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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТРУПВАНЕТО НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПРОДУКТИТЕ ОТ 

ПТИЦЕВЪДСТВОТО 
 

Саламакха, Л. Ю., Хордичук, Л.Н. 
 

ABSTRACT: The article presents the results of studies on the accumulation of heavy metal salts in the liver 
and skeletal muscles of hens and eggs. It was established that the intake of chromium sulfate in hens at a dose of 
2 mg/kg and cadmium sulfate at a dose of 3 mg/kg body weight for 21 days resulted in a significant accumula-
tion of heavy metals in the liver in comparison with their content in the control group (P<0,001). With the ac-
cumulation of heavy metal salts in the skeletal muscle of hens, a growth in the volume of chromium sulfate was 
observed, and the capacity of cadmium sulfate did not significantly change compared with the control group 
analogues. 

Chromium and Cadmium during the experimental period did not have a significant effect on the live weight 
of chickens. During the experiment, the chickens responded equally to such toxic substances as Chromium and 
Cadmium. However, the influence of chromium on the mass of the internal organs of hens is weaker than Cad-
mium. 

Chromium sulfate (III) intake of 2 mg/kg and cadmium sulfate – 3 mg/kg of live weight in the body had a sig-
nificant accumulation in eggs as compared to their capacity in the control group. Analysis of the results of the 
studies showed that in the body of the studied hens, heavy metals accumulated in products of laying hens in dif-
ferent ways. 

Key words: heavy metal salts, Cadmium, Chromium, eggs, shell, liver, skeletal muscle, laying hens 
. 

Введение 
 
Постановка проблемы. В последние де-

сятилетия загрязнение внешней среды тяжё-
лыми металлами приобрело опасных пер-
спектив в планетарном масштабе, особенно 
это касается больших промышленных стран 
(Первунина Р. И.,1987). Проникновение в 
природную среду соли тяжелых металлов 
мигрируют и включаются в биологический 
кругооборот, а за отдельных условий и кон-
центраций токсично влияют на организмы 
(Мудрый И. В., Короленко Т. К., 2002). 

Установлено, что к жизненно необходи-
мых микроэлементов принадлежит Хром. 
Известно также токсичное, генотоксичное и 
канцерогенное влияние ионов хрома на клет-
ки. Хром быстрее абсорбируется и распреде-
ляется в тканях организма в составе органи-
ческих комплексов (Сологуб Л., 2007; Іскра 

Р. Я., 2011). Однако необходимость потреб-
ления сельскохозяйственными животными 
Хрома окончательно не известна, а его мета-
болическое и продуктивное действие, в зави-
симости от вида и возраста животных, изуче-
но недостаточно.  

Кадмий принадлежит до наиболее опасных 
металлических загрязнителей внешней среды. 
Его быстрое усвоение и постепенное выведе-
ние организмом животных приводит до акку-
муляции металла в тканях (Первунина Р. И., 
1987; Антоняк Г.Л. та ін., 2010). Данный эле-
мент негативно влияет на ряд биохимических 
процессов и физиологических функций в ор-
ганизме животных. В основному кадмий ак-
кумулируется в почках (30–40% всего коли-
чества), печени (10–25%) и имеет длительный 
период полувыведения (до 30 лет) (Сікора 
В. З., 2005).  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%AF.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%AF.$
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Проблема безопасности продукции птице-
водства достаточно актуальна, поскольку она 
имеет важное продовольственное значение. 
Куриные яйца характеризуются высокой пи-
тательной и биологической ценностью, так 
как в них содержатся все необходимые для 
нормального роста и развития организма пи-
тательные вещества: вода, белок, жир, угле-
воды, минеральные вещества и витамины. 

Пищевые продукты владеют не только по-
требительской способностью, а и питатель-
ной ценностью, которая зависит от наличия у 
них химических веществ. Часть нутриентов 
есть природной структурной составляющей 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, однако есть и другая часть, которая 
поступает в продукты внешне и есть послед-
ствием антропогенного засорения биосферы. 
Среди них большую и достаточно опасную в 
токсикологическом отношении группу ве-
ществ становят тяжёлые металлы (Мудрый 
И. В., Короленко Т. К., 2002). 

Ионы кадмия и хрома поступают в орга-
низм птиц с кормом, водой и воздухом, 
накапливаются в них и причиняют нарушение 
метаболических процессов и возникновение 
патологических изменений (Засекін Д. А., 
1995). Известно, что данные элементы имеют 
высокую токсичность, негативно влияют на 
живые организмы даже при очень низких 
концентрациях, способные накапливаться в 
организме человека и животных (Параняк 
Р. П., 2007). 

Сегодня остается недостаточно изучен во-
прос накопления ионов тяжёлых металлов в 
яйцах кур, что восприняло актуальности про-
ведения экспериментальных исследований. 

Целью статьи было исследовать влияние 
сульфатов кадмия и хрома та их совместного 
действия на печень, скелетные мышцы птиц и 
яйца. 

Изложение основного материала иссле-
дования. За принципом аналогов было ото-
брано 4 подопытные группы кур-несушек (по 
4 головы в каждой), которых содержали в 
условиях виварию в клетках с свободным 
доступом к кормам и воде. Температурный и 
световой режим отвечал рекомендуемым 
нормам. Птицам скармливали стандартный 
полнорационный гранулированный корм. 

В опытный период птицам первой группы 
(контрольной) скармливали стандартный 
комбикорм и выпаивали воду. Птицы опыт-
ных групп кроме комбикорма получали воду, 
насыщенную солями тяжёлых металлов (дру-
гая группа – 2 мг/кг сульфата хрома (ІІІ) 
Cr2(SO4)3∙6Н2О, третья группа – 3 мг/кг 
сульфата кадмия CdSO4∙8Н2О, четвертая 
группа – совокупность сульфата хрома (ІІІ) и 
кадмия, 2 мг/кг и 3 мг/кг).  

В конце опыта проведено забой птицы, 
взятие образцов печени и скелетных мышц, в 
которых с помощью атомно-абсорбционного 
анализа определяли вместимость солей тяжё-
лых металлов [2]. 

 
Таблица 1. Влияние Кадмия и Хрома на живую массу кур подопытных групп (М±m, n=4) 

Показатели  
Группы 

1 контрольная опытные 
2 3 4 

Живая масса в начале 
опыта, кг 1,433±0,036 1,428±0,030 1,440±0,021 1,438±0,029 

Живая масса в  
конце опыта, кг 1,472±0,048 1,585±0,019 1,516±0,036 1,539±0,029 

Прирост, г 0,039±0,017 0,157±0,014 0,076±0,022 0,101±0,007* 
У % к контрольной 
группе 100 7,2 3,0 4,6 

Примечание: достоверность разницы между контрольной и опытной группами: * – 
P<0,05; ** – Р<0,01; *** – P<0,001. 

 
При проведении опыта было отобрано 16 

яиц, в которых исследовали вместимость тя-
жёлых металлов атомно-абсорбционным ме-
тодом анализа, способом сухой минерализа-
ции [7] и непосредственное проведение коли-

чественного определения на спектрофотомет-
ре Varian AA240Z [2]. Цифровой материал 
обработано с помощью методов вариацион-
ной статистики с определением достоверной 
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разницы между показателями в контрольной 
и опытной группами.  

Было проведено два взвешивания: перед 
началом опыта и в конце 21 сутки. Средняя 
масса кур 180 суточного возраста перед нача-
лом опыта была в пределах 1,427–1,435 кг. 

Исследованиями установлено (табл.1), что 
при постановочной живой массе подопытной 
птицы ощутимой разницы между группами не 
установлено. После 21 сутки опытного пери-
ода в второй группе получили максимальный 
прирост живой массы – 0,157 г (7,7%). Ми-
нимальный показатель обнаружили в особей 
третьей группы, который становил 0,076 г 

(3,0%). В кур четвертой группы прирост ста-
новил 0,101 г (4,6 %).  

При проведении исследований было отме-
чено, что опытные группы птиц в сравнении с 
контрольной более интенсивно поедали ком-
бикорм, что положительно повлияло на при-
росты живой массы. 

Таким образом, Хром и Кадмий на протя-
жении опыта не влияли на снижение живой 
массы птиц в опытных группах. Однако при 
этом происходили внешне неопознанные из-
менения внутренних органов кур. (табл.2). 
Наблюдалось незначительное снижение мас-
сы легких в опытных групп при введении в 
организм токсической дозы хрома и кадмия. 

 
Таблица 2. Влияние Хрома и Кадмия на массу внутренних органов кур (М±m, n=4) 

 

Органы 
Группы 

1 контрольная опытные 
2 3 4 

Легкие  5,62±0,12 5,58±0,09 5,51±0,109 5,51±0,18 
Почки 11,98±0,20 12,07±0,36 12,29±0,49 12,11±0,58 
Сердце  6,40±0,09 6,39±0,16* 6,01±0,21 6,14±0,22 
Селезенка  1,51±0,08 1,65±0,07** 1,99±0,13 1,75±0,08 
Печень  36,50±0,50 38,67±0,43* 42,15±0,41*** 40,22±0,49 

 
Не обнаружено негативного влияния Хро-

ма и его совместное введения с Кадмием на 
массу почек опытной группы кур. Во всех 
группах, включающих контрольную, масса 
почек была одинаковой, за исключением тре-
тьей группы птиц, масса почек которой была 
значительно высшей. 

Негативное влияние Хрома на массу серд-
ца не выражена, а при действии на сердце 
солей кадмия его масса снижается на 0,391 г к 
показателю первой контрольной группы.  

Масса селезенки в третьей группе увели-
чивается на 0,474 г, а в четвертой группе от-
носительно на 0,233 г. Во второй группе мас-
са селезенки только на 0,133 г была больше за 
аналогами контрольной группы. Возможно 
это происходит за счет усиления защитных 
функций организма, которые выражены в 
увеличении массы селезенки от действия ток-
сиканта. 

Абсолютные величины за массой печени 
были во всех опытных группах несколько 
больше, чем у контрольной. Максимальный 
показатель массы печени (42,152 г) обнару-
жено в особей с третьей группы, что на 5,648 
г больший за показатель контрольных птиц. 

Во второй группе разница становила 2,17 г до 
показателя контроля. В четвертой группе 
показатель массы печени занимает промежу-
точное положение. Таким образом, влияние 
солей хрома и кадмия на внутренние органы 
кур не однозначен.  

Известно, что печени принадлежит голов-
ная детоксицирующая роль, которая выраже-
на в задержке, нейтрализации и удалении с 
организма токсических веществ. Именно по-
этому она часто подлежит химической агрес-
сии. Имение у печени разных метаболических 
связей, участие в компенсаторно-
приспособительных процессах диктуют необ-
ходимость изучения в разных реакциях 
напряжения, в том числе и при увеличенном 
поступлении солей тяжелых металлов [Сікора 
В. З., 2005]. 

Результаты наших исследований показы-
вают на то, что на протяжении 21-суточного 
периода поступления сульфата хрома в пе-
чень кур опытной группы содержание метал-
ла выросло в 4,8 раза сравнительно с кон-
трольной группой (табл. 3). Вместимость 
сульфата кадмия в печени птиц опытной 
группы в 11,4 раза превышала содержание в 
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контрольной группе. В опытной группе, в 
которой птица получала совместное введения 
солей тяжелых металлов, наблюдался рост 

количества сульфата хрома в 3,7 раза, а суль-
фата кадмия – в 7,7 раза. 

 
Таблица 3. Вместимость тяжёлых металлов в печени кур, мг/кг 

Группа Тяжелые металлы 
Cr2(SO4)3 CdSO4 

1 контрольная 0,44 ± 0,13 1,10±0,44 
2 опытная 2,11 ± 0,07*** – 
3 опытная – 12,53±1,35*** 
4 опытная 1,63 ± 0,14*** 8,47±1,14*** 

В наибольшей степени Кадмий аккумули-
руется в почках при повышенном его поступ-
лении с питьевой водой (табл. 13). 

Большое накопление Кадмия в почках и 
печени связанно с тем, что, соединяясь с ме-
таллотионеином, он аккумулируется в почках 
и не выводится из организма (Сікора В. З., 
2005) 

При добавлении до воды сульфата хрома в 
количестве 2 мг/кг живой массы в скелетных 
мышцах птиц наблюдался рост вместимости 

металла у 7 раз. Количество сульфата кадмия 
в скелетных мышцах птиц опытной группы в 
0,2 раза превышала содержание в контроль-
ной группе, что свидетельствует про несуще-
ственное накопление в тканях. Следует отме-
тить, что в опытной группе, в которой птица 
получала совместное действие солей тяжелых 
металлов, наблюдался рост количества суль-
фата хрома в 6,7 раза, тогда как увеличение 
сульфата кадмия было незначительным в 
сравнении с контрольной группой (табл. 4). 

 
Таблица 4. Вместимость тяжёлых металлов в скелетных мышцах кур, мг/кг 

 

Группа Тяжёлые металлы 
Cr2(SO4)3 CdSO4 

1 контрольная 0,21±0,04 0,04±0,01*** 
2 опытная 1,48±0,06*** – 
3 опытная – 0,07±0,01*** 
4 опытная 1,41±0,09*** 0,05±0,01*** 

 
Установлено, что на протяжении 21-

суточного периода поступления сульфата 
хрома в белке кур опытной группы количе-
ство металла выросло в 1,7 раза по сравнению 
с контрольной группой (табл. 5).  

При поступлении сульфата кадмия его ко-
личество в белке яиц опытной группы у 1,8 

раз превышала содержание в контрольной 
группе. Что касается четвертой опытной 
группы, в которой птица получала совмест-
ное введение солей тяжелых металлов, 
наблюдался рост количества Хрома в 2,8 раза, 
а Кадмия – в 1,8 раза по сравнению с накоп-
лением у аналогов с контрольной группы. 

 
Таблица 5. Накопление тяжёлых металлов в белке куриных яиц, мг/кг 

Тяжелые 
металлы 

Группы  

1 контрольная опытные 
2 3 4 

Cr2
3+ 0,287±0,025 0,483±0,047* – 0,770±0,116** 

Cd2+ 0,002±0,001 – 0,003±0,001* 0,004±0,001* 

Содержание Хрома в желтке яиц опытной 
группы увеличилось в 2,0 раза, тогда как ко-
личество Кадмия соответственно – в 2,2 раза. 
В опытной группе, где птица получала сов-

местное введение солей тяжёлых металлов, 
наблюдался рост содержания Хрома у 2,1 
раза, Кадмия – в 3,1 раза по сравнению к по-
казателю контроля (табл. 6). 
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Таблица 6. Накопление тяжёлых металлов в желтке куриных яиц, мг/кг 

Тяжелые 
металлы 

Группы  

1 контрольная опытные 
2 3 4 

Cr2
3+ 0,085±0,013 0,173±0,029* – 0,180±0,024* 

Cd2+ 0,001±0,001 – 0,003±0,001* 0,004±0,001* 
 

Что касается исследований скорлупы яиц, 
то содержание Хрома опытной группы вы-
росла в 2,3 раза, Кадмия соответственно – в 
6,9 раз. При совместном поступлении тяже-

лых металлов, количество Хрома увеличи-
лось в 2,4 раза, а накопление Кадмия было в 
2,0 раза больше по сравнению с контрольной 
группой (табл. 7). 

 
Таблица 7. Накопление тяжёлых металлов в скорлупе куриных яиц, мг/кг 

 Тяжелые 
металлы 

Группы  

1 контрольная опытные 
2 3 4 

Cr2
3+ 0,070±0,009 0,160±0,017** – 0,165±0,022** 

Cd2+ 0,041±0,017 – 6,900±0,308*** 2,050±0,247*** 

Выводы 
 
На протяжении эксперимента куры одина-

ково реагировали на такие токсиканты как 
Хром и Кадмий. Однако, влияние Хрома на 
массу внутренних органов птиц менее выра-
женный, чем Кадмия. 

Поступление в организм кур сульфата 
хрома в дозе 2 мг/кг и сульфата кадмия в дозе 
3 мг/кг живой массы на протяжении 21 сутки 
увеличивает значительное накопление солей 
тяжелых металлов в печени по сравнению с 
их содержанием в контрольной группе 
(Р<0,001).  

При изучении накопления солей тяжелых 
металлов в скелетных мышцах птиц, наблю-
дался рост количества сульфата хрома, а вме-
стимость сульфата кадмия существенно не 
изменилась, в сравнении с аналогами кон-
трольной группы. 

Повышенное поступление в организм ку-
рок сульфата хрома (ІІІ) в количестве 2 мг/кг 
та сульфата кадмия – 3 мг/кг живой массы 
привело к значительном их накопление в яй-
цах по сравнению с их вместимости в кон-
трольной группе. 
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ЕФЕКТИ НА НОВИ НЕВРОТЕНЗИНОВИ АНАЛОЗИ ПРИ МОДЕЛ НА ПАРКИНСОН: 

ПОВЕДЕНЧЕСКИ И МОРФОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 
 

Андерей Попатанасов, Радослав Клисуров, Мария Лазарова, Любка Танчева, Рени Калфин  
 

ЕFFECTS OF NEW NEUROTENSIN ANALOGUES ON PARKINSON’S DISEASE MODEL: 
BEHAVIORAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS 

 
Andrey Popatanasov, Radoslav Klisurov, Maria Lazarova, Lyubka Tancheva, Reni Kalfin  

 
ABSTRACT: Изследванията показаха, че съществуват тесни връзки между невротензин (NT) и до-

паминовите системи и че NT може да бъде свързан с болестта на Паркинсон (БП). Обаче NT се разг-
ражда бързо. Затова бяха синтезирани нови NT (8-13) аналози (кодирани NT2 и NT4) с по-бавно разг-
раждане в сравнение с NT. Изследването има за цел да изследва неврозащитните ефекти на два NT-
аналога върху плъхове с 6-хидроксидопаминови (6-OHDA) хемистриални лезии. Две 6-OHDA-групи бяха 
третирани интраперитонеално NT2 или NT4: 5 mg / kg, в продължение на 5 дни. Моделът беше потвър-
ден с апоморфинови и Rot-a-rod тестове. Налице бе подобрение в моторната координация на NT2 и 
NT4-третираните групи в сравнение с нетретираната 6-OHDA-група, но под нивото на шам-групата. 
Отчетени бяха различия във възпалителните процеси в местата на увреждане на 6-OHDA-групите: и 
двата NT-аналога модулират невровъзпалението в по-лек щадящ клетките начин и предотвратяват 
трансформацията на клетъчната матрицата в физиологично неактивна област. Тези NT-аналози изг-
леждат обещаващи кандидати за алтернативна стратегия за лечение на БП.  

Key words: Невротензин, болест на Паркинсон, 6-OHDA, рецепторни взаимодействия. 
 

Въведение 
 
Болестта на Паркинсон (БП) е неврологич-

но заболяване със специфични двигателни, 
когнитивни и др. нарушения и е свързано с 
висок оксидативен стрес и митохондриална 
дисфункция и дегенерация на допаминергич-
ната система. 6-хидроксидопамин (6-OHDA) 
е невротоксин, селективно увреждащ допа-
минергичните неврони в нервната система и 
техния митохондриален комплекс I, поради 
молекулярното сходство с допамина, поради 
което е един от най-използваните средства за 
индуциране на животински модели на БП 
(Bove & Perier, 2012). 

Невротензинът е тридекапептид, открит 
първоначално в нервната система и по-късно 
в други периферни тъкани и органи като нап-
ример черевата, където действа като неврот-
рансмитер и невромодулатор (Ferraro, 
Antonelli, Beggiato, Tomasini, Steardo, Fuxe & 
Tanganelli, 2012). Откритията в областта на 
асоциирането и взаимодействията на неврот-
рансмитерните рецептори през последните 
няколко десетилетия дадоха основания да се 
смята, че има близки връзки между невротен-

зиновите (NT) и допаминовите (DA) системи 
(Binder, Kinkead, Owens, 2001; Ferraro et al., 
2012) и че NT може да е свързан с болестта на 
Паркинсон (Caceda, Kinkead, Nemeroff, 2006). 
Обаче NT се разгражда бързо от ендопепти-
дазите (Binder et al., 2001). Затова са нужни 
нови NT-аналози за повлияване на патоло-
гични състояния, при които може да е въвле-
чена NT-система като БП. 

Скоро след откритието на NT се установи, 
че С-терминалният хексапептиден фрагмент 
на NT, Arg8-Arg9-Pro10-Tyr11-Ile12-Leu13 
[NT(8-13)], е еквипотентен при възпроиз-
веждането на физиологичните ефекти на NT 
in vitro и in vivo (Hadden, 2005). Така че е по-
лесно и рентабилно да се проектират и синте-
зират пептидни миметици само на този NT-
фрагмент. Ето защо Пайпанова и др. (Dzim-
bova, Stoeva, Tancheva, Georgieva, Kalfin, 
Pajpanova, 2015) проектират и синтезират но-
ви NT (8-13) хексапептидни аналози (кодира-
ни NT2 и NT4) с цел да се забави разгражда-
нето им в сравнение с NT. 
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Фиг. 1: Структура на NT (8-13) фрагмента 

и съответните замествания в новосинтезира-
ните NT-аналози (Dzimbova et al., 2015). 

 
 
Материали и методи 
 
Синтез на новите NT аналози. В новите 

NT-аналози някои от крайните Arg аминоки-
селини (позиция А или В на Фиг. 1) в NT (8-
13) фрагмент са заменени от канаванин (Cav), 
който е описан като не-протеиногенен Arg 
аналог Dzimbova et al., 2015). Заместването на 
структурата на новите аналози на НТ е предс-
тавено на фиг. 1, 2017). Накратко, пептидната 
верига беше сглобена върху Wang смола (0.1 
mmol scale) посредством Fmoc / Boc страте-
гия. Свързването на всяка аминокиселина бе 
извършено в присъствието на 3 mol излишък 
на Fmoc-аминокиселина, 3 mol излишък на 
HOBt, 3 mol излишък на DIC и 5 mol излишък 
на DIPEA. Етапът на отделянето от смолата и 
крайната депротекция на всички останали 
защитни групи се извършва в стандартен кок-
тейл, съдържащ TFA, TIPS, тиоанизол и вода. 

Опериране и третиране на животните. Из-
ползвани бяха мъжки плъхове Wistar с тегло 
220-250 g и настанени по четири в клетка в 
стая с контролирана температура с 12-часов 
цикъл светло-тъмно и имащи свободен дос-
тъп до храна и вода. Плъховете бяха анесте-
зирани с хлоралхидрат (420 mg / kg, i.p). Мо-
делът на БП бе индуциран чрез инжектиране 
на 6-OHDA, както е описано в предишните ни 
публикации (Popatanasov et al., 2017). Плъхо-
вете, позиционирани върху стереотаксичния 
апарат, бяха инжектирани едностранно с доза 
от 2 ul / 20 ug 6-хидроксидопамин (6-OHDA, 
(Sigma-Aldrich, USA)); в десния стриатум. 
Координатите за стриатума бяха AP = 0; LR = 

3.5; H = + 5 от брегмата. Sham оперираната 
(SO) група получи само 2 ul физиологичен 
разтвор. След това раната бе затворена и жи-
вотните върнати в клетките си за възстановя-
ване. 

Всички животни бяха третирани интрапе-
ритонеално (i.p.) в продължение на 5 дни след 
индуцирането на БП. Те бяха разделени на 
следните групи според специфичното им тре-
тиране: SO и 6-OHDA контроли бяха трети-
рани ежедневно с 5 ml / kg физиологичен раз-
твор; 6-OHDA + NT2 и 6-OHDA + NT4 бяха 
третирани с 5 mg / kg ip, NT2 и NT4, съответ-
но. 

 
Ефектите на невротензиновите аналози 

бяха оценени чрез поведенчески тестове - 
апоморфинов тест и Rot-a-rod тест. 

Апоморфинов тест. На втората седмица 
след операцията плъховете бяха тествани с 
поведенчески апоморфинов тест, който е най-
широко използваният метод за оценка на 
ефикасността в едностранно 6-OHDA инду-
цирания модел на БП (Mandel, 2000). Ротаци-
ите се преброяват по метода, описан преди от 
Roghani et al. (Roghani, Niknam, Jalali-
Nadoushan, Kiasalari, Khalili, 
Baluchnejadmojarad, 2010). Накратко, живот-
ното се поставя в цилиндричен съд (диаметър 
33 cm) и височина 35 cm) и се оставят да при-
викнат за 10 min и 1 минута след инжектира-
нето (апоморфин 2 mg / kg, ip) се отчитат 
пълните контралатерални завъртания, в про-
дължение на 30 минути в слабо осветена стая. 

Rotarod тест. Този тест оценява промените 
в моторната координация, причинени от ле-
карствата, или чрез седация, или чрез му-
скулна релаксация (Rozas, Guerra, Labandeira 
Garcia, 1997). На втората седмица след опера-
цията всяко животно се поставя върху въртящ 
се (7 rpm / min) и се определя броя на падани-
ята за минута. 

Хистологичен анализ. След края на пове-
денческите експерименти, плъховете бяха 
евтаназирани с СО2. Мозъците бяха отстра-
нени незабавно и потапени в 10% формалин 
за фиксация и по-късно се включени в пара-
финов восък и се нарязани на 10 μm срезове и 
допълнително се оцветени със стандартен хе-
матоксилин-еозин (H & E) (Sharma, Taliyan, 
Ramagiri, 2015) оцветени със стандартно 
Weigters оцветяване, което използва разтвори 
на анилин-кристален виолетов и йод-калиев 
йодид, след това срезовете бяха обезцветени в 
анилиново масло и ксилол; фибринът дава 
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тъмно синьо оцветяване (Culling, Allison, 
Barr, 1985). Подходящите стриатумни 
участъци на мозъка на местата, където бе 
инжектиран 6-OHDA или физиологичен 
разтвор, бяха изследвани със светлинен 
микроскоп Leica Micro Star (Leica Microsys-
tems, USA) с увеличение от х 400. 

Статистическа обработка на резултатите: 
Използван бе t-тест на Стюдънт при p<0.05. 

 
Резултати и дискусия 
 
Резултатите показват подобрение в предс-

тавянето на апоморфиновия тест при живот-
ните от третираните групи с NT2 и NT4 по-
казващи до 80% намаление в сравнение с нет-
ретираната 6-OHDA група. Той обаче не дос-
тига напълно нивото на SO-групата, но е дос-
та близо (фиг. 2). 

 
Фиг. 2: Сравнение на характеристиките на 

апоморфиновия тест между изследваните 
групи. 

 
Тестът Rot-a-rod бе проведен през втората 

седмица след лезията. Резултатите от теста за 
моторна координация Rot-a-rod показаха по-
добряване на моторната координация на NT2 
и NT4 в третираните групи с над 90% намаля-
ване на паданията / min в сравнение с нетре-
тираната 6-OHDA група. Въпреки това тя е 
малко над нивото на SO-групата (фиг. 3). 

 
Фиг. 3: Сравнение на резултатите от Rot-a-

rod теста между тестваните групи. 
 

На всички микрофотографии от хистоло-
гичния анализ (фиг. 4-7) виждаме наличие на 
реактивни глиални клетки с разширени и 
везикуларни ядра с отчетливи ядърца в места-
та на травмата на мозъка при инжектирането. 
Обаче на снимките от фалшиво оперираните 
животни тези елементи почти липсват за раз-
лика от групите, третирани с 6-OHDA, където 
виждаме големи области с еозинофилни 
структури (Rosenthal fibres) още един знак за 
реактивна глиоза. В групата, третирана само с 
6-OHDA, заедно с реактивните глиозни клет-
ки виждаме значителна промяна в тъканната 
морфологична структура с големи области на 
бедни на клетки и отлагане на извънклетъчен 
материал, който се оцветява положително за 
фибринови протеини. В третираните с NT2 и 
NT4 животни също се наблюдава реактивна 
глиоза, но са запазени повече клетъчни еле-
менти и не се наблюдава макро-отлагане на 
фибринозни протеини. Въпреки това, при 
третираните с NT2 животни има повече реак-
тивни глиални клетки. Едно възможно обяс-
нение на тази разлика е, че НТ, освен че е 
невротрансмитер и невромодулатор, има съ-
що така роля в имунната модулация чрез сти-
мулиране на неговите NTS3 / сортилин ре-
цептори, както показва едно скорошно изс-
ледване (Patel, Tsilioni, Leeman, Theoharides, 
2016). Наред с невроните NT-рецепторите се 
експресират от микроглията, които експреси-
рат само един тип NT-рецептори - NTS3 / 
сортилин. Неотдавнашно проучване показа, 
че NT стимулира микроглията и синтеза на 
цитокини и хемокини и NTS3 / сортилин ре-
цептори, както и превключва тяхната локали-
зация към клетъчната повърхност с удължен 
ефект. Това вероятно активира и привлича 
клетъчните участници необходими за обезв-
реждането и почистването  на високотоксич-
ната микросреда в стриатумът, създадена от 
хирургичното приложение на невротоксина 6-
OHDA, което вероятно води до по-висок про-
цент на запазване и преживяване на неврони-
те в мястото на травмата. Това може да обяс-
ни продължителното благотворно действие на 
NT и неговите аналози дори след края на те-
рапевтичното им приложение, отразено в на-
шите резултати. Така че е възможно NT2 да 
има по-силно въздействие върху NTS3 рецеп-
торите. 
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Фиг. 4: H&E оцветена тъкан в мястото 

на лезията в стриатума в SO група. 
 

 
Фиг. 5: H&E оцветена тъкан на мястото на 

лезията в стриатума в група 6-OHDA. 
 

 
Фиг. 6: H&E оцветена тъкан в мястото на 

лезията в стриатума в група 6-OHDA + NT2. 
 

 
Фиг. 7: H&E оцветена тъкан на мястото на 

лезията в стриатума в група 6-OHDA + NT4. 

 
Освен това наскоро беше показано, че NT 

има някои невротрофични способности чрез 
нов NT / NTSR1 път в някои клетки като нев-
ропрогениторните и увеличава клетъчното 
оцеляване и намалява апоптозата (Wang & 
Mao-Draayer 2015). Чрез тези ефекти NT и 
неговите аналози могат допълнително да 
улеснят дългосрочното възстановяване на 
мястото на травмата. 

Така че NT2 и NT4 не премахват напълно 
разрушителните ефекти на 6-OHDA, но те все 
пак упражняват значителна защитна роля 
върху мозъчните клетки. И въпреки че при-
съствието на реактивна глиоза често се асо-
циира с влошаване на физиологичното състо-
яние и оцеляване на невроните, тук изглежда, 
че NT2 и NT4 модулират / стимулират невро-
възплаението по един по-щадящ и запазващ 
клетките начин. 

 
Заключение 
 
Тези нови невротензинови аналози изг-

леждат обещаващи кандидати за алтернатив-
на стратегия на лечение на това невродегене-
ративно заболяване.. 
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ПРОСТИ ПОВТАРЯЩИ СЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ В ГЕНОМА НА CAPSICUM  
ANNUUM L. 

 
Андерей Попатанасов, Нася Томлекова  

 
SIMPLE SEQUENCE REPEATS IN THE GENOME OF CAPSICUM ANNUUM L. 

 
Andrey Popatanasov, Nasya Tomlekova  

 
ABSTRACT: Цел: Простите повтарящи се последователности (SSR), наречени също микросатели-

ти - са тандемно подредени повторения на къси ДНК мотиви с дължина 1–6 bp. Те са открити през 80-
те години и оттогава в последвалите изследвания са открити в много прокариотни и еукариотни гено-
ми. От своето откритие простите повтарящи се последователности се превърнаха в един от най-
атрактивните маркери за растителната генетика и селекция. Поради някои от техните свойства ка-
то лесното им откриване чрез PCR, тяхната локусна-специфичност и мулти-алелност, проявявайки ко-
доминантно предаване и т.н. дават на микросателитите привлекателни предимства като молекулни 
маркери. Настоящото изследване има за цел да анализираа наличните микросателити в генома в една 
от най-важните зеленчукови култури в света - Capsicum annuum L. (Solanaceae). Материали и методи: 
In silico анализ с инструменти за търсене на перфектни SSR (с критерий на селекция: обща дължина на 
SSR>11) използвайки единия от наличните геномни данни от вида Capsicum annuum L. – Zunla-1 рефе-
рентен геном. Данните бяха допълнително обработени с Microsoft Office 2007. Резултати: Геномът на 
Capsicum annuum L. се състои от 2n=24 хромозоми с общ размер над 3249 Mbp. Броят на SSR, иденти-
фицирани в ядрения геном на пипера при зададените критерии на търсене е почти 3000000. Общия брой 
на намерените SSR по групи нараства с увеличаването на дължината на повтарящия се мотив, като 
най-многобройни са хексануклеотидните SSR, а най-малобройни мононуклеотидните. Сред намерените 
микросателити са наблюдавани няколкостотин различни мотива.  

Key words: Capsicum annuum, геном, SSR, микросателит. 
 

Въведение 
Лютият пипер е диплоиднo културно рас-

тение близкородствено с картофите, домати-
те, патладжаните, тютюна и др. То принадле-
жи към семейство Solanaceae, който включва 
повече от 3 000 различни вида по целия свят. 
Много от членовете на семейството 
Solanaceaе имат еднакъв брой хромозоми (n = 
12), но се различават силно в размера на ге-
нома. Лютият пипер е една от най-старите 
домашни култури в Западното полукълбо, е 
една от най-широко разпространените подп-
равки в света и е основна съставка в повечето 
световни кухни. Той е сред петте от най-
използваните видове пипер, като C. frutescens 
L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz. & Pav., и 
C. chinense Jacq (Aguilar‐Meléndez, Morrell, 
Roose, & Kim, 2009; Kim, Park, Yeom, Kim, 
Lee, Lee, Seo, Choi, Cheong, Kim and Jung, 
2014). По данни на FAO към ООН от 2011г. 
20-те държави най-големи производителки на 
лют пипер, произвеждат над 33 милиона тона 

лют пипер, правейки го една от най-важните 
селскостопански култури (Kim et al., 2014). 

Простите повтарящи се последователности 
(SSR (от simple sequence repeat), наречени 
също микросателити - са тандемно подредени 
повторения на къси ДНК мотиви с дължина 
1–6 bp. Те са открити през 80-те години и от-
тогава в последвалите изследвания са открити 
в повечето прокариотни и еукариотни геноми. 
От своето откритие простите повтарящи се 
последователности се превърнаха в един от 
най-атрактивните маркери за растителната 
генетика и селекция. Поради някои от техни-
те свойства като лесното им откриване чрез 
PCR, тяхната локусно-специфичност и мулти-
алелност, проявявайки ко-доминантно преда-
ване и т.н. дават на микросателитите привле-
кателни предимства като молекулни маркери 
(Abdurakhmonov, 2016; Qin, Yu, Shen, Fang, 
Chen, Min, Cheng, Zhao, Xu, Luo, Yang, 2014). 

SSR са разпределени относително равно-
мерно по хромозомите, но се срещат рядко в 
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кодиращите последователности. Сред основ-
ните механизми за нарастване на дължината 
на SSR, е че в тези области при репликация 
новосинтезиращата се ДНК-верига може вре-
менно да се отдели от матричната ДНК и след 
това отново да се съедини, но на съседно мяс-
то в поредицата от повтарящи се мотиви, така 
новата ДНК или нараства или се скъсява, като 
при това може да излезе от фаза с матричната 
ДНК и дори да се променят съседните коди-
ращи области (Li, Korol, Fahima, Beiles, & 
Nevo, 2002; King, Stansfield, Mulligan. 2006). 

 
Материали и методи 
 
Сортовият сорт Zunla-1 (C. annuum L.) е 

подобрена линия F 9, получена от кръстоска 
между два сорта C. annuum, отглеждани от 
дребни фермери близо до градовете Шанбао и 
Синжоу (и двата са в Област Zunyi, Провин-
ция Guizhou, Китай) (Qin, et al., 2014).  

Беше използвана версия 1.0 на секвенира-
ния референтен геном на сорта Zunla-1 (C. 
annuum L.). Той се състои от 13 псевдохромо-
зоми. 12 от тях съответсват на 12-те реални 
хромозоми, а псевдохромозома 00 е сборна 
псевдомолекула състояща се от секвенциите с 
все още неопределено местоположение (Qin, 
et al., 2014). 

За биоинформатичния анализ бе използва-
на програмата Phobos (Mayer, 2006-2010). За 
всички изследвани микросателити (с дължина 
на повтарящия се мотив от 1 до 6) бе зададен 
минимален праг на общата дължина на сек-
венцията от 12бп. съобразно скорошната ра-
ботна дефиниция за микросателити на 
Srivastava, et al. (Srivastava, S., A. K. Avvaru, 
D. T. Sowpati, & R. K. Mishra, 2019). 

За допълнителната обработка на резулта-
тите бе използван софтуерния пакет Microsoft 
Office 2007 (Microsoft Inc., USA). 

 
Резултати и дискусия 
 
Резутатите от in silico анализа показват 

наличие на почти 3 милиона микросателити  в 
генома на сорта Zunla-1 (C. annuum L.) 
(табл.1).Тяхната обща сумарна дължина е 
39176517bp, което се равнява на 1,2% от це-
лия геном на този сорт. Общия брой на наме-
рените SSR по групи нараства с увеличаване-
то на дължината на повтарящия се мотив, ка-
то най-многобройни са хексануклеотидните 
SSR, а най-малобройни мононуклеотидните, 
изключение от тази тенденция прави групата 

на тринуклеотидните микросателити. Сред 
намерените микросателити са наблюдавани 
над деветстотин различни мотива. 
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моно-SSR 102970 14,31 4,06 4 1473969
ди-SSR 158027 18,08 13,73 6 2856691
три-SSR 202787 16,83 51,36 20 3412234
тетра-SSR 196304 14,02 23,28 60 2752897
пента-SSR 557944 12,95 4,05 204 7223599
хекса-SSR 1668076 12,86 7,22 670 21457127
Общо 2886108 14,84 17,28 964 39176517  

Табл. 1: Брой, средна дължина, видове мо-
тиви при намерените микросателити разпре-
делени по групи. 

 
Резултатите от процентното разпределение 

на групите микросателити спрямо дължината 
им (Табл.2) показват силно преобладаване на 
микросателитите с дължина <20bp –над 99% 
при пента- и хексануклеотидните микросате-
лити; при моно- и тетрануклеотидните мик-
росателити над 98% от общия брой са с дъл-
жина <30bp. При ди- и тринуклеотидните 
микросателити имаме най-голям процент с 
дължини над 30bp, като на групата на три-
нуклеотидните микросателити принадлежи 
рекорда за най-дълъг микросателит – над 
18kbp. 
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<20 93,7098 72,3079 84,6227 94,7918 99,0519 99,0601
<30 5,1044 19,9074 10,0342 4,0065 0,8564 0,8376
<40 0,8673 6,0040 2,4020 0,7942 0,0565 0,0652
<50 0,2273 1,3447 1,2466 0,2002 0,0136 0,0201
<60 0,0583 0,2810 0,6894 0,0937 0,0093 0,0085
<70 0,0175 0,0747 0,3817 0,0336 0,0030 0,0033
<80 0,0058 0,0310 0,1908 0,0204 0,0034 0,0022
<90 0,0019 0,0089 0,1184 0,0087 0,0013 0,0008

<100 0,0019 0,0051 0,0754 0,0056 0,0016 0,0003
>100 0,0058 0,0354 0,2387 0,0453 0,0030 0,0019  
Табл. 2: Процентно разпределение на гру-

пите микросателити спрямо дължината им. 
 
При най-простата и малобройна група 

микросателити се срещат всичките възможни 
мотиви. Групите микросателити с мотив А 
или Т са най-многобройни и са представени 
със сходно количество (с по над 45% дял) в 
генома и имат сходна средна дължина. Дока-
то другите две групи с мотиви C и G са около 
9,5 пъти по-малобройни (с по над 4,7% дял) 
от предходните и отново са със сходна средна 
дължина. 
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Вид 
мотив

Процентен 
дял

Средна 
дължина

T 45,2630 14,26
A 45,2115 14,22
G 4,7958 15,09
C 4,7298 15,10  

Табл. 3: Видове мотиви и процентните им 
дялове при мононуклеотидни микросателити. 

 
При втората група микросателити се сре-

щат шест вида мотиви. Групите микросатели-
ти с мотиви AC или GТ са представени със 
сходно количество в генома (с по над 6,7%) и 
имат сходна средна дължина и са втори по 
многобройност. Докато другите две групи с с 
мотиви AG и CT са с по 6,2% от общото ко-
личество и отново са със сходна средна дъл-
жина. С най-голям процентен дял от 74% е 
групата с мотив AT, състоящ се от бази свър-
зващи се само с две водородни връзки, тя е и 
с най-голяма средна дължина. Най-
малобройна (0,07%) и с най-малка средна 
дължина е групата с мотив CG, състоящ се от 
бази свързващи се с три водородни връзки. 
 

Вид 
мотив

Процентен 
дял

Средна 
дължина

AT 74,0240 18,86
GT 6,7473 15,49
AC 6,7188 15,64
CT 6,2600 16,25
AG 6,1803 16,08
CG 0,0696 14,05  

Табл. 4: Видове мотиви и процентните им 
дялове при динуклеотидни микросателити.  
 

При третата група микросателити се сре-
щат двадесет вида мотиви (Табл. 5). Отново 
прави впечатление, че няколко от най-
многочислените мотиви могат да се групират 
по двойки въз основа на сходна численост и 
средна дължина и много от тях са реверсивно 
комплементарни, (bioinformatics.org, 2019). 
Групите микросателити с мотиви AAT и ATТ 
са най- многобройни представени със сходно 
количество в генома с по над 16% дял и имат 
сходна средна дължина. Те се състоят от бази 
свързващи се само с две водородни връзки. 
Вторите и третите по численост сходни групи 
са с мотиви AAC и GTT с по около 12% от 
общото количество и AAG и CTT (с по 8%) и 

отново са със сходна средна дължина. Изгра-
дени са от две последователни бази форми-
ращи само две водородни връзки. Най-
малобройни сред сходните по численост и 
средна дължина групи са тези с мотиви изця-
ло изградени от бази формиращи три водо-
родни връзки, а именно: CGG и CCG – с по 
0,1% дял. 
 

