJrBararlutr, TortiruHeH

e$exr Ha pa3TBapsHero, pa3rBapflHero Karo paBHoBeceH npoqec (ueuacureH, Hacr{reH

u [pecr,rreH pa:rnop). Pa:rnopuuocr u HefiHara reMneparypHa 3aBr4cr,rMocr. Brpr.sHpre
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на налягането и температурата върху разтворимостта на газове в течности, закон 

на Хенри. Изразяване на състава на разтворите. 

9. 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.

10. 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.

11. 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

12. Зависимост на скоростта на химичните реакции от присъствието на

катализатори. Катализатори, промотори и инхибитори. Особености на

каталитичното действие.

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

кристалните твърди тела. Основни структурни типове. Елементарна клетка,

кристалографски системи, Милерови индекси.

14. Реални кристали, точкови дефекти на Шотки, на Френкел и на внедряване

(нестехиометрични съединения), линейни дефекти. Твърди разтвори.

15. 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.

16. Термодинамика на адсорбционното равновесие. Адсорбционни изотерми,

изобари и изостери.

17. Природа на действието на катализаторите. Общи фактори, определящи

скоростта на химическото превръщане. Нови реакционни пътища в

присъствието на катализатори. Класификация на каталитичните процеси.

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

инфрачервена спектроскопия, термичен анализ.
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