
3 

TABLE OF CONTENTS 
 

 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED SOLUTION OF INVERSE AND FORWARD 

KINEMATICS OF SIX-AXIS ROBOTIC ARM  

H. Selcuk Nogay, T. Cetin Akinci, Serhat Seker 

 

7 

ENSEMBLE METHODS FOR CLASSIFYING BGP ANOMALIES 

Marijana Ćosović, Slobodan Obradović 

 

12 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PECTIN FROM ORANGE PEELS OBTAINED 

AFTER DIFFERENT EXTRACTING CONDITIONS 

Ivan Ivanov, Nadezhda Petkova, Panteley Denev 

 

21 

POLYPHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIFFERENT GREEN TEA 

BRANDS AVAILABLE IN THE BULGARIAN MARKET – COMPARATIVE STUDY 

Nadezhda Petkova, Ivan Ivanov, Panteley Denev 

 

26 

SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR SELENIUM DETERMINATION IN PHARMACEUTICAL 

SAMPLES 

Chand Pasha, Badiadka Narayana , Krasimira Stancheva 

 

33 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF EXTRACT FROM AERIAL PARTS OF POTENTILLA 

(POTENTILLA REPTANS L.) 

Yulian Tumbarski, Vyara Lincheva, Nadezhda Petkova, Radosveta Nikolova, Radka Vrancheva and Ivan Ivanov  

 

37 

VIBRATIONAL ANALYSIS OF BIS(BENZIMIDAZOLE)SILVER(I) NITRATE 

Rumyana Yankova 

 

44 

DESIGN OF AN AUTONOMOUS COMMUNICATION, MEASUREMENT AND POSITIONING 

STATION 

Todor Kostadinov 

 

48 

IMPLEMENTATION OF AN AUTONOMOUS COMMUNICATION, MEASUREMENT AND 

POSITIONING STATION 

Todor Kostadinov 

 

54 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF POLYMER AND HOMOGENEOUS THERMAL GREASES ON  

THERMOELECTRIC PUMP HEAT TRANSFER  

Ivaylo Belovski, Anatoliy Aleksandrov, Neli Simeonova 

 

59 

INVESTIGATION OF THE STRENGTH-DEFORMATION STATE OF POWER LOADED SHAFT IN 

SOFTWARE ENVIRONMENT OF INVENTOR 

Gergana Tonkova, Georgi Tonkov 

 

64 

TORSIONAL VIBRATIONS OF SHAFT IN KINEMATIC DISTURBED BY 

A FOUR-BAR LINKAGE MECHANISM 

Stefan Pulev, Gergana Tonkova 

 

75 

DETERMINATION OF FOOD AND ENERGY OF DAIRY PRODUCTS. REQUIREMENTS 

REGLAMINT EU 1169/2011 

Galina Grigorova 

 

80 

ASSESMENT OF BYOLOGICALY ACTIVE AND TRANS FATTY ACIDS IN FAT FRACTION ON THE 

COW’S YOGURT 

Silviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Tzonka Odjakova, Dimitar Gadjev 

 

85 

ASSESMENT OF BYOLOGICALY ACTIVE, TRANS FATTY ACIDS AND QUALITATIVE 

ASSESMENT IN FAT FRACTION ON THE BUTER FROM COW’S MILK 

Silviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Tzonka Odjakova, Dimitar Gadjev 

 

90 

WEB SERVER PROTECTION BY MODSECURITY RULES  
Ekaterina Otsetova-Dudin 

 

94 

ANALYSIS OF FIRES IN BURGAS REGION  
Plamena Atanasova, Sabina Nedkova, Shevked Shevked  

100 



4 

 

RADIOECOLOGICAL AIR MONITORING AND DEPOSITION IN THE REGION OF NPP 

"KOZLODUY" 

Pencho Stoychev, Anatoli Tsenov 

 

106 

AIR POLLUTION WITH CARBON DISULPHIDE (CS2) NEAR THE TOWN SVISHTOV BULGARIA 

Tsenislav Vlaknenski, Pencho Stoychev, Rozalina Chuturkova 

 

114 

COLCULATION OF THE TOTAL SOLAR RADIATION BY METEOROLOGICAL PARAMETERS 
Zdravka Nikolaeva 

 

122 

“GREEN” SYNTHESIS OF CHITOSAN SCHIFF BASES  

Desislava Tzaneva, Nadezhda Petkova, Albena Stoyanova, Panteley Denev  

 

128 

OBTAINING AND ANALYSIS OF EXTRACTS FROM LAUREL LEAVES (Laurus nobilis L.)  

Galina Stefanova, Stanislava Tasheva, Lyubomir Stefanov, Stanka Damyanova, Albena Stoyanova 

 

136 

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR THE STUDY OF THE INFLUENCE OF POWER DENSITY AND 

SPEED ONTO TEMPERATURE FOR LASER MARKING OF SAMPLES FROM STRUCTURAL 

STEEL 10S20 

Nikolay Angelov 

 

143 

INFLUENCE OF LINEAR ENERGY DENSITY ONTO THE PROCESS OF LASER MARKING ON 

SAMPLES FROM STEELS C20E2C AND 50G 

Nikolay Angelov 

 

152 

CALCULATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF BIOCOMPONENTS 

Dobromir Yordanov, Zlatotsvet Tsonev  

  

157 

BIOACTIVE GLASSES AND GLASS-CERAMICS IN THE SiO2-CaO-P2O5 SYSTEM 

Tanya Dimova, Lachezar Radev, Irena Michailova 

 

163 

SOL-GEL GLASSES IN THE SiO2-CaO-P2O5-Ag2O SYSTEM: COMPOSITION, PROPERTIS  AND 

MEDICAL APPLICATION 

Tanya Dimova, Lachezar Radev, Irena Michailova 

 

173 

STUDY OF GROUP HYDROCARBON COMPOSITION OF HEAVY PETROLEUM  FRACTIONS 

Yordanka Tasheva, Anton Palichev, Todor Palichev 

 

185 

КЛИМАТЪТ В БЪЛГАРИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМО-

СФЕРНИЯ ВЪЗДУХ. ВЛИЯНИЕ НА ВЯТЪРА И ТЕМПЕРАТУРАТА 

Иван Чобанов, Благовеста Мидюрова 

 

191 

INVESTIGATION OF EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS UNDER STEADY-

STATE CONDITIONS  

Ivan Chobanov, Blagovesta Midyurova 

 

196 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

СЪДЪРЖАНИЕ  
 

 
РЕШЕНИЕ НА БАЗА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРАВА И ОБРАТНА КИНЕМАТИ-

КА НА ШЕСТ ОСОВА РОБОТИЗИРАНА РЪКА 

Х.Селджук Ногай, Т. Четин Акинджи, Серхат Секер 

 

7 

КОМПЛЕКС ОТ МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА АНОМАЛИИТЕ В BGP 

Марияна Чосович, Слободан Обрадович 

 

12 

ФИЗИКОХИМИЧНA ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕКТИН ОТ ПОРТОКАЛОВИ КОРИ ИЗОЛИРАН 

ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ЕКСТРАКЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Иван Иванов, Надежда Петкова, Пантелей Денев 

 

21 

 

ПОЛИФЕНОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИ МАР-

КИ ЗЕЛЕН ЧАЙ ПРЕДЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР - СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ  

Надежда Петкова, Иван Иванов, Пантелей Денев 

 

26 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕЛЕН ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИ 

ПРОБИ 

Чанд Паша, Бадиадка Нараяна, Красимира Станчева 

 

33 

АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТ ОТ НАДЗЕМНИ ЧАСТИ НА ПЕТОПРЪСТНИК 

(POTENTILLA REPTANS L.) 

Юлиaн Тумбарски, Вяра Линчева, Надежда Петкова, Радосвета Николова, Радка Вранчева, Иван Иванов 

 

37 

ВИБРАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА БИС(БЕНЗИМИДАЗОЛ)СРЕБЪРЕН(I) НИТРАТ 

Румяна Янкова 

 

44 

ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И КО-

МУНИКАЦИЯ  
Тодор Костадинов 

 

48 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОНОМНА СТАНЦИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ, ИЗМЕРВАНИЯ И ПОЗИЦИ-

ОНИРАНЕ 

Тодор Костадинов 

 

54 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОЛИМЕРНИ И ХОМОГЕННИ ТЕРМОПРОВОДЯЩИ ПАСТИ 

ВЪРХУ РАБОТАТА НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА  

Ивайло Беловски, Анатолий Александров, Нели Симеонова 

 

59 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИЛОВО НАТОВАРЕН 

ВАЛ В СОФТУЕРНАТА СРЕДА НА INVENTOR 
Гергана Тонкова, Георги Тонков 

 

64 

УСУКВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ НА ВАЛ ПРИ КИНЕМАТИЧНО СМУЩЕНИЕ ОТ ЧЕТИРИЗВЕНЕН 

МЕХАНИЗЪМ 

Стефан Пулев, Гергана Тонкова 

 

75 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. 

ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 1169/2011 

Галина Григорова 

 

80 

ОЦЕНКА НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ И ТРАНСМАСТНИ КИСЕЛИНИ В МАСТНАТА ФРАК-

ЦИЯ НА КРАВЕ КИСЕЛО МЛЯКО 

Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Цонка Оджакова, Димитър Гаджев 

 

85 

ОЦЕНКА НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ И ТРАНСМАСТНИ КИСЕЛИНИ В МАСТНАТА ФРАК-

ЦИЯ НА МАСЛО ОТ КРАВЕ МЛЯКО 

Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Цонка Оджакова, Димитър Гаджев 

 

90 

ЗАЩИТА НА WEB СЪРВЪР С MODSECURITY ПРАВИЛА   

Екатерина Оцетова-Дудин  

 

94 



6 

АНАЛИЗ НА ПОЖАРИТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС 

 Пламена Атанасова, Сабина Недкова, Шевкед Шевкед  

 

100 

РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ВЪЗДУХА И ОТЛАГАНИЯТА В РАЙОНА НА АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ” 

Пенчо Стойчев, Анатоли Ценов 

 

106 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА СЪС СЕРОВЪГЛЕРОД (CS2) В РАЙОНА НА ГРАД СВИЩОВ, 

БЪЛГАРИЯ 

Ценислав Влъкненски, Пенчо Стойчев, Розалина Чутуркова 

 

114 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМАРНАТА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ ЧРЕЗ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРА-

МЕТРИ 

Здравка Николаева 

 

122 

„ЗЕЛЕН" СИНТЕЗ НА ШИФОВИ БАЗИ ОТ ХИТОЗАН 

Десислава Цанева, Надежда Петкова, Албена Стоянова, Пантелей Денев 

 

128 

ПОЛУЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКСТРАКТИ ОТ ЛИСТА НА ЛАВЪР (Laurus nobilis L.)  

Галина Стефанова, Станислава Ташева, Любомир Стефанов, Станка Дамянова, Албена Стоянова 

 

136 

ЧИСЛЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЛЪТНОСТТА НА 

МОЩНОСТТА И СКОРОСТТА ВЪРХУ ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ ОТ КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА 10S20 

Николай Ангелов 

 

143 

ВЛИЯНИЕ НА ЛИНЕЙНАТА ПЛЪТНОСТ НА ЕНЕРГИЯТА ВЪРХУ ПРОЦЕСА ЛАЗЕРНО МАР-

КИРАНЕ НА НА ОБРАЗЦИ ОТСТОМАНИ C20E2C И 50G 

Николай Ангелов 

 

152 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БИОКОМПОНЕНТИ 

Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев  

 

157 

БИОАКТИВНИ СТЪКЛА И СТЪКЛО-КЕРАМИКИ В СИСТЕМАТА SiO2-CaO-P2O5 

Таня Димова, Лъчезар Радев, Ирена Михайлова 

 

163 

ЗОЛ-ГЕЛНИ СТЪКЛА В СИСТЕМАТА SiO2-CaO-P2O5-Ag2O: СЪСТАВ, СВОЙСТВА И 

ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА  

Таня Димова, Лъчезар Радев, Ирена Михайлова 

 

173 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПОВ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН СЪСТАВ НА ТЕЖКИ НЕФТЕНИ ФРАКЦИИ 

Йорданка Ташева, Антон Паличев, Тодор Паличев 

 

185 

THE CLIMATE OF BULGARIA AS CONDITION OF AIR POLLUTANTS DISPERSIONS. EFFECT OF 

WIND AND TEMPERATURE. 

Ivan Chobanov, Blagovesta Midyurova 

 

191 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМИТИРАНЕТО НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ НЕСТА-

ЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ 

Иван Чобанов, Благовеста Мидюрова 

 

196 

 



  7 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 

TOM IV  (1)  2017 VOL. IV  (1)  2017 

  

 

 

 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED SOLUTION OF INVERSE AND FORWARD 

KINEMATICS OF SIX-AXIS ROBOTIC ARM  

 

H. Selcuk Nogay, T. Cetin Akinci, Serhat Seker 

 

РЕШЕНИЕ НА БАЗА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРАВА И ОБРАТНА 

КИНЕМАТИКА НА ШЕСТ ОСОВА РОБОТИЗИРАНА РЪКА 

 

Х.Селджук Ногай, Т. Четин Акинджи, Серхат Секер 

 
ABSTRACT: In this study a neural network model (ANN) was used to predict the both inverse kinematics 

and the forward kinematics. Six- axis robot arm (6R robot manipulator) was chosen because of the characteris-

tic of this robotic arm manipulator. The robotic arm joint angles for inverse kinematics were predicted with very 

high accuracy and also the end-effector coordinates of the robotic arm, i.e. x and y, were determined with a very 

high accuracy rate for the forward kinematics. 

Key words: Robotic arm, inverse kinematics, forward kinematics. 

 

Introduction 

 

The kinematic problem concerns the geome-

try of robot arm movements. When discussing 

business planning, trajectory planning, dynamic 

and control problems for a robot arm, one of the 

first requirements is the creation of the kinematic 

model of the robot arm and the resulting kine-

matic relationships. The orientation of the end 

effector position of the robot arm in the Cartesian 

space is determined based on the joint variables 

for the forward kinematics. The joint angles are 

the angles between the links. These links are in 

the case of rotational or prismatic joints. Inverse-

ly, in the inverse kinematics problem, the values 

of the joint variables is determined based on ob-

taining desired orientation or end effector posi-

tion of robotic arm. The relationship between 

joint space and Cartesian space is shown in Fig-

ure 1 (Duka, 2014; Nguyen et al. 1990).  

As the degree of freedom (n) increases, for-

ward kinematic analysis becomes more challeng-

ing. In this case, the use of other methods has 

become a necessity both in solving the forward 

kinematic problems and in solving the inverse 

kinematic problems. 

The solution of the inverse kinematic problem 

for robotic manipulators is very difficult because 

of the robot's geometry and the nonlinear trigo-

nometric equations between the Cartesian space 

and the joint space (Nguyen et al. 1990; Bingul 

et al. 2005; Hasan et al., 2011; Oltean et al. 

2007). 

 

 
Fig. 1. Inverse and forward kinematics [1] 

 

There are many literature-based methods for 

inverse kinematic solution (Aristidou and 

Lasenby, 2009). These methods are geometric 

solutions, optimization based numerical algo-

rithms (Wang et al. 1991, Köker, 2011), genetic 

algorithms (Köker, 2011; Secară et al. 2010; 

Tabandeh, 2006) and artificial intelligence meth-

ods (Gardner et al. 1993; Jack et al. 1993; 

Bassam et al. 2010). 

There many advantages of using neural net-

work method in robotics solutions in the forward 

kinematics and inverse kinematics problem as 

follow: 

Real-time capability. 

Obtaining a solution regardless of the number 

of manipulator degrees of freedom, 

No programming needed 

Fault tolerance,  
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In this paper, conventional multilayer neural 

network model is used to solve the forward kin-

ematics and inverse kinematics.  Estimation re-

sults shown that predictions are very satisfactory 

for both inverse kinematics solution and forward 

kinematics solution with over 90% estimation 

rate. 

 

Methodology 

Six link planar manipulator was designed for 

formulations of inverse and forward kinematics 

problem as shown in fig.2.  Firstly forward kin-

ematic equations were obtained from this design. 

After that, inverse kinematic equations were ob-

tained. Neural network architecture model was 

selected by MATLAB.  Data set was obtained 

from the inverse and forward kinematic equa-

tions. Finally results obtained from ANN was 

discussed.  

 

 
 

Fig. 2. Six link planar manipulator 

 

Forward Kinematic Equations 

All links were accepted as 10 units: 

L1 = L2= L3 = L4 = L5 = L6 = 10                      (1) 

 

Joint movements are limited with the following 

range: 

 

1 , 2, 3,  4, 5 and 6  [0,  ]  

The forward kinematic equations of the robotic 

arm which define the coordinates of the end- ef-

fecter are shown in (2) and (3).  

   

   
      

            
                                                  (2) 

 

 

                                                                       (3)  

 

The orientation E  of end-effecter is shown in 

Eq. 4. 

          (4) 

 

Inverse Kinematic Equations 

The inverse kinematic equations of the robot-

ic arm are shown in 5 to 10 

 (5) 

 

  (6) 

 

   (7) 

 

 (8) 

 

   (9) 

 

  (10) 

 

1(0), 2(0), 3(0), 4(0) 5(0) and 6(0) are the initial 

angles of links L1, L2, L3, L4, L5, and L6, respec-

tively, at t = 0. 

 

Artificial Neural Network 

In this study, two artificial neural network 

models were used for two solutions, inverse and 

forward kinematics. Both models have the same 

characteristics. However, in the first ANN model 

which is shown in Figure 3, the inputs are x, y, 

and E. The outputs are 1,  2,  3,  4,  5 and  

6. The main purpose of the first ANN model is 

to determine the links angles. In other words, the 

first model performs the inverse kinematic solu-

tion task. 

 

 
 

Fig. 3. ANN model for inverse kinematic solu-

tions 
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In the second ANN model which is shown in 

Fig. 4, inputs parameters  are 1,  2,  3,  4,  

5 and  6, and also the outputs are the end-

effector coordinates  x and y. Therefore, the se-

cond ANN model is also intended to perform the 

forward kinematics solution task. 

 
 

Fig. 4. ANN model for forward kinematic solu-

tions 

 

Both ANN models were trained with data set 

which obtained from the forward and inverse 

kinematic equations (1) to (10). Feed-forward 

neural network model is proposed in this study 

for both solutions. Hyperbolic tangent simoid 

transfer function was used in the hidden layers 

for both ANN models. Levenberg-Marquardt 

training algorithm was used for training the 

models. The data set is consisting of 650 sam-

ples. Output of the forward kinematics is shown 

in fig.5 as a Cartesian coordinates. 
 

 

 
 

Fig. 5. End- effecter pattern of the manipulator 

for Cartesian coordinates 

 

In the first ANN model (for inverse solution) 

that illustrated in fig. 3, 10% of the data set are 

used for testing and 10% of data set are used for 

validation the “first inverse ANN model”. The 

other 80% of the data set are used for the training 

of the first ANN model. In the second ANN 

model that illustrated in fig. 4, 15% of the data 

set are used for testing and 15% of data set are 

used for validation the “second forward ANN 

model”. The other 80% of the data set are used 

for the training of the second ANN model. The 

performance of the both ANN models are illus-

trated in Fig. 6 and Fig. 7. 

 

 
 

Fig. 6. Performance of the first ANN model for 

inverse solution 

 

 
 

Fig. 7. Performance of the second ANN model 

for forward solution 

 

Results and Discussion 

Testing results are shown in Fig. 8 and Fig. 9 

for both ANN models. Mean square errors and 

regressions are illustrated in Table 1 and Table 2. 

although many outputs were used for inverse 

kinematic problem solution in the first ANN 

model, mean square errors values are closed to 

zero from Table 1. Also regressions values, es-

pecially in testing, with 0.9787 are quite close to 

one. Normally, it is expected that ANN systems 

which have more than two outputs are not as de-

sired.  But in this ANN model, using by the ran-
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domly selected data set in certain borders, de-

sired results were obtained. In addition, same 

things can be said for the second ANN model for 

forward kinematic problem solutions. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Fig. 8. Estimation results for Inverse kinematic solution 

 

 

 
 

 
 

Fig. 9. Estimation results for forward kinematic 

solution 

 

Table 1. ANN results for inverse kinematic solu-

tion 

 

 Samples MSE R 

Training 520 0.65394 0.9739 

Validation 65 0.75776 0.9750 

Testing 65 0.55533 0.9787 

 

Table 2. ANN results for forward kinematic so-

lution 

 

  

 

 

 

 Samples MSE R 

Training 454 0.50579 0.9688 

Validation 98 0.65343 0.9634 

Testing 98 0.50687 0.9713 
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Conclusion 

 

All results were obtained using feedforward 

neural network models. The inverse kinematics 

problem for a six-link robotic arm manipulator 

was solved using by a neural network model 

which have three inputs and six outputs. And 

also the forward kinematics were solved using by 

another model which have six inputs that is link 

angles and three outputs that is end-effector Car-

tesian coordinates. From the results curves and 

tables predictions have been done with very high 

accuracy.  
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ENSEMBLE METHODS FOR CLASSIFYING BGP ANOMALIES 
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КОМПЛЕКС ОТ МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА АНОМАЛИИТЕ В BGP 

 

Марияна Чосович, Слободан Обрадович 

 
ABSTRACT: Border Gateway Protocol (BGP) anomalies in the Internet can cause connectivity and data 

loss issues. Employing machine learning techniques to classify anomalous network traffic is of interest to re-

searchers and network operators. In this paper ensemble learning is used for supervised classification of known 

anomalous events. Bagging, Boosting, and Random Forests are used to improve classification performance. Web 

application for classifying of BGP anomalies is created. It is deployed, run and managed on Platform as a Ser-

vice (PaaS) cloud computing model that offers tools and an application program interface (API). The applica-

tion was written in Python. The user can specify a raw input dataset in multi-threaded routing toolkit (MRT) 

format. Datasets could be obtained from The Réseaux IP Européens (RIPE) or Route Views projects. BGPdump 

library is used to convert MRT into ASCII format. Extraction of features is performed in order to create feature 

matrix. Datasets processing is done in various ways: datasets could be left intact or oversampling, 

undersampling or a combination of oversampling and undersampling techniques can be applied to datasets. The 

tool offers application of various machine learning algorithms, with a focus on ensemble learning, for reliable 

identification of network anomalies. 

Key words: Anomaly detection, BGP, classification, ensemble learning, sampling techniques.  

 

Introduction 

 

The main criterion for the classifier evalua-

tion is classification accuracy. Ensemble meth-

ods that combine multiple classifiers are used to 

improve the classification accuracy. The basic 

idea of the combined classifiers resides in the 

fact that they improve the accuracy (Dietterich, 

2000), of individual models, under certain condi-

tions: the classification error of new instances by 

an individual model should be better than ran-

dom errors and should be of variable nature 

(Hansen et al. 1990). Hence, if each classifier in 

the ensemble has sufficiently differing decision 

boundaries (due to misclassified instances), then 

we could combine those decision boundaries in 

order to obtain a more accurate classification. 

This paper is organized as follows. In Section 2, 

we describe ensemble learning. Bagging, boost-

ing and random forest strategies are presented. 

Methodology of BGP anomaly detection is dis-

cussed in Section 3. Data resampling techniques 

(oversampling, undersampling, and resampling 

combination techniques) and online application 

of anomaly classification models are discussed in 

Section 4. Conclusions in presented in Section 5.  

 

Ensemble learning 

 

When combining multiple classifiers, hypoth-

eses that cannot be expressed in the original hy-

pothesis space are brought to the fore. Thus, each 

of the classifiers uses one hypothesis for the pre-

diction (selected from the hypothesis space), and 

by combining classifiers using an agreed rule, we 

can select a hypothesis from the hypothesis space 

that cannot be expressed in the original set of 

hypotheses.  
 

 
Fig. 1. Example of ensemble method consist-

ing of N classifiers 
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Fig.1 shows the overall process of the ensem-

ble method of N classifiers. A combination of 

three of the classifiers where the decision bound-

ary of each of the classifiers is linear is shown in 

Fig.2. The intersecting decision boundaries form 

a triangle, the interior area of the triangle corre-

sponds to the hypothesis that is a combination of 

all hypotheses of the three classifiers. 

Thus, the unknown instance is classified as 

belonging to class 2 if and only if all three classi-

fiers classify it as such. 

 
Fig. 2. Combination of the three linear deci-

sion boundaries – hypothesis is a combination 

of three different classifiers (area inside of the 

triangle) 

 

The reasons why ensemble methods have 

more success than individual classifiers are sta-

tistical, computational and representational in 

nature [Dietterich, 2000; Rokach 2010; Polikar 

2006). 

Statistical reasons are based on the fact that 

the efficiency of the classifier on a training set 

does not necessarily imply a good generalization 

ability, i.e. classifiers having approximate effi-

ciency on the training set might not have similar 

efficacy in generalization. This is especially true 

in situations where the data used for testing are 

not representative of any future cases. A combi-

nation of classifiers is used to reduce the risk of 

choosing an ineffective classifier since using an 

ensemble of classifiers averages out various er-

rors of the individual classifiers. 

Computational reasons are related to the op-

timization problem. Given that all classifiers 

search the hypothesis space that can have infi-

nitely many hypotheses, searching becomes es-

sential in determining an adequate hypothesis. 

Even in situations where we have a sufficient 

number of instances in the training set, hence 

there are no problems that are statistical in na-

ture, classifiers may have problems in finding the 

best hypothesis. One of the problems is that the 

search algorithm could get stuck in the local min-

imum. When using an ensemble of classifiers, 

the search is carried out from different starting 

points (the starting point is randomized), and in 

this way we realize a better approximation to a 

requested unknown function. 

Representational reasons are related to the ex-

istence of an adequate and representative training 

dataset based on which the classifier can learn a 

dataset distribution. If the dataset has fewer in-

stances, techniques of data resampling could be 

applied, and if there are too many instances, a 

method of separating data in a multiple datasets 

could be used. After training the classifier with 

subsets of the original dataset their outputs could 

be combined for realization of a final decision of 

the classifier.   

 

Bagging 

 

Bagging (Breiman 1996) is one of the sim-

plest techniques for ensemble methods construc-

tion. It is based on creation of a large number of 

different datasets based on the original training 

dataset and combining them into one common 

model i.e. prediction based on the majority vote 

rule. New datasets are generated by random 

sampling of data with replacement from the orig-

inal dataset. This means that certain instances 

from the original dataset could occur several 

times in the new dataset, and some could be 

omitted (Boot-strap AGGregatING).  

It has been shown in (Schapire 1990) that 

slight changes in the training datasets when 

combined with weak classifiers create different 

hypotheses. Weak classifiers, such as decision 

trees and neural networks, are classifiers that for 

small changes in the training dataset exhibit 

changes in classification. So, bagging reduces the 

variance shown in expression [1] if the number 

of models m is high. 
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Boosting 

 

Boosting is one of the most commonly used 

methods of ensemble learning. In contrast to the 

bagging method in which the models are gener-

ated independently of one another, in the case of 

the boosting method, models are generated se-

quentially. The motivation for using the boosting 
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method is to strengthen weak models so that their 

sequential combination has better performance. 

Weak models are those whose prediction of the 

classification is a little better than random. Train-

ing datasets are modified in such a way as to 

have additional weights in place.  

The first hypothesis h1 is generated by using 

the original training dataset. Some of the instanc-

es of the dataset are classified correctly and some 

incorrectly. To generate hypotheses h2 we use a 

dataset with added weights in which instances 

that were previously classified incorrectly re-

ceive larger weights, while instances that were 

classified correctly receive smaller weights. 

Thus, the input to the next classification step al-

ways contains a dataset with weights defined by 

the previous step of the classification. After N 

iterations we obtain a very complex model and 

the final classifier   is determined by the majority 

vote   with the weighting factors ω1, ω2,...., ωN. 

An example of the boosting method of combin-

ing several classifiers is shown in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Boosting method example: Each clas-

sifier hN is trained on the dataset in which 

each instance is added a weight based on hN-1 

classifier performance. The final classifier h* 

is determined based on a combination of clas-

sifiers with majority vote rule    

 

AdaBoost 

 

AdaBoost (Adaptive Boosting) is the first 

successful boosting algorithm (Schapire 1997; 

Schapire et al. 1997; Schapire et al. 1998), used 

for binary classification. The model is generated 

in such a way that weights are successively ap-

plied to the training dataset. The weights are in-

creased or decreased in accordance with the ex-

perience of previous models, and a vote with a 

weight majority is applied in which more accu-

rate models have greater influence in the voting 

(Schapire et al. 1998). 

A classifier which has an accuracy of 50% 

has a weight factor of zero, hence it is neutral in 

the final classifier outcome, while a classifier 

with an accuracy of less than 50% receives a 

negative weighting factor. Classifiers which have 

accuracy greater than 50% receive positive 

weighting factors. Models are sequentially added 

while the AdaBoost algorithm either generates a 

hypothesis that will perfectly classify the training 

dataset or until the maximum number of models 

is reached. 

In the case of most learning algorithms, the 

error between the training and testing models 

increases with the complexity of the model. In 

the case of boosting, an increase of the number 

of iterations results in equalizing or even de-

creasing the difference between the model train-

ing and testing errors. This is due to the fact that 

the margin on a training dataset is higher and 

smaller errors are expected on the training da-

taset. Although the final classifier   is seemingly 

complex, the increase in the margin reduction in 

the variance of the model is present (Schapire et 

al. 1997). 

The equation which represents the final clas-

sifier, and which is made of the K weak classifi-

ers is given by [2]: 
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where hk is a hypothesis of the weak classifier, 

and ωk weighting factor is determined by the 

AdaBoost algorithm. Equation [2] is a linear 

combination of all weak classifiers in which a 

positive or negative sign determines the sum val-

ue. During the training of the first classifier 

(k=1) the weight factors of the instances are ini-

tialized, so that,   
N

xi

1
)( for Ni ,......,,21 , 

where ix  is the i-th instance from the 

      NN yyy ,,......,,,, xxx 2211    training dataset 

of the N instances. Classifier error is calculated 

based on [3]: 
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where k  is the number of misclassified instanc-

es divided by the number of total instances in the 

training dataset. Equation [3] implies that for   

0k the weighting factor of the classifier in-

creases exponentially, for a random guess   
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2

1
k  the weighting factor is zero, and for 

1k   the weighting factor decreases exponen-

tially towards  . For calculated  k  and in 

accordance with equation [4] we determine the 

weights for the i-th instance from the training 

dataset: 
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where )(iDk  is a vector of weighting factors 

used during the training of the k-th classifier. 

Each of the weight factors )(iD  represents the 

probability that the i-th instance would be select-

ed as a part of the training dataset. kZ  is the sum 

of the weight factors and in the equation [4] is 

used as a normalizing factor such that: 

             

n
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kh  and iy  could have two possible values 

since it is a binary classification, hence their 

product could be -1 or 1. If the actual and pre-

dicted value is the same, their product is positive, 

and if they differ, the product is negative. 

The training dataset using the AdaBoost algo-

rithm should be of the best quality considering 

that ensemble methods in machine learning work 

on the correction of instances in the training da-

taset. Algorithms could have problems with out-

lier values that are not realistic and those should 

be removed from the training dataset before 

training the model. Boosting methods are very 

sensitive to noise in the data, especially if it is in 

the output variables.  

This is of particular interest because it has 

been shown in (Rätsch et al. 2001), that the 

AdaBoost algorithm overfits the data in the pres-

ence of noise in the training dataset. However, it 

has been shown in (Bühlmann et al. 2001), that a 

model based on a boosting method (with an in-

creased number of iterations) overfits much 

slower than a model based on other methods. It is 

also possible to use RegBoost (Kégl et al. 2004), 

AdaBoostReg, Linear Programming Boost, and 

Quadratic Programming Boost (Rätsch et al. 

2009), which enrich the boosting method with 

the concept of soft-margins, also applied in Sup-

port Vector Machines. In these algorithms regu-

larization strategies for achieving soft margins is 

used by slack variables implementation. 

 

 

Random Forest 

 

Random Forest is an ensemble method based 

on decision trees. The first Random Forest algo-

rithm has been developed in (Ho 1995; 1998), 

however, today's versions of the algorithm uses 

the bagging method of (Breiman 1996) together 

with (Ho 1995; 1998; James et al. 2014). The 

advantage of decision trees is the speed at which 

a classification model is generated. On the other 

hand model complexity is limited and results in 

accuracy degradation on the training dataset. The 

Random Forest method was created as a re-

sponse to improve the accuracy of the increasing 

complexity of models that are being trained. 

The advantage of decision trees is the gener-

ating speed of a classification model. On the oth-

er hand the model complexity is limited and re-

sults in accuracy degradation on the training da-

taset. The Random Forest method was created as 

a response to improve the accuracy of the in-

creasing complexity of models that are being 

trained.  

The basic principle of Random Forest is that 

many decision trees are generated in a randomly 

chosen space which is a subset of the original 

feature space. Each of the decision trees is gen-

erated using a bootstrap method, which means 

that the trees are built from a subset of the origi-

nal feature space with substitutions. The Random 

Forest method, unlike the decision trees that se-

lect the best feature for division of the feature 

space, uses k randomly chosen features for divid-

ing the feature space. Typically for Random For-

est nk  , where n is the total number of fea-

tures. Thus, a bagging method is combined with 

a randomly selected subset of features.  

By combining decision trees generated in this 

way, classification accuracy increases and it is 

associated with independence between the trees 

that make up the random forest. Also, the 

overfitting problem is minimized in the case of 

Random Forest method in comparison to the de-

cision tree method. Random Forest is a method 

that can be implemented in parallel, and is also 

effective in dealing with a large number of input 

features, that is, with high-dimensional data, and 

the data in which distributions are not known. 

 

Anomaly Detection 

 

Fig. 4 shows a flow chart of anomaly detec-

tion in BGP. The methodology in the detection 

of anomalies in BGP is carried out in three stag-

es.  
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The first stage can generally be viewed as a 

process of selecting data, data processing and 

feature extraction. In the second stage, using fea-

ture selection methods and machine learning 

methods, collected and processed data from the 

first stage are analyzed. In the last stage of 

anomaly detection in BGP we interpret the re-

sults in accordance with the evaluation measures 

of the learning model. 

 
 

 
Fig. 4. Flow chart of anomaly detection in BGP  

 

The process of selecting the data consists of 

data collection about the events that have been 

identified as atypical for the operation of BGP. 

In the preparatory phase, specialized working 

groups within Internet Engineering Task Force 

(IETF) were consulted. The main function of the 

working group for Inter-Domain Routing (IDR) 

is to support the use of BGP for IPv4 and IPv6. 

In addition to the aforementioned, the group of 

Global Routing Operations (GROW), also in 

IETF, monitored the operating problems associ-

ated with IPv4 and IPv6 global routing systems, 

the growth of routing tables, the effects of the 

interaction of internal and external BGP, and the 

impact of policies and practices of address space 

allocation on the global routing system. Both 

working groups were of great benefit in the first 

phase of data collection related to atypical events 

in BGP. 

Request for Comments (RFC) documents de-

veloped by the IETF were also of importance in 

the process of selecting data. RFCs are formal 

documents that arise as a result of joint efforts of 

all stakeholders in a particular field. Some of the 

RFC documents are of informational character. 

The working group for routing within the RIPE 

organization has a mailing list archives from Au-

gust 2003 to present. Also, the North American 

Network Operators' Group (NANOG) has ar-

chived mailing lists since May 1994 and by far is 

the best resource for the analysis of historical 

events in BGP. 

Preparing data for analysis is the first stage 

and is carried out in three steps. The first step is a 

process in which data are prepared based on the 

researched case studies and compiled from sev-

eral sources. Based on data quality criteria and 

the technical limitations which data are subjected 

to, we select a data subset. The reason for the 

selection of historical events of a certain profile 

is exclusively due to limiting the amount of data 

that need processing. 

The next step in data processing is one in 

which data translation tools translate data into a 

format that is human readable. Once the transla-

tion is finished the quality of the data is inspect-

ed. At this time we also locate corrupted or miss-

ing data and replacing those with viable alterna-

tives. 

In the final step of the first phase, the features 

necessary to extract the most valuable infor-

mation from the data are selected. We extracted 

two feature types from BGP update messages: 

features that are related to the volume of BGP 

update messages and features that are related to 

ASPATH attribute of BGP update messages.  

BGP volume features are: 

-Number of announcements is a number of 

routes that are available for delivery of the data; 

-Number of withdrawals is the number of the 

routes that are no longer reachable; 

-Number of announced and withdrawn NLRI 

prefixes is the number of announced/withdrawn 

Network Layer Reachability Information (NLRI) 

prefixes within BGP update messages that have 

type field set to announcement /withdrawal dur-

ing one minute interval; 

-Number of duplicate announcements and with-

drawals is a number of duplicate BGP update 

messages that have type field set to announce-

ment /withdrawal during one minute interval; 

-Number of implicit withdrawals is the number 

of BGP update messages that have type field set 

to announcement and different AS-PATH attrib-

ute for already announced NLRI prefixes during 

one minute interval; 

-Number of IGP, EGP and incomplete packets is 

the number of BGP update messages that are 

generated by Interior Gateway Protocol (IGP), 

Exterior Gateway Protocol (EGP), and of un-

known sources during one minute interval; 

AS-PATH features are: 

-Average AS-PATH length is the average length 

of AS-PATHs of all messages during one minute 

interval; 

-Average unique AS-PATH length is the average 

of unique length of AS-PATHs of all messages 

during one minute interval; 
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-Average edit distance is the average of edit dis-

tances among all the messages during one minute 

interval; 

-Maximum AS-PATH length is the maximum 

length of AS-PATHs of all messages during one 

minute interval; 

-Maximum edit distance is the average of edit 

distances among all the messages during one mi-

nute interval. 

A feature matrix is formed such that it con-

tains the features of the system in the columns 

and time instances in the rows. Data cleaning is 

the next step after formation of the feature ma-

trix. We applied normalization of numerical val-

ues of features and data smoothing. Since the 

datasets used could be from different time peri-

ods, data normalization reduces the impact of 

Internet growth on data. Also, since machine 

learning classifiers depend on the mutual dis-

tances between instances and discriminant func-

tion, we need to take into account the relative 

rather than absolute feature values. 

A special step that is not explicitly shown in 

Fig. 4 and is contained in the first stage of the 

BGP anomaly detection flowchart is data format-

ting. Often a lot of time is invested in the trans-

formation of data into a format that is dictated by 

the selected modeling technique: the feature se-

quence (including the target feature in binary 

classification) dictated by the machine learning 

method, syntax of input files varies from one 

method to another, etc. Balancing of the datasets 

could be carried out in parallel to the original 

datasets. 

The second phase relates to the use of feature 

selection methods and machine learning methods 

for intelligent processing of data collected in the 

first phase. At this stage, before model develop-

ment we define assessment procedures and select 

quality model measures. Based on this, we de-

termine how we split datasets for model training 

and testing. The next process in this phase refers 

to the machine learning model development, 

which is iterative in nature, and considering that 

it is generally defined by certain parameters, the 

process of finding the best model is based on an 

optimal combination of parameters of the ma-

chine learning model that has the best perfor-

mance on the testing dataset. 

In the last phase of detection of anomalies in 

BGP we interpret the results in accordance with 

the measures for the learning model evaluation. 

At this stage the model is evaluated in relation to 

the reliability of the dataset for testing. 

 

BGP Anomaly Classification  

 

We have developed two desktop applications 

that automated several tasks that were performed 

regarding preparing datasets for analysis of BGP 

anomalies. The first desktop application, com-

prised of two parts, is shown in Fig. 5. The first 

part converts MRT format of the BGP update 

messages into ASCII format. It was necessary to 

install Strawberry Perl environment for MS 

Windows as parser for Zebra/MRT BGP mes-

sages is written in Perl. The desktop application 

needs specification of a parsing script location, 

and a perl.exe location. The user needs to specify 

the location of the MRT files (could be one or 

more files MRT) as well as the location where 

the parsed file would be saved to. Table 1 shows 

a format of BGP update message after conver-

sion from MRT format.  

In the second part of the application BGP fea-

ture extraction is performed. Python code was 

written in order to extract features from the BGP 

update messages. We extracted ten volume fea-

tures and five features from the AS-PATH at-

tribute of the BGP update messages (Cosovic et 

al. 2015, 2016).  

We can choose the messages coming from a 

certain autonomous system (AS) or from all pos-

sible ASs at any given RRC. Often artificially, 

through a technique called AS-PATH Prepend-

ing, the selection of the best routes is influenced 

by increasing the number of AS's in the AS-Path 

attribute. Accordingly the application has the 

option of using AS-PATH attribute with elimi-

nated double ASs in the AS-PATH attribute.  
 

Table 1.  BGP update message-ASCII format. 
Field: Value: 

TIME 2003-01-25 17:45:53 

TYPE 
BGP4MP/BGP4MP_MESSAGE 

AFI_IP 

FROM 192.65.184.3  

TO 192.65.185.40  

BGP PACKET 

TYPE 

UPDATE 

ORIGIN IGP 

AS_PATH 513 3320 209 16738 

NEXT_HOP 192.65.185.4 

ANNOUNCED 198.3.128.0/24 

ANNOUNCED 204.255.70.0/24 
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Fig. 5. Application for MRT to ASCII conversion and BGP message feature extraction 

 

The second application shown in Fig. 6 trans-

forms the feature matrix by using 6 over-

sampling, 10 undersampling, and 2 combination 

of over- and undersampling techniques (Lemaitre 

et al. 2016). The oversampling techniques used 

are Synthetic minority oversampling technique - 

SMOTE, Support Vector Machine SMOTE - 

SVM -SMOTE, Adaptive Synthetic Sampling - 

ADASYN, Borderline1-SMOTE, Borderline2-

SMOTE, and Random oversampling– ROS. 

The undersampling techniques used are Near 

Miss-1, Near Miss-2, Near Miss-3, Tomek Links, 

Cluster Centroids, One-sided selection, Random 

undersampling, Edited Nearest Neighbours 

(ENN), Neighbourhood Cleaning Rule, and 

Condensed Nearest Neighbours. The combina-

tion over- and undersampling techniques used in 

this paper are SMOTE + Tomek links and 

SMOTE+ENN. The machine learning methods 

described in this paper are applied to the original 

or resampled datasets in order to determine their 

efficiency in classifying BGP anomalies. Details 

of the performance measures can be found in 

(Cosovic et al. 2015; 2016; 2017).  

   

 
Fig. 6. Desktop application for transforming the datasets with oversampling, undersampling and 

combination of over- and undersampling techniques. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as 

a Service (PaaS) and Software as a Service, 

(SaaS) are three existing development models in 

the cloud Computing. The models differ in the 

amount of responsibility that is transferred from 

the user to the cloud providers, such that SaaS 

model has least while IaaS has maximum user 

responsibility. In this paper we use Heroku, 

which is an example of PaaS and offers a set of 

tools and interfaces for communication between 

applications (eng. Application program interface, 

API).  

We use it to deploy, run and manage the ap-

plication, which can be written in several pro-

gramming languages, where maintenance of the 

infrastructure resides on the cloud service pro-

vider. We used Python programming language 

for the application development. Fig. 7 shows 
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accuracy (performance measure) computed for 

several different classifiers, some of which are 

ensemble methods. We can observe from Fig. 7 

that BAG, BOO and RF have better accuracy 

than the rest of the single classifiers (CART, NB 

and SVM). Different parameters can be chosen 

such as number of trees, number of features con-

sidered, number of folds, and resampling method 

if preferred. Algorithm comparisons can be visu-

alized with accuracy and standard deviation. Al-

so, the results contain a confusion matrix for bi-

nary classification and model execution time. 
 

 

 
Fig. 7. Online application for classification of BGP anomalies 

 

Conclusion 

 

This paper presents an online application for 

BGP anomaly detection. The user specifies the 

BGP update message files of interest in MRT 

format and the application transforms it into 

ASCII format. Afterwards dataset feature extrac-

tion process is performed. The anomalous and 

regular class labeling of the particular event is 

performed by the user. Eighteen resampling 

techniques can also be applied to the datasets for 

balancing and improvement of performance 

measures.  

Different machine learning algorithms used 

for comparison based on accuracy, f-measure, 

and model building time are employed in the ap-

plication.  

Developed web application can be used for 

analysis and testing of the anomalous events in 

the Internet.        
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ФИЗИКОХИМИЧНA ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕКТИН ОТ ПОРТОКАЛОВИ КОРИ 
ИЗОЛИРАН ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ЕКСТРАКЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 
Иван Иванов, Надежда Петкова, Пантелей Денев 

 
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PECTIN FROM ORANGE PEELS OB-

TAINED AFTER DIFFERENT EXTRACTING CONDITIONS 
 

Ivan Ivanov, Nadezhda Petkova, Panteley Denev 
 

ABSTRACT: Commercial pectin is mainly derived from citrus peels or apple pomace, after juice production. 
The present study was focused on investigation the influence of extraction condition on the physicochemical 
characteristics of pectin polysaccharide obtained from orange peels. Effect of extraction with citric acid, oxalic 
acid, HCl and ammonium oxalate on yield, the degree of esterification (DE), anhydrouronic acid content 
(AUAC), molecular weight (Mw), viscosity, foam ability and foam stability were investigated. The results showed 
that pectin obtained from extraction with 0.1M HCl had the highest molecular weight (Mw) 842 kDa, kinematic 
viscosity – 12 mm2/s (cSt), DE – 76 %, AUAC – 67 % and foam ability 30 %, respectively. The pectin obtained 
from extraction with 0.1 M ammonium oxalate (Mw 806 kDa) showed higher foam stability 67% than pectin ob-
tained with 0.1M HCl 47 % respectively.  

Key words: pectin, citrus peel, extraction, physicochemical properties, foam ability 
 

Introduction 
Pectin is a polysaccharide widely used in food 

and pharmaceutical industries as thickening and 
gelling agents (May, 1990). Its medical uses in-
cludes antidiarrhea, detoxification and lowering 
levels of blood glucose (Voragen et al., 1995). 
Pectin consists of a linear backbone of linked D-
galacturonic acid units and branched region of 
neutral sugars. Its physico-chemical properties 
depend mainly on the raw initial material and the 
selected conditions for its isolation and 
purification (Chan and Chao, 2013). Pectic 
substances are usually extracted by chemical or 
enzymatic methods, with a process of physical 
and chemical multiple stages, in which the 
hydrolysis, extraction and solubilization of 
macromolecules plant tissue are influenced by 
several factors such as temperature, pH, acid 
type and extraction time (Pagan et al., 2001). 
Pectins for commercial uses, that involved dif-
ferent applications, are classified as pectins with 
high methoxyl (HM) content, with values above 
50% in esterified carboxylic groups, and low 
degree of methoxylation or esterification (LM), 
with values lower than 50%. HM pectins are 
used as gelling agents in acid medium (2.0 < pH 
< 3.5) with the high presence of co-solute in 
higher concentrations (55-75 %), as sucrose or 

sorbitol. LM pectins can form gels in the co-
solutes absence, particularly sucrose, with the 
addition of divalent calcium ions at a higher pH 
range (2.0 < pH < 6.0) (Yapo, 2009). 

Fruit peels of Citrus such as orange, lemon 
and lime, are well recognized as conventional 
sources of commercial pectin (Rolin, 1993). Oc-
casionally, the main steps of pectin isolation 
include water extraction from raw material and 
further precipitation with alcohol (ethanol) (May, 
1990; Rolin, 1993; Voragen et al., 1995). 
Commercial pectin is extracted at high 
temperature by hydrolyzing protopectin using 
acids (May, 1990). In general, higher yield is 
obtained from high temperature and low pH 
extraction. In contrast, molecular weight and the 
degree of esterification (DE) will be decreased 
(Joye and Luzio, 2000) under such conditions. 
The aim of the present study was to study the 
influence of different extractant on the 
physicochemical characteristics of final pectin 
polysaccharide.  

 
Materials and Methods 

The oranges were peeled and the albedo and 
flavedo parts were at 40 °C were used for extrac-
tion of pectin. The orange peels were crushed 
and ground in laboratory homogenizer. Twenty-
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five (25) g orange peels were extracted with 1L 
of 0.1M citric acid, 0.1 M oxalic acid, 0.1 M HCl 
and 0.1 M ammonium oxalate buffer (0.1 M 
ammonium oxalate and 0.1 M oxalic acid were 
mixed to obtained solution with pH – 4) for 1 h 
at 80 °C with constant stirring. Then the extract 
was separated from the solids by filtration 
through a nylon cloth. The extracts obtained after 
different extractions were cooled down to the 
room temperature and were precipitated by addi-
tion of 95% ethanol (1:2 v/v). The resulting pec-
tin was washed successively twice with 70 % 
ethanol, 95 % ethanol and acetone. The final 
substance was dried under vacuum.  
 
Characterization of pectin polysaccharides 
The degree of esterification (DE, %) was deter-
mined by titration method according to Food 
Chemical Codex. The anhydrouronic acid con-
tent (AUAC, %) was analyzed by titration meth-
od described by Owens et al., (1952). 
 
Homogeneity and molecular weight 
Number average molecular weight (Mn) and 
weight average molecular weight (Mw) of pectin 
were determined by high performance size ex-
clusion chromatography (HPLC-SEC). The sepa-
ration was performed in aqueous 0.1 M NaNO3 
solution as mobile phase, at the flow rate of 0.8 
mL/min on a HPLC chromatograph ELITE 
LaChrome (VWR Hitachi, Japan) equipped with 
a column Shodex OH-pack 806 M (ID 8 mm, 
and length 300 mm), (Shodex Co., Tokyo, Japan) 
and a RI detector (VWR Hitachi Chromaster, 
5450, Japan). The column was maintained at 
30.0 ± 0.1 °C. All samples (1 mg/mL in phos-
phate buffer (pH = 6.4) were passed through a 
0.45 μm syringe filter, PTFE 45/25 mm (Isolab, 
Germany) before injection and 20 μL aliquot 
were injected for each run. The standard curve 
was established using different pullulans with 
known molecular weight (P-5, P-10, P-20, P-50, 
P-100, P-200, P- 400, P-800). Polydispersity in-
dex (I = Mw/Mn) were obtained as characteristic 
of the polymers. 
 
Viscosity 
Kinematic viscosity (ν, mm2/s = cSt) were meas-
ured on an Ubbelohde viscometer (Ref. No. 513 
10), Capillary І with constant K printed on the 
viscometer (K = 0.01607) and were calculated 
using following equation (1): 
 
ν = K (t-ϑ)                                                  (1) 
 

where: K – constant; t – average flow time, s; 
ϑ – Hagenbach correction for t, s. 
 
Foamability and foam stability  
   Foam ability and foam stability of the pectin 
polysaccharides were studied by a stir-
ring/shaking method. The concentration of the all 
solutions was 0.6 wt%. All foam tests were per-
formed in duplicate. Reproducibility of the re-
sults was typically ± 10 %. 

Foam ability (FA, %) were determined as de-
scribed by Murdzheva et al. (2016). An aliquot 
of 20 mL solution was whipped in a graduated 
cylinder by hand for 60 s. Foam ability was de-
termined by volume increase (%) immediately 
after whipping and was calculated by equation 
(2): 
 
FA, % = (V1 – V2)/V1 x 100,                      (2) 
 
where: V2 is the volume of pectin solution im-
mediately after whipping and V1 is the volume 
of solution before whipping.  

The foam stability (FS, %) is characterized by 
the volume of entrapped air, still remaining in 
the foam after a certain period of time, t > 0. The 
foam stability was defined as the volume of the 
foam that remained after 60 min at room temper-
ature (20 °C) and was expressed as a percentage 
of the initial foam volume. Foam stability was 
determined as described by Murdzheva et al. 
(2016). Foam stability was given by the parame-
ter percentage volumetric foam stability (3): 

 
FS, % = (V1 foam – V 0 foam),                         (3) 
 
where: V0foam is the volume of the formed foam; 
V1foam is the volumes of the foam, change with 
the time t. Stability of the foams over time was 
visually assessed by measuring the foam volume 
from 1 to 60 min. 
 

Results and Discussion 
 

The characteristics of the extracted pectins 
varied over a large range depending on the ex-
perimental conditions of extractions – pH, tem-
perature, extraction time, ultrasonic and micro-
wave irradiation etc. (Khan et al., 2015, 
Kratchanova et al., 2004). The highest pectin 
yield was obtained using 0.1 M ammonium oxa-
late buffer for extraction (pH 4) – 16 %. The oth-
er orange pectin yield was as follows: 14.5 %, 13 
% and 7.3 % using 0.1M HCl, 0.1 M oxalic acid 
and 0.1 M citric acid, respectively (Table 1). The 
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pectin yield obtained from orange peels was 2 
times less in comparison with obtained from or-
ange peels extracted with sulfuric acid and citric 
acid reported by Sayah et al. (2016). However, 
our yields were in accordance with Khan et al. 
(2015) who obtained pectin from sweet oranges. 
The lower yield of pectin can be explained by the 
lack of previously performed hydro-distillation 
that weakened the structure of the peels (Sayah et 
al., 2016). The hydro-distillation could lead to 
increasing interaction between acidic solution 
and the raw material during the extraction pro-
cess; therefore it leads to effective increase in 
pectin yield by 2 times. (Sayah et al., 2016). 

The DE of orange peels pectin ranged from 
73% to 89% (Table 1). Concerning the DE, ob-
tained orange pectin can be classified as high-
methoxyleted one (DE >50%). The similar DE 
was reported from other authors for orange pec-
tin (Zhou et al., 2008, Sayah et al., 2016).  
   The anhydrogalacturonic acid content 
(AUAC) ranged from 57 to 70 % with the high-
est value found in pectin obtained from water-
acid extraction (oxalic acid – 70.2%). The simi-
lar results have been obtained from Sharma et al. 
(2014) for pectin isolated from apple pomace. 
Further, the pectin obtained from 0.1 M citric 
acid was found to have the lowest AUAC value 
(57%) (Table 1). A minimum value of 65% 
AUAC for commercial pectin has been specified 
by FAO (Sharma et al., 2014). Thus, the pectin 
obtained from the orange peels by using different 
extraction reagents, were found close to the 
range of AUAC content for standard pectin. 
 
Table 1. Effect of different extraction on the 
yield and quality characteristics of pectin from 
orange peels 
Extraction 
method 

pH  Pectin 
yield, 
% dw 

AUAC, 
% 

DE, 
% 

Citric acid  2.1 7.3 57.6 89.3 
Oxalic acid 1.2 13.0 70.2 73.0 
HCl  2.0 14.5 67.3 76.3 
Ammonium oxa-
late buffer 

4.0 16.0 65.3 79.4 

AUAC – anhydrouronic acid content, DE – degree of 
esterification 

On the other hand Schemin et al. (2005) com-
pared the yields of pectin extracted from apple 
with different acids-hydrochloric acid, nitric acid 
and citric acid. Between the two strong acids, it 
was observed that there were no significant dif-
ferences in pectin yield regardless of the effects 

of nitric acid being slightly greater than those of 
hydrochloric acid. Even though low pH values 
are necessary condition to improve the yield, the 
strong acid solution could lead to smaller pectin 
particles owing to partial hydrolysis. Conse-
quently, pectin solubility would increase to the 
point that no precipitate was formed by the addi-
tion of alcohol. The research of Joy and Luzio 
(2000) demonstrated that extraction under strong 
acidic conditions (below pH 2.0) was sufficient 
to extract the non-calcium sensitive pectin and 
the remaining pectin present in citrus peels that is 
primarily calcium sensitive-pectin. Extraction 
under intermediate acidic conditions (approxi-
mately pH 3.0) was reported to extract only non-
calcium-sensitive pectins. Isolated pectins were 
calcium sensitive- pectin because they were ex-
tracted with citric acid, oxalic and HCl acids (pH 
– 2). Only pectin obtained from ammonium 
oxalate buffer was non-calcium sensitive pectin. 

Yapo (2009) had reported that acid type (cit-
ric acid, nitric or sulphuric acid) as extractants 
influenced strongly on the macromolecular and 
gelling properties of isolated pectins from yellow 
passion fruit (Passiflora edulis var. flavicarpa). 
The extraction with citric acid was the least pec-
tin deesterification extracting agent. On this base, 
the obtained pectin polysaccharides were ana-
lyzed by HPLC-SEC and viscosity.  

The Mw of isolated pectins from orange peels 
ranges from 548 to 842 kDa The pectin 
polysaccharide with the highest molecular 
weight 842 kDa was obtained after extraction 
with 0.1 M HCl, followed by pectin obtained by 
ammonium oxalate buffer (806 kDa) (Table 2). 
The polydispersity index (I) of all isolated 
pectins was changed in very narrow range from 
1.19 to 1.20 (Table 2).  

The kinematic viscosity correlated with 
molecular weight on the pectin polysaccharide 
(Table 2). The 0.6% solution of pectin with 842 
kDa was the highest viscosity – 12 mm2/s (cSt), 
followed by pectin obtained with ammonium 
oxalic buffer– 11.7 mm2/s (Table 2). Kaya et al. 
(2014) investigated influence of extraction con-
ditions (pH and different acids) on the chemical 
and macromolecular characteristics of citrus pec-
tin sample. They found that the pectin obtained 
by extraction with oxalic acid have the high mo-
lecular weight and pectins were rich in long 
homogalacturonan stretches and contained 
rhamnogalacturonan I stretches with conserved 
side chains. Similar results about Mw of our ob-
tained citrus pectin in accordance with Kaya et 
al. (2014). 
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Table 2. Effect of different extraction on the molecular weight and viscosity of pectin polysaccharides 
from orange peels 

Extraction method Molecular weight, kDa Kinematic 
viscosity, 

mm2/s 
(cSt) 

pectin polysaccharide 1 pectin polysaccharide 2 
Mw Mn I %* Mw Mn I %* 

0.1 M Citric acid  548 462 1.19 34 1.8 1.8 1.01 51 8.3 
0.1 M Oxalic acid 657 551 1.19 82 1.8 1.8 1.01 15 11.3 
0.1 M HCl  842 701 1.20 95 2.0 2.0 1.01 4 12.0 
0.1 M Ammonium oxalate 
buffer 

806 672 1.20 92 2.0 2.0 1.01 8 11.7 

 * - % of obtained pectin polysaccharides by HPLC; I- polydispersity index (I = Mw/Mn) 
 

Functional properties of isolated pectin polysac-
charides 
The significant interest for the food, cosmetic 
and pharmaceutical technology is formation of 
stable foams and emulsions. The foam capacity 
of pectins with concentration 0.6 wt % were 
investigated. The results for the foaming ability 
and the foam stability were presented in Figure 1 
and Figure 2. The best foamability showed the 
solution of pectin obtained by 0.1 M HCl extrac-
tion – 30 %, followed by pectin obtained after 
oxalic acid extraction (27 %). The foams formed 

by pectin isolated with ammonium oxalate buffer 
and citric acid showed relatively low foaming 
capacity - 20% (Figure 1). Similar results were 
obtained from Murdzheva et al. (2016) for meth-
ylated alginic acid. The foam stability was 
evaluated for the period of 60 min. It was clearly 
observed that the foam volume quickly began to 
decrease immediately after the foaming 
formation (for 10 min). From the obtained results 
the most stable foam formed pectin isolated with 
ammonium oxalate buffer (after 60 min 67 % of 
foam volume was keep) (Figure 2).  

 

 
 

Figure 1. Foam ability of isolated pectin polysaccharides, 1) 0.1 M citric acid, 2) 0.1 M oxalic 
acid, 3) 0.1 M HCl, 4) 0.1 M ammonium oxalate buffer. 
 

 
Figure 2. Foam stability of isolated pectin polysaccharides 
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Conclusion 
The current research demonstrated the charac-

teristics of orange pectin obtained by different 
extracting agents. Depending on food grade pur-
poses different extraction approach could be per-
formed. In general, all isolated pectin polysac-
charides were characterized as highly 
metoxylated, with high molecular weight and 
could be successfully applied for food pro-
cessing. 

 
References 

 
1. Chan S., Chao W. 2013 “Effect of 

extraction conditions on the yield and chemical 
properties of pectin frommcocoa husks”, Food 
Chemistry, 141, pp. 3752-3758. 

2. Food Chemical Codex V. 2004 Washington 
DC, National Academy Press.  

3. Joye D. D., Luzio G.A. 2000 “Process for 
selective extraction of pectins from plant materi-
al by differential pH”, Carbohydrate Polymers, 
43, pp. 337-342. 

4. Kaya M., Sousa A., Crepeau M., Sørensen 
S., Ralet M. 2014 “Characterization of citrus 
pectin samples extracted under different condi-
tions: influence of acid type and pH of extrac-
tion”, Annals of Botany 114, pp. 1319–1326. 

5. Khan M., Bibi N., Zeb A. 2015 “Optimiza-
tion of Process Conditions for Pectin Extraction 
from Citrus Peel”, Science, Technology and De-
velopment, 34 (1),pp. 9-15. 

6. Kratchanova M., Pavlova E., Panchev I. 
2004 “The effect of microwave heating of fresh 
orange peels on the fruit tissue and quality of 
extracted pectin”, Carbohydrate Polymers, 56, 
pp. 181–185. 

7. May C. D. 1990 “Industrial pectins: 
sources, production and applications”, 
Carbohydrate Polymers 12 (1), pp. 79-99. 

8. Murdzheva D., Vasileva I., PetkpvaN., 
Ivanov I., Todorova M., Denev P. 2016 “Physi-
cochemical properties of new alginic acid deriva-
tives” Industrial Thechnology , 3 (1), pp. 59-66 

9. Owens H., McCready R., Shepherd A., 
Schultz S., Pippen E., Ewenson H., Miers J., 
ErlandsenR., Maclay W. 1952 “Methods used at 
Western Regional Research Laboratory for Ex-
traction and Analysis of Pectin Materials”, AOC-
340, Western Regional Research Laboratory, 
Albany, California 

10. Pagan J., Ibarz A., Llorca M., Pagan A., 
Barbosa-Canovas G.V. 2001 “Extraction and 
characterization of pectin from stored peach 

pomace”, Food Research International, 34, pp. 
605-612. 

11. Rolin, C. 1993 Pectin. In Industrial Gums: 
Polysaccharides and Their Derivatives(Whistler, 
R. L., and BeMiller, J. N., eds.), pp. 258-293. 
Academic Press, New York. 

12. Sayah M. Y., Chabir R., Benyahia H., 
Rodi Kandri Y, Ouazzani Chahdi F, Touzani H, 
et al. 2016 “Yield, Esterification Degree and Mo-
lecular Weight Evaluation of Pectins Isolated 
from Orange and Grapefruit Peels under Differ-
ent Conditions”, PLoS ONE, 11 (9) e0161751. 
doi:10.1371/journal.pone.0161751 

13. Schemin M., Fertonani H., Waszczynskyj 
N., Wosiacki G., 2005 “Extraction of pectin from 
apple pomace”, Brazilian Archives of Biology 
and Technology, 48, pp. 259–266. 

14. Shaha R., Punichelvana Y., Afandi A. 
2013 “Optimized Extraction Condition and 
Characterization of Pectin from Kaffir Lime (Cit-
rus hystrix)”, Res. J. Agriculture & Forestry Sci., 
1 (2), pp. 1-11. 

15. Sharma P., Gupta A., Kaushal P 2014 
“Optimization of method for extraction of pectin 
from apple pomace”, Indian Journal of Natural 
Products and Resources, 5 (2), pp. 184-189. 

16. Voragen A. G. J., Pilnik W., Thibault J. 
F., Axelos M. A. V., Renard C. M. G. C. 1995 
Pectins. In Food Polysaccharides and Their 
Applications. (Stephen A. M., edt.), pp. 287- 
369. Marcel Dekker, New York. 

17. Yapo B. M. 2009 “Pectin quantity, com-
position and physicochemical behavior as influ-
enced by the purification process”, Food Re-
search International, 42, pp. 1197–1202. 

18. Zhou J., Wu Y, Shen Z. 2008 “Viscous-
flow properties and viscosity-average molecular 
mass of orange peel pectin”, J. Cent. Univ. 
Technol., 15 (S1). pp. 520-524. 

 
 
 

Ivan Ivanov, Nadezhda Petkova, Panteley Denev  
 
University of Food Technologies 
Department of Organic Chemistry and Inorganic 
Chemistry 
26 Maritza Blvd., 4002, Plovdiv, Bulgaria 
e-mail: ivanov_ivan.1979@yahoo.com 
e-mail: petkovanadejda@abv.bg 
e-mail: denev57@abv.bg 
 

 

  25 

mailto:ivanov_ivan.1979@yahoo.com
mailto:petkovanadejda@abv.bg
mailto:denev57@abv.bg


 ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM IV  (1)  2017 VOL. IV  (1)  2017 
  

 
 
 

ПОЛИФЕНОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА РАЗ-
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POLYPHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIFFERENT GREEN 
TEA BRANDS AVAILABLE IN THE BULGARIAN MARKET – COMPARATIVE STUDY 

 
Nadezhda Petkova, Ivan Ivanov, Panteley Denev 

 
ABSTRACT: The quality and healthy status of food products for human nutrition present high priority in mod-
ern lifestyle. The objective of the current study was to evaluate the polyphenolic content and in vitro antioxidant 
activity of different green tea brands available in the Bulgarian market. To the best of our knowledge, no studies 
have been conducted to estimate the bioactive compounds and antioxidant activity in infusions of some of the 
most common available brand in Bulgaria. The total phenolic content (TPC), the total flavonoids content and 
antioxidant activity of prepared infusions was determined by Folin–Ciocalteu reagent, AlCl3 and 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) method. From pure green tea brands Pickwick Green Tea Pure infusions showed the 
highest total phenolic content (84 mg gallic acid equivalent (GAE)/g or 249 mg GAE/200 mL), while Zhen Chai, 
Blueberry Brilliance and Lipton Macaroon showed the highest level, that could be explained by additional addi-
tives (from 304 to 382 mg GAE/200mL). Jasmine romance with real jasmine and Greenfield Flying Dragon con-
tained the highest flavonoids 8,5 mg QE/g (23 mg QE/200 mL). With the highest antioxidant activity analyzed by 
DPPH-assay was brands Key Lime, Greenfield Flying Dragon and Pickwick Jasmine. Therefore, the green teas 
supplied in Bulgaria, may serve as a potential dietary source of natural phenolic antioxidants. 