Вид 
мотив

Процентен 
дял

Средна 
дължина

ATT 16,2452 19,89
AAT 16,0074 19,11
GTT 12,0575 15,68
AAC 11,9736 15,55
CTT 8,1929 16,93
AAG 8,1263 17,09
ATC 7,4555 14,65
ATG 7,4496 14,65
GGT 2,5818 14,56
ACC 2,5725 14,50
ACT 1,6458 14,76
AGT 1,6399 14,85
AGG 1,0692 14,96
CCT 1,0628 15,31
CTG 0,6106 13,78
AGC 0,5982 13,77
ACG 0,2579 14,04
CGT 0,2535 14,34
CCG 0,1006 13,85
CGG 0,0991 13,96  

Табл. 5: Видове мотиви и процентните им 
дялове при тринуклеотидните микросателити. 

 
 
При групата на тетрануклеотидните микроса-
телити се срещат шестдесет вида мотиви 
(Табл. 1 и 5). Този път само няколко от най-
многочислените мотиви могат да се групират 
по двойки въз основа на сходна численост и 
средна дължина и реверсивна комплементар-
ност. Групите микросателити с мотиви AAAT 
и ATTТ са най-многобройни и са представени 
със сходно количество в генома (с по над 
16%) и имат сходна средна дължина. Те се 
състоят от бази свързващи се само с две во-
дородни връзки, като от тях 3 последователно 
свързани са от един вид. Третата по числе-
ност група е със симетричния мотив AATT с 
8% от общото количество. Изградени са от по 
две последователни бази формиращи само 
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две водородни връзки. Най-малобройни групи 
са тези с мотиви изцяло изградени от бази 
формиращи три водородни връзки, а именно: 
CGGG и CCCG – с по ≈0,005%. и имащи 
сходна средна дължина. 
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ATTT 16,1505 13,81 ACTT 0,4173 12,55
AAAT 15,9166 13,79 AGGT 0,4133 16,25
AATT 7,9922 13,32 CTGT 0,3985 15,98
AAAG 5,3144 13,18 ACTC 0,3939 13,10
CTTT 5,2858 13,21 ACCT 0,3842 15,80
ACAT 4,5999 15,91 AGTG 0,3710 12,78
ATGT 4,5337 15,88 AGGG 0,2645 13,11
ATTC 3,7219 12,66 CCCT 0,2594 13,15
AATG 3,6404 12,65 AGCT 0,2584 13,09
AAAC 3,4091 13,33 AAGC 0,2487 12,65
GTTT 3,3831 13,28 CTTG 0,2293 12,66
AGAT 2,7135 20,69 ATCG 0,1636 13,28
ATCT 2,5438 19,63 AGGC 0,1045 13,38
AACC 1,5252 12,59 CCTG 0,0810 13,04
GGTT 1,5216 12,60 ACGT 0,0581 14,80
AATC 1,4854 12,85 AGCC 0,0525 13,35
ATTG 1,4299 12,89 CGCT 0,0484 13,95
AACT 1,2923 13,22 CTGG 0,0469 13,31
AGTT 1,2541 13,26 ACGG 0,0397 15,46
ACTG 1,1766 12,72 AGCG 0,0336 13,62
AGTC 1,1685 12,70 CCGT 0,0316 15,75
ATGG 1,0100 16,08 ACCG 0,0240 13,06
ATGC 0,9356 13,14 CGTG 0,0234 13,09
ATCC 0,8704 15,06 ACGC 0,0204 13,65
CCTT 0,4663 12,57 CGGT 0,0199 12,55
AAGG 0,4632 12,84 CGTT 0,0194 13,36
GGGT 0,4515 13,20 AACG 0,0158 13,03
ACCC 0,4469 13,22 CCGG 0,0138 12,68
AAGT 0,4311 12,56 CGGG 0,0066 13,43
ACAG 0,4214 17,01 CCCG 0,0041 13,11  

 
Табл. 6: Видове мотиви и процентните им 

дялове при тетрануклеотидните микросатели-
ти. 
 
Останалите групи тетрануклеотидни микро-
сателити имат по под 5% дял от общото ко-
личество. 

 
При групата на пентануклеотидните микроса-
телити се срещат над двеста вида мотиви 
(Табл. 1). Тук зависимостите между структу-
ра на мотива и числеността на микросатели-
тите и реверсивната комплементарност е по 
сложна и не така ясно проявена както в пред-
ходните групи. От направения анализ се ус-
тановява, че 72% от микросателитите в тази 
група са изградени от 16% от целия срещащ 
се набор пента-мотиви в генома на C. annuum 
(Табл. 7). Отново мотивите АТТТТ и ТТТТА 
с най-много последователно свързани бази от 
един вид и образуващи само по две между-
базни водородни връзки са най-многобройни 
– с по 8,5% и сходна средна дължина. Втори-
те по численост двойка групи са с мотиви 
СТТТТ и AAAAG – с по около 5% дял и ед-
наква средна дължина. Двойките от компле-
ментарни бази – АААТТ и ААТТТ са трети 
по многобройност с по над 2,8%. Най-
малобройни отново са мотивите с най-много 
бази образуващи по три водородни връзки – 
CGCTG и ACGGC имащи по под 0,002% дял. 
 
При групата на хексануклеотидните микроса-
телити се срещат над шестотин вида мотиви 
(Табл. 1). Тук отново зависимостите между 
структура на мотива и числеността на микро-
сателитите се запазва само при тези, в които 
има струпване на последователно свързани 
бази от един тип водородно-връзково свърз-
ване. При тази група прави впечатление, че 
въпреки многобройността си болшинството 
микросателити са с минималната дължина – 
над 60% от тях!  
При тази група микросателити въпреки доста 
по-голямото разнообразие на мотиви над по-
ловината (>51%) от цялото им количество в 
изследвания геном е изградено едва от 8,6% 
срещащите се хексануклидни нуклеотиди 
(Табл. 8). Отново мотивите изградени от най-
много последователни и изцяло от аденинови 
и тиминови бази – AAAAAT и ATTTTT - са 
най-многобройни с по над 4% дял и са със 
сходна дължина. Втората по численост двой-
ка мотиви отново наподобява тенденцията 
при пентануклеотидните микросателити – 
четири последователни еднотипни бази свър-
зващи се с две водородни връзки и накрая на 
мотива една база свързваща се с три водород-
ни връзки, а именно: AAAAAG и CTTTTT, 
като процентния им дял е по над 2,2%, а 
средните им дължини почти съвпадат. Трета-
та по численост двойка мотиви -AAAATT и 
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AATTTT - отново е реверсивно комплемен-
тарна, със сходна численост (с по над 1,5%) и 
средна дължина. При най-малобройните хек-
сануклеотидни групи микросателити с про-
центен дял под 0,001% мотивите им са изгра-
дени от поне 4 и повече бази свързващи се с 
три водородни връзки (G или C). 
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AAAAT 8,5259 13,22 AAACT 1,3992 12,84
ATTTT 8,5118 13,23 AATTC 1,3618 12,75
CTTTT 5,1018 12,94 AATTG 1,3385 12,78

AAAAG 5,0616 12,94 ATATG 1,2723 12,79
AATTT 2,8481 12,81 ATATC 1,2456 12,80
AAATT 2,8030 12,82 ATTTC 1,0385 12,58
ATATT 2,2907 13,55 AAATG 1,0091 12,60
GTTTT 2,2423 12,93 GGGTT 1,0015 12,97
AACTG 2,2364 12,94 AACCC 0,9678 12,98
AATAT 2,2307 13,19 AAGAT 0,8994 12,62
AGTTC 2,1701 12,91 ATCTT 0,8963 12,61
AAAAC 2,1658 12,91 ATGTT 0,8436 12,92
AAATC 1,8574 12,78 AACAT 0,8352 12,99
ATTTG 1,8344 12,79 AAGAG 0,7904 12,97
AAACC 1,6862 13,23 CTCTT 0,7829 12,94
GGTTT 1,6493 13,30 ACATG 0,7512 12,66
AGTTT 1,4288 12,85 ATGTC 0,7366 12,62  
 
Табл. 7: Видове мотиви и процентните им 

дялове при пентануклеотидните микросате-
лити (само тези с дял >0,7%). 
 

От резултатите се вижда, че макар общия 
брой от намерени микросателити първона-
чално да изглежда огромен – почти 3 милио-
на, то болшинството вероятно няма да могат 
да служат като молекулярни маркери поради 
малката си дължина, което предполага по-
малка вероятност да настъпят в тях мутаци-
онни изменения, за периода на евентуален 
планиран експеримент.  

По отношение на това кои микросателити 
са най-подходящи за молекулярни маркери, 
то трудно може да се даде еднозначен отго-
вор, тъй като много фактори оказват влияние 
във вземането на решение за този избор. Но 
обобщавайки резултатите от направения in 
silico анализ, може да се предположи, че три-
нуклеотидните микросателити имат най-
голяма мутабилност, последвани от динук-

леoтидните, вземайки в предвид тяхното мно-
гообразие от дължини в изследвания геном 
(Pokhriyal, B., K. Thorat, D. Limaye, Y. Joshi, 
V. J. Kadam, & R Dubey. 2012).  
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AAAAAT 4,1385 13,16 AATATC 0,6065 12,63
ATTTTT 4,0786 13,17 AATTTC 0,5988 12,67

AAAAAG 2,2679 13,15 ATTTTC 0,5975 12,58
CTTTTT 2,2496 13,13 AAAACT 0,5955 12,80
AAAATT 1,5481 12,72 AGTTTT 0,5889 12,83
AATTTT 1,5355 12,71 ATGATT 0,5838 12,73
AAATTT 1,4713 12,76 AATCAT 0,5814 12,76
AAATAT 1,3350 12,87 AGATAT 0,5741 14,83
ATATTT 1,3206 12,89 AACAAT 0,5735 13,90
AAATTC 1,0480 12,66 ATTGTT 0,5698 12,95
ATATGT 1,0370 13,37 AATATT 0,5605 12,62
ACATAT 1,0270 13,39 ATATCT 0,5599 14,88
AATTTG 1,0126 12,63 ATGTTT 0,5291 12,60
AAAAAC 0,9908 12,92 CTCTTT 0,5267 12,88
GTTTTT 0,9732 12,96 AAACAT 0,5208 12,58
AAAATC 0,9197 12,69 AAAGAG 0,5186 12,89
ATTTTG 0,8908 12,69 AGTTTC 0,4973 12,98
ATTTGT 0,8157 13,49 AAACTG 0,4876 12,95
AAAACC 0,8133 12,92 AACAAG 0,4678 12,85
AAATAC 0,8132 13,58 CTTGTT 0,4635 12,85
GGTTTT 0,8106 12,97 AATGAT 0,4625 12,96
AATTAT 0,7671 12,70 ATCATT 0,4592 13,00
AAATAG 0,7007 12,48 ATCCTT 0,4394 12,87
ATTTCT 0,6976 12,49 AAGGAT 0,4331 12,88
AACATG 0,6283 12,65 ATATTC 0,4251 12,70
AAATTG 0,6227 12,64 AATATG 0,4248 12,68
ATGTTC 0,6156 12,68 AAAGAT 0,4148 12,56
ATATTG 0,6118 12,61 ATCTTT 0,4036 12,57
AAAATG 0,6075 12,56 AATACC 0,4007 14,10  

 
Табл. 8: Видове мотиви и процентните им 

дялове при хексануклеотидните микросатели-
ти (само тези с дял >0,4%). 
 

По отношение на това кои видове мотиви 
са за предпочитане, то отново няма еднозна-
чен отговор. Но съдейки по честотата на сре-
щане и разнообразието от дължини, то моти-
ви изградени от бази свързващи се с две во-
дородни връзки, т.нар. „слаби бази” (А и Т) са 
за предпочитане. Още по-добре е ако един и 
същи вид слаби бази образуват последовател-
ност в мотива на потенциалния SSR, за моле-
кулярен маркер. Например в тринуклеотидна-
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та група микросателити имаща най-голям 
процентен дял с дължини над 100bp няма ни-
то един микросателит, в който да преоблада-
ват или да се състои изцяло от бази свързва-
щи се с три водородни връзки, т.нар. „силни 
бази”. Също болшинството микросателити от 
тази подгрупа са изградени само от слаби ба-
зи. 

Вероятно това е свързано от биофизична 
гледна точка например със по-слабото им 
свързване с репликативния апарат, поради 
което нараства вероятността за приплъзване 
или дори отделянето му при репликация во-
дещо до мутационни промени в дължината 
микросателита. Но прецизирането на тези ме-
ханизми са обект на евентуално бъдещо изс-
ледване. 

 
Заключение 
Наличието на няколко милиона микроса-

телити заемащи над 1,2% от генома е серио-
зен ресурс за търсене и избор на молекулярни 
маркери. Нужни са обаче допълнителни кри-
терии според задачите и спецификата на кон-
кретното изследване за най-оптимален избор. 
Но настоящето изследване би могло да пос-
лужи като първоначален отправен пункт за 
такава задача. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ХИСТОГРАМЕН АНАЛИЗ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНТРАСТА ПРИ 

ОБРАБОТКАТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

Теодора Петрова 
 

APPLICATION OF HISTOGRAM ANALYSIS FOR INCREASING THE CONTRAST OF 
IMAGE PROCESSING 

 
Teodora Petrova 

 
ABSTRACT: The quality of images is influenced by the distortion, brightness and contrast of acquired im-

ages. Understanding of image histogram is probably the most important element when one works with images. 
The histogram shows whether the exposure of the image is correct or whether light is hard or soft and what 
changes should be taken to obtain a better image. 

Key words: analysis of histogram, improvement of the quality of images, brightness, contrast. 
 

Въведение 
 
В момента БЛА носят различни видове 

сензорни системи на борда си включително 
електро-оптични и инфрачервени сензори, 
радари със синтетична апертура (SAR10), 
SIGINT11 радио-електронни разузнавателни 
системи, мултиспектрални и хиперспектрални 
апарати. Усъвършенстване на сензорната база 
предполага доработка на SAR преди всичко 
за тяхното използване в режим реално време.  

Освен изкривяванията върху качеството на 
изображението влияние оказва и осветеност-
та, както и контраста на получените изобра-
жения. Едни от най-използваните методи за 
подобряване качеството на изображенията е 
чрез повишаване на контраста. Тъй като тези 
методи преразпределят нивата на яркостта в 
зададен динамичен диапазон, то прилагането 
им към цветни изображения са свързани с 
някои особености. 

Новите технологии дават възможност за 
заснемането на участъци от земната повърх-
ност, чрез малки безпилотни въздухоплава-
телни средства (ВС). На такива ВС се оборуд-
ват с навигационни системи, които използват 
приемници на глобалните спътникови нави-
гационни системи и инерциални сензори [7]. 
За да могат да се използват данните от такива 
навигационни системи за привързване на зас-
неманите изображение е необходимо те да 
бъдат с достатъчно висока точност. За осигу-
ряване на точността се използват различни 

алгоритми за намаляване на грешките от 
инерциалните сензори [4-5,11]. Използването 
на такива ВС намалява значително разходите 
за заснемане на участъци от земната повърх-
ност. 

В доклада са направени изследвания на 
три алгоритъма за повишаване контраста на 
изображенията. Единият извършва разширя-
ване на динамичния диапазон на яркостите в 
цялото изображение. При втори се използва 
хистограмата на изображението, като при об-
работката се цели постигане на максимално 
равномерна хистограма. Третият алгоритъм е 
адаптивен, като при него алгоритъмът на рав-
номерната хистограма се прилага към отдел-
ни участъци на изображението, а не към ця-
лото изображение. 

Разчитане на хистограмата на изображени-
ето е вероятно най-важният елемент при ра-
бота с изображения. Хистограмата показва 
дали е правилна експозицията на изображе-
нието, дали светлината е твърда или мека и 
какви промени трябва да се направят за полу-
чаване на по-добро изображение. Познаване-
то на нейните особености може да подобри 
уменията на потребителя при обработката на 
изображения с помощта на компютър [6,10]. 

Хистограмите на добрите изображения 
трябва да бъдат с равномерно разпределение 
и да имат вид подобен на тази, показана на 
фиг. 1. 
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Фиг. 1. Вид на добра хистограма на изобра-

жение 
Както се вижда от фигурата голямата част 

от пикселите на изображението трябва да са с 
яркост в областта на полутоновете. 

 
Хистограмата като метод за анализ и ко-

рекция на изображения 
 

Хистограмата на градационните нива 
представлява дискретна функция и се форми-
ра от честотата на поява на тези нива в дадено 
изображение. Формирането на хистограмата е 
лесно алгоритмично. В масив с размерност 
равен на броя на градационните нива (на 
практика те рядко са над 256), който е пред-
варително нулиран се записва броят на пик-
селите със съответно ниво. Това става като 
при обхождане на матрицата на изображение-
то за всеки пиксел се увеличава с единица 
елемента на масива, който съответства на 
градационното ниво на дадения пиксел. 

Формирането на предавателната характе-
ристика се основава на анализа на хистогра-
мата на разпределение. Възможно е да се 
формира линейна предавателна характерис-
тика такава, че да има ненулев наклон за 
участъка от хистограмата, където има разли-
чен от нула брой елементи или по-голям от 
дадена критична минимална стойност. Инте-
рес представлява алгоритъмът за изравняване 
на хистограмата на резултантното изображе-
ние [1]. 

Изменението на разпределението се полу-
чава от решението на равенството: 
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където { }ngPr  е честотата на разпределе-

ние на яркостните нива gn на преобразувано-
то изображение, а ( )mF gH  е разпределението 
на яркостните нива gм на входното изображе-
ние. 

Приблизително решение в непрекъсната 
форма се получава от зависимостта: 
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където ( )gpg  е желаното вероятностно 

разпределение на нивата g на резултантното 
изображение, а ( )fp f  - вероятностното разп-
ределението на нивата f на входното изобра-
жение. 

За случая, когато целта е получаване на 
равномерна хистограма се използват зависи-
мостите: 
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В диапазона на изравняване на хистогра-

мата се получава следната зависимост: 
( ) ( ) minminmax . gfPggg f +−= , (4) 

където: ( ) ( )∫=
f

f
ff dffpfP

min

. ; 

Възможно е да се генерира резултантна 
хистограма с разпределение, различно от рав-
номерното като експоненциална, на Релей, на 
степен 2/3. 

При промяна на цветовите характеристики 
за всеки цвят може да се ползват независими 
функции на промяна, но е желателно промя-
ната да е такава, че да се осигури баланс на 
бялото за различни стойности на градацион-
ните нива. Това се постига посредством тран-
сформации, водещи до еднакви резултантни 
хистограми [2-3]. 

Повечето камери при автоматичен режим 
на експозиция, фиксират центрирана хистог-
рама, като разпределението на пиковете в 
хистограмата зависи от тоналния диапазон на 
обекта на снимане. Изображения с повече 
сенки са с „ниска яркост“, а при изображени-
ята с „висока яркост“ има преимущество на 
ярки елементи. Широко използваните камери 
притежават комплексен алгоритъм, който се 
опитва да заобиколи ограниченията и да нап-
рави оценка на това колко ярко трябва да бъ-
де едно изображение. Точно тази оценка, чес-
то създава изображения със средна яркост и 
полутонове. 

С помощта на хистограмата също така 
може да се опише и степента на контраст в 
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изображението. Тя позволява да се оцени 
контраста много нагледно и разбираемо. Кон-
траста представлява измерване на разликата в 
яркостта между светлите и тъмните части на 
изображението. При тесните хистограми ин-
тензивността на пикселите е групирана в част 
от нивата, а останалите или не са заети или 
има много малко пиксели с такива нива, тога-

ва контрастът е нисък и изображението е 
„скучно” и му липсва детайлност, както пока-
заното на фигура 2. Широките хистограми 
показват сцени с голям контраст тогава в хис-
тограмата има два максимума, които се нами-
рат в краищата на скалата с нива на интен-
зивност [8,10]. 

 
 

 

 
Фиг. 2. Открояване на детайлите при подобряване на контраста. 

 
Освен това хистограмата дава информация 

за динамичния диапазон на интензивностите, 
който заема изображението. 

На фигура 3 са показани резултатите от 
обработката на изображения, които са полу-
чени от радар със синтезирана апертура, по 
три метода - разширяване на динамичния ди-
апазон (фиг. 3 б), равномерна хистограма 
(фиг. 3 в) и адаптивния (фиг. 3 г), като по оста 

х е нивото на яркостта, а по оста у е броят на 
пикселите. Изображението е получено по 
данни предоставените за свободно ползване в 
сайта на Sandia National Laboratories, USA и 
има размерност 1638х2510 пиксела. Качест-
вото на изходното изображение не е добро и 
прилагането на алгоритмите го подобрява 
забележително. 
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a) входно изображение 

 
б) линейно разширяване на динамичния диапазон 

 
в) изравняване на хистограмата 

 
г) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 32х32 

области. 
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д) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 32х32 

области и разпределение на Релей. 

 
е) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 32х32 

области и експоненциално разпределение  

 
ж) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 8х8 

области и равномерно разпределение  

 
з) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 8х8 

области и разпределение на Релей 



29 

 
и) адаптивно изравняване на хистограмата с разделяне на входното изображение на 8х8 области 

и експоненциално разпределение 
Фиг. 3. Използване на различни алгоритми за повишаване на контраста. 

 
Върху изображенията, получени от алго-

ритмите за разширяване на динамичния диа-
пазон и на равномерната хистограма (фиг. 3 б, 
в) се наблюдават участъци на насищане (об-
ласти с висока яркост), които маскират дреб-
ните детайли. Тези детайли се забелязват 
много добре на изображението, получено при 
обработка с адаптивния алгоритъм (фиг. 3 г). 

Въпреки силно съсредоточената хистогра-
ма на изходното изображение в хистограмите 
на изображенията, получени след обработка с 
алгоритмите за разширяване на динамичния 
диапазон и на равномерната хистограма, се 
наблюдават отскоци. Докато при алгоритъма 
на равномерната хистограма се наблюдават 
сравнително големи стойности на хистогра-
мата в областта на високите яркости, то при 
алгоритъма за разширяване на динамичния 
диапазон те са значително по-малки. 

Хистограмата на изображението, получено 
чрез адаптивна обработка, няма отскоци и 
значителни стойности в областта на високите 
яркости. Това обяснява факта, че изображе-
нията, получени по този алгоритъм, са с най-
високо качество. Направено е изследване чрез 
адаптивно изравняване на хистограмата, като 
се генерира резултантна хистограма с разпре-
деление, различно от равномерното – като 
експоненциална и на Релей с разделяне на 
изображението на области с размери 32х32 
(фиг. 3 г, д, е) и на 8х8 (фиг. 3 ж, з, и) облас-
ти. Получените изображения и техните хис-
тограми, когато изображението е разделено 
на 32х32 области, са със значително по-добро 
качество от изходното, но най-добър контраст 
на изображението и хистограма, която е раз-
положена в областта на полутоновете се пос-
тига с прилагането на разпределение на Ре-

лей, но се наблюдават и области на насищане. 
В изображенията, които са получени, когато 
изходното изображение е разделено на 8х8 
области хистограмата получена с разпределе-
ние на Релей няма пиксели в областта на ви-
соките яркости и с насищане. Това показва, че 
за получаване на оптимални резултати е не-
обходимо операторът интерактивно да под-
бира броя на областите, на които се разделя 
входното изображение. 

Всички показани алгоритми могат да се 
използват и при цветни изображения. Особе-
ността при тях е, че или трябва да се обрабо-
тят по отделно всеки един от основните цве-
тове RGB или изображението трябва да се 
преобразува в пространството YUV, след кое-
то масива с интензивността Y се обработва с 
избрания алгоритъм и като се използват дан-
ните в масивите U и V се възстановява цвет-
ното изображение. В някой случаи при обра-
ботка на оптични изображения не може да се 
даде еднозначен отговор за това кой от изпол-
званите методи ще осигуряви по-добро изоб-
ражение. Това още веднъж потвърждава не-
обходимостта операторът да има необходи-
мите знания и опит за правилен избор на из-
ползваните методи за обработка. Преди обра-
ботката цветните изображения са преобразу-
вани от RGB цветно пространство в цветно 
пространство L*a*b* на френската 
International Commission on Illumination. В 
това пространство L* е яркостта преобразу-
вана в нелинеен мащаб и нормирана спрямо 
еталонна бяла точка, a* и b* са цветови коор-
динати. Получения масив L* се обработва 
като черно-бяло изображение и от получения 
масив съвместно с оригиналните масиви a* и 
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b* на цветните координати се получава обра-
ботеното RGB изображение.  

 
Заключение 

 
В последно време, цифровите системи за-

мениха аналоговите при обработката на изоб-
ражения и е много важно човек да владее 
съвременните компютърни методи за обра-
ботка на изображения. В тази статия е пока-
зан един теоретично обоснован и практически 
приложен метод за обработка на изображения 
в средата на Matlab. Може да се наложи да се 
използват няколко алгоритъма за обработка 
на изображението докато се постигне жела-
ният резултат, като осветеност, цветност, яр-
кост, контраст и всичко това би могло да ста-
ва по лесно като се прилага хистограмен ана-
лиз. 

От получените резултати може да се зак-
лючи, че независимо от вида на изображение-
то най-добри резултати се получават при из-
ползване на адаптивния метод за привеждане 
на хистограмата към желано разпределение. 
Не могат да бъдат препоръчани универсални 
параметри за прилагане на този метод и опе-
раторът трябва на базата на своя опит и зна-
ния да ги подбира. Ако методът на разширя-
ване на динамичния диапазон осигурява не-
обходимото качество е препоръчително него-
вото използване от гледна точка на изчисли-
телна ефективност. Няма съществени разли-
чия при прилагането на методите за повиша-
ване на контраста върху аерофото и радарни 
изображения. 

 
Литература 

 
1. Безрядин С.Н. 2003. Основной недос-

таток сенсоров современных цифровых ка-
мер, 2003. 

2. Грузман И.С., Киричук В.С., Косых 
В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. 2000. 
Цифровая обработка изображений в инфор-
мационных системах: Учебное пособие.- Но-
восибирск: Изд-во НГТУ, 2000. - 168. 

3. Прэтт У. 1982. Цифровая обработка 
изображений. Кн.1. - М.: Мир, 1982. 

4. Петров, Живо.  2010. Алгоритъм за 
съвместна обработка на сигнали от GPS И 
INS с използване на калманов филтър, Науч-

ни трудове на русенския университет - 2010, 
том 49, серия 3.2 стр.18-22, ISSN 1311-3321. 

5. Петров, Живо. 2010. Алгоритъм за 
съвместна обработка на сигнали от GPS И 
INS с използване на филтър Монте Карло, 
Научни трудове на русенския университет - 
2010, том 49, серия 3.2, стр.23-27, ISSN 1311-
3321. 

6. Петрова, Т. 2019. Изследване и синтез 
на алгоритми за обработка на радиолокаци-
онни и оптични изображения с повишено ка-
чество, Долна Митрополия 2019, ISBN 978-
954-713-117-0. 

7. Петров, Живо. 2015. Изследване на 
микроелектромеханични инерциални сензори, 
Плевен 2015 г, ISBN 978-954-713-107-1. 

8. Фисенко В. Т., Фисенко Т. Ю. 2008. 
Компьютерная обработка и разпознавание 
изображений, Санк-Петербург, ИТМО, 2008. 

9. Antonov S. I. 2017. Comparative 
analysis of the armament and equipment support 
modules in the field of command and control 
information systems of NATO armies, 
International Scientific Journal "SECURITY & 
FUTURE“, Year I, Issue 4, p.p. 163-167, 2017, 
WEB ISSN 2535-082X; PRINT ISSN 2535-
0668. 

10. Antonov S. I. 2018. Researching the 
capabilities of information technologies for 
edjucation in design, 3D modeling and 
visualization of the working principles of 
specific armament elements, International 
Scientific Journal „MATHEMATICAL 
MODELING 2018“, Year 2, Issue 4, 2018, p.p. 
156-159, ISSN (PRINT) 2535-0986, ISSN 
(WEB) 2603-2929. 

11. Petrov, Zh., Miron, L. 2019. 
Opportunities Of a Genetic Algorithm For Static 
Calibration Of MEMS Accelerometers, 
International Scientific Conference Aviation 
Faculty, National Military University, 2019, p. 
246, ISBN 978-954-713-123-1. 

 
доц. д-р инж. Теодора Петрова,  
Национален военен университет „Васил 

Левски“, Факултет „Авиационен“, 
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил 

и Методи” 
e-mail: teodorapetrova33@abv.bg 

 



31 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 6  (1)  2019 VOL. 6  (1)  2019 
  

 
 
 
СЪВМЕСТНА ЛИНЕЙНА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ РАДАР СЪС СИНТЕ-

ЗИРАНА АПЕРТУРА 
 

Теодора Петрова 
 

JOINT LINEAR PROCESSING OF IMAGES TAKEN FROM RADAR WITH 
SYNTHESIZED APERTURE 
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ABSTRACT: During airspace monitoring, ground and water surfaces in dependence of the specific tasks re-

quired, can be solved with the use of aerial images with the help of radar with synthesized aperture. Which with 
the help of combined linear processing, an assessment can be made on aftermath damage. 

Key words: radar with synthesized aperture, unmanned aerial vehicles, images, joint linear processing. 
 

Въведение 
 
Решаваща роля в повишаването на качест-

вото на информацията от наблюдението, иг-
рае цялостното използване на данните за един 
или друг участък от земната повърхност, по-
лучени с помощта на различни датчици в ед-
но и също време, както и на един датчик или 
няколко в различни моменти от време. Като 
датчиците могат да бъдат: пасивни датчици с 
инфрачервен и оптичен диапазон, работещи в 
различни диапазони на честотния спектър; 
радар със синтезирана апертура. Последните 
представляват особен интерес, тъй като върху 
тяхната ефективност практически не влияят 
природните фактори и условията на освете-
ност. 

 
Прилагане на метода на главните компо-
ненти при обработка на изображения от 

РСА 
Един от най-елементарните методи за по-

лучаване на допълнителна информация за 
наблюдавания обект на този етап, при съв-
местна обработка на изходните данни, е фор-
мирането на вторично изображение като ли-
нейни комбинации от яркостта на първичните 
изображения. 

Новите технологии дават възможност за 
заснемането на участъци от земната повърх-
ност, чрез малки безпилотни летателни апа-
рати (БЛА). На такива БЛА се оборудват с 
навигационни системи, които използват при-
емници на глобалните спътникови навигаци-

онни системи и инерциални сензори [5,7]. За 
да могат да се използват данните от такива 
навигационни системи за заснеманите на 
изображения е необходимо те да бъдат с дос-
татъчно висока точност. За осигуряване на 
точността се използват различни алгоритми 
за намаляване на грешките от инерциалните 
сензори [2-3,17]. Използването на такива БЛА 
намалява значително разходите за заснемане 
на участъци от земната повърхност. 

Намирането и мониторинга на огнищата 
на поражение на околната среда, в следствие 
на природни катаклизми, или дейности на 
човека са едни от важните аспекти в екологи-
ята. Решаваща роля в повишаването на качес-
твото на информацията от наблюдението, иг-
рае цялостното използване на данните за един 
или друг участък от земната повърхност, по-
лучени с помощта на различни датчици в ед-
но и също време, както и на един датчик или 
няколко в различни моменти от време. Като 
датчици могат да се използват: пасивни дат-
чици с инфрачервен и оптичен диапазон, ра-
ботещи в различни диапазони на честотния 
спектър; радиолокатори със синтезирана 
апертура. Последните представляват особен 
интерес, тъй като върху тяхната ефективност 
практически не влияят природните фактори и 
условията на осветеност [4,6,8]. 

Обикновено, на етапа на вторичната обра-
ботка, данните от отделните датчици, постъп-
ват във вид на яркостно изображение в циф-
рова форма. Един от методите за получаване 
на допълнителна информация за наблюдава-
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ния обект на този етап, при съвместната об-
работка на изходните данни, е формирането 
на вторично изображение като линейна ком-
бинация от яркостта на първичните изобра-
жения. 

Приемаме, че изходните данни са набор от 
М отделни изображения на един и същ учас-
тък от земната повърхност, като всяко от тях, 
съдържа N пиксела, а в резултат на обработ-
ката се получават L изображения. Следова-
телно, изходните данни и резултатите от об-
работка могат да се представят като N реали-
зации на М и L – мерни вектори. Стойността 
на яркостта yi на i-тия пиксел ( )Ni ≤≤1  в l -тото 
формирано изображение ( )Ll ≤≤1 се опреде-
ля чрез система от уравнения: 
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 (1) 

 
където mix  е яркостта на i-тия пиксел в из-

ходното m-то изображение ( )Mm ≤≤1 , а pqg  - 
набор от тегловите коефициенти 
( )MqLp ≤≤≤≤ 1 ,1 . Казано с други думи, за 
всяко ново изображение се определя набор от 
теглови коефициенти, които, на свой ред са 
поставени в съответствие с изходното изоб-
ражение. В матрична форма изразите (1) мо-
гат да се представят във вида: 

 
ii GXY =  , (2) 

 
където Xi и Y i са вектори стълбове от пик-

селите limi yx и на изходното и на преобразу-
ваното изображение.  

Правоъгълната матрица G е съставена от 
коефициентите pqg  и има L реда и M стълба. 
Тогава ковариационната матрица: 

 
( )( ){ } T

X
T

YiYiY E GGRmYmYR =−−= .
 (3) 

В зависимост от целите на вторичната об-
работка съществуват различни методи за из-
бор на матрица G на линейното преобразова-
ние (2). По правило, изходните изображения 
се оказват корелирани. Това се обяснява с 
наличието на области със стабилни свойства 
и допълнителни специфични, изменящи се 
детайли. Подобни особености могат да бъдат 

разделени, ако матрицата G се избере така, че 
при преобразуването, изображенията да ста-
нат некорелирани, а матрицата RY диагонал-
на. 

В такъв случай, задачата за избор на G се 
свежда до решаването на проблема за диаго-
нализация на матрицата RY, което на свой ред 
е задача, за намиране на собствените стой-
ности и собствените вектори на матрицата RX 
[1].  

Броят на собствените числа и вектори се 
определя от нейния вид. В теорията за матри-
ците е показано, че за симетрична матрица, 
собствените числа трябва да са действителни, 
а собствените вектори ортогонални [9]. Пора-
ди което, ако се избират собствените вектори 
на симетричната матрица RX в качеството на 
редове на матрицата G, се достига до диаго-
нализация на RY от съотношението (3), къде-
то числата Mλλλ  ,...., , 21 , разположени на ней-
ният главен диагонал се оказват равни на съ-
ответните собствени стойности на собствени-
те вектори. 

Системата уравнения за намиране на собс-
твените вектори има множество решения. 
При поставянето върху собствените вектори 
H i на ограничение за нормиране: 

 

∑
=

==
M

j
ij Mih

1

2 ,....,2,1   при         ,1 , (4) 

решаването на системата е еднозначно с 
точност до посока, тъй като, ако някакъв век-
тор 0

iH  е решение на системата, то и векторът 
0
iH−  също ще я удовлетворява. След под-

реждане на векторите по нарастване на тех-
ните собствени числа Mλ < 1−Mλ <….< 1λ  ко-
ординатите ijh  могат да се използват като 
теглови коефициенти в системата (1) с отчи-
тане на : 

 
ijij hg = .   (5) 

Алгоритамът (1) за обработка на първич-
ните данни при избор на теглови коефициен-
ти в съответствие със съотношението (5) се 
нарича „метод на главните компоненти” 
(МГК), а резултатът от неговото прилагане-
множествата ,,...,, 21 Miii yyy  ( )Mi ≤≤1  се на-
ричат съответно първи (РС-1), втори (РС-2) и 
т.н. главни компоненти [12-13,18-19]. 

Елементите от двойките на вторичните 
изображения, съответстващи на някаква 
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двойка решения 0
iH  и 0

iH− на системата, се 
отнасят между себе си както позитив и нега-
тив. Избирането на някое от изображенията, 
което по формален признак да се отнесе към 
позитивното, а друго към негативното е не-
възможно, поради което този избор е произ-
волен [16]. Трябва да се отбележи, че от глед-
на точка на проявата на някои характерни 
особености на разглеждания кадър, изборът 
може да се окаже напълно еднозначен. Нап-
равените изследвания показват, че удачен 
критерий за избор на едно от двете решения е 
математическото очакване mY на съответното 
изходно изображение да има положителна 
стойност [10]. 

Разработен е алгоритъм за преобразуване 
на получените в резултат на обработката 
изображения, така че всички техни пиксели 
да имат положителна стойност. Алгоритъмът 
е разработен и приложен за изходни изобра-
жения с 256 нива на яркост (8-битови), но 
лесно може да бъде адаптиран и за такива с 
по-голям брой нива. За оценка на разпределе-
нието на яркостите на различните пиксели се 
използват математическото очакване m и 
средноквадратичното отклонение σ на яркос-
тите в обработеното изображение. Стъпките 
на алгоритъма са следните: 

1. Изчисляват се математическото очак-
ване и средноквадратичното отклонение на 
яркостите в обработеното изображение. 

2. Проверява се изпълнението на усло-
вието 03 <− σm . 

2.1. Ако се изпълнява условието 2 се 
проверява условието 25533 >−++ σσ mm . е 
прибавя стойността σ3−m . 

2.1.1. Ако условието 2.1 не се изпъл-
нява се извършва следното: 

2.1.1.1. Към яркостта на всички 
пиксели се прибавя стойността σ3−m . 

2.1.1.2. На всички пиксели с яр-
кост по-малка от нула се присвоява стойност 
0. 

2.1.1.3. На всички пиксели с яркост 
по-голяма от 255 се присвоява стойност 255. 

2.1.1.4. Полученото изображение се 
записва като 8 битово. 

2.1.2. Ако условието 2.1 се изпълнява 
се извършва следното: 

2.1.2.1. Към всички пиксели се при-
бавя абсолютната стойност на пиксела с най-
отрицателна стойност на яркостта. 

2.1.2.2. Полученото изображение се 
записва като 16 битово. 

2.2. Ако не се изпълнява условието 2, 
се проверява условието 2553 >+ σm . 

2.2.1. Ако се изпълнява условието 2.2 
се проверява условието 

( )[ ] 02553 <−+− σmm  и се извършва следно-
то: 

2.2.1.1. Ако се изпълнява условието 
2.2.1, към всички пиксели се прибавя абсо-
лютната стойност на пиксела с най-
отрицателна стойност на яркостта и изобра-
жението се записва като 16 битово. 

2.2.1.2. Ако не се изпълнява условие 
2.2.1 от яркостта на всеки елемент се изважда 
стойността ( )[ ]2553 −+ σm  и изображението 
се записва като 8 битово. 

3. Ако не се изпълняват нито условие 2, 
нито условие 2.2, то изображението се запис-
ва като 8 битово. 

Както следва от съотношение (3), такова 
отместване не влияе на некорелираността на 
преобразуваните изображения.  

Особеностите при формирането на главни-
те компоненти при наличие на шум са разгле-
дани в [11]. МГК може да се използва в сис-
темите за възпроизвеждане. В случай на сил-
на корелация на данните от различните из-
точници често основната част от информаци-
ята се съдържа в първите три главни компо-
ненти. Тогава е възможно те да бъдат изобра-
зени на дисплея чрез трите цветови канала 
при формирането на псевдоцветно изображе-
ние. Този метод може да бъде използван за 
компресиране на данни [15,21], което е по-
лезно при тяхната регистрация или предаване, 
при което се предават само главните компо-
ненти, в които е съсредоточена основната 
част от информацията. МГК е перспективен 
при наличие на различия между отделни 
изображения[14,20].  
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а)    б)    в) 

     
г)    д)    е) 

Фиг. 1. Прилагане на МГК при обработка на 3 изображения от РСА. 
 

На фигура 1 са показани резултатите от 
прилагане на МГК за обработка на 3 изобра-
жения (а,б и в) от РСА. Преди обработката 
изображенията са привързани чрез афинно 
преобразувание.  

От фигурата се вижда, че изображението 
на първата компонента (фиг.1г) е с по-високо 
качество от всяко от трите изходни изобра-

жения. Освен това на него и на другите глав-
ни компоненти (фиг.1д,е) някои детайли на 
изображенията са по-добре видими (това не 
се забелязва на фиг.1 поради значителното 
намаляване на размерите на изображенията).  

В таблица 1 са дадени стойностите на соб-
ствените вектори и собствените стойности, 
използвани за обработката. 

 
Таблица 1.  

 Собствени вектори 
 H1 H2 H3 
 0,5684 0,6992 -0,4336 
 0,7490 -0,6579 -0,0791 
 0,3406 0,2798 0,8976 
Собствени стойности 564,11 235,34 104,24 

 
От таблицата се вижда, че собствената 

стойност на първата главна компонента е най-
голяма, което е еквивалентно на най-голяма 
енергия в това изображение. Това съответства 
и на факта, че то е и най-информативно и с 
най-добро качество. 

В таблица 2 са показани матриците от ко-
релационните коефициенти на изходните 
изображения (И1, И2 и И3) и главните ком-
поненти (PC1, PC2 и PC3). 
 