Key words: green tea brands, infusions, total phenolic content, DPPH  
 

Introduction 
Green tea (Camellia sinensis, Theaceae) is 

the most widely consumed beverage world-wide 
after water. The consumption of green tea has 
been reported to provide protection against age-
associated neurodegenerative and many other 
pathological diseases such as Alzheimer’s 
disease, Parkinson’s disease and ischemic 
damage (Yang et al., 2009). The healthy effect of 
Camellia sinensis due to significant level poly-
phenols with antioxidant activity (gallic acid 
(GA), (–)-gallocatechin (GC), (+)-catechin (C), 
(–)-epicatechin (EC), (–)-epigallocatechin 
(EGC), (–)-epicatechin gallate (ECG), (–)-
epigallocatechin gallate (EGCG), p-
coumaroylquinic acid (CA) and (–)-
gallocatechin-3-gallate (GCG)). Green tea leaves 
are contain also condensed and hydrolyzable 
tannins methylxanthines (caffeine, theophylline 
and theobromine), vitamins, amino acids, carbo-
hydrates, proteins, chlorophyll, volatile com-
pounds, minerals, trace elements, and other un-
defined compounds (Cabrera et al., 2003). Green 
tea also contains (Engelhardt et al., 2004). Fla-

vonoids as quercetin and myricetin are also ob-
served in considerable quantities in tea 
of Camellia sinensis (Saito & Miyata, 2000)  

Traditionally, tea is infused only before drink-
ing. Nowadays, a variety of tea infusions have 
been produced and sold (Fu et al., 2011). Ap-
proximately 76 to 78% of the tea produced and 
consumed in the world is black tea, 20-22% is 
green tea, and < 2% is oolong tea (Wu and Wei, 
2002).  

In Bulgaria consumption of green tea during 
last decade significantly increased and many lo-
cal producers of traditional herbal tea, began to 
packed green tea leaves. In addition, the huge 
import of different green tea bands expands the 
product varieties. However, total phenolic con-
tents, total flavonoids content and antioxidant 
capacities of herbal and tea infusions consumed 
in Bulgaria have not been evaluated. Therefore, 
the purpose of the current research was to 
compare the total phenolic content, total flavo-
noids content and radical scavenging activity of 
popular green tea brands from local Bulgarian 
markets.  
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Materials and methods 
1. Materials 

Thirty-four main brands of commercially 
available tea, purchased from the Bulgarian 

market and their varieties (Table 1) were used in 
this study. 

 
Table 1. Green tea brands commercially available on Bulgarian market 

n Brand name Producer Composition 
1 Green tea with lemon taste Teekanne, Austria flavoured green tea with lemon taste 

(green tea 91%), lemon flavor (8%) and 
lemon peel 

2 Zen Chai Green tea with mango flavour 
3 Jasmine romance with real jas-

mine 
Ahmad tea Ltd, 
London, England 

green tea from China with young buds of 
the Jasmine flower 

4 Blueberry Brilliance Green tea with blueberry 
5 Green Tea Pure 100 % green tea 
6 Key Lime Pie  Chinese green tea, natural flavouring, 1 % 

Citrus peels, marigold petals 
7 Gunpowder Green Tea 100 % green tea 
8 Dilmah Dilmah, Shi Lanka Green tea with natural lemon grass and 

lemon 
9 Chinese green tea, Premium 

quality 
Akbar, Shi Lanka Chinese green tea, Premium quality 

10 Gold green tea Akbar, Shi Lanka Green tea 
11 Green tea with lemon Akbar, Shi Lanka Green tea with lemon 
12 Greenfield Milky oolong Greenfield Tea Ltd. 

ORIMI LCC,  
Leningrad, Russia 

Oolong tea, natural milk flavouring, mal-
low petals 

13 Greenfield Flying Dragon  Green tea 
14 Greenfield Japanese Sencha Japanese Sencha green tea  
15 Pickwick Green Tea Pure Pickwick, Dough   

Egbert`s, 
The Netherlands 

Green tea 100 %  
16 Pickwick Green Tea Mint Green tea, peppermint (20 %), lemon 

grass, lemon peels. 
17 Pickwick Green Tea Jasmine Green tea, green jasmine tea (45 %)  
18 Pickwick Green Tea Original 

Lemon 
Green tea, lemon grass, flavouring, lemon 
peels (2.5 %) 

19 Pure Natural Green Tea Dukat, Mokate, Poland Green tea from China  
21 Green Tea Bancha Vitasia Japan,  

Produced in Germany 
for Lidl 

Green tea from Japan 

22 Lipton Lemon and Macaroon Lipton Green tea with 2.9 % lemon peels 
23 Green tea Citrus  Lipton Green tea with lemon particles 
24 Lord Nielson Green Tea Natural Lord Nelson, Lidl 

Stiftung & Co, KG 
Green tea 

25 Favorit Green tea with mint Maxima LT, UAB, 
Bulgaria  

Green tea 60% and 27% dry peppermint 
leaves 

26 Sencha green tea elixir of nature 
GTM Premium herbs and fruits 

Bulgarian Tea Compa-
ny Ltd., Sofia 
Bulgaria 

Sencha green tea leaves 

27 GTM Premium herbs and fruits, 
Green tea 

100 % green tea 

28 CBA green tea Green tea leaves 
29 Green tea red current Green tea,  red current leaves and fruits, 

licorice roots, zinzeber roots, lemon peels 
30 Green tea world Bioprogramme Co., 

Dobroslavci, Bulgaria 
Green tea 100 % 

31 Green tea with lemon flavour Green tea 92 %, lemon flavour 8 % 
32 Bioherba Green tea  Bioherba R. Ltd. Green tea leaf (Camellia sinensis), 
33 Green tea & lemon Bulgarska 

Bilka 1893 
Bulgarian Herb Ltd., 
Ruen Village, Bulgaria 

Green tea leaf (Camellia sinensis), Lemon 
flavour 

34 Teaselect Green tea Mercurii PiP, Bulgaria 100% Chinese tea 
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2. Methods 
2.1. Infusion preparation  
Green tea infusions were prepared as a tea 

bag or green tea leaves from different brands 
(Table 1) was dipped into distilled hot water (200 
mL) with temperature of 97-95 °C for 5 minutes. 
During the first 60 seconds, the bags were sub-
mersed 10 - 20 times. At the end of the 5 
minutes, the tea bags and tea leaves were careful-
ly removed. The infusions were filtered and ad-
justed to 200 mL. The obtained extracts were 
used for further analysis.  

 
2.2. Total phenolic content 
The total phenolic content was determined 

using the Folin–Ciocalteu reagent. In brief, 0.2 
mL green tea extract was mixed with 1 mL 
Folin–Ciocalteu reagent diluted five times and 
0.8 mL 7.5 % Na2CO3. The reaction was 
performed for 20 min at room temperature in 
darkness. Then the absorbance was measured at 
765 nm against blank sample prepared with dis-
tilled water. The results were expressed in mg 
equivalent of gallic acid (GAE) per g extract, 
according to calibration curve; build in range of 
0.02 - 0.10 mg/L gallic acid.  

 
2.3. The total flavonoids content  
The total flavonoids content was analyzed by 

Al(NO3)3 reagents. In brief, properly diluted 1 
ml green tea extract was mixed with 100 μl of 10 
% Al(NO3)3, 100 μl 1M potassium acetate and 
3.8 ml distilled water. The reaction was per-
formed for 40 min at room temperature. The ab-
sorbance was measured at 415 nm against blank 
prepared without100 μl of 10 % Al(NO3)3. The 
results were presented as mg equivalents 
quercetin (QE) per g dry weight (DW) (Kivrak et 
al., 2009) according to the calibration curve, lin-
ear in range of 10-100 μg/mL quercetin as a 
standard. 

 
2.4. Determination of DPPH radical 

scavenging capacity 
Radical scavenge activity – DPPH assay, 

mmol TE/g DW (2,2-diphenyl-1-pycrilhydrasil) 
was established by the following methodology: 
0.15 mL of analysed extracts were mixed with 
2.85 mL freshly prepared 0.1 mmol solution of 
1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) in 
methanol. The reaction was performed at 37 ºC 
in darkness and the absorption at 517 nm was 
recorded after exactly 15 min against methanol. 
The antioxidant activity was expressed as mmol 

Trolox equivalents (TE) per g extract by using 
calibration curve, build by 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 
and 0.5 mM 6-hydroxy-2,5,7,8-
tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox, 
Fluka) dissolved in methanol (Sigma). 

 
Results and discussion 

 
1.1. Total phenolic content of infusions. 
Thirty-four kinds of commercial tea brands 

were purchased from markets in Bulgaria, which 
represent main categories of the infusions con-
sumed in the country (Table 1). The infusion 
preparations were one of the most important ap-
proaches in the analysis of the different commer-
cial brands of green tea considering the extrac-
tion efficiency of biologically active substances 
with antioxidant potential. To equalize all infu-
sions the analysis procedure was standardized for 
all the products, regardless of the brand. Thirty-
four different tea brands of green tea were ana-
lyzed and compared. The results for total phenol-
ic content were presented (Fig. 1) and they were 
in range from 11. 6 to 151 mg GAE/g and from 
24 mg GAE/ml to 382 mg/g GAE/200 ml. Green 
tea packed form Bulgarian producers contained 
similar levels of TFC with average content 50 
mg GAE/g (156,9 mg GAE for a cup (200 ml).  

From all investigated Bulgarian Pure Green 
tea Brands “Green tea world” produced form 
Bioprogramme Co. showed the highest level of 
TFC (60.7 mg GAE/g), followed by Sencha 
green tea elixir of nature GTM (Bulgarian Tea 
Company Ltd.) 65.6 mg GAE/g. The results for 
Sencha green teas were comparable with Green-
field Japanese Sencha.  

Our results were in accordance with Chan et 
al., (2007) who found the higher amount of poly-
phenols in young shoots of tea (7666 ± 488 mg 
GAE/100 g) and in young leaves (7280 ± 126 mg 
GAE/100 g) than in mature tea leaves (5836 ± 
294 mg GAE/100 g). Therefore, according this 
information we can conclude that most of the 
produced or imported for Bulgaria green tea 
leaves were from mature leaves of Camellia 
sinensis L. From pure green tea, Pickwick Green 
Tea Pure infusions showed the highest total phe-
nolic content, followed by Greenfield Flying 
Dragon, 84.8 mg GAE/g and 79.4 mg GAE/g, 
respectively. These results were higher than pre-
vious reports of Khokar and Magnusdottirr 
(2002) and Dutta et al., 2013that measured high 
total polyphenol content in in green tea (65.8-
106.2mg/100 g). Moreover, the polyphenol con-
tent in tea infusions depends on many factors 
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such as tea variety, commercial brands, origin, 
tea plantation area, environmental factors post-
harvest handling and storage conditions, leaf and 
shoots composition, and degree of fermentation 
and infusion conditions (Yanagimoto et al., 
2003; Suteerapataranon et al., 2008).  

In addition, the highest total phenolic content 
from all investigated brands with the highest lev-

els were distinguished Zhen Chai, Blueberry 
Brilliance and Lipton Macaroon showed the 
highest level above 304 mg GAE/200 ml. That 
could be explained by additional additives to 
green tea as blueberry and mango fruit partials 
that increased significantly the total phenolic 
content (from 304 to 382 mg GAE/200 mL). 

 

 
 

Fig. 1. Total phenolic content in infusions of different tea bands 
 
 

1.2. Total l flavonoids content of infusions. 
The flavonoid contents in green tea infusions 

were analyzed by spectrophotometric method 
based on the complexation with aluminum ni-
trate. The results for total flavonoids content 
were in range from 1.1. to 8.7 mg QE/g and from 

24 mg GAE/ml to 382 mg/g GAE/200 mL (Fig. 
2). Our results were comparable with previous 
report of Pereira et al., (2014) who found flavo-
noids content between 8.30 mg/g and 7.31 mg/g 
quercetin in green teas. The highest level of total 
flavonoids content was detected in Greenfield 
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Flying Dragon and Jasmine romance with real 
jasmine (8.7 mg QE/g and 23 mg QE/200 ml). 

The average levels of total flavonoid content 
were 4.8 mg QE. In a cup (200 ml) of green tea 
the average content was 12.6 mg QE. The lowest 
level was detected in Lord Nielson green tea. 
Surprisingly from packed in Bulgaria brands 

green tea of GTM Premium herbs and fruits (Bul-
garian Tea Company Ltd.) that showed the low-
est level of polyphenols, in this case showed 
comparable or higher results for total flavonoid 
content from some of imported international 
brands. 

 

 
 

Fig. 2. Total flavonoids content in infusions of different tea bands 
 

 
1.3 Antioxidant activity of green tea infu-
sions.  

Pereira et al. (2009) and Nishyama et al. (2010) 
suggest that to obtain the total antioxidant capac-
ity of Camellia sinensis tea, the infusion time 

must be at least 5 minutes under mild agitation. 
In our study antioxidant active ty of investigated 
green tea herbal infusions varied from 148.9 to 
528.8 mMTE/g (277 to 1410 mM TE/ 200 mL). 
One serving of 2g green tea provides daily anti-
oxidant activity equivalent to 351.3mM TE/g to 
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877.9 mM TE per cup green tea (200 mL). With 
the highest antioxidant activity analyzed by 
DPPH-assay was brands Key Lime, Greenfield 
Flying Dragon and Pickwick Jasmine. In the cur-
rent research Chinese green tea possessed higher 
antioxidant activity followed by other green tea, 
Sencha green tea and oolong tea. The results of 
our investigations were according to their 

decrescent antiradical proprieties: green> oolong 
tea (Von Gadow et al., 1997). Green teas packed 
in Bulgaria possessed the average antioxidant 
potential. In general, the highest antioxidant ac-
tivity was established in Key Lime (Ahmad) that 
could be explained with presence of bioactive 
edible flower- marigold petals (Petrova et al., 
2016).  

 
Fig. 3. Antioxidant activity of infusions from different tea bands 

 
Moreover brewing conditions may also influence 
the final antioxidant capacity of the tea as con-
sumed, and in the first brewed cup (1.95 g to 150 
mL), approximately 84% of the total antioxidant 
activity was solubilized within the first 5 minutes 
of brewing (Prior and Cao, 1999). However, re-
ported by us results for DPPH antioxidant activi-

ty was 10 times higher than results than reported 
by Kodama et al., (2010). 
 

Conclusion 
 

In this study the detailed characteristic of the dif-
ferent green tea brands available in Bulgarian 
market was characterized and their quality was 
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monitored. The results from the current study 
showed that generally pure green tea has higher 
content of polyphenols with high antioxidant 
activity. These findings provide valuable 
information to the consumers in Bulgaria. Most 
of the investigated green tea brands possessed 
high quality. 

 
References 

1. Cabrera, C., Giménez R., López M.C. 
2003. Determination of tea components with an-
tioxidant activity. Journal of Agriculture and 
Food Chemistry, 51, 15: 4427–4435. 

2. Chan, E.W.C.; Y.Y. Lim, Y.L. Chew, 
2007. Antioxidant activity of Camellia sinensis 
leaves and tea from a lowland plantation in Ma-
laysia. Food Chemistry, 102,4: 1214-22. 

3. Dutta A. K., M. A. Siddiquee, S.H. 
Hossain, Y. Kabir. 2013. Finlay green tea pos-
sesses the highest in vitro antioxidant activity 
among the 20 commercially available tea brands 
of Bangladesh. Malaysian Journal of Pharma-
ceutical Sciences, 11, 20: 11–20.  

4. Engelhardt UH, Lakenbrink C, Pokorny 
O. 2004. In: Nutraceutical Beverages: Chemistry, 
Nutrition, and Health Effects. Shahidi F, 
Weerasinghe DK, editors. Amer Chemical Soc; 
Washington: pp. 254–264. 

5. Fu, L., B.-T. Xu, R.-Y. Gan, Y. Zhang, 
X.-R. Xu, E.-Q. Xia, H.-B. Li, 2011.Total Phe-
nolic Contents and Antioxidant Capacities of 
Herbal and Tea Infusions. Int. J. Mol. Sci., 12, 
2112-2124. 

6. Khokar S. and S. G. M. Magnusdottir 
2002. Total phenol, catechin and caffeine con-
tents of teas commonly consumed in United 
Kingdom. J. Agri. and Food Chem., 50: 565-570. 

7. Kivrak, I., M. Duru, M. Öztürk, N. 
Mercan, M. Harmandar, G. Topçu, 2009. Antiox-
idant, anticholinesterase and antimicrobial con-
stituents from the essential oil and ethanol ex-
tract of Salvia potentillifolia. Food Chem., 116, 
470-479. 

8. Kodama, H., A. E. S. S. Gonçalves, F. 
M. Lajolo, M. I. Genovese 2010. Flavonoids, 
total phenolics and antioxidant capacity: compar-
ison between commercial green tea preparations. 
Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30, 4: 1077-
1082. 

9. Pereira, V.P., F.J. Knor; J.C.R. Vellosa, 
F.L. Beltrame 2014. Determination of phenolic 
compounds and antioxidant activity of green, 
black and white teas of Camellia sinensis (L.) 

Kuntze, Theaceae, Rev. bras. plantas med.  16, 
3 . 

10. Petrova Iv., N. Petkova, Iv. Ivanov, 
2016. Five Edible Flowers – Valuable Source of 
Antioxidants in Human Nutrition. International 
Journal of Pharmacognosy and Phytochemical 
Research, 8(4); 604-610. 

11. Saito, T. and G. Miyata 2000. The 
nutraceutical benefit. Part I: green tea. Nutrition, 
16 (4): 315-17.  

12. Suteerapataranon S. and Pudta D. 
(2008). Flow Injection Analysis-
Spectrophotometry for Rapid Determination of 
Total Polyphenols in Tea Extracts. J. of Flow 
Injection Analysis, 25: 61-64. 

13. Von Gadow A., Joubert E., Hans Mann 
C. F. 1997. Comparison of the antioxidant activi-
ty of rooibos (Aspalathus linearis) with green, 
oolong and black tea. Food Chem. 60, 73 

14. Wu, C. D.; Wei, G. X. 2002. Tea as a 
functional food for oral health. Nutrition and 
Oral Health, 18, 443-444,  

15. Yanagimoto K. et al. 2003. 
Antioxidative activities of volatile extracts from 
green tea, oolong tea, and black tea. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 51, 25, 7396-
401. 

16. Yang, C.S, X. Wang, G. Lu, S.C. 
Picinich, 2009. Cancer prevention by tea: animal 
studies, molecular mechanisms and human rele-
vance, Nat Rev Cancer. ;9: 429–439. 

 
Nadezhda Petkova  
University of Food Technologies, 
Department of Organic Chemistry and Inorganic 
Chemistry 
26 Maritza Blvd., 4002 Plovdiv, Bulgaria 
E-mail: petkovanadejda@abv.bg 
 
Ivan Ivanov  
University of Food Technologies, 
Department of Organic Chemistry and Inorganic 
Chemistry 
26 Maritza Blvd., 4002 Plovdiv, Bulgaria 
E-mail: ivanov_ivan.1979@yahoo.com 
 
Panteley Denev 
University of Food Technologies, 
Department of Organic Chemistry and Inorganic 
Chemistry 
26 Maritza Blvd., 4002 Plovdiv, Bulgaria 
E-mail: denev57@abv.bg 

 
 

  32 

mailto:petkovanadejda@abv.bg
mailto:ivanov_ivan.1979@yahoo.com
mailto:denev57@abv.bg


 ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM IV  (1)  2017 VOL. IV  (1)  2017 
  

 
 
 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕН МЕТОД 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕЛЕН ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОБИ 

 
Чанд Паша, Бадиадка Нараяна, Красимира Станчева 

 
SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR SELENIUM DETERMINATION IN 

PHARMACEUTICAL SAMPLES 
 

Chand Pasha, Badiadka Narayana , Krasimira Stancheva 

 
ABSTRACT: A simple, rapid and sensitive indirect spectrophotometric method has been described for the 

micro determination of in pharmaceutical samples.  The method is based on the reaction of selenium with potas-
sium iodide in an acid medium to liberate iodine. This liberated iodine bleaches the blue color of toluidine blue 
or pinkish red color of safranine O. The absorption maximum at 628 or 532 nm is directly proportional to sele-
nium concentration and obeys Beer’s law in the range of 1.0 – 16.0 or 0.8 – 15.4 μg mL-1 for selenium. The mo-
lar absorptivity, sandell’s sensitivity, detection limit and quantitation limit of the method using toluidine blue or 
safranine O were found to be 1.240× 104 or 1.190× 104 Lmol-1cm-1, 6.37× 10-3 or 6.63 × 10-3 μg cm-2, 0.220 or 
0.214 μg mL-1, 0.670 or 0.649 μg mL-1 respectively. The optimum reaction conditions and other analytical char-
acteristics were evaluated. The effect of interfering ions on the determination is described. Based on the ob-
tained figures of merits, the proposed method is well-suited for the determination of amoxicillin in pharmaceuti-
cal samples. 

Key words: Selenium determination, spectrophotometry, toluidine blue, safranine O 
 

Introduction 
 
Selenium is an antioxidant involved in cellu-

lar defense against free radical reactions. Evi-
dence is accumulating that most of the degenera-
tive diseases such as atherosclerosis, cancer, in-
flammatory joint, asthma, diabetes, dementia, 
and degenerative eye disease, have their origin in 
deleterious free radical reactions [1]. 

The essential role of the selenium is due to its 
presence in the active site of some enzymes and 
the catalytic effect of selenium compounds on 
the reaction of intermediate metabolism and in-
hibition of the toxic effect of heavy metals [2]. 
The required daily amount of Se is 40–70 mcg 
day−1 for adult people and the maximum level of 
selenum in drinking water should not exceed 
0.01 mg/l (1 ppb). 

Various analytical methods for determination 
of selenium are reported such as atomic 
absorption spectrometry [3–6], enhanced 
fluorometric [7, 8] and atomic fluorescence 
spectrometry [9–11], high-performance liquid 
chromatography [12–14], voltammetry [15, 16]], 
spectrophotometry methods [17-19], etc. Spec-

trophotometry is essentially a trace analysis 
technique and is one of the most powerful tools 
in chemical analysis because of its simplicity and 
it is based on complex formation between the 
reagents and selenium. 

Pharmaceutical analysis is one of the most 
important fields in analytical chemistry. The dis-
covery of new drugs and the on-going update of 
international regulations for the safety and effi-
cacy of pharmaceutical formulations demand the 
continuous development of new analytical meth-
ods.  

The aim of this work is to demonstrate a 
simple, rapid and sensitive method for the micro 
determination of selenium in pharmaceutical 
samples using toluidine blue or safranine O as a 
reagent. 
 

Experimental 
Apparatus 
A Systronics 2201 UV-VIS Double Beam 

Spectrophotometer with 1 cm quartz cell was 
used for the absorbance measurements and a 
WTW pH 330, pH meter was used. 
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Reagents and Solutions 
All chemicals used were of analytical grade 

and distilled water was used for dilution of rea-
gents and samples. Standard selenium(IV) stock 
solution (1000 µg mL-1) was prepared by dis-
solving 0.1912 g of NaHSeO3 (Merck Limited, 
Mumbai) in 100 mL of water. The stock solution 
was further diluted as needed. Toluidine blue 
solution (0.02%) or Safranine O solution (0.02%) 
(S. D. Fine Chem. Limited, Mumbai) was pre-
pared by dissolving 0.02 g of toluidine blue or 
safranine O in distilled water and made up to 100 
mL each with distilled water. Hydrochloric acid 
(1 mol L-1), potassium iodide (2%) and sodium 
acetate buffer (1 mol L-1) (pH = 4.0) were used. 
Other reagents were prepared by dissolving ap-
propriate amounts of reagents in distilled water. 

 
Procedures 
An aliquot of a sample solution containing 1.0 

– 16.0 or 0.8 – 15.4 µg mL-1 of selenium was 
transferred into a series of 10 mL calibrated 
flasks. Potassium iodide (2%, 1 mL) and hydro-
chloric acid (1 mol L-1, 1 mL) were added and 
mixture was gently shaken until the appearance 
of yellow color indicating the liberation of io-
dine. Toluidine blue (0.02 %, 0.5 mL) or 
safranine O (0.02 %, 0.5 mL)  was then added 
and the reaction mixture was shaken for 2 
minutes for maintaining pH 4, 2 mL of sodium 
acetate buffer was added. The contents were di-
luted to 10 mL with distilled water and mixed 
well. The absorbance of the resulting solution 
was measured at 628 or 532nm against reagent 
blank. 

 
Determination of selenium in pharmaceuti-

cal samples 
A volume of 10 mL of each Fourts B 

(Raptakos Brett & Co. Ltd. Mumbai, India) and 
Homoxid (Angle French drugs, India) samples 
were treated with 10 mL of concentrated HNO3 
and the mixture was then evaporated to dryness. 

The residue was leached with 5 mL of 0.5 mol L-

1 H2SO4. The solution was diluted to a known 
volume with water after neutralizing with dilute 
ammonia. An aliquot of the made up solution 
was analysed for selenium according to the gen-
eral procedure described earlier. 

 
Results and Discussion 

 
This method is based on the reaction of sele-

nium with potassium iodide in acid medium to 
liberate iodine. This liberated iodine bleaches the 
blue color of toluidine blue or pinkish red color 
of safranine O. The decrease in absorbance at 
628 or 532nm is directly proportional to seleni-
um concentration. The absorption spectra of the 
colored species of toluidine blue and safranine O 
are presented in Figure 1. 
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Figure 1. Absorption spectra of colored species 
toluidine blue (a) or safranine O (b) 
 
 
Proposed reaction mechanism  
In acid medium selenium liberate iodine from 
potassium iodide. This liberated iodine bleaches 
the blue color of toluidine blue or pinkish red 
color of safranine O and the reaction system is 
represented in scheme 1. 

Scheme 1. 
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Analytical Data  
A linear calibration graph was obtained for 1.0 – 
16.0 µg mL-1 or 0.8 – 15.4 µg mL-1 of selenium 
in a final volume of 10 mL. The molar 
absorptivity and Sandell’s sensitivity for the 
system was found to be 1.240 × 104 or 1.190 × 
104 Lmol-1cm-1, 6.37 × 10-3 or 6.63 × 10-3 μg cm-2 
respectively. The detection limit (DL =3.3σ/S) 
and quantitation limit (QL=10σ/S) (where σ is 
the standard deviation of the reagent blank (n=5) 
and S is the slope of the calibration curve) for the 
selenium determination using toluidine blue or 
safranine O were found to be 0.220 or 0.214 μg 
mL-1 and 0.670 or 0.649 μg mL-1 respectively. 
The correlation coefficient and slope of the 
calibration graph is 0.9992 or 0.9995 and 0.150 
or 0.154 respectively. 
 
Applications 
The standard addition method was applied to the 
quantitative determination of selenium in phar-
maceutical samples using toluidine blue or 
safranine O, the results are presented in Table 2. 
The precision of the proposed was evaluated by 
replicate analysis of samples containing selenium 
at three different concentrations. 
 
Table 2. Determination of selenium(IV) in 
pharmaceutical samples using toluidine blue and 
safranine O as reagents 

Toluidine blue 
Samples Se(IV) 

added* 
Se(IV) 
found*         

Recovery 
(%) 

RSD 
(%) 

aFourts B        4.00 
8.00 

3.99 
7.95 

99.75 
99.37 

0.40 
0.75 

bHomoxid 4.00 
8.00 

3.96 
7.91 

99.00 
98.87 

1.21 
1.11 

 
Safranine O 

Samples Se(IV) 
added* 

Se(IV) 
found*         

Recovery 
(%) 

RSD 
(%) 

aFourts B        4.00 
8.00 

3.96 
7.92 

99.00 
99.00 

0.76 
1.04 

bHomoxid 4.00 
8.00 

3.94 
7.93 

98.50 
99.13 

1.76 
0.75 

 
*.  μg mL-1 
a. Fourts B (Fourts India Laboratories Private 
Ltd., Kelambakkam-603 103, Tamil Nadu, India) 
Composition –thiamine mononitrate-10 mg; ribo-
flavin-10 mg; pyridoxine hydrochloride-3mg; 
vitamin C-75 mg; zinc sulphate-55 mg; seleni-
um-100 µg; folic acid-1mg; niacinamide-50µg; 
chromium-200µg; L-cysteine HCl-25mg; gly-
cine-25mg, glutamic acid-25mg; vanadium-
100µg; 
b. Homoxid (Angle-French drugs, India) Compo-
sition – pyridoxine HCl-10mg; folic acid-1mg; 
cyanocobalamin-0.4mg; vit c-150mg; ß-cartene-
10mg; selenium-70µg; 
 
Conclusions 
The proposed method for determination of sele-
nium using toluidine blue or safranine O as new 
reagents is facile, rapid, sensitive and highly spe-
cific and has a wide analytical range without the 
need for extraction or heating. Moreover, the 
method is less time consuming compared with 
other reported methods, and is also more sensi-
tive than some reported methods in the literature. 
The developed method does not involve any 
stringent reaction conditions and offers the ad-
vantages of high stability of the bleached reac-
tion system (more than 24 hrs).  The proposed 
method has been successfully applied to the de-
termination of trace amounts of selenium in 
pharmaceutical samples. 
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ABSTRACT: Potentilla reptans L. (potentilla, creeping tormentil, European cinquefoil) is a creeping, 

perennial and medical plant in the Rosaceae family. It grows mainly in coastal regions, especially in dry lands – 

rocky, sandy and sunny places. The plant also inhabits areas that are influenced by the human activity 

(meadowland, roadsides, field margins and dry stone walls). It was proven that the chemical composition of this 

herb possess many benefits on the human health. The flavonoids and tannins found in its aerial parts and roots 

with their anti-inflammatory, anti-ulcerogenic and astringent effects have been used since ancient times to treat 

wounds and various diseases such as gastrointestinal and respiratory disorders, hemorrhoids, tumors, 

urogenital infections and skin problems. However, a little is known about the antimicrobial activity of Potentilla 

species, in particular of Potentilla reptans. The aim of present study was to investigate the antimicrobial 

properties of extract obtained from aerial parts of Potentilla reptans against some important pathogenic 

microorganisms. The results from the screening for antimicrobial activity showed that the extract from P. 

reptans in concentration of 10 mg/mL possessed the highest inhibitory effect on Listeria monocytogenes, yeasts 

Candida albicans and fungus Rhizopus sp.; moderate inhibitory effect on Bacillus cereus, Proteus vulgaris and 

Pseudomonas aeruginosa, and insignificant inhibitory effect on Escherichia coli, Enterococcus faecalis and 

fungi Aspergillus oryzae and Penicillium sp. The growth of Salmonella sp., fungi Aspergillus niger, Aspergillus 

awamori and Fusarium moniliforme remained unaffected. 

Key words: Potentilla reptans, antimicrobial activity, extracts 

 

Introduction 

Potentilla species have been used for a long 

time in traditional and folk medicine of cultures 

in Europe, Asia and Northern America for their 

healing properties. The species Potentilla erecta 

is officially listed in pharmacopoeias of the 

different European countries. The plant was 

widely used for treatment of purulent facial 

eczema, mouth and buccal ulcerations, throat 

inflammation, wound-healing or internally in 

jaundice and dysentery. Traditional medicine 

sporadically employed Potentilla species in the 

treatment of hepatitis, rheumatism, scabies, 

diarrhea, viral infections and as a remedy for 

detoxification (Tomovic et al., 2015).  

The genus Potentilla is a member of the 

Rosaceae family, subfamily Rosoideae, which is 

mainly distributed in temperate, arctic and 

Alpine zones of the Northern hemisphere 

(Tomczyk and Latte, 2009). Potentilla erecta, 

Potentilla anserina, Potentilla aurea and 

Potentilla reptans are among the most important 

representatives of this genus. They were included 

in the homeopathic pharmacopoeias for 

preparation of different homeopathic remedies. 

In spite of a big variety of traditional uses of 

Potentilla species, studying phytochemistry and 

pharmacology of this genus has not been 

completed. Potentilla reptans has been the least 

studied among the members of the genus 

(Tomovic et al., 2015).  

Potentilla reptans L. (potentilla, creeping 

tormentil, European cinquefoil) is a creeping, 

perennial and medical plant. It is distributed 

mainly in coastal regions, especially in dry lands 

– rocky, sandy and sunny places, but grows also 

in mown grasslands, lake and river shores. The 

plant also inhabits places that are influenced by 
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the human activity (meadowland, roadsides, field 

margins and dry stone walls). Potentilla reptans 

is a stoloniferous plant, which possesses a thick 

vertical rhizome, prostrate and elongated stem 

with a rosette of leaves. Petals are golden yellow, 

usually twice as long as sepals. The flowers have 

five petals, rarely four (Vermeulen et al., 2008; 

Tomovic et al., 2015).  

The therapeutic effects of potentilla 

(antioxidant, hypoglycemic, anti-inflammatory, 

anti-ulcerogenic, antitumor and astringent) can 

be explained by the high amount of biologically 

active compounds present in all plant parts. 

Many chemical compounds have been found in 

the aerial parts and roots of Potentilla reptans - 

flavonoids (kaempferol, quercetin, quercetin-3`-

glucoside, quercetin-3,7-diglucuronide, 2`,4`,6`,4 

-tetrahydroxychalkon-2`-O-β-D-glucoside), orga- 

nic acids (ellagic acid, p-coumaric acid, caffeic 

acid and ferulic acid) and triterpenoids (Tomczyk 

and Latte, 2009; Watkins et al., 2012; Tomovic 

et al., 2015). Another large and important group 

of biologically active compounds presented in 

Potentilla species are tannins - hydrolysable 

tannins and related compounds, condensed 

tannins (proanthocyanidins) and their precursors 

(Tomczyk and Latte, 2009; Antal, 2010). To the 

best of our knowledge the antimicrobial activity 

of Potentilla reptans extracts are not studied in 

details. 

The aim of present study was to investigate 

the antimicrobial activity of extract obtained 

from aerial parts of a widely distributed in 

Bulgaria medical plant Potentilla reptans against 

some of the most important pathogenic and sap-

rophytic microorganisms. 

 

Materials and methods 

1. Materials 

1.1. Plant material 

Aerial parts (leaves) of Potentilla reptans L. 

(ALIN, batch code L56.02.2015) was purchased 

from a local herbal pharmacy in May 2016, 

Plovdiv, Bulgaria. The samples were finely 

ground by laboratory homogenizer. The powder 

was used for extraction of biologically active 

compounds.  

 

1.2. Test microorganisms 

Fourteen microorganisms including Gram-

positive bacteria (Enterococcus faecalis, Listeria 

monocytogenes and Bacillus cereus 52/GI1), 

Gram-negative bacteria (Salmonella sp., Esche-

richia coli ATCC 8739, Proteus vulgaris and 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027), yeasts 

(Candida albicans) and filamentous fungi 

(Aspergillus niger, Aspergillus awamori, 

Aspergillus oryzae, Fusarium moniliforme, 

Penicillium sp. and Rhizopus sp.) from the col-

lection of the Department of Microbiology at 

University of Food Technologies, Plovdiv, Bul-

garia, were selected for the antimicrobial test.  

 

1.3. Culture media 

1.3.1. LBG agar medium 

This agar medium was used for cultivation of 

the Gram-positive bacteria, Gram-negative bac-

teria and yeasts. For this purpose LBG medium 

(10 g tryptone, 5 g yeast extract, 10 g NaCl and 

10 g glucose dissolved in 1L of deionized water) 

was prepared, the final pH was adjusted to 7.5 

and then 15 g/L agar before autoclaving (for 20 

min at 121 °C) was added. 

 

1.3.2. Malt extract agar (MEA)  

This medium was used for cultivation of the 

filamentous fungi. Ingredients per 1L of deion-

ized water were 20 g malt extract, 20 g dextrose, 

6 g peptone and 15 g agar. The final pH was cor-

rected to 5.5 and the medium was autoclaved for 

15 min at 121 °C. 

 

2. Methods 

2.1. Extraction procedure 

Three grams of dry ground potentilla leaves 

were placed in Erlenmeyer flask and 200 mL of 

45% ethanol were added. Ultrasound-assisted 

extraction was performed in ultrasonic bath SIEL 

UST 5.7-150 (Gabrovo, Bulgaria) with frequen-

cy 35 kHz and power 240 W at temperature 30 

°C for 45 min. The obtained extract was evapo-

rated under vacuum at 45 °C to water phase. The 

water extract was extracted with petroleum ether 

twice (to remove the lipid fraction). Then the 

aqueous layer was extracted with ethyl acetate 

three times. The combined ethyl acetate extracts 

were dried over anhydrous sodium sulphate and 

evaporated under vacuum at 45 °C to dryness. 

The dry ethyl acetate fraction was dissolved in 

80% methanol and was used for further analyses 

(Lincheva et al., 2017).  

 

2.2. HPLC-DAD analysis of phenolic acids 

Chromatographic separations and determina-

tion of phenolic acids content was performed on 

a HPLC instrument Elite Chrome Hitachi, cou-

pled with diode-array detector (DAD) and 

ELITE LaCHrome software. The separation was 

performed on a reverse-phase column Supelco, 

Discovery
®
 HS C18 (5 μm, 25 cm x 4.6 mm) 
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operating at 30 °C. Detection was done at wave-

length 280 nm and 320 nm. Elution was per-

formed with mobile phase A - 2 % acetic acid 

and mobile phase B - acetonitrile in gradient 

mode (Table 1) at the flow rate 0.8 mL/min. The 

sample injection volume was 20 μL. 

 

 

Table 1. Gradient mode separation of HPLC-DAD analysis of phenolic acids. 

Mobile phase Time, min 
0 1 40 45 46 50 

Eluent A 95 95 50 0 95 95 

Eluent B 5 5 50 100 5 5 

 

 

     2.3. Antimicrobial assay 

The antimicrobial activity of potentilla extract 

was determined by using the standard agar well 

diffusion method in LBG agar medium 

(Tumbarski et al., 2016).  

The test bacteria (except of Bacillus cereus 

52/GI1) and yeasts were cultured on LBG agar 

medium at 37 ºC for 24 hours. B. cereus 52/GI1 

was cultured on LBG agar medium at 30 ºC for 

24 hours. The fungi were grown on MEA at 30 

ºC for 7 days or until sporulation.  

The suspensions of test bacteria and yeasts 

were prepared by homogenization of a small 

amount of biomass in 5 mL of sterile 0.5% NaCl. 

The suspensions of test fungi were prepared by 

addition of 5 mL of sterile 0.5% NaCl into the 

tubes and vigorous shaking. The fungal suspen-

sions were filtered and replaced in another tubes 

before use. The concentration of the viable cells 

and fungal spores in the suspensions was deter-

mined by using a Thoma’s haemocytometer. The 

final concentration of the viable cells and spores 

in the suspensions for inoculation was adjusted 

to 1.0x10
8
 cfu/mL (for bacterial and yeasts cells) 

and 1.0x10
5
 cfu/mL (for fungal spores). Then the 

suspensions were inoculated in a preliminarily 

melted and tempered at 45-48 ºC LBG agar me-

dia. The inoculated LBG agar media were trans-

ferred in quantity of 20 mL in sterile Petri dishes 

(d=10 cm) and allowed to solidify. Then six 

wells (d=6 mm) per dish were cut. 

The samples (potentilla extract and controls) 

were pipetted in quantity of 50 μL into the agar 

wells in two replicates. As controls chlorogenic 

acid and the antibiotics Ampicillin (10 μg/mL) 

and Nystatin (40 μg/mL) were used. The inocu-

lated Petri dishes were incubated at 37 ºC (for 

test bacteria and yeasts) and at 30 ºC (for B. ce-

reus 52/GI1 and fungi).  

The antimicrobial activity was determined by 

measuring and recording the diameter of the in-

hibition zones around the wells on the 24
th
 and 

48
th
 hour of incubation. 

Microorganisms with inhibition zones of 18 

mm or more were considered as sensitive (strong 

inhibitory effect); moderately sensitive were 

those in which the zones were from 12 to 18 mm 

(moderate inhibitory effect); resistant were those 

microorganisms, where the inhibition zones were 

up to 12 mm or completely missing (insignificant 

or no inhibitory effect). 

 

2.4. Minimal inhibitory concentration 

(MIC) 

For this assay were selected only the test mi-

croorganisms against which the studied extract 

has shown inhibitory activity. Minimal inhibitory 

concentration (MIC) of the extract for antimicro-

bial testing was determined by dilution method – 

a series of two fold dilutions of the extract, rang-

ing from 0.157 to 10 mg/mL were prepared. The 

samples were pipetted in quantity of 50 μL per 

well in a preliminarily inoculated with the test 

microorganisms LBG agar media. The Petri 

dishes were incubated at the conditions shown 

above. The MIC values were determined as the 

lowest concentration of the extract inhibiting 

completely the growth of each test microorgan-

ism around the agar well. 

The determined and recorded MIC values as 

mg/mL were recalculated and expressed as 

mg/50 µL (quantity of the extract in the agar 

wells). 

 

Results and discussion 

HPLC-DAD analysis of phenolic acids in 

Potentilla reptans aerial parts showed the pres-

ence of three phenolic acids: sinapic acid – 4.25 

mg/g DW, chlorogenic acid – 1.10 mg/g DW and 

p-coumaric acid – 0.62 mg/g DW (Fig. 1). 
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Fig. 1. HPLC chromatogram of phenolic acids in Potentilla reptans L. aerial parts extract, 

where: 1 - sinapic acid; 2 - chlorogenic acid; 3 - p-coumaric acid. 

 

As seen from the results in Table 2, the 80 % 

methanolic extract from aerial parts of Potentilla 

reptans demonstrated mostly antibacterial than 

antifungal activity. The screening for antimicro-

bial activity showed that the extract in concentra-

tion of 10 mg/mL possessed strong inhibitory 

effect on the Gram-positive bacterium Listeria 

monocytogenes (Fig. 2 B), yeasts Candida 

albicans (Fig. 2 A) and fungus Rhizopus sp. The 

inhibitory effect of the tested extract on Gram-

positive bacterium Bacillus cereus and Gram-

negative bacteria Proteus vulgaris and Pseudo-

monas aeruginosa was moderate. The antimicro-

bial activity on the test microorganisms Esche-

richia coli, Enterococcus faecalis and fungi 

Aspergillus oryzae and Penicillium sp. was in-

significant. In contrast, the Gram-negative bacte-

rium Salmonella sp. as well as the mycelial 

growth of filamentous fungi Aspergillus niger, 

Aspergillus awamori and Fusarium moniliforme 

remained unaffected.  

 

 

 

Table 2. Antimicrobial activity of extract from Potentilla reptans aerial parts.  

Test microorganisms 

 

Inhibition zones, mm 

Extract  

(10 mg/mL) 

Chlorogenic 

acid 

Ampicillin  

(10 µg/mL) 

Nystatin  

(40 µg/mL) 

24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 

Fusarium moniliforme - - - - N/A - - 

Aspergillus niger - - - - N/A 12 12 

Aspergillus awamori - - - - N/A 10 10 

Aspergillus oryzae -* 12 - - N/A -* 14 

Penicillium sp. -* 10 - - N/A -* 13 

Rhizopus sp. 29 29 - - N/A 21 21 

Candida albicans 20 20 - - N/A 12 12 

Salmonella sp. - - - - 16 14 N/A 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
12 12 - - 14 13 N/A 

Enterococcus faecalis 10 10 - - 20 15 N/A 

Proteus vulgaris 14 14 - - 15 15 N/A 

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 
13 13 13 13 - - N/A 

Listeria monocytogenes 25 25 - - 25 25 N/A 

Bacillus cereus 52/GI1 18 18 - - 28 27 N/A 

Legend: „-“ – no inhibition; „-*“ – no growth on the 24
th
 hour; N/A – not applied; dwell = 6 mm 
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The inhibition zones of the Potentilla reptans 

extract against most sensitive test microorga-

nisms were equal (L. monocytogenes) or larger 

(C. albicans and Rhizopus sp.) than these of the 

antibiotics used as positive controls – Ampicillin 

and Nystatin (Fig. 2). 

The absence of antimicrobial effect of 

chlorogenic acid on the test microorganisms 

(with exception of Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027) demonstrated that probably the an-

timicrobial activity was not due to its occurrence 

in the plants of Rosaceae family. 

The minimal inhibitory concentration (MIC) 

values summarized in Table 3, showed that the 

test microorganisms were sensitive to very low 

concentrations of the tested extract, ranging from 

0.313 mg/mL for Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 to 10 mg/mL for Escherichia coli 

ATCC 8739, Enterococcus faecalis and 

Penicillium sp. (from 0.0157 mg/50µL for Pseu-

domonas aeruginosa ATCC 9027 to 0.5 

mg/50µL for Escherichia coli ATCC 8739, En-

terococcus faecalis and Penicillium sp. respec-

tively). 

 

Table 3. Minimal inhibitory concentration (MIC) values of extract from Potentilla reptans aerial 

parts.  

Test microorganisms 

 

MIC  

mg/mL mg/50µL 

Aspergillus oryzae 5 0.25 

Penicillium sp. 10 0.5 

Rhizopus sp. 0.625 0.0313 

Candida albicans 0.625 0.0313 

Escherichia coli ATCC 8739 10 0.5 

Enterococcus faecalis 10 0.5 

Proteus vulgaris 0.625 0.0313 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 0.313 0.0157 

Listeria monocytogenes 0.625 0.0313 

Bacillus cereus 52/GI1 0.625 0.0313 

 

         

Fig. 2 Antimicrobial activity and MIC of Potentilla reptans L. aerial parts extract against A) Candida 

albicans and B) Listeria monocytogenes with concentrations of: 1) 10 mg/mL; 2) 5 mg/mL; 3) 2.5 

mg/mL; 4) 1.25 mg/mL; 5) 0.625 mg/mL; 6) 0.313 mg/mL; 7) 0.157 mg/mL; N - Nystatin and Amp – 

Ampicillin. 

 

At present there are no enough data reported 

in the scientific literature for the antimicrobial 

activity and potential of Potentilla species, 

although these plants are widely spread and 

famous from the ancient times with their healing 

properties.  

Watkins et al. (2012) have investigated the 

antimicrobial properties of P. reptans roots 

extracts against some Gram-positive and Gram-

negative pathogenic bacteria. The authors have 

determined antagonistic activity of 75% ethanol 

roots extracts against Gram-positive bacteria 

Staphylococcus aureus (MIC50 value of 31.25 
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µg/mL and total MIC value of 1 mg/mL) and 

Bacillus subtilis (MIC50 value of 500 µg/mL), 

and Gram-negative bacteria Pseudomonas 

aeruginosa (MIC50 value of 1 mg/mL) and 

Escherichia coli (MIC50 value of 500 µg/mL). 

The results from this study have demonstrated 

that P. reptans roots extracts were not effective 

enough against Gram-negative microorganisms, 

which was comparable to our results, although 

we have investigated extract obtained from aerial 

parts. 

Wang et al. (2013) have described 

phytochemical composition, antioxidant and 

antimicrobial properties of leaf extracts from 

three Potentilla species (P. fruticosa, P. glabra 

and P. parvifolia). The extracts have 

demonstrated satisfactory antifungal effect on 

five of the plant pathogenic fungi (Alternaria 

alternata, Alternaria brassicae, Glomerella 

cingnlata, Physalospora piricola and Venturia 

pyrina) with inhibition percentage over 50%. 

The three extracts displayed high activity against 

Candida albicans (MIC values from 0.78 to 1.56 

mg/mL), which was in agreement with our 

report. The results from the antibacterial test 

have shown that the extract from P. fruticosa 

exhibited the best inhibitory activity against 

Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis and Enterococcus faecalis, and 

Gram-negative bacterium Pseudomonas 

aeruginosa (MIC value of 6.25 mg/mL), and 

weak inhibitory activity against Gram-negative 

bacteria Escherichia coli and Klebsiella 

pneumoniae. The extract from P. glabra 

exhibited the best inhibitory activity against the 

same Gram-positive bacteria (MIC values from 

6.25 to 12.5 mg/mL) and Gram-negative 

Pseudomonas aeruginosa (MIC value of 25 

mg/mL), but failed to inhibit the growth of 

Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. The 

another extract from P. parvifolia possessed 

inhibitory activity against the both Gram-positive 

and Gram-negative bacteria with MIC values 

ranging between 12.5 and 50 mg/mL. The 

authors have explained the correlation of these 

antimicrobial effects with the different quantity 

of phenolic compounds present in these plants.  

Similar to our results - high inhibitory activity 

against yeasts Candida albicans and insignificant 

antimicrobial activity against Gram-negative 

bacterium Escherichia coli of extract from 

Potentilla recta have been obtained by Tosun et 

al. (2006). The authors have determined diameter 

of inhibition zones of 21 mm for the first and 12 

mm for the second test microorganism. 

Conclusion 

The current research is the first report that 

demonstrated in details the antimicrobial activity 

of Potentilla reptans aerial parts against some 

pathogenic and saprophytic microorganisms. The 

obtained results evaluated the great potential ap-

plication of the extract against human pathogens 

L. monocytogenes and C. albicans, as well as the 

plant pathogen Rhizopus sp. Moreover, a promis-

ing antimicrobial activity of this extract against 

Bacillus cereus, Proteus vulgaris and 

Pseudomonas aeruginosa was detected. There-

fore, Potentilla reptans aerial parts extracts could 

be considered as active ingredient in preparation 

of cosmetic formulations and pharmaceutical 

products for treatment of wound infections and 

skin problems, urogenital infections and gastro-

intestinal disorders. 
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ВИБРАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА БИС(БЕНЗИМИДАЗОЛ)СРЕБЪРЕН(I) НИТРАТ 
 

Румяна Янкова 
 

VIBRATIONAL ANALYSIS OF BIS(BENZIMIDAZOLE)SILVER(I) NITRATE 

 
Rumyana Yankova 

 
ABSTRACT: The bis(benzimidazole)silver(I) nitrate was obtained. The equilibrium geometry, harmonic vib-

rational frequencies and infrared intensities were calculated by density functional B3LYP method with the 6-
31G(d,p) basis set and effective core potential LANL2DZ for silver atom.  The experimental infrared spectrum 
was compared with calculated and complete vibrational assignment was provided. The scaled theoretical wave-
numbers showed good agreement with the experimental values.  

Key words: bis(benzimidazole)silver(I) nitrate, Density Functional Theory, vibrational spectra 
 

Introduction 
Benzimidazole with its two nitrogen atoms 

possess wide spectrum of biological activities 
like antibacterial, antifungal, antiviral, anti-
inflammatory, anticonvulsant, antidepressant, 
antihypertensive, analgesic, and hypoglycemic 
properties. Benzimidazole derivatives exhibit a 
wide variety of pharmacological properties 
including antitumor activity [1] and inhibition of 
nucleicacid synthesis [2].  

Silver compounds are well known for their 
antimicrobial activity [3,4]. A lot of silver(I) 
complexes have been found to exhibit greater 
cytotoxic activity than of cis-platin. The combi-
nation of benzimidazole derivatives with silver 
ions leads the production of compounds with 
properties which can be an alternative to existing 
treatments [5,6]. 

The theoretical study at the molecular level 
seems to be necessary to predict properties and 
design more effective metal complexes with 
benzimidazole and choose a more suitable one 
for a specific application. In our previous works 
we are reported about the geometry, electronic 
structure and chemical reactivity of many 
complexes with benzimidazole [7-12]. The use 
of density functional theory (DFT) makes an 
important contribution to promotion of 
theoretical calculations. In this work, a 
theoretical study on the vibrational analysis of 
the bis(benzimidazole)silver(I) nitrate by density 
functional theory (DFT) calculations using 
B3LYP method with the 6-31G(d,p) basis set and 
LANL2DZ for silver atom was carried out. 

Experimental 
The complex was obtained by mixing EtOH 

solutions of the silver nitrate and benzimidazole 
in mol ratio 1:2. The product which precipitated 
(after one week) was filtered off, washed with 
EtOH and dried in vacuum over CaCL2. 
Identification of [Ag(benzimidazole)2]NO3 was 
carried out by means of IR spectroscopy. The 
infrared spectra were recorded on a Bruker 
Tensor 27 FT-IR spectrometer in the 4000 – 400 
cm–1 range, with the samples embedded in KBr 
matrixes. 
 

Computational Methods 
 The full optimization of [Ag(benzimidazo-

le)2]NO3 was carried out by Density Functional 
Theories (DFT) method using Gaussian 03 soft-
ware [13]. It was used Becke’s three parameter 
hybrid exchange functional with Lee–Yang–Parr 
correlation functional (B3LYP) [14-16] with 
added polarization functions – 6-31G(d,p) and 
effective core potential LANL2DZ for silver at-
om. All calculations were converged to 10–8 a.u. 
Vibrational analysis was performed at each sta-
tionary point found, that confirm its identity as 
an energy minimum. The DFT hybrid B3LYP 
functional tend to overestimate the fundamental 
modes, therefore scaling factor of 0.9613 has to 
be used for obtaining a considerably better 
agreement with the experimental data. The ab-
sence of imaginary wave numbers on the calcu-
lated vibrational spectrum confirms that the 
structure deduced corresponds to minimum ener-
gy. The assignments of the calculated wave-
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numbers are aided by the animation of option 
GaussView program [18]. 

 
Results and Discussion 

1. Geometry Optimization 
 The optimized ground state molecular geome-
try of bis(benzimidazole)silver(I) nitrate was ob-
tained by B3LYP with 6-31G(d,p) basis set and 
LANL2DZ for silver atom. The absence of 
imaginary frequencies in the calculated 
vibrational spectrum confirms that the structure 
corresponds to minimum energy. The optimized 
molecular structure with the numbering of atoms 
is given in Figure 1. The geometrical parameters 
(bond lengths and bond angles) and electronic 
properties of the title molecule are given in our 
previous work [19]. 
 

   
Figure 1. Optimized molecular structure and 

atom numbering of bis(benzimidazole)silver(I) 
nitrate: O-atoms are in red, Ag-atom is in light 
blue, N-atoms are in dark blue, C-atoms are in 

grey, H-atoms are in white. 
 

  2.Vibrational Spectral Analysis 
The harmonic vibrational frequencies for 

bis(benzimidazole)silver(I) nitrate were calcu-
lated by using the DFT method with B3LYP 
functional and 6-31G(d,p) basis set and 
LANL2DZ for silver atom. The observed and 
calculated vibrational spectra are shown in Fig-
ure 2. The corresponding frequencies along with 
the assignments and intensities are presented in 
Table 1. Comparison between the calculated and 
the observed vibrational spectra helps us to un-
derstand the observed spectral features. It can be 
seen that the experiment has a good coincidence 
with the calculations. The calculations were done 
on a single molecule in the gaseous state while 
the experimental values recorded in the presence 
of intermolecular interactions. Therefore are not-
ed any discrepancy between the observed and the 
calculated frequencies.  

 

 
Figure 2. Experimental IR spectrum of 

bis(benzimidazole)silver(I) nitrate,  
1 – calculated, 2 – experimental 

 
The theoretically computed values of the C–H 

stretching vibrations (3669 – 3204 cm-1) are in 
good agreement with the data from literature 
[20,21]. The frequencies 1228, 1180, 1170, 1057 
and 948 cm-1 are assigned to C–H in-plane bend-
ing vibrations and coincides well with literature 
data [22,23]. Hence the bands at 723, 706, 6590 
and 559 cm-1 are assigned to give C–H out-of-
plane bending vibration.  

Tsuboi [24] reported the N–H stretching fre-
quency at 3481 cm-1 in aniline. In the present 
work (N–H) stretching in plane bendig is as-
signed to the bands at 3669 and 1443 cm-1. The 
N–H out-of-plane bending is assigned to the 
bands at 1218 and 531 cm-1 which agrees well 
with Venkateswaran and Pandya [25] and Evans 
[26].  

Pinchas et al. [27] assigned the C–N stretch-
ing band at 1368 cm-1 in benzamide. Kahovec 
and Kohlreusch [28] identified the stretching fre-
quency of the C=N band in salicylic aldoxime at 
1617 cm-1. Refering to the above workers, the 
bands at 1303 cm-1 and 1519, 1492 cm-1 are as-
signed to C–N and C=N stretching, respectively. 

A very strong bands corresponding to NO3 
stretching of free nitrate anion is observed at 
1337 and 1327 cm-1 and are in good agreement 
with the data from literature (1378 [29], 1395 
[30] cm-1). The peak at 1057cm-1 is attributed to 
N–O stretching vibrations (130 [29], 1033 30] 
cm-1).  

The vibrational frequencies at 1557 cm-1 is 
assigned to C=C stretching.  

The vibrational frequencies at 291, 283 and 
222 cm-1 are theoretically assigned to Ag–N 
stretching (241 [31], 245 [32] cm-1). 
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Table 1. Some experimental and calculated 
characteristic frequencies (cm-1), IR intensity and 
probable assignments of bis(benzimidazole)sil-
ver(I) nitrate 

Calculated 
frequencies IAbs 

Exp. fre-
quencies Assignments 

3669 125 3230 w ν (N-H)  ipb 
3296 21 3149 m ν (C-H) ipb 
3204 22 3116 m ν (C-H)  ipb 
1747 607 1751 w ν (N-H···O)  ipb  , Rband 
1636 440 1625 w δ (NO3), ν (N-H···O)  ipb 

1629; 1563 1207 1598 w ν (N=O), δ (NO3), ν (N-H···O) ipb 
1557 307 1493 s ν (C=C), Rband 
1519 83 1463 s ν (C=N), Rband 
1492 66 1463 s ν (C=N), Rband 
1443 53 1440 s ν (N-H)  ipb, Rband 

1337; 1327  292 1368 s Rband, ν (NO3)
- 

1303 21 1344 s ν (C-N), Rband 
1228 1076 1303 s ν (C-H)  ipb, Rband 
1218 74 1276 s ν (N-H···O)  opb 
1216 11 1249 s Rband ipb 
1182 1 1131 m Rband ipb 
1180 16 1106 m ν (C-H)  ipb 
1170 142 1106 w ν (C-H)  ipb, ν (N-H···O)  opb  
1057 120 1006 w ν (N-O), ν (NO3)

-, ν (C-H)  ipb 
948 227 969 m ν (C-H)  ipb 
806 249 820 m Rband ipb 
765 484 760 s ν (C-H)  ipb, ν (NO3)

-, ν (N-H) 
723 470 740 s ν (C-H) opb, ν (NO3)

-, ν (N-H) 
706 152 728 s ν (C-H) opb, ν (NO3)

-, ν (N-H) 

590 970 632 s ν (C-H)  opb, Rband 
559 146 608 m ν (C-H)  opb, Rband 
531 83 541 w ν (N-H), opb Rband  
466 22 429 m Rband opb 

291; 283 122 – ν (Ag-N) 
222 274 – ν (Ag-N) 
153 53 – ν (N-H···O) 
137 18 – ν (N-H···O) 

Scale factors of 0.9613 for calculated frequencies with B3LYP/6-
31G(d,p)  
s - strong; m - medium; w - weak; vw - very weak 
ν - stretching; Rband – ring deformation; ipb – in-plane bending; 
opb – out-of-plane bending 
IAbs-Theoretical infrared intensities 
 

The dynamics of the imidazole hydrogen in 
the N–H group predicts three types of normal 
modes – a stretching ν(N-H···O), an in-plane 
bending and an out-of-plane bending. Since, 
however, this atom participates in the hydrogen 
bond interaction with the oxygen of the nitrate 
group this system should be analyzed on the ba-
sis of hydrogen bond theory. In the Table 1 the 
bands at 1747, 1636, 1629, 1563 cm-1 are as-
signed to the ν(N-H···O) in-plane bending and 
coincide well with literature data (1600-1700cm-1 
[33] ). The values 1218, 1170 cm-1 are assigned 
to the ν(N-H···O) out-of-plane bending and are in 
good agreement with literature data (1100-1300 
cm-1 [33]). The absorption bands at 137 and 153 
cm-1 can be attributed to stretching ν(N-H···O) 
and are coincides well with the data in literature 
(90-120 cm-1 [33]). 

 
Conclusion 

The equilibrium geometries and harmonic fre-
quencies of bis(benzimidazole)silver(I) nitrate  
were determined and analyzed at DFT level of 
theory utilizing 6-31G(d,p) basis set and 
LANL2DZ for silver atom. The difference be-
tween the observed and scaled wavenumber val-
ues of most of the fundamentals is very small. 
Any discrepancy noted between the observed and 
the calculated frequencies may be due to the fact 
that the calculations have been actually done on a 
single molecule in the gaseous state contrary to 
the experimental values recorded in the presence 
of intermolecular interactions. Therefore, the 
assignments made at higher levels of theory with 
only reasonable deviations from the experimental 
values, seem to be correct. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ, ИЗМЕРВАНИЯ 

И КОМУНИКАЦИЯ  

 

Тодор Костадинов 

 

DESIGN OF AN AUTONOMOUS COMMUNICATION, MEASUREMENT AND  

POSITIONING STATION 

 

Todor Kostadinov 

 
ABSTRACT: This work presents the approaches used in the process of design of a system with the purpose 
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Introduction 

 

Along with the improvement of the modern 

technologies the demands of real time 

communication and early warning systems is 

increased. The application of systems used to 

provide information in advance about events like 

tornadoes, storms, tsunami waves as well as 

other readings related or relevant to these events 

[1] becomes vital. Another field of application is 

in the field of event monitoring, perimeter 

guarding [2] and the maritime by providing 

security and maintenance and safety of the 

navigable corridors [3]. The same systems can be 

useful also in the logistics services [4, 5] where 

there are strict demands on the location of each 

shipping parcel along with a number of 

parameters showing the state of the transported 

products. The present work addresses the design 

considerations taken during the initial design of 

an autonomous station for communication, 

measurement and positioning. It is comprised of 

four subsystems - computation, communication, 

acquisition and positioning each of which is 

thoroughly investigated. 

In analog to early warning and emergency 

support systems, corresponds to the one 

proposed in [1]. Some applications of perimeter 

security are proposed in [2] and other diversity in 

terms of sea corridor maintenance and 

monitoring is presented in [3]. Systems with 

similar functions for tracking and monitoring 

mainly for the automotive industry have been 

proposed in [4 and 5]. In contrast with the system 

under design, none of the fore mentioned 

systems is designed with the three of its options. 

Another of its advantages is the opportunity for 

modifications and platform change as the design 

is created entirely to serve the aforementioned 

purposes. That makes the system flexible, 

simplified and reliable. 

The design will be separated in several 

aspects – system requirements, measurement 

capabilities, functionality, connectivity, influence 

of the surrounding environment and hardware 

design having in mind practical implementation 

of the system. The main implementations are in 

the fields of transportation and maritime systems. 

Finally to verify the design an analysis of the 

price versus quality between similar systems will 

be performed. 

 

Design considerations 

 

 In order to specify the characteristics of the 

system under design it is required to draw the 

main functionalities in terms of system specific 

blocks and modules interconnections. The main 

modules are listed as follows: 
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- Power supply unit module (PSU) including sys-

tem specific power supply external, internal and 

emergency, 

- Computational module comprised of calcula-

tion device such as a microcontroller unit 

(MCU), processor unit (CPU) or another micro-

computer, 

- Measurement and acquisition modules mostly 

built in the device, 

- Communication modules and interfaces used to 

transfer the data between the modules and up to 

the receive point, 

- Positioning and location module intended to 

provide the required spatial coordinates, 

- Sensor modules used to provide data about im-

pacts and other heavy conditions, 

- Alarm and anti-theft modules used to protect 

the system from unauthorized access of third 

persons 

 

The overall structure of the system is shown on 

the block diagram in Fig.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Overall modular structure of the system 

 

 Next step is detailed analysis of the perfor-

mance of each module and suitable hardware 

corresponding to the stated requirements. That 

includes also certain reserve with respect to sys-

tem availability and future software and hard-

ware improvement. Every module will be mod-

eled according to the system purpose in terms of 

connectivity, price, and industrial requirements. 

It is also of great importance to provide module 

interchangeability with respect to future im-

provements. It is taken into account in the pro-

cess of hardware determination. 

 By defining the general purpose of each part of 

the system it is also important to specify the in-

terconnection between the modules. This is a part 

from the computation module which is the most 

important module that will be specified first. 

According to the brief definition of the operation 

capabilities each module will have to perform the 

following tasks: 

- PSU – provides stable voltage levels from the 

input power and the backup power unit, 

- Computation – deals with the computation op-

erations, memory allocation and data store, pro-

vides connectivity with the peripheral modules, 

operates with data input/output hardware exten-

sion known as general purpose input/output ports 

(GPIO) - shortly ports, 

- Measurement – it is performed by certain group 

of ports to obtain the measurement parameters, 

- Communication – performs data transfer over a 

packet exchanged network. The module supports 

certain communication protocols for data ex-

change with a computational device, 

- Positioning and location - provides spatial co-

ordinates acquisition and directs them to the 

computational device by its communication in-

terface, 

- Sensors – acquire data from surrounding 

events. The event data is transmitted to the com-

putational device by GPIO or a designated com-

munication protocol, 

- Alarm – it is reacting on change of the state of 

set of switches placed on the contact area be-

tween the device and the mounting surface. 
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1.1.  Power supply unit module 

 

 It is crucial for the normal operation of the sys-

tem by providing supply voltage during the nor-

mal and emergency power in order to set the 

alarm on and preserve the normal function of the 

system. PSU module consists of three voltage 

levels – 3.3v, 5v and 12v DC required for the 

operation of all modules. The current consump-

tion is 10 milliamps for the MCU, 30 milliamps 

for the sensors, 2200 milliamps for the commu-

nication module and 200 milliamps for the posi-

tioning module. The most suitable circuit to pro-

vide stable voltage in the interval of 15 – 3.3 

volts and low noise level is LTM4612 providing 

up to 5 amps of current which corresponds to the 

requirements. 

The backup PSU is provided by three serial con-

nected Samsung Li-Ion batteries 25R • 20A • 

2500 milliamps providing constant current con-

sumption up to 20 amps. The reserve PSU is de-

signed to provide at least 24 hours of operation 

time without external power supply. 

1.2.  Computation module 

 This module is responsible for the computa-

tional capabilities of the system as well as mod-

ule interconnection. It is connected to system 

peripheral by input/output ports and dedicated 

communication ports. It is of great essence to 

provide enough ports for operation and certain 

number of reserve ports. An important part of the 

design is picking the correct type of interfaces 

and GPIO. The required number of ports is 6 an-

alogue ports used to acquire readings from the 

light intensity, ambient light level, input voltage 

amplitude, backup power source amplitude, 

proximity measurement, voltage generated by 

infrared distance measurement sensor. 4 digital 

ports are required in order to get the values from 

two types of sensors – collision sensor and light 

threshold detector; a designated IIC communica-

tion interface comprised of two pins especially 

for acceleration and speed detection; 4 serial 

communication ports exchanging data with the 

communication module and positioning module, 

two digital ports to reset and switch on/off com-

munication; two inputs for external clock. In to-

tal 19 analogue and digital GPIO. The response 

time is of an essence for the measuring and alarm 

ports where the sampling period must be micro-

seconds as no real time calculations will be 

made. The memory usage will be 98 bytes for 

communication message, around 400 bytes for 

local variables – roughly 512 bytes.  

According to the fore mentioned requirements 

one suitable computation device is the budget 

microchip 18 series MCU – pic18f26k22. It has 

26 GPIO, 1 kilobyte of EEPROM data memory 

and 3800 bytes of RAM, operating at 16 MIPS 

and around 4 microseconds per instruction. In 

order to provide more than 50% availability for 

future purposes the microcontroller of choice is 

PIC18F46k22 because of the 20 extra GPIO 

ports and reasonable price. The chosen MCU is 

more than sufficient for the needs of the designed 

system. 

1.3.  Measurement module  

 It uses the analogue pins of the MCU in ana-

logue to digital conversion ADC mode and thus 

it can measure voltage with a magnitude less or 

equal to the MCU power supply voltage with 1 

millivolt accuracy (for 10 bit ADC). To measure 

voltage higher than the supply voltage a voltage 

divider with a coefficient 1:3 is required. The 

divider can be calculated using eq. 1 

 

   (1) 
 

 To obtain the light intensity or the ambient 

light a photo sensor is necessary. Such sensor 

can be simply a photo resistor or photodiode 

connected to supply voltage. The voltage drop 

over the component depends on resistance – 

when the light is poor the component has high 

resistance and vice versa. For the present calcula-

tion the values of R1 and R2 are calculated 1 and 

2 kilo ohm with accuracy of 2% accordingly. As 

a result the output voltage will be 1/3 of the input 

– 4 volts and it can now be measured by the 

MCU. To obtain the original value of the meas-

ured value must be multiplied by a coefficient of 

3.  

 The measurement module can be applied at the 

measurement of almost any parameter according 

to the physical component it is attached to. That 

makes it ideal for the purposes. 

 

1.4.  Communication module  

 In order to process the data it is more efficient 

to transmit the sampled data to a station with 

greater computational power. To do that a com-

munication equipment is required. Due to the 

digital nature of the information it is reasonable 

to use a packet exchanged network. There are a 

few good options for that – wired or wireless 

network. Because of the autonomous and mobile 

nature of the system it is presumed to work with 

wireless network. That only leaves three options 



  51 

– wireless LAN, radio modem or GSM networks. 

Wifi is suitable in case of low distance as by in-

creasing the distance the transmission is suscep-

tible of collisions and low data rate. Radio mo-

dem network on the other hand is better in that 

aspect, but usually the equipment size is far 

greater and also the bandwidth – much smaller 

(in terms of budget equipment). That only leaves 

the GSM network as an option. It has good cov-

erage and it has reasonably broad band with ex-

cellent signal to noise ratio (more than 100 dBi). 

There are varieties of services supported by the 

GSM network – voice calls, short messages – 

SMS and data transfer. Even with the second 

generation the data transfer is more than 128 

kbps and increases in the next generations.  

To connect to the GSM network a GSM modem 

is required. It is reasonably small sized and ener-

gy efficient (the efficiency is reduced when it is 

on the edge of coverage). It is relatively easy to 

set up by connecting it to a system that support 

serial (RS232) or IIC interfaces.  

 In that matter the GSM modems are exchange-

able and in order to choose one the following 

parameters must be observed – configuration 

standards, antenna impedance, supported GSM 

standards and size. According to the specified 

requirement the most suitable modem is the 

Quectel SIM 900 module. 

 

1.5.  Positioning module 

 The module purpose is to provide geological 

coordinates in format latitude, longitude and alti-

tude. In order to obtain the aforementioned pa-

rameters it is necessary to use a positioning sys-

tem. One can be custom created by using refer-

ence points (at least three spatially defined 

points) or the global positioning system Navstar 

or Glonass. The most universal solution is a 

module that supports both of the existing global 

positioning systems who uses 32 or 66 satellites 

in orbit. The module connects to at least five of 

them to achieve its position. The returned mes-

sage is in NMEA format [6]. Most suitable for 

the needs of the systems is the GS407 Helical 50 

Channel GPS receiver. The great number of 

channels provides extra accuracy, along with its 

small size and standard serial communication 

interface makes it suitable for the current pur-

poses. 

 

1.6.  Sensors  

 The purpose of using sensors is to obtain com-

plex data for events like high acceleration, drop, 

impact or even exposure to magnetic fields. To 

estimate these parameters a combined accel-

erometer, gyroscope and magnetometer sensor is 

required. One such sensor is Pololu AltIMU-10 

v5. The communication and data transfer to the 

computation module is done by IIC interface. 

The standard communication interface along 

with its small size corresponds with the concept 

of the project. 

1.7.  Alarm  

 This module presents certain number of counter 

measures against theft, vandalism and sabotage. 

It is intended to set an alarm condition when the 

system is moved from its original position, the 

protection case has been breached or opened or 

the system is exposed to vibrations or impacts. 

This is performed by series of switches mounted 

to the case as well as a combination of readings 

from the sensors module (accelerometer) and the 

positioning module (GPS).  

The selected hardware modules are correspond-

ing to the structure of the systems presented in 

Fig. 1 and fulfill all the requirements stated in the 

beginning of this paragraph. The system with 

such structure meets the requirement posed by 

the logistics monitoring systems as well as ma-

rine sea corridor observation system. In the latter 

case of application other kind of measures must 

be taken I order to provide safe conditions ex-

ploitation by using waterproof casing according 

to the industrial standards. 

 

Design considerations 

 

 Next step is to implement the connectivity of 

the selected modules in paragraph 2. This is per-

formed by physically wiring the MCU presenting 

the computation module to the specific sensors 

and peripheral, providing power supply and 

functionality.  

The main principle schematics of the system is 

illustrated in Fig. 2 
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Fig. 2. Main schematics of the system 

 

 The computation module is presented in Fig. 2 

as U1 (Pic 18F26K22), the external quartz oscil-

lator is connected on pins number 9 and 10. This 

microcontroller has been selected with the re-

quirement for two RS232 and two IIC communi-

cation interfaces in mind.  

The PSU module is comprised of the voltage 

regulator stated as U2 getting up to 15 volts at 

the input and 5 volts at the output along with the 

backup power presented as J2 where the pack of 

three lithium batteries with overvoltage and short 

circuit protection will be connected. The PSU is 

connected to the power pins of each module stat-

ed as Vcc / Vss and GND. 

 The measurement module uses ports 2 -7 in 

analogue mode. It is connected to the computa-

tional module by the connector J5 where the 

physical components of the module are attached. 

Communication module designated as SIM900 is 

placed on the upper right corner of Fig.2. It uses 

standard RS232 communication to the MCU and 

thus it can be replaced by similar module of new 

generation. The serial communication is used to 

receive specific commands to execute and to re-

turn the result of the command and also its re-

sponse. 

 The positioning module is allocated in the bot-

tom left corner of the schematics presented in 

Fig.2. It is connected by RS232 to the MCU and 

uses the connection only to send data in the for-

mat [6] specified in paragraph 2.  

There are three sensors attached to the MCU of 

the system. The first one is the combined sensor 

for impact, acceleration and magnetic measure-

ments. It is connected to the MCU by using first 

of the two IIC interfaces. The use of this standard 

interface allows replacing the module with an 

alternative one using the same interface. The se-

cond one is the ambient light sensor used to 

monitor the surrounding area. It is connected to 

two of the digital GPIO ports with numbers 14 as 

a flag for certain threshold and 15 as reset. The 

third one is the collision sensor that uses ports 12 

and 13 also for flag and reset. 

The GPIO ports left for future implementation 

are connected to J4 connector. All four of them 

can be implemented as general GPIO or specific 

interface by applying the corresponding soft-

ware. 

The length of the connection lines is in compli-

ance with the modules and all of their specifica-

tions have been met. It is also accepted that the 

input and output of the modules is as stated in the 

chapters above. 

According to the design presented in schematics 

in Fig.2 all of the requirements to build a system 

corresponding to the needs of the current work. 

All of the features provided by the design can 

find application in diverse fields of the technique 

and services. 
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Conclusion 

 

 A design approach to build a system for moni-

toring, measurement and position has been pro-

posed in the present work. In the process of de-

sign three steps of were followed – analysis, 

hardware consideration and module interconnec-

tion. The final design shows that the system is in 

compliance with the features required in several 

fields of application – maritime, guarding and 

logistics. Based on the current design a hardware 

implementation of the system will be performed 

in order to verify the design. 
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Introduction 

In the past few years there is a 

tremendous increase in the use and application of 

embedded systems. The fields of application 

where they are used in vary from household, 

automotive, tracking and distributed 

measurement systems. Some existing 

applications of embedded systems for tracking 

children, pets and migrating birds, sea turtles and 

etc. are presented in [2]. The previously 

described systems have a lot in common. The 

difference varies in the set of sensors and used 

hardware platforms. Other differences with the 

system subject to implementation and the 

presented ones are the weather conditions they 

are working in.  

This work is inspired by the increasing 

tendency of internet on things (IoT) and aims to 

create an embedded system based on previously 

implemented design. Similar system is presented 

in [3]. The difference with existing systems is the 

performed design consideration as well as 

hardware implementation including printed 

circuit board (PCB) and software design.  

The experimental results are obtained by the 

field test of the system. The test aims to discover 

the possible fields of application. 

 

 

 

Hardware design 
It is based on the analysis performed in [1] 

along with the resulted schematics. Based on that 

schematic, a working PCB will be created. The 

software used to design schematics, software and 

PCB is called Proteus. It is a powerful tool to 

implement and test electric and electronic 

circuits, prepare the PCB original using variety 

of component libraries that aid the designer. In 

order to provide good product, number of 

considerations in the design process are taken 

into account:  

- Acquire minimalistic PCB  

- Design communication and RF circuit 

tracks as short as possible  

- Use single sided PCB 

- Implement components with DIP 

footprints 

- Use standard 0.25 inches raster network  

The modules used in the present 

implementation are the ones specified by the 

previous paper. The design is modulo based with 

respect to greater system flexibility and 

minimalistic design in term of size. This is the 

reason all connections are built with connectors 

of type rake. A base for the modular structure is 

the main board containing the main computation 

module – the microcontroller is designed to 

interconnect the peripheral modules as can be 

seen in the PCB design presented in Fig. 1 
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Fig. 1. PCB design 

 

Other hardware components used in the 

design are several resistors used for the voltage 

divider, MCLR pin, GPS module LED indicator, 

two capacitors and a quartz resonator. It is 

possible to compress the design further up by 

using SMD components and multi-layer PCB. 

This improvement is not relevant to the system 

performance, but it can increase the price.  

It is noticeable in the PCB original that the 

circuit tracks are slightly wider than usual along 

with the components pads. This increase in the 

size of pads and tracks is also taken into account 

due to the fact that the board is etched and 

manufactured at the embedded systems lab in 

Burgas University “Asen Zlatarov” as it can also 

be prepared elsewhere. An attention must be paid 

to the conductive bridges placed on the 

components side of the board. This solution has 

been taken in order to simplify the PCB and 

reduce the time for preparation. 

The PCB layout presented in Fig. 1 meets all 

the design requirements specified in this 

paragraph. The most important requirement is 

the requirement for minimal size as the product 

will be embedded in a specific waterproof casing 

this is efficient when installing the system. 

 

1. Software design 

An important aspect of the implementation is 

the management software for the device. The 

main concept of this system is to acquire some 

data in terms of measurement and positioning 

coordinates verify the obtained values and send 

some information to a centralized system by 

using a data channel to the packed switched 

GSM network. The measured data currently 

consists of data for the level of supply voltage, 

the backup voltage level, light intensity, ambient 

light threshold, presence of a collision with other 

object, three level alarm states including theft, 

drop and impact, and case opening. Next in order 

is the spatial coordinates from the GPS module. 

By the start of the algorithm there are 

definitions of the main variables used by the 

algorithm. Next step is the initialization of all 

GPIO and communication ports, memory 

allocation and start of the sampling of all 

measurement interfaces along with the 

positioning GPS module. When all of devices are 

polled next step is to structure the data in an 

information packet. The packet is structured as 

shown in Fig. 2. 
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Preamble Start bit Address Length Delimiter Alarm Delimiter Data CRC 
End of 

frame 

2B 1B 2B 1B 1B 10B 1B 94B 2B 1B 

 

Fig. 2. Data packet format 

 

As can be noticed in Fig. 2 the packet 

structure is actually a communication protocol 

encapsulated in the serial transmission. In the 

beginning there is a preamble in order to 

synchronize the transmitter and receiver, frame 

start to flag the beginning of protocol data 

followed by the unique address of the device in 

order to specify the sender and recipient, 

message length – it is a number of bytes 

according to the message length. Usually the 

frame must be 116 bytes long, but in case of an 

error or short noise burst some part of the 

message may be lost. The frame continues with a 

delimiter in order to separate the alarm state from 

the frame header, next is the measurement data 

followed by delimiter and the data. To verify the 

transmission, a cyclic redundancy checksum 

(CRC) is used. The frame is terminated by end of 

frame delimiter. 

After the frame is structured next part of the 

algorithm is to switch on and configure the 

communication module, transmit the data and 

shutdown. The GSM module is switched off to 

save energy as it is switched on every 30 minutes 

to transmit the data. In case of alarm event, an 

interrupt is generated to immediately start the 

transmission of the alarm data. In case there is a 

lack of response from the centralized station an 

SMS message is generated to notify the 

authorized personnel about the failure or an 

alarm event. After the end, the algorithm returns 

to the initial state. 

This algorithm is illustrated in Fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Main routine of the system 

 

The algorithm is implemented in C 

programming language. The routine presented in 

Fig.3 is simplified to perform the algorithm 

continuously. In order to improve the algorithm 

it is possible to put the system in low power 

(sleep) mode in order to save power. Another 

option is to implement standard interfaces that 

could be plugged in each slot of the computation 

module. 

The algorithm proposed in this paragraph is 

implemented according to the system 

requirements set in [1]. The algorithm has been 

tested and debugged in simulation before it is 

 
Variable declaration 

 

Memory allocation, pro-
cessor and GPIO initializa-
tion 

Sensor polling, 
sensor number ++ 

Last sensor  

polled? 

Start counter; 
Counter == bit 

i 

frame(i) = data i 

Turn on GSM module; 
Configure GSM module 
for data connection; 
Send data 

Counter == 

116 

Receive con-
firmation 

Send data 
by SMS 

Turn off GSM mod-
ule 

Allarm 
event on 

30 minutes 
time 
elapsed yes 

no 

no 

yes 

no 

yes 

yes 

yes 

no 



  57 

placed in the system. This is useful and time 

saving. 

 

Results 

In order to test the system the software 

implemented in paragraph 3, Fig. 3 and PCB 

design presented in Fig.2 must be bonded to 

achieve working system. This is done by writing 

the compiled hex file to the system memory by 

using Microchip’s debugger / programmer – 

Pickit 3. Fig. 4 present the implemented 

prototype ready for testing. 

 

 
 

Fig. 4. Overall look of the system 

 

The system hardware, placed in the orange 

mounting illustrated in Fig. 4 is not suitable 

for outdoor use or implementation in devices 

and areas subjected to vibrations, moisture, 

extreme temperature differences and static 

electricity. To fulfill the industrial and 

outdoor requirements it is necessary to use a 

protective case with the desired level of water 

protection, harsh weather and etc. The 

prototype final version is placed in a case (the 

yellow case) with IP67 level of water 

protection, providing thermal insulation 

around 20% of the external temperature. 

In order to properly test the system several 

conditions must be met: 

- Presence of GSM network coverage 

- GPS coverage 

- A centralized station with internet access 

and static IP address 

- A client – server application used to 

accept the data transmitted by the system 

By providing the aforementioned conditions 

the following results illustrated in Fig. 5 have 

been accounted. By using a graphical user 

interface (GUI) it is possible to visualize the 

reading obtained by the system 

 

 
 

Fig. 5. Data received at the remote station 

 

The field test provides good results and 

system operability. As can be noticed in Fig.6 

the readings from the system are properly 

transmitted and presented to the remote 

centralized station.  
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The level of protection makes it ideal for use in 

heavy and outdoor conditions which corresponds 

to the requirements of the proposed fields of 

application. 

 

Conclusion 
The hardware design performed in this work 

is a natural continue of the paper “Design of an 

autonomous communication, measurement and 

positioning station”. It presents good practices in 

the process of implementation of the system. The 

implementation of the system has been 

performed in three steps – hardware design, 

software design and practical test. The results 

obtained by the system prove the correctness of 

the software and hardware design and the design 

considerations made in [1]. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОЛИМЕРНИ И ХОМОГЕННИ 

ТЕРМОПРОВОДЯЩИ ПАСТИ ВЪРХУ РАБОТАТА НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ПОМПА  

 

Ивайло Беловски, Анатолий Александров, Нели Симеонова 

 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF POLYMER AND HOMOGENEOUS THERMAL 

GREASES ON  THERMOELECTRIC PUMP HEAT TRANSFER  

 

Ivaylo Belovski, Anatoliy Aleksandrov, Neli Simeonova 

 
ABSTRACT: The basic unit of a thermoelectric refrigeration –heating system is the thermoelectric pump in-

to which is integrated a thermoelectric Peltier module. For the normal operation of the Peltier module it is nec-

essary to ensure effective heat transfer between the hot and cold side. For this purpose appropriate heat sinks 

and fan for the hot side are used. 

To achieve maximum heat exchange between the cold side of the module and the cold heat sink in the con-

struction of the thermoelectric pump is included compulsory thermally conductive grease. The purpose of this 

study is to establish experimentally the effect of the included in the structure thermally conductive grease on 

thermoelectric pump productivity. 

Key words: Thermoelectric cooling, Peltier module, thermal interface, thermal grease.  

 

Въведение 

 

През последните години, популярност на-

бира термина термоинтерфейс. Това е топ-

лопроводящ слой (обикновено многокомпо-

нентен) между дадена охлаждаща се повърх-

ност и блока за отвеждане на топлината. Най - 

често срещаните типове термойнтерфейс  са 

термопроводящи пасти, лепила и компаунди 

(www.vendor.parker.com, www.aavid.com ). 

 В бита, най – популярният термоинтер-

фейс е термопроводящата паста (ТПП), която 

широко се използва в компютърната техника 

и електрониката, като компонент от охлади-

телната система на CPU, графични карта, 

бързи памети, мощни електронни елементи и 

др. Използват се също и в термоелектричес-

ките системи за охлаждане и отопление 

(http://infraredmaterials.com). 

 ТПП представляват многокомпонентен 

пластичен материал с висока топлопровод-

ност. Използват се за намаляване на топлин-

ното съпротивление между две контактуващи 

повърхности. ТПП на практика заместват 

въздуха, намиращ се между контактуващите 

повърхности. Основните изисквания към една 

топлопроводяща паста са: 

 Теплопроводящ пастообразен състав; 

 Ниско топлинно съпротивление thR   ;   

 Стабилност на свойствата при продължи-

телна експлоатация; 

 Стабилност на свойствата в работния 

температурен диапазон; 

 Удобство при нанасяне и почистване; 

 Понякога, от ТПП се изисква да има доб-

ри електроизолационни свойства. 

При изготвяне на ТПП, в качеството на 

топлопроводящи компоненти се използват 

напълнители с висока топлопроводност във 

вид на микро- и нано дисперсни прахове и 

смеси на: 

 Метали (волфрам, мед, сребро); 

 Микрокристали (диамант); 

 Метални оксиди ( на цинк, алуминий и 

др.); 

 Нитриди ( бор, алуминий); 

 Графити и др. 

 В качеството на свързващи вещества се 

използват минерални или синтетични течни 

масла, имащи ниска изпаряемост. Съществу-

ват ТПП на основата на течни метали, състо-

ящи се от чист индий или галий, или техни 

сплави. 

 ТПП намират широко приложение и при 

термоелектрическите устройства и системи 
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(Mochizuki, Nguyen, Mashiko et al, 2011; 

Huang, Chin, Duang, 2000).  

 Цел на настоящото изследване е да се син-

тезира термоелектрическа помпа на базата на 

еднокаскаден термоелектрически модул на 

Пелтие (ТЕМ) и експериментално да се уста-

нови влиянието на включената в конструкци-

ята термопроводяща паста, характеризираща 

се със своите параметри: коефициент на топ-

лопроводност K и топлинно съпротивление 

thR , върху режима на работа на ТЕП. 

 

Експеримент 

 

За провеждане на експеримента е конст-

руирана термоелектрическа помпа, в която е 

вграден ТЕМ на Пелтие (фиг. 1). 

 

 
     

Фиг. 1 Термоелектрическа помпа: 1 – тер-

мопроводяща паста; 2 – керамични плочи; 3 – 

метални пластини; 4 – електрони;  5 – дупки; 

6 – студен радиатор; 7 – горещ радиатор; 8 - 

вентилатор 

 

Топлинното съпротивление thR  
(керамич-

на плоча – радиатор) е параметър, характери-

зиращ разликата в температурите между кор-

пуса на ТЕМ на Пелтие и топлоотвода. То 

зависи непосредствено от свойствата на мате-

риалите, използвани за повишаване на топ-

лопроводността. Поради нееднородност в 

структурата на контактуващите повърхности, 

неизбежно при контакта присъстват въздуш-

ни междини – фиг. 2 (Колпаков, 2008). Те 

възпрепятстват нормалния топлообмен, тъй 

като въздуха има много нисък коефициент на 

топлопроводност ( 0,03 / ( . )K W m K ). Затова 

е необходимо използването на термопрово-

дяща паста с висок коефициент на топлопро-

водност К и ниско топлинно съпротивление 

thR . 

 

 
 

Фиг. 2 Въздушни междини между термое-

лектрическия модул и топлоотвода 

 

От съществено значение е и дебелината на 

слоя термопаста. Фиг. 3 показва нормираната 

зависимост на топлинното съпротивление от 

дебелината на слоя d. 

 

 
Фиг. 3 Зависимост на топлинното съпро-

тивление thR  от дебелината на термопрово-

дящия слой d. 

 
 

По време на експеримента са изследвани 

експлоатационните и преобразувателните ха-

рактеристики на синтезираната ТЕП на осно-

вата на ТЕМ на Пелтие ТЕС1–12712 YK-

0458.  Каталожните данни на елемента са 

представени в таблица 1. 

 

 

 

 



  61 

 

Таблица 1. Каталожни данни на елeмент ТЕС1–12712 

ТИП 
Брой 

елементи 

Umax 

(V) 

Imax 

(A) 
ΔTmax

0
С 

Qmax 

(W) 

ДxШxВ      

(mm) 
 R (Ω) 

TEC1-

12712 
127 15,5 12 55 40,1 40×40×4,6  1,2 

 

                              Таблица 2. Основни параметри на използваните термопроводящи пасти 

Наименование 
Производит

ел 
Състав 

Работна 

температура,˚C 

Проба 1 (P1) Termo Pasty 

хомогенен 

термопроводящ 

материал 

-30 + 300 

 Проба 2 (P2) Zalman 

ZnO + 

термопроводящ 

материал 

-40 + 150 

Проба 3 (P3) GM Inform 

AlN + 

термопроводящ 

материал 

- 

Проба 4 (P4) 
AG 

Termopasty 

полимерна 

основа 

(силикон) 

-50 + 200 

 

 

Използвани са четири различни по състав 

и свойства термопроводящи пасти, а едно от 

измерванията - P5 е проведено без нанасяне 

на термопроводящ материал. В таблица 2 са 

посочени производителя, състава и работната 

температура на термопастите 

(http://termopasty.pl/en/products/; http:// zalman 

.com) 

 

Резултати и обсъждане 

 

 Проведени са множество измервания на 

температурите на студения радиатор (Тс) и на 

горещия радиатор (Тh) при оптималния посто-

яннотоков режим за използвания модул на 

Пелтие ( 11 , 7U V I A  ). Получените резул-

тати са представени в графичен вид. 

 Целта е да се анализира влиянието на тер-

мопроводящата паста (на нейният състав и 

термосвойства) върху режима на работа на 

ТЕП. 

Преобразувателните характеристики: тем-

пературната разлика между горещия и студе-

ния радиатор T  на ТЕП във  функция от 

времето t ( ( )T f t  ) при използването на 

различни термопроводящи пасти са показани 

на фиг. 4. Зависимостите имат изразен учас-

тък на насищане, който настъпва между пета-

та и десетата минута след началото на експе-

римента. От графиката се вижда, че макси-

мална температурна разлика T  се получава 

при използването на термопастата P1. 

 

 
 

Фиг. 4 Семейство преобразувателни 

характеристики 

 

Графиката на фиг. 5 показва как се проме-

ня температурата на студения радиатор Тс на 

http://termopasty.pl/en/products/
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ТЕП в зависимост от времето t при използва-

не на различни термопроводящи пасти. 

 

 
 

Фиг. 5 Семейство преобразувателни 

характеристики: температурата на студения 

радиатор на ТЕП във  функция от времетo 

( )CT f t  
при използването на различни 

термопроводящи пасти 

 

В таблица 3 са дадени коефициентите на 

топлопроводност на използваните термопро-

водящи пасти. 

 

Таблица 3. Коефициенти на топлопро-

водност на използваните ТПП 

Наимено 

вание 

Коефициент на 

топлопроводност W/(m.K) 

P1 6 

P2 4,1 

P3 1,8 

P4 0,88 

P5 0 

 
 

Фиг. 6 Зависимост на температурата на  

студения радиатор на ТЕП във  функция от 

коефициента на топлопроводност: 

min
( )CT f K

 
 

1

17
0,22

77

c
P

Q

W
                                     (1) 

 5

30
0,38

77

c
P

Q

W
                                    (2) 

 

За отчитане на полезната изпомпена мощ-

ност Qc е използвана графиката от фиг. 7 (ка-

таложна информация за използвания модул). 

 

 
 

На фиг. 6 е показана характеристиката: за-

висимост на температурата на студения ради-

атор Тс на ТЕП във функция от коефициента 

на топлопроводност - 
min

( )CT f K . 

Коефициентът на преобразуване на термо-

електрическата помпа е изчислен за два гра-

нични случая – при maxT T    (проба Р1-

израз (1)) и minT T   (проба Р5 - израз (2)). 

 

 

Фиг. 7 Графични зависимости на изпом-

пената мощност Qc в зависимост от темпера-

турната разлика ΔТ и тока I през ТЕМ на 

Пелтие ТЕС1–12712 YK-0458 

 

 

Заключение 

 

От анализа на получените експериментал-

ни резултати могат да се направят следните 

заключения:  

 Най – голяма температурна разлика 

T  между студената и горещата страна на 
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ТЕП се получава при използването на термо-

паста AG Extreme – 3 с коефициент на топ-

лопроводност 6 / ( . )K W m K . Пастата е  със-

тавена от хомогенна диелектрична смес, чий-

то състав не се съобщава от производителя. 

Топлинното съпротивление е 
20,036 /o

thR C in W  . Минималната достиг-

ната температура на студената страна на ТЕП 

е 11o
CT C  . 

 При липса на термопроводяща паста в 

конструкцията на ТЕП се наблюдават най - 

ниски стойности на температурната разлика – 

ΔТ = 25 
0
С.  Достигната температура на сту-

дена страна на ТЕП – Тс е едва 8 
о
С. 

 За целите на изследването е синтезирана  

термоелектрическа помпа на базата на термо-

електрически модул на Пелтие. Изследвани са 

следните експлоатационни и преобра-

зувателни характеристики: 

- Температурната разлика T между 

горещия и студения радиатор на ТЕП във  

функция от времето t : ( )T f t  , при изпол-

зването на четири различни по състав тер-

мопроводящи пасти; 

- Температурата на студения радиатор 

на ТЕП във функция от времетo ( )CT f t при 

използването на четири различни по състав 

термопроводящи пасти; 

- Зависимост на температурата на  сту-

дения радиатор на ТЕП във  функция от кое-

фициента на топлопроводност 
min

( )CT f K  

- Достигната е минимална температура  

на студения радиатор на ТЕП 11o
CT C  , 

при използването на термопроводяща паста 

на несиликонова основа - AG Extreme – 3; 

- Изчислен е коефициента на преобразу-

ване η за двата гранични случая. 

Получените експериментални резултати 

показват, че изследваната термоелектрическа 

помпа е подходяща за охлаждане ограничени 

обеми, но само след включване в конструкци-

ята ѝ на термопроводяща паста с висок кое-

фициент на топлопроводност и ниско топ-

линно съпротивление. Термопастите, изгра-

дени на полимерна (силиконова) основа са 

сравнително евтини, но недостатъчно ефек-

тивни. Включването на материали с много 

добри термопроводящи свойства (мед, среб-

ро, алуминий, керамични частици и др.) в 

състава на термопастите води до значително 

увеличаване на коефициента на топло-

проводност и ефективността им при работа. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИЛОВО 
НАТОВАРЕН ВАЛ В СОФТУЕРНАТА СРЕДА НА INVENTOR 

 
Георги Тонков, Гергана Тонкова 

 
EXAMINATION OF THE STRENGTH-DEFORMATION CONDITION OF A LOADED 

SHAFT IN THE INVENTOR SOFTWARE ENVIRONMENT 
 

Georgi Tonkov, Gergana Tonkova 
 

ABSTRACT:  The strength behavior and deformation state of a shaft mounted on two supports is tested in 
the Inventor software environment. The shaft has a pre-specified geometry and adjustable weights with different 
configurations mounted on it. For the shaft-mass mechanical system a mechanical and a mathematical model 
are built, which are used in the software calculation of the shaft. The masses combined with the applied 
kinematic impact further load the shaft. The speed, direction and angle of rotation of the shaft vary depending on 
the set operating mode at which the test was conducted. For the overall shaft behavior study, an algorithm has 
been developed in the Inventor environment. The 3D CAD modeling of the shaft has been performed on the 
presented algorithm. From the shaft model the maximum values of the emerging deformations are defined and 
illustrated. The results of the calculations are summarized in tabular form. The graphs of moments, stresses and 
ideal shape of the shaft are graphically visualized. 

Key words: Software calculation of a shaft; 3D CAD shaft modeling; dynamically loaded shaft; strength 
behavior - shaft deformation state; shaft analysis in Inventor. 

 
Въведение 

 
За якостно изследване на динамично нато-

варен вал и за определяне на деформационно-
то му състояние е използвана компютърната 
програма Inventor. 

Inventor е специализирана CAD система, 
която е водеща в областта на машиностроене-
то. В професионалната сфера Inventor се из-
ползва за конструиране, моделиране и дизайн 
на машинни елементи, механични предавки, 
силови и кинематични трансмисии, възли, 
механизми, машини, поточни линии, агрега-
ти, съоръжения, метални конструкции, както 
и за проектиране на логистични центрове, 
складове, цехове и заводи. С програмата се 
генерира бързо и удобно прецизна конструк-
торска документация [1; 3; 4; 5]. 

Софтуерната среда на системата позволява 
създаване на дигитални прототипи, с което се 
намалява времето на проектиране и разходите 
по производството. Използва се и PLM тех-
нологията, обхващаща жизнения цикъл на 
изделието [7; 8; 9; 10]. 

Един от начините да се изследва якостно-
деформационното състояние на динамично 
натоварен вал е да се създаде CAD модел на 

вала, след което върху него да се приложат 
съответните силови въздействия [5; 6; 13]. 

В работата е изследван вал с предварител-
но уточнена геометрия [2; 11]. Върху вала са 
установени две конфигурации от регулируе-
ми маси (тежестите G1 и G2), натоварващи 
силово вала (фиг. 1). 

 

 
 

  Фиг. 1 Кинематична схема на силов механи-
зъм за изпитване на динамично натоварен вал 
 
Първата тежест G1 е установена по средата 
между лагерните опори на вала на разстояние 
l/2. Втората тежест G2 се намира в конзолния 
участък на вала и е на разстояние l/4 от ла-
герната опора. Подбраните геометрични кон-
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фигурации от регулируеми маси, в съчетание 
със зададен кинематичен режим на работа 
натоварват циклично вала с променливи сили. 
Т. е. в случая е налице и се разглежда правата 
задача на механиката. 

 
Поставена цел 

 
Да бъде изследван якостно и деформаци-

онно вал, с предварително известна геомет-
рия при определено работно натоварване в 
подходяща софтуерна среда. 

 
Обосновка 

 
За постигане на поставената цел е създа-

ден механо-математичен модел на механична 
система вал-маси (фиг. 2). 
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Фиг. 2 Механо-математичен модел на изпит-
ваната система вал-маси 

 
За системата е известно следното: 
- G1 и G2 – конфигурации от регулируеми 

маси (тежести), закрепени върху вала, всяка 

от които е с тегло съответно: mG1=5,75 kg и 
mG2=6,53 kg - при брой маси съгласно избра-
ната конфигурация (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1); 

- d1 и d2 - диаметри на централните диско-
ве, които са с маси 1 1,43=m kg  и 

2 1,45=m kg  (фиг. 1); 
- D1=2R1 и  D2=2R2 – диаметри на траек-

ториите, които описват масите ijm , 

( )1 2; 1 8= ÷ = ÷i j ; i – поредност на тежести-
те,  j – брой регулируеми маси; 

- масите ijm са закрепени върху рамена с 

дължина l1,2=R1,2; 
- изследваният вал извършва циклично ре-

версивно въртеливо движение – завърта се 
последователно в две противоположни посо-
ки на ъгъл ϕ ; 

- 29= ± ϕ  - приета при изследването голе-
мина на ъгъла на завъртане на вала съответно 
по часовата стрелка и обратно на часовата 
стрелка; 

- 1
1 673 min−=n  - честота на въртене, пре-

давана посредством шарнирен четиризвенник 
към изпитвания вал. 

В табл. 1 е показан вариант, за който е 
проведено якостно-деформационното изслед-
ването на вала, извършено в софтуерната сре-
да на Inventor. 

     Таблица 1 Вариант на изследване на вал в софтуерната среда на Inventor 
 

 

Тежест 1 
 

G1=57 N 
r1=D1/2=0,135 m 
r2=D2/2=0,110 m 

 

Тежест 2 
 

G2=65 N 
r1= D1/2=0,135 m 
r2= D2/2=0,110 m 

 

n = 673 min-1 (ω = 70,5 s-1 – от КТМ) 
 
 

Динамични компоненти на системата вал- маси 
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42,6 

 
 
 

22,2 

 
 
 

17,8 

 
 
 

17,9 

 
 
 

1254 

 
 
 

1260 

 
 
 

390 

 
 
 

203 

 
За постигане на поставената цел е разрабо-

тен алгоритъм в Inventor, с който е извършено 
следното: 

- създаден CAD модел на изпитвания вал; 

- валът е установен в конструирани за цел-
та опори; 

-валът е натоварен според възникващите в 
процеса на работа сили и моменти. 
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С помощта на алгоритъма е извършено 
софтуерно пресмятане на вала, при което е 
определено якостно-деформационното му 
състояние. Получените резултати са графично 
визуализирани. Представени са: диаграмите 
на огъващите и усукващите моменти; диагра-
мите на вътрешните напрежения; диаграмите 
на срязващите усилия; диаграмите на огъва-
щите напрежения; големината на провисване-
то; ъгъла на усукване; срязващите и усуква-
щите напрежения и идеалната форма на вала. 

 
Изложение 
 
По-долу са представени стъпките на алго-

ритъма, по който са извършени софтуерните 
пресмятания в Inventor. 

 
Стъпка I: 

От менюто Design на стартираната прог-
рама се избира модулът за генериране на ва-
лове Shaft (фиг. 3). 

 

 
 

 Фиг. 3 Стартиране на изчислителния модул 
за генериране на валове в Inventor 
 

Програмата отваря прозорец като се визу-
ализира специфична работна софтуерна сре-
да, в която се извършва твърдотелно модели-
ране на вала със задаване на подходящ мате-
риал и се прилага съответното силово нато-
варване. Това е изяснено в стъпките, дадени 
по-долу. 

 
Стъпка II: 

В отворения прозорец Shaft Component 
Generator има 3 раздела – Design, Calculation 
и Graphs. В раздела Design се създава геомет-
рията на вала (фиг. 4). 
 

 
 

Фиг. 4 Задаване на геометрията на вала 

В същия раздел на отворения прозорец, 
валът схематично се визуализира като всички 
специфични размери са показани в отделните 
полета (фиг. 2). От секцията Placement се за-
дава положението на вала и ориентацията на 
пространствената координатна система, 
спрямо която той се изчислява. 
 
Стъпка III: 

От секцията Sections в раздела Sections се 
посочва външната форма на отделните стъпа-
ла с характерните канали и отвори в тях (фиг. 
4). Задават се необходимите размери и вида 
на свързаността им с детайли от сглобената 
единица, с които те са в контакт. В случая 
валът е конструиран с четири цилиндрични 
стъпала с размери, дадени в дясната част на 
прозореца Shaft Component Generator (фиг. 4). 
 
Стъпка IV: 

От секцията Sections в раздела Bore on the 
left/right се избира вида и се построява с не-
обходимите размери концентричен осов от-
вор във вала. Стойността на размерите и вида 
на формата на отвора на проектирания вал са 
показани на (фиг. 5). 
 

 
 

  Фиг. 5 Построяване на концентричен ци-
линдричен проходен отвор в модела на вала 

 
Стъпка V: 

Задават се: вида и размерите на каналите и 
големините на скосяванията и закръгленията 
на острите ръбове и в преходите (фиг. 6). 

 

 
 

 
 

Фиг. 6 Задаване на форма и размери на по-
върхнините и каналите в конструкцията на 
проектирания вал 

66 



В графичните полета от фиг. 6, за желания 
участък на преходите от вала се задават ли-
нейни и ъглови стойности на съответните 
размери. Въведените конструктивни особе-
ности автоматично се визуализират в CAD 
модела, който се генерира автоматично в 
софтуерната среда на програмата. 

 
Стъпка VI: 

В раздела Calculation на прозореца Shaft 
Component Generator има пет стойностно-
графични секции, в които се избират, въвеж-
дат и изобразяват основни данни за изследва-
ния вал. 

 
1 секция – „Material“ - има четири полета. 

В първото поле се посочва материала на вала. 
За проектирания вал е избрана въглеродна 
конструкционна стомана. В останалите три 
полета програмата извежда характеристиките 
на избрания материал – съответно модул на 
еластичност E (линейна деформация, модул 
на Юнг), модул на ъглова деформация G и 

плътност на материала ρ, които са посочени 
на фиг. 7 със съответните стойности. Харак-
теристиките на материала могат да бъдат въ-
ведени с други, желани от потребителя стой-
ности. 

 
2 секция – „2D Preview“ - графично визуа-

лизиране на вала. Конструираният в стъпки 
от I до V вал се изобразява схематично в гра-
фичното поле на тази секция (фиг. 6). При 
въвеждане на подходящи стойности в полета-
та на останалите секции от раздела Calcula-
tion върху схематичното изображение на вала 
се отразяват графично съответните промени 
на силите, моментите и опорите. 
 

3 секция – „Calculation properties“ – по-
сочват се характерни геометрично-
кинематични параметри за изследваната сис-
тема вал-маси. Определя се метода за изчис-
ляване на редуцираните напрежения (фиг. 7). 
Конкретните стойности са посочени в полета-
та на секцията. 

 

 
 

Фиг. 7 Пресмятане на вала по зададени стойности „натоварване-материал-площ“ 
 

4 секция – „Loads & Supports“ – в отдел-
ните полета на секцията се избират силовите 
компоненти и се задават вида, ориентацията, 
фиксираното място и числените стойности за 
приложеното натоварване, както и за положе-
нието на опорите, в които валът е установен 
(фиг. 7). 

В разглеждания случай, за силовото нато-
варване е известно следното:  

- върху вала са приложени четири радиал-
ни сили – две са по осите на координатната 
система (успоредни на ос Ox) и две са в общо 

положение в равнината Oxy. Стойностите на 
местоположението и ориентацията им са по-
казани на фиг. 8а, а схематично те са изобра-
зени на фиг. 7; 

- по оста на вала действат два усукващи 
момента с определена големина и местопо-
ложение, стойностите на които са дадени на 
фиг. 8б. 

Вида и разположението на опорите са 
изяснени в графичното поле „2D Preview“ на 
фиг. 7, а съответните им стойности са дадени 
на фиг. 8в. 
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а) 

 

 

 
б) 

 

 
в) 

Фиг. 8 Стойности за силовото натоварване и 
лагерните опори на вала: 
а) стойности за приложените върху вала сили; 
б) стойности за действащите върху вала усук-
ващи моменти; 
в) стойности за опорите, в които е установен 
валът 

 
5 секция – „Results“ – резултати от софту-

ерното изчисляване. 
В секцията са изведени 11 полета с най-

важните стойности от извършеното якостно-
деформационно пресмятане на вала (полетата 
са визуализирани  най-дясната част на фиг. 7). 
В началното поле са изведени конкретните 
стойности за: общата дължина, масата, якост-
та на опън, границата на провлачване, въз-
никващите максимални напрежения от усук-
ване, опъновите и редуцираните напрежения, 
максималното провисване и ъгъла на усуква-
не на изследвания вал. 

В полетата от F1 до F4 и от T1 до T4 са да-
дени стойности за големините на провисване 
на вала по съответната ос на координатната 
система в участъците под приложените сили 
и моменти. 

В последните две полета са изведени стой-
ностите на реакциите и преместванията в 
опорите. 

3D CAD моделите на двете силови конфи-
гурируеми тежести от системата вал-маси са 
проектирани допълнително (фиг. 9). След то-
ва те са сглобени към вала, а валът е устано-
вен в съответните опори. Изясненият на фиг. 
9 CAD модел е получен в отделен файл и ра-
ботата по него не е описана в труда. 

  
 

Фиг. 9 Силово натоварващи тежести с определена геометрична конфигурация 
 

Сглобената единица на моделираната CAD 
система вал-маси с приложеното силово на-

товарване и съответните опори, в които е ус-
тановен валът са показани на фиг. 10. Прило-
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жената от програмата координатна система е 
дясно ориентирана като направлението на 
оста Oz съвпада с геометричната ос на вала, 

оста Ox е във вертикалната равнина с посока 
нагоре, а оста Oy е в хоризонталната в посока 
към наблюдателя.  

 
 

Фиг. 10 Механо-математичен CAD модел на механична система вал-маси, 
моделирана в софтуерната среда на Autodesk Inventor 

 
Стъпка VII: 

В раздела Graphs на прозореца Shaft Com-
ponent Generator има обособени три изчисли-
телно-информационни секции – „Graph Selec-

tion“; „Graph“ и „Results“(фиг. 11). В поле-
тата на всяка от тях  се задава натоварването 
на вала, след което се визуализират диагра-
мите на състоянието му. 

 

    
 

Фиг. 11 Графично визуализиране на получените резултати 
 

В първата секция Graph Selection се изби-
ра, кое от пресметнатите по-горе неща от си-
лово натоварената механичната система вал-
маси да бъде графично визуализирано в съот-
ветната равнина от координатната система – 
срязващи усилия; огъващ момент; ъгъл на 
усукване; провисването на вала; напрежения 
от огъване, срязване, усукване; редуцирани 
напрежения; идеална форма на вала. 

Във втората секция Graph се изобразяват 
графично съответно посочените от първата 
секция изчислени зависимости, диаграми на 
моменти и/или идеалната форма на вала. 

 
В третата секция Results са изведени стой-

ностите от извършените пресмятания на якос-
тните натоварвания и деформационното със-
тояние на вала. 
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На фиг. 12 са обобщени резултатите от из-
вършеното софтуерно изследване на изпитва-
ния вал в средата на Inventor. В табличен вид 
са показани стойностите на основни качест-
вени, силови и геометрични показатели. Да-
дени са данни на масата, материала, провис-
ването, усукването, напреженията и други. 
Графично са визуализирани най-важните ди-
аграми. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Preview 

 
 Shear Force 

 

 
 

 Shear Force, YZ Plane 

 
 

 Shear Force, XZ Plane 
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 Bending Moment 

 
 Bending Moment, YZ Plane 

 
 

 Bending Moment, XZ Plane 

 
 

 Deflection Angle 

 
 

 Deflection Angle, YZ Plane 

 
 

 Deflection Angle, XZ Plane 

 

 Deflection 

 
 

 Deflection, YZ Plane 

 
 

 Deflection, XZ Plane 

 
 

 Bending Stress 

 
 

 Bending Stress, YZ Plane 

 
 

 Bending Stress, XZ Plane 
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 Shear Stress 

 
 Shear Stress, YZ Plane 

 
 

 Shear Stress, XZ Plane 

 
 

 Torsional Stress 

 
 

 Tension Stress 

 
 

 Reduced Stress 

 

 Ideal Diameter 

 
 

Фиг. 12 Диаграми, получени от компютърно-
то изчисляване на изследвания вал в софту-
ерната среда на Inventor 

 
Анализ на получените резултати 

 

След анализиране на получените резултати 
от пресмятането на вала в софтуерната среда 
на Inventor се установи следното: 

1) Най-натоварен е изтънения участък на 
вала от опората, в която получава задвижване 
до първата приложена сила. 

2) Най-голямо провисване се получава под 
приложените сили между двете опори и в 
края на конзолния участък. Те съответстват 
на максималните амплитуди на възникващите 
в процеса на експлоатация огъващи и усук-
ващи трептения. 

3) Изчислените резултати до голяма сте-
пен съвпадат с резултатите, получени от ана-
литичното изчисление и пресмятането на вала 
в MITCalc [5; 6]. 

 
Изводи 

 

1) Резултатите получени от два независи-
мо използвани софтуера за якостно и дефор-
мационно изчисляване на силово натоварени 
валове потвърждават верността на извърше-
ното изследване, което се потвърждава и от 
аналитичното изчисляване и от проведения 
експеримент, който не е отразен тук. 

2) Възникващите в процеса на работа ме-
ханични трептенията на изследваната система 
вал-маси допълнително натоварват вала. В 
следствие на това значително се увеличават 
вътрешните напрежения, което намалява ра-
ботоспособността и живота на вала. 

3) Отслабването на сечението на вала, 
въпреки отсъствието на концентратори на 
напрежение, оказва неблагоприятно въздейс-
твие върху неговата товароносимост. 

4) В конзолния участък от вала се получа-
ват еластични деформации по-големи откол-
кото в участъка между двете опори при усло-
вие, че той е почти два пъти по-слабо натова-
рен и е четири пъти по-къс от междулагерния 
участък при по-голямо напречно сечение. 
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Заключение 
 

1) Съпоставянето на резултатите, получе-
ни от пресмятането на валовете по различен 
начин, е необходимо за гарантирането на ра-
ботоспособността на вала и сигурността на 
машината като цяло. Това е необходимо осо-
бено при отговорни случаи, при прецизни 
технологии и тежко натоварени машини, как-
вито са в минната механизация. 

2) Големината на възникващите и дейст-
ващи трептения върху силово натоварени ва-
лове трябва да бъде максимално ограничена, 
за де се удължи живота както на вала, така и 
на съответния възел, механизъм или машина, 
с която той е свързан. 

3) Конзолните участъци от валове трябва 
да бъдат по възможност с минимална дължи-
на и да са минимално натоварени, за да може 
да се гарантира по-дълъг живот и работоспо-
собност на вала и машината. 

4) Представеният алгоритъм може да бъде 
използван при изчисляване на валове както в 
учебния процес, така и в практиката. 

 
Приноси 

 
Разработен е софтуерен алгоритъм в прог-

рамната среда на Inventor по зададена стан-
дартна методика, заложена в програмата, с 
която е извършено многовариантно изследва-
не на вал от механична система. 

 
Приложение 

 
 Резултати от извършения якостно-

динамичен анализ в Inventor. 
На следващите фигури са графично визуа-

лизирани якостно-деформационното състоя-
ние на вала, възникващите напрежения и ко-
ефициентите на сигурност при зададено нато-
варване. 

 

 
 

Фиг. 13 Напрежения по “Von Mises” 

 
 

Фиг. 14 Възникващи напрежения по трета 
якостна теория 

 

 
 

Фиг. 15 Изменение на коефициента на сигур-
ност 

 

 
 

Фиг. 16 Отчитане на контактното налягане 
 

 
 

Фиг. 17 Еквивалентна деформация на вала 
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Фиг. 18 Деформация на вала по трета якостна 
теория 

 

 
 

Фиг. 19 Големина на линейното провисване 
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УСУКВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ НА ВАЛ ПРИ КИНЕМАТИЧНО СМУЩЕНИЕ ОТ 
ЧЕТИРИЗВЕНЕН МЕХАНИЗЪМ 

 
Стефан Пулев, Гергана Тонкова 

 
TORSIONAL VIBRATIONS OF SHAFT IN KINEMATIC DISTURBED BY 

A FOUR-BAR LINKAGE MECHANISM 
 

Stefan Pulev, Gergana Tonkova 
 

ABSTRACT: This work presents the mechano-mathematical modelling of the torsional vibrations of a shaft 
with two rotating masses which is driven by a four-bar linkage mechanism. A formula is derived for the kinemat-
ic-disturbance caused by the linkage. A mechano-mathematical model with two degrees of freedom is used. The 
differential equations describing the vibrations are derived with methods from analytical mechanics. The law of 
the torsional vibrations is derived analytically. Values are obtained for the periodically changing dynamic twist-
ing moments of the shaft's sections. These can help solve various problems in determining size and stiffness. A 
numerical example is provided along with diagrams and amplitude-frequency response charts of the vibrations. 

Key words: torsional vibrations, a shaft, kinematic-disturbance, a four-bar linkage mechanism. 
 

Въведение 
 

Целта на изследването в работата е да бъде 
изяснена същността на възникващите усук-
ващите трептения на стъпален вал при нали-
чие на периодично кинематично смущение от 
четиризвенен механизъм. На фиг. 1 е показа-
на геометрично-кинематичната схема и начи-
на на задвижване на вала. Електродвигателят 

1 работи в стационарен режим. Честота на 
въртене на вала на двигателя е константа. От 
двигателя въртеливото движение се предава 
на фланеца 3 посредством клиноремъчната 
предавка 2. На фланеца 3 с център т. О и екс-
центрицитет e  е монтиран диск, в чиято точ-
ка A ставно е закрепен единия край на мото-
вилка АВ от четиризвенния механизъм. 

 

 
 

Фиг. 1. Конструктивна схема на задвижването 
Другият край B на мотовилката АВ е свързан 
чрез цилиндрична става към края В на коляно 
О1В. Вторият край на коляното O1 е фикси-

ран към изпитвания вал, като оста на вала 
минава  
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през точка O1. Дължините на мотовилката и 
коляното О1В са означени съответно с b  и a. 
 

Опростената кинематична схема на чети-
ризвенния механизъм е показана на фиг. 2.  
Входното коляно ОА се върти с постоянна 
ъглова скорост ω  и завъртането му е tω . По-
ради малкият ексцентрицитет e  в сравнение с 
останалите размери за преместването на точ-
ка В е подходящо представянето  
 

.sin=BS e tω .  (1) 
 
От друга страна изходното коляно, заедно с 
разглеждания вал, извършва ротация и точка 
В описва дъгата ′ ′′B B . Ъгълът на завъртане на 
О1В е означен с ξ  и за преместването на точ-
ката В е в сила формулата 
 


0 .=BB aξ .  (2) 

Но 
0=BS BB  и след приравняване на десните 

страни на (1) и (2) се получава 
 

sin=
e t
a

ξ ω .  (3) 

 

При полагането =
e
a

λ  намираме окончател-

ния вид на кинематичното смущение от чети-
ризвенния механизъм, а именно 
 

.sin= tξ λ ω .  (4) 
 

ξ

ωt
O

O1

e

A
b

B0

B'
B B''

a

 
 

     Фиг. 2. Кинематична схема на четиризве-
нен механизъм 
Механо-математичен модел 
 

На фиг. 3. е представен динамичния модел 
за изследване на усукващите трептения. Разг-

лежда се вал с два участъка, носещ две роти-
ращи маси. Инерционните им моменти са оз-
начени с 1J  и 2J . За обобщени координати се 
избират завъртанията на дисковете 1ϕ  и 2ϕ  
спрямо положението на вала, при което той е 
неусукан. Съответните на завъртанията 
обобщени скорости са 1ϕ  и 2ϕ . Коефициен-
тите на еластичност в двата участъка са 1c  и 

2c . 
 

ξ

c1 c2

ϕ1

J1 J2

ϕ1
.

ϕ
ϕ.

2
2

 
 
Фиг. 3. Механо-математичен модел на меха-
ничната система вал-маси 
 

Изразът за кинетичната енергия на разг-
лежданата механична система е квадратна 
функция на обобщените скорости и има вида: 
 

    2 2
1 1 2 2

1 1
2 2

= + T J Jϕ ϕ        (5) 

 
Потенциалната енергия на механичната 

система е квадратна функция на обобщените 
координати и се представя с израза: 

 

( ) ( )2 2
1 1 2 2 1

1 1 .
2 2

= − + −П c cϕ ξ ϕ ϕ   (6) 

 
Нейните производни спрямо обобщените 

координати са: 
 

( ) ( )

( )

1 1 2 2 1
1

2 2 1
2

.

∂ = − − −∂
 ∂ = −
∂

П c c

П c

ϕ ξ ϕ ϕ
ϕ

ϕ ϕ
ϕ

  (7) 

 
С използването на уравненията на Лаг-

ранж от II-ри род [2] се получават следните 
диференциални уравнения за движение на 
механичната система: 

( )1 1 1 2 1 2 2 1

2 2 2 1 2 2

sin
0.

+ + − =

− + =





J c c c c t
J c c
ϕ ϕ ϕ λ ω
ϕ ϕ ϕ

 (8) 
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Това е нехомогенна система от втори ред с 
постоянни коефициенти. Честотното уравне-
ние на механичната система има вида 

 

   ( )
2

2 1 2 1 2
2

2 2 2

0.
+ − −

∆ = =
− −

c c k J c
k

c c k J
  (9) 

 
и неговите корените 1k  и 2k  са собствените 
честоти  

2
2 2 1 2 2 1 2 1 2

1,2
2 1 2 1 1 2

1 4
2

  + + = + ± + −    

c c c c c c c ck
J J J J J J

(10) 

 
Чисто принудените трептения на вала, ко-

ито имат важно значение за практиката се да-
ват от частното решение на системата урав-
нения (5) във вида: 

 
1 1 2 2sin , sin .= =D t D tϕ ω ϕ ω         (11) 

 
Тук 1D  и 2D  са неизвестните амплитуди, а 

честотата ω  съвпада с тази на смущението. 
След заместване на (11) в системата диферен-
циални уравнения (8) и приравняване на кое-
фициентите пред sin tω  от двете страни на 
равенствата, се получава системата алгебрич-
ни уравнения: 

 

( )
( )

2
1 2 1 1 2 2 1

2
2 1 2 2 2

.

0.

+ − − =

− + − =

c c J D c D c

c D c J D

ω λ

ω
    (12) 

 
Нейното решение дава амплитудите на 

принудените усукващи трептения на разг-
лежданата механична система: 

 
1 2

1 2, ,∆ ∆
= =
∆ ∆

D D            (13) 

 
където 
 

( )
( )( )

4 2
1 2 1 2 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 1 2

∆ = −  + +  + = 

= − −

J J J c J c c c c

J J k k

ω ω

ω ω
(14) 

 

        ( )1 2 2
1 1 2 22

2 20
−

∆ = = −
−

c c
c c J

c J
λ

λ ω
ω

    (15) 

 
2

1 2 1 1
2 1 2

2

.
0

+ −
∆ = =

−
c c J c

c c
c

ω λ
λ    (16) 

 

След заместване на изразите (13) в частно-
то решение (11) се получава законът за чисто 
принудените трептения на изследваната ме-
ханична система  

  

( )
( )( )

( )( )

2
1 2 2

1 2 2 2 2
1 2 1 2

1 2
2 2 2 2 2

1 2 1 2

sin ;

sin .

−
=

− −

=
− −

c c J
t

J J k k

c c t
J J k k

λ ω
ϕ ω

ω ω

λϕ ω
ω ω

 (17) 

 
Ако бъде изпълнено условието 
 

2
1 1 2 2

2

2

0 0 0D c J

c
J

ω

ω

∆ = ⇒ = ⇒ − = ⇒

⇒ =
(18) 

 
се наблюдава явлението антирезонанс [1]. 
Първата конфигурация от тежести с инерцио-
нен момент 1J  остава неподвижна, въпреки 
наличието на кинематично смущение. В такъв 
случай втората конфигурация с инерционен 
момент 2J  може да се използва като динами-
чен гасител на усукващи трептения.  

С помощта на изведения закон (17) на 
принудените трептения могат да се определят 
динамичните моменти, натоварващи двата 
участъка на вала. Те се дават с изразите: 

 
( )1 1 1= −M c ϕ ξ   и ( )2 2 2 1= −M c ϕ ϕ   (19) 

 
Числен пример 

 
С цел да онагледим и анализираме изведе-

ните по-горе зависимости провеждаме числен 
експеримент при следните стойности на па-
раметрите на трептящата система: 

 
135=b mm                    (20) 

 
121=a mm                    (21) 

 
29,5=e mm                  (22) 

 
0,244=λ                      (23) 

 
2

1 0,0162876 .=J kg m    (24) 
 

     2
2 0,01760732 .=J kg m     (25) 

 
      1 5117=c Nm                  (26) 

77 



 
      2 22594=c Nm               (27) 

 
      170,5 −= sω                    (28) 

 
Резултатите от числения пример са полу-

чени с програмата MATLAB и са представени 
графично. На фиг. 4 и 5 е даден закона за 
движението. Виброграмите на обобщените 
скорости са изобразени на фиг. 6 и 7. На фиг. 
8 и 9 може да се проследи изменението на 
динамичните моменти, натоварващи двата 
участъка на вала. Отчетени са 

1max 42,6 .=M N m  и 2max 22,2 .=M N m . 
Амплитудно-честотната характеристика на 
трептенията е приложена на фиг. 10. Наблю-
дават се двете резонансни области около соб-
ствените кръгови честоти 1

1 376,55 −=k s  и 
1

2 1685,9 −=k З s  . 
 

 
 
        Фиг. 4. Закон на движението по първата 
обобщена координата 
 

 
 

       Фиг. 5. Закон на движението по втората 
обобщена координата 

 
 

 Фиг. 6. Виброграма на първата обобщена 
скорост 
 

 
 

 Фиг. 7. Виброграма на втората обобщена 
скорост 
 

 
 

 Фиг. 8. Изменение на динамичния момент в 
първи участък на вала 
 

 
 Фиг. 9. Изменение на динамичния момент 
във втори участък на вала 
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Фиг. 10. Амплитудно-честотна характерис-
тика на трептенията 

 
Анализ на резултатите 
В настоящата работа е извършено механо-

математично моделиране на усукващите 
трептения на вал с две ротиращи маси, чието 
задвижване включва и четиризвенен механи-
зъм. Изведена е формулата за кинематичното 
смущение, внасяно от четиризвенника. С ме-
тодите на аналитичната механика са получени 
диференциалните уравнения, описващи треп-
тенията на вала. Аналитично е получен зако-
на на възникващите чисто принудени усук-
ващи трептения. Получени са стойностите на 
периодично изменящите се динамични усук-
ващи моменти в участъците на вала. С тяхна 
помощ могат да бъдат решавани различни 

задачи за оразмеряване или якостни провер-
ки. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ. ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 1169/2011 

 

Галина Григорова 

 

DETERMINATION OF FOOD AND ENERGY OF DAIRY PRODUCTS. REQUIREMENTS 

REGLAMINT EU 1169/2011 

 

Galina Grigorova 

 
ABSTRACT: Food safety is of paramount importance for human health. International organizations and na-

tional supervisory authorities have focused their efforts mainly towards food security of market- be edible and 

not have harmful effects on consumers. The mandatory nutrition declaration include: energy value; the amounts 

of fat, carbohydrates, protein. The energy value is calculated using the conversion factors listed in Annex XIV of 

Regulation EU 1169/2011 

Key words:  food, energy, carbohydrates, proteins, fats 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

Хранителната и енергийната стойност на 

хранителните продукти са основни показа 

тели за качеството на хранителните продукти. 

Чрез информацията за енергийната стойност 

на хранителните продукти бизнес опера тори-

те представят важни характеристики на про-

извежданите храни. Основните енергийни 

източници в храната са мазнините, въглехи 

дратите и белтъците. Поради това контролът 

върху тях е важно изискване за здравослов 

ното хранене. Необходимостта от енергия за 

нормалното функциониране на човешкия орга 

низъм е различна при всеки отделен индивид. 

Важни фактори са възрастта, здравословното 

състояние и физическата активност, което е 

свързано с регулиране на енергийния прием. 

Разгледана в този аспект, енергийната стой 

ност се явява един от базовите показатели за 

определяне на научнообосновани физиологи 

чни норми за правилното хранене на насе 

лението. 

Осъзнавайки важността на темата и в име-

то на добрата информираност на потребителя 

Европейската комисия въведе нови изисква 

ния за етикетирането на енергийната стой 

ност на храните. Те са представени в Регла 

мент ЕС №1169/2011.  

Европейската комисия смята, че е целесъ 

образно задължителната информация за хра 

нителната стойност да се посочва за 100g или 

100ml.[1] 

Доброто етикетиране не е средство да се 

гарантира, че храните на пазара са безопасни. 

То обаче не трябва да въвежда в заблуждение 

потребителите, а да им гарантира, че ще на 

правят информиран избор и здравето им ще 

бъде защитено. Етикетирането на храните е 

важен метод за осведомяване относно състава 

на продуктите и дава възможност на потре 

бителите правилно да идентифицират под 

ходящите продукти за индивидуалният им 

режим на хранене. Отделни съставки на хра-

ните или вещества, които се използват при 

тяхното производство, могат да причинят 

алергии или непоносимост при някой хора, 

включетелно да бъдат опасни за здравето. 

Затова информацията на етикетите трябва да 

бъде прицизна, а една част от нея абсолютно 

задължителна. За улесняване на потребителя 

се изисква върху етикета да бъдат посочени 

хранителните съставки и енергийната стойно 

ст на продуктите. 

Общите принципи за предоставяне на ин-

фор мация/етикетиране/ за храните на потре-

бите лите се определят с Регламент 

1169/2011,  кой то влиза в сила в края на 

2014г. Главната зада ча на Регламента е чрез 

предоставяне на ин формация за храните да 

се постигне високо ниво на защита на здраве-

то и на интересите на крайните потребители и 
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основа за техния информиран избор и безо-

пасно използване на продуктите. 

Задължителното обявяване на хранителна-

та стойност включва енергийната стойност и 

ко личествата мазнини, въглехидрати и бел-

тъчи ни.[2]  

Тъй като в отделни Европейски страни се 

използват различни символи и графики за 

представяне на хранителната и енергийна 

стойност, но това не се е наложило като обща 

европейска практика, ЕК изисква от всички 

свои членки да се съобразяват с критериите, 

разписани в Регламент 1169/2011[1] 

Целна на настоящият анализ е да се опре-

дели съдържанието на основните енергийни 

източ ници (мазнините, въглехидратите и 

белтъци те) в кисело мляко (краве, биволско, 

овче, ко зе), сирене (краве, овче, козе), извара 

(пълно масле на и диетична)и да се изчисли 

енергий ната им стойност в 100g и да бъдат 

предста вени в килокалории (kcal). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Определяне съдържанието на мазни-

ни в кисело мляко по ISO 2446 

При този метод се отделя съдържанието на 

маслената съставка на млякото в бутирометър 

чрез центрофугиране. Предварително със сяр 

на киселина се утаяват протеините. Отделя 

нето на мазнините се подпомага с добавка на 

1 ml изоамилов алкохол. Съдържанието на 

мазнините се отчита в процент върху скалата 

на бутирометъра . 