 
Таблица 2 

 Корелационни коефициенти  Корелационни коефициенти 
 И1 И2 И3  PC1 PC2 PC3 

И1 1 0,3717 0,4972 PC1 1 9,3х10-14 14х10-14 

И2 0,3717 1 0,3514 PC2 9,3х10-14 1 20х10-14 
И3 0,4972 0,3514 1 PC3 14х10-14 20х10-14 1 
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Както се вижда от таблицата изображения-
та, получени след обработката практически са 
декорелирани. Това дава възможност върху 
тях да изпъкнат детайлите, които са различни 

в изходните изображения. По този начин мо-
же да се получи по-точна информация при 
използване на текущо изображение с такива 
от налична база данни. 

 
Таблица 3 

 Собствени вектори 
 H1 H2 
 -0,8851 0,4653 
 -0,4653 -0,8851 
Собствени стойности 75.5355 44.8770 

 
В таблица 3 са дадени стойностите на соб-

ствените вектори и собствените стойности, 
използвани за обработката. 

От таблицата се вижда, че собствената 
стойност на първата главна компонента е най-
голяма, което е еквивалентно на най-голяма 
енергия в това изображение. 

 
Заключение. 

 
Резултатите от изследванията показват, че 

методът на главните компоненти е подходящ 
за анализ на изображения, получени от БЛА 
при наличие на база данни от изображения на 
същите територии, които се наблюдават в 
момента. Целесъобразността от бъдеща упот-
реба на МГК за откриване и разпознаване на 
конкретни обекти при обработката на данни 
от многоканално дистанционно сондиране 
прави необходимо създаването и поддържа-
нето на база данни от изображения. Тази база 
данни може да съдържа както оптични, така и 
изображения от РСА. Освен това в нея могат 
да се използват и изображения, получени не 
само от БЛА, но и от изкуствени спътници на 
Земята. 

Освен МГК съществуват и други способи 
за избор на матрица G при линейно преобра-
зуване (2). В метода на независимите компо-
ненти МНК (ICA-independent component 
analysis), матрицата за преобразуване се из-
бира така, че минимизирането на функцията 
на загубите, зависи само от коефициентите от 
трети и четвърти ред. Нейните елементи се 
намират чрез градиентен метод. Ако МГК 
формира компонентите като некоригирани, то 
МНК ги прави по възможност независими. 
Методът МНК позволява да отделят редица 
характерни особености в изображението [15-
18]. 

Съвместната линейна обработка с коефи-
циентна матрица, избрана в съответствие с 

МГК се използва при обработката на много-
канални изображения.  

Целесъобразна е бъдещата употреба на 
МГК за откриване и разпознаване на конк-
ретни обекти при обработката на данни от 
многоканално дистанционно сондиране. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА МОЩНОСТТА ВЪРХУ ПРОЦЕСА  
ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА 

 
Николай Ангелов 

 
INFLUENCE OF POWER DENSITY ONTO PROCESS OF  LASER MARKING  

BY EVAPORATION ON SAMPLES OF STRUCTURAL STEEL 
 

Nikolay Angelov 
 

ABSTRACT: The influence of power density of the laser radiation on the process of laser marking by 
evaporation of samples of structural steel C20E2C, was investigation. The studies relate to a technological 
system with fiber laser, operating in the near infrared region. The graphics of the dependency of the contrast 
from the power density for two speeds of the marking from the experimental results, were made. Working 
intervals of the power density of the laser radiation for the investigated steel, were determined. 

Key words: laser marking, technological system, fiber laser, structural steel, evaporation, power density, 
contrast, speed, working interval. 
 

Въведение 
 
Маркирането на изделия е задължително 

съгласно изискванията на законодателството. 
Използват се различни методи на маркиране – 
ударно-механичен, електроерозиен, електро-
химичен, тампонен печат, ситопечат, лепене 
на етикети, лазерен. Лазерният метод има ре-
дица предимства спрямо останалите методи 
на маркиране. Най-важните от тях са: 

• възможност за маркиране на всички ви-
дове материали; 

• безконтактен метод; 
• минимална термично повлияна зона 

около зоната на въздействие; 
• висока износоустойчивост; 
• висока плътност на нанесената инфор-

мация; 
• маркировка на труднодостъпни места; 
• липса на допълнителна обработка; 
• възможност за маркиране в движение; 
• интегриране в поточни и автоматизира-

ни линии; 
• прецизност; 
• висок контраст; 
• висока производителност; 
• гъвкавост; 
• нанасяне на информация в online-

режим; 
• осигурява се висока сигурност и защита 

на информацията; 

• екологически чист процес. 
Всичко това спомага да бъде използван ла-

зерния метод все по-широко в индустрията. В 
частност това се отнася и за маркиране на из-
делия от стомана. 

Цел на публикацията е изследване на вли-
янието на плътността на мощността на лазер-
ното лъчение върху процеса лазерно марки-
ране чрез изпарение на образци от конструк-
ционна стомана C20E2C и определяне на ра-
ботни интервали за тази величина за две ско-
рости на маркиране. 

 
Изложение 

 
1. Теоретични аспекти 
Величините, които влияят на процеса ла-

зерно маркиране могат да се обединят в три 
групи: свързани със свойствата на материала; 
свързани с лазерния източник; свързани с 
технологичния процес (фиг. 1). Към тях тряб-
ва да се прибавят и две величини с комплек-
сен характер: коефициент на препокриване 
(свързан с тези на лазерния източник и техно-
логичния процес) и обемна плътност на по-
гълнатата енергия (свързана с фактори от 
трите групи) [1 – 3]. Тези основни величини 
се намират в определени физически зависи-
мости помежду си. Те са важни за разбиране 
на физическата същност на процеса. 
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СВОЙСТВА НА 
МАТЕРИАЛА

ЛАЗЕРНО 
МАРКИРАНЕ

ПАРАМЕТРИ 
НА ЛАЗЕРА

ПАРАМЕТРИ НА 
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ 

ПРОЦЕС

 
Фиг. 1. Групи величини, влияещи на процеса 

лазерно маркиране 
 

Едни от най-важните величини, които 
оказват съществено влияние при реализиране 
на процеса лазерно маркиране са плътност на 
мощността на лазерното лъчение и скорост на 
маркиране. 

Както е известно основните режими на ра-
бота на лазерите са непрекъснат и импулсен 
режим. За предпочитане е лазерите за марки-
ране да работят в импулсен режим. 

Основни величини, характеризиращи им-
пулсните лазери като средна мощност P, им-
пулсна мощност Pp, импулсна енергия Ep, 
продължителност τ и честота ν на импулсите 
са свързани с изразите 

P = Ppτν ,   (1) 
P = Epν .   (2) 

За някои лазери има и връзка от конструктор-
ско естество между част от тези величини. 

Друга основна величина е плътност на 
мощността Sq , която се определя с 
формулата 

S
PqS = ,   (3) 

където S  е лице на работното петно. 
Като се отчете, че 

4

2dS π
=    (4) 

се получава 

2
4
d
PqS

π
= ,   (5) 

където d  е диаметър на работното петно.  
Горната граница на плътността на 

мощността на всеки лазерен източник е 
предварително зададена и е необходимо да се 
определи оптималния диапазон на 
изменението й за постигане на добро качество 
на маркировката. Тя трябва да е достатъчна за 
да предизвиква стопяване и/или частично 

изпарение на материала в зоната на обработка 
при маркиране. 
 

2. Лазерна технологична система 
За лазерно маркиране се използват 

технологични системи с лазерни източници 
със средна мощност. За всеки конкретен 
случай се използва лазер с дължина на 
вълната, за която лъчението се абсорбира 
добре от материала и е с добро качество на 
лъча. 

За реализиране на експериментите е 
използвана лазерна технологична система с 
влакнесто-оптичен лазер [5, 6] – фиг. 2 и фиг. 
3. В табл. 1 са дадени някои основни 
параметри на системата. Влакнесто-
оптичният лазер работи в импулсен режим и в 
близката инфрачервена област. Той има 
малък диаметър на работното петно във 
фокус, което позволява да се достигат 
необходимите плътности на мощността на 
лазерното лъчение. Влакнесто-оптичният 
лазер е с много високо качество на лъча (M2 < 
1,1) и висок коефициент на полезно действие 
(40%). Лазерната технологична система с 
влакнесто-оптичен лазер се отличава с много 
голяма точност на позициониране, висока 
повторяемост и стабилност на параметрите 
през цялото време на експлоатация. Честотата 
на повторение на импулсите се изменя в 
широк диапазон. 
 

 
Фиг. 2. Влакнесто-оптичен лазер 
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Фиг. 3. Общ вид на лазерната технологична 

система за маркиране 
 

Таблица 1. Основни параметри на лазерна 
технологична система с влакнесто-оптичен 

лазер 
 
Параметър Стойност 
Дължина на вълната λ, nm 1 062 
Мощност P, W 40,0 
Диаметър на работното петно 
d, µm 

35 

Честота ν, kHz 5÷250 
Продължителност на импул-
сите τ, ns 

8÷250 

Импулсна енергия Ep, mJ 0,16–1,33 
Импулсна мощност Pp, kW 5,32–17,8 
Качество на лъча M2 < 1,1 
Точност на позициониране, 
µm 

2,5 

Коефициент на полезно дейс-
твие, % 

 
40 

 
3. Образци 
Експериментите се проведоха с образци от 

конструкционна стомана C20E2C. 
Химическият й състав е даден в табл. 2 [7]. 
Стоманата е с широко приложение в 
индустрията. Използва се за направа на 
тръби, фитинги, вилки, болтове, фланци, 
корпуси на апарати, оси, крепежни елементи, 
палци и др. 

В табл. 3 са представени основни 
параметри на стомана C20E2C [7]. Тя се 
отличава с високи стойности на 
коефициентите на топлопроводност и 
температуропроводност. 
 
 

Таблица 2. Химически състав на конструк-
ционна стомана C20E2C 

 
Елемент C Si  Ni S As 
Съдържа-
ние, % 

0,52- 
0,60 

0,17- 
0,37 

0,3 0.04 0,08 

Елемент Mn P Cu Cr  
Съдържа-
ние, % 

0,50-
0,80 

0,035 0,3 0,25  

 
Таблица 3. Зависимост на някои параметри 
на конструкционна стомана C20E2C от тем-

пературата T 
 

T,  
K 

k, 
W/(m.K) 

c, 
J/(kg.K) 

ρ,  
kg/m3 

a, m2/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 6,60.10-6 
1073 26 703 7624 4,85.10-6 
1173 26 703 7600 4,87.10-6 

Легенда: k – коефициент на 
топлопроводност; c – специфичен топлинен 
капацитет; ρ – плътност, a – коефициент на 
температуропроводност. 
 

4. Експериментални изследвания 
Проведени бяха серии от експерименти за 

изследване на влиянието на плътността на 
мощността върху контраста на лазерната 
маркировка. Подготвени бяха образци от 
конструкционна стомана C20E2C. Върху тях 
бяха маркирани тестови полета, състоящи се 
от две колонки с по 10 квадрата със страни   5 
mm за всеки експеримент. Използван бе 
растерен метод на маркиране. Параметрите, 
които се поддържаха постоянни по време на 
експериментите са дадени в табл. 4. 
Плътността на мощността се изменяше в 
интервала qS є [2,47.1010; 3,19.1010] W/m2 през 
8,0.108 W/m2. Експериментите се проведоха за 
две скорости на маркиране: v1 = 50 mm/s и v2 
= 70 mm/s. За да се получат по-достоверни 
резултати всеки от експериментите бе 
повторен. Контрастът на маркировката на 
всеки квадрат бе определен на 5 места и бе 
пресметната средната му стойност. 
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Таблица 3. Параметри, които не се изменяха 
по време на експериментите 

Параметър Стойност 
Скорост v1, mm/s 
Скорост v2, mm/s 

50 
70 

Диаметър на работното 
петно d, µm 

40,0 

Честота, kHz 30 
Продължителност на им-
пулсите, ns 

250 

Брой повторения N 1 
Стъпка Δx, µm 50 
Дефокусировка Δf, mm 0 

 
5. Резултати 
На фиг. 4 са представени графики от екс-

перименталните резултати на зависимостта на 
контраста k* от плътността на мощността qS 
за две скорости на маркиране: графика 1 – v1 
= 50 mm/s; графика 2 – v2 = 70 mm/s. От тях 
могат да се направят следните изводи: 

• С увеличаване на плътността на мощ-
ността се наблюдава нелинейно нарастване на 
контраста за целия изследван интервал qS є 
[2,47.1010; 3,19.1010] W/m2 и за двете скорости; 
 

30

40

50

60

70

80

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3

q  , 10   W/m

k*
, %

1

2

S
10 2

 
Фиг. 4. Графики на зависимостта на контрас-
та k* от плътността на мощността qS за: гр. 1 
– v1 = 50 mm/s; гр. 2 – v2 = 70 mm/s 
 

• Бързината на нарастване на контраста е  
за интервала qS є [2,47.1010; 2,79.1010] W/m2 

5,62.10-9 %/(W/m2) за скорост v1 = 50 mm/s; 
4,76.10-9 %/(W/m2) за скорост v2 = 70 mm/s. 
за интервала qS є [2,79.1010; 3,19.1010] 

W/m2 
3,25.10-9 %/(W/m2) за скорост v1 = 50 mm/s; 
2,75.10-9 %/(W/m2) за скорост v2 = 70 mm/s. 
• Получени бяха следните работни ин-

тервали за плътността на мощността 
qS є [2,56.1010; 3,19.1010] W/m2 за скорост 

v1 = 50 mm/s; 

qS є [2,72.1010; 3,19.1010] W/m2 за скорост 
v2 = 70 mm/s. 
 

Заключение 
От експерименталните изследвания за 

влиянието на плътността на мощността върху 
процеса лазерно маркиране на изделия от 
конструкционна стомана C20E2C посредст-
вом влакнесто-оптичен лазер са постигнати 
следните резултати: 

• Получена бе графична зависимост на 
контраста от плътността на мощността за две-
те изследвани скорости; 

• Определени бяха работни интервали 
за плътността на мощността. 

Определянето на работни интервали за 
плътността на мощността при лазерно марки-
ране чрез изпарение с влакнесто-оптичен ла-
зер на образци от конструкционна стомана 
C20E2C е необходимо за попълване на техно-
логичните таблици за изследвания процес. Те 
включват основните технологични параметри 
за лазерно маркиране с различни типове лазе-
ри, различни марки стомани и различни ме-
тоди за маркиране. 
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ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА БОРИДНИ ПОКРИТИЯ ФОРМИРАНИ ВЪРХУ ПОЛУ-
ПРОНИЦАЕМИ ПРАХОВОМЕТАЛУРГИЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СИСТЕМАТА  Fe-C-

Cu  
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WEAR RESISTANCE OF BOROID COATINGS FORMED ON SEMI-PERMEABLE 
 POWDER-METALLURGICAL MATERIALS FROM THE SYSTEM Fe-C-Cu 

 
Ivan Vinev   Neli Niкolova   Ivan Mitev 

 
ABSTRACT: In the present study, the aim is to trace the change in wear resistance values according to the 

density of the powder-metallurgical samples of the Fe-C-Cu system after being boronizing in a liquid saturated 
medium. Powders obtained by reduction -  NC 100.24,were used for the iron matrixhe. The boration was carried 
out in liquid saturated media at temperatures of 800÷1050 °C for 2 ÷ 4h. Graphical dependencies are Presented 
for the alteration of the wear resistance of unsaturated and borated specimens with density 5,80÷7,00g/cm3. 

Key words: wear resistance; boronizing; powder metallurgical materials; density; boride layer; 
 

 
Въведение 

 
Праховата металургия е прогресивен ме-

тод за получаване на изделия с конструкци-
онно и инструментално предназначение, (Ми-
тев, 2004; Митев, 2016). като основните й 
предимствата са: 
 ниски енергиини разходи;  
 безотпадна технология – 

използваемост на материала до 97%; 
 производство на детайли със сложна 

форма при минимален брой 
технологични опперации – не повече от 
3÷4; 

 възможност за създаване на 
качествено нови материали и изделия 
от тях; 

 повишаване производителността на 
труда; 

 ниска себестойност на крайното 
изделие и др. 

Специфичните особености на структурата 
и свойствата на праховометалургичните кон-
струкционни материали се определят както от 
вида и състава на изходната шихта, така и от 
наличието на остатъчна пористост в крайното 
изделие. 

Прилагането на термично и химико-
термично обработване позволява значително 
да се повишат механичните характеристики 

на праховометалургичните материали – 
.якост на огъване, относително удължение, 
твърдост и др., а също така и експлотацион-
ните им свойства – износоустойчивост, ока-
линоустойчивост, корозионноустойчивост и 
др. (Mitev and Vinev, 2018) Наличието на от-
крита – проходна, пористост обаче не позво-
лява пълноценно използване на известните в 
практиката състави за насищане в полупро-
ницаеми среди да се прилагат при насищане 
на праховометалургични детайли. 

В настоящото изследване целта е да се 
проследи промяната в износоустойчивостта в 
зависимост от плътността на праховомета-
лургични образци от системата Fe-C-Cu след 
бориране в течни насищащи среди.  

 
Експериментална част 

 
От литературата е известно, че при изно-

сване протичат процеси на срязване на мик-
рообеми от повърхността на материала. Ня-
кой автори (Ворошнин и др. 1987; Гребнев, и 
др., 1989; Самсонов и др., 1985) твърдят, че 
понижаването на износването е резултат от 
повишената твърдост на триещите се повърх-
ности. Други изследователи (Витяз и др., 
1989; Ермаков, 1986) доказват, че твърдостта 
на триещите се повърхнини не предопределя 
степента на износване и тя зависи предимно 
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от структуро-енергетичното състояние на по-
върхността преди и след повърхностното 
дифузионно обогатяване. 

В настоящата работа на изследване за из-
носоустойчивост са подложени праховомета-
лургични образци разработени на база жезнн-
те прахове NC 100. 24 легирани с 0,4%С и 
2,0% Cu. Те са получени  след двустранно 
пресоването с бързодействаща хидравлична 
преса с усилие 200÷800МРа, гарантиращо 
получаване на образци с определана и посто-
янна плътност в границите 5,80÷7,10g/cm3. 

 Пробите са спичани в лабораторна 
хоризонтална муфелна пещ с керамична 
тръба „Carbolitte” в атмосфера от дисоцииран 
амоняк – NH3

. Количественото съотношение 
на азот и водорот в работнато пространство 
на тигела е 75%H2 и 25%N2. Синтероването е 
проведено при температура 1150°С, с 
контролиране на скоростта на входящият газ 
и неговата точка на оросяване. За предотвра-
тяване окисляването на образците в процеса 
на синтероване са използвани закрити ладии 
и засиика (75%Al2O3 + 15%FeMn + 10%C), 
което способства да се ограничи до минимум 
загубата на маса на образците в следствие 
окисляването на железните прахове при висо-
ките температури на синтероване. 

Насищането на образците е проведено в 
течна насищаща среда със състав съгласно 1. 
(Mitev and  Vinev, 2018). 

 
(80÷84)%Na2B4O7 + (11÷15)%SiC + 

+ (2÷5)%K2Cr2O7   (1) 
 
Процесът на дифузионно обогатяване про-

тича при температура 950÷1050оС в 
продължение на 2÷4h. 

Изследванията за износоустойчивост са 
проведени на установка за определяне на от-
носителната износоустойчивост в лаборато-
рия за изследване на материалите при БАН. 
Като критерии за износоустойчивостта на 
формираните покрития е използван коефици-
ента „n“ които е определен по формула 2. 

 
n = ΔP/S.t, g/m2h   (2) 

 
където: ΔP – загуба на тегло за определено 

време, g; 
S – повърхност на износване, m2; 
 t – време за износване, h. 

Графичната интерпретация на получените 
при изследванията резултати в координати 
изменение на масата приведена към единица 

площ и продължителността на изпитване на 
борирани образци с различна плътност е 
представена на фиг.1÷4.  

 

 
 

Фиг.1.Изменение на износоустойчивостта на 
боридни покрития формирани върху прахови 

образци със състав NC100.24+0.4%C+2,0%Cu и 
плътност 5,80g/cm3 

 след бориране 4h при 950оС  
 
 
 
 

 
 

Фиг.2.Изменение на износоустойчивостта на 
боридни покрития формирани върху прахови 

образци със състав NC100.24+0.4%C+2,0%Cu и 
плътност 6,20g/cm3 

 след бориране 4h при 950оС  
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Фиг.3.Изменение на износоустойчивостта на 
боридни покрития формирани върху прахови 
образци със състав NC100.24+0.4%C+2,0%Cu 

и плътност 6,60g/cm3 
 след бориране 4h при 950оС  

 
 

 
 

Фиг.4.Изменение на износоустойчивостта на 
боридни покрития формирани върху прахови 
образци със състав NC100.24+0.4%C+2,0%Cu 

и плътност 7,00g/cm3 
 след бориране 4h при 950оС  

 
 
От фигурите се вижда, че в процеса на из-

следване по-голяма износване се наблюдава 
при образците с по-малка плътност – 
5,80÷6,20g/cm3. Това се обеснява с по-малката 
контактна площ между частиците в праховият 
брикет, което води до по-малко сцепление 
между тях. В резултат на това в процеса на 
триене – образец/метален диск, те по-лесно се 
откъртват от праховометалургичната матри-
ца. 

Увеличаването на плътността от 5,80 до 
7,00g/cm3, води до намаляване на загубата на 
маса в образците, което след триене в 
продължение на 14h при образци с плътност 
7,00g/cm3 е с 10.103g/cm2 по-малко в сравне-
ние с образците притежаващи плътност 5, 
80g/cm3. 

От фигурите се вижда, че износоустойчи-
востта на ненаситените образци е значително 
по-малка в сравнение с наситените такива. 
При образци с различна плътност тази разли-
ка варира в границите 8÷10 пъти.  

По-добрата износоустойчивост на насите-
ните с бор образци е следствие от формира-
ните в процеса на насищане боридни фази, 
които запълват напълно или частично по-
върхностните пори и по този начин затрудня-
ват отделянето на металните частици от мат-
рицата в процеса на триене. 

Съпоставяйки получените резултнати от 
металографският и рентгеноструктурният 
анализ се констатира, че слоевете изградени 
от боридните фази при които високоборид-
ната фаза – FeB, формира пътен слой по по-
върхността на насищаните образци имат по-
малка износоустойчивост в сравнение с тези 
при които високоборидната фаза е под фор-
мата на отделни включвания. Това е така, за-
щото относителната износоустойчивост, ре-
спективно скоростта на износване е функция 
не само от твърдостта на дифузионните соеве, 
но и от механичните и физични свойства на 
материала, в това число и от неговата крех-
кост.  

Повишаване температурата на насищане 
при бориране от 900 до 1000оС, не води до 
повишаване на износоустойчивостта на наси-
тените образци. След насищане на образците 
при 1050оС се повишава количеството на ви-
сокоборидната фаза, което води до повиша-
ване крехкостта на формираното дифузионно 
покритие, а от там и на по-лесното му откърт-
ване в процеса на триене – фиг.5.  

В процеса на изследване се констатира, че 
плътен слой от железен борид се формира 
при сумарна дебелина на покритието от 
140μm при образци с плътност 5,80g/cm3 и 
120μm при плътност 7,00g/cm3. От това след-
ва, че при бориране в продъжение на 4h при 
температура 950оС в разработеният от нас 
състав за течно бориране, се формира дифу-
зионно покритие в което високоборидната 
фаза е под формата на включвания и не обра-
зува плътен дифузионен слой. Това гарантира 
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висока износоустойчивост на боридното 
покритието. 

 
Фиг.6.Кинетични криви за износването на 

борирани образци 
 с 97,6%Fe, 0,4%С и 2,0%Cu и прътност - 

6,60g/cm3 след бориране 2h при: 
1 - 950оС и 2 – 1050оС. 

 
В процеса на изследване се забелязва раз-

сейване на получените резултати в границите 
10÷100g/cm2. То е следствие  от попадането 
на частици от боридите с висока твърдост 
между изследваната повърхност и металният 
диск, което ускорява износването на дифузи-
онното покритие. 

 
Заключение 

 
От проведените изследвания и получените 

при тях резултати могат да се формират след-
ните  по-важни изводи: 
 Констатирано е, че в сравнение с 

ненаситените образци борираните образци 
притежават 8÷10 пъти по-висока износо-
устойчивост. 
 Доказано е, че износоустой-

чивостта на образците след бориране не 
зависи от тяхната твърдост и че макси-
мална износоустойчивост притежават 
слоеве изградени от фазата Fe2B с вклю-
чвания от високоборидната фаза FeB, 
което потвърждава теорията, че износо-
устойчивостта на боридните слоеве зависи 
от енергетичното състояние на повърхно-
стта. 
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ELECTROPHILIC REACTIONS OF PHOSPHORYLATED 3-(β-HYDROXY)ALLENES 

 
Hasan Hasanov, Arzu Eshref, Emel Ramadan, Mergyul Mustafa, Ismail Ismailov,  

Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov 
 

ABSTRACT: This paper discusses a reaction of  phosphorylated 3-(β-hydroxy)allenes with protected or un-
protected hydroxyl group involving 5-endo-trig cyclization or 2,3-addition. Reaction of 3-(β-
hydroxy)allenephosphonates with electrophiles that produces 2-oxo-2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes due to the 
participation of the phosphonate neighboring group in the cyclization is described. On the other hand, 5-
hydroxyhex-(1E)-enyl phosphine oxides were  prepared  by chemo-, regio-, and stereoselective electrophilic ad-
dition to the C2-C3-double bond in the allenyl phosphine oxides and subsequent attack of the external (chlo-
ride anion) nucleophile. 

Key words: phosphorylated 3-(β-hydroxy)allenes; electrophilic cyclization/addition; 2,5-dihydro-1,2-
oxaphospholes 
 

Introduction 
 
Functionalized allenes have attracted a 

growing attention because of their versatility as 
key building blocks for organic synthesis. The 
synthetic potential of functionalized allenes has 
been explored extensively in recent years, and 
this has led to the development of novel methods 
for the construction of a variety of functionalized 
heterocyclic and carbocyclic systems [1]. An 
impressive number of heterocyclic systems has 
been prepared from allenic starting materials. 

A plethora of methods exists for the 
construction of hydroxyallenes, including 
prototropic rearrangement of propargylic 
alcohols [2], metal-catalyzed nucleophilic 
addition of propargylic derivatives to aldehydes 
[3], Cu(I)-catalyzed reaction of propargylic 
chlorides with Grignard reagents [4], metal-
catalyzed reaction of propargylic oxiranes with  
organometallic compounds [5] and ketones [6], 
and by other methods [7].  

There are methods [8] for the synthesis of 
phosphorus-containing allenes (phosphonates 
[9], and phosphine oxides [10]) including 
reactions of α-alkynols with chloride-containing 
derivatives of phosphorus acids followed by 
[2,3]-sigmatropic rearrangement.  

The literature data on the reactions of 
phosphorylated allenes with electrophilic 
reagents reveal that the reactions proceed with 
cyclization of the allenic system bearing the 
phosphoryl group (O=P-C=C=C) to give 
heterocyclic compounds in most cases and the 
outcome depends on the structure of the starting 
allenic compound as well as the type of 
electrophile used [11]. 

As a part of our research program on the 
chemistry of the bifunctionalized allenes, we 
required a convenient method to introduce a 
phosphorus-containing group such as 
phosphonate or phosphine oxide group as well 
as a β-hydroxyalkyl group in the third position 
to the allenic system of double bonds. In a 
continuation to our previous reports on the 
synthesis [12] and cyclization reactions of 
phosphorylated 1-(α-hydroxy)- [13a, 13b] and 
1-(β-hydroxy)allenes [13c, 14] as well as 
phosphorylated 3-(α-hydroxy)allenes [15], we 
have found a convenient and efficient method for 
regioselective synthesis of phosphorylated 3-(β-
hydroxy)allenes by an atom economical [2,3]-
sigmatropic rearrangement of the mediated 
hydroxy-substituted propargyl phosphite or 
phosphinite, which to be used as starting 
materials in the electrophilic cyclization/addition 
reactions. 
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Results and Discussion 
As a starting point for our investigation, we 

first examined the protection of hydroxyl group 
in 4-hydroxypentan-2-one 1 with DHP in the 
presence of PPTS [23] (Scheme 1). Thus, the 
protected hydroxyketone 2 was isolated by 
column chromatography with excellent yield 
(91%). Reaction of 2 with the generated in situ 
ethynylmagnesium bromide from ethyl 
magnesium bromide and phenylacetylene to give 
the 3-methyl-1-phenyl-5-(tetrahydro-2H-pyran-
2-yloxy)hex-1-yn-3-ol 3, which is stable and was 
isolated by column chromatography in 61% 
yield.  

With the required 2,4-diol 3 with protected 
hydroxy group at position 2 in hand, we were 
then able to investigate the proposed reactions 

with the corresponding chloro-containing 
phosphorus reagents such as dimethyl 

chlorophosphite and chlorodiphenyl phosphine 
in the presence of a base and subsequent [2,3]-

sigmatropic rearrangement of  the mediated 
propargyl phosphite 4 or phosphinite 6 (Scheme 

2).  
In the first instance, the 3-(β-

hydroxy)allenephosphonates 5 can be readily 
prepared via an atom economical [2,3]-
sigmatropic rearrangement of the protected 
propargyl phosphite 4, intermediate formed by 
reaction of the 5-methyl-6-phenylhex-5-yne-2,4-
diol 3 with protected hydroxy group at position 
2 with dimethyl chlorophosphite, prepared in 
situ from phosphorus trichloride in the presence 
of triethylamine and 2 equiv of methanol and 2 
equiv of pyridine, according to Scheme 2. 

Next, the reaction of the protected alcohol 3 
with chlorodiphenyl phosphine in the presence 
of triethylamine at -70oC gave the expected 
diphenyl 3-(β-hydroxy)allenyl phosphine oxide 7 
in very good yield (68%) as a result of [2,3]-
sigmatropic rearrangement of the protected 
propargyl phosphinite 6 for 4 hours at room 
temperature, according to the reaction sequence 
outlined in Scheme 2. 

The hydroxy group was deprotected by 
stirring the ethanol solution of the protected 3-(β-
hydroxy)allenephosphonate 5 or 3 (β-
hydroxy)allenyl phosphine oxide 7 in the 
presence of 0.1 equiv PPTS at room temperature 
for 5 hours, according to Scheme 3.  

 
PPTS, (0.1 eq.)

EtOH, rt, 5h

5, 7 8, Y=MeO, 78%
9, Y=Ph, 75%

(MeO)2P
•

Ph

O

Me

Me

OTHP

(MeO)2P
•

Ph

O

Me

Me

OH

Scheme 3
 

Phosphorylated 3-(β-hydroxy)allenes 5, 7-9 
isolated in preparative amounts allowed us to 
study its chemical behavior in the reactions with 
electrophilic reagents. 

 
Electrophilic Cyclization/Addition  

of Phosphorylated 3-(β-hydroxy)allenes 
 

We started the present study with the 
reaction of the 3-(β-hydroxy)allenephosphonates 
with protected (5) or unprotected (8) hydroxy 
group with bromine or benzeneselenenyl 
chloride (Scheme 3). We have to say that the 
reaction in the favour of 5-endo-trig mode 
afforded the 2-methoxy-2-oxo-2,5-dihydro-1,2-
oxaphospholes 10a,b to have very good yields 
(79 and 72 %) and it does not depend on the 
nature of the substituent on the hydroxy group, 
as a result of the neighboring group 
participation of phosphonate group in the 
cyclization. 
 

5, 8

E-Nu

CH2Cl2, -20oC

10a, Z=THP, E=Br, Nu=Br, 79%
10b, Z=H, E=SePh, Nu=Cl, 72%
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In order to outline the general terms of this 
methodology, the reaction of the 3-(β-
hydroxy)allenyl phosphine oxides with protected 
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and unprotected hydroxyl group 7 and 9 with 
sulfuryl chloride or benzensulfenyl chloride was 
thorougly investigated. Surprisingly, once we 
applied the current standard conditions to the 
1,3-bifunctionalized allenes comprising a 
phosphine oxide and a 3-(β-hydroxy) groups 
such as 7 and 9 (Scheme 5), the interaction 
afforded the 5-hydroxyhex-(1E)-enyl phosphine 
oxides 11a,b in 71% and 64% yields.  
 

E-Nu

11a, Z=THP, E=Cl, Nu=Cl, 71%
11b, Z=H, E=SPh, Nu=Cl, 64%

7, 9

CH2Cl2, -20oC Ph2P

Ph

O

E
Me

NuPh2P
•

Ph

O

Me

Me

OZ
OZ

Me

Scheme 5  
 

In experimental terms, the progress of all re-
actions was monitored thin layer 
chromatography and IR spectroscopy, the ob-
tained products were isolated and purified by 
column chromatography, and the structure of the 
synthesized compounds was established by IR, 
1H, 13C-and 31P-NMR spectroscopy. 

 
Conclusion 

 
In conclusion, several new phosphorylated 3-

(β-hydroxy)allenes were synthesized by a 
convenient, efficient, atom economical and 
regioselective method. Reaction of the 
phosphorylated 3-(β-hydroxy)allenes with 
protected or unprotected hydroxy groups with 
different electrophilic reagents occurs via 5-
endo-trig cyclization.  Treatment of the 3-(β-
hydroxy)allenephosphonates with electrophiles 
gives the 2-oxo-2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes 
as a result of the neighboring group 
participation of the phosphonate group in the 
cyclization, while the 5-hydroxyhex-(1E)-enyl 
phosphine oxides were  prepared by chemo-, 
regio-, and stereo-selective electrophilic addition 
to the C2-C3-double bond in the allene moiety 
and subsequent attack of  the external (chloride 
anion) nucleophile.  

Results of an initial investigation of the 
physiological activity of the heterocyclic 
compounds prepared were encouraging and the 
activity of selected compounds is now under 
extensive investigation. 
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RESEARCH ON CYCLOISOMERIZATION REACTIONS OF  
1,1-BIFUNCTIONALIZED ALLENES 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ НА ЦИКЛОИЗОМЕРИЗАЦИЯ НА  
1,1-БИФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ АЛЕНИ 

 
Исмаил Исмаилов, Ивайло Парушев, Хасан Хасанов, Мехтаб Кечиджи, Хатидже Уручева,  

Силвия Гунева, Ивайло Иванов и Валерий Христов  
 

ABSTRACT: 1,1-Bifunctionalized allenes 1 and 2 were smoothly converted into the corresponding 2,5-
dihydrofurans 3 and 4 in an 5-endo-trig cycloisomerization reaction by using 5 mol % of coinage metal salts as 
catalyst. It is the experimental conditions such as the type of the solvent, the reaction temperature, the mol % 
and the type of the catalyst that were optimized. This mild and efficient cyclization method can be applied to 
dimethyl 1-hydroxyalkyl-alka-1,2-dienephosphonates 1 and 2-diphenylphosphinoyl-2,3-dien-1-ols 2a–c and 3-
diphenylphosphinoyl-3,4-dien-2-ols 2d,e, furnishing 3-phosphorylated 2,5-dihydrofurans 3 and 4 in very good 
yields. 

Key words: 1,1-bifunctionalized allenes; cycloisomerization; coinage metal catalysts; 2,5-dihydrofurans.  
 

Introduction 
 

1,1-Bifunctionalized allenes are important in-
termediates in organic synthesis due to the pres-
ence of the C=C bond as well as the five-
membered ring. These allenes and their deriva-
tives are structural subunits that could be found 
in a wide variety of natural products. These find 
application as flavor and fragrance compounds 
and pharmaceuticals [1] and represent pivotal 
structural elements in a wide variety of different 
biologically active molecules. For example, they 
can be found in mycotoxins such as verruco-
sidine [2] and the structurally related citreovi-
ridine [3], as well as vitamin A metabolites [4], 
polyether antibiotics [5], spiroketals [6] and even 
amino acids [7].. Consequently, much attention 
has been paid to the development of efficient and 
diverse synthetic methods for construction of this 
five-membered ring system [8]. 

In recent years the transition metal-catalyzed 
cyclization of functionalized allenes bearing a 
nucleophilic center has attracted considearble 
attention [9]. More particularly, the cyclization 
reactions of allenols catalyzed by Ag(I) [10], 
Hg(II) [11], Pd(0) [12], Pd(II) [13], or Ru(III) [14] 
have become quite useful methodologies for the 
synthesis of five-, or six-membered oxygen-
containing heterocycles. Krause’s group has report-

ed a highly efficient and stereoselective synthesis of 
2,5-dihydrofurans by Au(I)- and Au(III)-catalyzed 
[15] cycloisomerization of α-hydroxyallenes 
[16]. Moreover, the method is not restricted to 
the cycloisomerization of α-hydroxyallenes to 
2,5-dihydrofurans [16], rather, it was recently 
extended by Krause’s group to the corresponding 
endo-cyclization of β-hydroxyallenes, α-/β-
aminoallenes [17], and α-thioallenes [18] to the 
corresponding five- or six-membered O-, N-, or 
S-heterocycles. The method of choice, however, 
is the use of transition metal catalysts since this 
combines high reactivities and excellent yields 
with a tolerance to many functional groups. 

The literature data on the reactions of phos-
phorylated allenes with electrophilic reagents 
reveal that the reactions proceed with cyclization 
of the allenic system bearing the phosphoryl 
group (O=P-C=C=C) to give heterocyclic com-
pounds in most cases and the outcome depends 
on the structure of the starting allenic compound 
as well as the type of electrophile used [19]. Sev-
eral diethylphosphono-substituted α-allenic alco-
hols [20] and glycols [21] were prepared by Brel 
[22] directly from alcohols by Horner-Mark rear-
rangement of unstable propargylic phosphites 
and used as starting materials for study of the 
cyclization in the presence of AgNO3 [21,23] 
and CuCl2 [22]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6272136/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6272136/
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Our long-standing research program focuses 
on the development of efficient cyclization reac-
tions of 1,1- [24] and 1,3-bifunctionalized allenes 
[25]. More specifically, our attention is drawn to 
phosphorylated hydroxyallenes as 1,1-
bifunctionalized allenes that comprise a phos-
phoryl and a hydroxyalkyl group. The applica-
tions of these groups as temporary transformers 
of chemical reactivity of the allenic system in the 
synthesis of eventually heterocyclic compounds 
are of particular interest. These molecules can be 
considered a combination of an allenephospho-
nate or allenyl phosphine oxide and a hydroxy-
allene and they are supposed to have different 
reactivity profiles in cycloisomerization reac-
tions. Our recent research has led to a significant 
result, whereby we have developed a convenient 
and efficient method for the regioselective syn-
thesis of phosphorylated α-hydroxyallenes using 
an atom economical [2,3]-sigmatropic rear-
rangement [26]. In this paper, we present recent 
results of ongoing studies dedicated towards the 
optimization of the experimental conditions and 
the catalyst efficiency in the coinage metal salts-
catalyzed cycloisomerization of α-hydroxyalkyl-
allenephosphonates and phosphine oxides to 3-
phosphorylated 2,5-dihydrofurans, which strong-
ly improve the scope of  this method. 

 
Results and Discussion 

 
In addition to our previously reported prepa-

ration [27] of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by 
electrophilic cyclization of the 1-hydroxyalkyl-
allenephosphonates 1 and allenyl phosphine ox-
ides 2 due to the participation of the phosphonate 
neighboring group in the 5-endo-trig cyclization, 
we  carried out the cycloisomerization reaction 
of the abovementioned compounds 1 and 2 in the 
presence of coinage metal salts as catalysts. Our 
initial work began with the cycloisomerization 
reaction of the model α-hydroxyalkyl-
allenephosponate 1а with AgNO3 in order to 
optimize the reaction conditions such as the 
influence of the solvent, the reaction 
temperature, the mol % and the type of the 
catalyst. The reaction occurred with formation of 
the dimethyl (5-ethyl-5-methyl-2,5-
dihydrofuran-3-yl) phosphonate (3a, Scheme 1). 
The results are summarized in Table 1. 

At the very beginning, the reaction occurred 
in 1,2-dichloroethane at −20 °C with 10 mol % 
of catalyst (Table 1, entry 1). The yield was 41%. 
On the other hand, when we used 5 mol % of 
catalyst to carry out the reaction at 0 °C or room 

temperature in the same solvent the yield in-
creased considerably (Table 1, entries 2 and 3). 
Lower yield was obtained at reflux in the same 
solvent (Table 1, entry 4). It is obvious that the 
optimal temperature for the cycloisomerization 
reaction of compound 1а is room temperature. 
The use of polar solvents such as chloroform, 
ethanol, acetonitrile and THF at room 
temperature with 5 mol % AgNO3 produces the 
product in relatively good yields (Table 1, entries 
5–8). A lower yield occurred in toluene (Table 1, 
entry 9). When the solvent was a mixture of 
acetone and H2O [10] at room temperature the 
yield was 77% with 5 mol % of catalyst (Table 1, 
entries 11 and 12). The data confirm that the 
optimal conditions for cycloisomerization of 
model compound 1а (Table 1, entry 14) are 
methylene chloride, 5 mol % catalyst and room 
temperature. We found that reactions occurring at 
low or high reaction temperatures different from 
the optimum afford lower yields (Table 1, entries 
2, 4 and 13). We also saw a lower yield when we 
used 10 mol % of catalyst at room temperature in 
dichloromethane (Table 1, entry 15). The type of 
catalyst and its influence on the yields of the 
cycloisomerization products of the α-
hydroxyalkyl-allenephosphonates 1a-e was also 
of great interest to us. We thus conducted a series 
of experiments to optimize the reaction 
conditions of the model compound 1а (Scheme 
2). We applied the following coinage metal salts 
as catalysts: AgNO3, AgClO4, AuCl, AuCl3, 
ZnCl2, NiCl2, PtCl2, SnCl2, AlCl3, PdCl2, 
Pd(PPh3)4, CuCl2, CuCl, CuBr, and CuI. The 
data reveal that both Au and Ag are excellent 
catalysts. Pd, Cu(II) and Pt are very good 
catalysts for our experiments. It becomes 
obvious that Zn, Ni, Sn and Al are relatively 
good catalysts. It is the Cu(I) catalysts that are 
bad. Table 2 presents the characteristics of all the 
above-mentioned catalysts in the 
cycloisomerization reaction of the model 
compound 1а.  

The next step in our study was to explore the 
possibilities of the cycloisomerization reactions 
of the α-hydroxyalkyl-allenyl phosphine oxides 
2а-e synthesized by us. At the very beginning, 
we used 2-diphenylphosphinoyl-4-methylhexa-
2,3-dien-1-ol (2a) as a model compound. The 
optimal cycloisomerization conditions included 
dichloromethane as solvent, 5 mol % catalyst and 
room temperature. The reaction occurred via an 
5-endo-trig cyclization to give 4-
(diphenylphosphinoyl)-2- ethyl-2-methyl-2,5-
dihydrofuran (4а, Scheme 2). We performed a 
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series of experiments with the sole intention of 
determining the best catalysts bearing in mind 
two criteria-highest yield and shortest reaction 
time. The model compound 2а reacts with the 
catalysts shown in Table 2, in which the yields 
obtained and the reaction time of the preparation 
of isomer 4а are presented. The experimental 
data reveals that the best catalytic characteristics 
correspond to Au, Ag and Pd catalysts (Table 2). 
The Cu(II), Zn and Pt catalysts that show very 
good results. The Sn, Al and Ni are relatively 
good. 

The investigation on the cycloisomerization 
reaction of the synthesized series of α-
hydroxyalkyl- allenephosphonates 1a-e was in-
tended to be systematical. We applied the opti-
mized reaction temperature, type of the solvent 
and molar ratio of the catalyst conditions in re-
gard to the substrate. Having in mind that gold 
catalysts are expensive and sensitive to moisture, 
we decided to use AgClO4 as a main catalyst in 
cycloisomerization reaction in order toextend our 

study (Scheme 3). The results are explicit 
enough-a catalytic 5-endo-trig 
cycloisomerization occurs and the hydroxy group 
participates as an internal nucleophile to give the 
2,5-dihydrofuran-3-yl  phosphonates  3  in  very  
good yields. 

Our study was systematized also on the 
cycloisomerization of a series of α-hydroxyalkyl-
allenyl phosphine oxides 2a-e in methylene 
chloride at room temperature (Scheme 3). 
Moreover, it was the AgClO4 catalyst, which is 
easily accessible and relatively good, that was 
used in our research. The results are 
undisputable-the 3-diphenylphosphinoyl-2,5-
dihydrofurans 4 are produced as a result of the 
participation of the neighboring hydroxy group 
as an internal nucleophile in the cyclization 
process. Table 3 shows the reaction times and 
yields of the cycloisomerization  reaction of the 
α-hydroxyalkyl-allenephosphonates 1a-e and 
allenyl phosphine oxides 2a-e. 
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Conclusions 
 
In conclusion, we have developed a coinage 

metal-catalyzed cycloisomerization of phosphor-
ylated α-hydroxyallenes, which provides an effi-
cient route to 3-phosphorylated 2,5-
dihydrofurans. Due to the ready availability of 
the starting materials and the catalyst, the con-
venient operation and mild conditions (room 
temperature, short reaction time), the very good 
yields and the usefulness of the resulting 2,5-
dihydrofuran products, the reaction shows poten-
tial and will be useful in organic synthesis as 
well in the application of the method in target-
oriented synthesis. Further investigation on the 
chemistry of other phosphorylated allenols for 
the synthesis of different heterocyclic systems is 
being intensively carried out in our laboratory. 
Moreover, results of an initial investigation of 
the biological activity of the compounds pre-
pared were encouraging, and the antibacterial 
and antifungal activities of selected compounds 
are now under investigation in our University. 
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СИТЕМИ SCADA – ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА СИТЕМИТЕ  
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SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION  – SECURITY AND PROTECTION 

POLICIES 
 

Ekaterina Otsetova-Dudin, Svetlana Siarova  
 

 
ABSTRACT: The report describes the architectural model of SCADA systems. Modern technological ad-

vances, characterized by technological improvements, an increase in the number of devices available on the 
network, lead to an increase in the vulnerability of the entire system or its part. The variety of solutions offered 
by these systems requires their use in strategically important sectors of the economy. For these reasons, the se-
curity of SCADA systems is extremely important. To provide the necessary protection, an integrated approach 
and policy is proposed for effective protection. 

Key words: Supervisory Control And Data Acquisition, Industry 4.0, IoT, Ladder Logic, Hardware 
Description Language  

Въведение 
 
Системите от програмни и апаратни сред-

ства за предаване на данни SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) 
осигуряват локално или отдалечено управле-
ние на параметрите на технологични процеси 
в различни промишлени отрасли. Те осигуря-
ват директна комуникация с различни полеви 
устройства - сензори, клапани, помпи, мото-
ри, задвижвания и др. Основната им функция 
е получаване на данни от отдалечени уст-
ройства, с цел осигуряване на контрол и уп-
равление, посредством софтуерна платформа.  

Съвременните софтуерни платформи 
SCADA разполагат с графични интерфейси, 
ресурси за включване на известителни уст-
ройства, комплексни инструменти за съхра-
няване, обработка и анализ на данни в реално 
време, включително идентифициране на тен-
денции в исторически план и т. н. 

Разнообразието от решения, които предла-
гат SCADA системите налага тяхното използ-
ване в много отрасли и редица  
стратегически важни за икономиката про-
мишлени и инфраструктурни обекти. Поради 
тези причини сигурността на тези системи е 
от изключително значение.   

Функции 

С насъпване на ерата на Industry 4.0 и IoT 
платформите SCADA се изпозлват за комп-
лексен мониторинг, събиране, обработване и 
запис (с логове) на данни в реално време, 
посредством интерфейс човек-машина (HMI) 
(. Bhattacharjee, A., S. 2004).  

 
 
SCADA системите са системи със строго 

разпределена архитектура на функциите, като 
осигуряват:  

 
• Автоматизирана разработка и програмно 

обезпечаване без това да налага необходи-
мостта от реално програмиране;  

• Събиране и обработка на първична ин-
формация от по-ниско ниво стоящи уст-
ройства в системата; 

• Регистриране на сигнали при аварийни 
ситуации; 

• Съхраняване и пост-обработка на инфор-
мация, чрез интерфейси и база данни; 

• Предоставят средства за визуално предс-
тавяне на информацията (във вид на гра-
фики, хистограми и др); 

• Възможност за регулиране на набор от ве-
личини и параметри.   
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Базова архитектура на SCADA 
 
Една базова, йерархична структура на 

SCADA системите включва четири нива, вся-
ко от които изпълнява точно фиксирани фун-
кции (Stouffer, K., 2006):  

 
1. Полево оборудване. 
2. Програмируеми логически контроле-

ри (PLC) и/ли отдалечени терминални възли 
(Remote Terminal Units – RTUs).  
 

Програмируемо логическите контролери и 
отдалечените терминални възли са микро-
компютри, комуникиращи с множество обек-
ти (процесно оборудване, HMI, сензори и 
крайни устройства) като насочват информа-
цията към настолни компютри или персонал-
ни мобилни устройства, на които е инстали-
ран SCADA софтуер.  

PLC са програмирани на LL (Ladder Logic, 
логиката на стълбата) или HDL (Hardware 
Description Language, хардуерно описание на 
езика). Програмата се прехвърля в PLC с по-
моща на  софтуер, предоставен от производи-
теля, или специализиран инструмент за ръчно 
програмиране (Stouffer, K., J. Flaco, 2006).  

Ladder logic възниква като метод за доку-
ментиране и проектиране на релейни стойки, 
използвани първоначално за съхраняване на 
железопътно сигнализиращо оборудване или 
телекомуникационни релета. Ladder logic се 
използва предимно от производителите на 
PLC в Съединените щати.  

В доклада се предлага, програма която 
осигурява управление на системата чрез 
превключвател (включване или изключване). 
 
 Пример 1: 
 
||       switch         control      || 
||-------]  [--------------(  )-------|| 
||------[END]---------------------|| 

 
За разлика от Ladder Logic, хардуерните 

описателни езици HDLs, като специализирани 
компютърни езици, се използват за програ-
миране на структурата, проектиране и рабо-
тата на електронни и цифрови логически схе-
ми. HDLs е текстово описание, състоящо се 

изрази, изявления и контролни структури из-
глеждат като типичен език за програмиране.  

За разлика от повечето езици за програми-
ране  хардуерните описателни езици,  включ-
ват понятието време. Verilog е обикновен 
HDLs език, стандартизиран като IEEE 1364.  

В доклада се редлага програма написана 
на езика Verilog изпълняваща същата задача 
както в пример 1. 
 
Пример 2:   
 

always@(*) Control = Switch 
 

Програмируемите логически контролери 
обработват, разпределят и визуализират не-
обходимите данни, с цел вземането на ин-
формирани решения от страна на операторите 
на процесните съоръжения, полевото оборуд-
ване и  управленския персонал (фиг.1) (Bolton 
2015, c.5 ). 

 

 
 

Фиг. 1. Програмируеми логически 
контролери 

 
3. Комуникационна мрежа 
4. SCADA софтуер 

 
В доклада се предлага примерен архитек-

турен модел на SCADA система на фиг.2. 
Първото ниво в предложената система е т.н 
клиентско ниво, представляващо набор от 
устройства (от лаптопи до мобилни телефо-
ни).  

В посочения архитектурен модел клиентът 
е софтуерен продукт, състоящ се от интер-
фейс човек- машина (HMI) и средства за 
свързване към SCADA възел, комуникиращ в 
реално време със системите за автоматизация 
и системите за управление чрез Serial, 
Ethernet или частни комуникации (комерси-
ални драйвери) (Energy, U.D.o., 2003) 

. 
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Фиг. 2.  Архитектурен модел на SCADA 

 
Възелът в системите SCADA осигурява 

връзката между хардуера за автоматизация на 
системата и съответните клиенти. Тази връзка 
се осъществява чрез интернет, серийна връзка 
или чрез локалната мрежа (LAN) (Broadwin, 
2014). 

По своята същност възелът представлява 
SCADA "сървър", който комуникира с базата 
данни или със сървър за свързване и вгражда-
не на обект за управление на процеси  (Object 
Linking and Embedding for Process Control -
OPC) (. Chakrabarti, A., 2002). 
 
Характеристики на съвременните SCADA 

платформи 
 
Основните характеристики на съвремен-

ните SCADA платформи са: 
• Гъвкавост по време и място, поради нали-

чието на приложения, позволяващи на 
потребителите лесно проектиране и разра-
ботване на различни приложни програми в 
реално време от всяка точка на света.  

• Възможност за оптимизиране с въвежда-
нето на  IT стандарти, практики и  
технологии (такива като SQL и уеб-
базирани приложения), се постига оптими-
зиране на производителността, надежд-
ността, ефективността и сигурността, про-
изводителността на съвременните SCADA 
системи. С помоща на SQL бази данни се 
постига лесната интеграция и унифициран 
поток на данните в съществуващите MES 

(manufacturing execution system) и ERP 
(enterprise resource planning) системи.  

• Технологичен напредък. Третата индуст-
риална революция поставя фокус върху 
автоматизацията на системите, докато за 
четвъртата индустриална революция от 
особено значение са иновативните произ-
водствени решения, на базата на свързани, 
интегрирани, модулни, облачни и интели-
гентни технологии (Инженеринг ревю, 2, 
2013)  
Усъвършенстването на технологиите, уве-

личаването на броя на онлайн достъпните ус-
тройства, води до повишаване  уязвимостта 
както на контролираните сектори, така и на 
цялата система. От друга страна стоят хакер-
ските атаки, които намаляват функционал-
ността или  водят до срив на цялата система.  

Всичко това поставя на преден план въп-
роса за сигурността на съвременните систе-
мите SCADA. 
 

Компютърни вируси 
 

В последните години сред най-
популярните компютърни вируси насочени 
към индустриалните и инфраструктурните 
обекти са Stuxnet, Duqu, Flame и Gauss (Oman, 
P., 2001,).  

 
Най – често срещаните акаки на SCADA 

платформите могат да се групират в няколко 
категорий:  
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• Злонамерени софтуер (malware) -поврежда 

част или всички данни в системата. За 
предотвратяване на тяхното влиание се 
прибягва към инсталиране на т.н back 
doors (скрит метод за идентификация или 
заобикаляне на компютърните системи) 
или key stroke loggers. 

• Координирани атаки за разпространение 
на злонамерен софтуер са т.н паразитни 
мрежи (Bot-network). Пример координира-
на атака е вирус  троянски кон (Zeus) кой-
то с помоща на технологията key-logging 
превзема различна по своята същност ин-
формация чрез фалшиви HTML (Hypertext 
Markup Language) форми за логин. 

• Атаките от тип DoS (denial of service), за-
ливат с безполезен трафик системата като 
понижават нейната работоспособност. 
 

Защита на сигурността на ситема 
SCADA 

 
Мерките за защита на сигурност на 

SCADA ситемите преминава през няколко 
подхода: 
 
• Ограничаване на физическите атаки чрез  

изолиране и ограничаване на достъпа до 
системите. Този технологичен  подход се 
характеризира с лесна достъпност до ин-
формация, паралелно с развитието  на ко-
муникационните среди, внедряването на 
TCP/IP протоколите и уебтехнологиите,  
увеличава риска за сигурността на систе-
мите SCADA.  

• Идентификация с помоща на споделени 
пароли. С тази техника се осигурява опре-
делен комфорт за редовите потребители, 
но отпада необходимостта от диференци-
рано задаване на права за достъп, които да 
гарантират отговорност към сигурността 
на системата (Pollet, J., 3002). 

• Използване на защитни стени и антиви-
русни програми за откриване на пробиви и 
уязвимости (Intrusion Detection Software-
IDS). Те осигуряват мониторинг на постъ-
пилите в системата пакети в съответствие 
с предварително избраната политика на 
филтрация. Чрез разделяне и изолиране на  
отделни подмрежи, се постига повишаване 
на сигурността на системата. С помощта 
на редица инструменти за прилагане на 
политики за сигурност се постига блоки-

ране на  съобщенията (с изключение на 
специално разрешените) между незащите-
ната корпоративна LAN и защитените ICS 
мрежи. От друга страна защитите филтри-
рат достъпа  на потребителите до отделни-
те устройства в зависимост от задължени-
ята и отговорностите си.  

• Основните видове защитни стени постигат 
филтриране на пакети (packet filtering fire-
walls) и проверка на състоянието на връз-
ките (stateful Inspection),  

• Приложните прокси защитни стени са изг-
радени върху шлюзове (application-proxy 
gateway firewalls), Intrusion Prevention Sys-
tems - IPS и други. 

• Изпозлване на безжични канали за преда-
ване на информация – радиочестоти, кле-
тъчни услуги, стандарта за безжична връз-
ка 802.11 и др.  
 
Практиката показва, че всяка от тези мер-

ки сама по себе си не е достстъчна за цялост-
на, надеждна и ефективна защита на системи-
те SCADA.  Необходим е интегриран подход 
и разработване на политика и система за оси-
гуряване на ефективна защита.  

 
Инженерния метод или т.н. „йерархия на 

контролите“ не присъства в компютърната 
сигурност, той осигурява контрол върху бе-
зопасността чрез следните политики: 

 
1. Елиминиране на риска (Pollet, J., 3002). 
2. Подмяна на риска (Ezell, B., 2003). 
3. Проектиране на контроли (изолиране на 

риска). 
4. Административни контроли - промяна 

на начина на работа на хората (например чрез  
обучение) 

5. Лични предпазни средства и осигурява-
не на  резервна защита при риск. (Butterworth-
Heinemann, 2012). 

 
Вяка системата за сигурност обхваща тех-

ническите спецификации, което от своя стра-
на налага разработването на стандарти за ин-
формационна сигурност на етапа на внедра-
ване на платформите  SCADA.  

 
Заключение  

 
В съвременната модерната,  високотехно-

логична индустрия, се налага разработването 
на усъвършенствани SCADA решения. Огро-
мения напредък в съвременното развитие на 
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процесните производства, улеснява управле-
нието на данни като налага комбинираненто 
на SCADA с хибридните MES ситеми.  

При сривове и аварии на физическите уст-
ройства и хардуерна инфраструктура, често 
се стига до необратима загуба на критични 
данни, което налага съхраняването им в об-
лачни сървъри.  

От друга страна хакерските атаки и ком-
пютърните вироси изискжат комплексни мер-
ки  за защити на на информацишта и цялата 
система.  

Идентифицирането на проблемите в една 
сложна система може да бъде трудно и като 
такова изисква по-сложни инженерни подхо-
ди. 

 
Литература 

 
1. Bhattacharjee, A., S. 2004, Flannigan, and J. 
Nasholm, SCADA System Security. 
http://www.automationtechies.com/sitepages/pid
1363.php 

2. Butterworth-Heinemann, 2012, Lees' Loss 
Prevention in the Process Industries: Hazard 
Identification, SAM MANNAN, Texas, USA 

3. Chakrabarti, A. and G. Manimaran, 2002,  
Internet Infrastructure Security: A Taxonomy. 
IEEE Network, 2002. 
 

4. Energy, U.D.o., 21, 2003, Steps to Improve 
Cyber Security of SCADA Networks 

5. Ezell, B., 2003,  Security and Risk 
Management in SCADA Systems. in National 
SCADA Conference. Sydney, Australia. 

6. Oman, P., E. Schweitzer, and J. Roberts, 
2001, Safeguarding IEDs, Substations, and 
SCADA Systems against Electronic Intrusions.  

7. Pollet, J., 2002, Developing a Solid 
SCADA Security Strategy in Sensors for 
Industry. 

8. Riptech, 2001, Understanding SCADA System 
Security Vulnerabilities 

8. Stouffer, K., J. Flaco, and K. Kent, 2006, 
Guide to Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA) and Industrial Control 
Systems Security. 2006, National Institute of 
Standards and Technology: Gaithersburg. 

9. William Bolton, 2015, Programmable 
Logic Controllers,  Jonathan Simpson, USA 

10. Broadwin, 2014, 
WebAccessSCADANode-
WebenabledSCADAsoftware for industrial, 
http://broadwin.com/SCADA.htm 00000, 

11. Списание Инженеринг ревю, бр.5, 2017 
24.07.2017, https://www.engineering-
review.bg/bg/savremenni-scada-sistemi/2/3686/ 

12. Списание Инженеринг ревю, бр.2, 2013 
https://www.engineering-review.bg/bg/virtualna-
sigurnost-na-scada-sistemi-v-kritichni 
infrastrukturi/2/2129/, 

 
 
 

  

 
Автор: Екатерина Оцетова- Дудин 
Университет: Висше училище по телекому-
никации по пощи 
Катедра: Информационни технологии 
Адрес: София, 1700, Студентски град, 
бул.“Акад. Стефан Младенов“ 1 

 
e-mail: eotsetova@abv.bg 
 
Автор: Светлана Сярова 
Университет: Университет по библиотекоз-
нание и информационни технологии 
Катедра: Компютърни Науки 
Адрес: гр. София, п.к. 1574, 
бул. Шипченски проход №69А 
 
e-mail: S.syarova@unibit.bg 
 

 

http://www.automationtechies.com/sitepages/pid1363.php?fbclid=IwAR3vtvO3a5r42jwJ3FGq7vBS75ZBrVjFXBUxX5QmYkxh0JvOPIUK4XJ9Gl0
http://www.automationtechies.com/sitepages/pid1363.php?fbclid=IwAR3vtvO3a5r42jwJ3FGq7vBS75ZBrVjFXBUxX5QmYkxh0JvOPIUK4XJ9Gl0
http://broadwin.com/SCADA.htm%2000000
https://www.engineering-review.bg/bg/savremenni-scada-sistemi/2/3686/
https://www.engineering-review.bg/bg/savremenni-scada-sistemi/2/3686/
https://www.engineering-review.bg/bg/virtualna-sigurnost-na-scada-sistemi-v-kritichni%20infrastrukturi/2/2129/
https://www.engineering-review.bg/bg/virtualna-sigurnost-na-scada-sistemi-v-kritichni%20infrastrukturi/2/2129/
https://www.engineering-review.bg/bg/virtualna-sigurnost-na-scada-sistemi-v-kritichni%20infrastrukturi/2/2129/
mailto:eotsetova@abv.bg
mailto:S.syarova@unibit.bg


  61 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 6  (1)  2019 VOL. 6  (1)  2019 
  

 
 
 

МЕТОД НА ПРОИЗВОДНА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ПЛАТИНА(IV) 

 
Чанд Паша, Красимира Станчева 

 
DERIVATIVE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINATION  

OF PLATINUM(IV) 
 

Chand Pasha, Krasimira Stancheva 
 

ABSTRACT: A first order derivative spectrophotometric method has been developed for the determination 
of platinum(IV) in synthetic mixtures and industrial catalysts. The method is based on the reaction of 
platinum(IV) with new chromogenic reagent glyoxal (p-anisyl)-thiosemicarbazone (GA-TSC) to give red 
coloured species. First order derivative spectrum of Pt(IV)-GATSC complex shows two troughs at 418 and 510 
nm and two zero-crossing points at 405 and 462 nm and 462 nm corresponds to the λmax of the complex. The 
relative standard deviation was in all instances less than 1% and highlighted good accuracy and precision of the 
proposed method. The results obtained are accurate and reproducible. The method is simple, sensitive and 
selective in aqueous medium without prior separation or extraction. 

Key words: platinum(IV) determination, first order derivative spectrophotometry, GATSC. 
 

Introduction 
 
Derivative spectrophotometry is an analytical 

technique of great utility for extracting both 
qualitative and quantitative information from 
spectra composed of unresolved bands, and for 
eliminating the effect of baseline shifts and base-
line tilts [1]. It consists of calculating and plot-
ting one of the mathematical derivatives of a 
spectral curve. Derivative spectrophotometry is 
now a reasonably prized standard feature of 
modern micro-computerized Uv spectropho-
tometry [2]. The aim of this work was to develop 
and validate first derivative spectrophotometric 
method for the determination of platinum(IV). 

Platinum and its alloys are extensively used 
as catalysts [3] in a number of catalytic 
operations involving manufacture of food 
products, chemical products, in reforming of hy-
drocarbons, in fuel cells, in the curing of silicone 
elastomers, etc. Due to its resistance against 
chemical attack, durability and infusibility, plati-
num and its alloys are used in chemical industry 
for components subjected to corrosion and high 
temperature. It readily alloys with other metals of 
the same group viz., Ir, Rh, Os and Pd. Alloys 
containing 5-10% Ir or 5% Ru are used in jewel-
lery.  

Large number of reagents have been 
recommended for spectrophotometric 

determination of platinum either directly or after 
extraction into suitable solvent. Among the 
important methods used to determine platinum 
are stannous chloride and rhodamine 6G-SnCl2. 
Stannous chloride [4-6]  method is insensitive 
and the later require extraction [7] into suitable 
organic solvent. Stannous chloride reacts with 
Pt(IV) in presence of dilute hydrochloric acid to 
yield yellow-orange complex in aqueous 
medium. The coloured complex is also 
extractable into higher alcohols, ethers and 
esters. Numerous organosulphur and azo 
reagents have been used for the 
spectrophotometric determination of platinum, 
but only few derivative spectrophotometric 
methods have been reported [8-10]. The detailed 
survey on the spectrophotometric determination 
of platinum is presented in the literature [4-10]. 

The proposed new chromogenic reagent 
glyoxal (p-anisyl)-thiosemicarbazone (GATSC) 
is highly sensitive for the determination of trace 
amount of platinum (IV). The proposed method 
has been successfully applied for the 
determination of platinum in various catalysts 
and synthetic mixtures. The method involves 
first derivative spectrophotometry. 

 
 
 
 



  62 

Experimental 
Apparatus 
A Systronics 2201 UV-VIS Double Beam 

Spectrophotometer with 1 cm quartz cell was 
used for the absorbance measurements and a pH 
meter WTW pH 330, was used. 

 
Reagents and Solutions 
Solution of GATSC (0.1%) was prepared in a 

1:1 mixture of ethanol and dimethylformamide 
(CH3)2NC(O)H (DMF) by dissolving the 
recrystallised compound. The standard stock 
solution of Pt(IV) was prepared by  dissolving 1 
g ampoule of chloroplatinic acid ( Johnson 
Mathey, England) in 1000 mL of 2N 
hydrochloric acid. Stock solution was 
standardised gravimetrically and working 
solution containing 100 μg mL-1 was prepared by 
suitable dilution. Acetic acid 10M was prepared 
and used in the present study.  Solutions of the 
studied interfering ions were prepared by dis-
solving the required amounts of analytical grade 
reagents. 

 
Recommended procedures 
The following procedures were suggested 

after an exclusive and thorough study of various 
parameters (results and discussion) involved in 
the development of coloured species. 

 
GENERAL PROCEDURE 
Known amounts of Pt(IV) (3.4-46 µg) were 

transferred into a series of 10 mL calibrated vol-
umetric flasks. To each of these were added 
GATSC (1.0 mL, 0.1%), acetic acid solution (3 
mL, 10M) and 3 mL of DMF. The reaction 
mixture was warmed on a water bath for 5 min at 
about 60°C, cooled to room temperature and 
made up to the mark with distilled water. The 
absorbances were measured at 462 nm against 
the reagent blank.  

The first  order derivative spectra were rec-
orded with Δλ=2 nm, scan speed of 370 nm/min 
and slit width of  1 nm in the wavelength range 
350-650 nm against reagent blank. The first 
order derivative amplitudes were measured at 
418 and 525 nm. Calibration graph was 
constructed by plotting the derivative amplitudes 
against the concentration of platinum(IV) ions. 

 
Analysis of Pt(IV) in catalysts 
Industrial catalyst (about 0.4 g) sample was 

transferred into a 250-mL beaker. It wass treated 
with 5 mL of 2N HNO3 and covered. 10 mL of 
aqua regia was added after the gas evolution was 

ceased and solution was evaporated to near 
dryness on a sand bath. The residue was 
dissolved in 5 mL of 2N nitric acid and diluted to 
100 mL with distilled water. Suitable aliquots of 
this solution were taken and analysed for 
platinum by recommended general procedure. 

 
Analysis of Pt(IV) in synthetic samples 
Synthetic samples containing Ir, Ru Rh and Pt 

were prepared and analysed according to the 
recommended procedure. 

 
Synthesis of GATSC 
Glyoxal (p-anisyl) thiosemicarbazone was 

synthesised by refluxing 1:2 molar amounts of 
glyoxal and (p-anisyl) thiosemicarbazide in 
presence one drop of H2SO4 in ethanolic medium 
for 1 h. The resulting solid was recrystallised 
from a 1:1 mixture of DMF and ethanol (m.p.= 
220-222oC, yield 80%).  

 
Results and Discussion 

 
The absorption spectra of the coloured 

complex showed characteristic absorption 
maxima at 462 nm, where the reagent blank 
showed negligible absorbance (Figure 1). 

The first order derivative spectra were 
recorded with reference to the corresponding 
reagent blank in the wavelength range 350-650 
nm. First order derivative spectrum of Pt(IV)-
GATSC complex shows two troughs at 418 and 
510 nm and two zero-crossing points at 405 and 
462 nm. Zero-crossing point at 462 nm 
corresponds to the λmax of the complex. The first 
order derivative spectrum of the system is shown 
in Figure 2. 
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Fig. 1. Absorption spectra of Pt(IV) (2.0 μg mL-

1)-GATSC complex against reagent blank - a and 
GATSC against distilled water - b 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
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Fig. 2. First derivative spectra of Pt(IV)-GATSC 
system: (a-e)[1.5, 2.0, 2.5, 3.0 and 4.0 μg ml-1] of 

Pt(IV) and (f) reagent blank 
 
Optimisation of experimental conditions 
The optimum reaction conditions necessary 

for the development of the coloured complex 
was established via number of preliminary stud-
ies measuring the absorbance of the coloured 
complex at λmax for a series of solutions by 
varying one parameter at a time and fixing the 
others. 

 
Selection of the medium 
There is no colour formation in acids like 

sulphuric, nitric and phosphoric acid and slow in 
hydrochloric acid. In presence of acetic acid the 
colour formed is clear and showed maximum 
absorbance and there was no colour formation in 
bases such as NaOH and NH4OH. Studies 
revealed that, acetic acid 3.0 mL (10M) was 
found to be optimum for the colour development 
of the system. The results are shown in Figure 3. 

 
Effect of temperature 
The formation of coloured complex was slow 

at room temperature and require at least 30 min 
or at warm condition to attain maximum absorb-
ance. Hence, Pt(IV)-GATSC reaction mixture 
was warmed at different temperature and time on 
a water bath. It was observed that the coloured 
complex showed maximum absorbance at 60°C 
and require minimum time of 5 min.  

 
Effect of DMF content 
Pt(IV)-GATSC coloured complex formed is 

precipitate in aqueous medium. Various organic 
solvents such as acetone, ethanol and DMF have 
been tested to solubilise the coloured complex in 
aqueous medium. It was found that, acetone and 
ethanol is ineffective and precipitates but not 

with DMF. It was found that, 30-40% of DMF is 
required to get clear coloured complex.  

 
Effect of reagent concentration 
Different molar excess of GATSC were add-

ed to fixed metal ion concentration and absorb-
ances were measured according to the standard 
procedure. At least 10-fold molar excess of rea-
gent was found to be required for achieving col-
oured species of optimum stability and sensitivi-
ty (Figure 4). It was noticed that an excess of 
reagent had no effect on sensitivity, stability or 
λmax of the complex. However, 1 mL of 0.1% 
GATSC in a total volume of 10 mL was recom-
mended for further analytical studies. 
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Fig. 3. Effect of concentration of acetic acid on 
the absorbance of Pt(IV)[2 µg mL-1] - GATSC 

complex 
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Fig. 4. Effect of GATSC on the determination 

of Pt(IV) (2.0 μg mL-1) 
 
Calibration graph and analytical parameters 
Under the recommended conditions, absorb-

ances (at λmax, 462 nm) and first order derivative 
amplitudes (at 418 or 510 nm) were recorded for 
a series of solutions containing different amounts 
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of platinum(IV). Calibration graphs were 
constructed by plotting absorbances or derivative 
amplitudes against concentration of platinum(IV) 
(Figures 3 and 4). 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

462 nm

Ab
so

rb
an

ce

Concentration of Pt(IV), µg mL-1

 
Fig. 5. The Beer law plot for zero order method 

of Pt(IV)-GATSC system 
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Fig. 6. The Beer law plots for first derivative 

method of Pt(IV)-GATSC complex 
 

The optimum concentration ranges obtained 
from Ringbom plots are 0.34 –4.6 and 0.3-4.6 µg 
mL-1 for zero and first order derivative method, 
respectively. The molar absorptivity, the Sandell 
sensitivity, specific absorptivity, slope, intercept 
and correlation coefficient values are 
summarised in Table 2. The linear regression 
analysis of the change in absorbance or 
derivative amplitude, versus metal ion 
concentration shows a good linear fit. The high 
value of correlation coefficient and closeness of 
the intercept to zero show that calibration graphs 
are linear and obey the Beer law. Based on the 
better sensitivity, selectivity and reproducibility, 
measurement of derivative amplitudes at 510 nm 
is recommended for the determination of 
platinum(IV)  in various samples. 

The accuracy of the proposed method was 
checked using known amounts of platinum(IV). 
The low percentage RSD and percentage error 
values calculated from five replicate analyses 
indicate good precision of the proposed method. 
The results are presented in Table 3. 

 
Effect of diverse ions 
The effect of diverse ions on the determina-

tion of Pt(IV) was investigated in zero and first 
derivative modes. An error of less than ±3 % in 
the absorbance values was considered to be tol-
erable. It was found that metal ions like Rh(III), 
Ir(III), Zr(III), Ru(III), Ce(IV), Zn(II), Cd(II), 
Mg(II), alkali and alkaline earth metal ions and a 
large number of anions do not interfere even  in 
large excess. Pd(II), Cu(II), Co(II) and Ni(II) 
interfere. 

 
 

Table1. Analytical parameters of Pt(IV)-GATSC complex 
 

Parameters Normal,  
462 nm 

First derivative, 
418 nm 

First derivative,  
510 nm 

Molar absorptivity,ε (L mol-1 cm-1) 3.8×104 --- --- 
The Sandell sensitivity (ng cm-2) 5.1 --- --- 
Specific absorptivity, a (mL g-1 cm-1) 0.193 --- --- 
Linear range (µg mL-1) 0.34 –4.6 0.34-4.6 0.3-4.6 

Regression analysis (y)a    
Slope, m 0.18067 0.00589 0.01113 
Intercept, c 0.00486 2.06×10-4 5.06×10-4 
Correlation coefficient, r 0.99928 0.99952 0.99816 
Relative standard deviation ( %)b 1.174 0.0293 0.0109 
% Range of errorb (95% confidence limit) 1.12 1.34 0.98 

 

a y = mx + c where y - absorbance/derivative amplitudes, m – slope,  x - concentration of platinum(IV), c – in-
tercept;  b for five replicate analyses within the Beer law limits;  c recommended for estimation. 
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Table 2. Determination of Pt(IV) in hydrogenation catalyst 
 

Sample Pt(IV) taken 
(µg mL-1) 

Pt(IV) found* 
(µg mL-1) 
standard 
method 

RSD 
(%) 

Pt(IV) found* 
(µg mL-1) 
proposed 
method 

RSD 
(%) 

t-test F-test 

S-1 1.65 1.646 0.82 1.665 1.19 1.36 1.21 
 2.70 2.702 0.98 2.652 0.95 1.58 1.43 
S-2 3.25 3.248 0.75 3.239 1.31 1.27 1.13 
 1.85 1.847 1.03 1.860 1.43 1.14 1.07 

*Mean value of five determinations. 
 

Table 3. Determination of Pt(IV) in synthetic mixtures 
 
Pt(IV) taken 
(µg mL-1) 

Rh(III) add-
ed (µg mL-1) 

Ir(VI) added 
(µg mL-1)  

Ru(III) add-
ed (µg mL-1) 

Pt(IV) 
found* 

(µg mL-1) 

Recovery 
(%) 

Relative 
error 

RSD 
(%) 

1.25 9.50 --- --- 1.239 99.12 -0.88 0.77 
3.50 15.00 --- --- 3.470 99.14 -0.85 0.96 
4.25 3.65 --- --- 4.218 99.24 -0.75 1.07 
0.80 --- 14.5 --- 0.792 99.00 -1.00 0.64 
2.65 --- 18.0 --- 2.611 98.52 -1.47 0.99 
1.55 --- 7.5 --- 1.545 99.67 -0.32 0.72 
3.75 --- --- 6.5 3.710 98.90 -1.06 1.18 
1.80 --- --- 22.6 1.789 99.40 -0.61 1.01 
2.20 --- --- 8.0 2.190 99.54 -0.45 0.65 
1.50 1.22 0.85 1.05 1.480 98.66 -1.33 1.31 
3.00 0.88 2.35 1.35 2.940 98.00 -2.00 1.08 
2.25 1.86 1.45 0.75 2.210 98.22 -1.77 0.97 

*Mean value of five determinations.
The interference due to Pd(II) can be masked 

by adding 100 ppm of dimethylglyoxime and 
Cu(II), Co(II) and Ni(II) by adding 500 ppm of 
Na2EDTA. Also, interference can be minimised 
in the derivative mode as spectral profiles of the 
coloured species of the interfering ions get re-
solved from that of the analyte. 

 
Analytical applicability 
The proposed method is tested with the 

analysis of industrial catalysts and synthetic 
mixtures. The results obtained are satisfactory 
with the actual values, indicating high sensitivity 
of the method. Analysis of industrial catalysts 
was compared with rhodamine 6G-SnCl2 
method. The students t-values at 95% confidence 
level and the variance ratio F-values calculated 
for p = 0.05 did not exceed the theoretical values, 
indicating that there was no significant difference 
in accuracy and precision between proposed and 
reference method. The percentage recovery and 
low RSD values indicates that the method is 
effective. The results are reported in Tables 2 
and 3. 

 
 
 

Conclusions 
 
The developed first order derivative spectro-

photometric method is advantageous in terms of 
simplicity, selectivity and sensitivity. The meth-
od does not require tedious separation or solvent 
extraction procedures. Most of the commonly 
associated metal ions do not interfere and utilisa-
tion of first order derivative spectrophotometry, 
increased the tolerance limit, sensitivity and se-
lectivity. The low percentage relative standard 
deviation and percentage recovery values high-
lighted good accuracy and precision of the pro-
posed methods. The results obtained by the pro-
posed method are accurate and reproducible. The 
proposed method have been successfully applied 
for the determination of platinum(IV) in various 
synthetic mixtures and hydrogenation catalysts. 
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ИНВЕРСИОННО ВОЛТАМПЕРОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНГАН  
В ПОЧВИ И МОРСКА СОЛ 

 
Денчо Станев, Красимира Станчева, Веска Шивачева,  

Христивелина Жечева, Виктория Трифонова 
 

ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF MANGANESE IN SOILS 
AND SEA SALT 

 
Dencho Stanev, Krasimira Stancheva, Veska Shivacheva, Hristivelina Jecheva, Viktoria Trifonova 
 
ABSTRACT: Anodic stripping voltammetric determination of manganese ions in soil and sea salt from 

Bourgas region is developed. A methodology for analyzing manganese is developed and the optimal conditions 
of the analysis are determined. The stripping peaks are obtained at -1200 mV to -1600 mV at a potential sweep 
rate 100 mV/s, supporting electrolyte 0.1 N HNO3 and ammonia acetic buffer. The calibration curve is obtained 
in the linear range of 0.5-400 ppb. The method has good reproducibility, selectivity and sensitivity. 

Key words: anodic stripping voltammetry, manganese determination, environmental samples  
 

Въведение 
 

Въпросът за инверсионното волтамперо-
метрично определяне съдържанието на мик-
роколичества манган в някои природни обек-
ти като почви и продукти на соледобива се 
свързва с особеностите на мангана като пред-
ставител на тежките метали и неговото здрав-
но-екологичното въздействие, необходимост-
та от синхронизиране на българските дър-
жавни стандарти с европейското екологично 
законодателство по отношение съдържанието 
на тежки/токсични метали, тенденцията за 
използване на твърди електроди и електроди 
с тънък Hg филм,  предимствата на този елек-
трохимичен метод пред спектрофотометрич-
ните методи, както и сравнително неголемия 
брой публикувани резултати в специализира-
ната научна литература относно инверсион-
ното волтамперометрично определяне на 
елемента.  

Манганът е жизнено важен микро- и био-
елемент, който  участва в окислително-
редукционните биохимични процеси под 
формата на кофактор на ензими в организма.  

В резултат на многостранното му участие 
в метаболизма на растенията елементът влияе 
върху редица стопански показатели на кул-
турните растения - съдържание на захарите в 
кореноплодите на захарното цвекло и плодо-
вете на ягодата, на скорбялата в клубените на 

картофите, на белтъците в зърното на житни-
те, на витамин С в плодовете на ягодата и на 
зеленчуковите култури. 

Хроничната експозиция на високи нива на 
манган обаче предизвиква невротоксичен 
ефект, водещ до изменения в ензимната ак-
тивност поради свързването му с кислород, 
азот и сулфхидрилни групи на протеини. Това 
налага необходимостта от изследване съдър-
жанието на манган в околната среда. 

Предишни наши изследвания на природни 
обекти (питейна вода, повърхностна вода, 
морска вода и луга) показват съдържание на 
манган в пределно допустимите концентра-
ции съгласно нормативната уредба. 

Цел на настоящото изследванет е инверси-
онно волтамперометрично определяне    
съдържанието на йоните на манган в природ-
ни обекти като почви и продукти на солодо-
бива. 

Замърсяването с манган  на почвите се 
дължи предимно на природни източници  
(манганови находища -пиролузит, по-високо 
съдържание на манган в почвите) и на техно-
генни източници (фероманганово производс-
тво, използването на манган в акумулаторни 
батерии за мобилни телефони, като катализа-
тор,  сплави, микродобавка в храни, торове, 
пигментни бои, бензини под формата на ме-
тилциклопентадиенил манганов трикарбонил, 
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оксиженни заварки, отделящи манганови ок-
сиди  MnO3 и MnO4 и др.  

Изследвания на манган в почвите показват  
съдържанието около 0,01% - 0,04%. Общото 
количество на манган в повърхностните хори-
зонти на българските почви е в границите 
0,018−0,332%. Най-високо съдържание на 
манган е установено в сивите горски почви, 
смолниците върху плиоценски глини и други. 
Индикатор за степента на техногенно замър-
сяване на почвите са подвижните форми. Ки-
селинно-разтворимата форма на мангана ва-
рира от 31 до 68 % (Узунов, К., В.Захариева, 
В.Коларова и др.,1996). Достъпната за расте-
нията форма на мангана, съответства на изв-
лечената форма на елемента с амонячно-
ацетатен буфер (4,7-12,8%).  Мангановият (II) 
йон е стабилна форма в течната фаза на поч-
вата, а Mn(III) и Mn(IV) са стабилни в твърда-
та фаза на почвата (Горбанова-Варотто, 
А.,2003). Мобилността  на мангана в почвата 
зависи от условията (киселинност, влага, на-
личие на лиганди, концентрация, биологична 
активност), а разтворимостта зависи от ре-
дукционния потенциал и рН на почвата. (Ва-
силев, А. 2008). Изследвания показват, че 
почвите в България имат значителен запас от 
киселинно разтворим, т.е. усвоим от растени-
ята  манган от 14 до 110 mg в 100 g почва, 
като е становено, че манганът се натрупва в 
най – горния слой. Съдържанието на елемента 
е регламентирано като съответно ПДК за Mn 
в сол за хранителни цели  е 2 mg/kg  съгласно 
Наредбата за изискванията към състава и ха-
рактеристиките на солта за хранителни цели. 