2. Определяне съдържанието на мазни-

ни в сирене/извара по ISO 3433. Определя-

не на масленото съдържание на сиренето. 

Метод на Ван  Гулик. 
При този метод пробата се разгражда със 

сяр на киселина. Мазнините се отделят от про 

дукта в бутирометъра на Ван Гулик. Съдържа 

нието на мазнините се директно на скалата на 

бутирометъра. 

3.Определяне съдържанието на въгле-

хидра ти  
Методът се основава на хидролиза на ни-

ше сте под въздействието на солна киселина и 

температура и определяне на монозахаридите 

чрез фелингов разтвор и натриев тиосулфат.  

4. Определяне съдържанието на белтък 

по БДС 6231 

Определянето на белтъчното съдържание 

се извършва по метода на Келдал. Определе-

но количество от пробата се изгаря посредст-

вом сярна киселина, в присъствието на ката-

лиза тор, при което азотът на органичните 

състав ки се превръща в амонячен азот. Амо-

някът се освобождава, чрез прибавяне на нат-

риева основа, абсорбира се в разтвор на борна 

кисе лина, след което се титрува със сярна 

кисели на. 

  

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: 

 

Задължителното обявяване на хранителна-

та стойност на етикетите включва: енергийна 

стойност; количество на мазнините, въглехи 

дратите и белтъка. Енергийната стойност се 

изчислява чрез използване на фактори на 

превръщане, посочени в приложение XIV на 

Регламент ЕС 1169/2011   

Изследвани са енергийните стойности на 

кисе ло мляко (краве, овче, биволско и козе), 

на си рене (краве, овче, козе) и на пълномас-

лена и диетична извара. 

Лабораторно са определени стойностите за 

съ държание на белтъчини, мазнини и въгле-

хи драти в 100g кисело мляко и са представе-

ни на фиг.1 

 

 
 

Фиг.1. Съдържание на макронутриенти (g) в 100 g нетна маса кисело мляко (краве, 

биволско,овче, козе) 
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1.Определяне съдържанието на макро-

нутриенти и енергия в 100g нетна маса на 

кисело мляко 
 

В биволското мляко има най-голямо кол 

ичество мазнини – 7 g. С най-ниска масленост 

е козето (3 g  ) и кравето мляко (2 g).Консума 

цията на мляко за денонощие трябва да бъде 

450cm
3  

за деца от 1 до 2 години; 500 cm
3
 за 

деца от 3 до 6 години; 550 cm
3
 за деца от 7 до 

13 години, а при юношите и девойките 450 

cm
3
. Важни за детското хранене са амино 

киселините лизин, триптофан и хистидин, 

които осигуряват растежа. Те се набавят най-

вече от изварата, където са в най-благо при-

ятно за усвояване съотношение.(Несторо ва 

В.,1995).  

 
Фиг.2. Енергийна стойност (ксal) на различни видове кисело мляко  

 

Овчето и биволското кисело мляко са с  

висо ка енергийна стойност, съответно 91,78 

kcal (384kJ) и 95,96 kcal (401,50 kJ). Киселото 

кра ве и козе мляко имат значително по-

ниска ен ергийна стойност, съответно 45,84 

kcal (191,8 0 kJ) и 53,8 kcal (225,10 kJ). Затова 

и овчето и биволското мляко не са за пред-

почитане от малки деца и по-възрастни хора. 

Ос новният белтък в кравето, овчето и би-

волското мляко се нарича казеин. Заради не-

го те са по-трудно смилаеми от човешкото, 

кобилеш кото и магарешкото мляко. Здрави-

ят органи зъм се справя добре с казеиновите 

млека, ос обено когато са подквасени. При 

млечноки селата ферментация белтъкът се 

превръща под въздействието на бактерии в 

лесноусво ими продукти. Кравето мляко съ-

държа 8% трудно смилаем казеин и 20% 

водноразтво рим албумин. 

Енергийната стойност на дневната храни 

телна дажба за хората над 60 години е от 6227 

kJ (1500kcal) до 8786 kJ (2100kcal) за мъжете 

и от 5650 kJ(1425kcal) до 7550 kJ(1800kcal) за 

жените. При хора с повишена двигателна ак 

тивност енергийните потребности нарастват 

пропорционално на извършената работа. 

По химичен състав овчето мляко надмина-

ва значително кравето. В него има много по-

големи количества мазнини, калций, белтъ 

чини, кобалт и фосфор. Витамините от В-ком 

плек са също са в превес. Овчето мляко е из 

ключително богато на заменими и незаме 

ними мастни киселини и се усвоява много 

добре от организма. То съдържа големи колич 

ства витамин А и D. Вкусът и миризмата му 

се определят до голяма степен от съдъ ржа-

щите се капринова и капронова киселина в 

неговите мазнини. По-белият цвят на овчето 

мляко се дължи на по-малкото съдържание на 

пигмента каротин. 

2.Определяне съдържанието на макрону 

триенти и енергийните стойности в 100g 

нетна маса извара 

Изварата е млечен продукт, които може да 

се произведе от различни продукти на млек 

опре работването – основно прясно мляко и 

суро ватка.  Изварата има ронлива, зърнеста 

струк тура. Тя е със слаб млечнокисел мирис, 

а вкусът й е най-често сладникав, млечноки-

сел до леко солен. Най-ценната съставка на 

изварата е калция, заради  положителни му 

ефекти върху организма. Според най-нови 

научни изследвания, калцият е и много важен 

за профилактика на рака, тъй като укрепва 

междуклетъчните връзки. Изварата съдържа 

също така фосфор, желязо, магнезий, амино 

киселини, метионин и лизин, които пони жа-

ват нивото на холестерола. Тя е богата и на 

белтъчини, които се усвояват по-добре в 

сравнение с тези от месото и от рибата. При 

http://www.edna.bg/zdravoslovno/syveti/pazi-gi-4213811
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безмаслената сирищнокисела извара съдър 

жанието на белтък е 17,2% [8]. Изварата е чу 

десен и сравнително евтин източник на пъл-

ноценни белтъчин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3. Съдържание на макронутриенти (g)  Фиг.4. Енергийна стойност (ксal) на извара  

в 100 g нетна маса извара 

 

Изварата е сравнително добър източник на 

витамин В2 и холин. В по-ограничени коли 

чества се срещат още витамин A, E, B12, фоли 

ева киселина. Изварата е продукт с нисък гли 

кемичен товар. Единствената захар, която тя 

съдържа е лактоза, и то в неголеми количест-

ва, което я прави предпочитана хра на от хо-

рата с лактозна непоносимост. Пълно масле-

ната извара е предпочитана при хора занима-

ващи се със спорт. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5. Съдържание на макронутриенти (g) Фиг.6. Енергийна стойност (kcal) на 100g  

 100 g нетна маса сирене     краве, овче и козе сирене 

 

3.Определяне съдържанието на макро-

нутриенти и енергия в 100g нетна маса 

сирене  
Овчето сирене е с най-висока масленост. 

Въпреки високата си масленост според спе-

циалистите сиренето е сред продуктите, кои-

то трябва несъмнено да присъстват в менюто 

на хората страдащи от хроничен гастрит.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кравето мляко, сирене и други млечни 

продукти са важен източник на мазнини в 

храната на децата и юношите.От всички изс 

ледвани продукти се вижда, че овчето сирене 

е с най- високо съдържание на мазнини 28g, а 

с най- ниско съдържание на мазнини е краве 

то 2 g и козето 3 g кисело мляко.Поради нама 

леното съдържание на наситени мастни кисе 

лини и холестерол, на учениците се препо 

ръчва да консумират нискомаслени млека с 
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масленост до 2 %. Същото се отнася и за сире 

нето и другите млечни продукти, които се под 

бират с по-ниско съдържание на мазнини 

спрямо продуктите от същата група. 

Мазнините проявяват във възможно най-

голя ма степен полезното си действие, ако в 

храни телната дажба се съдържат почти равни 

коли чества растителни, млечни и други жи-

вот ински мазнини. Препоръчваното за уче-

ници балансирано съотношение между бел-

тъците и мазнините в грамове е 1:1 

Млякото и млечните продукти, месото, 

риба та , яйцата са едни от най- добрити из-

точници на белтък в нашето хранене 

Мазнините са важна съставка на нашата 

хра на. За да задоволи своите потребности от 

раз личните групи мастни киселини, фосфо 

липиди, стероли и мастноразтворими ветами 

ни здравият човек трябва да консумира разн 

ообразни мазнини, както от растителен така и 

от животински произход. Някои от тях са по-

добри за нашето здраве, отколкото са други, 

поради което ние трябва да изберем тях и да 

ги консумираме умерено. Когато избираме 

мазнините  ние трябва да предпочетем тези от 

тях, които съдържат по-малко количество 

наситени мастни киселини, трансмастни ки 

селини и холестерол, за да намалим на първо 

място риска от сърдечносъдови заболявания 

чрез намаляване на кръвните нива на общия 

холестерол и липопротеините с ниска плът 

ност. В своето хранене трябва да отделим го 

лямо внимание на храните, които са добри из 

точници на омега-3 полиненаситени мастни 

киселини.  

Нормално въглехидратите обезпечават 55-

60%от общата енергийна стойност на храна-

та. Потребностите от въглехидрати на възрас-

тния човек се определя главно от не говия 

енергоразход-колкото той е по-голям, толкова 

по големи са въглехидратните потре бности 

Храната е един от най-важните за човека 

фак тори на обкръжаващата го среда, който 

оказва изключително важно, мощно и разно-

образно въздействие върху неговия органи-

зъм. 
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ОЦЕНКА НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ И ТРАНСМАСТНИ КИСЕЛИНИ В МАСТ-

НАТА ФРАКЦИЯ НА КРАВЕ КИСЕЛО МЛЯКО 

Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Цонка Оджакова, Димитър Гаджев 

 

ASSESMENT OF BYOLOGICALY ACTIVE AND TRANS FATTY ACIDS IN FAT FRAC-

TION ON THE COW’S YOGURT 

 

Silviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Tzonka Odjakova, Dimitar Gadjev 

 
ABSTRACT: Natural sources of trans isomers of fatty acids are primarily the milk fat and other fats from 

animal origin. The study was conducted with sour milk containing 2, 3 and 4.5% for the determination of biolog-

ically active and trans fatty acids and qualitative assessment of the fat fraction. Yogurt with 4,5% fat have a 

highest content of SFA- 3,13 g / 100g product, MUFA- 1,18 g / 100g product, PUFA-0,15 g / 100g product, ole-

ic- 0.98 g / 100g product, linoleic-0,08 g / 100g product, trans fatty acids- 0,14 g / 100g product, CLA-0,03 g / 

100g product as long as 2% yogurt is the poor of biologically active fatty acids- oleic acid- 0,43 g / 100g prod-

uct, linoleic- 0,04 g / 100g product, trans fatty acids- 0,09 g / 100g product, CLA-0,01 g / 100g product. Lipid 

preventive score, index of atherogenicity and thrombogenicity is highest at 4,5% yogurt - 9,50 g / 100g product, 

3,02 and 2,82. The analyzed yoghurts are characterized as a food product with a low content of trans fatty acids 

- 0,06 to 0,14 g / 100g product and a low content of saturated fatty acids in the yogurt with 2% fat-1,45. 

Key words: yogurt, trans fatty acids, CLA 

 

Въведение 

 

Киселото мляко е млечен продукт, произ-

веден от бактериална ферментация на мляко 

чрез използването на Lactobacillus Bulgaricus 

и Streptococcus Thermophilus. То е широко 

разпространен хранителен продукт на Бал-

канския Полуостров и Средния Изток и се 

произвежда от краве, овче, козе, биволско 

мляко или смес и е една от най-

здравословните и питателни храни 

(Serafeimidou et al., 2012, Gahruiea et al.,2015). 

Florenceet al., 2012, установяват че използва-

нето на органично краве мляко в сравнение с 

конвенционално за производството на краве 

кисело мляко носи повече здравословни пол-

зи, тъй като съдържанието на наситени маст-

ни киселини е по-ниско, поради увеличаване 

на биологичноактивните транс мастни кисе-

лини: транс октадеценова киселина-1,6 пъти, 

CLA-1,4 пъти и алфа линоленова-1,6 пъти 

спрямо конвенционалното кисело мляко. 

Serafeimidou et al., 2013 при изследванията си 

върху срока на съхранение на кисело мляко 

от крави и овце, установява че наситените 

мастни киселини при кравето кисело мляко 

нарастват, докато при овчето намаляват, оме-

га три мастните киселини нарастват и при 

двата вида кисело мляко в края на срока на 

съхранение, докато спрегнатата линолова ки-

селина намалява при съхранение на кравето 

кисело мляко, но при овчето нараства. Диети-

те, богати на наситени мастни киселини като 

лауринова (С12:0), миристинова (С14:0), пал-

митинова киселина (С16:0) и стеаринова ки-

селина (С18:0), са силно свързани с повишен 

риск от атеросклероза, затлъстяване и коро-

нарна болест на сърцето (Pilarczyk et al, 2015). 

Според индексите предложени от Ulbricht and 

Southgate (1991), лауриновата (С12:0), мирис-

тиновата  (С14:0) и палмитинова киселина 

(С16:0) имат атерогенен характер, а миристи-

нова (С14:0), палмитинова киселина (С16:0) и 

стеаринова киселина (С18:0), тромбогенен 

характер, докато омега- 3, омега- 6 и мононе-

наситените мастни киселини имат антиатеро-

генен и антитромбогенен характер. Souza, et 

al., (2015) установяват при краве мляко атеро-

генен индекс- 4,10  и тромбогенен индекс-

5,17. Съотношението между хипер- и хипохо-

лестеро-лемични мастни киселини, установе-

но от Fernandez  et al., (2007) при Иберийската 

шунка под 2,5, което се определя като бла-

гоприятно спрямо останалите изледвани от 

тях видове шунка. Tonial et al., 2014, при два 
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вида риба получава стойности за АI-0,55-0,60; 

TI- 0,82-0,87 и hH-1,56-1,63. 

Дневният прием на транс мастни киселини 

не трябва да надвишава 0,5% от енергийния 

прием. Според регулационната мярка на ЕС 

No 1924/2006 на ЕП и Съвета от 20 декември 

2006 г., съдържанието на наситени мастни 

киселини и транс мастни киселини в твърди 

продукти не надвишава 1,5 g/100 g  или 0,75 

g/100 ml течност, като и в двата случая съ-

държанието на наситени мастни киселини и 

транс мастни киселини не надвишава 10% от 

дневния енергиен прием и тези храни се оз-

начават като храни с ниско съдържание на 

НМК. Претенцията, че дадена храна не съ-

държа НМК, може да бъде обозначена само в 

случайте, когато съдържанието на НМК и 

ТМК не надвишава 0,1 g/100 g продукт или 

0,1 g/100 ml течност (Regulation (EC) No 

1924/2006). 

Изследването е проведено с кисело мляко 

с масленост 2%, 3% и 4,5% за определяне съ-

държанието на билогично активни субстан-

ции и транс мастни киселини, както и качест-

вена оценка на мастната фракция. 

 

Материал и методи 

 

 Изследвани са кисели млека произве-

дени в Опитна станция по животновъдство и 

земеделие - гр. Смолян със съдържание на 

млечни мазнини съответно  2% (4 броя), 3% 

(4 броя) и 4,5% (4 броя) за мастнокиселинен 

състав и за установяване на съдържанието на 

транс мастни киселини, биологично активни 

и антиканцерогенни субстанции в мастната 

фракция. Екстракцията на общи липиди е из-

вършена по метода на Roese-Gottlieb, посред-

ством диетилов и петролеев етер и последва-

що метилиране с помощта на натриев метилат 

(CH3ONa, Merсk, Darmstadt) и сушене с 

NaHSO4.H2O. Метиловите естери на мастните 

киселини /FAME/ са анализирани с помощта 

на газов хроматограф Shimadzu-2010 (Kioto, 

Japan) снабден с пламъчно-йонизационен де-

тектор и автоматична инжекционна система 

(AOC-2010i). Анализът е извършен на капи-

лярна колона CP 7420 (100m x 0.25mm 

i.d.,0.2μm film, Varian Inc., Palo Alto, CA). За 

носещ газ е използван водород, а като make-

up газ - азот. Програмиран е режим на пещта 

на четири стъпки - началната температура на 

колоната - 80ºC/ min, която се поддържа за 15 

min, след което нараства с по 12ºC/ min до 

170ºC и се поддържа за 20 min, следва ново 

повишаване с 4ºC/min до 186ºC за 19 min и до 

220ºC с по 4ºC/min до приключване на проце-

са. 

Качествената оценка на мастната фракция 

включва следните показатели: липиден пре-

вантивен скор, атерогенен и тромбогенен ин-

декс (Ulbricht and Southgate, 1991), съотноше-

нието между хипер- и хипохолестеролемични 

мастни киселини, транс мастни киселини и 

количеството на наситените мастни киселини 

(Regulation (EC) No 1924/2006). 

ЛПС= ОЛ +2х НМК- МНМК- 0,5 ПНМК 

(1) 

 

AI= 12:0+ 4×14:0 +16:0 /[ΣMUFAs+PUFA 

n6+PUFA n3]    (2) 

 

TI=(14:0+16:0+18:0)/[ 

0.5×ΣMUFAs+0.5×PUFA n6+3×PUFA 

n−3+PUFA n3/ PUFA n6] (3) 

 

 

h/H=(C18:1n-9+C18:1n-7+C18:2n-

6+C18:3n-3+C18:3n-6+C20:3n-6+C20:4n-

6+C20:5n-3+C22:4n-6+C22:5n-3+C22:6n-

3)/(C14:0+C16:0) (4) 

 Данните са обработени по методите 

на вариационната статистика посредством 

статистическия пакет на компютърната прог-

рама EXCEL 2010. Достоверността на разли-

ките между изследваните млека е установена 

чрез t-теста на Стюдент. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Мастнокиселинният състав е важна ха-

рактеристика на маслената фракция за 

определяне на съдържанито на транс мас-

тни киселини и биологичноактивни ком-

поненти. Млечната мазнина съдържа пре-

димно наситени мастни киселини. Коли-

чеството на наситените мастни киселини 

в изследваните кисели млека варира от 

68,54 до 69,85 g/ 100g мазнина, мононена-

ситените мастни киселини са в диапазона 

от 26,30 до 27,43 g/ 100g мазнина а поли-

ненаситените от 3,12 до 3,29 g/ 100g маз-

нина. Биологично активните мастни кисе-

лини в киселото мляко са от 2,86 до 3,01 

за транс мастните киселини, от 0,43 до 

0,47 g/ 100g мазнина. за ω-3, от 2,39 до 

2,50 g/ 100g мазнина. за ω-6 и от 0,49 до 

0,56 g/ 100g мазнина при спрегнатата ли-
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нолова киселина. Съотношението между 

ω-6 и ω-3 мастните киселини е от 5,19 до 

5,54 в анализираните кисели млека (Таб-

лица 1). 
 

Таблица 1. Мастно киселинен състав на ки-

село мляко с различно съдържание на млечни 

мазнини, (g/ 100g мазнина) 

МК про-

фил 

2% 3% 4,5% 

x sd x sd x sd 

SFA 68,54 1,86 69,85 1,77 69,58 3,62 

MUFA 27,43 1,73 26,21 0,93 26,30 2,65 

PUFA 3,28 0,23 3,12 0,34 3,29 0,57 

Σ trans FA 2,97 0,16 2,86 0,91 3,01 1,07 

Σ cis FA 23,55 1,61 22,41 0,05 22,38 1,66 

Σ CLA 0,56 0,04 0,54 0,12 0,60 0,15 

C-16:0/C-

18:1cis9 
1,37 0,14 1,47 0,08 1,48 0,22 

C-16:0/C-

18:1total 
1,18 0,12 1,26 0,12 1,27 0,23 

Σ n-3 0,45 0,04 0,43 0,02 0,47 0,06 

Σ n-6 2,50 0,15 2,39 0,33 2,46 0,48 

Σ n-6/ Σ n-

3 
5,54 0,10 5,61 0,37 5,19 0,27 

Σ SCT (C-

4>C-8) 
7,10 0,22 6,95 1,21 6,60 1,00 

Σ MCT 

(C-10>C-

14) 

16,23 1,14 17,04 0,03 17,80 1,11 

CLA 

9c,11t 
0,51 0,03 0,49 0,12 0,56 0,15 

Въз основа на полученият мастнокисели-

нен профил, количеството на наситените мас-

тни киселини в крайния продукт е най-високо 

при 4,5% масленост и представлява 3,13 g/ 

100 g продукт, докато в ниско масленото 2% 

кисело мляко те са 1,39 g/ 100 g продукт. 

Аналогично са установени и съдържанието на 

моно- и полиненаситени мастни киселини, 

съответно 0,53 и 0,07 g/ 100g продукт при 2% 

кисело мляко и 1,18 и 0,15 g/ 100g продукт 

при 4,5% кисело мляко (Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Мастно киселинен състав на ки-

село мляко със различно съдържание на маз-

нини, (g/ 100g продукт) 

МК 
2% 3% 4,5% 

x sd x sd x sd 

С12:0 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,05 

С14:0 0,22 0,03 0,32 0,05 0,49 0,07 

С16:0 0,62 0,06 0,93 0,09 1,40 0,14 

С18:0 0,23 0,04 0,34 0,05 0,51 0,08 

С18:1n-9 0,43 0,06 0,65 0,09 0,98 0,14 

С18:2 

n-6 
0,04 0,01 0,05 0,01 0,08 0,02 

SFA 1,39 0,10 2,09 0,15 3,13 0,23 

MUFA 0,53 0,08 0,79 0,13 1,18 0,19 

PUFA 0,07 0,01 0,10 0,02 0,15 0,02 

TFA 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,05 

n-3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

n-6 0,05 0,01 0,07 0,02 0,11 0,02 

CLA 

9c,11t 
0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 

Основните представители на наситени-

те мастни киселини, които имат отноше-

ние към храненето на човека са лаурино-

вата (С12:0), миристиновата (С14:0) кисе-

лина, палмитинова (С16:0) и стеаринова 

киселина (С18:0). Киселото мляко с 4,5% 

масленост е с най-високо съдържание на 

тези четири представителя, съответно 

0,14, 0,49, 1,40 и 0,51 g/ 100g продукт. 

Олеиновата киселина в изследваните об-

разци е в най-висока концентрация при 

4,5%- 0,98 g/ 100g продукти най-ниска 

при 2% кисело мляко- 0,43 g/ 100g про-

дукт. Линоловата киселина в изследвани-

те кисели млека е в диапазона от 0,04 до 

0,08 g/100g продукт.   

Общото съдържание на транс мастните 

киселини в изследваните кисели млека е 

от 0,09 g/ 100g продукт при 2% кисело 

мляко до 0,14 g/ 100g продукт при 4,5% 

кисело мляко. Омега-3 мастните киселини 

при киселото мляко с масленост 2 и 3% са 

0,01 g/ 100g продукт, докато при 4,5% - 

0,02 g/ 100g продукт. Омега-6 мастните 

киселини са в диапазона от 0,05 до 0,11 g/ 

100g продукт. Друга важна биологично 

активна компонента на млечната мазнина 

е CLA, чието съдържание е най-високо 



  88 

при киселото мляко с 4,5% масленост-

0,03 g/ 100g продукт.  

Статистическата достоверност на ре-

зултатите за мастните киселини е предс-

тавена на таблица 3.  

 

 
Таблица 3. Статистическа достоверност 

на резултатите за мастнокиселинния състав 

на кисело мляко с маслиност 2, 3 и 4,5%  

*P<0.05, ** P<0.01, ***P<0.001 

Висока достоверност на резултатите е ус-

тановена при наситените мастни киселини и 

спрегнатата линолова киселина при трите ви-

да кисело мляко. 

Качествената оценка на мастната фракция 

е направена въз основа на следните показате-

ли: липиден превантивен скор, атерогенен и 

тромбогенен индекс и съотношението между 

хипер- и хипохолестеролемични мастни кисе-

лини (Таблица 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Качествени показатели на мас-

тната фракция при кисело мляко със различно 

съдържание на мазнини, (g/ 100g продукт) 

Пока-

зател 

 

2% 3% 4,5% 

X 
S

D 
X 

S

D 
X 

S

D 

LPS 
4,22,a***, 

b***, c*** 

0

,29 

6

,34 

0

,44 

9

,50 

0

,66 

AI 2,72 
0

,88 

2

,43 

0

,88 

3

,02 

0

,88 

TI 2,61 
0

,64 

2

,41 

0

,64 

2

,82 

0

,64 

h/H 0,59 
0

,14 

0

,62 

0

,14 

0

,56 

0

,14 

TFA 0,06 
0

,02 

0

,09 

0

,03 

0

,14 

0

,05 

SFA+T

FA 

1,45, a*** 

b***, c*** 

0

,08 

2

,18 

0

,12 

3

,27 

0

,18 

a- 2%/ 3% кисело мляко, b- 2%/ 4,5% кисе-

ло мляко, c- 3%/4,5% кисело мляко, *P<0.05, 

** P<0.01, ***P<0.001 

 

Липидният превантивен скор при киселите 

млека с различна масленост е най-висок при 

4,5% и достига стойност 9,50 g/ 100g продукт 

и е най-нисък при 2%- 4,22 g/ 100g продукт. 

Атерогенният индекс дава взаимовръзката 

между сумата на основните наситени мастни 

киселини и ненаситените мастни киселини, 

като първите се считат за про-атерогенни 

(благоприятстват адхезията на липиди в клет-

ките на имунната и кръвоносната система), а 

вторите за анти атерогенни (инхибират агре-

гацията на плаки и намаляват нивата на есте-

рифицирани мастни киселини, холестерол, и 

фосфолипиди, като по този начин предотвра-

тяват появата на микро- и макро- коронарни 

заболявания). Тромбогенният индекс дава 

тенденцията за образуване на съсиреци в кръ-

воносните съдове и се дефинира като съот-

ношение между протромбогенните (наситени 

мастни киселини) и антитромбогенните (мо-

ноненаситени и полиненаситените омега-3 и 

омега-6 мастни киселини) мастни киселини 

киселини (Ghaeni et. al., 2013). Атерогенният 

индекс е най-нисък при кисело мляко 3%- 

2,43, докато при 4,5% достига - 3,02, анало-

гични са резултатите и за тромбогенния ин-

декс- най- нисък при 3 % кисело мляко- 2,41 и 

най-висок при 4,5%- 2,82. Изследваните кисе-

ли млека се характеризират като хранителен 

продукт с ниско съдържание на транс мастни 

киселини - 0,06 до 0,14 g/ 100g продукт и 

ниско съдържание на наситени мастни кисе-

МК 
2% / 

3% 

2% / 

4,5% 

3% / 

4,5% 

С12:0  *  

С14:0 ** ** ** 

С16:0 ** *** ** 

С18:0 ** ** ** 

С18:1n-9 ** *** ** 

С18:2n-6 * ** * 

SFA *** *** *** 

MUFA * ** ** 

PUFA ** *** ** 

TFA  *  

n-3 *** *** *** 

n-6 * ** * 

CLA 

9c,11t 
*** *** *** 
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лини при киселото мляко с 2% масленост- 

1,45, докато при 3 и 4,5%  масленост на кисе-

лото мляко, съдържанието на наситени и 

транс мастни киселини надхвърля 1,5 g/ 100g 

продукт, следователно надвишават 10%  от 

дневния енергиен прием се определят като 

храна с високо съдържание на наситени маст-

ни киселини.  

 

Заключение 

 

От изследваните кисели млека с различно 

съдържание на мазнини най-бедно на биоло-

гично активни мастни киселини е 2% кисело 

мляко, но по качествени показатели за оценка 

на мастната фракция е най-подходящо за  

здравословното хранене  на човека и с най-

ниско съдържание на наситени и транс маст-

ни киселини, докато 4,5% кисело мляко е най-

богато на естествени биологично активни 

мастни киселини.   
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ОЦЕНКА НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ И ТРАНСМАСТНИ КИСЕЛИНИ В МАСТ-
НАТА ФРАКЦИЯ НА МАСЛО ОТ КРАВЕ МЛЯКО 

 
Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Цонка Оджакова, Димитър Гаджев 

 
ASSESMENT OF BYOLOGICALY ACTIVE, TRANS FATTY ACIDS AND QUALITATIVE 

ASSESMENT IN FAT FRACTION ON THE BUTER FROM COW’S MILK 
S 

ilviya Ivanova, Ljubomir Angelov, Tzonka Odjakova, Dimitar Gadjev 
 

ABSTRACT: The study dealt with determination of biologically active and trans fatty acids in the butter 
from cow’s milk and qualitative assessment of the fat fraction. The butter of cow’s milk have a highest content of 
SFA- 74,80 g / 100g fat in May, MUFA- 33,29 g / 100g fat, PUFA-3,88 g / 100g product, TFA- 4,22 g / 100g fat, 
CFA-27,03g / 100g fat and CLA-0,86 g / 100g fat in July. Lipid preventive score, index of atherogenicity and 
thrombogenicity is highest in May – 195,81 g / 100g product, 3,40 and 2,97. The analyzed butter are character-
ized as a food product with a higher content of trans fatty acids – 2,07 to 2,94 g / 100g product and higher con-
tent of saturated fatty acids from 47,36 to 66,89 g / 100g product. 

Key words: butter, trans fatty acids, CLA, indices 
 

Въведение 
 
Kpaвeтo мacлo e пpoдyкт, кoйтo ce дoбивa 

oт кpaвe мляko. Пpeдcтaвлявa caм пo ceбe cи 
кoнцeнтpaт нa млeчни мaзнини /78-82%, a 
paзтoпeнoтo – oкoлo 99%/. Kpaвeтo мacлo oт 
вeкoвe e пpиcъcтвaлo в мeнютo нa пpeдцитe 
ни и никoй нe гo e cмятaл зa вpeднo. По нас-
тоящем съществува тенденция, касаеща нива-
та на холестерола в тези продукти и възмож-
ността от затлъстяване. 

Благодарение на негативните ефекти на 
някои наситени мастни киселини върху чо-
вешкото здраве, млечна мазнина има лоша 
репутация, тъй като тя се състои от 65% - 75% 
наситени мастни киселини. Въпреки това, 
обширни съвременни изследвания върху 
ефекта на мастните киселини върху здравето 
на човека показва, че само някои от тях са 
отговорни за негативните последици върху 
здравето на потребителите. Диетите, богати 
на наситени мастни киселини като лауринова 
(С12:0), миристинова (С14:0), палмитинова 
киселина (С16:0) и стеаринова киселина 
(С18:0) са силно свързани с повишен риск от 
атеросклероза, затлъстяване и коронарна бо-
лест на сърцето (Pilarczyk et al, 2015). Според 
индексите предложени от Ulbricht and 
Southgate (1991), лауриновата (С12:0), мирис-
тиновата (С14:0) и палмитинова киселина 
(С16:0) имат атерогенен характер, а миристи-

нова (С14:0), палмитинова киселина (С16:0) и 
стеаринова киселина (С18:0), тромбогенен 
характер, докато омега- 3, омега- 6 и мононе-
наситените мастни киселини имат антиатеро-
генен и антитромбогенен характер. Rozbicka-
Wieczorek et al., (2015), установяват при овче 
мляко от две породи атерогенен индекс-1,35 и 
1,45 и тромбогенен индекс- 1,63 до 1,67. 
Souza, et al., (2015) установяват при краве 
мляко атерогенен индекс- 4,10  и тромбогенен 
индекс- 5,17. Съотношението между хипер- и 
хипохолестеролемични мастни киселини, ус-
тановено от Fernandez  et al., (2007) при Ибе-
рийската шунка е под 2,5, което се определя 
като благоприятно спрямо останалите излед-
вани от тях видове шунка. Tonial et al., 2014, 
при два вида риба получават стойности за АI-
0,55-0,60; TI- 0,82-0,87 и hH-1,56-1,63. 

Транс- мастни киселини във високи кон-
центрации увеличават концентрацията на 
LDL-холестерола и понижават съдържанието 
на HDL-холестерола в кръвта в сравнение при 
хранене с високо съдържание на cis- мононе-
наситени мастни киселини или полиненаси-
тени мастни киселини. Хранителният прием 
на транс мастни киселини трябва да бъде до 
4% от енергийния прием, при по-високи кон-
центрации от 5 до 6% от дневния енергиен 
прием нараства съдържанието на LDL-
холестерола и се понижава съдържанието на 
HDL-холестерола в кръвта.  
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Дневният прием на транс мастни киселини 
не трябва да надвишава 0,5% от енергийния 
прием. Според регулационната мярка на ЕС 
No 1924/2006 на ЕП и Съвета от 20 декември 
2006 г., съдържанието на наситени мастни 
киселини и транс мастни киселини в твърди 
продукти не надвишава 1,5 g/100 g  или 0,75 
g/100 ml течност, като и в двата случая съ-
държанието на наситени мастни киселини и 
транс мастни киселини не надвишава 10% от 
дневния енергиен прием и тези храни се оз-
начават като храни с ниско съдържание на 
НМК. Претенцията, че дадена храна не съ-
държа НМК, може да бъде обозначена само в 
случайте, когато съдържанието на НМК и 
ТМК не надвишава 0,1 g/100 g продукт или 
0,1 g/100 ml течност (Regulation (EC) No 
1924/2006). 

 Изследването е проведено с масло от 
краве мляко в динамика за определяне съ-
държанието на билогично активни субстан-
ции и транс мастни киселини, както и качест-
вена оценка на мастната фракция. 

 
Материал и методи 

 
 Изследвано е масло от краве мляко, 

получено в Опитна станция по животновъдс-
тво и земеделие - гр. Смолян със съдържание 
на млечни мазнини между 80 и 86% в дина-
мика по три партиди за мастнокиселинен със-
тав и за установяване на съдържанието на 
транс мастни киселини, биологично активни 
и антиканцерогенни субстанции в мастната 
фракция.  

Екстракцията на общи липиди е извърше-
на по метода на Roese-Gottlieb, посредством 
диетилов и петролеев етер и последващо ме-
тилиране с помощта на натриев метилат 
(CH3ONa, Merсk, Darmstadt) и сушене с 
NaHSO4.H2O. Метиловите естери на мастни-
те киселини /FAME/ са анализирани с помощ-
та на газов хроматограф Shimadzu-2010 
(Kioto, Japan) снабден с пламъчно-
йонизационен детектор и автоматична ин-
жекционна система (AOC-2010i). Анализът е 
извършен на капилярна колона CP 7420 
(100m x 0.25mm i.d.,0.2μm film, Varian Inc., 
Palo Alto, CA). За носещ газ е използван во-
дород, а като make-up газ - азот. Програмиран 
е режим на пещта на четири стъпки - начал-
ната температура на колоната - 80ºC/ min, ко-
ято се поддържа за 15 min, след което нараст-

ва с по 12ºC/ min до 170ºC и се поддържа за 
20 min, следва ново повишаване с 4ºC/min до 
186ºC за 19 min и до 220ºC с по 4ºC/min до 
приключване на процеса. 

 Качествената оценка на мастната 
фракция включва следните показатели: липи-
ден превантивен скор, атерогенен и тромбо-
генен индекс (Ulbricht and Southgate, 1991), 
съотношението между хипер- и хипохолесте-
ролемични мастни киселини, транс мастни 
киселини и количеството на наситените маст-
ни киселини (Regulation (EC) No 1924/2006). 

ЛПС= ОЛ +2х НМК- МНМК- 0,5 ПНМК 
(1) 

 
AI= 12:0 + 4×14:0 + 16:0/[ΣMUFAs+PUFA 

n6 + PUFA n3]    (2) 
 
TI=(14:0+16:0+18:0)/[ 0.5×ΣMUFAs+ 0.5× 

PUFA n-6 + 3×PUFA n-3 + PUFA n3/ PUFA 
n6]   (3) 

 
h/H=(C18:1n-9+C18:1n-7+C18:2n-

6+C18:3n-3 + C18:3n-6 + C20:3n-6 + C20:4n-6 
+ C20:5n-3 +C22:4n-6+C22:5n-3+C22:6n-
3)/(C14:0+C16:0) (4) 

 Данните са обработени по методите 
на вариационната статистика посредством 
статистическия пакет на компютърната прог-
рама EXCEL 2010. Достоверността на разли-
ките между изследваните масла е установена 
чрез t-теста на Стюдент. 

 
Резултати и обсъждане 

 
Мастнокиселинният състав на краве масло 

е представен на таблица 1. Количеството на 
наситените мастни киселини в изследваните 
масла варира с тенденция към намаляване от 
74,80 до 63,62 g/ 100g мазнина, за сметка на 
нарастване не мононенаситените мастни ки-
селини от 22,26 до 33,29 g/ 100g мазнина и 
полиненаситените от 2,79 до3,88 g/ 100g маз-
нина. Съдържанието на транс мастини кисе-
лини в млечните мазнини варира в зависи-
мост от сезона, района на отглеждане и раз-
личните хранителни практики за отглеждане-
то на животните. Те варират в диапазона от 2 
до 8% (Hay et al., 1970, Larque et al., 2001, 
Mozaffarian et al., 2006). Биологично активни-
те мастни киселини в маслото са разпределе-
ни както следва: 
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Таблица 1. Мастно киселинен състав на  краве масло от мляко, получено от животни отглеж-
дани в оборни условия  (g/ 100g мазнина) 

МК профил 
май юни юли 

x sd x sd x sd 
SFA 74,80 4,64 68,23 3,26 63,62 6,94 
MUFA 22,26 3,93 27,82 3,87 33,29 6,20 
PUFA 2,79 0,57 3,60 0,19 3,88 0,51 
Σ trans FA 2,38 0,87 3,61 0,43 4,22 1,66 
Σ cis FA 18,94 3,04 23,24 2,68 27,03 5,12 
Σ CLA 0,46 0,18 0,72 0,17 0,97 0,27 
Σ n-3 0,36 0,12 0,53 0,02 0,50 0,03 
Σ n-6 2,17 0,30 2,59 0,09 2,72 0,32 
Σ n-6/ Σ n-3 5,96 0,77 4,88 0,36 5,39 0,34 
CLA 9c,11t 0,43 0,17 0,68 0,12 0,86 0,29 

 
транс мастните киселини от 2,38 до 4,22, 

цис мастни киселини - 18,94 до 27,03 g/ 100g 
мазнина. За ω-3 от 0,36 до 0,53 g/ 100g мазни-
на, ω-6 мастни киселини - 2,17 до 2,72 g/ 100g 
мазнина и спрегната линолова киселина от 
0,43 до 0,86 g/ 100g мазнина. Съотношението 
между ω-6 и ω-3 мастните киселини е от 4,88 
до 5,96 в анализираното краве масло. 

Въз основа на полученият мастнокисели-
нен профил, количеството на наситените мас-
тни киселини в крайния продукт е най-ниско 

при маслото в края на разглеждания период- 
м. юли- 63,62 g/ 100 g продукт и се характе-
ризира с най-високи стойности за биологично 
активните мастни киселини. 

Качествената оценка на мастната фракция 
е направена въз основа на следните показате-
ли: липиден превантивен скор, атерогенен и 
тромбогенен индекс и съотношението между 
хипер- и хипохолестеролемични мастни кисе-
лини (Таблица 2). 

Таблица 2. Качествени показатели на мастната фракция при краве масло, получено от животни 
отглеждани в оборни условия, (g/ 100g продукт) 

МК профил 
май юни юли 

x sd x sd x sd 
LPS 195,81 17,95 170,44 25,78 133,98 25,83 
AI 3,40 0,75 2,34 0,47 1,68 31,92 
TI 2,97 0,43 2,36 0,30 1,93 0,59 
h/H 0,44 0,15 0,65 0,14 0,85 0,60 
TFA  2,07 0,64 2,98 0,02 2,94 1,72 
SFA+TFA  66,89 5,44 59,20 8,39 47,34 0,62 

 
Липидният превантивен скор при изслед-

ваните масла от краве мляко е най-висок в 
началото на разглеждания период- 195,81 
през м. май и най-нисък през м. юли- 133,98 
g/ 100g продукт. Атерогенният и тромбоген-
ният индекс намаляват, както следва от 3,40 
до 1,68 и от 2,97 до 1,93. Тромбогенният и 
атерогенният индекс, като показатели не 
трябва  да надвишават 1,00, докато холесте-
ролемичният индекс да е над 1,00 (Ivanova & 

Hadzhinikolova, 2015). Изследваните масла от 
краве мляко се характеризират с нисък холес-
теролемичен индекс (под 1.0), който варира 
от 0,44 през м. май до 0,85 през м. юли. Изс-
ледваните масла от краве мляко се характери-
зират като хранителен продукт с високо съ-
държание на транс мастни киселини – 2,07 до 
2,98 g/ 100g продукт и високо съдържание на 
наситени мастни киселини от 47,34 до 66,89 
g/ 100g продукт, съдържанието на наситени и 
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транс мастни киселини надхвърля 1,5 g/ 100g 
продукт, следователно надвишават 10%  от 
дневния енергиен прием и се определят като 
храна с високо съдържание на наситени маст-
ни киселини.  

 
Заключение 

 
Маслото е хранителен продукт с високо 

съдържание на транс мастни киселини (2,07 
до 2,98 g/ 100g продукт) и високо съдържание 
на наситени мастни киселини (47,39 до 66,89 
g/ 100g продукт).  

Качествените му показатели са най- ниски 
през месец юли- липиден превантивен скор 
133,98 g/ 100g продукт, атерогенен индекс 
1,68 и тромбогенен индекс-1,93. 
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ЗАЩИТА НА WEB СЪРВЪР С MODSECURITY ПРАВИЛА   
 

Екатерина Оцетова-Дудин  
 

WEB SERVER PROTECTION BY MODSECURITY RULES  
 

Ekaterina Otsetova-Dudin 
 

ABSTRACT: In today's information world web applications are subjected to various in their nature and 
purpose hacker attacks. Among the most popular are attacks to induce denial of service (Denial of Service, 
DoS), blocking the work of individual sites or entire systems. The paper presented opportunities to protect web 
servers running in real time by using the rules provided by the Foundation OWASP (Open Web Application 
Security Project). The ModSecurity modul, applying a set of rules for protection by inspecting incoming traffic 
and the response to these requests by the server was discussed. A real experimental arrangement in which 
through the creation of complex rules are demonstrated potential to protect against various attacks - HTTP 
(fingerprinting), DoS (Denial of Services), DdoS (Distributed Denial of Service), SQL injections, etc. was 
presented. 

Key words: ModSecurity, HTTP (fingerprinting), DoS, DdoS, SQL injections, OWASP 
 

Въведение 
 

ModSecurity е модул, който прилага набор 
от правила за защита на web сървър в реално 
време. Той се явява гранично звено, което 
провежда инспекция за злонамерено съдър-
жание, като пропуска или блокира според ре-
зултата от предходната стъпка постъпилите 
заявки. При отчитане на подозрителен трафик 
или необичайно поведение на потребител, 
чрез филтриране на входящите и изходящите 
потоци от данни модулът активира т.н. про-
цедури (правила) за защита (Magnus,2009).  

Правилата за защита се създават и редак-
тират, чрез стандартни текстови редактори 
като: notepad, vi, nano, emacs и др, което от 
своя страна позволява голяма гъвкавост 
(Barnett, Grossman, 2012). Основно предимст-
во при използването им е фактът, че потреби-
телят може да създава свои правила за блоки-
ране на новопоявилисе пробиви, да блокира 
познати уязвимости на сървърния софтуер, 
както и да създава комплексни и силни пра-
вила за защита (Локхарт, 2005).  

Целта на доклада е да се представят 
възможностите за съзвадане на реални, 
коплексни правила за защите от зловредни 
атаки към web сървър и неговите приложения 
с помоща на модула ModSecurity. 

 

Принцип на действие на ModSecurity 
 

При откриване на атака модулът 
ModSecurity прибягва към записване на дан-
ните в дневник, последвано от блокиране на 
постъпилия трафик, изпращане на e-mail до 
администратора на сайта и задействане на 
команди към сървърната операционна систе-
ма (фиг.1) (Ristic, 2012). 

 
 

Фиг. 1 Схема на действие на Mod Security 
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Основни атаки към web сървър 
 

Атаките към web приложенията сe 
характеризират с различен похват и цел на 
въздействие (Скамбрей, МакКлър, Къртс, 
2001). 

В доклада са представени най-често 
срещаните хакерски атаки (Barnett “et al”, 
2012). 

1. Атака от тип HTTP (fingerprinting) - 
снемане на отпечатък.  

Принципа на действие на атака тип HTTP 
е както взимането на пръстов отпечатък, с цел 
еднозначно идентифициране. Различно фор-
матираната страница за грешка, дребните 
различия в хедъра на отговора, изграждат 
уникален профил на сървъра и по този начин 
се осигурява възможност да се идентифицира 
както софтуера, така и неговата версия (7).  

За сканиране на HTTP пръстов отпечатък 
се използват следните програми: 
• Httprint - един от най познатите софтуери 

(с текуща версия 0.301), работещ под 
Windows, Linux, Mac OS X и FreeBSD (8). 
Базата от подписи от създаването на този 
софтуер до този момент (от 2005г. до днес) 
не е обновяван. 

• Httprecon - последните разработки на тази 
програма включват използването на Nmap 
скрипт, като методите за оценка и опреде-
ляне на тегло са значително подобрени 
(Barnett, 2001).  
2. Атака тип DoS (Denial of Services) e т.н. 

отказ на услугата. Целта на тази атака е 
заемане изцяло ресурсите на сървъра като не 
се оставя възможност да бъдат обслужени 
истинските клиенти. Крайна цел на 
атакуващия е блокиране работата на сървъра, 
чрез запълване на оперативната му памет (9). 
В повече от случаите при този тип атаки 
изпратените множества заявки идват от един 
и същ източник, което прави защитата 
сравнително лесна. 

3. Атака тип DDoS (Distributed Denial of 
Service) - дистрибутиран отказа от услугата. 

За разлика от DoS атаките, изпратени от 
един единствен източник DDoS са атаки, изп-
ратени от стоици източници едновременни, 
което прави защитата сложна и често невъз-
можна (7). На практика такива атаки се филт-
рират на ниво доставчик на интернет.  

4. Изпълнение на команди към обвивката 
Shell command execution - похват, който не се 
прилага самостоятелно и се използва за пос-
тигнане на максимален ефект.  

На фиг. 2 е показана примерна схема на 
атака представена в три стъпки.  

 

 
 
Фиг.2 Комбинирана атака в три стъпки 

 
Представената атака с последователност от 

три стъпки (фиг. 2) описва как две комбини-
рани уязвимости могат да се окажат пагубни 
за сървъра: 
• Уязвимост за инжектиране на SQL код 

(SQL injections); 
• Провала на филтриране на команди постъ-

пили към обвивката, води до подаване на 
заявката за изтриване на съдържанието на 
сървъра (третата стъпка). 
5. Инжектиране на SQL код е атака, коя-

то се използва в случай, че злонамерен потре-
бител има възможност да изпрати данни ди-
ректно към web приложението без филтрация 
или други методи за защита (8). Така подаде-
ната информация от атакуващия може да 
промени заявката към SQL базата, като из-
върши неподозирани действия спрямо първо-
началното намерения на автора.  

За описание на атака от тип инжектиране 
на SQL код се придлага следния пример: 
 

SELECT * FROM user WHERE username = 
'%s' AND password = '%s'; 

 
При подаване на стринг в полето за парола 

' OR '1' = '1 заявката приема вида:  
 
SELECT * FROM user WHERE username = 

'%s' AND password = '' OR '1' = '1'; 
 
В този случяй заявката връща отговор към 
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всички потребители със стойност 1=1 (винаги 
- истина), като по този начин се манипулира 
базите от данни в зависимост от намеренията 
на атакуващия. 

6. Атаката на грубата сила Brute force at-
tacks е лесна по своята същност и се прилага 
за разбиване на пароли. За целта се завъртат 
всички комбинации от азбуката зададена в 
алгоритъма на атаката. Азбуката може да съ-
държа както букви, така цифри и специални 
знаци. 

Защитата от този тип атака се осигурява, 
чрез ограничаване броя на опитите за декла-
риране с парола на потребителя от един из-
точник (7).  

 
Правила за защита от атаки 
 

В доклада се предлага използването на 
свободно достъпни правила за защита на 
фондацията OWASP (Open Web Application 
Security Project). Структурата на архива и 
достъпът до тези правила са представени на 
официалния сайт на фондацията:  

https://github.com/SpiderLabs/owaspmodsecurit
y-crs  

 
Правилата за защита използват два основ-

но вида файлове (9): 
• .data – файлове, съдържащи списъци с 

единични стойности, използвани като де-
финирани множества за идентифициране 
на различни заплахи, 

• .conf – същински правила, използващи 
горните множества за своята работа. 
 
Основните използвани директории от 

OWASP са (9): 
• Activated_rules - за копиране на желаните 

за активиране правила от други папки, съ-
държащи се в архива. Така подбраните 
правила заедно с всичко файлове завърш-
ващи на .conf (в зависимост от конфигура-
ционния файл) се включват в тази папка; 

• base_rules – основните правила за защита; 
• experimental_rules – експериментални пра-

вила; 
• lua – съдържа скриптове за допълнителни 

дейности при различни способи за реакция 
и защита (написани на езика Lua);  

• optional_rules – допълнителни правила, 
допълващи основната защита на сървъра; 

• slr_rules – правила за подсилване на извес-
тни и използвани системи за управление 
на съдържание, такива като PHPbb, Joomla, 
WordPress, модули към web сървъри (като 
*sqli) и други; 

• util – скриптове за проверка на защитата на 
сървъра срещу вируси, инструменти за за-
щита на браузъра на потребителя, правила 
за защита, използващи допълнителен рег-
ресионен тест и др.  
 

Практическо приложение и защита 
с ModSecurity правила 

 
Предлага се използването на виртуален 

контейнер с инсталирана ОС Ubuntu 14.04.3, 
web server Apache 2.2, PHP, MySQL и 
ModSecurity 2.9.1. За тестови цели от страна 
на клиента се предлага използването на 
Windows 10 pro с инсталиран Chrome браузер 
и Apache JMeter софтуер.  

За провеждане на експерименталната част 
на доклада е използван сървър със следните 
ресурси и конфигурация: 
 
•  740 MB RAM / 1 CPU@2,5 GHz и 4 GB 

HDD.  
• Конфигурация на Apache web server: 

 
root@example:/etc/apache2# tree 
 
├──apache2.conf // основен конфигура-
ционен файл на Apache 
├── conf-available 
│   ├── ... 
│   ├── security.conf // общи правила на 
Mod Security 
│   └── ... 
├── conf-enabled 
│   ├── ... 
│  ├── security.conf ->./conf-
available/security.conf  
│   └── ... 
├── ... 
├── mods-available 
│   ├── ... 
│   ├── security2.conf // конфигурация на 
зареждането на Mod Security 
│   ├── security2.load 
│   └── ... 
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├── mods-enabled 
│   ├── ... 
│   ├── security2.conf -> ./mods-
available/security2.conf 
│   ├── security2.load -> ./mods-
available/security2.load 
│   └── ... 
├── ... 
├── sites-available 
│   ├── ... 
│   ├── blog.example.dev //конфигурация 
на сайта 
│   └── ... 
└── sites-enabled 
├── ... 
└── blog.example.dev -> . /sites-
available/blog.example.dev 
 

• Конфигурация на Mod Security: 
 

root@example:/etc/modsecurity# tree 
 
├── modsecurity_crs_10_setup.conf // 
Основен файл на правилата на OWASP  
├── modsecurity_crs_11_dos_protection.conf// 
Защита от DoS атака 
├── server-baner-protection.conf // 
Защита от HTTP fingerprinting 
├── shell-exec-block.conf // Защита от 
Shell exec  
├── sql-injection-block.conf // Защита от 
SQL injection 
└── wp-brute-force-block.conf // Защита от 
Brute Force  
 

Практически резултати от приложените 
правила за защита: 

 
Защита от атака тип Brute Force  
След изпращането на над 10 POST заявки 

към файл /wp-login.php, сървъра отговоря със 
статус 401, блокирайки клиента и записвайки 
случилото се в лог файловете на сървъра. 

Опитните данни след прилагане на описа-
ните правила са представени на фиг. 3а, 3б и 
3с. 
 

 
 

Фиг. 3а Пректически резултати 
 

 
 
Фиг. 3б Пректически резултати 

 

 
 

Фиг. 3с Пректически резултати 
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Защита от инжектиране SQL код 
Резултатите от прилагането на правилата 

за защита показват, че при опит за достъп до 
адрес със зловреден код отговора на сървъра 
е незабавен още с първата заявка (фиг.4): 
 

 
 

Фиг. 4 Защита от инжектиране SQL код 
 

Защита от изпълнение на команди към 
обвивката Shell command execution  

В предложения пример е използван метод 
“drop” вместо “deny“, като в резултат на при-
ложените правила атакуващият получава пра-
зен отговор (без пояснение) от сървъра. В та-
зи ситуация, както и в предходния пример 
реакцията на сървъра е мигновена (фиг.5). 

Предложената практика е добра поради 
две основни причини: 
• не се заделя ресурс за отговор на прихва-

натата заявка  
• успява да заблуди атакуващия.  

 
 

Фиг. 5 Защита от Shell command execution 
 

Защита от DoS атака – реакцията на сър-
въра след приложените правила за защита е 
представена със следните логове: 

 
==> /var/log/apache2/wp-error.log <== 
 

[Sun Feb 14 09:27:11.492088 2017] [:error] 
[pid 4675] [client 192.168.254.9] Mod Security: 
Access denied with connection close (phase 1). 
Operator EQ matched 0 at IP. [file 
"/etc/modsecurity/modsecurity_crs_11_dos_prot
ection.conf"] [line "11"] [id "981044"] [msg 
"Denial of Service (DoS) Attack Identified from 
192.168.254.9 (493 hits since last alert)"] [host-
name "blog.example.dev"] [uri "/index.php"] 
[unique_id "VsAsT38AAQEAABJDj1YAAAAE"] 
[Sun Feb 14 09:27:11.492859 2017] [:error] [pid 
4675] [client 192.168.254.9] Mod Security: Warning. 
Operator EQ matched 1 at IP:dos_block. [file 
"/etc/modsecurity/modsecurity_crs_11_dos_prot
ection.conf"] [line "24"] [id "981046"] [host-
name "blog.example.dev"] [uri "/index.php"] 
[unique_id "VsAsT38AAQEAABJDj1YAAAAE"] 
 
==> /var/log/apache2/modsec_audit.log <== 
 
blog.example.dev 192.168.254.9 - - 
[14/Feb/2017:09:27:11 +0200] "GET /index.php 
HTTP/1.1" 403 288 "-" "-" 
VsAsT38AAQEAABJDj1YAAAAE "-" 
/20160214/20160214-0927/20160214-092711-
VsAsT38AAQEAABJDj1YAAAAE 0 1171 
md5:392bfcac73c408803b9694c369db8cf7 
 
==> /var/log/apache2/wp-access.log <== 
 
192.168.254.9 - - [14/Feb/2017:09:27:11 
+0200] "GET /index.php HTTP/1.1" 403 288 

 
Защита от HTTP fingerprinting е видима 

от представените в доклада фигури 3а, до 3с, 
и фигури 4 и 5.  
 

Заключение 
 

В доклада са представени основните 
видове атаки към web сървъри и използваните 
от тях приложения. Разгледани са правилата 
за защита, предоставени от фондацията 
OWASP. С помощта на модула ModSecurity 
са приложени основните правила за защита 
срещу техники за пробив и често използвани 
уязвимости в реалните платформи. 
Практическите резултати от тяхното 
прилагане показват, че избрания защитен 
модул - ModSecurity се справи успешно с 
всички атаки. Така изградената системата 
OSWAF (Оpen Source Web Application 
Firewall) спря атаки от високо и средно ниво 
на опасност с лекота, като не затрудни 
тестовата машина, независимо от скромните и 
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ресурси. Силна страна на тази система е 
нейната лесната инсталация и съвместимостта 
и най-разпространени web сървъри: Apache, 
Nginx и Microsoft IIS, което я прави 
приложима в практиката. Голямо предимство 
на тази платформа за защита е изобилието на 
правила в интернет, голяма част от които са 
безплатни.  
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АНАЛИЗ НА ПОЖАРИТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС 
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ANALYSIS OF FIRES IN BURGAS REGION  
 

Plamena Atanasova, Sabina Nedkova, Shevked Shevked  
 

ABSTRACT: There were studied a couple of fires occurred in Burgas region for the period 2013 - 2015, and 
were analyzed the reasons for their realization. Using the method of the Tree of faults was developed scenarios 
and were built tree of fault for two fires, and there were planned major functional and technological barriers for 
their prevention and control. It has been found that the human negligence is the main reason for the occurrence 
of fires and in most of the cases, fires are caused by negligence, short circuit or other technical failures. 

Key words: fires, scenario, barriers, tree of faults  
 

В страната ни всяка година възникват 
пожари от различен характер, при които 
загиват хора, унищожават се материални и 
културни ценности, нанасят се огромни 
екологични щети. Причините за тези пожари 
са различни, но потърпевшо от преките и 
косвени загуби е обществото. 

Пожарът е горене, разпространяващо се 
без контрол във времето и пространството, 
характеризиращо се с отделяне на топлина, 
придружено с дим или пламъци, или и двете 
[1]. 

Настоящата работа има за цел да се 
изследват пожарите, на територията на област 
Бургас за периода 2013-2015.г, да се 
анализират причините за тяхното възникване 
и да се набележат основните функционални и 
технологични бариери за тяхното 
предотвратяване и овладяване. 

За постигането на тази цел конкретните 
задачи могат да се дефинират по следния 
начин: 

1. Да се направи проучване и оценка на 
възникналите пожари на територията на 
област Бургас за периода 2013-2015г.; 

2. Да се анализират и категоризират 
причините за възникването им; 

3. Да се разработи сценарии на два от тях и 
да се построи дърво на отказите;  

4. Да се предложат технологични и 
функционални бариери за овладяване и 
ограничаване на пожарите и мерки за тяхното 
предотвратяване. 

Дейностите по пожарогасене и спасяване 
през периода 2013-2015г. са извършени в 
съответствие с изискванията на нормативните 
актове на МВР, указанията на ГДПБЗН, 
конкретните особености и оперативна 
обстановка в обектите и населените места на 
областта [2]. 

Възникналите пожари през 2013г. са общо 
2342. Броя на пожарите, чийто причини не са 
били установени от органите за ПБЗН е най- 
голям за разглеждания период 170 пожара 
(Фиг.1). 
 

 
 

Фиг.1. Пожари по неустановени причини  
 
Наблюдава се понижение на аварийно-

спасителните дейности, обслужени от 
структурите за ПБЗН на територията на 
областта, както и на пожарите предизвикани 
умишлено.  
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Пожарите причинени от небрежност и/или 
неправилни действия са 134. Отчита се 
намаляване на броя на пожарите, 
предизвикани от късо съединение или друг 
вид техническа неизправност. Значително е 
понижението в броя на пожарите в горското 
стопанство. 

За 2014г. се отчита понижение на 
получените сигнали с около 17,55% в 
сравнение с 2013г. Наблюдава се намаляване 
на пожарите със загуби, и драстично 
намаляване на пожарите без загуби (Фиг.2). 
 

 
Фиг.2 Пожари по вид на произшествията 

 
Отчита се понижаване на броя на 

пожарите, чиито причини не са били 
установени от органите на ПБЗН на 143 при 
170 през 2013г., както и на тези, причинени от 
небрежност и/или неправилни действия. 
Наблюдава се повишаване на броя на 
пожарите, предизвикани от късо съединение 
(Фиг.3) или друг вид техническа 
неизправност, както и причинените с умисъл 
пожари. 

Фиг.3 Пожари от късо съединение за 
периода 2013-2015г. 

През 2015г. се отчита повишение на 
получените сигнали с около 19,73% в 
сравнение с 2014г. Наблюдава се повишаване 

на броя на пожарите със загуби (Фиг.4), 
лъжливите повиквания и понижаване на броя 
на помощните операции. 

 

 
Фиг.4 Пожари по вид на произшествията 

за периода 2013-2015г. 
 

Изключително се е повишил броя на 
пожарите без материални загуби в сравнение 
с 2014г. Отчита се понижаване на броя на 
пожарите, чийто причини не са били 
установени на 136 при 143 през 2014 г., както 
и на тези, причинени с умисъл. 

Наблюдава се повишение на броя на 
пожарите, предизвикани от небрежност и/или 
неправилни действия – 140 (Фиг.5). 
 

Фиг.5 Пожари възникнали от небрежност 
за периода 2013-2015г. 
 

От направения анализ на пожарите за 
периода 2013-2015г. се наблюдава, че най-
голям е броя на пожарите, чийто причини за 
възникване не са били установени от 
органите на ПБЗН.  

Следват пожарите причинени от 
небрежност и пожарите предизвикани от късо 
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съединение или друг вид техническа 
неизправност (Фиг. 6). 

Най-много пожари се предизвикват от 
човека, а пожарите от природни явления са 
сравнително редки. 
 

 

 
 

Фигура 6. Обобщена информация за пожарите по причини на възникване през 
 периода 2013-2015г. 

 
По метода на Дървото на отказите са 

разработени сценарии на два пожара и е 
построено дърво на отказите за всеки от тях. 
Единият пожар е възникнал на 05.07.2014 г. в 
селскостопанска постройка в с. Люляково, 
община Руен (Фиг. 7), а другият пожар е 
възникнал на 03.01.2016г. в с. Караново в 
необитаем обект учебно заведение (Фиг.8). 
Предложени са технологични и организационни 
бариери за овладяване и ограничаване  на 
възникналите пожарите и мерки за тяхното 
предотвратяване. 

 
Предложения за технологични и 

функционални бариери за овладяване на 
нежелано събитие „Пожар в селскостопанска 
постройка” (гори склад за зърно) 

 
Б1  

- температурата при горенето да се 
понижи по-ниско от температурата на 
възпламеняване на горимите 
вещества; 

- да се намали количеството на 
горимите вещества, постъпващи в 
зоната на горене, под границите, 
допустими за образуването на горима 
смес; 

 
- да се намали постъпването на 

кислород от въздуха във възможно по-
голяма степен 

Б2  
- спазване на инструкциите за ПАБ; 
- наличие на средства за гасене на 

пожари 
Б3 

- да не се използват открити 
огнеизточници в района на 
площадките и складовете за зърно 

Б4 
- да не се допуска нарушаване на 

целостта на резервоара; 
- да не се допуска разлив 

Б5 
- да се поддържа в изправност газовото 

устройство на автомобила, и да се 
осъществява преминаване  на 
задължителни годишни технически 
прегледи 

Б6 - спазване на нормативната уредба за 
осигуряване на проветривост и вентилация  
Б7 

- да не се допускат в близост до 
полипропиленовите чували огневи източници
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Фиг.7 Дърво на отказите за нежелано събитие „Пожар в селскостопанска постройка“ 

(гори склад за зърно) 
 

 
 

Б8 
- да не се допуска разлив на гориво 

Б9 
- спазване на мерките за пожарна 

безопасност при извършване на 
огневи работи; 

- на местата, където ще се извършват 
огневи работи, в зависимост от 
конкретните условия да се осигуряват 
уреди и средства за гасене на пожар – 
пожарогасители, кофпомпи и кофи с 
вода, пясък и др. 

Б10 
- да не се допускат източници на 

топлина или открит огън 
Б11 

- да се изключи всякакво палене на 
огън или цигара в близост до 
нехерметична горивоподаваща 
система 

Б12 
- да се спазват строго инструкциите за 

експлоатация и техника за 
безопасност при работа; 

- да не се претоварва инструмента 
Б13 

- периодични проверки на ел. 
инсталацията (заземяване и др.) 

Б14 
- включването към ел. мрежата да е 

съобразено с режима на работа, 
големината и продължителността на 
натоварването; 

- да се използват подходящи 
накрайници за инструмента. 