Съгласно Наредба № 3 от 1 август 2008 г. 
за нормите за допустимо съдържание на 
вредни вещества в почвите елементът манган 
не е включен към тежките метали и металои-
ди с токсично действие като As,Cd,Cu, Cr, Ni, 
Pb, Hg. 

 
Експериментална част 

 
    Изборът на метода  инверсионна вол-

тамперометрия  за изследване на манган в 
природни обекти се определя от неговата ви-
сока чувствителност при достатъчна точност, 
добра възпроизводимост, селективност, бър-
зина, ниска себестойност, безопасно  и лесно 
обслужване на апаратурата, широки области 
на приложение, автоматизиране на химичния 
анализ и използване на съвременно специали-
зирано програмно осигуряване с удобен ин-
терфейс, позволяващо автоматично регистри-

ране аналитичния сигнал, сравняване площи-
те на съответните пикове и изчисляване кон-
центрацията на определяните елементи при 
съхраняване на емпиричната информация. 
Предимство на метода е възможността за оп-
ределяне на следи от  манган при съвместно 
присъствие на йони на други метали (алкал-
ни, алкалоземни метали, Pb, Co, V, Mo, Cr, Ni, 
Cd, Zn, Cu, Tl, Fe, Al).  

Анализът на специализираната  научна ли-
тература относно волтамперометричното оп-
ределяне на манган разкрива редица особе-
ности, свързани с електрохимичното поведе-
ние на мангана, което се определя от различ-
ните форми на присъствие на елемента   
(Брайнина, Х.З., Е.Я. Нейман, В.В. Слепуш-
кин. 1988), (Выдра, Ф., К. Штулик, Э. Юлако-
ва. 1980), (Зайцев, Н., Д. Станев, Л. Маркова 
и др. 2007), (Матакова, Р.Н. 2013), (Стамов, С. 
2009), (Хенце, Г. 2014), (Harvey, D. 2010), 
(Kang, W. X.Pei, E.Haynes, W. Heineman. 
2014). 

Във  водни разтвори на живачен електрод 
йоните Mn(II) се редуцират с образуване на 
необратима вълна, чийто потенциал се нами-
ра между -1,5 и -1,6 волта. В кисели разтвори 
на определението пречи отделящият се водо-
род. За определяне на следи от манган  пос-
редством инверсионна волтамперометрия  се 
използва процесът на концентриране (отлага-
не) във вид на метал (амалгамиран с живак) и 
анодно разтваряне (анодна инверсионна вол-
тамперометрия). 

Mn2+ + 2e + Hg → Mn(Hg)               
Редукционният процес се извършва на  

стационарен живачен електрод  в областта 
от  ̶ 1,6  до  ̶ 1,9 волта. Видът на фоновия разт-
вор и рН може да измести тази област в опре-
делена посока до  −1,2 V и −1,4 V. Градуиро-
въчната крива е линейна за ниски концентра-
ции на манган  поради малката разтворимост 
на мангана в живака (при температура  20 0С 
е  0,0018 мас.% или 0,0066 ат.%, а коефици-
ентът на дифузия  DHg е 1,84.105  cm2s-1). 
Трудността на определяне на манган се опре-
деля от  факта, че предварителното  отлагане 
на  живачния филм върху работния електрод 
се извършва в азотнокисела среда, докато 
вълната на окисление на мангана в 0,1 N 
HNO3  се маскира от анодния ток на фона, 
затова определението на манган не трябва да 
се провежда в силно азотнокисела среда.  То-
ва налага компромисно решение, свързано с 
прехвърляне на електрода в разтвори при раз-
лично рН за отделните етапи на аналитичното 
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определение (образуване на живачен филм и 
концентриране на мангана под формата на 
амалгама). 

 
Апаратура 
Анализът на микроколичества  (под 0,1 μg) 

манган е извършен с помощта на съвремен-
нен многофункционален електрохимичен 
комплекс Инверсионен волтамперометър (по-
лярограф) „Екотест–ВА”, снабден с модерен 
микропроцесор и съвременно специализирано 
програмно осигуряване с удобен интерфейс. 
Изчисляването на концентрацията на опреде-
ляния  компонент може да се  проведе по  
различни методи (по метода на една, две или 
три добавки на  стандартни разтвори,  по ме-
тода на  сравнението, по градуирана графика 
или по произволна формула). 

 

 
 
Фигура 1. Външен вид на апаратура, със-

тояща се от инверсионен волтамперометър 
„Екотест – ВА” и компютър с работна прог-
рама. 

 

 
 
Фигура 2. Външен вид (А) и работна повърх-

ност (Б) 
1- работен стъкловъглероден електрод 
2- спомагателен пирографитен електрод 
3- ключ на сребърнохлориден сравните-лен елек-
трод 
4- стъклен корпус на датчика 
5 и 6 - тефлонови изолационни пръстени. 
 

В хода на определението върху повърх-
ността на работния електрод се отлага  живак 
тънък филм 3–5 µm  чрез електролиза предва-
рително in situ-на място, т. е. непосредствено 

в анализирания  разтвор. Мангановите йони 
се редуцират електролизно и се концентрират 
във вид на метал, амалгамиран с живак върху 
работния електрод в областта -1,5 до -1,6 вол-
та при  фонов електролит 0,1М NaHCO3 
(рН=5—6) или амонячен буфер. В резултат на 
следващо анодно разтваряне върху волтампе-
рограмата се  регистрират  инверсионни  пи-
кове, по които се съди за концентрацията на 
определяния елемент. 

 
Реагенти и разтвори 
За аналитичното определяне на манган се 

използват реактиви с квалификация „чисти за 
анализ”, а разтворите са приготвени с ултра-
чиста вода. 

-изходен разтвор на Hg(NO3)2 с концен-
трация 5 g/dm3 в 0,1 М НNO3 (изходно вещес-
тво Hg(NO3)2·Н2О). 

-работен разтвор на Hg2+ с концентрация 5 
mg/dm3 (разреждане на изходния разтвор  5 
g/dm3 1:1000). Приготвя се чрез разреждане 
на 1 сm3 разтвор  с концентрация 5 g/dm3 до 
1000 сm3 в 0,1 М НNO3.  

-работен разтвор на Hg2+ с концентрация 
100 µg/dm3 или 0,1mg/dm3 (разреждане на 
разтвор  5 mg/dm3 1:50). Приготвя се в деня на 
изследване чрез разреждане на 1 сm3  разтвор 
с концентрация 5 mg/dm3 до 50 сm3 в 0,1 М 
НNO3. 

-изходен разтвор на Mn2+ 5 g/dm3 (изходно 
вещество Mn(NO3)2·4Н2О). 

-работен разтвор на Mn2+ с концентрация 5 
mg/dm3 (разреждане на изходния разтвор  5 
g/dm3 1:1000). Приготвя се чрез разреждане 
на 1 сm3 разтвор  с концентрация 5 g/dm3 до 
1000 сm3 в 0,1 М NaHCO3.  

-работен разтвор на Mn2+ с концентрация 
100 µg/dm3 или 0,1 mg/dm3 (разреждане на 
разтвор  5 mg/dm3 1:50). Приготвя се в деня на 
изследване чрез разреждане на 1 сm3  разтвор 
с концентрация 5 mg/dm3 до 50 сm3 в 0,1 М 
NaHCO3. 

-разтвор на NaHCO3 с концентрация 0,1 
mol/dm3 (фон). 

-концентриран  разтвор на Na2SO3. 
- амонячно буфер. 
За приготвяне на всички разтвори се из-

ползва  апарат за ултрачиста вода Purelab 
Classic Elga. 

Пробовземане и пробоподготовка Про-
бовземането на почви се извършва от едно-
родни по почвен състав места със сонда на 
дълбочина от 0 до 20 cm,, след което се квар-
това, стрива в порцеланов хаван,  пресява се 
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през неметално сито с диаметър на отворите 1 
mm. Около десет грама от пресятата почва се 
стрива в хаван и се  притегля  проба от 0,5 до 
2,0 грама. Прибавят се 100 ml съответен разт-
ворител и се разбърква многократно. За опре-
деляне на подвижните киселинно-разтворими 
форми на манган пробата се обработва с  0,1 
N HNO3, а за определяне на достъпните за 
растенията форми  с буфер  (рН=4,8). Полу-
чените почвени извлеци се филтруват през 
филтър синя лента. От така приготвената 
проба се вземат 20 cm3 и се прехвърлят в 
електролизната клетка. Прибавя се 1 cm3 фо-
нов разтвор и пробата се подлага на инверси-
онно волтамперометрично определяне  за 
манган.  

Пробите от морска сол са с маса 1-3 g. 
 

Методика за анализ на манган 
Разработена е методика за анализ на ман-

ган в природни обекти (почви, морска сол) 
чрез прилагане на електрохимичния метод 
инверсионна волтамперометрия. Извършено е 
изследване и уточняване на оптималните ус-
ловия за провеждане на волтамперометрич-
ния анализ  за   съдържание на микроколичес-
тва манган-време за натрупване на живачен 
филм върху работния електрод (300 sec), кон-
центрация на живак (100 µg/dm3), скорост на 
изменение на потенциала (100 mV/s), потен-
циал на натрупване на манган върху живач-
ния филм (—1600 mV), концентрация на Mn2+ 
(100 µg/dm3). 

Анализът се провежда в следната последо-
вателност: 

-Пробовземане и пробоподготовка по 
стандартна методика. 

-Подготовка на прибора, електродите и 
разтворите. 

-Проверка на електрохимичната клетка. 
-Установяване на работен режим- ампли-

туда на изменящото се поляризиращо напре-
жение, начално напрежение, скорост на изме-
нение на поляризиращото напрежение, чувст-
вителност и др. параметри. Чувствителността 
се избира при потенциал, по-голям от   0,2V. 

-Инверсионно волтамперометрично из-
мерване на пробите. 

Първото измерване е електрохимично 
очистване на работния електрод, при опреде-
лени положителни потенциали (извършва се в 
разтвор на 0,1 М НNO3 за време от  200-300  
секунди   при 100 mV). 

Второто измерване е отлагане с висока 
скорост при предварително подбрани отрица-

телни  потенциали на живачен филм, необхо-
дим за по-нататъшни определения (извършва 
се в разтвор на 100  µg/dm3 Hg2+ в 0,1 М 
НNO3 за време 150 s в условия на конвекция). 

Третото измерване е подбор на условия, 
при които манганът се разтваря анодно с об-
разуването на определени инверсионни  пи-
кове, по които се съди за неговата концентра-
ция. Измерването се извършва в разтвор от 
20,00 cm3 проба, 1 cm3 фонов електролит 0,1 
N   NаHCO3  и 0,1 cm3 конц. разтвор Na2SO3 
(редукционна среда) за още 150 секунди  с 
цел образуване на амалгама между живака и 
редуцирания манган. Прехвърлянето на елек-
трода в съответните електролизни клетки 
трябва да се извършва без прекъсване на 
електрическата верига. След изтичане на за-
даденото време от 300 сек и спиране на кон-
векцията в режим на линейно променящ се 
потенциал със скорост 50-100 mV/s започва  
процесът на анодно разтваряне.  

- Регистриране на волтамперометричните  
криви. 

 - Въвеждане на стандартни добавки от ра-
ботен разтвор на Mn2+ с концентрация 100 µg/ 
dm3. Опитът може да се проведе с няколко 
стандартни добавки, чийто обем и концент-
рация се определят експериментално за всяка 
проба, така че височината на аналитичния пик 
с добавка да се увеличи 1,5-3 пъти при значе-
ния на параматрите. Общият обем на всички 
разтвори добавени в електрохимичната клет-
ка, не трябва да превишава 10% от обема. 

- Регистриране на инверсионни волтам-
перограми с добавките  в автоматичен режим 
с възможност за корекция. 

- Анализ и обработка на полярограмите, 
изчисляване концентрацията на манган.  

При извършване на определянето се спаз-
ват изискванията за безопасна работа с жи-
вачни и манганови съединения. 

Анализът се провежда при следните пара-
метри: потенциал на пика за манган   −1500 
mV, диапазон на тока  2÷200 µА, време на 
електрохимичното очистване на електрода 
300 s, време за натрупване на мангана  върху 
електрода 300÷600 s при скорост на измене-
ние на потенциала: 50-100 mV/s, концентра-
ционен интервал 0,5− 20 µg Mn/dm3, открива-
ем минимум  0,1  µg/dm3, относителна грешка  
10%. 
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Резултати и дискусия 
 

Определянето на  концентрацията на Mn2+ 

изисква серия стандартни разтвори, чийто 
състав максимално се доближава до състава 
на анализирания разтвор, като условията на 
регистрация на пиковете на стандартните раз-
твори и на анализирания разтвор трябва да са 
еднакви. За целта се използва серия  стандар-
тни разтвори на манган с обеми с обем 1,00, 
2,00, 3,00, 4,00 сm3, които се прибавят към 
проба с обем 20,00 сm3 Mn2+ µg/dm3 или ppb. 
Концентрацията на получените разтвори е 
съответно 0,1000, 0,2000, 0,3000, 0,4000 Mn2+ 
µg/сm3. Те се анализират съобразно методи-
ката, а регистрираните волтамперни зависи-
мости са представени на фиг.3. 

 

 
 
Фигура 3. Зависимост на аналитичния сигнал 

от концентрацията  на Mn2+ 
Линии във възходящ ред: 1) дейонизирана во-

да, 2) 0,1 N HNO3, 3)100 µg/dm3 Hg2+,                       
4) 1cm3100 µg/dm3 Mn2+, 5) 2cm3 100 µg/dm3Mn2+, 
6) 3cm3 100 µg/dm3 Mn2+,  7) 4cm3100 µg/dm3 Mn2+ . 

 
Изместването на пика на мангана в посока 

на положителни стойности на  потенциала 
може да бъде обяснено с влиянието на 
концентрацията на останалите йони в пробата 
(матрица), което е особено изразено при 
пробите от почви. 

Липсата на пикове в първите две линии 
означава, че дейонизираната вода и разтворът 
на азотна киселина не са онечистени с Mn2+ 
йони и са подходящи за използване при ана-
лиза. Емпиричните данни се обработват ма-
тематически, като графичното представяне на 
сигнала за стандартната серия за манган има 
вида, посочен на фиг. 4. 

 

y = 270x + 6,2
R² = 0,9842
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Фигура 4. Калибрираща графика на 

стандартна серия за волтамперометрично 
определяне на манган 

y- големина на тока i, µА, отчетена по волтам-
перограмата 

С-концентрация на  Mn2+, µg /dm3 
R2- корелация. 
Опитно определената концентрация на 

манган в серията стандартни разтвори се из-
числява по формулата: Сх = (y−6,2)/270. 

Средната стойност на относителната 
грешка е 9,6125%. Получените данни 
илюстрират точността на проведения анализ. 

 
Резултати от изследвано съдържание 

на манган в морска сол 
Волтамперометричната крива от проведе-

ното изследване е представена на фиг. 5. 
 

 
 
Фигура 5. Волтамперограма на проба от мор-

ска сол с  маса 1 g. 
Линии във възходящ ред: 1)светло синя линия фон 
0,1 N HNO3, 2)жълта линия 100µg/dm3 Hg2+,           
3) червена  линия проба без добавка, 4) розова 
линия проба с добавка 5 cm3100µg/dm3 Mn2+, 
5)тъмно синя линия проба с втора стандартна до-
бавка 10 cm3100µg/dm3 Mn2+ 

 
Изчисленията са извършени по метода на 

стандартите по формулата: 
 Сх =  Сст.hx/hст, където:  
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Сх - концентрация на анализирания разтвор; 
Сст - концентрация на стандартния разтвор; 
hx - височина на вълната на анализирания 
разтвор; 
hст - височина на вълната на стандартния 
разтвор. 

Опитно определената стойност  28.10-3  %  
и се доближава до ПДК на манган в сол за 
хранителни цели (2 mg/kg) съгласно Наредба-
та за изискванията към състава и характерис-
тиките на солта за хранителни цели. Относи-
телното стандартно отклонение е Sr =17%.  
 

Резултати от изследвано съдържание 
на манган в почви  
Проведено е изследване на почвени извлеци 
за съдържание на Мn в почви от  Стадион 
„Нефтохимик“ (карбонатен чернозем и речен 
пясък –покритие на повърхностния слой на 
терена на стадиона и дълбочинана слоя 0―20 
cm), като  е определена  киселинно-
разтворимата форма на манган в 0,1 N HNO3 
и  достъпната за растенията форма на манган 
в буфер рН= 4,8. 

Волтамперометричните криви от проведе-
ното изследване са представени на фиг. 5 и 
фиг. 6. 
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Фигура 6. Волтамперограма на проби от поч-

вени извлеци в амониево-ацетатен буфер рН= 4,8 
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Фигура 7. Волтамперограма на проби от поч-

вени извлеци в 0,1 N HNO3
 

 

Получени са стойности  за киселинно-
разтворима форма на манган в 0,1 N HNO3 
48,0 mg/kg  и стойности за достъпната за рас-
тенията форма на манган в буфер рН= 4,8 е 
7,6 mg/kg. 

 
Изводи 
Разработена е методика за анализ на ман-

ган в почвени извлеци  и на морска сол чрез 
прилагане на електрохимичния метод инвер-
сионна волтамперометрия. 

Извършено е изследване и уточняване на 
оптималните условия за провеждане на волт-
амперометричния анализ  за   съдържание на 
микроколичества манган - време за натруп-
ване на живачен филм върху работния елек-
трод (300 sec), концентрация на живак (100 
µg/dm3), скорост на изменение на потенциала 
(100 mV/s), потенциал на натрупване на ман-
ган върху живачния филм (-1600 mV); кон-
центрация на Mn2+ (100 µg/dm3).  

Инверсионната волтамперометрия без 
прекъсване на основната верига при замяна 
на разтворите значително увеличава селек-
тивността и чувствителността на анализа. То-
ва се постига чрез разделяне на етапите на 
измерване  и провеждането им при  различни 
параметри  (фон, рН, поляризиращо напреже-
ние).  

Експериментално определената концен-
трация на манган в  изследваните аналитични 
обекти  като почви и морска сол не надвиша-
ва ПДК съгласно нормативната уредба. 
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ABSTRACT: The development and implementation of renewable energy projects is part of the European Un-
ion's energy policy, combining the issues of securing energy supply and tackling climate problems. The main 
objective of the report is to outline the general and specific problems in the renewable energy sector and to pro-
vide suggestions for solving them.  The task of this study is to identify the types of risks associated with the prob-
lems in this sector. 
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Въведение 
 
 Разработването и прилагането на проекти 

за ВЕИ е част от енергийната политика на ЕС, 
която съчетава проблемите за осигуряване на 
енергийните доставки и борбата с климатич-
ните проблеми. Основната цел на доклада е 
да очертае общите и специфични проблеми 
във ВЕИ сектора и да даде предложения за 
решаването им. 

 Задачата пред това изследване е да посочи 
и видовете рискове, свързани с проблемите 
във ВЕИ сектора. 

 Тезата, която извеждаме е, че познаването 
на проблемите и тяхното решаване ще позво-
ли използването на възобновяемите енергий-
ни източници  от повече потребители. Това 
ще подобри състоянието на околната и ико-
номическата среда и ще допринесе за енер-
гийната независимост на България чрез про-
изводството на материални блага от природни 
ресурси, които пренасят изходното вещество 
директно в продукта на енергийната система. 

 
Основни проблеми във ВЕИ сектора  

 
Политиката на ЕС във ВЕИ сектора не е 

самоцелна, а е обвързана с решаването на все 
по-острия проблем за енергийната сигурност 
както на съюза като цяло, така и на страна ни, 
като държава–членка. Основната цел на вън-
шната енергийна политика на ЕС е да гаран-
тира ресурсната обезпеченост чрез взаимо-

действие между пазарна регулация  и иконо-
мическата и търговската политика. Същевре-
менно бавното икономическо възстановяване 
на България от икономическата криза поставя 
допълнително изисквания пред бизнеса, кои-
то са свързани с целите и стандартите, зало-
жени в енергийната стратегия. Наред с това 
недобрата информираност за ефекта от при-
лагането на възобновяемите енергийни из-
точници и липсата на опит  от използването 
на ВЕИ очертават две основни групи пробле-
ми: 

• Общи проблеми. 
• Специфични проблеми. 
Първа група – Общи проблеми. Те обхва-

щат: 
  Непоследователна политика и липса на 

данъчни облекчения като стимул за развитие 
на ВЕИ. 
  Не се използват в пълния си капацитет 

възможностите на оперативните европейски 
програми за въвеждане на ВЕИ съоръжения в 
индустрията. 
  Недостатъчно взаимодействие с фир-

мите за енергийни услуги с индустрията. 
Втора група – Специфични проблеми. Те 

се определят от високата степен на несигур-
ност на бизнес средата за развитие на ВЕИ  
индустрията и се свързват с[1]: 
 Липса на ясна стратегия на държавата 

за развитие на ВЕИ и излъчване на противо-
речиви сигнали от администрацията, включи-
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телно и за евентуален мораториум върху ин-
вестициите във ВЕИ; 
 Неясни тарифи за изкупуване на енер-

гията от ВЕИ (променливи компоненти в та-
рифата), което пречи на инвеститорите да 
направят реална преценка на възвръщаемост-
та на вложените от тях средства и възпира 
банките от финансиране на подобни проекти; 
 Несигурност относно присъединяване-

то на електроцентрали от ВЕИ към енергоп-
реносната и енергоразпределителната мрежа, 
както и липса на прозрачност и ясна страте-
гия за развитие на енергийната инфраструк-
тура съобразно целите за развитие на ВЕИ. 

Така очертаните проблеми генерират рис-
кове, свързани с дейността по приложение на 
ВЕИ в индустрията, по-важните от които 
са[2]: 

• Технологичен риск – развитието на 
енергийни проекти, използващи нови и нена-
пълно развити технологии.  

• Риск, свързан с ВЕИ характера на пър-
вичния енергиен източник - прогнозирането и 
измерването на нивото на слънчевата радиа-
ция, на скоростта на ветровата енергия, с де-
бита при водната енергия, което би довело до 
намаляване на генерираната електроенергия и 
до снижаване на приходите от продажба на 
електрическа енергия.  

• Валутен риск – определя се от вложе-
ните инвестиционни разходи в евро и получа-
ване на приходи в националната валута лева. 

• Бизнес риск – този риск е свързан с 
евентуалните неблагоприятни промени в кон-
кретните пазарни и икономически условия, в 
които функционира предприятието, като нап-
ример опасения, че в ситуация на криза рез-
ките промени на условията, при които купу-
ват тока, природния газ и водата могат да до-
ведат до срив малките и среднте производи-
тели, които и без това са поставени в трудна 
ситуация.  

Причините за очертаните проблеми и 
евентуалните рискове от тях са комплексни, 
зависещи от обективни и субективни факто-
ри. В този смисъл едва ли има универсална 
рецепта за справяне с проблемите, но може би 
има логика, при решаване на част от тях да се 
отчита следното становище: „Онова, което 
България е добре да направи, е да се опита да 
преосмисли енергетиката си изцяло. Да пре-
цени енергийните си рискове в контекста на 
бъдещето, не в контекста на миналото. Тогава 
страната ще има шанс да постигне реална 
енергийна сигурност и независимост, която 

няма да зависи от политически крехки дого-
вори и от сантиментални, битови или коруп-
ционни фактори.”[3] 

Нашите виждания за решаването на двете 
групи проблеми е следното: 

По отношение на общите проблеми: 
• Организиране на информационни кам-

пании за ползите за обществото и околната 
среда от ВЕИ, при които се представят ус-
пешни примери и добри практики в областта 
на ВЕИ в рамките на региона, страната и ЕС. 

• Препоръчително е да се въведат и да-
нъчни облекчения за ползвателите на енергия 
от ВЕИ, като се изследва положителният опит 
на Германия, Испания и други страни от ЕС и 
облекчаване на процедурите за ВЕИ проекти. 
По този начин ще се подпомогне изпълнение-
то не само на целта за увеличаване на потреб-
лението на зелена енергия, но и на другите 
две задължителни цели, а именно: намаляване 
на въглеродните емисии и повишаване на 
енергийната ефективност. Желателно е, бан-
ките да създадат облекчена процедура за кре-
дитни линии, свързани с ВЕИ, и по-активно 
да се кандидатства по европейски програми, 
свързани със „зелените технологии”. 

По отношение на специфичните проблеми: 
 Поради противоречивите сигнали от 

администрацията, включително и за евентуа-
лен мораториум върху инвестициите във 
ВЕИ, е необходимо да се създаде политика за 
териториално разпределение на различните 
ВЕИ, за да не се получават диспропорции. 
Доказателство за това е постигнатият за изк-
лючително кратки срокове истински бум в 
строителството на ВЕИ мощности (основно 
фотоволтаични) в рамките на година, присъе-
динени в периода юли 2011– юли 2012 г. 
 Препоръчително е, тарифите за изку-

пуване на енергията от ВЕИ да се фиксират за 
целия период на проекта към момента на при-
съединяване и да се въведе диверсификация 
на тарифата за земни, покривни и фасадни 
инсталации.   
 По отношение на присъединяването 

на електроцентрали от ВЕИ към енергопре-
носната и енергоразпределителната мрежа – 
липсва прозрачност и ясна стратегия за раз-
витие на енергийната инфраструктура. В мо-
мента тарифите за изкупуване на енергия се 
базират на разходоопределящия принцип и 
произведеният ток е скъп. Затова е необходи-
мо: 

- да се инвестира в усъвършенстване на 
енергопреносната инфраструктура и да се из-
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ползват като източници на финансиране за 
развитието на мрежата частните инвеститори 
във ВЕИ, европейските фондове след 2013 г., 
фонд "Енергийна ефективност", Междунаро-
ден фонд "Козлодуй" и други; 

 - да се подобрят регулаторни инстру-
менти, като основните са: 
 Информация за издадените, прехвърле-

ните и отменените гаранции за произход на 
енергия от възобновяеми  източниции.[4] Га-
ранцията е инструмент, който позволява на 
държавата да постави определени условия, 
срокове и изисквания, имащи императивен 
характер. Най-често гаранцията е за опреде-
лена дейност, която по същество е част от 
веригата по производството от видове ВИ и 
доставка на енергията.  
 Определяне на цени –  Проблемите с 

цената на електроенергията в България и с 
цената на енергията от възобновяеми източ-
ници са заради непоследователната и неста-
билна политика в сектора, забавени реформи, 
непрозрачно определена регулаторна рамка и 
липса на конструктивен диалог между отго-
ворните институции и професионалните биз-
нес организации. Преференциалните цени за 
изкупуване на ел. енергията от различните 
видове централи с използване на ВЕИ са по-
високи от цените на ел. енергия, получавана 
от крайния снабдител. Остава мотивацията на 
производителите от тези видове ВЕИ да про-
дават ел. енергията на преференциалните це-
ни, вместо да я консумират на място или в 
региона. 
 Себестойността на енергията от ВЕИ 

източници към настоящия момент все още е 
висока, оскъпяването е следствие от цените 
на съоръженията. В тази връзка  за нормали-
зиране на пазара е необходима енергийна ли-
берализация и развитие на конкурентен енер-
гиен пазар. 

От гледна точка на разкритите възможнос-
ти усилията трябва да се насочат в следните 
направления:  
 Подпомагане подготвянето и прилагането 

на План за действие за устойчива енергия и на 
инвестиции в ВЕИ  за региона, като цяло и по об-
щини. Изборът на ВЕИ за  неговото разработване  
е препоръчително да се  направи по следните кри-
терии: достъпност на вида ВЕИ; степен на техно-
логично развитие на съоръженията за оползотво-
ряване на конкретния възобновяем източник на 
енергия; разпространение на технологиите на вът-

решния пазар; методика и степен на точност при 
определяне на необходимите инвестиции и плани-
ране на средствата по програмата; възможност за 
ефективна проследимост на резултатите от въвеж-
дане на конкретния възобновяем източник; ясни  
контролни механизми за вложените  средства и 
нормативна осигуреност и стимули. 
 Улесняване общините при намиране на из-

точници за финансиране. 
 Улесняване обмяната на опит между общи-

ни от различни европейски страни във връзка с 
инструментите на местна политика за постигане 
на ВЕИ целите  по административните, законода-
телни, технически и финансови мерки. 

При изпълнение на тези направления  и създа-
ването на  база данни за местния ВЕИ ресурс в 
района би се „съживила” местната икономика и 
много от общинските и частните предприятия. 

 
Заключение. 

България в качеството си на пълноправен член 
на Европейския съюз развива енергетиката си съ-
образно поставените европейски цели, но нашето 
становище е, че страната ни непълно използва 
целия си потенциал за решаване на проблемите 
пред сектора. За непрекъснато подобряване на 
резултатите е необходима ангажираността на екс-
пертите, създаващи държавната политика в об-
ластта на енергетиката, а също така и на предста-
вителите на академичните среди – през целия про-
цес, обхващащ създаването на програми за енер-
гийна ефективност, включването на възобновяеми 
енергийни източници, проектирането и изпълне-
нието на европейски стандарти, финансирането и 
изпълнението на проекти и последващия монито-
ринг. 
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ANALYSES OF THE RISK FACTORS, INFLUENCSING THE HEALTH AND SAFETY OF 

THE WORKING IN THE CLOTHING INDUSTRY 
 

Plamena Atanasova, Sabina Nedkova 
 

ABSTRACT: This study aims to analyze some of the most common risk factors that impact on the health and 
safety of workers in sewing companies. An assessment of the risk of their impact has been made for a sewing 
machine operator and the tasks that include the job are analyzed in the context of the harmful factors generated 
by the work duties and the working environment and listed in the Additional provisions of the Law for health and 
safery in work. The influence of each of them was estimated by a risk rang number. The manufacturing sector of 
the sewing industry, had been chosen on purpose, because it is characterized by different of origin and weight, 
factors which form a heterogeneous and complex work environment for assessment and analysis. 

Key words: risk assessment, risk factors, risk rang number 
 

Въведение 
 
За да изпълнява ефективно и по оптимален 

начин своите професионални задължения, 
всеки работещ трябва да има условия за из-
вършване на безопасна работа в здравословна 
работна среда. Според Закона за здравослов-
ни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), 
„здравословни и безопасни условия на труд 
са такива условия на труд, които не водят до 
професионални заболявания и злополуки, при 
работа и създават предпоставка за пълно фи-
зическо, психическо и социално благополу-
чие на работещите лица” [1]. Осигуряването 
им е предмет на строги нормативни правила и 
разпоредби, но в основата на всички тях е 
идентифицирането, оценката и анализа на 
рисковите фактори, които оказват въздейст-
вие върху здравето и безопасността на рабо-
тещите.  

В настоящия доклад е направена оценка на 
рисковите фактори, оказващи въздействие 
върху здравето и безопасността на работещ в 
шивашко предприятие на длъжност „маши-
нен оператор шиене“, като за рискови факто-
ри са приети „вредните фактори за здравето и 
безопасността“, споменати в Допълнителните 
разпоредби на ЗБУТ,§ 1, точка 3, които са 
„…физически  (в това число и механични, 
акустични, електрически, оптически, лъчеви, 
йонизиращи, вибрационни др.) химически, 

биологически, психологически, организаци-
онни и други въздействия, които влияят нега-
тивно, или заплашват здравето, или безопас-
ността на работещите“.  

 
Изложение 

 
При изпълнението на работата, за която са 

наети, работещите могат да бъдат изложени 
на неблагоприятни въздействия от различно 
естество като: високи нива на шум, производ-
ствен прах, нездравословна температура, 
електромагнитни полета, химични и вещества 
и други. Всички въздействия, оказващи влия-
ние на работещите по време на работа, за коя-
то те са наети формират т. нар. фактори на 
работната среда.  

По един или друг начин факторите на ра-
ботната среда биха могли да създадат същес-
твен риск за безопасността и здравето на ра-
ботещите. Те оказват въздействие не само 
върху здравословното състояние, но и върху 
производителността на работниците и служи-
телите в дадения сектор. Нормативният до-
кумент определящ изискванията и възмож-
ностите за ограничаване на вредните фактори 
на работната среда е Наредба № 7 от 23 сеп-
тември 1999 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места и при използване на работ-
ното оборудване [2], както и други допълни-
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телни наредби, определящи допустимите и 
здравословни норми за работа, като напр. На-
редба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните 
изисквания за осигуряване на здравето и бе-
зопасността на работещите при рискове, 
свързани с експозиция на шум [3].  

Определящо при оценката на риска на ра-
ботното място е идентифицирането на опас-
ностите, свързани с работния процес и работ-
ната среда с последващо вземане на решение 
за ограничаване или премахване на риска с 
цел намаляване на трудовия травматизъм и 
професионалните заболявания. Съгласно 

изискванията на чл. 16, ал. 1 на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, 
оценката на риска е специфична управленска 
дейност, осъществявана в дългосрочен план. 
Нормативната уредба за оценката на риска 
включва още и Наредба № 5 за реда, начина и 
периодичността на извършване на оценка на 
риска [4]. 

В трудова си дейност човек е неизбежно 
застрашен от опасни и вредни производстве-
ни фактори, които го засягат (Фиг. 1).  

 

Фиг. 1 Видове опасни фактори на работната среда 
 
Техниката на безопасност включва систе-

мата от организационни и технически мероп-
риятия и средства, които предотвратяват въз-
действието на опасни производствени факто-
ри върху работещите. Опасен фактор е този, 
чието въздействие довежда до травма или до 
друго рязко влошаване на здравословното 
състояние на работещия. Като вреден фак-
тор се определя този фактор, чието въздейст-
вие довежда до заболяване или до намаляване 
на работоспособността на човека. В зависи-
мост от нивото и продължителността на въз-
действие вредният фактор може да се превър-
не в опасен [5]. 

За анализа на рисковите фактори на рабо-
тещ в шивашката индустрия е използвана ра-
ботна позиция „машинен оператор шиене“, с 
код по НКПД 81532004 [6] Таблица 1. Анали-
зирайки задачите, които трябва да изпълни 

работещия и неговите образование, умения, 
компетенции и знания са идентифицирани и 
рисковите фактори, които генерира, работна-
та му позиция и всеки от тях е оценен с ран-
гово число.Данните са обобщени в Таблица 2. 

Сред най-съществените рискови фактори - 
опасности за здравето на работещите в ши-
вашките и текстилните предприятия са: меха-
ничните опасности, текстилният прах, опас-
ност от химически вещества, опасност от шум 
и вибрации, термична опасност, електрически 
опасности, оптически опасности, физиоло-
гични фактори на средата и производствения 
микроклимат. Те ще бъдат подробно разгле-
дани. 
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Таблица 1. Дейности, отговорности, знания и умения за длъжност „машинен оператор шиене“ 
 
Длъжност: машинен оператор шиене  Шифър: 81532004 
Цел на длъжността: Управление, контрол и работа на специални и универсални шевни маши-
ни, ушиване на различни по сложност изделия. 
Дейности: 
Подготвя за работа, настройва проверява точността и работи с шевната машина; 
Получава и зарежда с необходимите спомагателни материали шевната машина;  
Следи за повредите в машината и за качеството на ушитите изделия; 
Получава, установява, центрова и съединява различните детайли; 
Избира оптимален и безопасен режим на работа на шевната машина; 
Познава и спазва всички изисквания за длъжността по ТБТ и ППО; 
Не се явява на работа при заразно заболяване; 
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 
Отговорности: 
Отговаря за спазване на всички изисквания за длъжността по техника на безопасност на труда и 
противопожарна охрана; 
Отговаря за качествено ушиване на предоставените изделия; 
Отговаря за опазване на повереното имущество и активите на предприятието - техника, инст-
рументи и материали; 
Отговаря за спазване на здравословните и безопасни условия на труд. 

Знания: 
Познава изискванията за рационална организация на труда на работното му място; 
Познава видовете, характеристиките и начина на обработка на използваните суровини и мате-
риали; 
Познава начините за настройване, регулиране и експлоатация на шевните машини; 
Познава технологията и производствените мощности в предприятието; 
Подготвя за работа, настройва проверява точността и работи с шевната машина; 
Познава правилата за работа с шевни машини, инструкции и изисквания за работа с различните 
машини, уреди и апарати; 
Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 
Познава нормативните изискванията към съответните изделия; 
Познава вътрешните правила на дружеството; 
Познава инструкциите за правилна и безопасна експлоатация на оборудването, с което работи. 
Умения: 
Технически - Работи със специализирани шевни машини; Извършва основни операции с ръчни 
инструменти; Използва машини и съоръжения за тапициране; 
Организационни - Организира работата си като планира предварително своите задачи; 
Умения за самоусъвършенстване и самоконтрол - Изпълнява задачите си с необходимото ниво 
на детайл и прецизност по отношение на поставени изисквания; 
Специфични за длъжността умения - Борави с използваните в шивашката технология, шевни 
машини и инвентар; Изпълнява технологичните операции при производството на различни ви-
дове тапицирани изделия; 
Разпознава, извършва подбор и използва тапицерски материали, дървесина, дървесни и спома-
гателни материали;  
Използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране; Изпълнява в последовате-
лен ред технологичните операции за разкрояване, подготовка на тапицерски материали, изг-
раждане на тапицерски основи и тапициране с поропласти;  
Прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство; 
Спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции; 
Разчита технологична документация;  
Окачествява материала преди обработка. 
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Таблица 2. Идентифицирани опасности, ефекти върху здравето и рангово число на риска 
 

Фактор, опасност, ефект върху здравето 
 

ценка на професи-
оналния 

 риск  

Фактор Идентифицирана опасност Ефект върху здравето В Т РЧ 
      
1. Механична опасност       

1.1 Шевна машина Убождане на игла Б 4 14 
1.2 Ножици и други режещи инст-

рументи 
Порязване, срязване Б 3 9 

1.3 Работна среда Спъване, падане Б 3 9 
2. Опасност от електричество 

2.1 Поражение от ел. ток от обо-
рудване, работещо с ел. енергия 

Изгаряне, механично  
увреждане 

Г 2 12 

2.2 Пожар, от повредено ел. съоръ-
жение 

Задушаване, дразнене от 
продукти на горенето 

В 1 4 

3. Термична опасност 
3.1 Допир до гладачна повърхност 

(ютия, преса за подлепване, др.) 
Дермално изгаряне – II 
степен 

Б 4 14 

3.2 Пара от гладачна машина Дермално изгаряне – 
II/III степен  

Б 3 9 

4. Опасности на работната среда (оптически, шум, вибрации, материали и вещества, 
производствения микроклимат ) 

4.1 Не достатъчно осветление Зрително напрежение и 
умора в очите, злополуки 

Б 4 14 

4.2 Шум от шевни машини, маши-
ни за кроене, гладачни и др. 

Шумови увреждания и 
заболявания 

Б 4 14 

4.3 Вибрации от шевни машини, 
машини за кроене, гладачни и 
др. 

Заболявания на вестибу-
ларен апарат 

Б 4 14 

4.4 Текстилен прах, от работа с 
текстилни материи и химически 
оцветители на платове 

Алергична реакция на 
свръхчувствителност 

В 3 13 

4.5 Неспазване на ергономичния 
принцип на проектиране и ра-
бота с шевни, гладачни и кро-
ячни машини 

Проблеми с опорно-
двигателната система, от 
неудобна и продължи-
телна работна поза 

Б 3 9 

4.6 Прах, от голямото количество 
текстилни материи  

Алергии, астма, бронхити В 3 13 

5. Експозиция на биологични фактори 
5.1 Заразяване, при явяване болен 

на работа и многото колеги 
Болести, от рискова гру-
па 2 и 3 (грип, туберколо-
за, хепатит А)  

В 3 13 
 

6. Психосоциални опасности 
 6.1 Много, различни колеги Неразбирателство А 5 15 
6.2 Принудителни срокове Повишен риск от грешки А 5 15 
6.3 Извънреден труд и удължено 

работно време 
Стрес, нервно напреже-
ние 

А 4 10 

7. Опасности от пожар 
7.1 Текстилен прах - силно запалим Пожар, при допускане на 

запалване от искра 
В 1 4 
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 Механичните опасности са опасности, 
които могат да предизвикват наранявания 
вследствие от спъване, подхлъзване, загуба на 
равновесие при наличие на неравности на по-
да, препятствия, стъпала, прагове, порязване, 
срязване или убождане. Вредните въздейст-
вия, които могат да предизвикат са удар, ох-
лузване, убождане, порязване и др. В разг-
лежданата работна среда, става ясно, че таки-
ва опасности има основно от шивачните ма-
шини и игли, но така също и от режещите, 
текстилните изделия инструменти. Преван-
тивните мерки, които могат да се предприе-
мат са оценка на тези опасности и предприе-
мане на действия за ограничаването на риско-
вете, които пораждат чрез: изготвяне на инст-
рукции за безопасност, поставяне на предпаз-
ни устройства и предупредителни знаци (ко-
лективни средства за защита), лични предпаз-
ни средства. 

Електрически опасности – източници са 
пораженията от електрически ток при дирек-
тен допир и при експлоатация на дадено съо-
ръжение. Електрическият ток може да причи-
ни увреждане ( като напр. изгаряне) или 
смърт от електрически удар. 

Термична опасност е опасността причи-
няваща изгаряния при електротравми. Изга-
ряне може да се получи при допир до работ-
ните повърхности на ютии, преси за гладене и 
подлепване; изпускане на пара в близост до 
работещия при подлепване и гладене. 

Текстилният прах спада към органичните 
прахове и в зависимост от състава на използ-
ваните тъкани, може да е: естествен - расти-
телен (памук, лен, коноп, юта), животински 
(вълна, коприна, кожа);  изкуствен (синтетич-
ни влакна и тъкани) и смесен. Текстилния 
прах в зависимост от състава си притежава и 
алергично действие, т.е. може да предизвика 
свръхчувствителност при някои работници, 
като кожни реакции – дерматити, екземи, ас-
тматичен бронхит и други. Освен, че е опасен 
при вдишване текстилният прах е и силно за-
палим. 

Химическите вещества  използвани за 
боядисване и обработка на материали могат 
да бъдат заплаха както за околната среда, така 
и за работещите в сектора. В някой от случа-
ите те могат да предизвикат реакции на свръх 
чувствителност и алергични прояви. 

Източници на шум и вибрации са шевни-
те машини, машините за кроне, паро-
гладачни съоръжения с пара под налягане 
машините на вътрецеховия транспорт и др. 

Шумът по своето здравословно значение е на 
едно от първите места сред неблагоприятно 
действащите фактори на работната среда. 
Влошаването на шумовите параметри на ра-
ботното място води до увеличаване на профе-
сионалния риск от шумови увреждания и за-
болявания сред работещите. Вибрациите съ-
що предизвикват сериозни поражения върху 
здравето и безопасността на работещите. 
Продължителното излагане на вибрации, мо-
же да доведе до проблеми с малките кръвос-
носни съдове и да повлияе на работата на пе-
риферните нерви. 

Оптическите опасности се създават от 
неотговарящо на хигиенните норми осветле-
ние. Механизираните и ръчни операции, като 
кроене, шиене, гладене и др. изискват посто-
янен зрителен контрол при висока прециз-
ност, съсредоточено наблюдение в ограниче-
но зрително поле, което може да доведе до 
голямо зрително напрежение, лесна умора на 
очите с провокиране на злополуки и развитие 
на трайни очни увреждания. 

Физиологичните фактори на работната 
среда се свързват с опасностите водещи до 
физическото пренатоварване на човешкия 
организъм или на отделни негови части, най-
вече на опорно-двигателния му апарат. Това 
са опасностите създавани от неспазване на 
ергономични принципи при проектиране и 
експлоатация на машините и апаратите, при 
ръчните операции и условията за устройване 
на работните и битови помещения. 

Производственият микроклимат предс-
тавлява комплексно въздействие на темпера-
турата, влажността, скоростта на движение на 
въздуха и топлинното излъчване върху рабо-
тещите. Допустимата относителна влажност е 
от 40 до 60 %, съответно високата и ниската 
влажност водят до дискомфорт и влошават 
терморегулацията на човешкия организъм. 

Психосоциални опасности са задължи-
телни за работен колектив, особено ако, както 
в случая този колектив е многоброен и разли-
чен по произход, културна и етническа при-
надлежност хора. Работата на смени, в удъл-
жено работно време, когато се налага да се 
изпълни поръчка, с по-бързи темпове, за да се 
спази крайния срок е свързана с повишени 
нива на стрес и напрежение, които могат да 
имат различни по мащаб и тежест негативни 
ефекти, в зависимост от възрастта и психи-
ческото състояние на работещия. 

Определяне на рангово число 
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За оценка на риска на рисковите фактори, 
обобщени в Таблица 2, е използван буквено-
цифров код, характеризиращ показателите 
„тежест“ Таблица 3 и „вероятност“ Таблица 4 
за всеки рисков фактор. 

 
Таблица 3. Вероятност за реализиране на 

рисков фактор 
Вероятност 
А Случва се често 
Б Известно е, че се е случвало и преди 

(случва се) 
В Може да се случи (чувал съм, че се е 

случвало) 
Г Малко вероятно е да се случи 
Д Много малко вероятно е да се случи 

 
Таблица 4. Тежест при реализиране на 

рисков фактор 
Тежест 
1 Фатален изход, или трайно инвалиди-

зиране 
2 Увреждане, водещо до дълготрайна, но 

временна неработоспособност 
3 Увреждане, водещо до умерено про-

дължителна, временна неработоспо-
собност 

4 Увреждане, водещо до кратковременна 
неработоспособност 

5 Без временна неработоспособност 
 
Таблица 5. Рангово число на риска 

   В   
Т 

А Б В Г Д 

1 1 2 4 7 11 
2 3 5 8 12 16 
3 6 9 13 17 20 
4 10 14 18 21 23 
5 15 19 22 24 25 
 
Комбинацията от тежестта от реализиране 

на рисковия фактор и вероятността да се слу-
чи, дава т.нар „рангово число“, което се из-
ползва за оценка на риска, защото поставя 
риска, характеризиращ рисковия фактор в 
четири категории - свръх риск/висок риск, 
сериозен риск, приемлив риск и нисък риск. В 
Таблица 5 са посочени ранговите числа, в за-
висимост от комбинацията тежест-
вероятност. Тяхното тълкуване е следното: 

 
Рангово число: 
1 - Висок риск (голяма вероятност и сери-

озни последици); 

2 – 15 - сериозен риск; 
16 – 24 - приемлив риск; 
25 - нисък риск. 
 

Заключение 
 
Направен е анализ на едни от най-често 

срещаните в производствената, работна среда 
рискови фактори, оказващи въздействие вър-
ху здравето и безопасността на работна пози-
ция „машинен оператор – шиене”. Анализи-
рани са източниците за тяхното появяване, 
като е идентифицирана опасността, която ге-
нерират, ефекта й върху здравето, тежестта и 
вероятността за нейното реализиране. За вся-
ка опасност е определено рангово число на 
риска, което поставя всички идентифицирани 
опасности в диапазона 2 - 15, което означава 
сериозен риск.  

Това поставя работещите в шивашката ин-
дустрия, в среда, която изисква повишено 
внимание и наличието на специални умения и 
квалификация, които са отразени в трудовата 
характеристика на позицията, която сме ана-
лизирали. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НАДЛЪЖНАТА ЕЛАСТИЧ-
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE EFFECT OF LONGITUDINAL ELASTICITY OF A 
PNEUMATIC TIRE 

 
Yuliyan Petrov 

 
ABSTRACT: Contact between vehicles and the pavement is achieved through the contact patch of their tires. 

The area of this contact patch depends on both the tire's internal pressure and the vertical load of the vehicle. It 
is unknown, however, the extent to which a tire's wear affects this area during various exploitative modes of work 
of the pneumatic tire.  An experimental research has been conducted to determine the effect a pneumatic tire’s 
longitudinal elasticity has on the area of the tire’s contact patch. 

Key words: пневматична гума, превозно средство, методика, режими на работа, контактно петно, площ, 
вътрешно налягане 
 

Въведение 
 
Целта на изследването е да се определи 

влиянието на някои параметри на пневматич-
ната гума върху сцепната сила в контактното и 
петно. Изследването е проведено върху стенд 
(фиг. 1) собственост на Технически универси-
тет – София, катедра „ДАТТ“. Изпитването се 
провежда с поставена гума, която е непод-
вижна, натоварена с вертикална сила. Тества-
ното пътно покритие е разположено върху 
подвижна площадка. Подвижността на пло-
щадката дава възможност за надлъжно и нап-
речно преместване на контактното петно.  

Изследването е направено за една марка 
пневматични гуми с различни размери на ко-
лелото (13, 14, 15 и 16 цола). Това дава въз-
можност да се оцени влиянието на големината 
и вида на контактното петно и еластичните 
свойства на гумите в радиално направление 
върху сцепните им свойства.  

Изследваните гуми са в категория „С“ по 
отношение на сцеплението им на мокър път. 
Същите са с еднаква шарка на протектора. 
Проведените експерименти засягат само сухи 
пътни настилки. 

Анализът върху сцепната сила в надлъжно 
направление е извършен върху три вида пътни 
повърхности – асфалт, цимент и синтетична 
настилка. Пътните повърхности са предста-
вени от своите статистически характеристики. 

В статията се разглежда влиянието на характе-
ристиките на пътната настилка върху контакта 
между гумата и пътя.  

Изследвано е влиянието на вертикалното 
натоварване, вертикалната еластичност на гу-
мата и вътрешното налягане върху сцепните 
свойства.  

Получените резултати от експериментал-
ните изследвания дават възможност за изслед-
ване на специфичните явления в контакта 
между гумата и пътя. Има се в предвид изслед-
ване на периода на проява на деформацион-
ното триене, известен с максималните стой-
ности на сцепната сила.  

 
Резултати от проведените експерименти за 
надлъжната еластичност на статичен стенд 

Надлъжната (тангенциална) еластичност 
възниква под действието на приложената над-
лъжна сила Fx върху ПГ. Тя се изразява в над-
лъжна деформация на гумата и зависи главно 
от вътрешното налягане рв в ПГ, нормалното 
натоварване Gk, конструкцията и материала на 
гумата. За получаване на характеристиките на 
тангенциална деформация е използвана опит-
ната уредба за статично изпитване на верти-
калната еластичност, показана на фиг. 1. 

Зависимостта между деформацията Δx и 
надлъжната сила Fx се нарича характеристика 
на надлъжна деформация и е показана на фиг. 
2. За изпитване ПГ на надлъжна деформация е 
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дадена зависимостта между приложената сила 
и измерената деформация. 

При малки сили практически е линейна, а с 
увеличаване на силата, освен еластичната де-
формация на гумата, се получава и приплъз-
ване в контактното петно, което ограничава 

надлъжната сила [1], [2]. Максималната сила 
Fxmax се определя от коефициента на сцепление 
в надлъжно направление µх и вертикално нато-
варване Gk се нарича надлъжната еластичност 
на гумата и се означава с Cx, N/m [3]. 
 

 
а)  

б) 
Фиг. 1. Експериментално оборудване за получаване статични характеристики на еластич-
ност за ПГ: а) фронтален изглед; б) страничен изглед; 1 – експериментално оборудване 
за изпитване на статично натоварване за автомобилни гуми; 2 – изпитвана гума; 3 – 
фундамент за закрепване на плочите с изпитваната пътна настилка, показани на 
фиг.2.16/а, б и в; 4 – сменяема плоча с различни пътни настилки за изпитване, показани 
на фиг.2.16/а, б и в; 5 – цилиндър за вертикално натоварване на изпитваната гума; 6 – 
възприемател за вертикално преместване; 7 – ос на възприемателя за вертикално пре-
местване; 8 – място за закрепяне на оста за отчитането на вертикалното премест-
ване; 9 – компютър за отчитане на измерванията, получени от датчика за вертикални 
премествания; 10 – аналогово-цифров преобразувател - DAQ; 11 – лостова система за 
ръчно управление; 12 – електродвигател; 13 – хидравлична помпа за подаване на налягане 
в хидравличната система; 14 – ос с тензометрични възприематели за отчитане на вер-
тикалното и надлъжно натоварване върху изпитваното колело; 16 – хидравлични тръ-
бопроводи.  

 
Надлъжната еластичност на гумата Сх се 

определя от следната зависимост. 
x

х
FС

x
=
∆

, N/m  (1) 

където, Fx е надлъжната сила, приложена в гу-
мата N; Δх – надлъжната деформация m. 

Получената надлъжна деформация за гума 
165/65R13-77T с вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и първоночално вертикално натовар-
ване Gk – 2000N за асфалт е показана на фиг. 
2. 

Анализът на фиг. 2 показва, че надлъжната 
еластичност при вътрешно налягане на въз-
духа в гумата рв = 0,24МРа е Сх = 199390,9N/m 
Fxmax = 3004,781N, Gk = 3250N се повишава 
значително от първоначалното вертикално на-
товарване след прилагането на сила Fx [5]. 
Това се дължи на липсата на елементи от окач-
ването, които да компенсират преместването 
по вертикалната ос, както при динамичния мо-
дел това преместване във вертикално направ-
ление се поема от демфиращите елементи от 
окачването [6], [9], [11]. 
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Фиг. 2. Зависимост на надлъжната сила от надлъжното преместване на гума 165/65R13-77T. 
 
Използвайки описаната методика в [4], [7],  

[8], [10], са извършени поредица от измерва-
ния със статичен стенд за измерване на над-
лъжната деформация за гуми 165/65R13-77T, 
175/65R14-82T, 185/65R15-88H. Получените 

характеристики (фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5) са с 
всички предвидени натоварвания спрямо вът-
решно налягане рв = 0,24МРа и Gk  – 2000 ÷ 
4500N за асфалтова плоча.  

 

 
Фиг. 3. Зависимост на надлъжната сила във функция от надлъжното преместване на гума 
165/65R13-77T с всички натоварвания, предвидени в експеримента с вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и Gk – 2000÷4500N за асфалт. 
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Фиг. 4. Зависимост на надлъжната сила във функция от надлъжното преместване на гума 
175/65R14-82T с всички натоварвания, предвидени в експеримента с вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и Gk – 2000 ÷ 4500N за асфалт. 

 

 
Фиг. 5. Зависимост на надлъжната сила във функция от надлъжното преместване на гума 
185/65R15-88H с всички натоварвания, предвидени в експеримента с вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и Gk – 2000 ÷ 4500N за асфалт. 

 
Заключение. 

 
Въз основа на направените експеримен-

тални лабораторни изследвания на изпитва-
ната гума и анализа на резултатите може да се 
направят следните по-важни изводи: 

- Всички изследвани фактори оказват 
съществено влияние върху контактната площ 

и дължината на контактното петно на изпитва-
ната гума с опорната повърхност.  

- Предложената методика служи за сне-
мане на отпечатъци на всякакъв вид автомо-
билни гуми.  

- Най-голямо влияние върху контакт-
ната площ на гумата с пътната настилка оказва 
нормалното натоварване G, следващият по 
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степен на влияние е налягането на въздуха в 
гумата рв.  

 
Литература 

 
1. Бекман В.В., 1978г., Предельная скорсть 

гоночного автомобиля на поворотах, Автомо-
бильная промышлиност  

2. Димитров Й. 2000г, Автомобилна Тех-
ника /теория/ издателство Тракия-М София 

3. Бухин Б.Л., 1978 г, Выходные характе-
ристики пневматических шин, Тематический 
обзор. Москва 

4. Петров Ю., 2019 г., Методика за про-
веждане на експеримент за надлъжна елас-
тичност на пневматична гума, Индустриални 
технологии, Бургас 

5. Бойков В.П., Кривицкий А.М., 1973., От-
метчики траектории для испытания автомо-
биля на устоичивость и управляемость., Ав-
томобильная промышлиност  

6. Ангелов Б.Г., Иванов Р.П. 1996, Влияние 
на налягането на въздух в гумите и нормал-
ното натоварване върху сцеплението с пътя 
на колесен трактор., Варна 
НК"MOTAUTO'96'" 

7. Mitov, Al., Ts. Slavov, J. Kralev, Il. 
Angelov, H-infinity Control of an 
Electrohydraulic Power Steering System, 41st 
International Conference on Telecommunications 
and Signal Processing – TSP - 2018, IEEE 
Conference, ISBN 978-1-5386-4695-3, Athens, 
Greece, 2018. 

8. Mitov, Al., J. Kralev, Il. Angelov. Cascade 
control algorithm of test bench for studying load-
sensing electrohydraulic steering systems, На-
учна конференция с международно участие по 
авиационна, автомобилна и железопътна тех-
ника и технологии, БулТранс-2018, Сборник 
доклади, 2018, ISSN 2261-236X (Matec Web of 
Conference), 2018 

9. Mitov, Al., J. Kralev, Il. Angelov, 
Investigation of model-based tuning of PI 
regulator for electrohydraulic steering system, 
The 9th International Congress on Ultra Modern 
Telecommunications and Control Systems 
(ICUMT), ISSN 2157-023X, Munich, Germany, 
2017. 

10. Станева Л., 2019, Определяне на ради-
алната деформация за автомобилна пневма-
тична гума, Научна конференция, технически 
колеж - Ловеч 

11. Станева Л., 2019, Методика за провеж-
дане на експеримент за радиална еластичност, 
Научна конференция, технически колеж - Ло-
веч 

 
 
 

Юлиян Петров 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Тех-
нически колеж 
Адрес: бул. „Проф. Яким Якимов“ №1 

 
e-mail: yulipetrov@abv.bg 

 
 



  88 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 6  (1)  2019 VOL. 6  (1)  2019 
  

 
 
 
МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА НАДЛЪЖНА ЕЛАСТИЧНОСТ 

НА ПНЕВМАТИЧНА ГУМА 
 

Юлиян Петров 
 

METHODOLOGY FOR CONDUCTING THE EXPERIMENT FOR LONGITUDINAL  
ELASTICITY OF A PNEUMATIC TIRE 

 
Yuliyan Petrov 

 
ABSTRACT: Contact between vehicles and the pavement is achieved through the contact patch of their tires. 

The area of this contact patch depends on both the tire's internal pressure and the vertical load of the vehicle. It 
is unknown, however, the extent to which a tire's wear affects this area during various exploitative modes of work 
of the pneumatic tire. The suggested methodology is for an experimental research to determine the area of a 
contact patch of a pneumatic tire based on the tire’s longitudinal elasticity. 

Key words: пневматична гума, превозно средство, методика, режими на работа, контактно петно, площ, 
вътрешно налягане 
 

Въведение 
 
Целта на статията е да се създаде методика 

за провеждане на експерименти за надлъжната 
еластичност на пневматична гума в контакт-
ното и петно. Изследването ще бъде проведено 
върху стенд (фиг. 1) собственост на Техни-
чески университет – София, катедра „ДАТТ“. 
Изпитването се провежда с поставена гума, ко-
ято е неподвижна, натоварена с вертикална 
сила напомпана с необходимото вътрешно на-
лягане предвидено за експеримента но не по-
вече от предписаното от завода производител. 
Тестваното пътно покритие е разположено 
върху подвижна площадка. Подвижността на 
площадката дава възможност за надлъжно и 
напречно преместване на контактното петно.  

Методиката за извършване на изследването 
е за различни марки пневматични гуми с раз-
лични размери на колелото (13, 14, 15 и 16 
цола). Това дава възможност да се оцени вли-
янието на големината и вида на контактното 
петно и еластичните свойства на гумите в ра-
диално направление върху сцепните им свойс-
тва.  

Методиката може да се приложи на този 
етап за три вида пътни повърхности – асфалт, 
цимент и синтетична настилка. Пътните по-
върхности са представени от своите статисти-
чески характеристики.  

В статията се разглежда влиянието на ха-
рактеристиките на пътната настилка върху 
контакта между гумата и пътя.  

Методиката се прилага за изследване влия-
нието на вертикалното натоварване, вертикал-
ната еластичност на гумата и вътрешното на-
лягане върху сцепните свойства.  

Получените резултати от експериментал-
ните изследвания ще дадат възможност за изс-
ледване на специфичните явления в контакта 
между гумата и пътя. Има се в предвид изслед-
ване на периода на проява на деформацион-
ното триене, известен с максималните стой-
ности на сцепната сила.  

 
Методика за провеждане на експеримент за 

надлъжна еластичност на пневматична 
гума 

Надлъжното сцепление µх на автомобил-
ното колело се определя опитно и с приложе-
ната уредба от фиг. 1 и фиг. 2. в следната пос-
ледователност:  

1. Тарировката на тензометричните 
възприематели на сила за вертикално от-
читане на преместването, разположени 
върху оста, където е закрепена тестваната 
автомобилна гума фиг. 2/а и б; 
2. Гумата се повдига, като се центрира 
надлъжно и напречно подвижната плоча с 
изпитваната пътна настилка в центъра на 
гумата;  
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3. Гумата се спуска с максимално верти-
кално натоварване, като Gk е от 2000 ÷ 
4500N. При Gk от 2000 ÷ 4000N измерва-
нията са през интервал от 1000N, а от 4000 
до 4500N през 500N. Вътрешното налягане 
(рв) се определя за всяко едно вертикално 
натоварване, като за рв = 0,18 ÷ 0,33МРа е 
през интервал от 0,03МРа; 
4. Силовият цилиндър премества 
надлъжно плъзгащото се пътно платно. 
Той притиска тензометричния възприема-
тел за сила (ВС) и отчита максималното 
надлъжно натоварване и максималното 
вертикално натоварване, получено в оста 
на изпитваното колело чрез възприемате-
лите за сила, вградени в него (фиг.2/б); 

5. От получената деформацията от тензо-
метричния възприемател (фиг. 2/ б) се по-
строява зависимостта Fx = ƒ(Δx). 

За изпитване ПГ на надлъжна деформация 
е дадена зависимостта между приложената 
сила и измерената деформация. 

При малки сили практически е линейна, а с 
увеличаване на силата, освен еластичната де-
формация на гумата, се получава и приплъз-
ване в контактното петно, което ограничава 
надлъжната сила [1], [2]. Максималната сила 
Fxmax се определя от коефициента на сцепление 
в надлъжно направление µх и вертикално нато-
варване Gk се нарича надлъжната еластичност 
на гумата и се означава с Cx, N/m [3]. 
 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 1. Експериментално оборудване за получаване статични характеристики на еластич-
ност за ПГ: а) фронтален изглед; б) страничен изглед; 1 – експериментално оборудване 
за изпитване на статично натоварване за автомобилни гуми; 2 – изпитвана гума; 3 – 
фундамент за закрепване на плочите с изпитваната пътна настилка, показани на 
фиг.2.16/а, б и в; 4 – сменяема плоча с различни пътни настилки за изпитване, показани 
на фиг.2.16/а, б и в; 5 – цилиндър за вертикално натоварване на изпитваната гума; 6 – 
възприемател за вертикално преместване; 7 – ос на възприемателя за вертикално пре-
местване; 8 – място за закрепяне на оста за отчитането на вертикалното премест-
ване; 9 – компютър за отчитане на измерванията, получени от датчика за вертикални 
премествания; 10 – аналогово-цифров преобразувател - DAQ; 11 – лостова система за 
ръчно управление; 12 – електродвигател; 13 – хидравлична помпа за подаване на налягане 
в хидравличната система; 14 – ос с тензометрични възприематели за отчитане на вер-
тикалното и надлъжно натоварване върху изпитваното колело; 16 – хидравлични тръ-
бопроводи.  

 
Надлъжната еластичност на гумата Сх се 

определя от следната зависимост. 
x

х
FС

x
=
∆

, N/m  (1) 
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където, Fx е надлъжната сила, приложена в гу-
мата N; Δх – надлъжната деформация m. 

Получената надлъжна деформация за гума 
165/65R13-77T с вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и първоночално вертикално нато-
варване Gk – 2000N за асфалт е показана на 
фиг. 2. 

Анализът на фиг. 2 показва, че надлъжната 
еластичност при вътрешно налягане на 
въздуха в гумата рв = 0,24МРа е Сх = 

199390,9N/m Fxmax = 3004,781N, Gk = 3250N се 
повишава значително от първоначалното вер-
тикално натоварване след прилагането на сила 
Fx [5]. Това се дължи на липсата на елементи 
от окачването, които да компенсират преме-
стването по вертикалната ос, както при дина-
мичния модел това преместване във верти-
кално направление се поема от демфиращите 
елементи от окачването [6], [9], [11].  

 

 
а) 

 

 
б) 

Фиг. 2. Експериментално оборудване за получаване на статични характеристики: а) схема на 
експериментално оборудване; б) тензометрични възприематели за отчитане на силата по 
надлъжно и напречно направление на изпитваната гума; 15 – тензометричен възприемател за 
вертикална деформация и 17 – тензометричен възприемател за надлъжна деформация, разпо-
ложени в оста на тестваната гума. 

 
Използвайки описаната методика в [4], [7],  

[8], [10], са извършени поредица от измерва-
ния със статичен стенд за измерване на 
надлъжната деформация за гуми 165/65R13-
77T, 175/65R14-82T, 185/65R15-88H. Получе-
ните характеристики са с всички предвидени 
натоварвания спрямо вътрешно налягане рв = 
0,24МРа и Gk  – 2000 ÷ 4500N за асфалтова 
плоча.  

 
Заключение. 

Предложената методика служи за експери-
ментално изследване на надлъжната еластич-
ност на всякакъв вид автомобилни гуми. Из-
ползването на методиката води до получава-
нето на резултати при определяне на надлъж-
ната еластичност спрямо изменението на сцеп-

лението и изменението на площта в заключе-
ното контактно петно на пневматичната гума 
и опорната повърхност 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА МАСОПРЕНАСЯНЕ ПРИ РЕКТИФИКАЦИЯ 

В ЛАБОРАТОРНА КОЛОНА, ОБОРУДВАНА С ТРИ СИТЕСТИ ТАРЕЛКИ 
 

Адриана Георгиева, Живко Иванов 
 

DETERMINATION OF THE MASS TRANSFER COEFFICIENT BY RECTIFICATION IN 
LABORATORY COLUMN EQUIPPED WITH THREE SIEVE TRAYS 

 
Adriana Georgieva, Zhivko Ivanov 

 
ABSTRACT: Mass transfer at rectification in the tare columns occurs in complex hydrodynamic conditions 

and therefore is not fully studied and not described theoretically. In order to remove the influence of hydrody-
namics, experimental efficiency studies on rectification were carry out in small-sized laboratory columns. The 
aim of the present work was to obtain the experimental data on the vapor velocity in the column and the number 
of transfer units in the rectification of the methanol-water mixture model on a laboratory column with three sieve 
trays at atmospheric pressure and a complete reflux to determine the vapor mass transfer coefficient. 

Key words: mass transfer coefficients, interfacial area, rectification  
 

Въведение 
 
Масопренасянето при ректификация в та-

релкови колони не е изучено напълно и не е 
описано теоретично, тъй като се осъществява 
в сложна хидродинамична обстановка. За да 
се отстрани влиянието на хидродинамиката, 
експерименталните изследвания върху ефек-
тивността при ректификация се провеждат в 
лабораторни колони с малък размер. При това 
се приема, че двете фази се намират в идеал-
ни хидродинамични условия-парната фаза се 
издига през газо-течностния слой в режим на 
идеално изместване, а течната фаза се движи 
в режим на идеално смесване [1]. При тези 
условия се получават опитни данни за локал-
ната ефективност и при тяхната обработка 
може да се получи информация за редица ки-
нетични закономерности на масопреносния 
процес при ректификация.  

Един от основните проблеми при ректи-
фикация като двуфазен процес е изследването 
на масообменните характеристики. Наличие-
то на междуфазова повърхност при двуфазни 
процеси поражда затруднения при матема-
тичното и физичното формулиране на проб-
лема. Затрудненията идват от определянето 
на междуфазовата повърхност, поради дина-
мичния характер на образуването и́ при дис-
пергирането на парната в течната фаза. Тъй 

като динамичната междуфазова повърхност е 
подвижна, тя непрекъснато се изменя по 
форма и размери. Това усложнява допълни-
телно масообменния процес и налага използ-
ването на специфични подходи и опростени 
модели при оразмеряването на апаратите и 
интензификацията на процесите. 

При барботажните колони масопренасяне-
то от газова фаза към течна фаза е ключов 
параметър на процеса. Класически газа се ос-
вобождава под формата на малки мехурчета 
като се получава ефективно масопренасяне 
между газовата и течна фази. За да се подоб-
ри ефективността на преноса на маса е необ-
ходимо междуфазовата повърхност и коефи-
циента на масопренасяне да бъдат контроли-
рани.  

Целта на настоящата работа бе от получе-
ните опитни данни за скоростта на парите в 
колоната и броя преносни единици при рек-
тификация на моделната смес Метанол - Во-
да, на лабораторна колона с три ситести та-
релки при атмосферно налягане и пълна 
флегма да се определи коефициента на ма-
сопренасяне в парна фаза. 

 
Материал и Методи 

 
Ефективността на преноса на маса в пари-

течностни системи най-често се изразява с 
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помощта на обемния коефициент на масопре-
насяне (KOG.a). Твърде много явления влияят 
върху стойностите на коефициента на масоп-
ренасяне (KOG) и на специфичната обемна 
междуфазова повърхност (a) поради тази 
причина общият им ефект не може лесно да 
бъде дефиниран. Разделянето на обемния ко-
ефициент на масопренасяне на специфичната 
междуфазова повърхност е  първата стъпка за 
по-добро разбиране на основните процеси на 
масопренасяне. За реализиране на тази стъпка 
е необходимо да се определят следните пара-
метри на процеса:   

Моларната маса на използваната смес Ме-
танол - Вода се изчислява по уравнение: 

 

(1 )СМ ср A ср BM y M y M= + −  (1) 
 
Плътностите на парната и течната фази се 

определят от следните зависимости: 
 

0

22.4
СМ

G
M Т

Т
ρ =  (2) 

 
1
(1 )L

A A

A B

x xρ

ρ ρ

=
−

+

 (3) 

 
Предложеният модел за определяне на 

стойностите на коефициента на масопренася-
не в парна фаза се състои в определяне на от-
ношението на обемният коефициент на ма-
сопренасяне, получен от експериментални 
данни отнесен към специфичната междуфазо-
ва повърхност, определя се от следната зави-
симост [2]: 

 
exp

OG
OG

( )K aK
a

=  (4) 

 
Тъй като при експерименталното опреде-

ляне на общия обемен коефициент на масоп-
ренасяне по парна фаза последният има ди-
менсия kmol/m3.s, изчисленият коефициент на 
масопренасяне за парна фаза се получава с 
измерение kmol/m2.s, а трябва да е с дименсия 
m/s, то за привеждане на дименсията е необ-
ходимо коефициента на масопренасяне в пар-
на фаза да бъде умножен с израза Mсм/ρG, т.е. 
[3]: 

exp OG
OG( ) СМ

G

K MK
ρ

=  (5) 

 
От експерименталните данни беше опре-

делена стойността на общия обемен коефици-
ент на масопренасяне който отразява коли-
чеството вещество пренесено между двете 
фази в единица работен обем от апарата за 
единица движеща сила по следната формула: 

 

exp G G OG
OG

f

( ) u NK a
h M
ρ

=  (6) 

 
където връзката на броя преносни единици 

с локалният коефициент на полезно действие 
се дава със зависимостта [4]: 

 

OG OGln(1 )N E= − −  (7) 
 
Над 60 броя експерименти са проведени в 

условията на пълно смесване на течността 
върху тарелката т.е. състава на потока в целия 
обем е постоянен и равен на състава на изхо-
дящия поток и при пълно изместване на пар-
ната фаза което предполага, че скоростта на 
дифузия на частиците по направление на по-
тока и срещу него е значително по-малка от 
скоростта на преместване на самия поток, ло-
калният коефициент на полезно действие мо-
же да се изчисли от формулата [5, 6]: 

 

n n-1
OG *

n-1

( )
( )
y yE
y y
−

=
−

 (8) 

 
Съгласно пенетрационния модел на Хигби, 

при масопренасянето в граничния слой освен 
молекулярната дифузия, съществено влияние 
оказва и обновлението на повърхността за 
сметка на турбулентните пулсации, които 
непрекъснато пренасят свежи порции флуид 
от ядрото до междуфазието и обратно. Всич-
ки вихри имат еднакво време на контакт [7, 
8]. Специфичната междуфазова повърхност 
може да се определи по формулата [9]:  

 

G L

1( )G OG

f

u N ma
h β β

= +  (9) 

където частните коефициенти на масопре-
насяне в парната и течната фази при еднакви 
времена на контакт могат да се определят от 
уравнения:  
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G
G

G

4
π
Dβ
θ

=  (10) 

 

L
L

L

4
π
Dβ
θ

=  (11) 

 
Времето на контакт което е характерно за 

времето на престой на микроскопични коли-
чества от дадената фаза на междуфазната по-
върхност като цяло е неизвестна величина но, 
може да бъде адекватно описана от модела 
предложен от Чен и Чуанг. За ситести тарел-
ки те предлагат следната зависимост за опре-
деляне на времето на контакт за парна и течна 
фази [10]: 

 

L
G

G

h
u

θ =  (12) 

 

G
L G

L

ρθ θ
ρ

=  (13) 

 
Височината на светлата течност е важен 

параметър, тъй като пряко влияе върху вре-
мето на контакт и може да се изчисли от 
предложената в литературата зависимост [2]:  

 
0,250,5

0,5 0,25 G
L w

L

0,6 /h h p bρ
ρ

  
 =  
   

 (14) 

 
С помощта на уравнение 15 и 16 се полу-

чават стойностите на коефициента на моле-
кулярна дифузия, необходим за определянето 
на частните коефициенти на масопренасяне 
съответно за парна и течна фази [11]: 

 
7 2/3

G 1/3 1/3 2
A B A B

4,3.10 1 1
( )

TD
p M Mυ υ

−

= +
+

 

(15) 
 

1/2
B

L 1/3
B A B( )
KM TD

µ υ υ
=  (16) 

 
Резултати и обсъждане 

 
От предложената методика при условията 

на пълно смесване на течността върху тарел-
ката в съответствие с уравнение (6), уравне-

ние (9) и уравнение (5) получените данни бя-
ха обработени като зависимост на общия 
обемен коефициент на масопренасяне по пар-
на фаза, специфичната междуфазова повърх-
ност и коефициента на масопренасяне по 
парна фаза като функция от F-фактора на на-
товарване по парна фаза респ. скоростта на 
парите в колоната и височината на паро-
течностния слой. Стойностите получени за 
коефициента на масопренасяне по парна фаза 
са в диапазона 0,023÷0,044 m/s. 

Получените данни бяха обработени като 
зависимост на общия обемен коефициент на 
масопренасяне, специфичната междуфазова 
повърхност и коефициента на масопренасяне 
в парна фаза от F-фактора на натоварване по 
парна фаза, както и от визуалните наблюде-
ния върху височината на паро-течностния 
слой. 

На фигура 1 са представени опитните дан-
ни за изменението на общия обемен коефици-
ент на масопренасяне по парна фаза като 
функция от фактора на натоварване по парна 
фаза за моделната смес Метанол – Вода. 

Както е видно от фигура 1 за изследваните 
концентрационни интервали общия обемен 
коефициент на масопренасяне по парна фаза 
понижава своите стойности с нарастване на 
стойностите на F-фактора респ. скоростта на 
парите в колоната. При едно и също натовар-
ване на колоната това понижение на стойнос-
тите на общия обемен коефициент на масоп-
ренасяне по парна фаза е най-ясно изразено 
при концентрация на леснолетливата компо-
нента в куба на колоната 2,8 mol% като се из-
меня в интервала 0,35÷0,14 kmol/m3.s. 

 
 

 
Фиг. 1. Зависимост на общия обемен кое-

фициент на масопренасяне по парна фаза като 
функция от F-фактора на натоварване по пар-
на фаза. 
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На фигура 2 е показана зависимостта на 
специфичната междуфазова повърхност като 
функция от фактора на натоварване по парна 
фаза за моделната смес Метанол – Вода. 

 
Фиг. 2. Специфичната междуфазова по-

върхност като функция от F-фактора на нато-
варване по парна фаза. 

За изследваните концентрационни интер-
вали специфичната междуфазова повърхност 
намалява с нарастването на натоварването на 
колоната. Това понижаване на стойностите на 
специфичната междуфазова повърхност от-
ново е най-ясно изразено при концентрация 
на леснолетливата компонента в куба на ко-
лоната 2,8 mol%. Стойностите на специфич-
ната междуфазова повърхност се изменят в 
интервала 400÷100 m2/m3. 

Графичната зависимост на коефициента на 
масопренасяне по парна фаза като функция от 
F-фактора респ. натоварването на колоната е 
показана на фигура 3. 

От фигурата е видно, че с нарастване на 
скоростта на парите в колоната респ. F-
фактора на натоварване по парна фаза в ин-
тервала 0,12÷0,38 (kg/m)0.5s-1, коефициента на 
масопренасяне в парна фаза повишава своите 
стойности като се изменя в интервала от 
0,022÷0,044 m/s за целия изследван концент-
рационен интервал. 

 
Фиг. 3. Коефициента на масопренасяне в 

парна фаза като функция от F-фактора на на-
товарване по парна фаза. 

На фигура 4 е показана графичната зави-
симост на общия обемен коефициент на ма-
сопренасяне по прана фаза като функция от 
височината на паро-течностния слой.  

Нарастването на височината на паро-
течностния слой води до намаляване на стой-
ностите на общия обемен коефициент в ин-
тервала 0,425÷0,14 kmol/m3.s. 
 

 
Фиг. 4. Общия обемен коефициент на ма-

сопренасяне в парна фаза като функция от 
височината на паро-течностния слой. 

 
Фиг. 5. Специфичната междуфазова по-

върхност като функция от височината на па-
ро-течностния слой. 

На фигура 5 е показана зависимостта на 
специфичната междуфазова повърхност като 
функция на височината на паро-течностния 
слой.  

За целия изследван концентрационен ин-
тервал с нарастването на стойностите на ви-
сочината на паро-течностния слой специфич-
ната междуфазова повърхност понижава сво-
ите стойности. Това понижение на стойнос-
тите е най-ясно изразено при концентрация на 
леснолетливата компонента в куба на колона-
та 2,8 mol% като се изменя в интервала 
423÷98 m2/m3.  

Влиянието на височината на паро-
течностния слой върху коефициента на ма-
сопренасяне в парна фаза е представено на 
фигура 6. 
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Фиг. 6. Коефициента на масопренасяне в 

парна фаза като функция от височината на 
паро-течностния слой. 

Увеличаването на височината на паро-
течностния слой води до нарастване на стой-
ностите на коефициента на масопренасяне в 
парна фаза за целия изследван концентрацио-
нен интервал. При стойности на височината 
на паро-течностния слой от порядъка на 
0,0055 m, коефициента на масопренасяне в 
парна фаза има най-високи стойности от по-
рядъка на 0,0044 m/s. 
 

Изводи 
 

За моделната смес Метанол-Вода в усло-
вията на пълно смесване на течността върху 
тарелката и при пълно изместване на парната 
фаза по височина на двуфазния слой и пред-
ложената по горе методика за определяне на 
коефициента на масопренасяне в парна фаза 
могат да се направят следните изводи:  

1. Експериментално са определени за пар-
ната фаза скоростта на парите в колоната, F-
фактора на натоварване, брой преносни еди-
ници, обемният коефициент на масопренася-
не както и локалния КПД. 

 2. За целия изследван концентрационен 
интервал коефициента на масопренасяне в 
парна фаза нараства с нарастване на F-
фактора на натоварване по парна фаза респ. 
скоростта на парите в колоната. 

 3. За целия изследван концентрационен 
интервал коефициента на масопренасяне в 
парна фаза нараства с нарастване на височи-
ната на паро-течностния слой. 

 4. За целия изследван концентрационен 
интервал общия обемен коефициент на ма-
сопренасяне по парна фаза и специфичната 
междуфазова повърхност понижават своите 
стойности с нарастване на стойностите на F-
фактора и височината на паро-течностния 
слой. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНИК ЗАХРАНВАН ОТ СЛЪН-
ЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

 
Ивайло Беловски  

 
STUDY OF A THERMOELECTRIC COOLER POWERED BY SOLAR ENERGY 

 
Ivaylo Belovski 

 
ABSTRACT: Thermoelectric refrigerators use the effect of Peltier in their work, in which direct conversion 

of electrical power into a temperature gradient is observed. In recent years, technology to produce new and 
more efficient materials has led to an increase in the efficiency of Peltier Modules and their wider application in 
industry and the lifestyle. A disadvantage of the thermoelectric cooling is the significant power consumption to 
achieve the desired effect. This article presents the realization of a project involving a thermoelectric refrigera-
tor powered by a solar system - photovoltaic panels, controller and rechargeable batteries. Thus, by correctly 
selecting each element of the solar system, 24/7 power supply to the thermoelectric refrigerator is provided and 
the power problem is solved. 

Key words: thermoelectric cooling, Peltier module, solar power  
 

Въведение 
 
През последните години се наблюдава ви-

сок ръст на развитие на термоелектрическата 
техника. Това е продиктувано от засиленият 
интерес към термоелектрически устройства с 
малки габаритни размери, безвредни за окол-
ната среда, безшумни, безопасни, надеждни и 
с дълъг срок на експлоатация . Всички тези 
изисквания се покриват от устройства, изпол-
зващи полупроводникови термоелектрически 
модули, чийто принцип на работа се основава 
на ефекта на Пелтие (Lineykin, Ben-Yaakov, 
2007). 

Безусловните предимства обуславят и ши-
рокото приложение на термоелектрическите 
модули. Те се използват в космическата и во-
енната промишленост, медицината, електро-
никата, биологията и в много други области 
на науката, техниката и съвременния бит 
(Putra et al.,2010; Min, Rowe, 2006; Zhou, 
Jianlin, 2012).  

Термоелектрическите преобразуватели на 
енергия са елементи, които пряко преобразу-
ват температурната разлика в електрическа 
енергия или електрическата енергия в темпе-
ратурен градиент. Те могат да бъдат разделе-
ни на три основни групи: 

- Термоелектрически генератори; 
- Термоелектрически хладилници; 

- Термоелектрически нагреватели. 
Основно звено в термоелектрическите 

преобразуватели е термоелемента (Fraisse, 
Lazard, Goupil, 2010; Yazawa, Shakouri, 2012) . 
Термоелемент се нарича преобразувател на 
термоелектрическа енергия, съдържащ мини-
мален брой компоненти, в който възниква 
ефект, необходим за принципа му на работа. 
Най – разпространеният термоелемент е този, 
чийто принцип на работа се основава на над-
лъжният ефект на Зеебек или Пелтие, наричан 
просто термодвойка или елемент на Пелтие. 
Неговата опростена схема е показана на     
фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Елемент на Пелтие 

 
Термоелемента се състои от два полупро-

водникови клона с различен тип проводи-
мост, свързани в единия си край с метална 
шина. 
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 Термоелементите се свързват последова-
телно електрически и паралелно топлинно и 
така се получават термоелектрическите моду-
ли (ТЕМ) – фиг. 2. 