Б15  
- рязането и боравенето или друг вид 

дейности свързани с наличието на 
открит огън да се извършва според 
инструкциите - от хора, 
правоспособни за тази дейност 
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Б16 
- да се използват автоматични 

електрически предпазители; 
- да не се монтират проводници с лоша 

изолация; 
- да се пазят проводниците от 

механични наранявания 
Б17 

- да се спазват инструкциите за монтаж 
и експлоатация на електрическите 
уреди и съоръжения; 

- през ел. консуматари да не преминава 
ток с по-голяма сила отколкото е 
предвидена за дадената ел. 
инсталация 

 
Предложения за технологични и 

функционални бариери за овладяване на 
нежелано събитие „Пожар в учебно 
заведение”(гори покрив) 

 
Б1 

- температурата при горенето да се 
понижи по-ниско от температурата на 
възпламеняване на горимите 
вещества; 

- да се намали количеството на 
горимите вещества, постъпващи в 
зоната на горене, под границите, 
допустими за образуването на горима 
смес; 

- да се намали постъпването на 
кислород от въздуха във възможно по-
голяма степен 

Б2  
- спазване на инструкциите за ПАБ; 
- наличие на средства за гасене на 

пожари 
Б3 = Б6=Б8 

- осигуряване на активни средства за 
защита от пожар, като 
пожароизвестителни системи, 
сигнализация и системи за гасене на 
пожар; 

- използване на системи за огнезащита, 
специално предназначени за дърво, 
които включват импрегниращ 
препарат 

Б4  
- създаване зони за спиране 

разпространението на горенето 
- набор от средства за гасене на пожари 
- да се предприемат мерки за 

прекъсване на напрежението в 
електроинсталацията 

Б5 
- организиране охлаждането на 

конструкциите (колони, трегери, 
междуетажни прегради); 

- изясняване количеството и вида на 
горимите вещества и материали, 
устойчивостта на носещите 
конструкции и възможностите за 
разпространение на горенето; 

- вземане на мерки за защита на 
долните етажи от пролята вода 

Б7 
- наличие на средства за гасене на 

пожари и използване на системи за 
огнезащита; 

- опасност представлява за тях високата 
температура, дима и водата и другите 
гасителни средства 

Б9 
- грешка при вземане на решение; 
- здравословно състояние; 
- небрежност; 
- нервно-психично напрежение 

Б10 
- природно явление – мълния, 

земетресение и др. 
Б11 

- да се поставят знаци, табели и 
ограждения; 

- да се извършват  проверки за 
отсъствие на напрежение; 

- защитно заземяване 
Б12 –  

- психофизическо състояние 
Б13 

- умора; 
- неизпълнение на инструкциите за 

безопасност. 
Б14 

- изграждане на мълниезащитни и 
заземителни инсталации 

Б15 
- да се използват автоматични 

електрически предпазители; 
- да не се монтират проводници с лоша 

изолация; 
- да се пазят проводниците от 

механични наранявания 
Б16  

- отстраняване на неизправностите в 
електрическите инсталации и 
съоръжения, които могат да 
предизвикат искрене 
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Фиг. 8 Дърво на отказите за нежелано събитие „Пожар в учебно заведение“ (гори покрив) 
 

 
 

Изводи 
 

1. Проучени са пожарите на територията 
на област Бургас за периода 2013-2015г. и е 
установено, че по вид на произшествията за 
2013г. най-голям е броя на пожарите без 
загуби - 1834; през 2014г. са проведени най-
много помощни операци – 1042, а през 2015г. 
е най-голям броя на пожарите със загуби. 

2. Анализирани са причини за възникване 
на пожарите, установено е, че пожарите 
причинени от небрежност и предизвикани от 
късо съединение или друг вид техническа 
неизправност са най-чести. 

3.Установено е, че човешката небрежност 
е основна причина за възникване на 
пожарите.  

4. Разработени са сценарии на два пожара 
и е построено дърво на отказите за всеки от 
тях, като са предложени технологични и 

организационни бариери за овладяване и 
ограничаване на пожарите, както и мерки за 
тяхното предотвратяване. 
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РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ВЪЗДУХА И ОТЛАГАНИЯТА В РАЙОНА 

НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 
 

Пенчо Стойчев, Анатоли Ценов 
 

RADIOECOLOGICAL AIR MONITORING AND DEPOSITION IN THE REGION OF NPP 
"KOZLODUY" 

 
Pencho Stoychev, Anatoli Tsenov 

 
ABSTRACT: Main object of control in radiation monitoring of the environment is the aerosol activity of air. 

In order to locate possible environmental impacts on air as a result of the work of NPP "Kozloduy" there has 
been established a sample processing network with checkpoints within a 100 km range. The field measurements 
of the radiation in emergency situations are covered by mobile laboratories. The radioactivity of air is con-
trolled by a new generation of high-tech devices - the DH-60810EV.2 model of the company "F & J Specialty 
Products", USA. They also report the meteorological parameters (temperature and pressure), which contributes 
to the greater accuracy of the final results. Since 2009 the new LB-5211 filters (fibreglass) have been used for 
radioecological monitoring of atmospheric fallout. The precise sample processing and monitoring  technique  
ensures high accuracy and sensitivity of analyses. This article presents the long-term results (1992 - 2016) for 
the activity of 137Cs and 7Be. The registered radioactivity of 137Cs in air is about 100 000 times lower than the 
standards in the country and about 1 000 times lower compared to the natural radioactivity of the cosmogeneous 
7Be. The operation of NPP "Kozloduy" has not affected the radiation purity of the air within the 100 km zone. 
And no tecnogenic radionuclides from atmospheric fallout have been registered at the control points on the site 
and within the100 km zone of NPP "Kozloduy". 

Key words: air pollution, atmospheric fallout, atmospheric deposition, radioecological monitoring 
 

Въведение 
 
Основен обект на контрол при радиацион-

ния мониторинг на околната среда е аерозол-
ната активност на въздуха. В съответствие с 
Наредба за основните норми за радиационна 
защита (ОНРЗ, 2012), границата на годишната 
ефективна доза от общото външно и/или вът-
решно облъчване за населението на страната 
е определена на 1 mSv/a. На базата на този 
лимит за целите на радиационния контрол са 
изведени вторични граници, като граница на 
годишното постъпление, граница на средно-
годишната обемна активност (ГСГОА) за да-
ден радиoнуклид в атмосферен въздух (таб-
лица 1), питейна вода и др. 

За целите на локализиране на евентуално-
то екологично въздействие върху въздуха от 
работата на АЕЦ “Козлодуй” е обезпечена 
пробоотборна мрежа с общо 11 контролни 
поста в 30 km наблюдавана зона (НЗ) и ре-
перни постове до 100 km (АЕЦ "Козлодуй", 
1972 г.). 

 

 
 
За осигуряване на Аварийния план на 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, полевите измервания 
на радиационната обстановка в аварийни си-
туации се обезпечават с мобилни лаборатории 
Renault Trafik 4x4 и Mercedes-Sprinter CDI 
4x4. Колите са оборудвани със специализира-
на апаратура за експресни радиационни из-
мервания. 

Апаратурата включва анализатор, гама-
спектрометричен тракт със сцинтилационни 
детектори NaI(Tl) и LaBr3, детектори за из-
мерване на мощност на дозата (на място и в 
движение), преносими програмируеми про-
бовземни устройства за аерозоли, 131I и дъж-
довна вода. Системите са с компютърно уп-
равление. Данните се предават по радиовръз-
ка TETRA в Центъра за управление на авари-
ите /ЦУА/. 
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Таблица 1. Граница на средногодишната 
обемна активност (ГСГОА) във въздуха и пи-
тейната вода за радионуклиди, (ОНРЗ, 2012). 
Очаквана ефективна доза 1 mSv/a 
 

Радионуклид ГСГОА 
за атм. въздух, Bq/m3 

3H 6900 
54Mn 72 
60Co 4 
90Sr 0.77 
131I 7.3 
137Cs 3.2 
 

Изложение 
 
Радиоактивността на атмосферния въз-

дух се контролира с ново поколение високо-
технологични устройства модел DH-
60810EV.2 на фирма “F&J Specialty Products”, 
USA за непрекъснат аерозолен пробоотбор с 
голям дебит – цифрово управление и съхра-
нение на информацията. Внедреното ново 
оборудване е с осигурен надежден метроло-
гичен контрол на техническите средства за 
измерване на дебита на засмукания въздух. 
Има възможност за отчитане на метеороло-
гичните параметри – температура и налягане, 
което допринася за по-голяма прецизност на 
крайните резултати от пробоотбора и измер-
ването при осигурени стандартни условия. 
Осигурено е компютъризирано управление на 
техниката с електронно записване, обработка 
на данните и архивиране на информацията. 

Внедряването на прецизната метрологично 
осигурена цифрова техника за пробоотбор и 
мониторинг, гарантира висока точност и чув-
ствителност на анализите. 

 

 
 
Снимка 1. Аерозолно пробоотборно устройс-
тво “F&J Specialty Products” 

Има възможност за регистриране на фоно-
ви концентрации и локализация на дори пре-
небрежимо ниски влияния от експлоатацията 
на АЕЦ “Козлодуй”. Използваните филтри от 
новата система са тип LB-5211 (стъкловлак-
но) с дебит 80 m3/h. До м. април 2009 г. вклю-
чително са се ползвали старите целулозни 
филтри ФПП-15-1.5 при ежеседмична честота 
на пробоотбор за 10-те аерозолни поста и 
ежемесечна за поста в гр. Плевен, като всяка 
проба се е анализирала за обща бета-
активност, а сборните месечни проби са гама-
спектрометрирани. От м. май 2009 г., след 
съгласувана от Агенцията за ядрено регули-
ране (АЯР) промяна в Програмата за радио-
екологичен мониторинг, се използват вече 
навсякъде новите филтри LB-5211 (стъклов-
лакно) при двуседмична честота на пробоот-
бор, като отпада анализа на обща бета актив-
ност, а за сметка на това всяка проба се гама-
спектрометрира. 

След края на експозицията филтърът се 
сваля и престоява задължително една седмица 
с цел разпадане на краткоживеещи нуклиди, 
след което се таблетира с преса и се измерва 
гама-спектрометрично. 

 

 
 
Снимка 2. Таблетиране и измерване на аеро-
золните филтри 

 
В зависимост от конкретните условия на 

пробоотбор и анализ (обем на въздуха, зап-
рашеност, фон на апаратурата) Минимално 
детектируемата активност (МДА) се изменя, 
като при време на измерване 80 000 s за 137Cs 
е средно 2 µBq/m3. По-високи МДА има в 
следствие на епизодично отчетени по-малки 
обеми, поради отпадане на захранването или 
обледяване на филтрите от мъглата през зим-
ните месеци. 
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През 2016 г. са анализирани общо 258 
проби от аерозолни филтри, които са подло-
жени на гама-спектрометрични анализи за 
определяне на нуклиден състав. Обобщени 
данни за аерозолния мониторинг са дадени в 
таблица 2. 

 
Таблица 2. Обобщени данни за аерозолния 
мониторинг, 2016 г. 
 

Атмосферен 
въздух 
АЕРОЗОЛИ 

 Двуседмичен пробоотбор 
в 11 контролни поста в 100 
km зона 
 Проведени 258 анализа  
гама-спектрометрично  

РЕЗУЛТАТИ 
 В нормални граници: га-
ма-спектрометрично с от-
четени фонови стойности 
по 137Cs в граници <0.8÷<9 
µBq/m3, средно 2.1 µBq/m3 

ОБОБЩЕНИЕ: 
 Експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” 
не е повлияла на радиационната чистота на 
атмосферния въздух в 100 km зона. 
 Измерените стойности са с фонови 
нива, характерни за този географски район. 
 Техногенната активност е около 106 

пъти по-ниска от нормата по ОНРЗ-2012. 
 
Резултатите за 137Cs от гама-

спектрометричните анализи на почти всички 
аерозолни проби през 2016 г. са в границите 
на МДА (<0.8÷9.0 µBq/m3), средно 2.1 
µBq/m3. Това са характерни стойности за при-
земния въздух в района. Резултатите дават 

реална оценка на остатъчното съдържание на 
“Чернобилски” радиоцезий в атмосферата и 
показват възможността да се регистрират до-
ри и най-малките изменения в радиоактив-
ността на приземния въздух. Регистрираната 
радиоактивност на 137Cs във въздуха е около 
105÷106 пъти по-ниска от нормите в страната, 
(СГДК за 137Cs съгласно ОНРЗ-2012 е 3.2 
Bq/m3). 

На фиг. 1 са представени дългосрочните 
резултати за активността на 137Cs и 7Be в при-
земния въздух от поста в с. Хърлец, разполо-
жен на границата на 2 km ЗПЗМ от подветре-
ната страна на АЕЦ. 

От фигурата може да се добие представа за 
фоновата активност на 137Cs (около 1000 пъти 
по-малка), спрямо естествената радиоактив-
ност на космогенния 7Be. Ходът на графиката 
показва ясно подобряването на чувствител-
ността на анализите и снижаване на МДА 
(равните участъци). 

Вижда се също и промяната с въвеждане 
на новата цифрова система за аерозолен про-
боотбор след 2008 г., дължаща се на смяна на 
типа на филтъра и учестяване на пробоотбора 
(от месечен на двуседмичен). Ясно се вижда 
измерения пик на техногенна активност в ре-
зултат от трансграничен пренос след аварията 
в АЕЦ “Фукушима Дайчи”, Япония през март 
2011 г. 

Измерените концентрации на 137Cs в аеро-
золи от всички контролни постове в 100 km 
зона на АЕЦ “Козлодуй” през минали години 
са пренебрежимо ниски, близки до фоновите 
нива. Не е регистрирано влияние и тенденции 
в аерозолната активност от експлоатацията на 
АЕЦ “Козлодуй”. 
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Фиг. 1. Радиоактивност на приземен въздух (mBq/m3) от района на АЕЦ “Козлодуй”, пост в с. 
Хърлец, 1992 – 2015 г. 
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През 2016 г. не е регистрирана техногенна 
активност, различна от 137Cs на нито един 
контролен пост в околната среда на АЕЦ 
“Козлодуй”. 

До м. април 2009 г. е изследвана и общата 
бета активност на аерозолните проби, като 
след това на основание изменение в Програ-
мата за мониторинг [3], съгласувано с АЯР е 
отменена, за сметка на учестен (двуседмичен) 

гама-спектрометричен анализ на пробите по 
нуклиден състав. За 2009 г. средните стойнос-
ти на общата бета активност в дългоживее-
щите аерозоли за отделните постове са в диа-
пазона 0.50÷0.68 mBq/m3. Резултатите са съ-
поставими в тесни граници през годините. 
Дългогодишни изследвания на този радиаци-
онен показател са показани на фиг. 2. 
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Фиг. 2. Средни стойности на дългоживееща обща бета активност (mBq/m3) в аерозоли от 
100 km зона на АЕЦ “Козлодуй”, 1993-2009 г. 

 

 
 
Снимка 3. Екран от софтуера за управление на аерозолен пробоотбор – АСАМ 
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Данните от автоматизираната система за 
аерозолен пробоотбор и мониторинг (АСАМ) 
с устройства DH-60810EV.2 се управляват 
дистанционно (снимка 3), което позволява да 
се следят в реално време (on-line) експлоата-
ционните параметри (моментен разход, нат-
рупан обем, температура, налягане) и да се 
предприемат необходимите действия при 
повреди, свързани със захранване, комуника-
ционен обмен, запушване на филтри (прах, 
мъгла и обледяване). 

 
Атмосферните отлагания (утайки) се 

контролират в 33 контролни поста. Пробоот-
борното устройство представлява съд от не-
ръждаема стомана /кювета/ с височина на 
стените 10 сm и площ 0.25 m2. На дъното на 
съда е поставена филтърна хартия, притисна-
та от метална решетка. За източване на съб-
раната вода от дъжд и сняг има кранче. Про-
боотборното устройство се експонира на ви-
сочина 1.80 m, а пробите се събират един път 
месечно. В лабораторни условия филтърната 
хартия заедно с изпарените до сухо води се 
опепеляват и подлагат на следващ анализ. 

При време на измерване на обща бета-
активност 6000 s, МДА възлиза средно на 
0.009 Bq/(m2.d). МДА за 137Cs (гама-
спектрометрия) при време на измерване от 
10000 s варира в диапазона 0.003÷0.085 
Bq/(m2.d) за отделен пост, при средна стой-
ност 0.014 Bq/(m2.d). Разликите в стойностите 
на МДА са обусловени от конкретните усло-
вия на пробоотбора и измерването. 

След измерване на общата бета-активност 
и гама-спектрометрирането, пробите се обе-
диняват по радиуси. Съгласно програмата за 
радиационен мониторинг № 
УБ.МОС.ПМ.262, на всяко полугодие след 
радиохимично изолиране, пробите се измер-
ват с течно-сцинтилационен спектрометър за 
определяне на 90Sr. За време на измерване 
10000 s, МДА е в граници 0.1÷0.4 mBq/(m2.d) 
при средно 0.3 mBq/(m2.d) за отделен пост. 

През 2016 г. радиоактивността на атмос-
ферните отлагания е изследвана ежемесечно в 
33 контролни поста в 100 km зона около АЕЦ. 
Анализирани са общо 386 проби от атмос-
ферни утайки, подложени на общо 816 анали-
за - 386 гама-спектрометрични, 386 радио-
метрия на обща-бета активност и 28 с радио-
химично изолиране на стронций. Обобщени 
данни за мониторинга на атмосферните отло-
жения са дадени в таблица 3. 

 

Таблица 3. Обобщени данни за мониторинга 
на атмосферни отлагания, 2016 г. 
 

Атмосферен 
въздух 
ОТЛОЖЕНИЯ 

 Ежемесечен пробоот-
бор в 33 контролни поста 
в 100 km зона 
 Взети са : 386 проби с 
проведени 816 анализа 
/386 гама-
спектрометрични, 386 
радиометрия по обща бе-
та активност и 28 с ради-
охимично изолиране на 
стронций/ 
РЕЗУЛТАТИ 
 В нормални граници – 
стойности по обща бета 
активност 0.072÷2.28 
Bq/(m2.d), средна стой-
ност – 0.48 Bq/(m2.d) 

ОБОБЩЕНИЕ: 
 Резултатите са съпоставими с тези 

от предходни години.  
 Общата бета активност е с харак-

терни за района естествени стойности. 
 Не е регистрирана техногенна ак-

тивност с изключение на някои проби от 
промишлената площадка със следи от 137Cs. 

 
Средните и максималните стойности за 

общата бета-активност на атмосферните отла-
гания са представени в таблица 4. 

През 2016 г. общата бета радиоактивност 
на атмосферните отлагания за всичките 36 
поста варира в граници 0.072÷2.28 Bq/(m2.d), 
при средна стойност 0.48 Bq/(m2.d). Отчетена 
е слабо изразена сезонна зависимост с макси-
мални стойности през пролетно-летния пери-
од. Този факт се дължи на интензивните ва-
лежи и самоочистване на атмосферата, воде-
що до намаляване на аерозолната активност и 
съответно нарастване на активността на отла-
ганията. Наред с това някои от постовете са 
разположени в непосредствена близост до 
дървета и храсти, водещо до попадане на ор-
ганична материя с естествена радиоактивност 
(основно 40К). Въпреки отстраняването на по-
едрите частици, дребните остават и при горе-
нето увеличават теглото на пробата, респек-
тивно активността при привеждането им към 
мерната единица. Резултатите от анализите на 
атмосферни утайки през 2016 г. са напълно 
съпоставими с тези от предходни години и с 
данните за района преди пуска на АЕЦ. 

110 



Таблица 4. Обща бета-активност на атмос-
ферни утайки: средни и максимални стойнос-
ти, Bq/(m2.d) 

 

Пост Средна 
стойност 

Максимална 
стойност 

1 ÷ 4 0.48 0.97 

5 ÷ 8 0.47 2.28 

9 ÷12 0.52 1.94 

13 ÷ 20 0.46 1.54 

21 ÷ 27 0.54 1.93 

31 ÷ 33 0.43 0.99 
34 ÷ 36 0.41 0.72 
28 – Лом 0.54 0.96 
29 – Плевен 0.44 0.68 
30 – Берковица 0.45 0.95 

1 ÷ 36 (2015) 0.48 2.28 

1 ÷ 36 (2014) 0.60 2.65 

1 ÷ 36 (2013) 0.43 3.02 

1 ÷ 36 (2012) 0.36 1.26 

1 ÷ 36 (2011) 0.43 1.96 

1 ÷ 36 (2010) 0.48 1.84 

1 ÷ 36 (2009) 0.42 2.39 

1 ÷ 36 (2008) 0.37 2.05 

1 ÷ 36 (2007) 0.41 2.12 

1 ÷ 36 (2006) 0.42 1.96 

1 ÷ 36 (2005) 0.54 2.28 

1 ÷ 36 (2004) 0.43 2.56 

1 ÷ 36 (2003) 0.47 2.92 

1 ÷ 36 (2002) 0.43 2.99 
 
Данните от анализа на 90Sr в атмосферните 

отлагания през 2016 г. са представени в таб-
лица 5 и графично на фиг. 3. 

Както се вижда от таблицата, резултатите 
за постовете от промишлената площадка са в 
границите 0.7÷5.0 mBq/(m2.d), при средно– 
1.6 mBq/(m2.d). Измерените стойности по ра-
диуси и реперни постове в 100 km зона са в 
границите 0.5÷4.6 mBq/(m2.d), при средно– 
1.3 mBq/(m2.d) за всичките 33 поста. 

Таблица 5. Активност на 90Sr в атмосферните 
утайки през 2016 г., mBq/(m2.d) 
 

Пробоотбор Полугодие 

 I II 

Контролни постове - 100 km зона 

I  радиус 4.60 ± 0.40 1.10 ± 0.10 

II  радиус 0.50 ± 0.10 1.00 ± 0.10 

III радиус 1.00 ± 0.10 1.00 ± 0.10 

IV радиус 1.20 ± 0.10 0.80 ± 0.10 

V  радиус 1.40 ± 0.10 0.80 ± 0.10 

Пост 28 - Лом 2.30 ± 0.30 1.30 ± 0.20 
Пост 29 - 
Плевен 

1.00 ± 0.20 0.60 ± 0.10 

Пост 30 - 
Берковица 1.30 ± 0.20 0.90 ± 0.10 

Контролни постове – площадка АЕЦ 

Пост 31 2.40 ± 0.30  1.00 ± 0.10 

Пост 32 1.40 ± 0.20 0.70 ± 0.10 

Пост 33 5.00 ± 0.50 0.70 ± 0.10 

Пост 34 2.50 ± 0.30 0.70 ± 0.10 

Пост 35 1.40 ± 0.20 1.20 ± 0.20 

Пост 36 0.90 ± 0.20 1.20 ± 0.20 

 
Максималната стойност е измерена за 1-во 

полугодие на пробата от I радиус. Получени-
те резултати през 2016 г, са по-ниски от тези 
за предпусковия период (Технически проект, 
1981) (Технически доклад, 1989) и периода 
1974-1981 година (Доклад за РМ, 2015). Този 
ефект е вследствие на естественото самоочис-
тване на атмосферата след опитите с ядрено 
оръжие и аварията в АЕЦ “Чернобил”. 

Обобщени данни от дългогодишните изс-
ледвания на 90Sr в атмосферните отлагания от 
33-те контролни поста в 100 km зона са пред-
ставени графично на фиг. 4. Резултатите са 
съпоставими с предходни години и са най-
ниски за показания период. 
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Фиг. 3. Активност на 90Sr в атмосферни отлагания (Bq/m2.d) от контролните постове от 100 km 
зона и площадката на АЕЦ, 2016 г. 

 
  

 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Bq
/m

2*
d

 Средна стойност - 0.0022

 
 
Фиг. 4. Обобщени данни за 90Sr в атмосферни отлагания (Bq/m2.d) от контролните постове от 
площадката и 100 km зона, 1993 - 2015 г. 

 
С въвеждането в редовна експлоатация на 

нов ултра ниско-фонов HPGe детектор (GEM 
40-S, реални 53.7 %) през 2009 г. бе подобре-
на значително чувствителността на гама-
спектрометричните анализи на атмосферни 
отлагания. Пониженото около 3 пъти МДА 
позволи да бъдат определени реални фонови 
концентрации на техногенни радионуклиди 
дори в постове, в които преди това не са били 
регистрирани. През 2016 г. максимално изме-
рена активност от 137Cs над МДА (0.15 
Bq/m2.d) през месец септември е на пост-3 от 
площадката Хранилище за радиоактивни 
отпадъци (ХРАО), където е възможно попа-
дане в пробите на замърсени частици с вятъ-
ра. Други техногенни радионуклиди не са ре-
гистрирани. Резултатите за техногенни гама-
емитери през 2016 г. са едни от най-ниските 
за периода на наблюдение. 

Техногенни радионуклиди в атмосферните 
утайки от постове на промишлената площад-
ка са регистрирани и преди. Минали години, 
максимални концентрации на 137Cs от пост-32 
са измерени през април 1994 г. – 2.88 
Bq/(m2.d) и март 2000 г. – 2.07 Bq/(m2.d). Ве-
роятна причина е ветрови пренос на частици 

от замърсени с радионуклиди земни маси и 
прах в пробата. 

През 2016 г. радиационните показатели на 
атмосферните отлагания са много добри. Като 
цяло на контролните постове от площадката и 
100 km зона на АЕЦ “Козлодуй” не са регист-
рирани техногенни радионуклиди. 

 
Заключение 

 
 Резултатите от проведения аерозолен 

мониторинг през минали години, дават реал-
на оценка на пренебрежимото въздействие на 
АЕЦ “Козлодуй” върху аерозолната актив-
ност на въздуха. На практика този показател е 
неповлиян от експлоатацията на централата. 
Концентрациите на техногенни радионуклиди 
са с фонови нива. 
 Радиационната чистота на въздуха от-

говаря напълно на нормативните изисквания. 
 Като цяло радиоактивността на ат-

мосферните отлагания в наблюдаваната зона 
и 100 km зона е в нормални фонови граници, 
неповлияна от експлоатацията на АЕЦ “Коз-
лодуй”. 
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Tsenislav Vlaknenski, Pencho Stoychev, Rozalina Chuturkova 
 

ABSTRACT: This dispersion model and assessment of air pollution with carbon disulphide (CS2) in Svishtov 
are developed in accordance with the requirements of Bulgarian legislation and the Framework Directive 
96/62/EC on the assessment and control of the Atmospheric Air Quality (AAQ). 

For this purpose is used SELMAGIS software fully compatible with geographical information system 
ArcGIS. SELMAGIS is a modular system, containing dispersion model AUSTAL2000. 

Based on evaluation of the main sources of CS2 in Svishtov, input data for the model from point and area 
sources are systematized, contributing to the determination of (AAQ) in relation to atmospheric pollution with 
CS2. 

This dispersion model and assessment of air pollution with carbon disulphide (CS2) in Svishtov are devel-
oped in accordance with the requirements of Bulgarian legislation and the Framework Directive 96/62/EC on 
the assessment and control of the Atmospheric Air Quality (AAQ). 

The software used for this purpose is SELMAGIS, which is fully compatible with geographical information 
system ArcGIS. SELMAGIS is a modular system, containing dispersion model AUSTAL2000. 

Based on evaluation of the main sources of CS2 in Svishtov, input data for the model from point and area 
sources have been systematized, contributing to the determination of (AAQ) in relation to atmospheric pollution 
with CS2. 

The influence of the "Industry" group sources on the pollution of urban areas in the town of Svishtov with 
CS2 in 2014 can be assessed as moderate and constant, and at the presence of northwest winds in the area, as 
varying from moderate to significant. 

At a local scale the release of large amounts of CS2 is a prerequisite for its accumulation in the environment 
as well as for its biochemical transformation to H2S and other sulfur products. Secondarily it makes possible the 
generation of latent background imissions of H2S in the area and the town throughout the year. 

The influence of the"Domestic heating" sources on air quality in Svishtov in 2014 in terms of CS2 can be 
evaluated as periodical and moderate during the heating season. For the urbanized parts of the town during the 
heating season in adverse weather conditions (quiet weather) it becomes a primary source of pollution with CS2. 

Key words: Dispersion modeling, Atmospheric Air Quality (AAQ), carbon disulphide, Svishtov 
 

Въведение 
 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) 
в района на гр. Свищов се контролира чрез 
автоматичната система (ДОАС) OPSIS (S) в 
стационарния пункт за мониторинг (ПМ) – 
гр. Свищов на Националната система за еко-
логичен мониторинг (НСЕМ). Обобщените 
данни от измерване на КАВ през 2007÷2010 г. 
[1] и до 2014 г. показва периодични наруше-
ния на нормите за серовъглерод (СS2) в при-
земния слой въздух на гр. Свищов. През съ-
щият период (2007÷2014 г.) на „зеления теле-
фон“ в РИОСВ - В. Търново са регистрирани 

сигнали на граждани за инцидентно замърся-
ване на атмосферния въздух в гр. Свищов с 
неприятни миризми. 

Серовъглеродът (СS2) в качеството на за-
мърсител на атмосферния въздух се категори-
зира в групата на неметановите летливи орга-
нични съединения (НМЛОС). Той е безцветна 
летлива течност с неприятна и дразнеща ми-
ризма с температура на кипене 46,3°C. 

Регистрираните случаи на замърсяване на 
атмосферния въздух със СS2 в гр. Свищов 
(2007÷2014 г.) се генерират от антропогенни 
дейности в района и са пряко свързано с ур-
банизацията на града и близко разположената 
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голяма индустриална зона за производство на 
изкуствени влакна. Емисиите на серовъглерод 
(CS2) в района оказват неблагоприятно въз-
действие върху КАВ на гр. Свищов, повиша-
ват здравния риск за населението и създават 
сензорен дискомфорт. 

В настоящето изследване за оценка на за-
мърсяването на въздуха със серовъглерод в 
района на гр. Свищов е направено дисперси-
онно моделиране на разсейването от основни-
те източници на емисиите на CS2 и е оценен 
техния принос на влияние върху КАВ. Напра-
веното дисперсно моделиране и сравнителна-
та оценка на количествените резултати от не-
го проследяват замърсяването на въздуха със 
серовъглерод (CS2) в района на град Свищов. 

Направеният модел и оценка се разработ-
ват в съответствие с ЗЧАВ [2], Наредба №7 на 
МОСВ, МЗ [3] от Българското законодателст-
во, отговарящи на Рамковата директива 
96/62/ЕС за оценка и управление на качество-
то на атмосферния въздух в Европейския съ-
юз [4]. 

Целта на разработката е въз основа на по-
лучените резултатите от моделирането, при-
лагане на бъдещи мерки за подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух (КАВ) по 
отношение намаляване замърсяване му със 
серовъглерод (CS2), осигуряване екологичен 
комфорт на населението в гр. Свищов. 

 
Дисперсионно моделиране на атмосфер-

ни емисии на CS2 
За целите на изследването е използван 

програмен продукт SELMAGIS [5] на немско-
то инженерно бюро Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG, град Карлсруе. Резултатите 
от моделирането са представени в съответст-
вие с разпоредбите на чл. 13, т. 2 на НАРЕД-
БА № 12/2010 г. [6] и отговарят на изисква-
нията на раздел II, приложение № 8 на съща-
та, като осигуряват информация относно дя-
ловото участие на моделираните източници в 
средногодишната концентрация на CS2 за ре-
цепторните точки. В моделната оценка на за-
мърсяване на въздуха в гр. Свищов са вклю-
чени данни от основните източници на еми-
сии на CS2 в района. 

SELMAGIS включва дисперсионния модел 
AUSTAL2000 [7] за разпространението на 
атмосферни замърсители, на немската аген-
ция по околна среда и е Windows базиран 
софтуер работещ като разширение на геог-
рафската информационна система (ГИС) на 
ESRI (ArcMap). 

Входна информация за дисперсионното 
моделиране 

Входните данни за дисперсионното моде-
лиране на емисиите на CS2 със SELMAGIS 
включват осигуряването на: 

- метеорологични данни; 
- емисионни данни за източници на замър-

сяване; 
- емисионни данни за транспорта; 
- подготовка на цифрова карта на района; 
- избор на рецепторна мрежа; 
- изчисления. 
 
Метеорологични данни 
В настоящото моделиране са използвани 

метеорологични данни за района на гр. 
Свищов, предоставени от НИМХ-БАН. В 
статистически аспект това са файлови данни в 
цифров ред за периода, съдържащи 
информация за скоростта, посоката на вятъра 
и категорията на устойчивост на атмосферата 
в съответната урбанизирана територия. 

При моделиране на атмосферното 
разсейване на замърсителите чрез генериране 
на метеорологичните данни в динамичен ред 
се получава честотно разпределение на 
скоростта на вятъра по посока и категория на 
дисперсия, определящи разсейването на 
емисиите на CS2 в атмосферния въздух на 
изследваната територия. 

 
Емисионни данни за източници на 

замърсяване 
Главните източниците на атмосферно 

замърсяване със серовъглерод (CS2) в района 
на гр. Свищов са обединени в следните групи: 

- Промишленост; 
- Битово отопление. 
Систематизирането на източниците на 

атмосферно замърсяване е направено в 
зависимост от тяхното местоположение, по 
видове дейности и площадки, като са взети 
под внимание мощността и режима на 
изпускане на емисии на серовъглерод (CS2). 

Главните източници на атмосферно 
замърсяване със серовъглерод (CS2) по вид на 
изпусканите емисии са дефинирани като: 

- Точкови източниците изпускащи 
емисии на CS2 от производствени дейности 
(група „промишленост”). 

- Площни източници изпускащи емисии 
на CS2 от горивните процеси при битово 
отопление с въглища в жилищни сгради 
(къщи и жилищни кооперации). 
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Данни за точкови източници 
Това са резултати от инвентаризация на 

емисии на атмосферно замърсяване в гр. 
Свищов от промишлени източници, които 
имат принос за определяне на КАВ по 
отношение атмосферно замърсяване със CS2. 

За дисперсното моделиране са използвани 
данни за: 

-височина и диаметър на комина; 
-скорост на излизащите газове; 
-температура на газа. 
Емисиите на CS2 от промишлеността са 

изчислени на базата протоколи от 
периодични измервания на емисии на 
атмосферно замърсяване и данни от годишни 
доклад по IPPC. 

Периодът, който подробно е разгледан и 
обобщен, е за референтната 2014 година. 

Посочените в Таблица 1 физически 
параметри на източниците и емисии на 
серовъглерод (СS2) от тях съвпадат с целите 
на инвентаризацията и моделирането. 

 
Таблица 1. Средно годишни емисии на 

СS2 от промишлеността в гр. Свищов (2014) 
Предприятие 
/Изпускащо 
устройство 

H 
(m) 

D 
(m) 

V(m/s) 
2014 

T 
°C 

Емисия 
(2014) 

t/a 
"Свилоза Ярн" 
ЕООД, (*) 
 Комин –ИУ13  

150 3 6.2 17 113.8 

Общо: 113.8 
(*) - "Свилоза Ярн" ЕООД при 5424 работни часа на 
инсталацията през 2014 г. 

 
Емисионни данни за площни източници 
Застроените жилищни площи в гр. Свищов 

са разделени на райони на обитаемост и бяха 
дефинирани като площни източници на 
замърсяване на въздуха със CS2. 

Оценено е средногодишното брутно 
потребление на твърди горива по райони и са 
направени балансови изчисления на емисиите 
на CS2 в атмосферата от домакинствата в гр. 
Свищов съгласно EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook - 2009 
EMEP/CORINAIR B216, NFR: 1.A.4.b.i Small 
combustion SNAP: 020202b, Residential — 
Combustion plants < 20 MW и 
средностатистически данни [8] за кинетиката 
на изгаряне на сяра до серни оксиди (SOX) и 
серовъглерод (СS2) получени при горивни 
процеси с използване на въглища за битово 
отопление. 
 

 
Фиг. 1. Битово отопление площни 

източници в гр. Свищов, 2014 г. 
 

Инвентаризацията на емисиите на 
серовъглерод от битовото отопление в гр. 
Свищов е направена, чрез определяне на 
Специфичен Емисионен фактор (ЕF) на СS2, 
получен от референтен Емисионен фактор 
(ЕF) на SОX. Това е направено чрез корелация 
между емисионни фактори от един и същи 
горивен процес на база изследване 
съотношението на емитираните серни 
съединения и кинетиката на изгаряне на сяра 
при горивни процеси с използване на 
въглища за битово отопление. 

 
Таблица 2. Входните данни за площни 

източници (битов сектор) гр. Свищов (2014 г.) 

№ Район Средна височина 
на емисиите (m) 

СS2 
kg/h 

1. P1 8 0.004 
2. P2 8 0.007 
3. P3 10 0.008 
4. P4 15 0.009 
5. P5 21 0.010 
6. P6 21 0.008 
7. P7 15 0.011 
8. P8 21 0.007 
9. P9 15 0.006 
10. P10 15 0.006 
11. P11 21 0.009 
12. Р12 2 - 
 
Изчислените емисии на CS2 от битово 

отопление по районите са сумирани и 
дефинирани като площни източници. 
Необходимите данни за дисперсионното 
моделиране са: 

- Средна височина на емисиите на 
площните източници - осреднено 
приближение на височината на изпускане на 
емисии от отопление на бита, базирано на 
обичайния брой етажи в сградите в района. 

- Количество на емисиите на CS2 за 
дефинираните площни източници. 
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Подготовка на цифрова карта на района 
Първоначално чрез ArcMap е въведена 

цифрова карта на съответната урбанизирана 
територия в WGS 1984 – UTM координати. 

 
Избор на рецепторна мрежа и точки 
Включва дефиниране на рецепторна мрежа 

от множество фиксирани точки по цифровата 
карта, в които SelmaGIS изчислява 
концентрациите на CS2. За целите на 
моделирането е избрана мрежа от рецепторни 
точки с периметър съобразно площта на 
съответната територия с размер на 
единичната клетка 100/100 метра. 

 

 
Фиг. 2. Рецепторна мрежа и точки 

 
За всяка рецепторна точка SelmaGIS 

позволява визуализиране на изчислените 
концентрации. В конкретното моделиране за 
целите на сравнителната оценка е избрана и 
една мониторингова точка, разположена в 
непосредствена близост до пункта за 
мониторинг (ПМ) в гр. Свищов. Това дава 
възможност за сравнение на изчислените при 
моделирането резултати и измерените 
концентрации на CS2 в ПМ. 

 
Въвеждане на данни за източниците  
Моделирани са два вида източници – 

точкови и площни. Входни данни, за 
съответният вид източници, се въвеждат чрез 
предварително приготвените dBase файлове, с 
параметри на емисионните потоци. 

 
Изчисленията на резсейването на 

емисиите на CS2 е направено с модулно 
включения в SelmaGIS математичен модел - 
Austal2000 [7] на Германската федерална 
агенция по околна среда за дисперсионно 
моделиране на разсейването на атмосферни 
замърсители от различни видове емисионни 
източници. В конкретния случай за района на 
гр. Свищов за двата вида източници в 

избраната мрежа от рецепторни точки беше 
изчислена средногодишната концентрация на 
разсейване на CS2 за 2014 г. 

 
Резултатите от моделиране на СГК на CS2 

от всички източници (2014) 
В тази оценка са включени всички групи 

източници. Тя отразява разпределението на 
средно годишните имисии на CS2, върху 
цялата територия на района (както в 
урбанизираните части на гр. Свищов, така и в 
съседно разположената голяма индустриална 
зона за производство на изкуствени влакна). 

Моделната оценката на емисиите на CS2 е 
направена въз основа на данни за отделяне на 
този замърсител от производствени процеси и 
потреблението на горива за битово отопление 
в града. Очакваните СГК на CS2, формирани 
от всички групи източници, са представени на 
карта (Фиг.3) с визуализирани оцветени зони. 
 

 
Фиг. 3. Резултатите от моделиране на СГК 

на CS2 от всички източници (2014) 
 
Прегледа на резултатите (Фиг. 3) от моде-

лиране на СГК от разсейване на CS2 от всич-
ки източници (2014) показва, че в района на 
гр. Свищов са локализирани две територии с 
разпределение на СГК от разсейване на този 
замърсител, покриващи местоположението на 
отделните видове източници. Направеното 
дисперсионно моделиране за 2014 г. изчисля-
ва СГК - 3.3 µg/m3 на CS2 в рецепторна точка 
- РТ1061, разположена в непосредствена бли-
зост до ПМ на НСЕМ. В годишен аспект това 
е обобщена средно статистическа оценка, не-
отчитаща сезоните флуктуации и промените 
на работа на отделните източници. 
 

Оценка на влиянието на CS2 по групи 
източници 

Влиянието на промишлеността върху КАВ 
в гр. Свищов е направено чрез оценка на по-
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лученото от модела разпределение на СГК на 
CS2 (Фиг. 4). При локализацията на атмос-
ферното замърсяване от промишлеността в 
района на гр. Свищов е взета в предвид само 
1 фирма (за производство на изкуствена коп-
рина), с производствена площадка с едно из-
пускащо устройство (комин), имащо принос 
за определяне на КАВ по отношение атмос-
ферното замърсяване със CS2. 

 

 
Фиг. 4. Резултати от моделиране на СГК 

на CS2 от промишлеността в гр. Свищов 
(2014) 

 
Производството на изкуствена коприна е 

най-големия постоянен източник на CS2 еми-
сии в атмосферния въздух на територията на 
общината. Особеното на този източник е, че е 
с голяма физическа височина и отпадъчните 
емисии от него се изхвърлят в атмосферата на 
голяма височина, където условията за разсей-
ване са по-добри. В общия случай струята 
отпадъчни CS2 пари достига земната повърх-
ност на голямо разстояние от източника и е 
силно разредена. По тази причина районът на 
въздействие на това изпускащо устройство е 
много голям и приносът му при формиране на 
приземните концентрации за района на гр. 
Свищов е сравнително по-умерено разпреде-
лено. 

С изключение на зимните месеци произ-
водството на изкуствена коприна е мощен 
източник на атмосферно замърсяване почти 
през цялата година. От картата на Фиг. 4. се 
вижда, че разсейването на емисиите от него 
се характеризира с голямо разсейване, лока-
лизирано в голям периметър на района. 

Данните от модела показват, че разпреде-
лението на СГК от разсейването на CS2 от 
промишлеността в района е в интервала от 0.1 
µg/m3 до 12.1 µg/m3. За урбанизираните части 
на гр. Свищов влиянието на промишлеността 

в средно годишен аспект е около 1.3 µg/m3 в 
РТ1061, като в западните покрайнини на гра-
да е в интервала около 2.1 µg/m3. 

Вследствие топографската денивелация и 
по ниското разположение (100÷150 m) на 
площадката за производство на изкуствена 
коприна спрямо урбанизираните територии 
на гр. Свищов, при наличие на северозападни 
ветрове тези концентрации на CS2 временно 
могат да се увеличат до 5-6 пъти. При нали-
чие на неблагоприятни метеорологични усло-
вия (северозападни ветрове) това влияние 
може да бъде умерено до значително. В този 
случай при разсейване на CS2 от промишлени 
източници, самостоятелно или допълващо е 
възможно създаването на приземни концент-
рации и нива на CS2 в гр. Свищов, превиша-
ващи СЧН (15 µg/m3) и СДН (8 µg/m3) за на-
селени места. Поради факта, че прага на сен-
зорно усещане за миризма на CS2 (653 µg/m3) 
е сравнително висок, инцидентни концентра-
ции на CS2 не могат да предизвикат обоняте-
лен дискомфорт за жителите на града. Но из-
пускането на големи количества CS2 е пред-
поставка за акумулирането му в околната 
среда и биохимична трансформация на пос-
ледния до H2S и др. серни продукти. Вторич-
но това създава възможност за локално под-
държане на латентни фонови имисии на H2S в 
района и града през цялата година. 

Моделната оценка на емисиите от битово-
то отопление е направена въз основа на данни 
за потребление на горива за отопление от на-
селението в гр. Свищов с отчитане на теку-
щото състояние на жилищната инфраструк-
тура за града и определен специфичен емиси-
онен фактор. Очакваните СГК на CS2, фор-
мирани от групата източници „Битово отоп-
ление” е представена на Фиг. 5. 

 

 
Фиг. 5. Резултатите от моделиране на СГК 

на CS2 от битово отопление (2014) 
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От нея се вижда, че за територията на гра-
да тази група източници сезонно локализират 
атмосферно замърсяване в 4 зони с разпреде-
ление на СГК от разсейване на CS2 в интер-
вала 0.3÷3.0 µg/m3. За урбанизираните части 
на гр. Свищов в РТ1061 влиянието на битово-
то отопление в средно годишен аспект е око-
ло 2.0 µg/m3. 

Регистрираните от модела нива на СГК на 
CS2 в ЦГЧ и районите около него се дължат 
на използването на твърди горива (въглища) 
за отопление, което оказва съществено влия-
ние върху КАВ през студения период от го-
дината. В предвид сезонният характер на би-
товото отопление, влиянието му върху КАВ в 
града през отоплителния сезон е основно и 
самостоятелно, то може да формира приземни 
концентрации на CS2 до няколко пъти по ви-
соки от моделните нива. 

При наличие на неблагоприятни метеоро-
логични условия (тихо време) през отопли-
телния сезон това влияние върху КАВ може 
да бъде умерено. В този случай, при разсей-
ване на CS2 от битово отопление е възможно 
създаване на временни приземни концентра-
ции и нива на CS2 в гр. Свищов, превишава-
щи СЧН (15 µg/m3) и СДН (8 µg/m3) норми за 
КАВ. 

 
Количествена оценка на модела 
В Таблица 3 са показани резултати от мо-

делирането и участието на всички източници 
при формирането на СГК на СS2 за 2014 г. в 
рецепторна точка (РТ1061) разположена мак-
симално близо до пункта за мониторинг (ПМ) 
ДОАС (S) гр. Свищов. 

 

Източник 

СГК на СS2 
в рецептор-
на точка 
(РТ1061) 
µg/m3 

Принос на 
различни-
те източ-
ници в 
СГК,% 

Промишленост 1.30 39.4 
Битово отопле-
ние 2.00 60.6 

ОБЩО  3.3 100.00 
Таблица 3. Участие на отделните източ-

ници при формирането на СГК на СS2 в ре-
цепторна точка РТ1061 (2014) 

 
В годишен аспект оценката на абсолютни-

те стойности и приноса на всички източници 
(точкови, площни) в общото замърсяване на 
атмосферния въздух с СS2 в гр. Свищов през 
2014 г., в рецепторна точка (РТ1061) потвър-

ждава, че емисиите от битовото отопление 
през студените месеци от годината имат най 
голям принос (60.6%) в общото замърсяване 
на въздуха с СS2 в града, следван от промиш-
леността (39.4%). 

В случая това е обобщена средно статис-
тическа оценка неотчитаща сезонната работа 
на отделните видове източници и флуктуаци-
ите на замърсяване на атмосферния въздух с 
СS2, което не може да бъде прогнозирано 
точно от модела. Друг фактор, който модела 
не отчита е топографската денивелация и по 
ниското разположение (100÷150 m) на пло-
щадката за производство на изкуствена коп-
рина спрямо урбанизираните територии на гр. 
Свищов, което не може да бъде прогнозирано 
от модела. 

Отчитайки факта, че битовото отопление в 
града има сезонен характер на използване 
през студените месеци от годината и зимната 
профилактика на промишлената инсталация 
за производство на изкуствена коприна, може 
да направим извода, че участието на отделни-
те източници при формирането на СГК на 
СS2 в рецепторна точка РТ1061 (2014) дава 
информация за дяловото участие на източни-
ците през месеци (февруари, март, април) от 
годината. През останалите месеци от година-
та основния принос в общото замърсяване на 
въздуха с СS2 на района и града е изцяло от 
участието на промишлеността. 

По отношение влиянието на неблагопри-
ятните метеорологични условия върху отно-
сителния дял на участие на източниците на 
замърсяване, може да се обобщи, че преобла-
даването на северозападните ветрове в района 
увеличават дяловото участие на замърсяване 
на въздуха със СS2 от промишлеността, а ти-
хото студено време през отоплителния сезон 
потвърждава дела и приноса на битовото 
отопление. 

 
Неопределеност на резултатите от моде-

лирането 
Сравнение на изчислените резултати от 

дисперсионното моделиране със SELMA GIS 
и измерените средно годишни концентрации 
(СГК) на CS2 в съответния пункт за монито-
ринг (ПМ) за 2014 година е направено в ре-
цепторни точки (РТ) максимално близо до 
ПМ в гр. Свищов. 

В Таблица 4 са показани резултати от 
средногодишни измервания (2007, 2010, 2012) 
на КАВ в ПМ ДОАС гр. Свищов и изчисле-
ните чрез дисперсионно моделиране средно-
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годишни концентрации на CS2 за 2014 г. в 
рецепторна точка (РТ1061), разположена в 
непосредствена близост до ПМ ДОАС 
гр. Свищов в централната част на града. 

 

Година 
Изчислена СГК и моделирана 
стойност на CS2 (μg/m3) в ПМ 
– Свищов (РТ1061) 

2014 

моделирана 
стойност  2014 3.3 

измерена 
стойност  

2007 3.9 
2010 2.4 
2012 2.0 

Таблица 4. СГК измерена и моделирана 
стойност на CS2 (2014) 

 
Поради техническо спиране на измервани-

ята в ДОАС– OPSIS от 27.07.2013 г. до 
08.07.2014 г. в пункта за мониторинг (ПМ) 
гр. Свищов няма представителни данни за 
СГК на CS2 за 2013 и 2014 г. 

Направеното сравнение на изчислените с 
модела стойности за СГК на CS2 в РТ1061 за 
(2014) корелират с тези от непрекъснати из-
мервания в ПМ – Свищов (2007, 2010, 2012). 

 
Характеристика на източниците, при-

чина за нарушението на КАВ 
Направеното моделиране на емисиите на 

CS2 показват, че отделните източници и еми-
сии от тях причиняват комплексно нарушение 
на КАВ в района на гр. Свищов. Освен сред-
ногодишната статистическата оценка от дис-
персионното моделиране при характеризира-
не на емисиите от отделните източници бе 
отчетена и сезонната работа на отделните ви-
дове източници и флуктуациите на замърся-
ване на атмосферния въздух при наличие на 
неблагоприятни метеорологични условия, 
което не може да бъде прогнозирано точно от 
модела. 

Основните производствени дейности в гр. 
Свищов териториално са обособени на произ-
водствени площадки в промишлена зона. 

В годишен аспект оценката на приноса на 
всички източници в общото замърсяване на 
атмосферния въздух със СS2 в гр. Свищов 
през 2014 г., потвърждава, че през отоплител-
ния сезон емисиите от битовото отопление 
имат най голям принос (60.6%), следван от 
промишлеността (39.4%). За урбанизираните 
части на гр. Свищов влиянието на битовото 
отопление през отоплителния сезон при неб-
лагоприятни метеорологични условия (тихо 

време) се превръща в първостепенен източ-
ник за замърсяване със CS2 на града. В тези 
случаите то може самостоятелно да предиз-
вика създаването на временни приземни кон-
центрации, превишаващи СЧН (15µg/m3) и 
СДН (8µg/m3) за града. 

Влиянието на групата източници „Про-
мишленост” върху замърсяването на урбани-
зираните територии в гр. Свищов със CS2 
може да се оцени като целогодишно, посто-
янно, слабо до умерено, а при наличие на се-
верозападни ветрове в района - умерено до 
значително. С изключение на зимните месеци 
производството на изкуствена коприна е мо-
щен източник на атмосферно замърсяване 
почти през цялата година. Разсейването на 
емисиите от него се характеризира с голямо 
разсейване, локализирано в голям периметър 
на района с ниски концентрации на CS2. 

Производствената зона на „Свилоза” АД (в 
т.ч. площадката за производство на изкустве-
на коприна) се намира на повече от 3 km от 
града и орографски е с денивелация около 
100÷150 m спрямо града. Този факт позволява 
интерпретиране и теоретизиране на модела, 
което би могло да доведе до увеличение на 
приноса на промишлеността в общото замър-
сяване на района със CS2. Анализа на въз-
можното коригиране на изчислените в модела 
СГК на CS2 от промишлени източници показ-
ва, че това би увеличило резултата. Вследст-
вие топографската денивелация и по ниското 
разположение на площадката за производство 
на изкуствена коприна, при наличие на севе-
розападни ветрове, тези концентрации вре-
менно могат да се увеличат до няколко пъти 
над нормите на CS2, в т.ч. обгазяване на гр. 
Свищов. 

В локален мащаб изпускането на големи 
количества CS2 е предпоставка за акумулира-
нето му в околната среда и биохимична тран-
сформация на последния до H2S и други сер-
ни продукти. Вторично това създава възмож-
ност за целогодишно поддържане на латентни 
фонови имисии на H2S в района и града през 
цялата година. 

За подобряване КАВ в района на гр. Сви-
щов е важно прилагането на мерки за намаля-
ване използването на твърди горива (въгли-
ща) за битово отопление. Осъществяване на 
контрол във фирмите имащи принос в опре-
деляне на КАВ, за привеждане на дейностите 
в тях и източниците на CS2 в съответствие с 
изискванията на ЗЧАВ и нормативната база 
по околна среда. 
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Заключение 
 
 Влиянието на групата източници 

„Промишленост” върху замърсяването на ур-
банизираните територии в гр. Свищов с CS2 
може да се оцени като постоянно и умерено, а 
при наличие на северозападни ветрове в ра-
йона, умерено до значително. 
 За урбанизираните части на 

гр. Свищов влиянието на промишлеността в 
средно годишен аспект е около 1.3 µg/m3 в 
РТ1061, като в западните покрайнини на гра-
да е в интервала около 2.1 µg/m3. 
 Вследствие топографската денивела-

ция и по ниското разположение (100÷150 m) 
на площадката за производство на изкуствена 
коприна спрямо урбанизираните територии 
на гр. Свищов, при наличие на северозападни 
ветрове тези концентрации на CS2 временно 
могат да се увеличат до 5-6 пъти, в т.ч. пре-
вишаване на нормите на CS2 в гр. Свищов. 
Практически това не може да се отчете от мо-
дела. 
 В локален мащаб изпускането на го-

леми количества CS2 е предпоставка за аку-
мулирането му в околната среда и биохимич-
на трансформация на последния до H2S и др. 
серни продукти. Вторично това създава въз-
можност за поддържане на латентни фонови 
имисии на H2S в района и града през цялата 
година. 
 Влиянието на групата източници „Би-

тово отопление” върху КАВ в гр. Свищов по 
отношение на CS2 може да се оцени като пе-
риодично и умерено, през отоплителния се-
зон. За урбанизираните части на гр. Свищов 
влиянието на битовото отопление в средно 
годишен аспект е около 2.0 µg/m3 в РТ1061. 
През отоплителния сезон при неблагоприятни 
метеорологични условия (тихо време) негово-
то влияние се превръща в първостепенен из-
точник за замърсяване с CS2 на града. В тези 
случаите то може самостоятелно да предиз-
вика създаването на временни приземни кон-
центрации, превишаващи СЧН (15µg/m3) и 
СДН (8µg/m3) на CS2 за града. 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМАРНАТА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ ЧРЕЗ  

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

 

Здравка Николаева 

 

COLCULATION OF THE TOTAL SOLAR RADIATION BY METEOROLOGICAL 

PARAMETERS 
 

Zdravka Nikolaeva 

 
ABSTRACT: In this paper is made a calculation of the total solar radiation with meteorological parameters 

for Bulgaria. It is used the method of multiple linear regression. The empirical formula was compared to these 

obtained by the other methods. Our research shows that the coefficient of regression for the calculation of the 

solar radiation by the our model was higher than that for the other methods. It means that our empirical formula 

is precise and correct and provides reliable estimate of the total solar radiation. Such information would be use-

ful for designing various radiation – utilizing systems (solar power plants, greenhouses, etc.). Research and 

study results of this kind are important for the sciences and  technologies of our modern world at a time when 

solar energy as an alternative energy is of  utmost importance for the preservation of the natural energy re-

sources of the planet Earth. 

Key words: solar radiation, the method of multiple linear regression, the standard errors, coefficient of de-

termination, F – statistics.  

 

Въведение 

Слънчевата радиация е важен природен 

фактор, формиращ климата на планетата и 

влияещ върху всички живи организми и окол-

ната среда. Тя е главен източник на енергия за 

почти всички природни физико-химични про-

цеси, протичащи на земната повърхност и в 

атмосферата [1,7]. При нейното преминаване 

през земната атмосфера около 35% се отразя-

ва обратно в космоса, около 23% се разсейва 

от молекулите на въздуха, твърдите примеси, 

водните пари и капчици и др., а около 15% се 

поглъща от водните пари, въглеродния диок-

сид, озона и твърдите примеси на въздуха. До 

земната повърхност достига около 27% от ра-

диацията, която се нарича пряка слънчева ра-

диация. Тя и частта от дифузната радиация, 

която достига до земната повърхност, обра-

зуват сумарната слънчева радиация. 

Според Международната система единици 

(The International System of Units – SI) [16], 

количеството глобална радиация върху еди-

ница площ и за единица време G  се нарича 

интензитет или „инсолация”, коли-чеството 

директна инсолация се обозначава с B , а ко-

личеството дифузна инсолация – D .  

Ирадиацията на Земята зависи от редица 

фактори, като орбиталната механика, дикту-

ваща планетарната траектория, а с това от-

стоянието и ъгъла, който планетата ни заема 

спрямо Слънцето, е най-важният. Средно-

аритметичната инсолация (соларната или 

слънчева константа), достигаща до перпен-

дикулярна повърхност на средноаритметич-

ната дистанция между Земята и Слънцето (ас-

трономическа единица AU = 149 597 870.691 

km), е равна на 1367.7 W/m
2
, според последни 

данни от НАСА [15] и се отбелязва с scI [16]. 

Слънчевата константа, в действи-телност не е 

постоянна величина, а се изменя в зависимост 

от слънчевата активност с около  0.5 W/m
2
.  

Към настоящия момент, особено за Бъл-

гария, усилията и дейностите по изследване 

на слънчевата радиация са концентрирани 

главно в натрупване и статистическа обработ-

ка на данни от измервания, които се използ-

ват най-вече за практическо приложение, като 

направата на слънчеви колектори, проекти-

ране на отоплителни и хладилни системи за 

дома, парници и др.  

Сумарната радиация на повърхността на 

земята се измерва от ограничен брой метео-

рологични станции. Поради това е много важ-

но да се разработят методи и подходящи мо-

дели за оценка на слънчевата радиация въз 
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основа на позицията, геометрия и разполо-

жението на дадена област, като се използват 

метеорологичните параметри, които са  лесно 

достъпни, които да се използват в множество 

от приложенията на слънчевата радиация. 

 

Методи на изследване 

Разработени са много алгоритми за прог-

нозиране на наличното слънчево излъчване, 

чрез използването на други данни, които 

обикновено се състоят от стандартните кли-

матични параметри, които се измерват във 

всяка станция и са лесно достъпни. 

Най-простият модел, използван за оценка 

на месечните средни стойности на дневната 

обща (сумарна) слънчева радиация върху хо-

ризонтална повърхност е добре познатото 

уравнение на Angström (1924) [8]: 

 

b
N

n
.a

G

G

o

 ,      (1) 

 

където: G  - глобална радиация върху едини-

ца площ за единица време (интензитет, инсо-

лация), W/m
2
; oG - общата извънземна слън-

чева радиация (cумарна глобална инсолация), 

W/m
2
; n – слънчевото греене, h; N –макси-

мална продължителност на слънчевото грее-

не, h; n/N – относителна продължителност на 

слънчевото греене; a , b - регресионни кое-

фициенти. 

Продължителност на слънчевото греене е 

общото време (от денонощие, месец, година 

или друг период) на пряко огряване. Изразява 

се в часове и десети от часа (абсолютна про-

дължителност на слънчевото греене) или в 

процент от астрономически възможната (от-

носителна продължителност на слънчевото 

греене) [5].  

Cумарната глобална инсолация (общата 

извънземна слънчева радиация) oG  може да 

бъде определена по формулата на Klein [12] 
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където:   – географска ширина, degree;  – 

деклинация, degree; SCI – слънчева константа, 

W/m
2
; S – часов ъгъл на изгрева, degree. 

Часовият ъгъл S и слънчевата деклинацията 

  могат да се определят от уравненията: 
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където: d е денят от годината. Обикновено се 

взема 15
-то

 число на месеца, за което е изчис-

лена слънчевата деклинация. 

Използвайки данните на действителните 

часове на слънчевото греене и глобалната ра-

диация, Bahel et al. (1987) [9] разработва 

уравнение от трета степен на относителната 

продължителност на слънчевото греене (n/N). 

Има и други автори, които използват уравне-

ния от Ангстрьом – тип:  

1. Ahmad (2004) [6] оценява глобалната 

слънчева радиация върху хоризонтална по-

върх-ност с полином от втора степен.  

2. Kolev и Stoilov (2003) [3] използват 

стойности за коефициентите a , b  от уравне-

нието на Angström, съответно 0.18 и 0.55, 

Wahab и Abdel (2003) [18]: 0.25 и 0.75, а 

Todorova (2010) [17] приема стойности на 

коефициентите 0.17 и 0.52. Константите са 

емпирични константи. Тяхните стойности 

зависят от географската ширина, надморската 

височина, относителната влажност на възду-

ха, максималната и минимална температури, 

относителната продължителност на пряката 

слънчева светлина и други климатични пара-

метри [17].  

3. Ivancheva и Koleva (2008) [11] освен 

продължителността на слънчевото греене 

включват максималната и минимална темпе-

ратури и средната денонощна облачност: 

 

c.aT.aT.an.abG minmax 4321  ,   (3) 

 

където: n – слънчевото греене, h; maxT и minT – 

средната максимална и минимална темпера-

тура, K; c – средна денонощна облачност, %.   

4. Okundamija и Nzeako (2011) [14] пред-

лагат следната емпирична формула за пре-

смятане на сумарната слънчева радиация: 

 

maxT
o

T.aR.ab
G

G
21   ; 

max

min
T

T

T
R  .  (4) 

 

Горните емпирични зависимости се опре-

делят с регресионен анализ на експери-
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ментални данни [4,10,13]. Константите, които 

се получават са също емпирични константи и 

се отнасят само за мястото, за която са прес-

метнати.  

В процеса на нашата работа е изследвана 

зависимостта на сумарната слънчева радиа-

ция към общата извънземна слънчева радиа-

ция ( oG/G ) от следните метеорологични па-

раметри: 

n/N – относителна продължителност на 

слънчевото греене; 

maxT  и minT – средната максимална и ми-

нимална температури, K; 

v – средната скорост на вятъра, m/s; 

r – количеството валежи, mm;  

р – атмосферното налягане (на морско ни-

во), hPa; 

L – хоризонталната видимост, km;  

c – средната денонощна облачност, %.  

Полученото емпирично уравнение има 

вида 

 

c.aL.ap.ar.av.a

T.aT.a
N

n
.ab

G

G
minmax

o

87654

321




. (5) 

 

За оценка на качеството на регресионните 

модели се използва коефициентът на детер-

минация R
2
, който определя степента на ли-

нейна зависимост между включените в моде-

ла регресори и предсказаната стойност на из-

ходната величина [4,10,13]. Задължи-телно 

условие в този случай е проверката на значи-

мостта на R
2
, за което се използва крите-рият 

на Fisher 
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k

kN
.

R

R
F ,     (6) 

 

където: k – броят на оценяваните параметри 

на модела; 1N – обемът на извадката от експе-

риментални данни. Критерият на Fisher е със 

степени на свобода 11  kv  и kNv  12 .  

При F >  21 v,v,F  = critF , стойността на 

2R е значима и може да се използва за оценка 

на адекватността на модела. Колкото по-

висока е изчислената стойност на R
2
, толкова 

по надежден е изведеният регресионен модел 

при ниво на значимост  . 

 

Резултати и обсъждане 

В работата са сравнени някои известни ме-

тоди за пресмятане на слънчевата радиация 

(Angström (1924), Bahel (1987), Ahmad (2004), 

Ivancheva и Koleva (2008) и предложения от 

нас емпиричен модел (5). Използвани са ме-

теорологични данни, които са общодостъпни 

в Интернет [2]. Те са за: G - сумарната слън-

чева радиация, W/m
2
; oG - общата извънземна 

слънчева радиация, W/m
2
; n/N – относителна 

продължителност на слънчевото греене; maxT  

и minT – средната максимална и минимална 

температури, K; v – средната скорост на вятъ-

ра, m/s; r – количеството валежи, mm; р – ат-

мосферното налягане (на морско ниво), hPa; 

L – хоризонталната видимост, km; c – сред-

ната денонощна облачност, %. Данните са де-

сет дневни за Бургас, 2015/16 г. с общ брой 

72.  

Полученото от нас емпирично уравнение 

има следния вид: 
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. (7) 

 

В таблица 1 са дадени получените емпи-

рични коефициенти на някои от известните в 

литературата методи (Angström (1924), Bahel 

(1987), Ahmad (2004), Ivancheva и Koleva 

(2008)) и предложения от нас емпиричен мо-

дел (7). Дадени са съответните стандартни 

грешки на тези коефициенти. 

Направен е тест за проверка на хипотези. 

Той определя дали всеки коефициент в регре-

сионните уравнения са полезен за оценка на 

сумарната слънчева радиация. За целта се 

проверява статистическата значимост на кое-

фициентите. Получената оценка и проверка 

на хипотези е представена на таблица 1, ко-

лоната „t – статистика”. Стойностите показ-

ват, че използваните от нас коефициенти в 

регресионното уравнение са полезни за оцен-

ка и прогноза.  

Направена е и оценка на правдоподоб-

ността на високата стойност на F-

статистиката, чрез използването на функция-

та FDIST. Това е дадено в таблица 1, колона 

„Значимост на F-статистика”. Стойностите 

показват, че се получава много малка вероят-

ност за големи F стойности, получени слу-

чайно (например FDIST = 9.33.E-37 за „Изве-

дена емпирична формула”). 
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В таблица 1 са дадени коефициентите на 

детерминация на използваните известни ме-

тоди и предложенат емпирична формула (7). 

От сравнението се вижда, че за новия модел 

се получава най-голям коефициент на детер-

минация ( 2R = 0.9220), което показва, че по-

лучената формула може с успех да се използ-

ва за изчисляване на сумарната слънчева ра-

диация.  

 

 

Таблица 1. Получени резултати при сравняване на използваните известни методи  

                     и предложения от нас нов емпиричен модел. 

 

Метод 
Емпирични 

коефициенти 

Стандартна 

грешка 

t - статисти-

ка 

Значимост на 

F-статистика 

Коефициент на 

детерминация 2R  

Angström 

(1924) 

b = 0.4081 

a1 = 0.2262 

-0.00797 

0.01455 

28.3740 

28.0394 

786.2102 

FDIST = 

8.17.E-43 

0.9087 

Bahel  

(1987) 

b = 0.3014 

a1 = -0.2977 

a2 = 1.7057 

a3 = -1.1908 

0.02133 

0.17016 

0.39372 

0.27273 

14.1302 

-1.74951 

4.33237 

-4.36616 

325.0651 

FDIST = 

5.85.E-47 

0.9268 

Ivancheva и 

Koleva  

(2008) 

b = -1909.26 

a1 = 31.6003 

a2 = -6.2788 

a3 = 13.5862 

a4 = 1.88262 

344.442 

4.30034 

3.69352 

4.01255 

0.564511 

-5.54289 

7.34833 

-1.69985 

3.38593 

3.33496 

126.9048 

FDIST = 

7.76.E-33 

0.8698 

Изведена 

емпирична 

формула 

b = -0.39904 

a1 = 0.448628 

a2 = -0.00314 

a3 = 0.003522 

a4 = -0.00975 

a5 = 6.24.Е-05 

a6 = 0.000512 

a7 = 0.001873 

a8 = 0.000452 

0.01336 

0.04427 

0.00225 

0.00229 

0.00557 

0.00021 

0.00079 

0.00218 

0.00045 

106.41 

2.06 

FDIST = 

9.33.E-37 
0.9220 

 

Община Бургас

y = 0.9456x + 0.0262

R
2
 = 0.9848
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Фиг. 1.  Точност на изведения модел (7) спрямо измерено G/Go 
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Фиг. 2. Сумарна слънчева радиация, W/m

2
 

 

Фигура 1 илюстрира точността на изве-

дения модел (7). Фигурата показва твърде 

добро съвпадение на предсказваните по мо-

дела стойности на oG/G  и измерените. Това 

показва, че предложеният модел с успех може 

да се използва за анализ и прогноза. 

На фиг. 2 .са представени изчислените, по 

модел (7), десет дневни стойности на сумар-

ната слънчева радиация за градовете София, 

Бургас, Видин и Сандански. 

Територията на България се характери-

зира с твърде малко изменение на географ-

ската ширина (41 – 43 degree). Нещо пове-че, 

София и Бургас се намират практически на 

една и съща географската ширина. Ето защо, 

логично е да се очаква, че изведените по дан-

ни за София модели биха могли да предсказ-

ват в добро приближение и слън-чевата ра-

диация в района на Бургас, а защо не и за Ви-

дин и Сандански чиято географ-ска ширина 

се различава от тази на София с около 1 de-

gree. Рабира се, разлики следва да се очакват, 

най-малкото поради наличието на разлики в 

метеорологичната обстановка в споменатите 

градове. 

 

Изводи 

От направения тест за проверка на хипоте-

зи на изведеното от нас емпирично уравнение 

се вижда, че получените коефициенти са по-

лезни за оценка и прогноза.  

Направена е и оценка на правдоподоб-

ността на високата стойност на F-

статистиката, чрез използването на функция-

та FDIST. Стойностите показват, че се полу-

чава много малка вероятност за големи F-

стойности, получени случайно (FDIST = 

3.25.E-46 за изведената от нас емпирична 

формула). 

За изведената емпирична формула се по-

лучава най-голям коефициент на детермина-

ция (
2R = 0.9220), което показва, че тя може 

да се използва за изчисляване на сумарната 

слънчева радиация.  

Получената емпирична формула може да 

се използва и за други градове на България, 

защото за нашата страна е характерно него-

лямо изменение на географската ширина (41 - 

43 degree). 
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„ЗЕЛЕН" СИНТЕЗ НА ШИФОВИ БАЗИ ОТ ХИТОЗАН 
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“GREEN” SYNTHESIS OF CHITOSAN SCHIFF BASES  
 

Desislava Tzaneva, Nadezhda Petkova, Albena Stoyanova, Panteley Denev  
 

ABSTRACT: The Schiff basis of chitosan was synthesized under high-intensity ultrasound by the reaction 
with carbonyl compounds - citral and cinnamaldehyde at the following conditions: a temperature of 30 and 50 
 ºC, molar ratio of chitosan to aldehyde of 1 : 3 and 1 : 6 and reaction time of 5 and 10 hours, respectively. The 
structures of derivatives have been characterized by the FTIR spectroscopy and DSC/TG analysis. 

Key words: Chitosan, Schiff  base, High-intensity ultrasound,  FTIR spectra 
 

Въведение 
 

Термините „зелен“ синтез и „зелена“ хи-
мия” включват използването на екологични и 
икономични подходи за получаване и разра-
ботване на нови продукти. 

Известно е, че при много химични реак-
ции ултразвукът се прилага като успешен 
подход за ускорен синтез. В зависимост от 
средата, температура и други фактори, улт-
развукът генерира газови микромехурчета, 
които създават изключително високи наляга-
ния и температури. Ултразвуковите вълни 
последователно свиват и разтягат молекулна-
та структура на средата, през която минават 
(кавитация). По този начин средното разстоя-
ние между молекулите в течността варира, 
когато молекулите трептят около своята по-
зиция. 

Използването на ултразвук като алтерна-
тива на стандартните методи за получаване на 
нови деривати може да се дефинира като “зе-
лен” синтез.  

Шифовите бази са продукти от конденза-
цията на карбонилните производни с пър-
вични амини, съдържащи азометинова група 
(−CH=NR) и не се срещат в природата. Пред-
ставляват много вискозни течности, по-често 
кристални вещества, различно оцветени, не-
разтворими във вода, а разтворими в орга-
нични разтворители. Мирисът на шифовите 
бази е близък до този на карбонилното съе-
динение.  

Хитинът е биополимер, който в резултат 
на деацетилиране се получава хитозан с раз-

лична степен на деацетилиране (Звездова и 
Стамболова, 2012). Те и производните им са 
термостабилни (Звездова и Неделчев, 2013, 
Звездова и др., 2016) и намират широко при-
ложение в много области, сред които фарма-
цията, медицината и биотехнологии, селско 
стопанство, хранително-вкусовата промиш-
леност, козметиката и други. Двете функцио-
нални групи в структурата на хитозана (−NH2 
и −OH) дават възможност за различни химич-
ни модификации, например получаване на 
Шифови бази  

В литературата има сведения за синтези 
на хитозан с различни ароматични вещества 
(Chen et al., 2009; Sashikala and Shafi, 2015; 
Wang et al., 2012), включително и карбонил-
ните производни канелен алдехид (Chen et 
al., 2016; Higueras et al., 2015; Mohy Eldin et 
al., 2015) и цитрал ( Jin et al., 2009). Според 
авторите получените нови продукти проявя-
ват антимикробни и антиоксидантни свойст-
ва, поради което се препоръчват за приложе-
ние в хранително-вкусовата промишленост, 
козметиката и медицината. 

Канеленият алдехид е ароматен алдехид, 
мол. м. 134,18. g/mol Представлява бяла 
кристална маса със слаб балсамично-сладък 
мирис. Съдържа се в етерични масла и бал-
сами от тропически произход, но за промиш-
лени цели се синтезира. Намира приложение 
в състава на ароматични и парфюмерийни 
композиции за хранително-вкусовата про-
мишленост, парфюмерията и козметиката 
(Георгиев и Стоянова, 2006; Cocchiara et al., 
2005).  
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Цитралът е терпенов алдехид, мол. м. 
152,23 g/mol. Представлява течност с харак-
терен мирис на лимон. Съдържа се в над 150 
етерични масла, от които се изолира, но за 
промишлени цели се синтезира. Намира ши-
роко приложение в състава на ароматични и 
парфюмерийни композиции за хранително-
вкусовата промишленост, парфюмерията и 
козметиката (Георгиев и Стоянова, 2006).  

Цел на настоящата работа е получаване 
чрез „зелен” синтез на Шифови бази на хито-
зан с канелен алдехид и цитрал с възможност 
за приложение в козметиката. 

 
Материали и методи 

 1. Материали 
 Всички използвани реактиви и разтвори-

тели са химически чисти за анализ.  
За провеждане на синтеза са използвани:  
- хитозан с молекулна маса от 100 kDa до 

300 kDa, закупен от фирма Acros Organics 
(Belgium);  

- канелен алдехид – доставен от фирма 
Jean Niel (France);  

- цитрал – доставен от фирма Givaudan 
(France). 

На изходната проба хитозан са определе-
ни влагозадържащ и мастнозадържащ капа-
цитет (Knorr, 1982), граничен вискозитет 
(Denev et al., 2005), молекулна маса (No et al., 
2000) и степен на деацетилиране (Ewing, 
1969). За изчисляване на молекулната маса е 
приложено уравнението (1) на Mark-Houwink 
(Wang et al., 1991): 

 
[η] = K.Mα                                                 (1) 

 
където К и α са емпирични константи, ко-

ито са постоянни за даден полимер и разтво-
рител в широк диапазон от молекулни маси 
(Laka and Chernyavskaya, 2006).  

Стойностите за константите К и α (K = 
1,49.10-4 и α = 0,79) са взаимствани от Kassai 
et al., (1999). 

 
2. Синтез на Шифови бази. 
Хитозанът се диспергира в 50 cm3 CH3OH. 

Aлдехидът, разтворен в 20 cm3 безводен 
C2H5OH се добавя бавно, на капки към сус-
пензията. Синтезът се провежда в ултразву-
кова вана (VWR, 45 kHz, 30 W, Malaysia) за 
5 h, при 30 °С. След изтичане на реакционно-
то време реакционната смес се филтрува и 
излишъкът на алдехид се екстрахира с безво-
ден C2H5OH в апарат на Soxhlet за 8 h. Край-

ният продукт се суши при 40 °С за 24 h и се 
съхранява в ексикатор. 

 
3. Характеристика на Шифови бази 
На синтезираните Шифови бази са опре-

делени някои физични показатели – външен 
вид, цвят и мирис.  

На изходния хитозан и синтезираните 
Шифови бази е проведен диференциално 
термичен (DTA) и термогравиметричен ана-
лиз (TG) при следните условия: апарат 
LABSYSevo на фирмата SETARAM (France), 
температурен интервал 10 – 300 оС, скорост 
на нагряване и охлаждане 5 оС/min, газов но-
сител – синтетичен въздух, преминаващ през 
работното пространство със скорост 20 
ml/min, тегло на пробата 10 – 15 mg в корун-
дов тигел.  

FTIR спектрите на изходния хитозан и 
синтезираните Шифови бази са регистрирани 
на ИЧ-ФТ спектрофотометър Nicolet Avatar 
(Termo Scientific, USA) в таблетка KBr. При 
заснемане на спектъра са извършени сто три-
десет и две сканирания в интервала между 
4000 и 400 cm-1.  

 
Резултати и обсъждане 

Определени са физичните показатели на 
изходния хитозан са: влагозадържащ капаци-
тет 117 %, маслозадържащ капацитет 113 %, 
граничен вискозитет 1,40 сm3/mg, молекулна 
маса 107 kDa, степен на деацетилиране 79 %. 

Синтезът на Шифови бази в ултразуково 
поле е представен на фигура 1. Резултатите от 
проведените синтези на Шифовите бази са 
представени в Табл. 1. Ултразвуковото въз-
действие ускорява синтеза на имините неза-
висимо, че реакцията се провежда в хетеро-
генна среда. Този ефект е наблюдаван и при 
получаване на естери на инулин (Petkova et 
al., 2012), захароза (Petkova et al., 2015; 
Vasilev et al., 2016), амиди на пектин 
(Murdzheva et al. 2016 a) и естер на алгинова 
киселина (Murdzheva and Denev, 2016; 
Murdzheva et al. 2016 b), а сега и при получа-
ване на имини. 

Независимо от използваната схема за син-
тез добивите и физичните показатели на двете 
Шифови бази са съпоставими. 

На табл. 2 са представени физичните по-
казатели на синтезираните Шифови бази. Те 
са твърди вещества със специфичен мирис и 
добив, който не се различава от данните в ли-
тературата (Jin et al., 2009). 
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Фиг. 1. Взаимодействие на хитозан с канелен алдехид и цитрал 

 
Таблица 1. Ултразвуков синтез на Шифови бази на хитозан с канелен aлдехид и цитрал 

 
 Удловия  

Алдехид Темпе-
ратура, °С 

Съотношение 
хитозан : 
алдехид 

Време, 
h 

Добив, % 

Канелен 30 1:3 5 81,0 
Цитрал 30 1:3 5 79,3 
Канелен 50 1:6 10 84,9 
Цитрал 50 1:6 10 82,8 

 
Таблица 2. Физикохимични показатели на Шифови бази на хитозан. 
 

Показатели Шифова база хитозан-канелен алдехид Шифова база хитозан-цитрал 
Външен вид твърдо вещество под формата на фини кристали 
Цвят светло-жълт тъмно-жълт 
Мирис специфичен 
Добив, % 83,1 ± 1,9 81,1 ± 1,8 
Степен на за-
местване, % 87 ± 3,5 82,4 ± 1,9 

 
 

 
Фиг. 2. FTIR – спектър на хитозан (A) и Шифовата база хитозан-канелен алдехид(B). 
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. При разглеждане на двата спектъра се наб-
людават значителни промени в този на Ши-
фовата база, което предполага структурни 
изменения в модифицирания продукт. Уста-
новен е нов пик с висока характеристичност 
при 1635 cm-1, който съответства на валентни 
вибрации на C=N от Шифовата база. Wang et 
al. 2012 установяват същата промяна при 
1637 cm-1, а Higueras et al., (2015) – при 1633 
cm-1. Формирането на имино структура се 
потвърждава и с понижаване на интензитета 
на ивиците при 1596 и 1658 cm-1 от спектъра 
на хитозан, съответни на амид II (δ(N-H) + 
ν(C-N)) и амид I (ν(С=О)). Аналогични резул-
тати са съобщени и от Chen et al., (2009) и 
Chen et al., (2016).  

Нови отличителни ивици при 688, 750, 
1450 и 1491 cm-1, характерни за фениловия 
остатък на канеления алдехид, се наблюдават 

в спектъра на Шифовата база. Скелетните 
трептения на ароматния пръстен пораждат 2 
до 4 ивици в интервала 1640 – 1420 cm-1. Иви-
цата при 1500 cm-1 е обикновено най-
интензивна и не се припокрива с ивици на 
олефинови ν(C=C) или δ(СH2) и δas(СH3) на 
алканите (Андреев, 2010). Сигналът при 688 
cm-1 е породен от извънравнинните деформа-
ционни трептения γ(С-Н) при алкените, а при 
750 cm-1 – от γ(С-Н) в ароматния пръстен. 
Вибрациите при 1450 и 1490 cm-1 съответст-
ват на ν(C=Н) в бензеновото ядро. Тези стой-
ности са съпоставими с данните на Chen et al., 
(2016) (688, 748, 1458 cm-1) и Higueras et al., 
(2015) (690, 751, 1451, 1492 cm-1).  

FTIR – спектърът на Шифова база хито-
зан-цитрал, представен на фиг. 3. 

 

 

 
Фиг. 3. FTIR – спектър на хитозан (A) и шифова база хитозан-цитрал (B). 

 
 

При разглеждане на двата спектъра се отк-
риват абсорбционни ивици при 1151, 1066, 
1026 и 895 cm-1, които показват наличие на 
въглехидратна структура, полуацетална група 
–C–O–C– от пиранозен пръстен и наличие на 
β (1→4) връзка.  

Сред честотните ивици, характерни за хи-
тозан в спектъра на Шифовата база се забе-
лязва нов абсорбционен пик при 1647 cm-1, 
характерен за валентни трептения на C=N, 
отнасящи се за имините. Освен това в диапа-
зона 1680 – 1640 cm-1 се проявяват ивици на 
валентните С=С трептения с променлив ин-
тензитет – толкова по-висок, колкото по-
несиметрично заместена е двойната връзка и 

при спрягане с други кратни връзки (Андреев, 
2010).  

Широката ивица при 3439 cm-1 се свързва с 
ν (CO-H) и ν (N-H). Освен това пикът при 
1597 cm-1 почти изчезва и това се дължи на 
понижаването на свободните амино групи. 
Това потвърждава, че –NH2 групите на хито-
зан са взаимодействали с цитрал с образуване 
на Шифова база. Получените от нас данни са 
в съгласие с докладваните резултати от Jin et 
al., (2009).  

Валентните С-Н трептения при sp2 хибрид-
ния въглероден атом от цитрален остатък се 
проявяват при 2964,1 cm-1 в спектъра на дери-
вата. Голяма интензивност в спектралния ана-
лиз имат ивиците на извънравнинните дефор-
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мационни трептения γ (С-Н), поради високия 
им интензитет и характеристичност, които се 
наблюдават в интервала 1000 – 675 cm-1. Поя-
вата на нов отличителен пик при 817 cm-1 от 
спектъра на Шифовата база се свързва с γ (С-
Н) в тризаместените алкени (Андреев, 2010).  

Резултатите от анализите на спектрите на 
двете Шифови бази потвърждават, че моди-
фикацията на хитозан с канелен алдехид и 
цитрал е проведена успешно. 

Диференциално-термичният анализ (DTA) 
се основава на сравняване на термическите 
свойства на изследваното вещество и терми-
чески инертно вещество избрано за еталон. 
Регистрираните пикове под базовата линия са 
ендотермични ефекти, а тези над базовата 
линия – екзоефекти. Площта на пиковете е 
пропорционална на енталпията.  

Термогравиметрията (TG) е физичен метод 
за термичен анализ при който се регистрира 
изменението на масата на изследвания обра-
зец в зависимост от температурата.  

От записа на термограмата на изходния 
хитозан (фиг. 4) се констатира, че пробата 

има физически свързана (капилярно) вода ко-
ято се изпарява до 135 °С - това твърдение 
следва от ендотермичния пик записан на тер-
мограмата в диапазона 38 - 132 °С, чийто 
максимум се проявява при 88 °С. От термог-
рамата може да установи, че не се наблюдават 
деградационни процеси на изследваното ве-
щество до 240 °С. След 250 °С DTA кривата 
се отклонява от базовата линия с тенденция 
да се измери екзотермичен ефект след 300 °С. 
Неговото констатиране изисква да се проведе 
експеримент като се разшири температурния 
интервал до 400 °С. Паралелният запис на 
термогравиметрична крива TG анализ показва 
наличие на инфлексна точка при 90 °С, която 
може да се приеме като температура на 
встъкляване (преход към високоеластично 
състояние). До тази температура загубата на 
маса поради изпарение на физично свързана 
вода е 7,4 %. TG–кривата потвърждава извода 
от DTA, че до 240 °С не се наблюдават дегра-
дационни процеси и може да се счита, че това 
е границата на термична стабилност на био-
полимера. 

 

 
Фиг. 4. Термограма на хитозан. 

 
 
При Шифова база хитозан-канелен алдехид 
(фиг. 5) ендотермичният пик се констатира в 
интервал от 36 – 116,5 °С с проявен максимум 
при 82 °С, като неговата термостабилност е 
до 225 °С. След тази температура се проявява 
екзотермичен ефект с максимум при 260 °С, 
който вероятно се дължи на пиролизни про-
цеси водещи до деструкция на макромоле-

кулния скелет. Термогравиметричната крива 
показва също инфлексна точка при 80 °С като 
загубите на маса до тази температура са 5,2 
%.  
 

При Шифова база хитозан-цитрал (фиг. 6) 
се констатира ендотермичен пик от 36 – 116,5 
°С също дължащ се на изпарение на капиляр-
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но свързана вода с температурен максимум 
при 74,4 °С. Веднага след 150 °С 

 

 

 
Фиг. 5. Термограма на Шифова база хитозан-канелен алдехид. 
 

 
Фиг. 6. Термограма на Шифова база хитозан – цитрал. 

 
 
започва отклонение от базовата линия на-

сочващо се към екзотермичен ефект. До 200 
°С няма забележими деградационни процеси. 
При термогравиметричната крива се наблю-
дава инфлексна точка при 75 °С, която по-
казва преход към високоеластично състояние 
на макро-молекулата на продукта, като загу-
бите на маса са 4,2 %. В сравнение с изход-
ната проба хитозан тази Шифова база показ-
ва по-слаба термостабилност и по-слабо спо-
собност да свързва вода в капилярната си 
структура. 

 
Заключение 

Проведен е „зелен“ синтез на хитозан с ка-
нелен алдехид и цитрал с подпомагащото ул-
тразвуково въздействие, което повишава до-
бива в границите на 80 %. Тяхната термоста-
билност и запазването на специфичния мирис 
показват, че така получените Шифови бази са 
подходящи за включването им в редица коз-
метични препарати.  
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ABSTRACT: It has been studied the influence of the technological factors, concentration of solvent, 

temperature and duration, upon the composition of ethanol extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.). The 
equations of extraction with respect to tannins have been derived. The chemical composition of extracts was 
analyzed using GC and GC/MS. The main compounds of extracts were monoterpenic oxygenated compounds. 

Key words: laurel leaves, extract, obtaining, chemical composition  
 

Въведение 
 

Дафиновото дърво (Laurus nobilis L.) е от 
сем. Lauraceae. Растението е вечнозелен, суб-
тропичен храст, или дърво, достигащо на ви-
сочина до 15 m. Расте в средиземноморските 
страни, Мала Азия, Сирия, Ливан, Грузия, 
Армения и др. страни.  

Листата съдържат етерично масло (0,5 - 
1,0 % в свежите и до 3 % в сухите), полифе-
нолни съеденения, смоли и други биологич-
ноактивни вещества (Георгиев и Стоянова, 
2006).   

Нашата традиционна медицина използва 
дафиновите листа, както и получаваната от 
тях запарка, като средство възбуждащо апе-
тита, при газове в стомаха и червата, бронхи-
ти, астма у деца и възрастни. Дафиновите 
листа могат да се използват и външно като 
противовъзпалително средство под формата 
на мази (Боева и съавт., 1990).  

Във фитотерапията дрогата (Folia Lauri 
nobilis) се употребява под формата на отвари, 
настойки и мази освен при посочените по-
горе заболявания и за по-бързо зарастване на 
рани и при натъртвания. Дафиновите листа не 
се препоръчват при стомашни заболявания и 
киселини в стомаха, проблеми с бъбреците, 
жлъчния мехур и черния дроб (Георгиев и 
Стоянова, 2006).  

Етеричното масло е жълта течност със 
сладникав вкус и силен приятен мирис и аро-
мат. В състава му са идентифицирани  

 
около 276 съставки, между които: 1,8-цинеол 
(22 - 56 %), линалол (0,9 - 26,9 %), α-
терпинилацетат (4,5 - 18,2 %), α-пинен (2,2 - 
15,9 %), β-пинен (1,9 - 15,3 %), сабинен (4,5 - 
12,7 %), α-терпинеол (0,9 - 12,0 %), терпине-
нол-4 (0,9 - 4,1 %), γ-терпинен (0,5 - 1,8 %), ρ-
цимен (0,2 - 1,5 %), метилевгенол (0,7 - 4,6 % 
и до 11,8 %), евгенол (0,4 - 3,0 % и до 18,5 %), 
β-кариофилен (0,04 - 2,7 %) и др (Георгиев и 
Стоянова, 2006, Goudjil et al., 2015, Derwich 
et al., 2009, Shokoohinna et al., 2014, 
Vasundhara et al., 2016). 

Етеричното масло намира приложениe в 
хранително-вкусовата промишленост, в пар-
фюмерията и козметиката (Георгиев и Стоя-
нова, 2006 

От етеричномаслените и лечебни растения 
се получават течни екстракти, с приложение в 
козметиката и медицината. Като екстрагенти 
се използват разтворители, разрешени за 
употреба, които след приключване на процеса 
не се отделят от разтвора. При екстракцията 
изборът на технологичните параметри (вид на 
екстрагента, размери на суровината, темпера-
тура и продължителност на процеса) зависи и 
от вида на преработваната суровина и съдър-
жанието на биологичноактивни вещества в 
нея.  

Няма данни за получаване на екстракти от 
листа на лавър с приложение в козметиката, 
което е и цел на настоящата работа. 
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Материали и методи 

 
Използвани са листа и плодове от дафино-

во дърво (Laurus nobilis L.), брани от градини 
на полуостров Атон, Северна Гърция (370 m 
надм. височина) през м. октомври, реколта 
2016 г. 

На листата е определено съдържание на: 
влага (39,69 %), чрез сушене до постоянна 
маса при 105 ОС (Государственная фармако-
пея СССР, 1990), дъбилни вещества (9,44 %) 
чрез изчерпваща екстракция с гореща вода и 
титруване на водния извлек с 0,1 n калиев 
перманганат при индикатор индигокармин 
(Государственная фармакопея СССР, 1990) и 
етерично масло (2,35 %), чрез водна дестила-
ция с продължителност 3 h в лабораторен 
стъклен апарат на Британската фармакопея, 
модифициран от Балинова-Цветкова и Дяков, 
1974. 

Преди обработката листата са нарязвани 
на пластини с размери 1 х 1,5 cm.  

Проведена е статична екстракция в лабора-
торни условия, като е проследено влиянието 
на следните технологични параметра: кон-
центрация на екстрагента (етанол с четири 
концентрации - 30, 50, 70 и 95 %), продължи-
телност (1, 3, 5 и 7 h) и температура (20, 40 и 
60 °С чрез математическо моделиране на опи-
та като пълен двуфакторен експеримент на 
три нива. Съотношението суровина : екстра-
гент = 1 : 10.  

Получени са уравнения на екстракцията, 
като техните коефициенти са изследвани за 
значимост по критерия на Стюдънт и за адек-
ватност по критерия на Фишер (Батунер, 
1971).  

Екстрактите са окачествени по външен 
вид, цвят, мирис, относителна плътност (d 20

20 ), 

коефициент на пречупване (n 20
D ), сухо вещес-

тво (%) (Стоянова и съавт., 2007) и съдържа-
ние на дъбилни вещества, по метода, описан 
по-горе.  

На екстрактите с най-високо съдържание 
на дъбилни вещества е определено съдържа-
нието на ароматични вещества чрез  газ-
хроматографския (GC) анализ. Използван е 
апарат Agilent 7890A с пламъчно-
йонизационен детектор; колона HP-INNOWax 
Polyethylene Glycol (60 m x 0,25 mm; филм 
0,25 µm); температурни условия: 70 ОС – 10 
min, 70 – 240 ОC – 5 ОC/min, 240 ОC – 5 min; 

240 – 250 ОC – 10 ОC/min, 250 ОC – 15 min; газ 
носител хелий, 1 cm3/min постоянна скорост; 
инжектор: split, 250 ОC, split съотношение 50 : 
1. За масспектралния/газхроматографски 
(MS/GC) анализ е използван апарат Agilent 
5975 C, газ носител хелий, колона и темпера-
турни условия както при GC анализа; детек-
тори: FID, 280 ОC, MSD, 280 ОC transfer line. 
Идентификацията на ароматичните вещества 
е извършена чрез сравняване с индекса на за-
държане на свидетели. 

Всички опити са проведени в трикратна 
повторяемост, като данните в таблиците и 
графиките са средно аритметични.  

 
Резултати и обсъждане 

 
Изменението на съдържанието на дъбил-

ните вещества в получените течни екстракти 
е представено на фиг. 1, 2, 3 и 4.  

От данните се вижда, че със завишаване на 
температурата от 20 до 60 ОС и удължаване на 
процеса от 1 до 5 h, независимо от концентра-
цията на етанола, съдържанието на дъбилните 
вещества се увеличава до два пъти. При про-
веждане на процеса за 7 h, количеството на 
извлечените дъбилни вещества се увеличава 
незначително (при 5 и 7 h разликата в кон-
центрацията е статистически недоказана). 

Върху съдържанието на дъбилните веще-
ства в екстрактите влияние оказват и двата 
фактора - продължителност на процеса (х1) и 
температура (х2). Тази зависимост се пот-
върждава и от получените уравнения 1, 2, 3 и 
4, които са адекватни и са със значими кое-
фициенти: 

при 30 % етанол 
у = 0,091 + 0,016х1 + 0,021х2 + 0,012х1х2 + 

0,002х 2
1 + 0,004х 2

2                                          (1) 
при 50 % етанол 
у = 0,065 + 0,020х1 + 0,017х2 + 0,011х1х2 + 

0,011х 2
1 - 0,002х 2

2                                            (2) 
при 70 % етанол 
у = 0,081 + 0,019х1 + 0,028х2 + 0,012х1х2 - 

0,008х 2
1 + 0,001х 2

2                                            (3) 
при 95 % етанол 
у = 0,036 + 0,014х1 + 0,011х2 + 0,007х1х2 + 

0,006х 2
1  + 0,001х 2

2                                          (4) 
където: у  e концентрация на дъбилни 

вещества, %; 
х1 - продължителност на процеса , h;  
х2 - температура на процеса, ОС. 
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Фиг. 1. Съдържание на дъбилни вещeства 
 в екстракти с 30 % етанол. 
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Фиг. 2. Съдържание на дъбилни вещeства  
в екстракти с 50 % етанол. 
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Фиг. 3. Съдържание на дъбилни вещeства  
в екстракти със 70 % етанол. 
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Фиг. 4. Съдържание на дъбилни вещества  
в екстракти с 95 % етанол. 

 
При температура 20 и 40 ОС, независимо 

от продължителността на процеса, съдържа-
нието на дъбилните вещества в екстрактите, 
получени с 30 и 50 % етанол са близки (раз-
ликите в концентрациите са статистически 
неразличими). С повишаване на температура-
та до 60 ОС по-високи стойности  на дъбилни 
вещества се получават при 50 % етанол.  

При екстракция със 70 и 95 % етанол, не-
зависимо от изследваните фактори, стойно-
стите им са по-ниски – с 10 до 20 % и с 40 до 
50 %, съответно.  

Разликите в съдържанието на дъбилните 
вещества в екстрактите, получени с четирите 
екстрагента, се обясняват с промяната в се-
лективността, свързана с намаляване на кон-
центрацията.  

Подобни зависимости за влиянието на 
факторите температура, продължителност на 
процеса и концентрация на етанола върху  
 

 
съдържанието на дъбилни вещества в течни 
екстракти са установени и при други листни 
етеричномаслени и лечебни растения, напри-
мер листа от тютюн (Попова, 2015), листа от 
мента (Balinova-Cvetkova и Stojanova, 1999), 
трева от мащерка (Damianova et al., 2008), 
трева от розмарин (Damianova et al., 2010) и 
други растения (Дамянова, 2015; Стоянова и 
Балинова, 2000; Damianova et al., 2002).  

Разликата в количеството на извлечените 
дъбилни вещества при тези суровини и екст-
рактите от листа на лавър се дължи както на 
характерната структура на суровините, така и 
на съдържанието на биологичноактивните 
вещества в тях. 

Екстрактите са течности с различен цвят в 
зависимост от концентрацията на екстраген-
та: жълтооранжев (30 % етанол), жълто-кафяв 
(50 % етанол), зелено-кафяв (70 % етанол) и 
кафяв (95 % етанол). Останалите показатели 
са: относителната плътност от 0,8162 до 
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0,9541, коефициентът на пречупване от 
1,3512 до 1,3673, сухо вещество от 1,27 до 
1,85 %. 

Съдържанието на ароматичните вещества 
в екстрактите е представено на табл. 1. От 
данните се вижда, че са идентифицирани 31 
съединения, което представлява от 94,42 до 
99,12 % от общото съдържание.  

Количеството на основните ароматични 
съединения (концентрация над 3 %) варира 

при отделните екстракти, както следва: 1,8-
цинеол (от 50,52 до 76,60 %), α-терпинил аце-
тат (от 3,00 до 9,01 %) и 2(3H)-бензофуран (от 
4,55 до 8,46 %).  

Разпределението на идентифицираните 
компоненти по функционални групи е предс-
тавено на фиг. 5. От данните се вижда, че в 
екстрактите преобладават монотерпеновите 
кислородни съединения: 

 
Таблица 1. Съдържание на ароматични вещества в течни екстракти с етанол.

№ 
 

Съединеният, % 
 

RI 
 

Екстракти с етанол 
30 % 50 % 70 % 95 % 

1. α-туйен 931 -* - 1,92 0,67 
2. α-пинен 939 - 1,76 1,37 4,97 
3. Сабинен 971 - 2,35 2,10 3,56 
4. β-пинен 979 - 2,15 2,75 4,62 
5. β-мирцен 991 - - - 0,26 
6. β-цимен 1025 - - - 0,95 
7. 1,8-цинеол 1032 76,60 66,85 58,29 50,52 
8. γ-терпинен  1055 - - - 0,47 
9. l-линалол 1096 2,96 2,29 0,96 0,77 
10 Терпинен-4-ол  1179 3,20 2,54 1,37 1,87 
11. α-терпинеол 1189 3,97 2,72 2,31 2,45 
12. Борнилацетат 1285 0,39 0,68 0,17 0,20 
13. α-терпинилацетат 1333 3,00 9,01 8,80 8,33 
14. Евгенол 1363 0,91 1,07 2,73 1,47 
15. Метилевгенол 1390 2,32 1,70 3,65 3,75 
16. β-елемен 1232 - - - 0,13 
17. β-кариофилен 1429 - - - 0,40 
18. Гермакрен D 1484 - - - 0,33 
19. Кариофилен оксид 1574 - 0,34 0,16 0,15 
20. (-)-спатуленол 1619 - 0,20 0,22 0,14 
21. β-еудесмол 1642 - 0,45 0,56 0,69 
22. 2(3H)-бензофуран 1819 4,55 5,01 7,06 8,46 
23. Фитол 2105 - - - 0,20 
24. n-докозан 2200 - - - 0,39 
25. n-трикозан 2300 - - - 0,26 
26. n-тетракозан 2400 - - - 0,25 
27. n-пентакозан 2500 - - - 0,37 
28. n-хексакозан 2600 - - - 0,47 
29. n-хептакозанн 2700 - - - 0,54 
30. Октакозан 2800 - - - 0,19 
31. Сквален 2817 - - - 0,54 

Идентифицирани, % 97,90 99,12 94,42 98,37 
*неидентифицирани 

 
екстракт с 30 % етанол: монотерпенови 

кислородни (92,05 %), ароматни (3,30 %) и 
други съединения (4,65 %).  
 

 
екстракт с 50 % етанол: монотерпенови 

въглеводороди (6,32 %), монотерпенови 
кислородни (84,84 %), сескитерпенови кисло-
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родни (1,00 %), ароматни (2,79 %) и други 
съединения (5,05 %). 

екстракт със 70 % етанол: монотерпенови 
въглеводороди (8,62 %), монотерпенови кис-
лородни (76,15 %), сескитерпенови кислород-
ни (1,00 %), ароматни (6,76 %) и други 
съединения (7,47 %). 

екстракт с 95 % етанол: алифатни въгле-
водороди (2,51 %), монотерпенови въглево-
дороди (14,79 %), монотерпенови кислородни 
(65,21 %), сескитерпенови въглеводороди 
(0,87 %), сескитерпенови кислородни (1,00 
%), дитерпенови (0,20 %), тритерпенови (0,55 
%), ароматни (6,27 %) и други съединения 
(8,60 %).  

Варирането на основните групи съедине-
ния се дължи на селективността на екстра-
гента и условията на екстракцията. Наличие-
то на повече въглеводороди и други неполяр-
ни съединения в екстракта, получен с 95 % 
етанол се обяснява с ниската му диелектрич-
ната константа (25), установено и за други 

течни екстракти от различни етеричномасле-
ни суровини (Георгиев и Стоянова, 2006).  

Разпределението на монотерпеновите 
кислородни съединения, които са отговорни 
за мирисовата характеристика, по функцио-
нални групи, е представено на фиг. 6. От 
данните се вижда, че преобладават лактоните: 

екстракт с 30 % етанол: лактони (85,00 %); 
алкохоли (11,24 %), естери (3,76 %). 

екстракт с 50 % етанол: лактони (79,50 %); 
алкохоли (8,98 %), естери (11,52 %). 

екстракт със 70% етанол: лактони 
(81,07%); алкохоли (6,45%), естери (12,48 %). 

екстракт с 95 % етанол: лактони (78,76 %); 
алкохоли (7,94 %), естери (13,30 %). 
 

Заключение 
 

Разработена е технология на течни екст-
ракти от листа на лавър. Екстрактите са под-
ходящи за включване в козметични изделия, 
обект на следващи изследвания. 
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Фиг. 5. Разпределение на компонентите по групи. 
1 – алифатни въглеводороди; 2 – монотерпенови въглеводороди; 3 - монотерпенови 
кислородни съединения; 4 – сескитерпенови въглеводороди; 5 – сескитерпенови 
кислородни съединения; 6 – дитерпенови съединения; 7 – тритерпенови съединения;  
8 – ароматни съединения; 9 - други. 
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Фиг. 6. Разпределение на монотерпеновите кислородни съединения по 
функционални групи: 1 – лактони; 2 – алкохоли; 3 – естери. 
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ЧИСЛЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЛЪТНОСТТА 

НА МОЩНОСТТА И СКОРОСТТА ВЪРХУ ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ЛАЗЕРНО МАР-

КИРАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА 10S20 

 

Николай Ангелов 

 

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR THE STUDY OF THE INFLUENCE OF POWER  

DENSITY AND SPEED ONTO TEMPERATURE FOR LASER MARKING OF SAMPLES 

FROM STRUCTURAL STEEL 10S20 

 

Nikolay Angelov 

 
ABSTRACT: Numerical experiments for determine the influence of the power density of the laser radiation 

and the speed of the marking on the laser marking process by melting for samples of structural steel 10S20, were 

made. Software TEMPERATURFELD3D, specialized in the study of laser impacts, was used. Calculations refer 

to the fiber laser, operating in the near infrared area. Two-dimensional and three-dimensional temperature 

fields for different values of power density and speed, are obtained. Graphs of dependencies of the temperature 

from power density and speed, are drawn. Preliminary work intervals of power density and speed of the studied 

steel, are certain. 

Key words: laser marking, fiber laser, program TEMPERATURFELD3D, temperature fields, power density, 

speed, structural steel 10S20, preliminary work intervals. 

 

Въведение 
 

Лазерното маркиране е съвременен технологи-

чен процес, който постепенно разширява и утвър-

ждава своите позиции. То постоянно измества 

останалите методи на маркиране в много отрасли 

на индустрията. Прилага се към изделия от раз-

лични материали (Вейко, В., 2007, Григорянц, А., 

и др., 2006, Sobotova, L., 2015, Валиулин, А., 

2007) – черни, цветни и благородни метали и 

сплавите им (влючително стомани) и неметали 

(пластмаси, кожа, керамика, мрамор, гранит, дър-

во, картон, текстилни материали, минерали и др.). 
Съвременното производство и търговия 

поставят нови изисквания към маркировката 

на изделията, които се предлагат на пазара. 

Нанесената върху изделията информация 

трябва да отговаря на нормите на законода-

телството и тя често се свързва с изисквания-

та за опазване на здравето на потребителя, 

безопасността и защитата на околната среда. 

Маркировката позволява на производителя да 

се интегрира в световния търговски обмен 

или в този на своята страна, защитавайки 

своите пазарни позиции (Валиулин, А., 2007). 

Когато изделията са подложени много 

често на механически и химически въздейст-

вия по време на използването им в производ-

ството е необходимо маркировката да нане-

сената информация да се запазва през цялото 

време на експлоатация. При маркиране на 

едномерни и двумерни баркодове се автома-

тизира процеса на отчитане и контрол на 

продукцията и изделието се защитава от 

фалшификация. 

Основно изискване към маркировката е да 

притежава необходимия контраст, да има 

яснота и отчестливост на контурите и висока 

износоустойчивост. 

За всеки конкретен случай е необходимо 

да се оптимизира технологичния процес. 

Един от подходите е провеждане на числени 

експерименти и получаване на предварител-

ни резултати за процеса лазерно маркиране. 

Те впоследствие могат да се използват и 

уточнят с провеждане на реални експеримен-

ти. 

Цел на работата е да се изследва влиянието 

на плътността на мощността и скоростта вър-

ху температурата при лазерно маркиране на 

изделия от конструкционна стомана 10S20. 
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Изложение 

 

Теоретични аспекти 

Лазерното маркиране е сложен технологи-

чен процес, който зависи от редица величини. 

Плътността на мощността qS на лазерното 

лъчение и скоростта v на маркиране са от из-

ключителна важност за реализиране на про-

цеса и трябва да се изясни тяхната взаимос-

вързаност и връзките им с други величини, от 

които зависи лазерното маркиране. 

Поради това, че плътността на мощността 

на лазерното лъчение е един от основните 

параметри, които определят промените в 

структурата или агрегатното състояние на 

материала в зоната на въздействие при мар-

киране, между нея и температурата T на наг-

ряване на образеца съществува връзка. 

За температури по-малки от температурата 

на топене Tm на изследвания материал (метал 

или сплав, включително и стомана) съгласно 

(Динев, 1993, Ангелов, 2011) се получава за-

висимостта 

adA

TTk
qS

v

2

)( 0 
  ,              (1) 

където k е коефициент на топлопровод-

ност, T0 – начална температура, A – поглъща-

телна способност, a – коефициент на темпе-

ратуропроводност, d – диаметър на работното 

петно. 

Ако образеца трябва да се нагрее до теме-

ратура в интервала T Є (Tm; Tv), необходимата 

плътност на мощността се дава с израза (Ан-

гелов, 2011) 

adA

TTsTTk
q m

S

v

2

)]([ 00 
 ,   (2) 

където Tv е температура на изпарение, s –  

параметър, 
)( 0TTc

L
s

m

m


 , Lm – латентна 

топлина на топене, c – специфичен топлинен 

капацитет. 

 

Материал 

Изследванията са за изделия от конструк-

ционна стомана 10S20. Тя е с широко при-

ложение в промишлеността. От нея се изра-

ботват валове, втулки, зъбни колела, щифто-

ве, винтове, болтове и други леко натоварени 

малки части със сложна форма. В табл. 1 е 

даден химическия състав на стоманата 

(http://www.splav-

kharkov.com/mat_start.php?name_id=111). Тя 

е нисковъглеродна стомана със сравнително 

високо съдържание на сяра и манган. В табл. 

2 са дадени основни параметри на стомана 

10S20. Правят впечатление високите стой-

ности на коефициента на топлопроводност и 

коефициента на температуропроводност на 

тази стомана. 

 

Таблица 1. Химически състав на конструк-

ционна стомана 10S20 
Елемент C Mn S 

Съдържа-

ние, % 

0,08÷0,16 0,70÷1,10 0,08÷0,20 

Елемент Si Cu P 

Съдържа-

ние, % 

0,15÷0,35 < 0,25 0,08÷0,15 

 

Таблица 2. Основни параметри на конструк-

ционна стомана 10S20 

Параметър Стойност 

Коефициент на топлопровод-

ност k, W/(m.K) 

78 

Специфичен топлинен капаци-

тет c, J/(kg.K) 

470 

Плътност ρ, kg/m
3
 7830 

Коефициент на температуроп-

роводност a, m
2
/s 

2,12.10
-5

 

 

Софтуер 

Програмата Temperaturfeld3D (Белев, И., 

2009) е специализирана програма за пресмя-

тане на температурни полета при лазерно 

въздействие на върху различни материали. 

При работа с нея има динамичен и статичен 

модел. Динамичният модел се използва за 

технологичните процеси маркиране, грави-

ране, рязане, заваряване, скрайбиране, син-

тероване, а статичния модел – за пробиване 

на отвори и точково заваряване. След отва-

ряне на основния прозорец (фиг. 1) могат да 

се заредят данни и резултати за предишни 

числени експерименти за различни типове 

лазери и материали.  

 

http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=111
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=111
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Фиг. 1. Основен прозорец на програма 

TEMPERATURFELD3D 

 

Когато се извършва нов числен експери-

мент се въвеждат входни данни, които 

включват: 

 Програмни параметри 

Въвеждат се времеви стъпки (начална, 

минимална, максимална), времето, което по-

казва края на изчисленията, температура на 

околната среда, точност на пресмятанията; 

 Геометрични параметри 
Дефинират се геометричните размери на 

обработвания образец, както и броя различни 

материали, от които е направен. Обектът се 

разделя на определен брой елементи и се за-

дава размера на всеки от тях. За удобство 

могат автоматично да се генерират множест-

во еднакви по размер елементи, като на част 

от тях допълнително ръчно могат да се про-

менят размерите. 

 Параметри на лазера и технологич-

ни параметри 

В този прозорец се задават вида на лазера, 

плътността на мощността на лазерното лъче-

ние, времевото разпределение на плътността 

на мощността, радиуса на работното петно, 

времето, през което се пускат лазерните им-

пулси, началните координати и скоростта на 

маркиране. 

 Параметри на материалите (фиг. 2) 
След отваряне на прозореца на фиг. 2 се поя-

вява списък на наличните материали. От него 

може да се зареди база данни с избрания ма-

териал.  

 

 
Фиг. 2. Прозорец „Параметри на материали-

те“ на програма TEMPERATURFELD3D 

 

Ако изследвания материал не е в този 

списък, се дефинира нов материал. За него се 

въвеждат: 

- Коефициент на отражение (фиг. 3) 

Коефициентът на отражение зависи от 

следните величини: дължина на вълната на 

лазерното лъчение, състояние на повърх-

ността на материала (полирана, шлифивана, 

с покритие), клас на грапавост на повърх-

ността, плътност на мощността, темература. 

Този параметър се задава като константа или 

с изменението му с температурата. 
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Фиг. 3. Прозорец „Коефициент на отраже-

ние“ на програма TEMPERATURFELD3D 

 

- Коефициент на топлопроводност 

(фиг. 4) 

Задава се коефициента на топлопровод-

ност за различни температури в процеса на 

лазерно въздействие. Попълва се и темпера-

турата на топене и латентната топлина на 

топене на материала.  

 

 
Фиг. 4. Прозорец „ Коефициент на топлоп-

роводност“ на програма 

TEMPERATURFELD3D 

- Специфичен топлинен капацитет и 

плътност (фиг. 5) 

Попълват се стойности на произведението 

на специфичния топлинен капацитет и плът-

ността на материала като функция на темпе-

ратурата в зоната на въздействие. 

 

 
Фиг. 5. Прозорец „Специфичен топлинен 

капацитет и плътност“ на програма 

TEMPERATURFELD3D 

 

- Коефициент на поглъщане (фиг. 6) 

Стойността на коефициента на поглъщане 

на съответния материал се взема от справоч-

ник. 

 

 
Фиг. 6. Прозорец „Коефициент на поглъща-

не“на програма TEMPERATURFELD3D 
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Пресмятане 

Пресмятането се превежда в действие 

чрез натискане на съответния бутон от ос-

новния прозорец. Получените резултати мо-

гат да се изведат след автоматичното отваря-

не на прозореца „Изходни данни“. Той 

включва: 

- Апроксимиране на резултатите; 

- Анимация на целия процес; 

- Температурен профил на материала в 

даден момент; 

- Профил на максималната температу-

ра; 

- Зависимост на температурата от вре-

мето; 

- Изменение на температурата в дъл-

бочина на материала; 

 

 
Фиг. 7. Прозорец „Изходни данни“ на прог-

рама TEMPERATURFELD3D 

 

Лазерна система 

Числените експерименти се отнасят за ла-

зерна технологична система за маркиране с 

влакнесто-оптичен лазер (www.acsys.de, 

http://www.ipgphotonics.com/en_uploads/widge

t/widget_item_pdf_704.pdf?_=751132596) –

фиг. 8. Той е иновационен лазер и работи в 

импулсен режим. В табл. 3 са представени 

основни параметри на системата и лазера. 

Дължината на вълната на този лазер е в 

близката инфрачервена област. Влакнесто-

оптичният лазер е с изключително високо 

качество на лъча, голяма импулсна мощност, 

висока честота и голям к.п.д. Лазерната сис-

тема е с висока точност на позициониране и 

повторяемост. Има подходящи параметри за 

реализиране на технологичния процес. 

 

 
Фиг. 8. Общ вид на лазерна технологична 

система за маркиране с влакнесто-оптичен 

лазер 

 

Таблица 3. Някои основни параметри на ла-

зерна технологична система за маркиране с 

влакнесто-оптичен лазер 

Параметър Стойност 

Дължина на вълната λ, nm 1062 

Мощност P, W 40,0 

Честота ν, kHz 250 

Продължителност на им-

пулсите τ, ns 

8 ÷ 250 

Импулсна енергия Ep, mJ 0,16 ÷ 1,33 

Импулсна мощност Pp, kW 5,32 ÷ 17,8 

Качество на лъча M
2 

< 1,1 

Точност на позициониране, 

µm 

2,5 

Коефициент на полезно 

действие, % 

40 

 

Числени експерименти 

Изследванията са проведени в две нап-

равления: 

1. Влияние на плътността на мощ-

ността върху температурата при 

лазерно маркиране на изделия от 

конструкционна стомана 10S20 

http://www.acsys.de/
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Проведени са серия от числени експери-

менти с програма TEMPERATURFELD3D. 

Плътността на мощността се изменяше в ин-

тервала qS Є [0,80.10
10

; 2,00.10
10

] W/m
2
 със 

стъпка 1,00.10
9
 W/m

2
. Пресмятанията са на-

правени за две скорости на маркиране. 

Получени са двумерни температурни по-

лета за различни стойности на плътността на 

мощността и скоростта. На фиг. 9 е предста-

вено температурно поле на изделието на по-

върхността в зоната на въздействие за плът-

ност на мощността qS1 = 1,00.10
10

 W/m
2
 и 

скорости v1 = 70 mm/s (фиг. 9а)и v2 = 40 

mm/s (фиг. 9б). Температурата в зоната на 

въздействие за първото поле е под темпера-

турата на топене на материала., а за второто 

– малко над температурата на топене. Поле-

тата на фиг. 10а и фиг. 10б са за плътност на 

мощността qS2 = 1,60.10
10

 W/m
2
 и същите 

скорости. И за двете полета температурата в 

зоната на въздействие значително надвишава 

температурата на топене на стоманата. 

 

   
а)                                                                                          б) 

Фиг. 9. Тримерни температурни полета на повърхността на изделието за плътност на мощност-

та qS1 = 1,00.10
10

 W/m
2
 и скорости: а) v1 = 70 mm; б) v2 = 40 mm/s. 

 

 
а)                                          б) 

Фиг. 10. Тримерни температурни полета на повърхността на изделието за плътност на мощ-

ността qS2 = 1,60.10
10

 W/m
2
 и скорости: а) v1 = 70 mm; б) v2 = 40 mm/s. 
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2. Влияние на скоростта върху тем-

пературата при лазерно маркира-

не на изделия от конструкционна 

стомана 10S20 

В проведените числени експерименти 

скоростта се изменяше в интервала v Є [20; 

140] mm/s със стъпка 10 mm/s. Пресмятания-

та се отнасят за две плътности на мощността.  

Получени са двумерни температурни по-

лета за различните стойности на скоростта и 

плътността на мощността. На фиг. 11а и фиг. 

11б са дадени две температурни полета за 

скорост v1 = 60 mm/s и плътности на мощ-

ността qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
 и qS2 = 1,35.10

10
 

W/m
2
. За второто температурно поле матери-

алът е нагрят над температурата на топене и 

изследвания процес може да се реализира с 

тези параметри. За първото поле температу-

рата е под тази на топене на стоманата. 

Двете температурни полета на фиг. 12а и 

12б са получени за скорост v2 = 110 mm/s и 

плътности на мощността qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
 

и qS2 = 1,35.10
10

 W/m
2
. Температурата на по-

върхността на материала в зоната на въздей-

ствие е под температурата на топене на сто-

маната и за двата случая. 

 

 
а)                                                             б) 

Фиг. 11. Двумерни температурни полета на повърхността на изделието за скорост v1 = 60 mm/s 

и плътности на мощността: а) qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
; б) qS2 = 1,35.10

10
 W/m

2
. 

 

 
а)                                                                                 б) 

Фиг. 12. Двумерни температурни полета на повърхността на изделието за скорост v2 = 110 

mm/s и плътности на мощността: а) qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
; б) qS2 = 1,35.10

10
 W/m

2
. 
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Анализ на резултатите 

От получените резултати са построени 

графики на зависимостта на температурата от 

плътността на мощността (фиг. 13). Могат да 

се направят следните обобщения: 

- С увеличаване на плътността на мощ-

ността се наблюдава нелинейно уве-

личаване на температурата и за двете 

скорости. За скорост v2 = 40 mm/s 

температурата е с около 30% по-

висока от тази при скорост v1 = 70 

mm/s за целия изследван интервал на 

плътността на мощността; 

- Бързината на нарастване на темпера-

турата е 

в интервала qS Є [0,80.10
10

; 1,40.10
10

] 

W/m
2
 

1,32.10
-7

 K/(W/m
2
) за скорост v1 = 70 mm/s 

1,58.10
-7

 K/(W/m
2
) за скорост v2 = 40 mm/s 

в интервала qS Є [1,40.10
10

; 2,00.10
10

] 

W/m
2
 

0,63.10
-7

 K/(W/m
2
) за скорост v1 = 70 mm/s 

0,67.10
-7

 K/(W/m
2
) за скорост v2 = 40 mm/s 

- Определени са следните предварител-

ни работни интервали на плътността 

на мощността 

qS Є [1,30.10
10

; 2,00.10
10

] W/m
2
 за скорост 

v1 = 70 mm/s 

qS Є [1,00.10
10

; 2,00.10
10

] W/m
2
 за скорост 

v2 = 40 mm/s 
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Фиг. 13. Графики на зависимостта на темпе-

ратурата от плътността на мощността за ско-

рости: гр. 1 – v1 = 70 mm/s ; б) гр. 2 – v2 = 40 

mm/s. 

 

От резултатите от числените експерименти 

са построени графики на зависимостта на 

температурата от скоростта (фиг. 14). От ана-

лиза им следва: 

- С увеличаване на скоростта на марки-

ране се наблюдава нелинейно намаля-

ване на температурата и за двете 

плътности на мощността. Трябва да се 

отбележе, че за плътност на мощност-

та qS2 = 1,35.10
10

 W/m
2
 температурата 

е с около 15% по-висока от тази при 

плътност на мощността qS1 = 1,15.10
10

 

W/m
2
 за целия изследван интервал на 

скоростта; 

- Бързината на намаляване на темпера-

турата е 

в интервала v Є [20; 80] mm/s  

14,5 K/(mm/s) за плътност на мощността 

qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
 

16,8 K/(mm/s) за плътност на мощността 

qS2 = 1,35.10
10

 W/m
2
 

в интервала v Є [80; 140] mm/s  

6,5 K/(mm/s) за плътност на мощността 

qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
 

7,5 K/(mm/s) за плътност на мощността 

qS2 = 1,35.10
10

 W/m
2
 

- Определени са следните предварител-

ни работни интервали на скоростта 

v Є [20; 58] mm/s за плътност на мощ-

ността qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
 

v Є [20; 75] mm/s за плътност на мощ-

ността qS2 = 1,35.10
10

 W/m
2
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Фиг. 14. Графики на зависимостта на темпе-

ратурата от скоростта за плътности на мощ-

ността: гр. 1 – qS1 = 1,15.10
10

 W/m
2
; гр. 2 – qS2 

= 1,35.10
10

 W/m
2
. 

 

Заключение 
 

Проведените числени експерименти спомагат 

за изясняване на процеса лазерно маркиране 

чрез топене на изделия от конструкционна 

стомана 10S20. Получените предварителни 
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работни интервали на плътността на мощ-

ността и скоростта са етап от оптимизиране 

на изследвания технологичен процес. Те спо-

магат за стесняване на интервалите, в които 

се провеждат реални експерименти с цел дои-

зясняване на влиянието на тези величини.  
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ВЛИЯНИЕ НА ЛИНЕЙНАТА ПЛЪТНОСТ НА ЕНЕРГИЯТА ВЪРХУ ПРОЦЕСА  

ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА НА ОБРАЗЦИ ОТСТОМАНИ C20E2C И 50G 

 

Николай Ангелов 
 

INFLUENCE OF LINEAR ENERGY DENSITY ONTO THE PROCESS OF LASER MARK-

ING ON SAMPLES FROM STEELS C20E2C AND 50G 

 

Nikolay Angelov 

 
ABSTRACT: The advantages of laser marking over other methods of marking are prominent. The basic 

magnitudes of complex character that affect the process laser marking of metals and alloys, are summarized. 

Experiments with a fiber laser operating in the near infrared area, were conducted. The dependence on contrast 

from linear energy density from samples from structural steel C20E2C and structural alloy steel  50G have in-

vestigated. Work intervals of the linear energy density for these steels, are certain. 

Key words: laser marking, fiber laser, near infrared area, steel C20E2C, steel 50G, contrast, magnitudes of 

complex character, linear energy density, work intervals. 

 

Въведение 

 

В индустрията се използват различни методи 

за маркиране – ударно-механичен; електрое-

розиен; електрохимичен; ситопечат; тампо-

нен печат; лепене на етикети; лазерен. Те 

имат място в различните производства, но 

лазерният метод има редица предимства 

спрямо останалите методи за маркиране. По-

важните от тях са (www.markpro.ru/lazer.html, 

www.telesis.ru/2dmarking.htm, www.trumpf.com, 

www.wolf-produktionssysteme.de/en/pdf/laser-

beschriften.pdf): 

 възможност за маркиране на различни 

видове материали – метали, полупро-

водници и диелектрици 

 безконтактен метод – липсва механи-

ческо въздействие върху обекта; 

 минимална термично повлияна зона; 

 висока износоустойчивост; 

 прецизност; 

 висок контраст; 

 висока производителност; 

 висока плътност на нанесената ин-

формация; 

 гъвкавост; 

 маркировка на труднодостъпни места; 

 липса на допълнителна обработка; 

 нанасяне на информация в online-

режим; 

 възможност за маркиране в движение; 

 интегриране в поточни и автоматизи-

рани линии; 

 осигурява се висока сигурност и за-

щита на информацията; 

 екологически чист процес. 

Лазерното маркиране успешно се използва 

за изделия от метали и сплави (включително 

от стомани). Трудността при реализиране на 

процеса е, че за всеки конкретен случай (тип 

лазер, вид материал) трябва да се провеждат 

експерименти за оптимизиране на процеса. 

Цел на работата е изследване на влиянието 

на линейната плътност на енергията върху 

процеса лазерно маркиране чрез топене на 

образци от стомани C20E2C и 50G с посредс-

твом влакнесто-оптичен лазер. 

 

 

Изложение 

 

Теоретични аспекти 

Лазерното маркиране е сложен технологи-

чен процес. Върху него влияят редица вели-

чини и параметри (Лазов, Л. И др., 2007, Ан-

гелов, Н., 2011) (фиг. 1), свързани с/със: 

 свойствата на материала – оптични 

характеристики (коефициент на отра-

жение, поглъщателна способност, ко-

ефициент на поглъщане, дълбочина на 

проникване) (Stern, G., 1990, Топорец, 

А., 1988) и топлофизични характерис-

http://www.markpro.ru/lazer.html
http://www.telesis.ru/2dmarking.htm
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тики (коефициент на топлопровод-

ност, специфичен топлинен капаци-

тет, плътност, коефициент на темпе-

ратуропроводност); 

 лазерния източник – дължина на въл-

ната, плътност на мощността, честота, 

продължителност на импулсите, им-

пулсна мощност, импулсна енергия, 

качество на лъча, дължина на Рейли, 

степен на поляризация; 

 технологичния процес – скорост на 

маркиране, стъпка, брой на повторе-

нията, дефокусировка. 

Има и други величини, влияещи на проце-

са, които са с комплексен характер. Те са 

свързани поне с две от трите основни групи 

величини, влияещи на процеса лазерно мар-

киране. Това са линейна плътност на енергия-

та, линейна плътност на мощността, обемна 

плътност на енергията, коефициент на запъл-

ване и коефициент на препокриване. 

Линейната плътност на енергията Eℓ е 

комплексна величина, свързана с лазерни 

параметри, технологични параметри и оп-

тични параметри на материала. Определя се 

с формулата 

v

AP
E      (1), 

където A е коефициент на поглъщане, P - 

мощност на падащото лазерно лъчение, v – 

скорост на маркиране. 

Линейната плътност на енергията трябва 

да има стойност, която да позволи да се топи 

или изпарява материала в зоната на въздейс-

твие и да се получи маркировка с добро ка-

чество (респ. с добър контраст). 
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Фиг. 1. Величини и параметри, влияещи на контраста на маркировката 

 

Материал 

Експериментите са проведени за конст-

рукционна стомана C20E2C и конструкцион-

на легирана стомана 50G. От тях се произ-

веждат широк кръг изделия. От стомана 

C20E2C се правят тръби, фитинги, аморти-

сьорни вилки, болтове, фланци, корпуси на 

апарати, валове, крепежни елементи, щифто-

ве, зъбни колела и др. От стомана 50G се пра-

вят фрикционни дискове, валове, зъбни коле-

ла, шлицеви валове, съединителни прътове, 

разпределителни валове, лагери, колена, 

шпиндели, маховици, колянови валове за ди-

зелови и газови двигатели, както и други час-

ти, за които има изисквания за висока якост и 

износоустойчивост. В табл. 1 е представен 

химическия състав на стоманите. Стомана 

C20E2C е нисковъглеродна стомана, а стома-

на 50G е средновъглеродна стомана с леги-

ращ елемент манган. В табл. 2 и табл. 3 са 

дадени някои техни оснони параметри в зави-

симост от температурата (www.splav-

http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=362
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kharkov.com/mat_start.php?name_id=362; 

www.splav-

kharkov.com/mat_start.php?name_id=151). Ко-

ефициентите на топлопроводност и темпера-

туропроводност на двете стомани не са висо-

ки и намаляват с увеличаване на температу-

рата в зоната на въздействие. 

 
Таблица 1. Химически състав на конструкционна стомана C20E2C и конструкционна легирана 

стомана 50G 

 Съдържание,  % 

       Стомана 

Елемент 

C20E2C 50G 

C 0,17 ÷ 0,27 0,48 ÷ 0,56 

Si < 0,07 0,17 ÷ 0,37 

Mn  0,25 ÷ 0,50 0,70 ÷ 1,0 

Ni < 0,30 < 0,30 

S  < 0,04 < 0,033 

P < 0,035 < 0,035 

Cr < 0,25 < 0,30 

Cu < 0,30 < 0,30 

As < 0,08       – 

 

Таблица 2. Изменение на някои параметри на конструкционна стомана 
C20E2C с температурата 
Легенда: T – температура; k – коефициент на топлопроводност; c – специфи-

чен топлинен капацитет; ρ – плътност; a – коефициент на температуропровод-

ност. 

 
T, K k, W/(m.K) c, J/(kg.K) ρ, kg/m

3
 a, m

2
/s 

373 51 486 7834 1,34.10
-5

 

473 49 498 7803 1,26.10
-5

 

573 44 514 7770 1,10.10
-5

 

673 43 533 7736 1,04.10
-5

 

773 39 555 7699 9,13.10
-6

 

873 36 584 7659 8,05.10
-6

 

973 32 636 7617 6,61.10
-6

 

1073 26 703 7624 4,85.10
-6

 

1173 26 703 7600 4,87.10
-6

 

1273 24 695 7576 4,56.10
-6

 

 

Таблица 3. Изменение на някои параметри на конструкционна легирана сто-

мана 50G с температурата 
 

T, K k, W/(m.K) c, J/(kg.K) ρ, kg/m
3
 a, m

2
/s 

293 43 474 7810 1,16.10
-5

 

373 42 487 7777 1,11.10
-5

 

473 41 500 7744 1,06.10
-5

 

573 38 517 7711 9,53.10
-6

 

673 36 533 7678 8,80.10
-6

 

773 34 559 7645 7,96.10
-6

 

873 31 584 7612 6,97.10
-6

 

973 29 609 7579 6,28.10
-6

 

1073 28 676 7586 5,46.10
-6

 

 

 

http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=151
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=151
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Лазерна технологична система 

Експериментите се проведоха с лазерна 

технологична система за маркиране (www. 

amk-group.com, www.acsys.de) (фиг. 2) с 

влакнесто-оптичен лазер (www.spilasers.com, 

Вудс, С. и др., 2008) (фиг. 3). Влакнесто-

оптичният лазер е съвременен лазер, разра-

ботен в последните години. Все още не са 

изучени и оптимизирани всички негови ап-

ликационни възможности. Лазерът работи в 

импулсен режим. В табл. 4 са представени 

някои параметри на системата и лазера. Ла-

зерната система е с висока точност на пози-

циониране, добра повторяемост, а скоростта 

на лазерния лъч варира в широки граници. 

Лазерът е с големи импулсна мощност и им-

пулсна енергия, висока честота, малка про-

дължителност на импулсите и висок к.п.д. 