 
 

Фиг. 2. Термоелектрически модул (модул 
на Пелтие) 

Те са активната част на устройствата и 
системите, в които се извършва термоелект-
рическо преобразуване на енергията (Wang, 
Jianlin, Ming, 2013).  

Цел на настоящата статия е да се предста-
ви реализирането на работеща термоелектри-
ческа охлаждаща система (TОС) захранвана 

чрез класическа соларна система – фотовол-
таични панели, контролер и акумулаторни 
батерии. 

 
Изложение 

 
Блоковата схема на ТОС е представена на 

фиг. 3. Тя се състои от следните блокове: 
• Термоизолационна камера - 1; 
• Термоелектрическа помпа (TEП) на ба-

зата на модул на Пелтие - 5; 
• Двупозиционен терморегулатор, реали-

зиран на базата на микроконтролер PIC 
16F873A-I/SP – MCU; 

• Температурни сензори, следящи темпе-
ратурата в обема – ТS 1 и температура-
та на студения радиатор - ТS 2; 

• Switch  - за вкл./изкл. на термоелектри-
ческия модул; 

• Keyboard (клавиатура); 
• LED индикация; 
• Power Supply – захранващ блок. 

 
Фиг. 3. Блокова схема на термоелектрическата охладителна система 

 
Термоизолационната камера представлява 

съд 1 с обем 50л., изграден от двойни стени 2 
и 3, между които е вграден термоизолационен 
слой 4. На капака на термоизолационната ка-
мера е монтирана термоелектрическа помпа 
5. ТЕП се състои от два модула на Пелтие 6, 
топлоотвод 7, радиатори за абсорбиране 8 и 
разсейване 9 на топлинната мощност и венти-
латор 10 за ефективно охлаждане на горещата 
страна на ТЕМ. В конструкцията на ТЕП е 
включена и термопроводяща паста с висок 
коефициент на топлопроводност –                   

k = 6 W/(m.K). Тя е поставена между радиато-
рите и керамичните плочи на термоелектри-
ческия модул.  

Параметрите на използваните модули на 
Пелтие са представени в Таблица 1. 
 

Таблица 1 
Каталожни данни на елeмент ТЕС1–12710 

Type 
Umax 

(V) 
Imax, 
(A) 

ΔTmax 
(oС) 

Qmax, 
(W) 

R 
(Ω) 

PM-40x40-89 15,2 10,5 66 85 1,8 
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Двупозиционният терморегулатор е реали-
зиран на базата на микроконтролер PIC 
16F873A-I/SP. В основният цикъл на програ-
мата се прави настройка на желаната темпе-
ратура и се реализира двупозиционния алго-
ритъм на терморегулатора. Желаната темпе-
ратура и броят цикли на таймер 0 се пазят и 
след изключване на захранването в EEPROM 
- а на микроконтролера. Като температурен 
сензор в TCS се използва ИС TCN75AVUA. 
Тя е с цифров изход и дава 12 битов резултат 
в обхвата: (- 40 ÷ 125) oС с резолюция от 0.5 
до 0.0625 oС. В температурният интервал (20 
÷ 40) ᵒС, точността е под   0,2 oС. Изходът е 
двупроводен, с протокол I2C. Максималната 
честота на CLOCK е 400 кНz, a минималното 
време за измерване с резолюция 0.0625 oС  е 
240 ms. 

Индикацията е динамична. Реализирана е с 
четири светодиодни седемсегментни цифрови 
индикатори, като показанието на нея е зак-
ръглено до 0,01 oС. След настройка на жела-
ната температура, на дисплея се индицира 
текущата температура, като същевременно се 
прави запис в EEPROM - а на микроконтро-
лера. Предвидена е възможност за визуализи-
ране и на температурата на студения радиа-
тор Tc (режима се избира от оператора). 

 

 
Фиг. 4. Блокова схема на фотоволтаичната 

система 
Термоелектрическата помпа се захранва от 

регулируем захранващ блок, който осигурява 
напрежение U = 0 – 12V и ток I = 0 - 20A. За 
захранване на микроконтролера и темпера-
турните сензори се използва адаптер за нап-
режение U = 5V. DC-DC конвертор е включен 
директно към акумулаторните батерии на со-
ларната система – фиг. 4.  

На фиг.4 е представена блоковата схема на 
фотоволтаичната слънчева система. Тя се 
състои от следните блокове: 

- Фотоволтаични панели 2 бр.– тип 
WINAICO WST-275P6 с максимална 
мощност Pmax = 275W, максимално нап-
режение Umax = 31,3V и максимален зах-
ранващ ток Imax = 8,8A  (фиг. 5); 

- Соларен контролер тип SCC 3kW с мак-
симално проследяване на мощността 
(MPPT) технология. Максимален заряден 
ток – до 60A (фиг. 6); 

- Акумулаторни батерии 2 бр. тип BANNER 
ENERGY BULL    230Ah/12V. 

 

 
Фиг. 5. Соларни панели 

 
Термоелектрическите модули  работят при 

оптимални напрежение и ток, така че да оси-
гуряват максимална хладопроизводи-телност 
в термоизолационната камера. На фиг. 7 е 
представена преобразувателната характерис-
тика ТV = f(I), показваща зависимостта на 
температурата в камерата ТV  от протичащият 
през ТЕP ток I. 

 
 
Фиг. 6. Соларен DC-DC контролер 
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Анализа на графиката от фиг. 7 показва, че 
при захранващи токове над 6А, температура-
та в обема TV  на термоелектрическата систе-
ма значително се повишава. 

 
Фиг. 7 Преобразувателна характеристика  

ТV = f (I) 
На фиг. 8 са показани семейство преобра-

зувателни характеристики на модула на Пел-
тие - зависимост на температурната разлика 
ΔТ от продължителността на измерването t: 
ΔТ = f (t), при постоянен ток I = const. 

 
Фиг. 8 Зависимостта на температурната раз-
лика ΔТ от продължителността на измерване-

то t: ΔТ = f (t), I = const; 
За установеният оптимален постоянното-

ков режим на ТЕП  са определени:  
• Консумираната електрическа мощ-

ност: . 8,5.6 51W U I W= = = ; 
• Абсорбираната топлинна мощност QC 

се отчита от графиките, представени в ката-
ложните данни на използвания ТЕМ при ток 
Iopt  =  6А и ΔТmax = 430C:   QC = 17W; 

• Хладилният коефициент η, който е 

равен на: 17 0,33
51

cQ
W

η = = = . 

Заключение 
Проектирана е и е реализирана термоелек-

трическа охладителна система, захранвана 
изцяло със слънчева енергия. Изследвани са 
преобразувателните характеристики на ТЕМ 
на Пелтие и е подбран оптималния постоян-
нотоков режим на работа. В термоизолацион-

ната камера се достига и поддържа темпера-
тура от порядъка на 8-10 оС 

За синтезираната термоелектрическа охла-
дителна система, могат да се направят след-
ните заключения:  

• Установен е оптималният постоянно-
токов режим на термоелектрическата помпа - 
Iopt  =  6А, U = 8,5V; изчислени са консумира-
ната мощност - W = 51W, хладилната мощ-
ност - QC = 17W и хладилния коефициент η = 
0,33. 

• Синтезираната термоелектрическа ох-
ладителна система може успешно да се из-
ползва  за прецизно термостатиране на затво-
рен обем. 

Соларната фотоволтаична система е така 
проектирана и окомплектована, че да осигу-
рява необходимата консумирана мощност при 
работата на термоелектрическия хладилник. 
Тази соларна система може да бъде използва-
на и за захранване на други постояннотокови 
и променливотокови консуматори, но във 
втория случай, е необходимо към системата 
да се включи подходящ инвертор. 
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ABSTRACT: The standard BDS EN ISO / IEC 17025: 2018 is published as a national standard on 

15.01.2018 on the website of the Bulgarian Institute for Standardization. The updating of the standard is related 
to changes in market trends, technological development and the development of information technologies, under 
which modern laboratories are developing. An on-the-spot aspect turns on a risk assessment. It's done analysis of 
changes in BDS EN ISO / IEC 17025: 2018 (EN ISO / IEC 17025: 2017), based on a comparison of the two 
standards and defining the new requirements that will lead to changes in the management system for testing 
laboratories. 

Key words : Standard, BIS, Laboratory 
      

Въведение 
 
На 30.11.2017г.на страницата на Между-

народната организация по стандартизация 
(ISO)  беше публикуван стандарт ISO/IEC 
17025:2017 “General requirements for the 
competence of testing and calibration 
laboratories”. Той отменя и заменя ISO/IEC 
17025:2005. Стандартът е публикуван като 
национален стандарт на 15.01.2018 г. на стра-
ницата на Български институт за стандарти-
зация - БДС ISO/IEC 17025:2017 „Общи изис-
квания относно компетентността на лабора-
ториите за изпитване и калибриране“ Актуа-
лизирането на стандарта е свързано с  проме-
ни в пазарните тенденции, технологичното 
развитие и развитието на информационните 
технологии, в условията на които съвремен-
ните лаборатории се развиват. Акредитирани-
те лаборатории е необходимо да въведат про-
мените в системите си за управление и проце-
сите си и да демонстрират съответствие с 
ISO/IEC 17025:2017.[1]. ISO/IEC 17025:2017 е 
разработен съвместно от Международната 
организация по стандартизация (ISO) и Меж-
дународната електрическа комисия (IEC), под 
ръководството на Комитета за оценяване на 
съответствието (CASCO).  

 
 

Експеримент 
 

Международната организация за акреди-
тация на лаборатории (ILAC) и Комитета за 
оценка на съответствието (CASCO) към 
Международната организация по стандарти-
зация са постигнали споразумение за триго-
дишен преходен период от датата на публи-
куване на ISO/IEC 17025: 2017, за което е 
подписано съвместно комюнике.[1]В рамките 
на определения тригодишен период лабора-
тории за изпитване и/или калибриране е не-
обходимо да направят съответните промени и 
да преминат към това ново издание. Лабора-
ториите е необходимо да въведат промените в 
системите си за управление и процесите си и 
да демонстрират съответствие с ISO/IEC 
17025:2017 

Целта на това изследване е да се направи 
анализа на промените в БДС EN ISO/IEC 
17025:2018(EN ISO/IEC 17025:2017), като се  
сравнят  двата стандарта и  да се определят 
новите изисквания, които ще доведат до про-
мени в системата за управление.  

 
Резултати и обсъждане 

 
В Раздел 1 на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

„Обект и област на приложение” и Раздел 2: 
„Нормативни позовавания”, промените са 
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незначителни в сравнение с БДС EN ISO/IEC 
17025:2006. В Раздел 3 БДС EN ISO/IEC 
17025:2018  ”Термини и определения” има 
нови понятия, като Лаборатория; Безприст-
растност;Жалба; Междулабораторно сравне-
ние, Вътрешнолабораторно сравнение; Пра-
вила за вземане на решения и т.н Значителни 
са промени, които са свързани с оценка на 
риска. В т.4.1.4 е записано, че лабораторията 
трябвя постоянно да идентифицира рисковете 
за нейната безпристрастност [2]. Безприст-
растостта е свързана с липсата на конфликт 
на интереси от страна на ръководството и 
персонала и намиране на решение за тези 
конфликти. Значителните промени и допъл-
нителни изисквания в новият стандарт са 
свързани с новата структура.Увеличава се 
ролята на ръководството, документиране на 
обхвата на лабораторните дейности, право-
мощия и ресурси на персонала, планиране и 
внедряване на изменения в системата за уп-
равление. т.4.2.1. Лабораторията трябва да 
информира клиента за информация,която 
възнемерява да направи обществено достъп-
на. т.6.2 „Персонал” е необходимо да има  
доказателства за  компетентността на персо-
нала за всяка функция, влияеща на резултати-
те от лабораторните дейности, включително 
изискванията за нивото на образование, ква-
лификацията, обучението, техническите зна-
ния, уменията и опита. 6.2.4 Ръководството на 
лабораторията трябва да осведомява членове-
те на персонала за техните задължения, отго-
ворности и правомощия. В т. 6.3 „Помещения 
и съоръжения на лабораторията и условия на 
заобикалящата среда”  има структурни  про-
мени и текстови уточнения; т.6.4 „Технически 
средства” и  т.6.5 „Метрологична проследи-
мост” от новият стандарт има незначителни 
промени, свързани с текстови уточнения, 
включително относно прилагането на етало-
ни, референтни материали и материали за 
контрол на качеството, доставени от компе-
тентен производител. Има специални изиск-
вания към вградения софтуер на ТС.В т.6.6 
„Продукти и услуги, доставяни от външни 
доставчици” промените са незначителни -
текстови уточнения, включително извършва-
не на дейности в помещения на доставчик, 
като външни обучения, подизпълнителя на 
изпитвания/ пробовземане/ калибриране, 
сервиз на ТС и т.н. Лабораторията трябва да 
има критерии за оценяване, избор, наблюде-
ние на изпълнението и повторно оценяване на 
външните доставчици.В т. 7.1 „Преглед на 

запитвания, оферти и договори”, има прин-
ципни промени с конкретизиране реда за 
заявки, оферти и договори; Уточняване взаи-
моотношения с външните доставчици на ус-
луги. Лабораторията уведомява клиента за 
лабораторните дейности, които трябва да 
бъдат извършвани от външен доставчик, и 
получава одобрение от клиента. Избаното 
правило за вземане на решение трябва да 
бъде съобщено на клиента и съгласувано с 
него. Всички различия между запитването 
или офертата и договора, трябва да бъдат 
разрешени, преди започване на лабораторни-
те дейности. [2]. В т. 7.2 „Избор, провер-
ка/верифициранe и валидиране на методи” 
където има незначителни промени, конкрети-
зиране изисквания към избора и  верифици-
ране  на стандартизирани методи за изпитва-
не / пробовземане и калибриране. Когато се 
изисква да се разработи метод, това трябва да 
бъде планирана дейност и тя трябва да бъде 
възложена на компетентен персонал, осигу-
рен с подходящи ресурси. В процеса на раз-
работване на метода трябва да бъде извършен 
периодичен преглед, за да се потвърди, че 
потребностите на клиента постоянно се удов-
летворяват. [2].  Т. 7.2.2 „Валидиране на ме-
тоди” и 7.3 „Вземане на проби/извадки” про-
мените са незначителни. Конкретизиране 
изисквания към избора и валидиране на нес-
тандартизирани методи за изпитване/ пробов-
земане и калибриране. Доуточняване изиск-
ванията към вземане на  проби и извадки. В 
т.7.4 ”Манипулиране на обекти за изпитване 
и калибриране” се доуточняват изискванията 
към манипулиране  на обектите за изпитване 
и калибриране. Специални изисквания при 
наблюдавани или регистрирани отклонения в 
пробите или тяхното съхраняване/ транспор-
тиране. В т.7.4.3. Предупреждение, което да 
посочва кои  резултати, може да бъдат повли-
яни от това отклонение. В т.7.5 „Технически 
записи”  има текстови уточнения, завишават 
се  изискванията към. компютърната обра-
ботка на резултатите и тяхното електронно 
съхраняване. В т.7.6 „Оценяване на неопреде-
леността на измерване” промените са струк-
турни. Конкретни изисквания към оценяване 
приносите на неопределеността на измерва-
нето с идентифициране на всички съществени 
и по-малко съществени приноси, включител-
но от пробовземането в неопределеността от 
изпитване или калибриране. В т.7.7 „Осиг-
уряване на валидност на резултатите”, където 
промените са незначителни и са свързани с 
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разработване на процедура за наблюдение на 
валидността на резултатите и уточняване на 
прилаганите начини за подобряване качество-
то с откриване на тенденции и прилагане на 
статистически методи – избор на приложими 
методи, включително планиране на резулта-
тите и участие във междулабораторни и вът-
решно лабораторни сравнения – последното 
като форма на метрологичен контрол. т.7.7.1 
Новостите са:  Материали за контрол на ка-
чеството; b/Използване на други технически 
средства, които са калибрирани и осигуряват 
проследими резултати; c/Функционална про-
верка на техническите средства за измерване 
и техническите средства за изпит-
ване;d/Използване на еталони за проверка или 
работни еталони,свързани с контролни карти; 
e/Междинни проверки на средствата за из-
мерване; i/Проверка на докладваните резулта-
ти; j/Вътрешнолаболраторни сравнения; 
k/Изпитване на сляпа проба/извадка.[2]. В 
т.7.8 ”Докладване на резултати” има значи-
телни  промени, свързани с  допълнителни 
изисквания. 7.8.1.1.Резултатите трябва да 
бъдат прегледани и одобрени, преди да бъдат 
оповестени [2]. Идентифициране на данните, 
предоставени от клиент и освобождаване от 
отговорност, когато тези данни могат да пов-
лияят на валидността на резултатите. В т.7.8.6 
Докладване на обявяването на съответствие 
има ново изискване-Лабораторията докумен-
тира използваното правило за вземане на 
решение при обявяване    на съответствие със 
спецификация или със стандарт. Изисква се 
отчитане на нивото на риска, свързано с из-
ползваното правило за вземане на решение и 
прилагането на посоченото правило. Доклад-
ване относно обявяването на съответствие с 
конкретни идентификации, т.е. документира-
но уточняване на база взето решение – прин-
ципно нови постановки. т.7.9 ”Жалби” има 
значителни  промени и допълнителни изиск-
вания. Принципни промени относно доку-
ментирания процес на регистриране, анали-
зиране и обработване на жалбите (заменя 
термина рекламации). Регламентирани са 
основните елементи и моменти на процеса на 
обработване на жалби, срокове  за обработва-
не и уведомяване, допуска се  обработване на 
жалби от външен персонал. Уведомяване на  
жалбоподателя относно приключване процеса 
на обработване на жалбата, когато това е 
възможно.т.7.10 ”Несъответстваща работа” 
промените са незначителни. Съответства на 
изискванията на БДС EN ISO/IEC 

17025:2006.В т.7.11 „Управление на данни и 
управление на информацията” има незначи-
телни промени -съответства на стареят стан-
дарт. Разработване и валидиране функцио-
налността   на система за управление на ин-
формацията на лабораторията, прилагана за 
събиране, обработване, записване, докладва-
не, съхраняване или възстановяване на данни. 
Конкретизирани изисквания към начините за 
управление и поддържане на системата за 
управление на информацията от персонала на 
лабораторията или външен доставчик В т.8.1 
Възможности има  Ново изискване: Предста-
вят се две паралелни възможности за разра-
ботване на системи за управление – самостоя-
тело по стандарта ISO/IEC 17025 (възможност 
А) или съвместно с ISO  9001 (възможност В). 
Посочване на основните елементи. 

В т.8.2 „Документация на системата за уп-
равление” – (Възможност А) има структурни  
промени – Съответства. Има преструктурира-
не в изложението, вкл. относно политика, 
цели, документация, персонал, др. т.8.3 „Уп-
равление на документите на системата за уп-
равление” и 8.4 „Управление на записите 
„(Възможност А) Структурни  промени, прес-
труктуриране в изложението, включително 
относно управлението на вътрешните и външ-
ни документи, вкл., създаване, поддържане, 
актуализиране, архивиране и т.н.В т.8.5 
„Действия за овладяване на рисковете и въз-
можностите” (Възможност А ) има ново изис-
кване. Сързано с действия за овладяване на 
рисковете в дейностите на лабораторията, 
категоризация на рисковете, процедура и док-
лад за оценка на риска. Лабораторията трябва 
да отчита  рисковете и възможностите свърза-
ни с лабораторните дейности и  да има план за 
овладяване на рисковете и възможностите, да 
прави  оценка на ефективността на тези дейст-
вия. Концепцията за оценка на риска в лабора-
торията трябва да осигури средства и възмож-
ности за снижаване на риска в лабораторната 
дейност. Лабораторията сама определя кои 
рискове и възможности трябва да бъдат разг-
леждани, с цел установяване на подходящи 
действия за справяне с рисковете и възмож-
ностите. Рисовете могат да са свързани с Не-
утралност и безпристрастност на членовете на 
персонала, помещения, кътове, използвани не 
по предназначение, условия на околната среда 
(температура, влажност, други), несъответст-
ващи, технически средства непровере-
ни/некалибриран в необходимият период, 
оценка на персонала по отношение на изпит-
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ванията(включва както периодичната оценка 
на база уитнес, така и текущи проверки-
мониторинг, несъответствия, породени от 
неправилно приети и съхранявани реактиви и 
хранителни среди и др, Лабораторията сама 
определя своите рискове. т.8.6 „Подобряване „ 
(Възможност А) незначителни промени. Кон-
кретизиране възможностите за подобряване и 
предприемане на действия, вкл., и чрез иден-
тифициране на начини за подобряване на ла-
бораторните дейности, обратна информация 
от клиенти. т.8.7 Коригиращи действия (Въз-
можност А) незначителни промени. Иденти-
фициране влиянието на коригиращите дейст-
вия върху подобряване на дейността – спиране 
повторно възникване на несъответствия или 
възникване на подобни несъответствия.  

т.8.8 Вътрешни одити (Възможност А) 
Незначителни промени-Преструктуриране на 
изложението, подчертаване ролята на одит-
ния процес като част от системата за вътре-
шен контрол на лабораторията. Откриване на 
отконенията, но с акцент върху силните точки 
и действия за подобряване. Конкретизиране 
на независимата одитна дейност като дейност 
на външен доставчик на услуги с неговото 
оценяване по критерии. 8.8.1.Лабораторията 
да провежда вътрешни одити през планирани 
интервали от време. 8.8.2 с/ Гарантира, че  
резултатите от одита се докладват на съот-
ветното ръководство[2].   

т.8.9 Преглед от ръководството (Възмож-
ност А) Значителни промени,свързани с  до-
пълнителни изисквания 8.9.2 Входните еле-
менти, трябва да бъдат записвани b/ изпълне-
ние на целите j/ жалби k/ефикасност на всич-
ки въведени подобрения i/ адекватност на 
ресурсиm/ резултати от идентификацията на 
рисковете n/ Заключения относно осигурява-
не валидността на резултатите 8.9.3 Изходни-
те елементи включват записи,свързани със а/ 
ефикасност на СУ b/ подобряване на лабора-
торните дейности c/ осигуряване на необхо-
дими ресурси d/ всяка необходимост от изме-
нения.Повишава се ролята на прегледа от 
ръководството като фактор за разработване и 

подобряване на внедрената в лабораторията 
система по качеството и организацията. По-
добряване чрез оценяване различните проце-
си на организацията и промените, причинени 
от вътрешни и външни влияния. Дефинирани 
повече елементи на оценяване, ясно форму-
лираен на целите и средствата за постигане. 

 
Заключение 

 
В документа БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

има структурни промени.Новото издание на 
стандарта дава две възможности относно 
изискванията, свързани с внедряването на 
система за управление. Акцентира се  върху 
безпристрастността определена като „наличие 
на обективност” и конфиденциалността. Взе-
мането на проби се разглежда  като самостоя-
телна дейност. Докумета дава допълнителна 
информация за метрологичната проследи-
мост, позволяваща осигуряване на сравни-
мост на резултатите от измерване на нацио-
нално и международно ниво. Изброени са 
допълнителни инструменти, за да се гаранти-
ра валидността на резултатите. Акцентира се 
върху оценка на съответствието. Има изиск-
ване да се документира правилото за вземане 
на решение.Трябва да има ясно установени 
правила за вземане на решение. Стандартът е 
силно фокусиран върху информационните 
технологии- използване на компютърни сис-
теми, електронни записи, електронно преда-
ване на резултати. 
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ABSTRACT: Physico-chemical tests of raw cow's milk were performed to determine the freezing point. 
Performed calibration cryoscope with certified reference material (СРМ) NaCl. Participate in performed testing   
inter-laboratory comparison product raw cow's milk, "freezing point „ indicator. 

Key words: freezing point, cow milk, suitability testing  
 

Въведение 
 
По определение на БДС млякото е сложна 

биологична течност, която се получава от 
вимето на дойното животно и се използва 
след седмия ден на раждането на малкото. 
Има сложен състав, който го прави пълно-
ценна и незаменима храна.[1]. 

Оводняването на млякото е най-често 
срещаната фалшификация. С прибавянетао на 
вода в млякото се понижава хранителната му 
стойност, при преработването му се получа-
ват ниски добиви и в много случаи то може 
да се инфектира с вредна и патогенна мик-
рофлора. При оводняването пропорционално 
на прибавената вода намалява процента на 
сухото вещество, съставът и свойствата на 
мляката се променят. При оводняването на-
маляват всички съставни части и всички кон-
тролни фактори, като плътност, масленост, 
сух безмаслен остатък, сухо вещество, реф-
ракционно число. [2]  

Средната точка на замръзване за суровото 
мляко в повечето региони е около  -0,540°С. 
Средната стойност за определена  област се 
нарича “базова” точка на замръзване. Точката 
на замръзване на млякото е “физиологична 
константа”. Факторите, влияeщи върху точка-
та на замръзване са: храненето, породата, 
сезона, времето на лактация, климата, дали 
пробата е взета в началото, средата или края 
на лактацията .  

Има различни методи за определяне овод-
няването на млякото, като доказване на овод-

няването с сборна проба, с определяне на 
рефракционното число, с определяне темпе-
ратурата на замръзване на мляко-
то(кроископия.). Чрез определяне температу-
рата на замръзванена в млякото може най-
точно да се установят и малките количества 
добавена вода. Точката на замръзване на мля-
кото е сравнително постоянен показател. Из-
мененията в температурата на замръзване са 
свързани с фалшификация на млякото или с 
болестно състояние на животното. За пръв 
път Винтер (1897г.) изучава температурата на 
замръзване на млякото и установява, че за 
прясно краве мляко тя се колебае от -0,55 до -
0,555оС. Наредба № 2 от февруари 2017г. 
изисква определянето на точката на замръз-
ване да си определя по криоскопки метод 
БДС EN ISO 5764 ” Мляко. Определяне точка 
на замръзване. Термостатичен криоскопски 
метод. (Сравнителен метод)”.[2] 

Изпитване за пригодност -Изпитване за 
пригодност е оценяване на представянето на 
участника спрямо предварително установени 
критерии чрез средствата на междулабора-
торните сравнения (БДС EN ISO/IEC 17043) 

 
Експеримент 

 
Криоскоп CryoStar I, Funke Gerber е апарат 

на който е извършено вътрешно калибриране 
в три точки на замръзване -408,0; -512,0; -
600,0  със certified reference material  на NaCl 
solution at 200С. (6.868 +19 g/l; 8.637 +24 g/l ; 
10.161+35 g/l,) произведен от CPAchem 
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Материали и методи: 
Криоскоп CryoStar I, Funke Gerber;  
Стандартен разтвор А с температура на 

замръзване -0,000 ± 0,0005ºС 
Стандартен разтвор В с температура на 

замръзване -0,557± 0,0005ºС 
Начин на работа:   
Подготовка на пробите сурово мляко  за 

изследване: Пробите се съхраняват при тем-
пература от 0 до 5ºС. От пробата се отстраня-
ват всички видими чужди тела или твърди 
маслени образования, чрез филтриране. Тем-
пературата на стандартните разтвори А и В и 
температурата  на пробите мляко са еднакви. 
Проби, чиято киселинност превишава 0,18 G 
млечна киселина на 100 ml, не могат да бъдат 
изследвани.  

Рутинна проверка на криоскопа: Преди 
всяко изследване се измерва точката на зам-
ръзване на стандартния разтвор на натриев 
хлорид, докато разликата между две последо-
вателни определяния стане не по-голяма от 
0,001ºС. 

Определяне точката на замръзване на мля-
кото: Стъклото с пробата се обръща внима-
телно и се разклаща с кръгообразни движения 
до хомогенното смесване на съдържанието. 
Прехвърлят се 2,5ml  проба мляко в чиста и 
суха епруветка с пипета. Епруветката с про-
бата мляко се поставя в настроеният криос-
коп.  

За доказване достовереността на получе-
ните резултати е участвно в изпитване за при-

годност по Програма за сурово краве мляко
 по показател: точка на замръзване, 
организиран от акредитиран провайдер.  

 
Резултати и обсъждане 
 
Калибрирането на Криоскоп CryoStar I, 

Funke Gerber за определяне на точка на зам-
ръзване е с цел да се отрази връзката  между 
стойностите на еталони с показанията, които 
дава средството за измерване и получената 
експериментална неопределеност се извърш-
ва по метода на сравняване три сертифициран 
референтен материали(СРМ) Това е първо 
калибриране на апарат и то показва задавали-
телен резултат. Във всяка от избраните точки 
(-408,0;-512,0;-600,0 m0С) са направени по 10 
измервания. По изискванията на стандарта е 
припоръчително разликата между точките на 
замръзване на разтворите да не е по-малка от 
-0,1000С. При калибриране на апарата с 
certified reference material  на NaCl 6.868+19 
g/l, в т.-408,0 средната измерена стойност  е -
0,414 Со  с разширената неопределеност U,Со 
0,0003 Со  ; калибриране на апарата в т. -0,512 
Со с NaCl 8.6378.637 +24 g/l , средната изме-
рена стойност  е -0,516 Со, а разширената не-
определеност U,Со 0,0002 Со; При последното 
измерване с NaCl 10.161+35 g/l , в  -0,600 Со , 
средната измерена стойност в е -0,603 Со  и е 
получена разширената неопределеност U,Со 
0,0003 Со   

 
Таблица 1. Калибриране на криоскопа с certified reference material NaCl solution at 200С  

Certified 
reference      
material 

NaCl 

СЕРТИФИЦ
ИРАНА 

СТОЙНОСТ 
 Co

 

 

СРЕДНА 
ИЗМЕРЕНА 
СТОЙНОСТ 

 Co 
 

СТАНДАРТНО 
ОТКЛОНЕНИЕ 

 
Co

 

 

РАЗШИРЕНА 
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

 
         (±U), Co

 

 
10.161+35g/l -0,600 -0,603 - 0,003 0,0003 

8.637 +24 g/l -0,512 -0,516 -0,004 0,0002 
6.868 +19 g/l -0,408 -0,414 -0,006 0,0003 

 
  Таблица 2.  Резултати от доклада за участие в Изпитване за пригодност 

Независим ус-
реднен резултат 
по лаборатопия 
      Хi 

z-критерии оценка Доверителен ин-
тервал 

-0,527 -1,06 X-2S удовлетворително 
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Референтния метод за определяне точката 
на замръзване на суровото, пастьоризираното, 
произведеното по UTH технология и стерили-
зирано пълномаслено, частично и напълно 
обезмаслено мляко посредством уред (тер-
мисторен криоскоп), в който термостатично 
регулираната баня се охлажда чрез електри-
ческо изстудяване, а живачния термометър е 
заменен от термисторна сонда.[4]. 

Точка на замръзване на млякото: стой-
ността, получена вследствие на измервания, 
проведени съгласно описания метод и изразе-
на в градуси по Целзий (ºС). [4]. Тя може да 
бъде използвана за определяне количеството 
примеси на вода в млякото, ако киселинност-
та не надвишава 0,18 G млечна киселина в 
100 ml. Определена тест-порция от млякото 
се преохлажда до съответната температура и 
чрез механична вибрация, която кара темпе-
ратурата да се покачи бързо до определено 
плато, съответстващо на точката на замръзва-
не на пробата, се предизвиква кристализация. 
Преди всяко изследване се измерва точката на 
замръзване на стандартния разтвор А и В на 
натриев хлорид, докато разликата между две 
последователни определяния стане не по-
голяма от 0,001ºС. Пробата сурово краве мля-
ко е изпитвана 4 пъти. Получените резултати 
са -0,528;-0,528;-0,526;-0,526, осреднени -
0,527. 

Статистическият критерий Z характеризи-
ра надежността при оценяване на неопреде-
леността. Резултатите по Z критерий форми-
рат оценката дадена от участието в междула-
бораторното сравнение. Обща съвкупност на 
резултати се оценяват на следните  нива:Z=0 
съвпадение;0</ Z/  ≤ 2 удовлетворително;2< / 
Z/  <3   под въпрос;Z ≥ 3   неудовлетворител-
но 

При анализа и оценка на резултатите по 
характеристика”Точка на замръзване” , при-
писаната стойност на показателя (х),0С = -
0,525; средноквадратичното отклонение по 
показател (S), 0С= 0,002 

От таблица 2 се вижда, че за Z е получена 
стойност  -1,06. Следователно оценката е 
удовлетворителна и получената стойност за Z 
критерия показва достовереността на получе-
ните резултати за показател точка на замръз-
ване. 
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ABSTRACT: The purpose of this work was to investigate the influence of the fatty acid composition of dif-
ferent oils on their biodiesel properties. Biodiesel fuels were synthesized from the most commonly used in Bul-
garia feedstocks, sunflower and rapeseed oil and the less studied raw material, spent coffee ground oil. GC in-
vestigations of fatty acid methyl esters content (FAMEs) in biodiesels were carried out. By using correlation 
dependencies, CN, IV, OS and CFPP of BD fuels are predicted. BD from SCG containing 48.39% of saturated 
fatty acid esters has the highest CN - 58. Sunflower and rapeseed oil containing higher levels of polyunsaturated 
fatty acid esters (62,58% and 42,09%) have lower CN - 49 and 50, respectively. BD of sunflower and rapeseed 
oil have a high IV (149 and 135 gI /100g) compared to SCG (71 gI /100g), therefore have degraded oxidation 
stability, values are 3 and 4 hours, respectively. Low temperature properties are poor with high content of satu-
rated esters. BD from SCG, rich in these compounds, has the highest CFPP value of nearly 12°C. 

Key words: Biodiesel fuels, fatty acid composition, gas chromatography, vegetable oil, spent coffee grounds, 
biodiesel properties 

 
Въведение 

 
Биодизеловите горива са алтернативен и 

възобновяем източник на енергия и в настоя-
щия енергиен контекст те продължават да 
стимулират интерес в целия свят. Биодизелът 
(БД) е биоразградим, нетоксичен, не съдържа 
метали, сяра и канцерогенни ароматни въгле-
водороди [Ramadhas и съавт., 2004]. 

БД е смес от моноалкилни естери на дъл-
говерижни мастни киселини и се произвежда 
от биологични материали като растителни 
масла (слънчогледово, рапично, соево, коко-
сово, палмово и др.), животински мазнини, 
отработени масла, водорасли и отпадъчни 
органични материали. Поради близки горив-
ни свойства с конвенционалния дизел, БД се 
счита за многообещаващо гориво на бъдеще-
то. Той може да се смесва с дизеловото гори-
во (ДГ) във всякакво отношение и да се из-
ползва в съществуващата инфраструктура 
[Hoekman и съавт., 2012; Mustafa и съавт., 
2016]. 

В световен мащаб, има повече от 350 мас-
лодайни култури, идентифицирани като по-
тенциални източници за производство на БД 

горива. Наличието на суровина за производс-
тво на БД горива зависи от регионалния кли-
мат, географско местоположение, местните 
почвени условия и земеделските практики на 
всяка страна [Atabani и съавт., 2012]. Най-
често използваната суровина в момента в 
България е слънчогледово и рапично масло. 
Използването на хранителни масла за произ-
водство на БД горива не е осъществимо в 
дългосрочна перспектива поради увеличава-
щата се пропаст между търсенето и предлага-
нето на такива масла в много страни. Едно от 
възможните решения за намаляване на изпол-
зването на ядливи растителни масла за произ-
водство на БД гориво е използването на неяд-
ливи масла. В търсенето на по-евтини суро-
вини през последните години все по-голямо 
внимание получават изследванията, свързани 
с използването на отпадъци от промишле-
ността, селското, горското стопанство и бита 
[Chapagain и съавт., 2009]. Една от евтините 
такива суровини, която е и отпадък, е утайка-
та от кафе. 

Кафето е една от най-консумираните на-
питки в света, в резултат на което се генери-
рат големи количества отпадъци. Установено 
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е, че маслото извлечено от утайка от кафе е с 
високо качество и по-рентабилна суровина за 
производство на биодизелово гориво в срав-
нение с други източници на отпадъци. В 
утайката от кафе количеството на масло ва-
рира от 11 до 20 % и зависи от вида на кафето 
[Al-Hamamre и съавт., 2012; Yordanov и съ-
авт., 2016]. 

БД гориво се получава чрез преестерифи-
кация на мастните киселини съдържащи се в 
маслата и мазнините. Преестерификацията 
представлява процес на химично взаимодейс-
твие на масла и мазнини с алкохол в присъст-
вие на киселинни или алкални катализатори, 
при което се образуват моноалкилни естери 
на мастните киселини и глицерол. Алкохоли-
те, използвани за преестерификация са мета-
нол, етанол, пропанол и бутанол. Най-често 
се използва метанол [Demirbas и съавт., 2005], 
при което се получават метилови естери на 
мастните киселини, затова другото име на БД 
е FAME (fatty acids methyl esters). 

Свойствата на индивидуалните естери, съ-
държащи се в БД, определят неговите горив-
ни свойства. От своя страна, свойствата на 
естерите се определят от структурата на из-
ходните мастни киселини и алкохола. Струк-
турните характеристики, които влияят на фи-
зичните и горивните свойства на естерите са 
дължината и степента на ненаситеност на ал-
килната верига. Важни горивни свойства на 
БД, които са свързани с FAME профила са 
цетановото число (CN), йодно число (IV), 
окислителната стабилност (OS) и нискотем-
пературните свойства [Atabani и съавт., 2012]. 

Контролът на качеството на течните гори-
ва на територията на България за съответст-
вие с изискванията към тях са посочени в На-
редбата за изискванията за качеството на теч-
ните горива, условията, реда и начина на тех-
ния контрол. Преди да бъде смесен с ДГ, БД 
трябва да бъде с определено качество, т.е. да 
отговаря на спецификациите на стандартите 
за горива – EN 14214 на Комисията по стан-
дартизация (CEN) за Европа [EN 14214] и 
ASTM D6751 – за САЩ [ASTM D6751]. Оп-
ределянето на свойствата на БД изисква про-
дължително експериментално тестване, което 
е скъпо и отнема дълго време. В научната ли-
тература са изведени корелационни зависи-
мости, които изразяват връзката между съста-
ва на мастните киселини и свойства на БД , 
които зависимости могат да бъдат използвани 
за предсказване на някои свойства на БД 

[Chuah и съавт., 2016; Ramos и съавт., 2009; 
Wang и съавт., 2012]. 

Целта на настоящата работа е да се изс-
ледва влиянието на мастно-киселинния със-
тав на различни масла върху свойствата на БД 
горива. За целта са синтезирани БД горива от 
най-често използваните в България суровини, 
слънчогледово и рапично масло и по-малко 
изследваната до момента отпадъчна суровина, 
маслена фракция от утайка от кафе. Това изс-
ледване ще ни позволи да предскажем някои 
свойства на БД горива познавайки мастно-
киселинния състав на суровината. 

 
Експериментална част 

 
В настоящата работа като суровини за 

синтез на биодизелови горива са използвани 
маслена фракция от утайка от кафе (Spent cof-
fee grounds - SCG), слънчогледово и рапично 
масло. 

Органичен разтворител, използвани за екс-
тракция на маслена фракция от утайка от ка-
фе е n-хексан аналитична чистота (>99 %) 
Sigma – Aldrich. 

Процесите на естерификация и преестери-
фикация [Christie, 2003] с цел получаване на 
БД горива от различните масла се извършват 
с използването на хомогенни катализатори 
(H2SO4, NaOH) и метанол. 

Анализите на получените метилови естери 
на мастните киселини са извършени с Газ 
хроматографска система Agilent Technologies 
7890A, оборудвана с FID, инжектор с/без де-
ление на потока и Agilent 7693A автоматичен 
пробоотборник. Капилярна колона: HP-
INNOWAX, 30 m x 0.32 mm вътрешен диаме-
тър и 0.25 μm филм, неподвижна фаза полие-
тилен гликол. Температури на инжектора и 
детектора: 250ºC и 300ºC съответно, газ носи-
тел хелий със скорост 1.5 ml/min, обем на ин-
жектираната проба 1 μl при деление на потока 
1:80. Температурни режими на колоната: 
210ºC, 9 min, 10ºС/min, 230ºC, 10 min. Иден-
тифицирането е направено чрез инжектиране 
на стандартна смес метилови естери на маст-
ните киселини. 

Степента на ненаситеност (DU) и дългове-
рижният фактор (LSCF) са изчислени чрез 
използване състава на метиловите естери на 
мастните киселини на изследваните БД гори-
ва използвайки следните уравнения [Ramos и 
съавт., 2009; Wang и съавт., 2012]: 

 



110 

DU=(monounsaturated Cn:1, wt%) + 2 (poly-
unsaturated Cn:2, wt%) + 3 (polyunsaturated 
Cn:3, wt%)                                                    (1) 

 

LCSF=∑ (MPn x Cn, wt%) / 100              (2) 

 

Резултати и обсъждане 

В настоящата работа са синтезирани би-
одизелови горива от три различни суровини - 
маслена фракция от утайка от кафе, слънчог-
ледово и рапично масло. Изследването на 
състава на FAME в получените биодизелови 
горива е извършено чрез газова хроматогра-
фия. В Таблица 1 са дадени FAME профилите 
на биодизеловите горива и сумите от насите-
ни, мононенаситени и полиненаситени 
FAME.

 
Таблица 1. FAME профили на биодизел от различни суровини, Степента на ненаситеност (DU) 
и дълговерижен наситен фактор (LCSF). 
 