 
Фиг. 2. Изглед на лазерна технологична 

система за маркиране с влакнесто-

оптичен лазер 

 

 
 

Фиг. 3. Общ вид на влакнесто-оптичен 

лазер 

 

Таблица 4. Основни параметри на лазерна 

технологична система с влакнесто-оптичен 

лазер 

 

Параметър Стойност 

Дължина на вълната λ, nm 1060 

Мощност P, W 40,0 

Диаметрър на работното 

петно d, µm 

40 

Честота ν, kHz 250 

Продължителност на им-

пулсите τ, ns 

8 ÷ 250 

Импулсна енергия Ep, mJ 0,16 ÷ 1,33 

Импулсна мощност Pp, 

kW 

5,32 ÷ 17,8 

Качество на лъча M
2
 < 1,1 

Точност на позиционира-

не, µm 

2,5 

Коефициент на полезно 

действие, % 

40 

 

Експериментални резултати 

За извършване на експериментите се 

изработиха образци от стомани C20E2C и 

50G. Осъществи се лазерно маркиране 

чрез топене по растерен способ с опреде-

лена стъпка. Направени бяха тестови по-

лета от квадрати с рамер 5 mm. Парамет-

рите, които се поддържаха постоянни по 

време на експериментите са представени в 

табл. 5. 

 

Таблица 5. Параметри, които не се проме-

няха при провеждане на експериментите 

Параметър Стойност 

Диаметрър на работното 

петно d, µm 

40 

Честота ν, kHz 250 

Продължителност на им-

пулсите τ, ns 

250 

Дефокусировка Δf, mm 0 

Стъпка Δx, µm 50 

Брой на повторенията N 1 

 

Линейната плътност на енергията се из-

меняше в интервалите Eℓ Є [40; 300] J/m за 

стомана C20E2C и Eℓ Є [30; 240] J/m за сто-

мана 50G. За всяко изписано квадратче бе 

определен контраста. Построени бяха експе-

риментални графики на зависимостта на 

контраста от линейната плътност на енергия-

та за двете стомани (фиг. 4). От анализа им 

могат да се направят следните изводи: 

http://www.spilasers.com/
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 Наблюдава се нелинейно нарастване 

на контраста на маркировката с уве-

личаване на линейната плътност на 

енергията.  

 Бързината на нарастване на контрас-

та е 

за стомана C20E2C 

0,412 %/(J/m) за интервала Eℓ Є [40; 

120] J/m 

0,156 %/(J/m) за интервала Eℓ Є [120; 

300] J/m 

за стомана 50G 

0,444 %/(J/m) за интервала Eℓ Є [30; 

120] J/m 

0,167 %/(J/m) за интервала Eℓ Є [120; 

240] J/m 

 Работният интервал за линейната 

плътност на енергията е 

Eℓ Є [145; 300] J/m за стомана 

C20E2C 

Eℓ Є [120; 240] J/m за стомана 50G. 
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Фиг. 4. Експериментални графики на зави-

симостта на контраста от линейната плът-

ност на енергията при маркиране с влакнес-

то-оптичен лазер на образци от стомани: гр.1 

– C20E2C; гр. 2 – 50G  

 

3. Заключение 

От проведените експериментални изследвания 

може да се направят следните обобщения: 

- Линейната плътност на енергията е вели-

чина със значително влияние върху контраста на 

маркировката; 

- Използването на импулсен лазер и мал-

ката температуропроводност на стоманите доп-

ринасят за получаване на температурно повлияна 

зона с много малки размери, което допълнително 

повишава качеството на маркировката; 

- Определянето на работни интервали на 

линейната плътност на енергията е в помощ на 

операторите на лазерни технологични системи за 

маркиране в производството; 

- За оптимизиране на изследвания процес 

трябва да се проведат експериментални изследва-

ния и с други комплексни величини, влияещи на 

технологичния процес. 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА  

БИОКОМПОНЕНТИ 

 

Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев  

 

CALCULATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF BIOCOMPONENTS 

 

Dobromir Yordanov, Zlatotsvet Tsonev  

 
ABSTRACT: The aim of this study was to estimate mathematical relationships between higher heating value 

(HHV) and viscosity, density or flash point measurements of biodiesel fuel from different vegetable sources. The 

HHV is an important property defining the energy content and thereby efficiency of fuels, such as vegetable oils 

and biodiesels. The biodiesels were characterized for their physical and main fuel properties including viscosity, 

density, flash point and higher heating value. The viscosities of biodiesels (2.0–5.0 mm
2
 /s at 40C) were much 

less than those of pure oils (23–53 mm
2
 /s at 40C), and their HHVs of approximately 41 MJ/kg were 10% less 

than those of petrodiesel fules (46MJ/kg). There is high regression between viscosity and higher heating value 

for vegetable oil and biodiesel samples. An increase in density from 848 to 885 g/L for biodiesels increases the 

viscosity from 2.8 to 5.3 cSt and the increases are highly regular. There is high regression between density and 

viscosity values vegetable oil methyl esters. The relationships between viscosity and flash point for vegetable oil 

methyl esters are considerably regular. 

Key words: correlation, biofuels, vegetable sources, heating value, properties, flash point, viscosity, density 

 

Въведение 

 

Недостигът на изкопаеми горива и все по 

ожесточените мерки за опазването на околна-

та среда, довеждат до използване на биогори-

ва от възобновяеми ресурси. Непрекъснатото 

увеличаване на цената на нефта, довежда до 

използване на растителни масла и техните 

деривативи като алтернативни горива за ди-

зелови двигатели. 

Растителните масла са по-привлекателни 

за употреба поради това, че „щадят” околната 

среда, както и факта, че са извлечени от въ-

зобновяеми източници. Основните проблеми, 

поради които не се използват чисти растител-

ни масла за гориво в дизеловите двигатели са 

по-високия им вискозитет и плътност, по ви-

соката им температура на течливост и гра-

нична температура на филтруемост, по-

високата им температура на възпламеняване, 

по слаба стабилност на окисление породена 

от наличието на двойни връзки в молекулите 

им. 

Растителните масла имат вискозитет около 

десет пъти по-висок от петролния дизел. 

Производните на растителните масла, тех-

ните метилови естери са по-подходящи за 

употреба в дизеловите двигатели. Те обикно-

вено се наричат биодизел. 

Биодизелът обикновено се получава чрез 

преестерификация на масните киселини съ-

държащи се в растителните масла с алкохол в 

присъствието на алкален катализатор. Целта 

на преестерификацията е да се намали виско-

зитета на маслото. Сред алкохоли, които мо-

гат да бъдат използвани в реакция са метанол, 

етанол, пропанол, бутанол и амилов алкохол 

и др. 

През последните години се наложи полу-

чаването на биогорива от отпадни продукти 

от бита и промишлеността [1, 2]. 

 

Показателите на горива получени от рас-

тителни масла могат да се групират по някол-

ко принципа физични, химични и термични. 

Физичните показатели включват вискозитет, 

плътност, температура на помътняване, тем-

пература на течливост, пламна температура, 

дестилационни характеристики, температура 

на замръзване и индекс на рефракция. Хи-

мичните показатели обхващат химичната 

структура, киселинно число, осапунително 

число, йодно число, перооксидно число, топ-

лина на изгаряне, съдържание на пепел и ся-

ра, корозия, вода и седименти, стабилност на 
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окисление и др. Термичните показатели са 

съдържание на кокс, специфична топлина на 

изгаряне, термична проводимост и др. 

Стандартна мярка за енергийното съдър-

жание на горивото е топлината на изгаряне, 

която понякога се нарича калоричност. Топ-

лината на изгаряне се получава чрез пълното 

изгаряне на единица количество на горивото 

в колориметричен бомба в среда от кислород 

при точно определени условия. Колкото е по-

висока стойност на топлината на изгаряне 

толкова горивото е по-качествено и ефектив-

но. 

Определянето на специфичната топлина на 

изгаряне на дадено гориво често изисква обо-

рудване, което скъпо и трудно достъпно [3, 

4].  

Целта на настоящата статия е да се изведат 

корелационни зависимости между различните 

физикохимични показатели на биодизела и 

специфичната топлина на изгаряне. 

 

Експериментална част 

 

В настоящето изследване са събрани данни 

от голям брой литературни източници [5-19] 

за физикохимичните показатели на биодизе-

лови горива от растителен произход. Използ-

ван е софтуерният пакет STATISKICA за об-

работване на събраните данни и получаване 

на съответните корелационни зависимости 

между специфичната топлина на изгаряне и 

физикохимичните показатели на биодизело-

вите горива. 

 

Резултати и обсъждания 

 

Физикохимичните показатели на  биодизе-

лови горива от растителен произход са пока-

зани в таблица 1. 

 

 

 

Таблица 1. Физикохимични показатели на използваните биодизелови горива 

Номер на 

пробата 

Кинематичен 

вискозитет при 

40 C, mm
2
/s 

Плътност при  

15 C, kg/m
3
 

Пламна 

температура, C 

Специфична то-

плина на изгаря-

не, MJ/kg 

1 3,75 0,8710 182 41,18 

2 3,62 0,8730 154 41,14 

3 5,12 0,8480 190 41,98 

4 3,59 0,8750 152 41,12 

5 2,83 0,8850 142 40,84 

6 4,10 0,8660 169 41,30 

7 4,18 0,8600 174 41,35 

8 3,94 0,8670 161 41,24 

9 4,60 0,8570 180 41,55 

10 4,03 0,8660 167 41,26 

11 3,04 0,8800 145 40,90 

12 4,08 0,8650 168 41,28 

13 4,16 0,8630 166 41,33 

14 4,11 0,8640 170 41,32 

15 4,00 0,8740 70 40,20 

16 4,42 0,8482 166 40,10 

17 5,30 0,8970 196 42,65 

18 4,08 0,8850 131 40,40 

19 4,83 0,8830 170 40,70 
 

От данните от таблица 1 се забелязва, че с 

увеличаване на стойностите на кинематичния 

вискозитет при 40 С стойностите на специ-

фичната топлина на изгаряне се покачват 

(фиг. 1). С увеличаване на плътността при 15 

С тя намалява (фиг. 2), а с увеличаване на 

пламната темпаратура в затворен тигел тя от-

ново нараства (фиг. 3). От фигурите се забе-

лязва определена корелационна зависимост. 
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Фиг. 1. Зависимост на кинематичния вис-

козитет и специфичната топлина на изгаряне. 

 
Фиг. 2. Зависимост на плътността и специ-

фичната топлина на изгаряне. 

 

 
 

Фиг. 3. Зависимост на пламна температура и 

специфичната топлина на изгаряне. 

 

 

 

 

 

След направената литературна справка е 

установено, че най-добрата корелационна за-

висимост между специфичната топлина на 

изгаряне и физикохимините параметри на би-

одизелови горива получени от растителен 

произход се описват със следните три урав-

нения. 

 

HHV=0.4625* VIS40+39.450            (1) 

HHV=-0.0259* D15+63.779               (2) 

HHV=0.021*FP+32.12                       (3) 

Където: 

HHV-специфична топлина на изгаряне, 

MJ/kg; 

VIS40 – кинематичен вискозитет при 40 С; 

D
15

 – плътност при 15С; 

FP – пламна температура, С. 

 

След обработка на литературните данни с 

помощта на софтуерния продукт беше изве-

дена следната корелационна зависимост меж-

ду специфичната топлина на изгаряне и фи-

зикохимичните параметри на биодизеловите 

горива от растителен произход с обхват на 

кинематичен вискозитет при 40 °С от 2.80 до 

5.30 mm
2
/s: 

HHV=A+B* VIS40 +C* (VIS40)
2
+D* D

15
+G* 

(D
15

)
2
+H*FP+I*(FP)

2
+J* VIS40*FP                (4) 

Където: 

HHV-специфична топлина на изгаряне, 

MJ/kg; 

VIS40 – кинематичен вискозитет при 40 С; 

D
15

 – плътност при 15С; 

FP – пламна температура; 

А, B, C, D, G, H, I, J – коефициенти. 

 

 

Таблица 2. Стойности за коефициентите за уравнение 4 

A B C D G H I J 

- 1094,98 - 2,79499 - 1,58955 2683,898 - 1536,36 - 0,3935 0,000097 0,09552 

  

В следващите таблици е показано сравне-

ние между измерената и изчислена специ-

фична топлина на изгаряне. 
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Таблица 3. Сравнение между е експериментално определената стойност на специфичната 

топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнение 1 

Специфична топлина на 

изгаряне, MJ/kg, експе-

риментална 

Специфична топлина 

на изгаряне, MJ/kg, 

изчислена по урав-

нение 1 

Относителна 

грешка, % 

Абсолютна  

грешка 

41,18 41,18 0,01 0,00 

41,14 41,12 0,04 0,02 

41,98 41,82 0,39 0,16 

41,12 41,11 0,02 0,01 

40,84 40,76 0,20 0,08 

41,30 41,35 0,11 -0,05 

41,35 41,38 0,08 -0,03 

41,24 41,27 0,08 -0,03 

41,55 41,58 0,07 -0,03 

41,26 41,31 0,13 -0,05 

40,90 40,86 0,11 0,04 

41,28 41,34 0,14 -0,06 

41,33 41,37 0,11 -0,04 

41,32 41,35 0,07 -0,03 

40,20 41,30 2,74 -1,10 

40,10 41,49 3,48 -1,39 

42,65 41,90 1,76 0,75 

40,40 41,34 2,32 -0,94 

40,70 41,68 2,42 -0,98 

Средно 0,75 -0,19 

 

Таблица 4. Сравнение между е експериментално определената стойност на специфичната 

топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнение 2 

Специфична топлина на 

изгаряне, MJ/kg, експе-

риментална 

Специфична топлина 

на изгаряне, MJ/kg, 

изчислена по уравне-

ние 2 

Относителна 

грешка, % 

Абсолютна 

грешка 

41,18 41,22 0,10 -0,04 

41,14 41,17 0,07 -0,03 

41,98 41,82 0,39 0,16 

41,12 41,12 0,01 0,00 

40,84 40,86 0,04 -0,02 

41,30 41,35 0,12 -0,05 

41,35 41,51 0,37 -0,16 

41,24 41,32 0,20 -0,08 

41,55 41,58 0,08 -0,03 

41,26 41,35 0,22 -0,09 

40,90 40,99 0,21 -0,09 

41,28 41,38 0,23 -0,10 

41,33 41,43 0,24 -0,10 

41,32 41,40 0,20 -0,08 

40,20 41,14 2,34 -0,94 

40,10 41,81 4,27 -1,71 

42,65 40,55 4,93 2,10 

40,40 40,86 1,13 -0,46 

40,70 40,91 0,51 -0,21 

Средно 0,82 -0,10 
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Таблица 5. Сравнение между е експериментално определената стойност на специфичната 

топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнение 3 

Специфична топлина 

на изгаряне, MJ/kg, ек-

спериментална 

Специфична топ-

лина на изгаряне, 

MJ/kg, изчислена 

по уравнение 3 

Относителна 

грешка, % 

Абсолютна  

грешка 

41,18 41,68 1,20 -0,49 

41,14 41,09 0,13 0,05 

41,98 41,84 0,33 0,14 

41,12 41,05 0,18 0,07 

40,84 40,84 0,01 0,01 

41,30 41,40 0,25 -0,10 

41,35 41,51 0,38 -0,16 

41,24 41,23 0,01 0,01 

41,55 41,63 0,20 -0,08 

41,26 41,36 0,24 -0,10 

40,90 40,90 0,00 0,00 

41,28 41,38 0,24 -0,10 

41,33 41,34 0,02 -0,01 

41,32 41,42 0,25 -0,10 

40,20 39,32 2,18 0,88 

40,10 41,34 3,09 -1,24 

42,65 41,97 1,60 0,68 

40,40 40,60 0,50 -0,20 

40,70 41,42 1,78 -0,72 

Средно 0,66 -0,08 

 

Таблица 6. Сравнение между е експериментално определената стойност на специфичната 

топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнение 4 

Специфична топлина 

на изгаряне, MJ/kg, 

експериментална 

Специфична топли-

на на изгаряне, 

MJ/kg по уравнение 

4 

Относителна 

грешка, % 

Абсолютна 

грешка 

41,18 41,10 0,19 0,08 

41,14 41,16 0,05 -0,02 

41,98 41,84 0,33 0,14 

41,12 41,19 0,16 -0,07 

40,84 40,78 0,15 0,06 

41,30 41,35 0,12 -0,05 

41,35 41,37 0,04 -0,02 

41,24 41,16 0,19 0,08 

41,55 41,65 0,25 -0,10 

41,26 41,27 0,03 -0,01 

40,90 40,99 0,23 -0,09 

41,28 41,29 0,02 -0,01 

41,33 41,17 0,39 0,16 

41,32 41,33 0,03 -0,01 

40,20 40,22 0,05 -0,02 

40,10 40,21 0,27 -0,11 

42,65 42,67 0,05 -0,02 

40,40 40,26 0,35 0,14 

40,70 40,78 0,19 -0,08 

Средно 0,16 0,01 
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От таблиците се забелязва, че уравнение 4 

много добре описва зависимостта между спе-

цифичната топлина на изгаряне и физикохи-

мичните параметри на биодизеловите горива 

в диапазона на кинематичен вискозитет от 

2.80 до 5.30 mm
2
/s. 

 

Заключение. 

 

Изведени са уравнения за изчисляване на 

специфичната топлина на изгаряне на биоп-

родукти, включващи техния кинематичен 

вискозитет, плътност, и пламна температура в 

затворен тигел.  

Изведените уравнение имат достатъчно 

висока за практиката точност. Относителната 

грешка не надвишава 0.2%. 

Показателите на биодизела са подобни на 

тези на петролния дизел, поради тази причина 

изведената зависимост може да се ползва за 

прогнозиране на специфичната топлина на 

изгаряне на дизеловото гориво в същия ин-

тервал на кинематичен вискозитет. 
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BIOACTIVE GLASSES AND GLASS-CERAMICS IN THE SiO2-CaO-P2O5 SYSTEM 
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ABSTRACT: В обзора са представени биоактивни материали като стъкло-керамики, цименти и би-

оактивни стъкла. Обърнато е по-специално внимание на зол-гелните стъкла в системата SiO2-CaO-

P2O5, във връзка с потенциалното им приложение като биоактивни и биосъвместими материали за 

регенеративната медицина. 

In this review, the bioactive materials and different inorganic fillers such as bioglasses or glass-ceramics are 

presented. The obtained materials are described in the relation with their potential applications as bioactive and 

biocompatible materials in the field of regenerative medicine. 

Key words: bioactive glasses, glass-ceramics, SiO2-CaO-P2O5, 

 

Въведение 
 

Често използвани керамични материали с 

биомедицинско приложение са: биоактивни 

стъкла (45S5 Bioglass
®
), поликристалните ке-

рамики като хидроксиапатит (HA) и трикал-

циев фосфат (ТСР), стъклокерамики 

(Ceravital
®
), стъклоподобни керамики (стък-

ло-HA), синтеровани керамики (алуми-ний, 

цирконий), горещопресовани керамики или 

стъклокерамики (Cerabone
®
 A/W) [1]. 

Повечето приложения на биоактивните ке-

рамики в медицината са свързани с реконст-

рукция на мускулно-скелетната система. Из-

ползват се при възстановяване на тазобедре-

на, колянна става, зъби, сухожилия, ставни 

връзки, при пародонтоза, лицево-челюстна 

реконструкция, уголемяване и стабилизиране 

на челюстната кост, спинална фузия и като 

костни пълнители след отстраняване на тумор 

[2, 3]. Калциевите фосфати (CP) се прилагат и 

в хроматогра-фията за пречистване и разде-

ляне на различни макромолекули. HA хрома-

тогра-фия има особено значение за пречист-

ване на растежни фактори за регенериране на 

костната тъкан [4]. 

От друга страна, калциево-фосфатните ке-

рамики (CPC) се използват както в стомато-

логията, така и в инвазивната костно-

регенеративна хирургия [1]. 

 

 

1. Видове калциево-фосфатни керамики 

 

М. Vallet-Regi и J. Gonzalez-Calbet [5] раз-

делят керамичните материали на кристални 

монолитни керамики, аморфни монолитни 

стъкла и аморфни монолити с кристално ядро 

– стъкло-керамики (BGC), които, от своя 

страна, могат да се разглеждат като инертни, 

биоактивни или резорбируеми. Поради това 

те ги разделят в две големи групи: биоинерт-

ни и биоактивни. 

От своя страна, биоинертните керамики 

нямат почти никакво влияние в околната жи-

ва тъкан (алуминиев и циркониев оксид) и са 

с изключително бавна реакционна кинетика, 

но биоактивните керамики са способни (в 

контакт с физиологични теч-ности) да реаги-

рат химически, т.е. да се свържат с живата 

костна тъкан и не само да заместят увредена 

част, но и да участват в процеса на възстано-

вяване до образуването на нова костна тъкан. 

Биокерамиките показ-ват най-близко сходст-

во с минералния компо-нент на костната и 

зъбната тъкан. Те проявя-ват много добра би-

осъвместимост и качества за костно-тъканна 

интеграция [5]. 

Tаблица 1 представя различните видове 

CP, използвани в регенеративната медицина 

като костни импланти или костно-заместващи 

материали за приложение в ортопедията и 

при зъбно протезиране. 
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Таблица 1. Калциеви фосфати в ортопедията и денталната медицина [5-8]. 

 

Както се вижда от данните в Таблица 1, 

съотношението Ca/P (в ат.%) се променя в 

интервала 1 ÷ 2. Тези CP с коефициент по-

малък от 1, не са подходящи за биологично 

имплантиране, поради високата си разтво-

римост. НА има съотношение Са/Р = 1,67 и е 

много по-стабилен в сравнение с други CP 

[6]. 

Разтворимостта на различните керамики 

намалява в реда: β-TCP > говежди костен апа-

тит (несинтерован) > говежди костен апатит 

(синтерован) > корален HA > HA, в съгласие с 

данните, публикувани в [7]. 

От друга страна, скоростта на разграждане 

in vivo е свързана с природата и термо-

динамичната стабилност на CP, както може 

да се види от реда на разтворимост: MCPM > 

TTCP ≈ α-TCP > DCPD > DCHA > OCP > β-

TCP > pHA  > HA [9]. 

Необходимо е да се добави, че механиз-

мите на разтваряне на калциеви апатити 

(флуорапатит и HA) в киселини, са изследва-

ни, анализирани и обсъдени от S. Dorozhkin 

[10]. 

В идеалната ситуация, биоразградимият 

костен заместител се резорбира бавно и бива 

заменен от естествената костна тъкан. Напри-

мер TCP в отношение Ca/P=1.5, е биоразгра-

дим и по-резорбируем от HA. Известни са 

опити с използването на комбинация oт HA и 

β-TCP. Установено е, че нивата на разтваряне 

и резорбция, могат да се контролират с про-

мяна на съотношението β-TCP/HA [3]. Кине-

тиката на разграждане при бифазния калциев 

фосфат е свързана със съотноше-нието 

НA/TCP. Зависимостта е обратно про-

порционална, т.е. с повишаване на коефи-

циента, намалява скоростта на разграждане. 

При въвеждане на CO3
2-

, Mg
2+

, Sr
2+

 йони в ке-

рамиката, разтворимостта ú се повишава, а 

при въвеждане на F
-
 йони - намалява. За  β-

TCP тя намалява с включване на  Mg
2+

 или 

Zn
2+

 йони [7]. 

На основа на получените от авторите ре-

зултати, могат да се направят следните изво-

ди: 1) За имплантни материали е удачно из-

ползването на НА или CPC при съотноше-ние 

Са/Р, близки до това на НА = 1,667, тъй като 

такива керамики са по-стабилни във водна 

среда и телесни течности. 2) Недостатък са ме-

ханичните им свойства, поради което се прилагат 

като пълнители и покрития. 
 

2. Калциево-фосфатни цименти 

  

Калциево-фосфатните цименти също се 

използват в медицината и стоматологията. 

Циментите на основата на калциеви соли, 

фосфати или сулфати, се прилагат поради от-

личната им биосъвместимост и остеокон-

дуктивни свойства.  

Главната разлика между циментите и био-

активните керамики, когато са под формата 

на гранули или прах, е във възмож-ността 

циментите да бъдат инжектирани и да се 

втвърдяват in-situ на мястото на прило-жение. 

Това е предимство пред биокерами-ките, тъй 

като не се налага предварително задаване на 

определена форма на имплантния материал 

[3-5, 11]. 

Първите калциево-фосфатни цименти са 

открити през 80-те години на XX век и предс-

тавляват смес от TTCP и DCPA или DCPD. Те 

са въведени като търговски продук-ти за ле-

Означение Наименование Химична формула Са/Р (%) 

ACP аморфен калциев фосфат - 1,25<x<1,55 

BCP бифазен калциев фосфат Ca3(PO4)2+Ca10(PO4)6(OH)2 1,50<x<1,67 

CA карбонатапатит, дахлит Ca5(PO4,CaO3)3 1,67 

CDHA калциеводефицитен хидроксиапатит Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x 1,50<x<1,67 

DCHA безводен дикалциев фосфат, монетит CaHPO4 1,00 

DCPD дикалциев фосфат дихидрат, брушит CaHPO4.H2O 1,00 

HA хидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 

MCPM монокалциев фосфат монохидрат Ca(H2PO4)2.H2O 0,50 

OCP октакалциев фосфат Ca8H2(PO4)6.5H2O 1,33 

pHA утаен хидроксиапатит Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x 1,50<x<1,67 

α-TCP α-трикалциев фосфат, витлокит α-Ca3(PO4)2 1,50 

β-TCP β- трикалциев фосфат, витлокит β-Ca3(PO4)2 1,50 

TTCP тетракалциев фосфат CaO.Ca3(PO4)2 2,00 
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чение на лицево-челюстни дефекти и фракту-

ри [11]. 

В момента на пазара се предлагат много 

продукти. Някои от тях в организма образу-

ват реакционен продукт - CaHPO4.H2O (бру-

шит), но повечето водят до формиране на НА 

с ниска кристалност и висока специфична по-

върхност. Той може да приема различни йони 

в решетката си, в зависимост от състава на 

изходните материали. НА се образува посред-

ством реакцията на цимента с течната фаза. 

Процесът протича при телесна темпера-тура и 

във физиологична среда. Този НА е подобен 

на биологичните апатити [4]. 

Калциево-фосфатните цименти основно са 

два типа – апатитни и брушитни. Брушитните 

цименти имат слаба механична якост, но са 

по-добре разградими и се резорбират по-

бързо в биологична среда от апатитните ци-

менти. И двата типа се използват за целите на 

тъканното инженерство [6]. 

Повечето апатитни цименти се резорбират 

бавно чрез клетъчно-медиирани процеси. При 

тях остеокластните клетки разрушават мате-

риалите послойно, започвайки от повърхност-

та на цимента и придвижвайки се към него-

вата вътрешна част. Циментът постепенно се 

замества от новообразуваната кост [4, 5]. 

Някои от предимствата при разработва-

нето на цименти, в сравнение с използването 

на CP под формата на керамични гранули или 

насипни материали, могат да бъдат обобще-

ни, както следва [4]: 

1) способност да се втвърдяват и да заемат 

необходимата форма in vivo; 

2) инжектируемост, която позволява имплан-

тиране с минимална инвазия на хирургическа 

техника; 

3) приляга перфектно на мястото на имплан-

тиране, което осигурява добър контакт мате-

риал-кост, дори и в геометрично сложни де-

фекти; 

4) in vivo се образува HA, химически и струк-

турно подобен на биологичните апатити, с 

висока микропорьозност и взаимно свързани 

пори. Тези фактори допринасят за повиша-

ване реактивността на циментите в сравнение 

с CPC; 

5) ниска температура на получаване, позволя-

ваща включване на различни лекарствени мо-

лекули като антибиотици, противовъзпали-

телни средства и др. или растежни фактори, 

които са в състояние да стимулират някои 

биологични отговори. Този аспект придава 

голям потенциал за контролирано доставяне 

на лекарства в определени места на скелет-

ната система. 

Въпреки посочените предимства, свой-

ствата на циментите все още не са добре изу-

чени. Това поражда редица неудобства за на-

деждното им прилагане. Явяват се пробле-ми, 

свързани с тяхната механична якост, тех-ника 

за прилагане в костния дефект, крайните био-

логични свойства и времето за втвърдя-ване. 

Освен това, тези имплантни материали мо-

гат да действат като „чужди тела” или да се 

превърнат в потенциални източници на ин-

фекции. Затова използването им in vivo изис-

ква въвеждане на лекарствени вещества, кое-

то може да се реализира in situ в мястото на 

приложение [5]. Някои растежни фактори и 

биологично активни вещества лесно могат да 

бъдат добавени в твърдата или течната фаза 

на циментовата паста, което позволява осво-

бождаването им в мястото на приложе-ние. 

Калциево-фосфатните цименти могат еднов-

ременно да насочат костната регенера-ция и 

да предотвратят развитие на инфек-циозни 

заболявания чрез освобождаване на антибио-

тични средства. Този тип терапия при костна-

та регенерация е съпроводена с добър успех, 

както е отбелязано в [3].   

 

3. Биоактивни стъкла – общи сведения 

 

Известно е, че първото биоактивно стъкло 

(BG), патентовано като Bioglass® 45S5, e по-

лучено по твърдофазен метод от L. Hench 

през 1970 г. То е със състав 45SiO2-24.5CaO-

24.5Na2O-6P2O5 (wt.%). Наименованието 

„45S5” е свързано със съдържанието на SiO2 

(45 wt.%) и съотношението Ca/P = 5 (mol%). 

L. Hench установява, че стъкла със значи-

телно по-ниски молни съотношения Ca/P не 

се свързват с костната тъкан. Въпреки това, 

при заместване на SiO2 с В2О3 (от 5 до 15 

wt.%) или на СаО с 12.5 wt.% CaF2, стъклата 

имат положителен ефект върху способността 

на материала за образуване на „костна връз-

ка” [12].  

От 80-те години започва използването на 

BG в медицинската и стоматологична прак-

тика [12]. До края на 1980 г. те са получавани 

чрез твърдофазно стапяне и по-голямата част 

от изследванията са били насочени към със-

тава на 45S5 Bioglass® и апатит-воласто-

нитните (A/W) стъкло-керамики [13].  

След 1991 г., когато е получено първото 

зол-гелно биоактивно стъко (SGBG) в систе-

мата SiO2-CaO–P2O5, се дава начало на изс-
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ледвания свързани с повърхностните свойства 

на тези стъкла и in vitro формирането на HA 

[14]. 

През 2010 г. Chen и неговият екип за пръв 

път използват зол-гелен метод за синтез на 

BGC 45S5. Те включват Na2O в състава, из-

ползвайки NaNO3 като прекурсор. Година по-

късно, същите автори получават керамика 

45S5 отново по зол-гелен метод. Авторите 

създават в керамиката, с помощта на ПАВ, 

микроструктурна мрежа, но тя се оказва не-

подходяща за тъканно-инженерни цели, тъй 

като не позволява проникванто на клетки 

[15]. 

Стъклото на L. Hench 45S5 (Bioglass®) е 

познато като „златен” стандарт за BG. Въпре-

ки това, повечето SGBG са бинарни или  три-

компонентни и включват само SiO2, CaO и 

P2O5, без алкални оксиди като Na2O. Това се 

дължи на високата хидролитична активност 

на Na2O [15].  

SGBG в системата SiO2–CaO–P2O5 и SiO2–

CaO са изключително добре проучени. За тях 

е установено, че при съдържание на SiO2 до 

80 mol% in vitro и in vivo бързо формират НА. 

За сравнение, при опити in vivo, е доказано, че 

зол-гелните BG със състав 58SiO2–38CaO–

4P2O5 (58S) и 77SiO2–19CaO–4P2O5 (77S), по-

казват подобен клетъчен отговор в сравне-ние 

с този на Bioglass® 45S5 [14]. 

Съставът, структурата на BG, тяхната по-

върхност и порьозност са ключови фактори за 

биоактивността [16].  

В зависимост от преобладаващия елемент 

в състава на BG или т.нар мрежообразувател, 

те се делят основно на фосфатни, боратни и 

силикатни. 

 

3.1. Фосфатни стъкла 

 

BG в системата P2O5–CaO–Na2O имат хи-

мичен състав, подобен на неорганичната фаза 

на костта [17]. Те се прилагат за регенерация 

на меки тъкани, тъй като съществува строга 

зависимост между състава и разтворимостта 

им. Например, BG в системата P2O5-CaO-

Na2O се разтварят във вода, но при промяна 

на състава им, разграж-дането може да про-

дължи от няколко часа до няколко седмици. 

Те могат да бъдат синтези-рани с включване 

и на други оксиди. Това води до поява на 

специфични функции и повишаване на био-

съвместимостта. Напри-мер, добавянето на 

TiO2 до 5 mol%, предиз-виква благоприятен 

клетъчен отговор и био-активност. ZnO е 

ефективен при контрола на повърхностните 

свойства. Освен това, фос-фатни стъкла съ-

държащи над 45 mol% P2O5, могат да бъдат 

овлакнени и да играят роля на носители с 

контролирано освобождаване на йони прите-

жаващи антибактериален ефект (Ag
+
, Cu

2+
, 

Zn
2+

) [18, 19]. За сравнение, силикатни BG, 

получени по метода на стапяне, е трудно да 

се овлакнят. За преодо-ляване на тези проб-

леми се прилага зол-гелната технология [19].  

От друга страна I. Ahmed и съавт. [17] 

споменават за стъкла с контролирано осво-

бождаване, които са съставени от фосфати на 

калция и натрия. Среброто, въведено в съста-

ва им, може да осигури постоянна концентра-

ция на Ag
+
 в системи за приложение при уро-

инфекции. 

 

3.2. Боратни стъкла 

 

Първото боросиликатно стъкло, предло-

жено за биомедицинско приложение е полу-

чено през 1990 г. Боратните стъкла са много 

реакционно способни и имат слаба химическа 

стабилност. По-бързо образуват НА, в сравне-

ние със стъкла, при които B2O3 е заменен със 

SiO2. Механизъмът на отлагане на НА е подо-

бен на този, описан от L. Hench за 45S5, с та-

зи разлика, че преди формирането на НА се 

образува боратен-слой, а не силикатен. Раз-

граждането на BG може да бъде контролира-

но чрез замяна на силиция с бор, а въвеждане-

то на B2O3 в системата SiO2–CaO–P2O5–Na2O 

води до получаване на стъкло-керамични ма-

териали, които показват биоактвност и по-

добрени механични свойства в сравнение с 

изходното стъкло. Съдържащите B2O3 BG са 

изследвани през последните години като  ма-

териали за тъканно-инженерни цели с по-

тенциално биомедицинско приложение [18, 

20]. 

В литературата, BG се предлагат за само-

стоятелно използване като покрития или ком-

позити, но R. Comesaña и съавт. [21] из-

ползват „иновативен” подход. Те конструират 

имплант, съставен от два слоя с различна 

скорост на резорбция. С помощта на буферен 

разтвор Tris-HCl (0,05M), те изследват профи-

лите на освобождаване на йони от страна на 

импланта. Външният слой представлява смес 

от два състава BG 46,1SiO2-26,9CaO-24,4Na2O 

-2,6P2O5 и 52SiO2-18CaO-20,9Na2O-2P2O5-7,1 

K2O (mol%), които стапят заедно при 1400°C 

в продължение на 1,5 h. Полученото BG се 

резорбира в началния етап, благодарение на 
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физиологичната течност (Tris-HCl). Това 

улеснява утаяването на остеокондуктивния 

НА-слой и диференциацията на остеобласт-

ните клетки, необходими за интензивното 

формиране на костната тъкан. Впоследствие, 

вътрешният многофазен СР-слой се резорби-

ра по-бавно под действие на остеокластите и 

на физиологичния флуид.  

 

3.3. Силикатни биоактивни стъкла в сис-

темата SiO2-CaO-P2O5 

 

Таблица 2 сумира информацията относно 

някои BG в системaта SiO2-CaO-P2O5. Те са 

подредени в ред по намаляващо съдържание 

на  SiO2 (от 90 до 32 mol%). 

Една част от съставите на SGBG, отразени 

в Таблица 2, са представени в обобщаващи 

публикации [22, 23], а останалата част са об-

съдени в текста, последователно по номера, 

съответстващи на номерацията, дадена в 

Табл. 2. 

S. Zhao и съавт. [24] синтезират мезопо-

рести микросфери със състав 70SiO2–15CaO–

15P2O5, 75SiO2–15CaO–10P2O5 и 80SiO2–15 

CaO–5P2O5 (mol%), с номера 3, 10 и 17 в 

Табл. 2, като изследват тяхната биоактивност. 

Авторите установяват, че образците с 15 

mol% P2O5 показват по-добра биоактивност 

от останалите. Те формират НА слой след 7 

дневен престой в разтвор на SBF. Тези мик-

росфери са предложени за бъдещи изслед-

вания и приложения като носители на лекар-

ства за костно възстановяване. 

Т. Charoensuk и съавт. [25] получават мак-

ропоресто SGBG със състав на гела 80SiO2-

15CaO-5P2O5 (mol%) даден под номер 6 в 

Табл. 2. Стабилизират го при 600   С в про-

дължение на 6 h. XRD анализа показва изцяло 

аморфна структура на получения образец. За 

да реализират известна подре-деност на 

структурата, авторите използват сферични, 

колоидни кристали полиметил-метакрилат и 

нейоногенни блокови съполи-мери P123 като 

шаблони. Оказва се, че при зреене на гела до 

24 h, дебелината на стените се увеличава, 

след това постепенно намалява. Освен това, 

BG с период на зреене на гела 24 h, показват 

по-висока биоактивност от тези, които са ос-

тавени да зреят за по-дълги периоди от време. 

След престояване на BG в разтвор на SBF, 

кристален НА се образува след 3 h. 

A. Salinas и съавт. [26] синтезират три 

SGBG, отбелязани с номера 13 и 16, в систе-

мите 75SiO2–25CaO, 72,5SiO2–25CaO–

2,5P2O5, 70SiO2–25CaO–5P2O5 (mol%) и изс-

ледват тяхната in vitro биоактивност. XRD 

дифрактограмите на образците съдържащи 

P2O5, преди in vitro теста, показват наличие на 

кристални фази на калциеви фосфати при 32° 

(2θ). С помощта на ИЧ-спектроскопия е уста-

новено присъствието на кристален фосфат, за 

който характеристичен се явява дублетът при 

565–597 cm
−1

. HA се отлага след 7 дневен 

престой в SBF при трите образеца. BG без 

P2O5 в състава на гела, показва най-висока 

първоначална реактивност, но най-забавена 

последваща кристализация на НА. С увели-

чаване съдържанието на P2O5 в BG, повърх-

ността на образеца нараства, докато обемът 

на порите намалява. 

J. Lao и съавт. [27, 28] изследват биоло-

гичната активност на SGBG в системите 

75SiO2-25СаО и 67,5SiO2–25CaO–7,5P2O5 

(wt.%), накалени при 700  С в продължение на 

24 h, и отразени в Табл. 2 под номер 19. Ав-

торите установяват, че присъст-вието на P2O5 

в трикомпонентната система, оказва същест-

вено влияние върху кинетиката на реакциите, 

протичащи по време на теста за биоактивност 

в разтвор на SBF. При BG, съдържащи P2O5, 

атомното съотношение Ca/P на повърхността 

BG-биологична течност (DMEM), е по-близо 

до стойността на чист апатит (Ca/P ≈ 1,7), в 

сравнение с BG лишени от P2O5 в състава си. 

Стойността Ca/P намалява до 1,9 след 10 дне-

вен престой в DMEM. Авторите стигат до 

заключението, че P2O5 може in vivo да подоб-

ри химичната връзка между биоматериалите 

и костната тъкан. 

D. Khvostenko и съавт. [29] синтезират BG в 

системата 65SiO2-31CaO-4P2O5 (mol%) като 

пълнител за приложение в денталната меди-

цина. Съставът на зол-гелното BG е под но-

мер 20 в Табл. 2. В изследването си, авторите 

in vitro проследяват ефекта от добавянето на 

15 wt.% BG към композит от смола върху 

бактериален биофилм. Те уста-новяват, че 

денталният композит показва зна-чителен 

антибактериален ефект (дължащ се на смола-

та) и намалява проникването на бактериалния 

биофилм в съществуващи пукнатини. 
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Таблица 2. Състав на зол-гелни биоактивни стъкла в системaта SiO2-CaO-P2O5. 

 
 

№ 

 

Автор 

Състав на BG [mol %]  

Код на стък-

лото SiO2 CaO P2O5 

1 W. Cao [22] 90 6 4 86S 

2 M. Vallet-Regi [23] 80 17 3 80S17C 

3 S. Zhao [24] 80 15 5 80S, МBG 

4 M. Vallet-Regi [23] 

M. Carvalho [30] 

80 16 4 80S 

5 W. Cao [22] 80 16 4 77S 

6 Т. Charoensuk [25] 80 15 5 3DOM-BGs 

7 M. Vallet-Regi [23] 77 14 9 77S 

8 M. Vallet-Regi [23] 76 23 1 76S 

9 M. Vallet-Regi [23] 76 23 1 76SA 

10 S. Zhao [24] 75 15 10 МBG 

11 W. Cao [22] 75 21 4 72S 

12 M. Vallet-Regi [23] 75 21 4 75S 

13 M. Vallet-Regi [23] 

A. Salinas [26] 

72,5 25 2,5 72,5S2,5P 

14 M. Vallet-Regi [23] 70 26 4 70S 

15 W. Cao [22] 70 26 4 68S 

16 M. Vallet-Regi [23] 

A. Salinas [26] 

70 25 5 70S5P 

17 S. Zhao [24] 70 15 15 70S, МBG 

18 M. Vallet-Regi [23] 68 23 9 68S 

19 J. Lao [27, 28] 67,5 25 7,5 wt.% 

20 W. Cao [22] 

D. Khvostenko [29] 

65 31 4 63S 

21 M. Vallet-Regi [23] 65 31 4 65S 

22 W. Cao [22] 60 36 4 58S 

23 M. Vallet-Regi [23] 

B. Lei [31] 

60 36 4 60S 

24 M. Mami [32] 60 35 5  

25 J. Ma [33] 58 38 4  

26 M. Vallet-Regi [23] 58 36 6 58S 

27 M. Vallet-Regi [23] 58 33 9 58S33 

28 W. Cao [22] 55 41 4 54S 

29 M. Vallet-Regi [75] 

S. Padilla [34], L. 

Meseguer-Olmo [35] 

55 41 4 55S 

30 Z. Hong [36] 55 40 5  

31 W. Cao [22] 50 46 4 49S 

32 Y. Goh [37] 50 45 5 50Si 

33 S. Bouhazma [38] 46 44 10 44C 

34 M. Catauro [39] 38 61 1 61S38C1P 

35 M. Catauro [39] 37 61 2 61S37C2P 

36 M. Fathi [40] 35,42 57,44 7,15  

37 M. Catauro [39] 35 62 3 62S35C3P 

38 M. Catauro [39] 32 63 4 63S32C5P 

 

J. Ma и съавт. [33] проучват влиянието 

температурата на стабилизиране на BG върху 

структурните особености и биоактивността на 

SGBG със състав 58SiO2-38CaO-4P2O5 

(mol%), отбелязано под номер 25 в Табл. 2. 

Образците са термично третирани при 700, 

900, 1000 и 1200  C. Резултатите от рентге-

новия дифракционен анализ показват, че при 
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температура над 900   C, структурата на BG от 

аморфна преминава в кристална. Получават 

се BGC с кристални фази от псевдо-

воластонит (ps.CaSiO3) и воластонит (CaSiO3). 

Освен това, с повишаване на температурата, 

количеството (в относителни единици) на 

ps.CaSiO3 намалява, докато фазата на CaSiO3 

се увеличава. In vitro тестовете за биоактив-

ност в SBF показват, че кристализацията не 

инхибира биоактивността на BG и BGC. Oт 

проведеното изследване авторите заключават, 

че биологичната активност на BGC се дължи 

на образувалия се воластонит и псевдоволас-

тонит. 

BG със състав, отбелязан с номер 29 в 

Табл. 2, синтезират S. Padilla и съавт. [34]. Те 

получават композит със състав НА/SiO2–

CaO–P2O5 като смесват НА и SGBG (55S) със 

състав на гела 55SiO2–41CaO–4P2O5 (mol%). 

Авторите установяват, че добавянето на BG в 

HA води до преобразуване на НА в α- и β-

ТСР, а също така и до образуване на силиций-

съдържащи фази (силикокарнотит или псев-

доволастонит). BG образците са калци-

нирани при 700  С в продължение на 3 h, а НА 

– при 1200  С в продължение на 1 h, след кое-

то BG и НА са формовани заедно в пелети. 

Композитите със състав HA/BG5% и 

НА/BG20% са биоактивни, но НА се образува 

за по-кратко време в пробата с по-високо съ-

държание на BG. Наред с това, авторите уста-

новяват и синергичен ефект: композитите по-

казват по-ускорено биоактивно поведение, от 

HA и BG, взети поотделно. Получените мате-

риали се свързват добре с остеобласто-

подобни клетки, които се разпространяват и 

пролиферират по повърхността им. 

От друга страна, L. Meseguer-Olmo и съ-

авт. [35]  изследват in vitro поведението на 

мезенхимни стволови клетки (MSC) по по-

върхността на BGC в системата 55SiO2-

41CaO-4P2O5 (mol%) термично третирана при 

1300  C. Резултатите показват, че тази BGC е 

биоактовна и биосъвместима. MSC проли-

ферират и продуцират минерализирана извън-

клетъчна матрица, независимо от използва-

ната културална среда. Освен това BGC е 

способна да предизвика диференциация на 

MSC в остеобласти. 

BG със състав под номер 30 в Табл. 2 е по-

лучен от Z. Hong и съавт. [36]. Те го използ-

ват за получаването на композити, съставени 

от полимлечна киселина (PLLA) с включени в 

нея различни количества нано-частици на 

BGC със състав 55SiO2-40CaO-5P2O5 (mol%). 

Авторите установяват, че въвеждането на по-

малко от 20 wt.% от BGC в PLLA, не повлия-

ва съществено порьозност-та на получения 

композит. При повишаване съдържанието на 

BGC до 30 wt.%, порьозността на композита 

бързо намалява. Нанокомпозитът с 20 wt.% 

BGC в SBF проя-вява най-добри минерализи-

ращи свойства, докато този с 10 wt.%  BGC, 

показа най-висока способност за абсорбция 

на вода. 

Y. Goh и съавт. [37] синтезират серия от 

SGBG модифицирани с Ag и Cu. Съставът на 

геловете за синтез е под номер 32 от данните 

на Табл. 2. Образецът е със състав 50SiO2-

45CaO-5P2O (mol%). Стабилизиран е при 700 

 C в продължение на 2 h и показва аморфна 

структура. 

S. Bouhazma и съавт. [38] синтезират 

SGBG в системите 46SiO2-44CaO-10P2O5 и 

46SiO2-22CaO-10P2O5-22Na2O (mol%) като ги 

стабилизират при 700  С в продължение на 3 

h. В Таб. 2 тези BG са отразени под номер 33. 

В трикомпонентната система е установено 

присъствието на кристална фаза от β-CaSiO3. 

BG се подлагат на измервания на контактен 

ъгъл спрямо водата. При сравнително изслед-

ване на двете стъкла се констатира, че Na2O 

може да бъде важна съставна част, позволя-

ваща постигането на оптимална комбинация 

от биологична активност и способност за 

омокряне. 

M. Catauro и съавт. [39, 41], синтезират че-

тири SGBG (калциеви стъкла) с номера 34, 

35, 37 и 38 в системите: 32SiO2-63CaO-5P2O, 

35SiO2-62CaO-3P2O, 37SiO2-61CaO-2P2O, 

38SiO2-61CaO-1P2O (mol%), като ги накаляват 

при 120, 600 и 1000  С. Заключението на авто-

рите е, че най-биоактивни са BG с високо съ-

държание на калций, които са стабилизи-рани 

при 600  С. Биосъвместимостта на BG, трети-

рани при 600 и 1000  С, е много по-висока от 

тази на BG, стабилизирани при 120  С. При 

температура над 900  C, се наблюдава крис-

тална фаза от воластонит и псевдо-

воластонит. Същото констатират J. Ma и съ-

авт. [33], но за силикатни SGBG, както беше 

посочено по-горе. 

BG под номер 36 е получен от M. Fathi и 

A. Mohammadi [40]. Съставът на гела е 

57.44CaO-35.42SiO2-7.15P2O5 (mol%). Автори-

те провеждат тестове в два различни физио-

логични разтвора, за да определят и сравнят 

поведението на корозия на стоманени имп-

ланти с (и без) покритие от изследваното от 

тях BG. Получените резултати показват, че 
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BG покритието подобрява корозионната ус-

тойчивост на стоматологични и ортопе-дични 

метални импланти. Освен това подобрява би-

осъвместимостта и костната интеграция. Ус-

тановено е, също така, че при стабили-зиране 

на покритията над 900  C, се образува крис-

тална фаза от Ca2SiO4 (ларнит) [42]. 

S. Federman и съавт. [43], получават био-

филм в трикомпонентната система SiO2-CaO-

P2O5 (в молни съотношения TEOS:H2O: TEP: 

Ca = 1: 4: 0.03: 0.08). Според авторите, топо-

логията на биофилма е важен параметър за 

имплантното фиксиране и може да се проме-

ня в зависимост от наличието (или отсъствие-

то) на неравности. Резултатите показват, че 

образуването на различни тексту-ри по по-

върхността на SGBG може да се контролира 

от температурата и времето на топлинна об-

работка. 

 

Заключение 

 

От направеното литературно проучване за 

BG, биха могли да се оформят следните по-

важни заключения:  

 

1) Фосфатните BG могат да бъдат дотира-

ни с оксиди, придаващи им антибактериални 

свой-ства, но те са прилагани основно за ре-

гене-рация на меки тъкани, докато силикат-

ните BG са способни да реганерират както 

мека, така и твърда костна тъкан. 

2) Боратните BG имат слаба химическа 

стабилност, но по-бързо образуват НА, в 

сравнение със силикатните BG. Въпреки това, 

e трудно да се каже, дали силикатните, или 

боратните BG, са по-добри за приложение в 

костна тъкан. 

3) В двукомпонентната система SiO2-CaO 

могат да бъдат получени BG, но по-добри ре-

зултати са постигнати за BG съдържащи в 

състава си P2O5. Този оксид повишава повър-

хността на BG, а атомното съотношение Са/Р 

спомага за по-ускорено образуване на HA. 

Освен това, P2O5 in vivo подобрява химичната 

връзка с костната тъкан в мястото на прило-

жение. 

4) Трикомпонентната система SiO2-CaO-

P2O5 показва висока степен на in vitro биоак-

тив-ност при съдържание на P2O5 до 15 mol% 

и период на зреене на гела 24 h, като темпера-

турата на калциниране е 600 – 700   С. 

5) Благоприятно за биоактивността е нали-

чието на кристална фаза от CaSiO3 и/или 

ps.CaSiO3, както и НА, осигуряващ синерги-

чен ефект. 

6) Образуването на НА, в резултат на in vitro 

теста в разтвори на SBF, протича с висока 

скорост (в рамките на 3 h), при зол-гелни 

стъкла, стабилизирани при 600  С в продъл-

жение на 6 h. BG стабилизирани при по-

високи температури показват по-ниска степен 

на in vitro биоактивност, поради намалена 

порьозност. 

7) Всички тези предимства на трикомпо-

нентната система SiO2-CaO-P2O5 я правят 

предпочитана за изследвания от различни ав-

тори, част от които бяха посочени по-горе.  

Обобщено казано: BG в системата SiO2-

CaO-P2O5 са най-подходящи като „базово” 

BG за включване на различни оксиди с цел 

подобряване на свойствата и бъдещото им 

приложение в регенеративната медицина. 
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ЗОЛ-ГЕЛНИ СТЪКЛА В СИСТЕМАТА SiO2-CaO-P2O5-Ag2O: СЪСТАВ, СВОЙСТВА И 

ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА  
 

Таня Димова, Лъчезар Радев, Ирена Михайлова 

 

SOL-GEL GLASSES IN THE SiO2-CaO-P2O5-Ag2O SYSTEM: COMPOSITION, PROPERTIS 

AND MEDICAL APPLICATION 

 

Tanya Dimova, Lachezar Radev, Irena Michailova 

 
ABSTRACT: В обзора се проследява търсенето на най-подходящото биоактивно стъкло за създава-

не на нови композитни материали. Представени са би-, три- и четирикомпонентни зол-гелни стъкла, 

модифицирани с различни оксиди като ZnO, CuO, МgO, CeO2, B2O3, Na2O и Ag2O. В резултат от обоб-

щените литературни данни е установено, че системата SiO2-CaO-P2O5-Ag2O е най-перспективна, тъй 

като притежава необходимитe качества за създаване на композитни материали с приложение в тъ-

канното-инженерство. 

This review focuses on the search for the most suitable bioactive glass for the creation of  new composite 

materials. In the current review bi-, three-, and four-component sol-gel glasses modified with various oxides 

such as ZnO, CuO, MgO, CeO2, B2O3, Na2O, and Ag2O have been represented. Based on the findings from the 

literature review the SiO2-CaO-P2O5-Ag2O system was found to be one of  the most promising bioactive glass, 

science it contains the necessary qualities for the creation of composite materials applied in tissue engineering. 

Key words: bioactive glasses, sol-gel glasses, SiO2-CaO-P2O5-Ag2O 
 

Въведение 

 

В човешкото тяло присъстват макро-

елементи като Ca, P, Na, Cl, K и т.н. (>100 

mg/dL) и микроелементи като Cu, Fe, Zn, S, 

Mg, Cr, Sr и т.н (<100 mg/dL). Тези елементи 

са важни и като компоненти на биоактивните 

стъкла (BG), но количествата им, освобожда-

ващи се при in vivo разграждане, трябва да са 

лимитирани, за да не достигат токсични за 

клетките нива [1].  

Йони като Sr
2+

, Mg
2+

, Zn
2+

, Fe
3+

, B
3+

 и Co
2+

 

присъстват в човешкото тяло в незначителни 

количества. Те влизат в състава на зол-гелни 

материали, тъй като повишават тяхната био-

активност и притежават анаболен ефект вър-

ху физиологични процеси като костния мета-

болизъм. Подобен ефект имат и йоните на Si, 

Ca и P, които активират гени, отговорни за 

процеси като ангиогенеза, растеж и минера-

лизация на костната тъкан [1, 2]. 

Освен мрежообразувателите SiO2, B2O3, 

P2O5, в състава на BG други оксиди, наречени 

модификатори, осигурят специфични свой-

ства. Например ZnO, CuO, Ag2O [3], CrO2 [4] 

и TiO2 позволяват освобождаване на йони, 

които придават антибактериални свойства на 

BG [1]. Al2O3 подобрява механичните свой-

ства. Aлуминият е биоинертен, с висока здра-

вина, което го прави подходящ за приложение 

в зъбни и костни импланти [5]. 

В обзора ще бъдат разгледани последо-

вателно би-, три- и четирикомпонентни зол-

гелни стъкла. Фокосът на изложението е 

насочен към специфичните свойства, които се 

създават чрез модифициране на класически 

зол-гелни стъкла с различни оксиди. Интерес 

представляват по-специално стъклата с анти-

бактериални свойства със значение за костно-

тъканната регенерация. 

 

1. Състави на би-, три- и четирикомпонент-

ни зол-гелни стъкла 

R. Ciceo и съавт. [6], синтезират по зол-

гелен (SG) метод  стъкло-керамика (BGC) в 

системата 61SiO2-9P2O5-30CaO (mol%) с раз-

лично съдържание на B2O3. Образците са 

стабилизирани при 600  C. Авторите устано-

вяват, че B2O3 силно повлиява структурата и 

биоактивността на получените зол-гелни 

стъкла. С увеличаване съдържанието на B2O3 

(до 10 mol%) се наблюдават нанокристали HA 

и A-тип хидрокси карбонат апатит (HСA), а 

над 10 mol% структурата на BGC преминава в 
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стъклоподобна (аморфна). При внасянето на 

30 mol% B2O3 в гела за синтез това преми-

наване инхибира растежа на HA и A-тип 

HСA, а се формира аморфен B-тип HСA. В 

разтвора на симулирана кръвна плазма (SBF) 

се наблюдава положителна роля на B2O3 

върху биоактивността при концентрации под 

20 mol%. 

Свойствата на биоактивните стъкла (BG) 

могат да бъдат променени с включване на 

елементи като Cu, Zn, In, Ba, La, Y, Fe, Cr, Sr 

и др. [1, 7-10]. 

S. Rabiee и съавт. [11] разглеждат 

свойствата на BG и BGC при добавяне в 

състава на гела им Ag
+
, Mg

2+
, Sr

2+
, Zn

2+
, Al

3+
, 

К
+
, F

-
 и Zr

4+
, изразени като оксиди: Ag2O, 

MgO, SrO, ZnO, Al2O3, K2O, CaF2 и ZrO2.
 

Стронцият, влизащ в състава на BG 

повишава in vitro биоактивността [5], иници-

ира остеогенезата, ускорява процеса на 

възстановяване и намалява резорбцията на 

костта [1]. От друга страна, Мg
2+

 [1] и Zn
2+

 

[12] стимулират ранната остеобластна проли-

ферация, диференциация и минерализацията 

на костната тъкан. Mg
2+

 повишава био-

активността [5], а в лимитирани количества 

активира клетките на костта към продукция 

на алкална фосфатаза (ALP) [13]. Zn
2+

 има 

стимулиращ ефект при формирането на 

костна тъкан in vitro и in vivo [5, 14]. 

Включването му благоприятства клетъчното 

свързване и поддържането на pH в рамките на 

физиологичния лимит чрез формиране на 

Zn(OH)2  в разтвора на SBF [14]. От друга 

страна, ZnО (1 и 5 wt.%) в състава на BG 

75SiO2-25CaO (wt.%) забавя разтворимостта 

на стъклото и води до ускоряване процеса на 

формиране и нарастване на калциево-фосфа-

тен (CP) слой, който е необходим за 

създаване in vivo на връзка BG-костна тъкан 

[5]. Този факт може да се дължи на по-

слабото разтваряне на Zn
2+

 (в сравнение с 

Ca
2+

) като резултат от частичното ковалентно 

взаимодействие, което Zn
2+

 осъществява в 

тетраедричното обкръжение [15]. In vitro 

биоактивността се повишава чрез образуване 

на калцит и HA слой при BG в системата 

SiO2-CaO-P2O5 с включени 10 mol% ZnO [16]. 

BG от същата система (58S) съдържащо Zn
2+

, 

е предложено за предотвратяване на възпали-

телни процеси. Това твърдение се основава на 

факта, че Zn
2+

 (както и Cu
2+

) действа директно 

на регулаторните пътища, свързани с отго-

вора на организма при възпаление [15].  

Три- и четирикомпонентни зол-гелни 

биоактивни стъкла (SGBG) в системите 

60SiO2–36CaO–4P2O5, mol% (58S) и 60SiO2–

25CaO–11Na2O–4P2O5, mol% (BG/Na) са 

изследвани от Bejarano и съавт. [17]. Те 

дотират стъклото с различни количества Cu
2+

 

и Zn
2+

 йони и установяват, че стъклата 58S и 

BG/Na са биоактивни. За 58S e установено, че 

е цитотоксично, спрямо остеобластни клетки 

(жизнеспособност на клетъчната линия SaOS-

2 около 50%). BG/Na не показва особена 

разлика с контролния образец (жизнеспособ-

ност около 95%). За стъклата 58S/Zn е 

установена по-висока клетъчна жизнеспособ-

ност от 58S/Cu. При добавяне на 1 mol% от 

ZnO или CuO към BG/Na, стъклата не 

показват цитотоксичност. Синтезирано е и 

BG/Na с комбинация от ZnO и CuO (по 1 

mol% от всеки оксид). Съчетаването на 

ангиогенните свойства на Cu
2+

, остеогенните 

и антибактериални свойства на Zn
2+

, водят до 

получаване на биоматериал с потенциални 

терапевтични и антибактериални свойства. 

Авторите считат, че синтезираните от тях BG 

могат да се използват в костната регенерация 

като пълнители в полимерни матрици.   

Изчерпателният преглед на литературните 

данни показва, че най-важното следствие от 

добавянето на различни компоненти в BG e 

постигането на антибактериален ефект.  

Таблица 1. обобщава информацията, 

относно състава на гела, метода на синтез и 

температурата на стабилизиране на SGBG в 

системите SiO2-CaO, SiO2-CaO-P2O5 и такива, 

функционализирани с ZnO, CuO, CeO2 (при-

даващи антибактериални свойства), както и с 

МgO, B2O3 и Na2O. 

Според S. Jaiswal и съавт. [18] колони-

зирането на клинични и други повърхности с 

микроорганизми, включително резистентни 

щамове, налага провеждането на изследвания 

за създавне на ефективни антибактериални 

покрития. Mетали като Ag, Au, Cu и Zn са 

добре известни със своята антибактериална 

активност и се използват in vitro и in vivo за 

различни приложения.  

Среброто, например, се използва за пре-

дотвратяване на бактериална колонизация по 

протези, катетри или по повърхността на ко-

жата. Поради това, авторите създават по-

крития от метилтриетоксисилан (MTEOS), 

получени по SG метод, в които въвеждат Ag, 

Cu или Zn йони. 

Те установяват, че антибактериалната 

активност на дотираните гелове на стъклата 
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(при еквивалентни концентрации), имат след- ната последователност:Ag > Zn > C u 

Таблица 1. Състави на би-, три- и четирикомпонентни зол-гелни BG. 
 

Автор 

Състав на гела  

Допълнителна информация SiO2 CaO P2O5 друг оксид 

 

L. Courthéoux [5] 

75 

74 

74 

25 

25 

21 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 ZnO 

5 ZnO 

 

wt.%; стабилизиране при 700   C/ 24 h 

A. Balamurugan 

[14] 

64 

64 

26 

26 

10 

5 

--- 

5 ZnO 

 

mol%; стабилизиране при 700   C/ 24 h 

 

S. Oh [12] 

70 

70 

70 

30 

28 

25 

--- 

--- 

--- 

--- 

2 ZnO 

5 ZnO 

 

mol%; стабилизиране при 650   C/ 3 h 

 

E. Saino [19] 

59,7 

59,7 

59,7 

59,7 

36,4 

36,2 

35,2 

33,7 

3,9 

3,8 

3,5 

2,8 

--- 

0,3 ZnO 

1,6 ZnO 

3,8 ZnO 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C/ 3 h 

 

Y. Goh [16] 

52 

51 

51 

47 

42 

45 

41 

36 

45 

45 

3 

3 

3 

3 

3 

--- 

5 ZnO 

10 ZnO 

5 ZnO 

10 ZnO 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C/ 2 h 

 

J. Bejarano [17] 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

36 

35 

31 

26 

35 

31 

26 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

--- 

1 ZnO 

5 ZnO 

10 ZnO 

1 CuO 

5 CuO 

10 CuO 

 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C 

 

Y. Goh [20] 

50 

50 

50 

50 

45 

44 

40 

35 

5 

5 

5 

5 

--- 

1  CuO 

5  CuO 

10  CuO 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 2 h 

 

H. Palza [21] 

70,3 

73,5 

67,7 

19,4 

17,3 

18,9 

10,3 

5,5 

5 

--- 

3,7 CuO 

8,4 CuO 

 

wt.%; стабилизиране при 700   C / 24 h 

 

M. Erol [22] 

64 

64 

59 

26 

26 

26 

5 

5 

5 

5 ZnO 

5 МgO 

5 ZnO и 

 5 МgO 

 

mol%; стабилизиране при 993 К 

 

A. Saboori [23] 

 

64 

 

26 

 

5 

 

5 МgO 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 24 h 

 

J. Ма [24] 

58 

58 

58 

58 

38 

33 

28 

18 

4 

4 

4 

4 

--- МgO 

5 МgO 

10 МgO 

20 МgO 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 3 h 

 

Y. Goh [25] 

50 

50 

50 

50 

45 

44 

40 

35 

5 

5 

5 

5 

--- 

1 CeO2 

5  CeO2 

10  CeO2 

 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 2 h 

 

R. Ciceo [6] 

61 

57,95 

54,90 

48,80 

42,70 

30 

28,5 

27 

24 

21 

9 

8,55 

8,10 

7,2 

6,3 

--- 

5 B2O3 

10 B2O3 

20 B2O3 

30 B2O3 

 

 

mol%; стабилизиране при 600   C 

S. Bouhazma [26] 46 

46 

44 

22 

10 

10 

--- 

22 Na2O 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 3 h 
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Освобождаването на Ag
+
 от зол-гелното 

покритие инхибира развитието на биофилм от 

S. еpidermidis за период над 72 h. Първите 6 

часа, след поставяне на импланта, се считат за 

критични. По тази причина първоначалната 

висока степен на отделeни Ag
+
, в сравнение с 

Zn
2+

 и Cu
2+

, е от полза за намаляване на бакте-

риалната адхезия.  

Резултатите на авторите показват, че по-

крития, освобождаващи сребро, са по-

подходящи за защита на различни повърхнос-

ти срещу бактериална инфекция от такива, 

съдържащи цинк и мед. 

За намаляване на постоперативните инфек-

ции свързани с имплантни материали като 

BG, в някои от тях се добавя Ag
+
. 

F. Gonella [27] описва методите на синтез, 

използвани при включване на сребро в сили-

катни BG. Въвеждането му е определено като 

най-обещаващия метод при редуциране нива-

та на инфектиране, в същото време показва 

ниска токсичност към клетки и тъкани. Пред-

полага се, че инхибиторния ефект на Ag
+
 

спрямо бактериите, се дължи на взаимодейст-

вието му с микробиалната ДНК и със суф-

хидрилните групи на метаболитните ензими в 

бактериалната електронтранспортна верига, 

което води до инактивиране на бактериалните 

белтъци [28, 29]. Добавянето на Ag2O в 

състава на BG има за цел да сведе до мини-

мум риска от микробно замърсяване, като се 

използва антибактериалния понтен-циал на 

разтворените от стъклото Ag
+
 йони [30-32]. 

От разгледаното дотук става ясно, че най-

подходящ, както и най-предпочитан, елемент 

за дотиране на силикатно BG, e среброто. Въ-

веждането му в системата SiO2-CaO-P2O5 е 

обещаващ метод, с който се постига висока 

степен на бактериално инхибиране в първите 

часове, след поставяне на имплантния мате-

риал при ниска цитотоксичност. 

 

2. Биоактивни стъкла в системата SiO2-

CaO-Ag2O 

 

Основна задача на провежданите изслед-

вания в посочената по-горе система е синте-

зът, физико-химичното характеризиране, in 

vitro биоактивността, антибактериалната ак-

тивност и биосъвместимостта като функция 

от съдържанието на Ag
+
.  

BG в системата SiO2-CaO-Ag2O са 

проучвани като потенциални покрития за 

дентални и костни импланти, както може да 

се проследи от информацията, обобщена в 

Табл. 2. 
S. Ni и съавт. [33] използват SG метод за 

получаване на трикомпонентен зол със състав 

53CaO–45SiO2–2Ag2O (wt.%) и го нанасят ка-

то покритие върху нанопорест алуминиев 

анод, при което доказват висока степен на 

биоактивност. Покритието освобождава бав-

но и с постоянна скорост Ca
2+

, Si
4+

 и Ag
+
 йо-

ни. Едно от възможните обяснения е, че Ag
+
 в 

системата на BG, може да има ефект върху 

формирането на апатита и да променя морфо-

логията на апатитните кристали [33, 34]. При-

съствието на Ag2O в системата CaO-SiO2 сти-

мулира образуването на НА, след престояване 

на образеца в разтвор на SBF. С увеличаване 

времето на престояване в разтво-ра на SBF, 

аморфният HCA преминава в крис-талнен. 

Предполага се, че присъствието на Аg
+
 в по-

върхностния слой на материала, е причина за 

свързване предимно на фосфатни йони, които 

също могат да действат като зародиши за об-

разуването на апатит [30, 33].  

Антибактериалните свойства на композита 

CaO–SiO2–Ag2O/PAA са тествани срещу 

Escherichia coli (като модел за Грам-орица-

телна бактерия) и Staphylococcus aureus (като 

модел за Грам-положителна бактерия). Кон-

центрацията на освободените Ag
+
 йони в раз-

твора на SBF, за период от 7 дни, е 0.13ppm, 

което е доста под цитотоксичните нива за чо-

вешките клетки (1.6ppm) [33, 35]. Най-

важното е, че след 3 дневен престой в култу-

рите, E.coli и S.aureus са унищожени от 

стъклото, съдържащо сребро, в сравнение с 

РАА. По този начин авторите доказват, че 

CaO–SiO2–Ag2O има висока антибактериална 

активност, което, според тях, го прави обеща-

ващо покритие за имплантни материали с 

приложение в ортопедията [33]. 

D. Kozon и съавт. [36] модифицират по-

върхностно наночастици BG чрез потапяне в 

разтвор на AgNO3 и ги предлагат за биомеди-

цинско приложение, а M. Catauro и съавт. [37] 

синтезират четири BG в трикомпо-нентната 

система SiO2-CaO-Ag2O (виж табл. 9). Резул-

татите показват, че биоактивността и биосъв-

местимостта намаляват леко с повишавне съ-

държанието на Ag2O, но за сметка на това се 

повишава антибактериал-ната активност 

спрямо S.aureus. 
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Таблица 2. Зол-гелни биоактивни стъкла в системата SiO2-CaO-Ag2O. 

 
Автор Състав на гела Допълнителна информация 

SiO2 CaO Ag2O  

S. Ni [33] 45 

45 

55 

53 

--- 

2 

 

wt.%; стабилизиране до 500   C 

 

D. Kozon [36] 

96,60 

95,61 

95,46 

95,69 

3,40 

4,26 

4,35 

4,07 

--- 

0,12 

0,19 

0,24 

mol%; синтезирани по модифициран ме-

тод на Stöber комбиниран с повърхностна 

модификация; 

стабилизиранe при 560   C / 1 h 

 

M. Catauro [37] 

69,94 

69,90 

69,87 

69,81 

29,89 

29,96 

29,94 

29,92 

0,08 

0,14 

0,19 

0,27 

 

mol%; 50   C / 1 h 

 

Таблица 3. Зол-гелни биоактивни стъкла в системата SiO2-CaO-P2O5-Ag2O. 

 
Автор Състав на гела  

Допълнителна информация SiO2 CaO P2O5 Ag2O 

M. Bellantone [3, 38] 76 

76 

22 

19 

2 

2 

--- 

3 

 

wt.%; стабилизиране при 450   C 

 

H. Palza [21] 

70,3 

72 

70,1 

19,4 

17,4 

15,2 

10,3 

5,3 

4,7 

--- 

5,3 

10 

 

wt.%; стабилизиране при 700   C / 24 h 

A. Balamurugan [31] 64 

64 

26 

26 

10 

5 

--- 

5 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 24 h 

 

N. Nezafati [34] 

64 

64 

64 

64 

28 

27,5 

27 

26 

8 

8 

8 

8 

--- 

0,5 

1 

2 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 24 h 

J. Delben [39] 60 36 4 --- 

1,3 и 5 

 

mol%; стабилизиране при 600   C / 4 h 

 

A. El-Kady  [40, 41] 

58 

58 

58 

58 

32 

30 

28 

23 

9 

9 

9 

9 

1 

3 

5 

10 

 

wt.%; стабилизиране при 700   C 

 

A. Vulpoi [42] 

56 

56 

56 

40 

38 

32 

4 

4 

4 

--- 

2 

8 

 

mol%; стабилизиране при 580   C / 0,5 h 

 

A. Vulpoi [43] 

54,5 

51,5 

48,9 

46,5 

44,4 

42,4 

36,3 

32,6 

29,35 

26,4 

23,7 

21,2 

9,2 

8,7 

8,25 

7,85 

7,5 

7,2 

--- 

7,1 

13,5 

19,2 

24,4 

29,2 

 

 

wt.%; стабилизиране при 580   C / 0,5 h 

 

Y. Goh [20] 

50 

50 

50 

50 

45 

44 

40 

35 

5 

5 

5 

5 

--- 

1 

5 

10 

 

mol%; стабилизиране при 700   C / 2 h 

 

Информацията, за BG в системата SiO2-

CaO-Ag2O, най-общо може да бъде сведена 

до: 1) Ag2O в системата CaO-SiO2 стимулира 

формирането на апатит; 2) Ag2O до 0,27 mol% 

в състава на стъклото намалява незначително 

биоактивността и биосъвместимостта;  

3) Стъклата в системата SiO2-CaO-Ag2O имат 

висока антибактериална активност спрямо 

E.coli и S.aureus. 
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3. Биоактивни стъкла в системата SiO2-

CaO-P2O5-Ag2O 

 

SGBG в системата SiO2-CaO-P2O5-Ag2O 

(BG/Ag) са синтезирани от редица автори 

както може да се види от данните в Табл. 3. 

За тази система, както и за трикомпонент-

ната SiO2-CaO-Ag2O, е устано-вено, че Аg 

подобрява формирането на НА и има анти-

бактериални свойства [5]. Въвеж-дането на 

Ag
+
 под формата на Ag2O (до 3 wt.%) не пов-

лиява биоактивността както е посочено в [38].  

И така, M. Bellantone и съавт. [3, 38] син-

тезират мезопорести BG по SG метод със със-

тав 76SiO2-19CaO-2P2O5-3Аg2O. То е съхраня-

вано и обработвано на тъмно, за да се запази 

окислителното състояние (+1) на среброто. 

Авторите доказват, че мезопоресто-то BG/Ag 

предизвиква бактериостатично и бързо бакте-

рицидно действие спрямо Escheri-chia coli, 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylo-coccus 

aureus. BG/Ag са стабилни след нака-ляване 

при 450  С и биха могли да издържат рехидра-

тационния стрес, пораждащ се при потапяне 

във водна среда. 

При концентрации на BG/Ag в границите 

0.05–0.20 mg/ml културална среда, е устано-

вено, че инхибират растежа на тези бактерии 

[3], а според [31] границите са 0.02–0.20 mg/ 

ml. Пълен бактерициден ефект се наблюдава 

в рамките на първите часове на инкубация 

при концентрация на BG/Ag 10 mg/ml [3] или 

20 mg/ml според [31]. 

H. Palza и съавт. [21] дотират BG в систе-

мата 62.3-SiO2-28.9CaO-8.6P2O5 (wt.%) със 

Ag2O или CuO. НСА се формира след 10 дне-

вен престой на образците в разтвора на SBF. 

Интересен факт от микробиологичните изс-

ледвания е, че BG с CuO показват по-висока 

минимална бактериална концентра-ция, от-

колкото BG/Ag. Въпреки, че образците от ви-

да BG/Cu освобождават по-голямо количест-

во Cu
2+

, BG/Ag са доказано по-ефективни 

спрямо Escherichia coli DH5α ampicillin-

resistant (Грам-отрицателна) и Streptococcus 

mutans (Грам-положителна). 

Balamurugan и съавт. [31] оценяват in vitro 

антибактериалната и биологична активност 

на BG/Ag в системата 64SiO2-26CaO-5P2O5-

5Ag2O (mol%). За BG/Ag е доказано, че са 

стабилни по време на рехидратационния 

стрес след термична обработка при 700  С за 

24 h. Авторите определят BG/Ag като обеща-

ващ материал за стоматологични приложе-

ния, защото включването на сребърни йони в 

BG може да осигури контролираното им ос-

вобождаване. Това свойство на материала по-

зволява използването му дори при анаероб-ни 

условия (каквито са дълбоко в периодон-

талните джобове). Така BG/Ag осигурява про-

дължително действие, необходимо за систе-

ми, които са изложени на постоянен риск от 

микробно замърсяване. 

N. Nezafati и съавт. [34] синтезират зол-

гелни BG в системата 64SiO2-28CaO-8P2O5, 

(mol%) като заменят до 2 mol% от CaO в гела 

със Ag2O. След престояване в разтвор на SBF 

се наблюдава промяна в морфологията на 

формирания HA за BG/Ag дотиран с 2 mol% 

Ag2O. 

J. Delben и съавт. [39] получават нано-

размерно BG в системата 60SiO2–36CaO–

4P2O5 с 0, 1, 3 и 5 mol% Аg2O след термично 

третиране при 600   C в продължение на 4 h. 

Те установяват, че с повишаване съдържани-

ето на сребро хигроскопичността намалява, 

което може да се отдаде на по-малкия брой 

несвързани кислородни атоми (NBO) по по-

върхността на BG, както и уплътняване на 

структурата. За системата с 5 mol% Ag2О ав-

торите установяват, че увеличаването на по-

лимеризацията на стъклото, води до увелича-

ване на количеството кварц (SiO2) и метално 

сребро, а протеклата кристализация забавя 

превръщането на BG до HA. 

A. El-Kady и съавт. [40, 41] синтезират на-

норазмерни частици зол-гелно BG в система-

та 58SiO2-32CaO-9P2O5-1Ag2O. Те получават 

също така и образци с 3, 5 и 10 wt.% Ag2O за 

сметка на CaO в гела за синтез (виж табл. 3). 

Авторите установяват, че всички BG показват 

аморфна структура след стабилизация при 

700  C в продължение на 3 h. Инфрачервените 

спектри показват при-съствието на характер-

ните абсорбционни максимуми за SGBG в 

изследваната система: 1000–1200, 725–800 и 

450–480 cm
-1

, които кореспондират съответно 

с Si–O–Si асимет-рични и симетрични коле-

бания, както и характерните Si–O–Si колеба-

ния. Авторите предлагат изследваното от тях 

BG/Ag за лечение на инфекции на костната 

система [40, 41]. 

A. Vulpoi и съавт. [42, 43] се фокусират 

върху получаването на SGBG със състав на 

гела 56SiO2∙(40-х)CaO·4P2O5·xAg2O с високо 

съдържание на сребро (x≤ 10 mol%). Рент-

гено-праховата дифракция (XRD) на изслед-

ваните образци показва главно аморфна фаза, 

но при образеца с 4 mol % Ag2O се наблюдава 

кристализирането на трикалциев фосфат 
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(TCP) и отделянето на метално сребро. При 

фосфосиликатните SGBG с 2-10 mol% Ag2O 

[43], стабилизирани при 580  С, се наблюдава 

също така наличието на Аg
0
. Оказва се, че 

причината за това е разлагането на Ag2O при 

485  С. С увеличаване съдържанието на Ag2O, 

се увеличава и количеството на метално Аg
0
, 

формира се също и ТСР. Според авторите, 

разрушаването на силикатната мрежа може да 

е резултат от модификатора Ag2O и/или от 

образуването на наночастиците метално Аg
0
. 

Присъствието му в силикатната мрежа, увели-

чава броя на Si-O-Si връзките, което води до 

нейното уплътняване. Aвторите съобщават, 

че включването на 3 wt.% Ag2O в системата 

SiO2-СаО-Р2О5, придава антимикробни свой-

ства на базовото стъкло, без да се нарушава 

биологичната активност. Освен това, заклю-

чават, че дотирането на системата с различно 

количество сребро води до възможен контрол 

върху морфологията на образеца, което е 

пряко свързано с неговата биоактивност. 

Y. Goh и съавт. [20] синтезират и изслед-

ват серия от образци в системата 50SiO2-

45CaO-5P2O5, като ги модифицират с 1, 5 и 10 

mol % CuO или Ag2O. Получените сушени 

гелове термично се третират при 700°C в про-

дължение на 2 h. XRD анализа доказва при-

съствието на кристалити от елементарно 

сребро (за всички образци), докато тези с CuO 

и чистото SGBG са напълно аморфни. Първо-

началното по-бързо освобождаване на Ag
+
 

осигурява и по-добра антибактериална актив-

ност, в сравнение с аналогични BG, модифи-

цирани с CuO. 

По-детайлният анализ на литературата и 

публикуваните в нея данни, които са обобще-

ни в табл. 3, показва, че ключов фактор, опре-

делящ свойствата на BG е структурата им. 

Като цяло, BG с включени модификатори 

имат ниска плътност, висока разтворимост, а 

йоните, включени в състава на BG, се осво-

бождават по-бързо и проявяват висока био-

активност. Както беше отбелязано по-горе, 

структурата на BG може да се модифицира с 

добавяне на Ag2O, но това зависи и от състава 

на изследваното BG. Значителни количества 

Ag2O могат да доведат до образуване на Ag
0 
в 

BG. Например, калциевофосфатни BG (полу-

чени по твърдофазен метод) имащи в състава 

си по-малко от 3 mol % Ag2O са прозрачни, 

докато такива с по-голямо количество Ag2O, 

показват наличие на микрочастици елемен-

тарно сребро, както е установено в [44]. Об-

разуването на Ag
0
, при количества в гела за 

синтез над 3 mol %, e установено и за фосфо-

силикатни BG, стабилизирани при 600  С в 

продължение на 4 h [39]. 

Някои автори установяват, че в състава на 

BG малки количества сребро [5] или Ag
+
 йо-

ни, могат да имат силен стимулиращ ефект 

върху формирането на апатит [33] след in 

vitro тест в разтвор на SBF. 

От разгледаното дотук става ясно, че 

BG/Ag имат висока биоактивност, която е 

резултат не само от техния състав, но и от 

порьозната им структура.  

От значение за биоактивността е също така 

тяхната разтворимост и освобождаването на 

Ag
+
, определящо антибактериалния ефект. За 

някои BG, с високо съдържание на Ag2O, е 

доказано, че в разтвор освобождават малки 

количества Ag
+
, което може да се дължи на: 

1) здравото свързване между атомите в сили-

катната мрежа, което забавя разтварянето; 2) 

образуване на AgCl по повърхността на BG 

след потапяне в биологични течности или 3) 

поради образуване на метално Ag по време на 

синтеза. 

Друг фактор, определящ кинетиката на 

разтваряне на BG/Ag, е образуването на НА 

слой. При това е доказано протичането на два 

конкурентни процеса – кристализиране на 

АgCl и формиране на НА. За BG с високо съ-

държание на сребро, тенденцията за обра-

зуване на АgCl е по-отчетлива. Разтварянето 

и отделянето на Ag
+
 в разтвора, може да бъде 

ограничено, или спряно, при образуване на 

слоеве НА/AgCl по повърхността на BG. АgCl 

действа като буферeн агент, контролиращ ки-

нетиката на разтваряне на Ag oт BG [34, 45]. 

Освен това Ag повлиява кристализацията на 

HA [34].  

BG с 5 mol% Ag2O формират НА слой след 

двудневно престояване в разтвор на SBF [31]. 

В процеса на нарастването на апатитния слой 

се установява наличие на Ag
0
 и AgCl в него 

като резултат от редукция на Ag
+
, предизви-

кана от светлината и реакции на Ag
+
 с Cl

-
 от 

разтвора на SBF [38, 46]. Установено и дока-

зано е формирането на биогенен CaCO3 [46]. 

При добавяне на 3 wt.% Ag2O в BG/Ag, се 

образува аморфен CaP-слой след 4 h престо-

яване в разтвор на SBF, a НА кристализира 

след 88 h. Сребърните йони по повърхността 

на BG могат да предизвикат формиране на 

сребърно-фосфатни наноклъстери посред-

ством свързване на фосфатни йони от биоло-

гичните флуиди. Така наноклъстерите могат 

да послужат като кристализационни места за 
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утаяване на кристален СаР. Освобождаването 

на Ag
+
 в биологичния разтвор може да улесни 

образуването на НА посредством намаляване 

на критичните концентрации за калциеви и 

фосфатни йони, които са задължителни за 

апатитната преципитация [38]. 

Ag2O до 3 mol % не повлиява in vitro био-

активността, но по-големи количества oт 

Ag2O могат да имат инхибиращ ефект върху 

кристализацията на НА. Повишаването на 

количеството Ag2O (до 10 mol %) подобрява 

разтворимостта на BG, но над 10 mol % Ag2O 

- разтворимостта на BG намалява, което може 

да се отдаде на металното сребро в BG, което 

е с ниска степен на разтворимост [44]. 

Във фосфатни SGBG при замяна на СаО с 

Аg2О се наблюдава намаляване на разтво-

римостта им и забавяне освобождаването на 

Ag
+
 [34, 47]. Отделянето на Ag

+
 e по-бавно от 

това на другите компоненти на BG като Si, Ca 

и P, което е желан ефект за поддържането на 

антибактериални свойства [34, 38]. Това по-

ведение е резултат от силните хелатообра-

зуващи свойства на Ag
+
 включено в силикат-

ната мрежа [31]. 

Накратко, BG/Ag се използват от десети-

летия в различни области като електрохимия, 

оптоелектроника, за оптични вълноводи, сен-

зори, фотонни материали и др. [27]. Подобни 

материали с терапевтичен и анти-бактериален 

потенциал намират приложение в медицина-

та, в т.ч. и за костно-тъканно инженерство. 

Освен това Ag
+
 има доказани антибактериал-

ни свойства и е обект на изследвания като 

елемент за модифициране на SGBG, както 

може да се види от внуши-телния брой пуб-

ликации по темата [3, 11, 27, 29-36, 45, 47-51]. 

 

4. Биоактивни стъкла в системата SiO2-

CaO-P2O5-Ag2O, дотирани с други метални 

оксиди 

 

BG в системата SiO2–CaO–P2O5–Ag2O, до-

тирани с различни метални оксиди са обект 

на интензивно проучване, както може да се 

види от Tабл. 4. 

X. Chatzistavrou и съавт. [35] синтезират BG 

в системата 58.6SiO2–24.9CaO–7.2P2O5–4.2 

Al2O3–1.5Na2O–1.5K2O–2.1Ag2O (wt.%) (Ag-

BG). Te установяват, че изучаваното от тях 

Ag-BG притежава силна и дълготрайна анти-

бактериална активност, съчетана с подходящо 

биоактивно поведение. Авторите изследват 

също и композит с това BG и извънклетъчна 

матрица ЕСМ (ECM/Ag-BG) [29]. Композитът 

показва също антибактериални и биоактивни 

свойства. Използването на Ag-BG, според 

авторите, може да удължи регенеративното 

време на импланта, тъй като тези BG под-

държат клетъчната пролиферация при стерил-

ни условия и увеличават силата на свързване 

на материала към дефектния участък. 

На основа на получените резултати, колек-

тивът разработва система от колаген-фибри-

нoви микроперли, съдържащи човешки ство-

лови клетки от пулпа на зъб (DPSCs – Dental 

Pulp Stem Cells) и Ag-BG. В резултат на про-

веденото изследване авторите установяват, че 

освободеното сребро е с по-висока концен-

трация от минималната, необходима за пости-

гане на антибактериална активност (0.1ррm) и 

доста под цитотоксичните нива за човешките 

клетки (1.6ррm). Наред с това те установяват, 

че има намаляване на антибактериалното 

действие при инкапсулиране на DPSCs и Ag-

BG, което може да се дължи на взаимо-

действията клетка-материал. Като причина за 

това се посочва и по-малкя брой частици Ag-

BG, въведени в композитните гранули [29]. 

Профилът на освобождаване на йони от 

Ag-BG е изследван за период над четири сед-

мици и не е наблюдавано ускорено отде-ляне 

на Ag
+
 през първите дни, което би дове-ло до 

нежелани цитотоксични ефекти върху DPSCs 

[35].  

Известно е, че за денталната медицина е от 

значение BG да са безцветни, химически ус-

тойчиви, отделящи Аg
+
 за продължителен 

период от време.  

M. Kawashita и съавт. [52] синтезират та-

кива зол-гелни BG с различни атомни съот-

ношения Al/Ag = 0, 1 и 2. Получените гелове 

на основа TEOS, авторите накаляват при 900 

или 1000  C и установяват, че тези температу-

ри на термично въздействие могат да осигу-

рят контролирано освобождаване на Ag
+ 

за 

продължителен период от време. Изследвани-

те зол-гелни BG са предложени за възстано-

вяване на зъбна тъкан във вид на композит с 

участието на смола. 
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Таблица 4. Състави на BG в различни системи, дотирани с други оксиди. 

 

 

Автор 

 

Състав на гела  

Допълнителна 

информация 
SiO2 CaO P2O5 Ag2O друг оксид 

 

K. Kaur [54] 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

20,5 Na2O, 0MgO 

18,5 Na2O, 2 MgO 

16,5 Na2O, 4 MgO 

14,5 Na2O, 6 MgO 

12,5 Na2O, 8 MgO 

10,5 Na2O, 10 MgO 

 

mol%; SG;  стаби-

лизиране при 700  

 C/ 3 h 

 

J. Christie [55] 

--- 

--- 

--- 

30 

30 

30 

45 

45 

45 

5 

10 

15 

20 Na2O 

15 Na2O 

10 Na2O 

 

mol% 

 

X.Chatzistavro

u [56] 

 

 

 

58,6 

 

24,9 

 

7,2 

 

2,1 

1,5 Na2O, 1,5 K2O,  

4,2 Аl2O3 

 

wt.%; SG; стаби-

лизиране при 700  

 C 

 

S. Valappil 

[57] 

--- 

--- 

--- 

--- 

30 

30 

30 

30 

50 

50 

50 

50 

--- 

10  

15 

20  

20 Na2O 

10 Na2O 

5 Na2O 

--- 

 

mol%; стапяне при 

1100   C/ 1 h 

 

I. Ahmed [58] 

--- 

--- 

--- 

30 

30 

30 

50 

50 

50 

--- 

3 

5 

20 Na2O 

17 Na2O 

15 Na2O 

 

mol%; стапяне при 

1100   C/ 1 h 

 

L. Baia [32] 

 

 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

30 

29,9

8 

29,9 

50 

49,97 

49,91 

49,87 

--- 

0,05 

0,18 

0,25 

20 Na2O 

19,99 Na2O 

19,96 Na2O 

19,95 Na2O 

 

mol%; стапяне при 

1200   C/ 15 min 

 

M. Bellantone 

[3] 

76 

76 

45 

22 

19 

24,5 

2 

2 

6 

--- 

3 

AgNO3 

--- 

--- 

24,5 NaO2 

wt.%; SG; 

wt.%; SG; 

wt.%; стапяне; 

 

E. Verne [45] 

50 25 --- --- 25 Na2O  

mol%; йонообмен 

в дест. вода и в 

стопилка 

50 25 --- 0.5M 

AgNO3 в 

дест. во-

да 

 

25 Na2O 

50 25 --- AgNO3 в 

NaNO3 ; 

Na/Ag= 

2000 

[mol/mol] 

 

25 Na2O 

X.Chatzistavro

u 

[29, 35, 50], 

Y. Wang [51] 

58,6 24,9 7,2 --- 2,1 Na2O 

4,2 Al2O3 

3 K2O 

 

wt.%; SG; 

съклокерамика  

стабилизирана 

при 970   C  

 

58,6 24,9 7,2 2,1 1,5 Na2O 

4,2 Al2O3 

1,5 K2O 

 

С помощта на SG метод H. Zhu и съавт. 

[53] синтезират мезопоресто BG 58S и го мо-

дифицират с γ-аминопропил-триетокси-силан 

(C2H5O)3-Si-(CH2)3-NH2. В част от образците 
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те въвеждат Ag
+
 чрез потапяне в разтвор на 

AgNO3 с определена концен-трация. В резул-

тат на проведеното изследване 

е установено, че модификацията може да по-

добри капацитета на мезопорестото BG да 

поема Ag
+
. Образците със сребро показват 

антибактериални свойства спрямо Е.coli и 

S.aureus. Освен това изследваните стъкла са 

определени от авторите като подходящи за 

костно регенериране, тъй като осигуряват 

растеж на остеобластни клетки. 

 

Заключение 

 

От прегледа на литературата могат да се 

оформят следните по-важни заключения:  

1) Зол-гелният метод е използван от повечето 

автори като най-удачен за синтез на BG в 

системата SiO2–CaO–P2O5, както и за модифи-

циране на тази система чрез добавяне на раз-

лични оксиди.  

2) Въвеждането на Ag2O в системата SiO2–

CaO–P2O5 подобрява биоактивността и при-

дава антибактериални свойства на BG. Такива 

BG са достатъчно добре изследвани, но въз-

можност за по-задълбоченото им изучаване 

дава промяната на фазовия им състав. 

3) Зол-гелните BG трябва да се обработват 

термично до 700°C, за да се стабилизират. 

При по-високи температури степента на кри-

стализация е по-висока, но заедно с това, се 

променя и фазовия състав на образеца. Това 

може да забави разграждането и да намали 

биоактивността. 

В резултат от направения анализ може да 

се заключи, че системата SiO2-CaO-P2O5-Ag2O 

е подходяща за създаване на различни мате-

риали с приложение в тъканната регене-

рация, в това число и на композити за възста-

новяване на твърди и меки тъкани, тъй като 

споменатата система притежава търсе-ните за 

тъканно-инженерни цели качества. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПОВ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН СЪСТАВ НА ТЕЖКИ НЕФТЕНИ 
ФРАКЦИИ 

 
Йорданка Ташева, Антон Паличев, Тодор Паличев 

 
STUDY OF GROUP HYDROCARBON COMPOSITION OF HEAVY PETROLEUM  

FRACTIONS 
 

Yordanka Tasheva, Anton Palichev, Todor Palichev 
 

ABSTRACT: Petroleum based products are the major source of energy for industry and daily life. Heavy pe-
troleum fraction is constituted from thousands of components which are separated into saturates, aromatics, 
resins and asphaltenes. Determination of chemical composition (hydrocarbon group type distribution) of distil-
lates is a great relevance in predicting product quality. A liquid chromatography has been developed to deter-
mine total saturates, total aromatics, resins and asphaltenes. It is observed that all samples contain nearly 50 wt. 
% saturates except heavy petroleum mixture 3. 

Key words: high boiling fractions, hydrocarbon composition 
 

Въведение 
 
Подробното и надеждно  характеризиране 

на композиционния състав на  тежки нефтени 
фракции е от голямо значение за  оптимиза-
ция на преработващите процеси, оценяване на 
продуктите, корелация между структура и 
свойства на суровините и проблемите на 
околната среда.  

Познаването на химическия състав на неф-
та и нефтените фракции на молекулярно ниво 
представлява голямо предизвикателство по-
ради изключителната им сложност. В послед-
ните години, при определяне на индивидуал-
ни съединения и компоненти в нефтени 
фракции, все по-често намират приложение и 
следните съвременни (хроматографски и нех-
роматографски) инструментални методи за 
изпитване - инфрачервена и ултравиолетова 
спектроскопия, атомно-абсорбционна спект-
роскопия, високоефективна течна хроматог-
рафия, тънкослойна хроматография с пла-
мъчно йонизационен детектор, газова хрома-
тография съчетана с мас-спектрометрия, мас-
спектрометрия със свръхвисока разделителна 
способност и други (Lundanes, Greibrok, 
1994). 
   За да бъдат идентифицирани индивидуал-
ните съединения в изключително сложната 
смес, каквато представляват нефтените фрак-
ции, последните се подлагат на предварител-

но разделяне/фракциониране с помощта на 
различни разтворители и адсорбенти (Altgelt, 
Boduszynsky, 1994).  

Видът на използвания адсорбент се опре-
деля в зависимост от природата на разделяни-
те въглеводороди. Хроматографирането на 
въглеводородни фракции, съдържащи поляр-
ни съединения (серни, кислородни, азотни) и 
смолисти съединения се извършва с адсор-
бенти  силикагел и алуминиев оксид (J. 
Speight, 2009). 

Чрез подходящ подбор на разтворители и 
адсорбенти от разделяния продукт последова-
телно могат да се извлекат по-тесни фракции 
и съставящите ги компоненти. 

Традиционно, арени са изолирани от неф-
тени смеси, използвайки различни методи на 
адсорбционна колонна хроматография (J.  
Speight, 2008).  

Количеството на арените, както и на тех-
ните субфракции (моно-, ди-, три-,и т.н.) се 
извършва гравиметрично. Основните пробле-
ми, отчетени при тези методи са дългото вре-
ме за анализ и непълното разделение между 
специфичните групи (B. Barman, 1996). 

Анализирането на наситени, арени и по-
лярни компоненти в нефта обикновено се из-
ползва в геохимията на петрола (C. S. Hsu at 
all, 2011). 

   Известно е, че елементния състав на 
нефтените смеси е в границите на 82-87 % 
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въглерод, 11-15 % водород, а останалата част 
са хетероатомни съединения, съдържащи 
кислород, сяра и азот, както и малки количес-
тва метали. Въпреки, че вариацията е малка 
не съществуват идентични проби по физичес-
ки вид и поведение. За да се определи това е 
необходимо да се изследва груповия им  въг-
леводороден състав. Разделянето на тежките 
нефтени смеси на индивидуални компоненти 
е невъзможно, поради сложния и комплексен 
състав на пробите.  Охарактеризирането на 
тежките нефтени смеси се осъществява чрез 
адсорбционна хроматография на четири хи-
мически класа: наситени, арени, полярни и 
асфалтени (C. Blanco at all, 2000). 

Няколко метода са приложими за опреде-
лянето на наситени, арени и полярни съеди-
нения в нефта и нефтените смеси, а именно: 
тънкослойна хроматография, отворена колон-
на хроматография, високоефективна течна 
хроматография, течна хроматография под на-
лягане и екстракция( Dr. R. Khandal, 2014). 
Фракции от наситени, арени и полярни съе-
динения се събират чрез успешното елюиране 
на разтворители с нарастваща полярност, та-
кива като нормален пентан, толуен, бензен, 
хлороформ, дихлорометан и метанол (Y. Cho 
at all, 2012).  

Резултатите от прилагане на метода за 
фракциониране до наситени въглеводороди, 
ароматни въглеводороди, смоли и асфалтени 
(SARA метод), комбиниран с резонансна мас-
спектрометрия са отразени в (G. Dalmaschio at 
all, 2014). Установено е, че фракцията на на-
ситените въглеводороди е съставена главно 
от наситени съединения с брой на въглерод-
ните атоми в молекулите до 100; в същата 
фракция са открити и съединения с наситени 
циклични пръстени, както и въглеводороди 
съдържащи няколко наситени циклични 
пръстенни структури с няколко алкилови ве-
риги. Фракцията от смолите представлява 
смес от наситени и ароматни въглеводороди; 
съдържа предимно полярни съединения – 
азот и кислород съдържащи с къси въглерод-
ни вериги, като са установени и сяросъдър-
жащи молекули с неароматни структури. Мо-
лекулите от фракцията на асфалтените са с 
периферно кондензирани структури с по-къси 
и/или по-малко алкилови вериги и брой на 
въглеродните атоми до 80. 

Подробно изследване характеристиките 
на полярните съединения на молекулярно ни-
во е проведено в (L. Zhang at all, 2012). Чрез 
FT-ICR масспектрометрия, при предварител-

но разделяне чрез колонна хроматография до 
наситени въглеводороди, ароматни въглево-
дороди, смоли и асфалтени, във висококипя-
щите нефтени фракции и в суров петрол са 
идентифицирани основните класове полярни 
съединения и тяхната структура, дефинирана 
е ароматността им и молекулното им тегло ().  

Остатъчни нефтени масла, техните деас-
фалтизирани деривати и асфалтеновите им 
фракции са изследвани в (Stratiev at all, 2016). 
Установени са и са изведени корелациионни 
зависимости между основни характеристики 
на посочените продукти като: плътност, кокс 
по Конрадсон, вискозитет, съдържание на во-
дород, атомно съотношение водо-
род:въглерод (Н/С), фракция на ароматния 
въглерод (каква част от въглерода е включен 
в ароматни структури), съдържание на наси-
тени въглеводороди и асфалтени. С помощта 
на определените в публикацията уравнения, 
както и графичните им зависимости е въз-
можно определяне съдържанието на насите-
ните въглеводороди, на фракцията на аромат-
ния въглерод, съдържание на асфалтени и 
други характеристики на остатъчни нефтени 
масла.  

Целта на настоящата статия е изследване 
на груповия въглеводороден състав на тежки 
нефтени смеси. 
 

Експериментална част 
 

На изследване бяха подложени четири 
тежки нефтени смеси, представляващи висо-
кокипящи фракции, получени от първично 
преработване на нефта. Първоначално те бяха 
охарактеризирани по показатели представени 
в следващите таблици. 
 
Таблица 1. Физикохимични свойства на теж-
ка нефтена смес 1 
 
№ Показател  Резултат  
1. Плътност, kg/m3 936,6 
2. Сяра, % 1,43 
3. Елементен състав, %  
 -въглерод 87,45 
 -водород 12,68 
 -азот 0,21 
 -кислород 1,07 

4. Бромно число,mg Br/100 g 1,3 
5. Толуенов еквивалент, % 13 
6. Ксиленов еквивалент 11/15 
7. Карбоиди, % 9,83 
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Таблица 2. Физикохимични свойства на теж-
ка нефтена смес 2 
 
№ Показател  Резултат  
1. Плътност, kg/m3 938,2 
2. Сяра, % 1,21 
3. Елементен състав, %  
 -въглерод 87,71 
 -водород 12,86 
 -азот 0,21 
 -кислород 1,0 

4. Бромно число, mg Br/100 g 1,7 
5. Толуенов еквивалент, % 15 
6. Ксиленов еквивалент 11/15 
7. Карбоиди, % 10,05 

 
Таблица 3. Физикохимични свойства на теж-
ка нефтена смес 3 
 
№ Показател  Резултат  
1. Плътност, kg/m3 960,2 
2. Сяра, % 2,25 
3. Елементен състав, %  
 -въглерод 87,37 
 -водород 12,78 
 -азот 0,19 
 -кислород 1,13 

4. Бромно число, mg Br/100 g 1,8 
5. Толуенов еквивалент,% 19 
6. Ксиленов еквивалент 16/20 
7. Карбоиди, % 13,42 

 
Таблица 4. Физикохимични свойства на теж-
ка нефтена смес 4 
 
№ Показател  Резултат  
1. Плътност, kg/m3 939,6 
2. Сяра, % 1,65 
3. Елементен състав, %  
 -въглерод 87,76 
 -водород 12,87 
 -азот 0,19 
 -кислород 0,95 

4. Бромно число, mg Br/100 g 2,0 
5. Толуенов еквивалент,% 17 
6. Ксиленов еквивалент 16/20 
7. Карбоиди, % 10,20 
   С цел по-пълно охарактеризиране на изс-
ледваните проби, на всяка една беше опреде-
лено съдържанието на асфалто-смолисти ве-
щества чрез химически анализ по следната 
процедура: 

   В ерленмайерова колба от 250 cm3 се пре-
тегля 2 g проба с аналитична точност и към 
нея се прибавя петролеев етер в съотношение 
40 cm3 разтворител на 1 g проба. 
Сместа се разклаща до пълно разтваряне и се 
оставя на тъмно в продължение на 24 h. По 
този начин съдържащите се в изследвания 
продукт асфалтени се утаяват, докато маслата 
и смолите преминават в разтвора. Асфалтени-
те се отделят чрез филтруване през безпепе-
лен филтър. Утайката върху филтъра се про-
мива от увлечените масла и смоли с петроле-
ев етер, след което се прехвърля заедно с 
филтъра в гилза и се подлага на екстракция в 
Сокслетов апарат. В колбата на апарата се 
наливат 50 cm3 петролеев етер. Екстракцията 
продължава 30 min, време, което е напълно 
достатъчно за измиване на асфалтените от 
увлечените масла и смоли. Утайката на ас-
фалтените се прехвърля количествено в пред-
варително претеглена бехерова чаша. Остатъ-
ците се смиват с 50 cm3 толуен. Полученият в 
чашата разтвор се концентрира на водна баня 
и се суши при 105 °С до постоянна маса. Ко-
личеството на асфалтените (А, %) се определя 
по формулата: 
 

А = (g/G). 100  (1) 
 
където: 
g – масата на получените асфалтени, g 
G – масата на взета за анализ проба, g 
   Полученият разтвор от екстракцията на ас-
фалтените се прибавя към филтрата от първо-
началната им разделяне.  
   За отделянето на маслата от смолите се из-
ползва метода на адсорбция със силикагел. За 
целта разтворът на маслата и смолите на изс-
ледваната проба се концентрира до обем 3-5 
cm3 и при разбъркване към него се добавят 5 
g силикагел. Сместа престоява 24 h на тъмно. 
След това се филтрува на количествен фил-
тър, като за приемник се използва колбата на 
екстракционния апарат на СОкслет. Утайката 
се промива с петролеев етер, при което мас-
лата преминават във филтрата. Филтърната 
хартия заедно със силикагела, адсорбирала 
смолите се поставя в гилзата на екстракцион-
ния апарат Сокслет. В колбата се наливат до-
пълнително 50 cm3 петролеев етер и екстрак-
цията продължава 30 min. екстрактът се кон-
центрира и изсушава при 105 °С. Полученият 
остатък се тегли до постоянна маса. Съдър-
жанието на масла (М, %) се изчислява по 
формулата: 
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М = (g1/G).100  (2) 
 

Където: 
g1 – масата на получените масла, g 

Адсорбираните от силикагела смоли се ек-
страхират със смес от 1 част етилов алкохол и 
1 част толуен в продължение на 2 h. след екс-
тракцията разтворът се концентрира и суши 
при 105 °С. Претегля се до постоянна маса. 
Съдържанието на смоли (С, %) се изчислява 
по формулата: 
 

С = (g2/G). 100   (3) 
 
където: 
g2 – масата на смолите, g 
Получените резултати са отразени на фигура 
1. 
 

 
 

Фиг.1. Съдържание на асфалтени, масла и 
смоли на тежки нефтени смеси  

 
За изследване на груповия въглеводороден 

състав бяха използвани следните разтворите-
ли: пентан, циклохексан, толуен, метанол и 
ацетон. Като адсорбенти бяха използвани 
алуминиев оксид и силикагел. Адсорбентите 
бяха накалени, както следва: алуминиевия 
оксид – 1 час при температура 750 °С, а сили-
кагела съответно 6 часа при температура 170 
°С. 

Течната хроматография на изследваните 
тежки нефтени смеси беше осъществена в 
апаратура съгласно ASTM D 2007 : 2011. 

Преди да бъде подложена на адсорбционна 
хроматография всяка една от изследваните 
проби беше деасфалтизирана по следната ме-
тодика: проба в количество 10 g претеглена 

на аналитична везна се разтваря в изопентан в 
количество 100 cm3, разтворът се разбърква и 
се загрява на водна баня за няколко секунди 
за по-пълно хомогенизиране. Разтворът  отс-
тоява  30 min, след което се филтрува през 
книжен филтър. Филтърът и бехеровата чаша 
се промиват неколкократно с изопентан в ко-
личество 60 cm3. Полученият деасфалтизат се 
концентрира и суши при 105 °С до постоянна 
маса.  

Колоните за течна хроматография се на-
пълват с предварително накалените алумини-
ев оксид и силикагел, добавя се 25 cm3 пен-
тан. Деасфалтизираната проба предварително 
претеглена с аналитична точност се разтваря 
с 25 cm3 пентан и се добавя в горната колона. 
Постепенно се наливат 150 cm3 пентан, 100 
cm3циклохексан. Елуентите преминали през 
горната и долната колони се събират в пред-
варително претеглени бехерови чаши. След 
преминаване на последната порция циклохек-
сан двете колони се разделят. В горната коло-
на се добавя  елуент толуен в количество 50 
cm3, след което се пропуска през колоната 
смес от равни части метанол:ацетон в коли-
чество до 250 cm3. Получените елуенти се 
събират отделни предварително претеглени 
приемници. За получаване на количеството на 
наситените и полярни съединения, разтвори-
телите се изпаряват при температура 105 °С 
до получаване на постоянна маса. 
Количеството на наситени въглеводороди (Н, 
%) се изчислява по формулата: 
   

Н = [(m + m1)/M] . 100  (4) 
 
където: 
m- маса на наситени въглеводороди, получе-
ни от елуиране с пентан, g 
m1- маса на наситени въглеводороди, получе-
ни от елуиране с циклохексан , g 
M – маса на деасфалтизираната проба, взета 
за анализ, g 
Количеството на полярните съединения (Р, 
%) се изчислява по формулата: 
 

Р = [(m2 + m3)/M] . 100  (5) 
m2- маса на полярни съединения, получени от 

елуиране с толуен, g 
m3- маса на полярни съединения, получени от 
елуиране с смес метанол:ацетон , g 
M – маса на деасфалтизираната проба, взета 
за анализ, g 
Количеството на арени (Ар, %) се изчислява 
по формулата: 
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Ар = 100 – (Н + Р)  (6) 
 

където: 
Н – процентно съдържание на наситени въг-
леводороди; 
Р – процентно съдържание на полярни съеди-
нения; 
   Получените експериментални данни са от-
разени в следващите таблици. 
 
Таблица 5. Групов въглеводороден състав на 
тежка нефтена смес 1 
№ Групи въглеводороди стойност  
1. Наситени, % 49,65 
2. Ароматни, % 17,13 
3. Полярни съединения, % 33,22 
4. Асфалтени, % 6,47 
 
Таблица 6. Групов въглеводороден състав на 
тежка нефтена смес 2 

 
№ Групи въглеводороди стойност  
1. Наситени, % 50,22 
2. Ароматни, % 12,85 
3. Полярни съединения, % 36,93 
4. Асфалтени, % 5,80 
 
Таблица 7. Групов въглеводороден състав на 
тежка нефтена смес 3 

 
№ Групи въглеводороди стойност  
1. Наситени, % 39,74 
2. Ароматни, % 18,15 
3. Полярни съединения, % 42,11 
4. Асфалтени, % 13,25 
 
Таблица 8. Групов въглеводороден състав на 
тежка нефтена смес 4 

 
№ Групи въглеводороди стойност  
1. Наситени, % 51,05 
2. Ароматни, % 13,30 
3. Полярни съединения, % 35,65 
4. Асфалтени, % 7,10 
 
Получените резултати представени в таблици 
5,6,7 и 8 показват, че количеството на насите-
ни въглеводороди е около 50 %, с изключение 
на тежка нефтена смес 3. Както е показано в 
таблиците количеството на полярните съеди-
нения е значително, което предполага нали-
чието на хетероатомни хибридни съединения 
с висока полярност.Получените количества 
асфалтени не се различават съществено от 

данните, получени при определяне на химич-
ния състав на смесите. 

 
Заключение. 

 
Въз основа на проведените експерименти 

и получените резултати от изследване на 
тежки нефтени фракции може да се заключи, 
че груповия въглеводороден състав, както и 
химичния анализ за определяне на асфалтени, 
масла и смоли изключително много зависи от 
природата на суровината, нейния химичен 
състав, както и от начина на нейното получа-
ване.  
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КЛИМАТЪТ В БЪЛГАРИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ 

В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ. ВЛИЯНИЕ НА ВЯТЪРА И ТЕМПЕРАТУРАТА 
 

Иван Чобанов, Благовеста Мидюрова 
 

THE CLIMATE OF BULGARIA AS CONDITION OF AIR POLLUTANTS DISPERSIONS. 
EFFECT OF WIND AND TEMPERATURE. 

 
Ivan Chobanov, Blagovesta Midyurova 

 
ABSTRACT: In this work the effect of wind and temperature on the dispersion of air pollutants was studied. 

Calculations for 161 geographic points in Bulgaria were performed. It was used dispersion model for smoke 
from chimney. The obtained results show that the most bad dispersion conditions are in Petrich, Peshtera, 
Teteven and Svilengrad. The best dispersion conditions are in Obzor, Pomorie, Balchik, Varna and Burgas. 

Key words: chimney, smoke, air emissions, climate of Bulgaria  
 

Въведение 
 
Всички замърсители на атмосферата, кои-

то се емитират от точкови или разпределени 
източници, се пренасят, разсейват и концент-
рират при различни метеорологични и топог-
рафски условия. Атмосферният цикъл започ-
ва с изхвърляне в атмосферата (емитиране), 
транспортиране и разреждане във въздуха. 
Цикълът завършва с утаяване или поглъщане 
от растителността, почвата, водните повърх-
ности и други предмети.  

Въпреки малката площ на България, кли-
матът в нея се отличава с голямо разнообра-
зие. В България могат да бъдат разграничени 
общо 5 климатични области, всяка със свои 
специфични характеристики на климата. Това 
голямо разнообразие води и до различни ус-
ловия за разсейване на замърсителите, попад-
нали в атмосферния въздух. 

Разсейването на замърсителите зависи ос-
новно от устойчивостта на атмосферата, коя-
то се обуславя основно от два фактора – вятър 
(с неговите посока и скорост) и температура 
(и по-специално така нареченият температу-
рен профил, т.е. изменението на температура-
та във височна за дадено място). 

Цел на настоящата работа е да изследва 
влиянието на климата и по-специално на фак-
торите температура и скорост на вятъра, вър-
ху процесите на разсейване на замърсителите 
в атмосферния въздух на Република Бълга-

рия. За изпълнението на поставената цел бяха 
формулирани следните задачи: 

• Подготовка на набор от климатични 
данни за множество географки точки на тери-
торията на Република България, които да об-
хващат всички пет климатични области в нея; 

• Избор на подходящо съоръжение, за 
което да бъдат извършени изчислителни про-
цедури за определяне влиянието на климата 
върху условията на разсейване на замърсите-
лите; 

• Анализ на получените количествени 
резултати и определяне на местата с благоп-
риятни и неблагоприятни условия за разсей-
ване на замърсителите в атмосферния въздух. 

 
Избор на съоръжение за извършване на 

количествената оценка 
 

За количественото оценяване на влиянието 
на температурата и скоростта на вят върху 
разсейването на замърсители в атмосферния 
въздух бе избрано сравнително съоръжение - 
комин, за който бе изчислено разсейването на 
емисиите в 161 географски точки на терито-
рията на Република България. Параметрите на 
комина са посочени в таблица 1. 

 
Входни данни 

 
Входните данни, необходими за прилагане 

на изчислителната процедура са дадени в 
таблици 1 и 2. Те включват както параметри-
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те източника на емисии (комина), така и кон-
стантите за всеки клас на устойчивост на ат-
мосферата, използвани при прилагането на 
изчислителния алгоритъм. 

Необходимите климатични данни за ско-
ростта на вятъра и температурата за всяка ед-

на обследвана точка са взети от Климатичния 
справочник на България – том 1, 3 и 4. [3, 4, 
5] 
 

 
Таблица 1. Параметри на източника на емисии 

 
Височина на комина   48 m 
Диаметър на комина, d 0.8 m 
Скорост на газа от комина, Vs 6 m/s 
Детска площадка: x=y 500 m 
Масов дебит на източника Q 150 g/m3 
Мощност на източника Qh 3900 kW 

 
 
Таблица 2. Константи за всеки клас на устойчивост на атмосферата, използвани при прилагане-

то на изчислителния алгоритъм 
 

Клас на ус-
тойчивост const1 const2 a c d f 

A 3,47 5,15 213 440,8 1,041 9,27 
B 3,47 5,15 156 106,6 1,149 3,3 
C 0,35 2,64 104 61,0 0,911 0 
D 0,35 2,64 68 33,2 0,725 -1,7 
E -1,04 2,24 50,5 22,8 0,675 -1,3 
F -1,04 2,24 34 14,4 0,74 -0,35 

 
 

 
Изчислителна процедура 

 
Определянето на концентрацията емити-

раните замърсители на 500 m от източника 
(комин) бе извършено чрез следните  изчис-
лителни формули: 

 
1. Определяне на подема на струята от 

комина: 

w
Qconst

w
DW

consth
50

газ
2

тргаз
1

.

+=∆  

където Δh – подем на струята, m; Wгаз – 
скорост на газа на изход от комина m/s; Dтр – 
диаметър на изходния отвор на комина, m; 
Qгаз – масов дебит на газа, kg/m3; w – скорост 
на вятъра, m/s; const1 и const2 – емпирично 
определени константи, които се избират от 
таблица 2. 

 

2. Определяне височината на виртуал-
ния източник 

 
hhH ∆+=  

 
където H – височина на виртуалния източ-

ник, m; h – височина на комина, m; Δh – по-
дем на струята, m. 

 
3. Изчисляване на приземната концент-

рация с отчитане отражението на струята 
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където C(x,y,z) – концентрация на замър-

сителя в точка с координати x, y и z, μg/m3; Q 
– масов дебит на газа, kg/m3; wx – скорост на 
вятъра m/s; σy, σz – стандартни отклонения по 
оси y и z, m; H – височина на виртуалния из-
точник, m. 
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Получени резултати и анализ 

 
Получените резултати за всички 161 геог-

рафски точки от територията на Република 
България са посочени в приложението. Из-
вадка на по-важните и интересни резултати е 
представена на фигури 1 до 3.  

На фиг. 1 са представени географските 
точки с възможно най-добрите условия за 
разсейване на замърсителите. За тях са полу-
чени най-ниски приземни концентрации на 
замърсителите на 500 m от източника. Както 
може да се види от фигурата, това са основно 
планински върхове, т.е. точки спадащи към 
планинската климатична област на България. 
Интересно изключение е резултатът за лето-
вището „Сините камъни“, намиращо се над 
град Сливен – неговата надморска височина 
не е голяма (около 1000 m), но получените 
резултати са съпоставими с най-високите 
точки на България. 

Макар и логичен, този резултат не предс-
тавлява голям интерес, доколкото високите 
върхове по принцип не се разглеждат като 
потенциални източници на замърсители в ат-
мосферния въздух. 

На фиг. 2 са представени населените места 
с най-добри условия за разсейване на замър-
сителите (т.е. от всички изследвани населени 
места, тези са с най-ниски концентрации на 
замърсителите на 500 m от източника). От 

представените на фигурата население места, 
Поморие, Обзор и Балчик са разположени на 
брега на Черно море. Високите стойности в 
тези градове са очаквани – целогодишното 
наличие на морски бриз, а и на ветрове с ви-
соки скорости (поради липса на естествени 
прегради) определят и по-доброто разсейване 
на замърсителите. Макар и да не са посочени 
на фигурата, подобно е положението и с ос-
таналите ни черноморски градове – Варна, 
Бургас, Балчик, носовете Калиакра и Шабла и 
т.н.  

Подробното разглеждане на всички обс-
ледвани точки показва, че добри условия за 
разсейване има и на границата между две 
климатични области, какъвто е случаят със 
Стефан Караджово, Ямбол, Сините камъни, 
Омуртаг и др. 

На фиг. 3 са представени населените мес-
та, показали неблагоприятни резултати за 
разсейване на замърсителите (най-високи 
концентрации на бензен на 500 m от източни-
ка). Както може да се забележи, всички обс-
ледвани точки се намират в южната или за-
падната част на България. Това са Петрич, 
Пещера, Тетевен, Свиленград, Сандански, 
Кърджали и др. При всички тях, получените 
стойности за концентрацията на замърсители-
те на разстояние 500 m от източника са над 
4.10-2 g/m3. 
 

 
 

Фиг. 1. Географски точки с най-добри условия за разсейване на замърсителите (най-ниски 
концентрации на замърсителите на 500 m от източника). 
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Фиг. 2. Населени места с най-добри условия за разсейване на замърсителите (най-ниски кон-
центрации на замърсителите на 500 m от източника). 

 

 
 

Фиг. 3. Населени места с най-неблагоприятни резултати за разсейване на замърсителите (най-
високи концентрации на замърсителите на 500 m от източника). 

 
 

 
ИЗВОДИ 

 
Въз основа на изложеното дотук, могат да 

бъдат направени следните изводи: 
 
Изследвано е влиянието на климата и по-

специално на факторите температура и ско-
рост на вятъра, върху процесите на разсейва-
не на замърсителите в атмосферния въздух на 
Република България, като за тази цел:  

1. Подготвен е набор от климатични 
данни за 161 географски точки на територия-

та на страната, които да обхванат всички пет 
климатични области в нея; 

2. Приложена е изчислителна процедура 
за определяне на разсейването на замърсите-
лите, емитирани от точков източник – комин 
с определени технически характеристики; 

3. Получените резултати показват, че от 
всички разглеждани географски точки, най-
неблагоприятни условия за разсейване на за-
мърсителите има в Петрич, Пещера, Тетевен, 
Свиленград, Сандански, Кърджали и др. При 
тях получените стойности за концентрацията 
на замърсителите на разстояние 500 m от из-
точника са над 4.10-2 g/m3. От населените 
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места, най-благоприятни условия за разсей-
ване на замърсителите има в крайбрежните 
градове – Обзор, Поморие, Балчик, Варна, 
Бургас и др. Добри условия за разсейване има 
и на границата между две климатични облас-
ти, какъвто е случаят със Стефан Караджово, 
Ямбол, Сините камъни, Омуртаг и др. Най-
добри условия за разсейване има по високите 
планински върхове – т. нар. планинска кли-
матична област, към която спадат върховете 
Мусала, Ботев, Мургаш, Черни връх и др. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМИТИРАНЕТО НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ 

НЕСТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ 
 

Иван Чобанов, Благовеста Мидюрова 
 

INVESTIGATION OF EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS UNDER 
STEADY-STATE CONDITIONS  

 
Ivan Chobanov, Blagovesta Midyurova 

 
ABSTRACT: A laboratory experiment for investigation of emissions of volatile organic compounds under 

steady-state conditions was conducted. It was obtained results for kinetics of evaporation of acetone from open 
water surfaces. The overall mass-transfer coefficient was calculated by regression analysis. The obtained results 
was compared with similar results of other authors. 

Key words: emissions of VOC, mass transfer 
 

Въведение 
 
Емитирането на летливи органични вещес-

тва от открити водни повърхности при неста-
ционарни условия (неподвижни течна и газо-
ва фаза), може да бъде наблюдавано в мно-
гобройни случаи от живота. Например, раз-
ливане на разтвори в закрити помещения, из-
ливане на разтвори в канализацията на закри-
ти помещения, работа с разтвори в цехове и 
др. В литературата могат да бъдат открити 
публикации, третиращи именно този въпрос.  

Особено интересна в това отношение са 
изследванията на Guo и Roache, които изуча-
ват изпарението на вещества от водни разтво-
ри в затворени помещения (типични нестаци-
онарни условия). В публикациите си, обаче те 
приемат за неподвижна единствено течната 
фаза, и без видима обосновка използват за 
скорост на движение на въздуха в закритото 
помещение стойността 540 m/h (0,15 m/s), ко-
ето вече не е типчна задача на стационарно 
масопренасяне. 

Цел на настоящата работа е да изследва 
емитирането на летливи органични съедине-
ния при нестационарни условия. 

За тази цел бяха формулирани следните 
задачи: 

1. Провеждане на лабораторен експери-
мент за изследване на изпарението на ацетон 
при нестационарни условия; 

2. Получаване на кинетичната зависимост 
(изменение на концентрацията, като функция 

на времето) и извеждането ѝ в аналитичен 
вид; 

3. Провеждане на регресионен анализ на 
получените експериментални данни и извеж-
дане на стойността на общия коефициент на 
масопренасяне на ацетон при нестационарни 
условия; 

 
Описание на проведения експеримент 

 
Експериментът бе проведен в закрито по-

мещение, в което отсъства изкуствено разд-
вижване на въздуха (единственото движение 
на газовата фаза бе причинявано от естестве-
ната конвекция).  

В мерителна колба от 100 ml бе налято из-
вестно количество дестилирана вода, след 
което върху аналитична везна бяха добавени 
14,42 g ацетон и разтворът бе долят с дести-
лирана вода до марката. Първоначалното ко-
личество вода бе поставено, за да се сведе до 
минимум изпарението на ацетон по време на 
приготвянето на разтвора. Разтворът бе тем-
периран и хомогенизиран, след което бе при-
бавен в резервоар, запълнен с 3,5 l дестилира-
на вода. (Диаметърът на резервоара е 0,3 m). 
Работният разтвор бе хомогенизиран и след 
неговото успокояване бе взета първата проба. 
Пробите бяха взимани от едно и също място в 
резервоара (неговия център) чрез спринцовка. 
До тяхното анализиране бяха съхранявани в 
хладилник, в стъклени съдове с гумени запу-
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шалки, осигуряващи херметичност на проби-
те. 

 
Анализ на пробите 

 
Пробите бяха анализирани в Централната 

научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) 
на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ - 
Бургас. Използван бе газов хроматограф с 
пламъчно-йонизационен детектор Agilent 
Technologies 7890A, като бе приложен мето-
дът на Head Space – единственият възможен 
анализ на летливи органични вещества, разт-
ворени във водна матрица. 

 
Обработка на получените експериментал-

ни резултати 
 
Процедурата за изчисляване на общия ко-

ефициент на масопренасяне от течната към 
газовата фаза на базата на получените експе-
риментални резултати е посочена по-долу: 

Основното уравнение на масопренасянето, 
записано за резервоара на експерименталната 
постановка има вида: 

 
LCFKE ..=  (1), 

 
където Е – емисия, g/s; 
 K- общ коефициент на масопреминаване, 

m/s;  
 F – площ на откритата водна повърхост, 

m2; 
 CL – концентрация на органичното ве-

щество в течната фаза, g/m3. 
От друга страна, материалният баланс мо-

же да бъде изразен със следното уравнение: 
 

dt
dCVE L−=   (2),  

 

където V – обем на резервоара, m3; 
 t – време на изпарение, s; 
Приравнявайки (1) и (2) се получава: 
 

L
L C

V
FK

dt
dC .

−=   (3) 

Интегрирането на уравнение (3) дава кон-
центрационния профил при нестационарна 
работа на резервоара: 
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t

V
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  (4) 

 

или  t
V

AK
C
CL .ln

0

−=  (5) 

 
Приемайки, че концентрацията в резервоа-

ра е еднаква във всички негови точки (което е 
напълно допустимо, поради малките му раз-
мери), общият коефициент на масопренасяне 
може да бъде получен от уравнение (5), из-
ползвайки регресионен анализ на данните 
време-концентрация. 

 
Получени резултати и анализ 

 
На фиг. 1 е показана т. нар. кинетична за-

висимост, т.е. изменението във времето на 
концентрацията на ацетона в течната фаза. 
Кривата на фигурата има ясно изразен експо-
ненциален характер, чийто физичен смисъл е, 
че в началото процесът на изпарение протича 
с висока скорост и колкото повече време из-
минава, толкова повече тази скорост намаля 
(по експоненциален закон), като към края 
много бавно се стреми към нула. 

Поради този характер на процеса, анали-
тичният вид на получената крива бе потърсен 
именно в експоненциална форма. 
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Фиг. 1. Изменение на концентрацията на ацетон в течната фаза в зависимост от времето 

на престой 
 

 
Аналитичният вид на получената кинетич-

на зависимост е даден с уравнение 6. Както 
може да се види от стойността на R2, изведе-
ното уравнение с много голяма точност опис-
ва получените експериментални резултати: 

 
C=3,353.e-0,042.τ  (6) 
R2=0,9963 
 
където C – концентрация на ацетон в теч-

ната фаза, g/l;  
  τ – време, h. 
 
За получаването на общия коефициент на 

масопренасяне на базата на получените екс-
периментални данни, съгласно посочения по-
горе алгоритъм, е необходимо построяването 

на зависимостта на ln(Ct/C0) като функция от 
времето на изпарение. На фигура 2 е показан 
графичният вид на тази зависимост. Отрица-
телната стойност на тангенса на ъгъла заклю-
чен между линията и абсцисната ос е именно 
общият коефициент на масопренасяне, а 
стойността на този ъгъл е получена чрез рег-
ресионен анализ на данните време-
концентрация. 

Получената стойност на общия коефици-
ент на масопренасяне е 5,722.10-7 m/s или 
2,016.10-3 m/h. 

На фигура 3 е изобразено изменението на 
температурата по време на експеримента. 
Както може да се види, тя се е изменяла в 
много тесни граници – от 19,4 до 20,4 оС. 
 

 
 
Фиг. 2. Зависимостта на ln(Ct/C0) спрямо времето за изпарение на ацетон, разтворен във 

вода, при неподвижни течна и газова фаза 
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Фиг. 3. Изменение на температурата на околния въздух по време на експеримента 
 

 
Сравнение на получените резултати с ли-

тературни данни 
 
Полученият резултат за общия коефициент на 
масопренасяне на ацетон, е сравнен с резул-
тати за други вещества, открити в литерату-
рата.  
Данните за коефициентите на масопренасяне 
на веществата, изследвани в статията на Guo 
и Roache са дадени в таблица 1. Сравнението 
показва, че порядъкът на получения в тази 

разработка резултат и посочените от Guo и 
Roache дании е един и същ (с изключение на 
фенола, което обаче е напълно обяснимо, тъй 
като фенолът е изключително нелетлив). 
Сравнението по абсолютна стойност показва, 
че ацетонът се намира между 1-пропанола и 
бутиловия ацетат.  
Получените в настоящата работа данни по-
казват, че приетата от авторите скорост на 
въздуха в закритото помещение 540 m/h (0,15 
m/s), дава добри резултати. 
 

 
Таблица 1. Стойности на общия коефициент на масопренасяне за различни 

вещества, посочени в статията на Guo и Roache [1] 
 

No Вещество Вид на експе-
римента 

Обш коефициент на ма-
сопренасяне, m/h 

1 Chloroform 1 (5,68± 0,47)× 10-3 
2 Chloroform 2 (5,60± 0,52)× 10-3 
3 Butyl acetate 1 (5,17± 0,27)× 10-3 
4 Butyl acetate 2 (5,00± 0,26)× 10-3 
5 Butyl acetate 1 (4,02± 0,26)× 10-3 
6 Butyl acetate 2 (4,41± 0,29)× 10-3 
7 Ethyl acetate 1 (5,03± 0,22)× 10-3 
8 Ethyl acetate 2 (5,28± 0,26)× 10-3 
9 1-Butanol 1 (1,44± 0,06)× 10-3 
10 1-Butanol 2 (1,52± 0,10)× 10-3 
11 1-Propanol 1 (1,33± 0,05)× 10-3 
12 1-Propanol 2 (1,85± 0,09)× 10-3 
13 Phenol 1 (1,80± 0,06)× 10–4 
14 Phenol 2 (2,68± 0,11)×10–4 
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Изводи 
 
1. Проведен е лабораторен експеримент за 
изследване на изпарението на летливи орга-
нични съединения от открити водни повърх-
ности при нестационарни условия; 
2. На базата на експерименталните данни е 
построена кинетичната зависимост за изпаре-
нието на изпарението на ацетон при нестаци-
онарни условия. Изведеният аналитичен вид 
на тази заивисимост описва експериментал-
ните данни с много добра точност (R2 = 
0,9963) 
3. Въз онова на проведен регресионен ана-
лиз на експерименталните данни е получен 
общия коефициент на масопренасяне за аце-
тон в условията на нестационарно изпарение; 
Получената стойност (5,722.10-7 m/s или 
2,016.10-3 m/h) е сравнена с подобни стойнос-
ти, открити в литературата. Сравнението по-
казва, че порядъкът на получения в настояща-
та работа резултат и посочените от Guo и 
Roache дании е един и същ (с изключение на 
фенола, което обаче е напълно обяснимо, тъй 
като фенолът е изключително нелетлив). 
Сравнението по абсолютна стойност показва, 
че ацетонът се намира между 1-пропанола и 
бутиловия ацетат.  
Получените в тази разработка данни показват, 
че приетата от Guo и Roache скорост на въз-
духа в закритото помещение 540 m/h (0,15 
m/s), дава добри резултати. 
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