FAME 
 

Структура Формула SCG 
% 

Слънчоглед 
% 

Рапица 
% 

Миристинова  C14:0 C14H28O2 0,10 0,07 0,06 
Палмитинова  C16:0 C16H32O2 39,19 6,24 5,13 
Палмитолеинова  C16:1 C16H30O2 0,24 0,11 0,18 
Стеаринова  C18:0 C18H36O2 9,20 3,05 2,06 
Олеинова  C18:1 C18H34O2 11,70 25,10 46 
Линолова  C18:2 C18H32O2 31,47 62,50 36,5 
Линоленова  C18:3 C18H30O2 0,48 0,08 5,59 
Арахидинова  C20:0 C20H40O2 3,96 0,22 0,42 
Гадолеинова  C20:1 C20H38O2 0,47 0,19 1,14 
Бехенова  C22:0 C22H44O2 0,70 0,68 0,48 
Еруцинова  C22:1 C22H42O2 0,08 0,07 0,94 
Лигноцерова  C24:0 C24H48O2 0,35 0,24 0,05 
Нервонова  C24:1 C24H46O2             –                    – 0,15 
∑ Наситени   53,50 10,50 8,15 
∑ Мононенаситени   12,49 25,47 48,41 
∑ Полиненаситени   31,95 62,58 42,09 
DU   76,86 150,71 138,18 
LCSF   18,12 3,71 2,88 
 

Вижда се, че в състава на триглицеридите 
се съдържат три типа мастни киселини - на-
ситени, мононенаситени и полиненаситени 
FAME. Независимо от разликите в индивиду-
алния състав на FAME, се вижда, че в БД от 
слънчогледово и рапично масло преобладават 
метилови естери от ненаситени мастни кисе-
лини – 88,05% и 90,50%, съответно, а в този 
получен от SCG - метилови естери от насите-
ни – 53,50 %. Освен това има разлика между 
нивата на моно- и полиненаситени метилови 
естери от слънчогледово и рапично масло. БД 
от рапично масло съдържат високи концен-
трации на мононенаситени, а този от слън-
чогледово масло – високи концентрации на 
полиненаситени. БД от SCG съдържа по-
ниски концентрации на ненаситени метилови 
естери в сравнение с тези от слънчогледово и 
рапично масло. Степента на ненаситеност 

(DU) и дълговерижният наситен фактор 
(LCSF), изчислени от FAME профилите на 
изследваните масла използвайки уравнения 1 
и 2 са представени в последните редове на 
Таблица 1. 

От литературата е известно, че DU има 
пряка връзка с йодно число, цетаново число и 
окислителна стабилност, а LCSF с граничната 
температура на филтруемост (CFPP). Цетано-
вото число, йодно число, окислителната ста-
билност и граничната температура на филт-
руемост на изследваните БД горива бяха 
предсказани със следните уравнения [Chuah и 
съавт., 2016]: 

 

CN = – 0,1268 (DU) + 67,926                     (3) 

IV = 1,0617 (DU) – 10,805                         (4) 
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OS = – 0,0518 (DU) + 11,121                     (5) 

CFPP = 1,2089 (LCSF) – 10,122                (6) 

В Таблица 2 са посочени изискванията за 
стойностите на цетановото число, йодното 
число, окислителната стабилност и гранична-

та температура на филтруемост по специфи-
кациите на стандартите за горива (EN 14214 и 
ASTM D6751) и получените от нас стойности, 
използвайки уравнения 3-6 за изследваните 
БД горива. 

 
Таблица 2 Свойства на биодизеловите горива. 
 
Свойства ASTM D 6751 EN 14 214 SCG Слънчоглед Рапица 

 
Цетановото число , CN 
 

47 min 51 min 58 49 50 

Йодно число IV, 
(gI/100g) 

- ≤ 120 71 149 135 

Окислителната стабил-
ност OS, (h) 

3 h min 6 h min 7 3 4 

Граничната температу-
ра на филтруемост, 
CFPP, (°C) 
- клас А  
- клас Е 

-  
 
 

     5 
– 15 

 
 
 

11,8 

 
 
 

– 5,6 

 
 
 

– 6,6 

 
Установено е, че естерите от наситени ки-

селини имат по-високо цетаново число (CN) и 
са по-стабилни към окисление, но са склонни 
да кристализират при по-високи температури, 
докато полиненаситените естери показват 
обратно поведение. CN намалява с нарастване 
на ненаситеността и расте с увеличаване на 
дължината на веригата. Според Knothe и съ-
авт., 2003, високо CN имат С16:0 и С18:0. БД 
гориво от SCG, което е богато на тези съеди-
нения (48,39 %) има най-високо CN - 58. БД 
горива от слънчогледово и рапично масло, 
които съдържат по-високи нива на С18:2 и 
С18:3 (62,58% и 42,09%) имат по-ниски CN – 
49 и 50, съответно (Табл. 1 и 2). На Фиг. 1 се 
вижда, че съществува много добра корелация 
между степента на ненаситеност и CN, с на-
маляване на степента на ненаситеност, CN 
расте. 

Йодното число е мярка за общата ненаси-
теност в смес от естери на мастни киселини и 
влияе на окислителната стабилност на БД го-
рива. 

От Таблица 2 се вижда, че БД гориво от 
слънчогледово и рапично масло имат високо 
IV (149 и 135 gI/100g) в сравнение с БД гори-
во от SCG (71 gI/100g), следователно се очак-
ва да имат влошена окислителна стабилност и 
това се потвърждава, стойностите са 3 и 4 h, 
съответно (Табл. 2). 

 

 
Фиг. 1. Зависимост на Цетаново число и 
Йодно число на БД горива и Степента на 
ненаситеност. 

Корелацията между DU и IV е показана на 
Фиг. 1. Вижда се, че IV расте линейно с на-
растване на степента на ненаситеност, което 
показва, че колкото повече естери на ненаси-
тени мастни киселини се съдържат в БД гори-
во толкова по-високо е IV и съответното го-
риво има влошена окислителна стабилност. 

Друг важен параметър за свойствата на БД 
горива е CFPP, който определя възможността 
за работа при ниски температури. Всяка стра-
на, използваща стандартите EN 14214, трябва 
да посочи определени температурни ограни-
чения за различни периоди от годината в за-
висимост от климатичните условия за страна-
та [Knothe и съавт., 2006], за България те са 
клас А (5°C – лято) и клас Е (-15°C – зима). 
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CFPP има пряка връзка с LCSF, която също 
беше предсказан в това изследване. В Табли-
ца 2 са представени стойностите получени за 
синтезираните в това изследване БД горива. 
БД гориво от SCG, богато на тези съединения 
(Табл. 1), има най-висока стойност на CFPP – 
почти 12°С. БД гориво от слънчогледовото 
масло с най-високо съдържание на полинена-
ситени има подобни нискотемпературни 
свойства с рапицата, въпреки по-високото 
съдържание на естери на мононенаситени ки-
селини. Нискотемпературните свойства зави-
сят най-вече от съдържанието на наситени 
естери и ефектът от състава на ненаситените 
естери е незначителен. Корелацията между 
LCSF и CFPP е показана на Фиг. 2.  

 

 
Фиг. 2. Зависимост на Граничната темпера-
тура на филтруемост и дълговерижния наси-
тен фактор 

От Фиг. 2 се вижда, че нарастването на 
дълговерижният наситен фактор води до уве-
личаване на граничната температура на филт-
руемост, т.е. влошават се нискотемпе-
ратурните свойства на БД горива. 

 
Заключение 

 
В настоящата статия е проследено влияни-

ето на мастно-киселинния състав на различни 
масла върху качеството на биодизеловите го-
рива от най-често използваните в България 
суровини: слънчогледово, рапично масло и 
по-малко изследваната до момента отпадъчна 
суровина, маслена фракция от утайка от кафе. 
На основа на получените резултати за състава 
на биодизеловите горива бяха предсказани 
цетановото число, йодното число, окислител-
ната стабилност и граничната температура на 
филтруемост. Доказано бе, че степента на не-
наситеност на изследваните биодизелови го-
рива пряко влияе на цетановото число, йод-

ното число и окислителната стабилност, а 
дълговерижният наситен фактор върху гра-
ничната температура на филтруемост. Позна-
ването на мастно-киселинния състав на БД 
горива може да реши проблеми свързани с 
избора на суровини, с цел получаване на го-
рива с подходящи качествени показатели. 
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ДЕСУЛФУРИЗАЦИЯ НА ГАЗЬОЛЕВИ СМЕСИ 
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DESULFURIZATION OF GAS OIL BLENDS 
 

Yordanka Tasheva 
 

ABSTRACT: Heightened concerns for cleaner air and increasingly more stringent regulations on sulfur 
contents in transportation fuels make desulfurization more and more important. The sulfur problem is becoming 
more serious in general, particularly for gasoil fractions as the regulated sulfur content is getting an order of 
magnitude lower, while the sulfur contents of crude oils refined in the world are becoming higher. The chemistry 
of gasoil fractions processing has evolved significantly around the central issue of how to produce cleaner 
gasoil fuels in a more efficient and environmentally friendly fashion.  

Key words: sulfur, arene desulfurization 
 

Въведение 
 
В резултат на провежданите през послед-

ните години изследвания за отстраняването 
на серните съединения от нефтопродуктите 
чрез екстракция с подходящи разтворители се 
появиха технологии, които позволяват полу-
чаване на дизелови горива с ниско съдържа-
ние на арени и серни съединения. 

Доказано е, че капиталовложенията при 
строителството на екстракционна инсталация 
са 3 – 4,5 пъти  по-ниски, а себестойността на 
произведеното дизелово гориво с 3-6 % по-
ниска в сравнение с хидрогенизационната 
технология на фирма UOP. 

Получената екстрактна фаза при процеса 
на екстрахиране на хидроочистени керосино-
ви фракции може да се използва като аренов 
разтворител с чистота 99,5 % . 

Количеството на сяроорганични съедине-
ния, получени при очистването на нефтопро-
дуктите е около 10 хиляди тона годишно. 
Серните съединения могат да бъдат суровина 
за химичната индустрия. Например дисулфи-
дите получени в резултат на рафинирането на 
горивата могат да се използват за сулфурира-
не на катализатори. Възможно е и използва-
нето на дисулфидите като ефективни серни 
разтворители, благодарение на техните спе-
цифични свойства по отношение на тяхната 
селективност  на извличане на редки метали. 

На основата на меркаптаните, получени от 
демеркаптанизацията на въглеводородите, и 

дисулфидите би могъл да бъде създаден ва-
жен дял от химията на серните съединения. 
На базата на последните биха могли да се по-
лучат сулфохлориди и сулфокиселини, които 
намират широко приложение като сулфори-
ращи агенти при реакции с амини, като кисе-
линни катализатори при алкилиране, естери-
фикация, полимеризация или реакции на при-
съединяване.  

За повишаване ефективността на процеса 
на екстрахиране на серните съединения, 
сяроорганичните съединения се окисляват до 
сулфони за повишаване полярността на моле-
кулите и разтворимостта им в полярните раз-
творители. Това направление е получило наз-
ванието „окислителна десулфуризация” или 
„конверсионно-екстракционна десулфуриза-
ция”. През 1996 г. компанията Petro Star Inc. е 
предложила процес, при който дизеловото 
гориво се смесва с пероксиоцетна киселина и 
окислението на серните съединения се про-
вежда при температура 100 ºС и атмосферно 
налягане. В лабораторни условия съдържани-
ето на сяра се понижава от 4 200 ppm до 10 
ppm, при което освен отстраняване на серните 
съединения се повишава цетановото число и 
се понижава съдържанието на аренови въгле-
водороди. 

Създадена е технология Uni Pure, при коя-
то серните съединения се окисляват до сул-
фони от нефтопродуктите в присъствие на 
катализатор (не се съобщава състава), разтво-
рен във вода при практически атмосферно 
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налягане и температура 120 ºС. Тази техноло-
гия позволява за времетраене 5 минути да се 
понижи съдържанието на сяра от 270 до 2 
ppm. 

Скоростта на окисление на серните съеди-
нения може да бъде увеличена чрез въздейст-
вие с ултра звук или фотохимично. Компани-
ята Sulph Co е разработила процес на окисле-
ние на серните съединения в емулсия  „вода - 
гориво” с водороден пероксид. Процеса про-
тича в присъствие на катализатор при темпе-
ратура 70-80 ºС и атмосферно налягане в ре-
актор с ултра звук. За 1 минута в дизеловото 
гориво съдържанието на сяра може да се на-
мали до 10 ppm, при това този процес е ико-
номически изгоден, според оценка на експер-
тите той е два пъти по-евтин от хидроочист-
ването. За първи път тази технология е при-
ложена в Италия и произвежда по 350 баре-
ла/ден десулфурирано дизелово гориво (Лаза-
ров, 2009). 

Решаване проблема с очистването на въг-
леводородните суровини от серни съединения 
е възможно с помощта на йонни течности. 
Експериментално е установено, че emim BF4, 
bmim BF4   и bmimPF6, (където emim -1-етил-
3-метилимидазолий,  bmim – 1-бутил-3-
метилимидазолий) са ефективни при екстрак-
ция на серните съединения от моторните го-
рива (Ташева, 2006). 

Патентован е процес  на екстракция на 
серните съединения от нефтопродукти с йон-
ни течности. Контактуването на суровината 
за очистване с предложената йонна течност 
може да бъде от 1 минута до 1 час, при тем-
пература до 200 ºС и атмосферно налягане 
(Лазаров, 2009). 

Използването на процесите на екстракция 
с йонни течности е затруднено поради  труд-
ности при намирането на подходящ разтвори-
тел, тъй като сяроорганичните съединения 
имат подобни физични свойства, като въгле-
вородната смес в която се намират. Затова е 
необходимо за повишаване на полярността им 
те да се окисляват до сулфони или сулфоок-
сиди и след това да се екстрахират с полярен 
разтворител. 

 
Експериментална част 

 
На изследване са подложени  Тюленовски 

и ДолноДъбнишки нефтове, които се прера-
ботват в „ Bulgarian Petroleum Refinery „. 

Физикохимичните свойства и състав на 
нефта от България (табл. 1 и табл.2 ) показват, 
че той е от два типа.  

Тюленовският нефт е тежък, с висока 
плътност и вискозитет, с ниско съдържание 
на парафин и сяра и висока температура на 
замръзване. Той съдържа много смолисто-
асфалтови вещества, няма леки бензинови 
фракции, а съдържанието на светли фракции 
до 350 °С е ниско (табл. 1).  

Физикохимичните изследвания на Дол-
нодъбнишкия нефт показват, че по физико-
химични свойства той спада към леките, ви-
сокопарафинови, нискосерни нефтове. 
Съдържанието на смолисто-асфалтови веще-
ства е ниско, а температурата на замръзване – 
ниска. Бензиновите фракции, кипящи до 200 
°С са над 25 %, а общото съдържание на 
светли фракции, кипящи до 350 °С е не пове-
че от 60 % (табл. 2). 

 
Таблица 1. Физикохимични показатели за 

Тюленовски нефт 
№ Показатели  стойност 
1. Плътност при 20 °С, kg/m3 938.2 
2. Дестилационни 

характеристики  
 

 Фракция н.к – 200 °С, % 
(v/v) 

- 

 Фракция н.к – 350 °С, % 
(v/v) 

24 

3. Съдържание на асфалтени, 
% 

0.8 

4. Съдържание на сяра, % 0.32 
5. Съдържание на 

парафини,% 
отсъствие 

6. Общи утайки,% 0.018 
 
Таблица 2. Физикохимични показатели на 
Долнодъбнишки нефт 
№ Показатели  стойност 

1. Плътност при 20°С,  
kg/m3   

817.0 

2. Дестилационни 
характеристики 

 

 Фракция н.к – 200 °С, % 
(v/v) 

24 

 Фракция н.к – 350 °С, % 
(v/v) 

58 

3. Съдържание на 
асфалтени, % 

0.25 

4. Съдържание на сяра, % 0.10 
5. Съдържание на 

парафини, % 
6.0 
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6. Общи утайки,% 0.008 
 

В таблица 3  и 4 са представени физико-
химичната характеристика и химичния състав 
на газьолеви фракции от Тюленовски  и Дол-
нодъбнишки нефт. 
 
Таблица 3. Физикохимични характеристики 
на газьолева фракция, получена от Тюленов-

ски нефт 
№ Показатели  Стойност 

1. Плътност при 20 °С,  
kg/m3   

889.6 

2. Дестилационни 
характеристики 

 

 10 %., °C 236 
 75 %., °C 308 
3. Пламна т-ра със затв. 

тигел,°С 
66 

4. Температура на замръз-
ване, °С 

2 

5. Съдържание на сяра, % 0.14 
6. Съдържание на арени, 

% 
20.5 

 
Таблица 4. Физикохимични характеристики 
на газьолева фракция, получена от Долнодъб-

нишки нефт 
 
№ Показатели  Стойност 

1. Плътност при 20 °С,  
kg/m3   

823.4 

2. Дестилационни 
характеристики 

 

 10 %., °C 226 
 75 %., °C 320 
3. Пламна т-ра със затв. 

тигел, °С 
64 

4. Температура на замръз-
ване, °С 

-8 

5. Съдържание на сяра, % 0.08 
6. Съдържание на арени, 

% 
20.2 

 
Процеса на екстракция се осъществи по  

методика, описана в (Ташева, 2006). 
От физико-химичната характеристика на 

газьолевите фракции от Тюленовски и Дол-
нодъбнишки петрол се вижда, че те не отго-
варят по съдържание на серни съединения и 
аренови въглеводороди на  българския стан-
дарт и Европейските норми, нормиращи 
изискванията за газьол за промишлени и ко-
мунални нужди. Затова се налага нейното до-

пълнително очистване от нежеланите компо-
ненти. 

Направени предходни изследвания в ка-
тедрата с моделните смеси   предоставят въз-
можност да се предположат като оптимални 
за газьолевите фракции и съставени газьолеви 
смеси, съотношенията суровина : селективен 
разтворител = 1:1 до 1:2. 

На база на експериментални данни изби-
раме продължителността на контакт да бъде 
4,5 часа.  

В съответствие с условието двете фази на 
екстракцията да бъдат ясно очертани и с цел 
по-лесното им разделяне след приключване 
на процеса, максималните температури, при 
които се провеждаха отделните опити бяха с 
5-10 ºС по-ниски от критичните температури 
на разтваряне. 

След отделяне на разтворителя от получе-
ните фази – рафинат и екстракт, беше опреде-
лено съдържанието на сяра в рафинатите по 
БДС EN ISO 8754, а количеството на арено-
вите въглеводороди беше установено по БДС 
ISO 2977. Екстрактите след провеждане на 
опитите се подлагаха на дестилация с цел ре-
генериране на разтворителите. Опитните ре-
зултати доказаха, че регенерираните разтво-
рители практически не променят своите фи-
зикохимични  показатели. Остатъкът от дес-
тилацията представлява тъмна на цвят маса 
обогатена  на серни и аренови съединения 
приблизително  отговарящи по количество на 
разликите от първоначално  регистрираното 
количество серни и аренови съединения в 
нефтената фракция минус съдържанието на 
същите деривати регистрирано в рафинатите. 

Резултатите от  редуцирането на съдържа-
нието на сяра и аренови въглеводороди, както 
и процентното намаление на тези компоненти 
в рафинатите от  газьолевите фракции и сме-
си, както и добива на рафинат са дадени в 
следващите таблици. 

   Във връзка с новите Европейски дирек-
тиви с цел опазване на околната среда и на-
маление на замърсяването от транспорта на 
отделните газьолеви суровини от български 
нефтове и съставените от нас проби беше из-
мерено и съдържанието на полициклични 
арени, въпреки, че то не се нормира в стан-
дарта за технически изисквания за газьол за 
промишлени и комунални цели. На следва-
щите графики са отразени получените резул-
тати. 
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Таблица 5. Влияние на температурата 
върху  съдържанието на сяра /ppm/ и арени 
/%/ в рафината при селективно очистване на 
газьолева фракция от български петрол с N-
метилпиролидон 
Изходно съдържание на сяра – 1400 ppm, арени – 20.5 
%, време на контакт – 4,5 часа, съотношение суровина : 
разтворител =1:1 
 

Температу  Съдържание Съдържание 
ра, ºC на сяра, ppm на арени, % 

20 432,5 15,1 
25 422,1 14,6 
30 401,2 13,9 
35 389,3 13,5 
40 356,4 12,9 
45 332,1 12,1 
50 302,1 11,7 

 
Таблица 6. Влияние на температурата върху 
съдържанието  на сяра /ppm/ и арени /%/ в 
рафината при селективно очистване на га-
зьолева фракция от български петрол с фур-
фурал 
Изходно съдържание на сяра – 1400 ppm, арени – 20.5 
%, време на контакт – 4,5 часа, съотношение суровина : 
разтворител = 1:2 

Температу  Съдържание Съдържание 
ра, ºC на сяра, ppm на арени, %  

20 387,5 14,3 
25 367,4 13,6 
30 342,1 12,9 
35 311,6 11,8 
40 278,1 11,5 
45 265,3 11,3 
50 161,2 10,8 
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фиг. 1. Зависимост на съдържанието на поли-

циклични арени от продължителността на 
процеса на очистване с разтворител N-

метилпиролидон 

 

1 2 3 4 5 6
2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

С
ъ

д
ъ

рж
ан

ие
 н

а 
по

л
иц

ик
л

ич
ни

 а
ре

ни
, %

Продължителност, h

 Съотношение суровина:разтворител = 1:1
 Съотношение суровина:разтворител = 1:2

 
Фиг. 2. Зависимост на съдържанието на по-
лициклични арени от продължителността на 

процеса на очистване с разтворител фурфурал 
 

Данните от  фиг.1 и 2 доказват наличието 
на извличане на серни съединения  аренови 
въглеводороди при  времена на контакт над 
4,5 часа.  

Очевидно има наличие на ефект на запре-
делване, който се явява, като характеристика 
на подбраните от нас условия за обработване 
на суровината и достигане на равновесно със-
тояние в разпределението на концентрацията 
на серните съединения и аренови въглеводо-
роди в  обработваната от нас суровина и тази 
в подбрания от нас разтворител.  
 

Заключение 
 

Установените експериментално равновес-
ни състояния удовлетворяват  практическите  
нужди, защото са достигнати изискванията на 
ЕС за съдържание на сяра и аренови въглево-
дороди в изследваните от нас газьолеви 
фракции. 
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ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И 
ДИСТРИБУЦИЯ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

 
Иван Чобанов 

 
AIR EMISSIONS FROM THE TRANSPORT AND MARKETING  

OF PETROLEUM LIQUIDS 
 

Ivan Chobanov 
 
ABSTRACT: Air emissions from transport and marketing of petroleum liquids are investigated. The results 

show that the differences between submerged loading of a clean cargo tank and Splash loading can reach 3 times. 
The temperature increasing from 10oC to 40oC increases emissions of more than twice. The difference between 
Reed 13 and Reed 5 gasoline reaches up to 2.5 times, and the difference between the most volatile gasoline and 
diesel fuel is over 5 times. 

Key words: Air emissions, marketing of fuels and petroleum liquids,  
 

Въведение 
 
Транспортирането и продажбата на течни 

горива е свързано с извършването на множес-
тво различни операции, всяка от които предс-
тавлява потенциален източник на емисии в ат-
мосферния въздух. Транспортът на горива на 
къси и средни разстояния най-често се извър-
шва с автоцистерни или железопътни цис-
терни. Пълненето им се осъществява на специ-
ални претоварни станции, които се нарича ав-
тоестакади (пълнене на автоцистерни) и ЖП 
естакади (пълнене на железопътни цистерни). 
Именно процесите на пълнене на автоцистер-
ните са най-големият източник на емисии. 
Многократно по-малки са емисиите по време 
на транспортиране, както и фугитивните еми-
сии (емисиите от уплътненията на клапани, 
фитинги и др.). 

Цел на настоящата работа е да изследва 
емисиите в атмосферния въздух, получени при 
транспортиране и дистрибуция на течни го-
рива. 

 
Теоретична част 

 
Транспортът на горива на къси и средни 

разстояния най-често се извършва с автоцис-
терни или железопътни цистерни. Пълненето 
им се осъществява на специални претоварни 

станции, които се нарича автоестакади (пъл-
нене на автоцистерни) и ЖП естакади (пъл-
нене на железопътни цистерни). 

Най-старият метод за пълнене на цистерни 
се нарича горно пълнене чрез заливане. При 
този метод наливната тръба е закрепена в гор-
ната част на парното пространство на цистер-
ната, при което разтоварваното гориво фор-
мира силна струя. Падайки от височина тази 
струя предизвиква на силно разплискване с об-
разуване на множество по-малки и по-големи 
капки и струйки. На дъното на цистерната се 
създава силна турбулентност, която подобрява 
условията за изпарение на продукта (капките и 
струйките значително увеличават междуфаз-
ната повърхност въздух – продукт). Постепен-
ното запълване на цистерната предизвиква из-
тласкване на паровъздушната смес през прос-
транството между люка на цистерната и на-
ливната тръба в атмосферата. При съвремен-
ните условия този метод е напълно неприем-
лив и съвременното българско екологично за-
конодателство го е забранило при товарене на 
бензини. 

Методът на горно пълнене с потапяне, 
който често се нарича само горно пълнене, е 
разновидност на метода за пълнене чрез зали-
ване. Различава се само по това, че наливната 
тръба достига до дъното на цистерната и по 
време на запълването й е под нивото на теч-
ността. Потопената наливна тръба предотвра-
тява образуването на капки и струйки и по 
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този начин намалява изпарението на продукт. 
Независимо от това турбулизацията на течната 
фаза е значителна, което подпомага изпарени-
ето. 

Методът на долно пълнене изисква цистер-
ната да притежава система от тръби и фи-
тинги, чрез които запълването да става от дъ-
ното й. При този метод на пълнене нивото на 
течността в цистерната се покачва плавно, тур-
булизацията е минимална и напълно се пре-
дотвратява образуването на капки и струйки. 
Методът на долно пълнене намалява емисиите 
от изпарение, но не може да предотврати изт-
ласкването на паровъздушната смес от цистер-
ната. Автоцистерните най-често се използват 
за превоз на един и същ продукт (например 
бензини), но е възможно да пренасят и раз-
лични летливи продукти. Пристигайки в тер-
минала за пълнене автоцистерните (и ЖП цис-
терните) съдържат пари на продукта от пред-
ходното пътуване. При запълване на цистер-
ната тези пари се изтласкват в атмосферата и 
към тях се прибавят парите от изпарението на 

натоварвания продукт. По тази причина съвре-
менните автоестакади и ЖП естакади следва 
да бъдат съоръжени със системи за приемане 
на парите от цистерните или системи за реге-
нерирането им. 

В страните от ЕС се използват както цис-
терни с горно пълнене, така и цистерни с 
долно пълнене. За сега само в 4 страни от ЕС 
всички автоестакади към терминалите са обо-
рудвани със системи за баланс на парите или 
системи за тяхното регенериране. Условието 
за задължително долно пълнене е залегнало в 
стандартите на САЩ още от 1982 г. 

 
Изчислителна част 

 
Като обект на изследване бе избрана авто-

цистерна със стандартни параметри, която е 
запълвана със серия от горива, при различни 
условия и методи на товарене. Входните данни 
за изчислителната процедура да дадени в таб-
лица 1. 

 
Таблица 1. Параметри на товарената автоцистерна 

Параметър Стойност 
Обем на резервоара на цистерната 30,3 m3 
Ефективност на с-мата за  улавяне на парите 95% 
Ефективност на с-мата за връщане на парите 98,7% 

За определяне на емисиите в атмосферния 
въздух бе приложена методиката на Амери-
канската агенция по опазване на околната 
среда EPA, която е пубикувана в литература 
[1] . Основното уравнение в тази методиката 
има вида: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12,46
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇

�1 −
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
100

�         (1) 
 
където: 
𝐿𝐿𝐿𝐿 – емисии, вследствие на товарене, lb/103 gal; 
𝑆𝑆 – коефициент, отчитащ степента на наси-

щане на въздушното пространство в ре-
зервоара с пари на горива, безразмерен; 

𝑆𝑆 – парно налягане на пренасяното гориво, 
psia; 

𝑆𝑆 – молна маса на пренасяното гориво, lb/lb-
mole; 

𝑇𝑇 – температура на горивото, oR; 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 – ефективност на системата за редукция 

на парите, безразмерен; 
 

Неудобството на уравнение (1) е, че нито 
една от участващите в него велични не е в сис-
тема SI. Това налага необходимостта от непре-
къснатото им преизчисляване, а също така и 
преизчисляване на крайния резултат от урав-
нението. 

За да се избегне това, уравнението бе пре-
образувано във вид, позволяващ заместване на 
участващите величини и получаване на резул-
тат в система SI. От вида на преобразуваното 
уравнение (2) може да се види, че се променят 
не само коефициентите в него, но и се появява 
нова величина – обем на цистерната. 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0,0160391
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑇𝑇 + 273.15
�1 −

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
100

�         (2) 
 
където: 
𝐿𝐿𝐿𝐿 – емисии, вследствие на товарене, kg; 
𝑆𝑆 – коефициент, отчитащ степента на наси-

щане на въздушното пространство в ре-
зервоара с пари на горива, безразмерен; 

𝑆𝑆 – парно налягане на пренасяното гориво, 
mmHg; 
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𝑆𝑆 – молна маса на пренасяното гориво, 
kg/kmol; 

𝑇𝑇 – температура на горивото, oC; 
𝑆𝑆 – обем на резервоара, m3; 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 – ефективност на системата за редукция 

на парите, безразмерен; 
 

Методите на товарене на автоцистерната са 
посочени в таблица 2. В нея са дадени и кое-

фициентите на насищане на въздушното прос-
транство в резервоара с пари на пренасяното 
гориво. 
Видовете горива и парното им налягане при 
различни температури са дадени в таблица 3. 
Както се вижда от таблицата, в изследването 
са включени 4 вида бензин, с налягане на па-
рите по Рийд, съответно 5, 7, 10 и 13 psia, както 
и дизелово гориво.  

 
Таблица 2. Степен на насищане на въздушното пространство в резервоара с пари на пренася-

ното гориво 
Начин на товарене Коеф. S 

Горно пълнене с потапяне на чист резервоар 0.50 
Горно пълнене с потапяне - еднакъв продукт 0.60 
Горно пълнене с потапяне - система за улавяне на парите 1.00 
Горно пълнене ч/з заливане на чист резервоар 1.45 
Горно пълнене ч/з заливане - еднакъв продукт 1.45 
Горно пълнене ч/з заливане - система за улавяне на парите 1.00 

 
Таблица 3. Парно налягане (P) на някои горива при различни температури 

 Гориво P, mmHg 
4.4 оC 10 оC 15.6 оC 21.1 оC 26.7 оC 32.2 оC 37.8 оC 

Бензин RVP 13 243.06 294.78 356.83 429.23 511.98 605.07 713.67 
Бензин RVP 10 175.83 217.2 268.92 320.63 382.69 455.09 543.01 
Бензин RVP 7 118.94 149.97 181 222.37 268.92 320.63 382.69 
Бензин RVP 5 93.09 118.94 144.8 175.83 206.86 248.23 294.78 
Дизелово гориво 41.37 51.72 67.23 82.74 98.26 124.12 139.63 

 
Получени резултати и анаиз 

 
На фигура 1 са изобразени получените еми-

сии в зависимост от начина на пълнене на ре-
зервоара. Както може да се очаква, най-големи 
са емисиите при горно пълнене, чрез заливане 
(между 3 и 4 kg). Този резултат е очакван, тъй 
като това е най-старият метод на пълнене. При 
него наливната тръба е закрепена в горната 
част на парното пространство на цистерната, 
при което разтоварваното гориво формира 
силна струя. Падайки от височина тази струя 
предизвиква на силно разплискване с образу-
ване на множество по-малки и по-големи 
капки и струйки. 

Интересен е фактът, че при този начин на 
пълнене няма значение дали резервоарът е бил 
предварително почистен – ако се използва 
този метод на пълнене, емисиите винаги имат 
максимална стойност. Именно затова, при съв-
ременните условия този метод е напълно неп-

риемлив и съвременното българско еколо-
гично законодателство го е забранило при то-
варене на бензини. 

Най-малки емисии се получават при изпол-
зване на горно пълнене с потапяне, при упот-
реба на почистен резервоар. В този случай 
емисиите са три пъти по ниски. Малко по-ви-
соки от тях са емисиите, получени при горно 
пълнене с потапяне, без резервоарът да е по-
чистен. 

Подвеждащ изглежда резултатът, получен 
за пълнене при наличие на система за улавяне 
на парите, тъй като наличието на такава сис-
тема всъщност води до увеличаване на емиси-
ите при товарене. Всъщност този резултат е 
напълно логичен, тъй като тази система улавя 
парите не при пълнене на цистерните, а при 
тяхното разтоварване на бензиностанциите. 
При това тя улавя парите от резервоара на бен-
зиностанцията и ги връща в товарещата цис-
терна, което е условие за по-голяма емисия 
при последващо пълнене. 
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Фиг. 1. Получени емисии в зависимост от начина на пълнене на резервоара 

 
На фигура 2 е представена зависимостта на 

количеството емитирани вещества, като функ-
ция на температурата. Както може да се види, 
повишаването на температурата води до екс-
поненциално увеличаване на количеството на 
емисиите. При това покачването на температу-
рата от 10oC до 40oC води до покачване на еми-
сиите над два пъти. От това могат да се напра-
вят изводи за нивата на емисиите през зимния 
и летния сезон. 

На фигура 3 е изобразена зависимостта на 
количеството емисии, като функция на пар-
ното налягане на товареното гориво. Напълно 
логично, повишаването на парното налягане 
на горивото води и до повишаване на количес-
твото на емисиите, като разликата межди бен-
зините с налягане по Рийд 13 и 5 достига до 2,5 
пъти, а разликата между най-летливите бен-
зини и дизеловото гориво е над 5 пъти. 

 

 
 

Фиг. 2. Зависимост на големината на емисиите от температурата за различни видове горива. 
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Фиг. 3. Големина на емисиите в зависимост от вида на товареното гориво. 
 

Заключение. 
 
Приложена е методиката AP-42 на EPA за 

определяне на количеството емисии, получени 
вследствие на различни начини на товарене на 
горива с различни парни налягания и при раз-
лични температури. 

Получените резултати показват, че разли-
ките между горното пълнене с потапяне при 
чист резервоар (най-качествен метод на това-
рене) и горно пълнене със заливане (най-нека-
чествен метод) могат да достигнат 3 пъти. По-
качването на температурата от 10 oC до 40 oC 
води до покачване на емисиите над два пъти.  
Разликата межди бензините с налягане по 
Рийд 13 и 5 достига до 2,5 пъти, а разликата 
между най-летливите бензини и нафтата е над 
5 пъти. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ  
НА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ ОТ СМЕТИЩЕ “БРАТОВО” ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ 

 
Иван Чобанов 

 
INVESTIGATION OF POSSIBILITIES FOR DECREASING OF ODOUR EMISSIONS 

FROM BRATOVO LANDFILL BY COMBUSTION  
 

Ivan Chobanov 
 

ABSTRACT: The possibilities for decreasing of odour emissions from Bratovo landfill by combustion are 
investigated. Results for the composition of the gases emitted at the outlet of nine landfill gas collectors are ana-
lyzed. The ratio of methane and carbon dioxide indicates that the processes of decay run in an aerobic environ-
ment. Concentration of methane changes and therefore it is not possible to maintain the combustion process con-
tinuously. The available ratio of emitted landfill gas shows that burning of gases from 1, 2 and 4 gas collectors 
would reduce the odor more than ¾ times.  

Key words: Landfill, odour, air emissions. 
 

Въведение 
 
Процесите на разлагане в природата винаги 

са свързани с отделяне на неприятни миризми 
и вредни вещества в атмосферния въздух. В 
сметищата, поради голямата концентрация на 
отпадъци на едно място, този проблем съвсем 
закономерно се изостря. И независимо, че еми-
сиите на вредни вещества са в допустимите 
граници, неприятните миризми са източник на 
дискомфорт за живеещите в близост хора.  

В това отношение, сметището изградено в 
близост до село Братово, също не прави изк-
лючение. След възникнало наводнение на 
25.10.2017 г. обаче, ситуацията с неприятните 
миризми значително се изостря. Освен пови-
шените им нива, в атмосферата се появява и 
отчетлива миризма на сероводород. След мно-
жество оплаквания на граждани, Община Бур-
гас, стопанисваща сметището, започва търсе-
нето на бързо и ефективно решение на проб-
лема. 

Цел на настоящата работа е да изследва 
възможностите за намаляване на емисиите от 
неприятни миризми от сметището в „Братово“ 
чрез изгаряне. 

 
Описание на обекта на изследване 

 
Регионалното депо за неопасни отпадъци 

изградено в село Братово, обслужва общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. То е раз-
положено на обща площ 27,9 хектара. Депото 
е въведено в експлоатация на 24.08.2015 г. В 
Клетка 1 от депото се извършва депониране на 
неопасни битови отпадъци. Тя е ситуирана в 
южната част на терена, определен за изграж-
дане на регионалното депо. Клетката е в със-
тояние да поеме 400 000 t отпадъци. 

Достъпът до обекта се осъществява по път 
трети клас от републиканската пътна мрежа 
№9008 Бургас - кв. Долно Езерово - (Полски 
извор - Братово) от с. Братово до с. Полски из-
вор. Пътят разделя обекта на две части и това 
налага оформянето и оборудването на два от-
делни входа със съответните съоръжения за 
контролиране на достъпа. 

 
Експериментални данни 

 
Съгласно Условие 9.6.1.1 от Комплексното 

разрешително на сметище „Братово“, 2 години 
след началото на експлоатация на депото, при-
тежателят на комплексното разрешително се 
задължава да  извършва собствени перио-
дични измервания на емисиите на вредни ве-
щества, изпуснати от изходите на газовите 
кладенци на сметището.  

Измерванията са започнали през месец сеп-
тември 2017 г., като пробонабирането и анали-
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зът са извършени от „ЕКОКОНСУЛТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ“ ООД гр. Бургас. В настоящето изс-
ледване са разгледани резултатите от първите 
три измервания, проведени съответно през ме-
сеците септември, октомври и декември. През 

месец ноември липсват данни от проведени из-
мервания, поради невъзможен достъп до газо-
вите кладенци на сметището след възникнало 
наводнение на 25.10.2017 г. Осреднени резул-
тати  от измерванията през трите месеца са да-
дени в таблица 1.

 
Таблица 1. Осреднени резултати от анализ на сметищен газ от всички действащи газови кла-

денци на сметище „Братово“ за месеците септември, октомври и декември 
 

Параметър Единица 
Резултати 

ГК-1  ГК-2  ГК-3  ГК-4  ГК-5  ГК-6  ГК-7  ГК-8  ГК-9  
СН4 g/m3 135,3 134,5 22,2 74,7 12,5 27,8 36,2 14,4 28,4 
CO2 g/m3 250,8 268,6 45,9 164,6 21,8 65,2 70,3 22,3 54,1 
O2 % 13,5 13,5 20,2 16,6 20,0 19,4 19,1 20,4 19,2 

H2S g/m3 0,099 0,040 0,011 0,046 0,045 0,097 0,078 0,015 0,016 
H2 g/m3 12,2 12,2 15,1 13,7 14,8 14,6 14,2 14,8 14,0 
 
Анализ на получените резултати 

 
За правилния анализ на получените резул-

тати е необходимо да се познава типичното из-
менение на състава на сметищните газове във 
времето, което е посочено на фиг. 1, Както се 
вижда от фигурата, целият период на емити-
ране на газове от сметището може да бъде раз-
делен на четири етапа, в които съотношението 
на емитираните вещества е много различно. 

Първият етап се характеризира с ниски 
нива на CH4, като в същото време концентра-
циите на CO2 не само са високи, но и непре-
къснато нарастват. Това е свързано с присъст-
вието на кислород в сметището, което е усло-
вие за протичане на аеробно гниене (въглеро-
дът се свързва с кислород до образуване на 
въглероден диоксид).  

През втория етап, количеството на кисло-
род започва постепенно се изчерпва, което 
води до това гниенето да започне да протича и 
в анаеробни условия. Този етап се характери-
зира с относително постоянни, но високи кон-
центрации на CO2, като същевременно с това 
концентрацията на CH4 започва да нараства.  

През третия етап, гниенето протича изцяло 
в анаеробна среда и като следствие нивото на 
CO2 постепенно започва да спада за сметка на 
значителното нарастване на концентрацията 
на CH4. 

През четвъртата фаза, производството на 
въглероден оксид и метан се стабилизира и ос-
тава относително постоянно във времето, като 
при това концентрациите на метан са по-ви-
соки от тези на въглероден диоксид.

 

 
Фиг. 1. Типично изменение на състава на сметищните газове във времето 
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На фиг. 2 е посочено реалното съотноше-
ние на въглероден двуокис и метан в газовете, 
изхвърляни на изхода на газовите кладенци га-
зове. На фигурата са изобразени осреднените 
за трите месеца концентрации. Както може да 
се види, за всичките девет кладенеца концент-
рацията на въглероден диоксид е приблизи-
телно два пъти по-висока от тази на метана. 

Този резултат ясно показва, че условията за 
гниене в сметището са аеробни (т.е. то все още 
се намира в първата фаза на своето развитие). 
Следователно очакванията за по-нататъшното 
развитие на процеса са концентрацията на ме-
тан да остане относително непроменлива, за 
сметка на увеличаване на концентрацията на 
въглероден оксид.

 

 
Фиг. 2. Съотношение на концентрациите на въглероден диоксид и метан в газовете на изход от 

газовите кладенци. 
 

На фиг. 3 е представено изменението на 
концентрацията на метан във всеки газов кла-
денец през месеците септември, октомври и 
декември.  Както може да се забележи, коли-
чеството метан емитирано от всеки един кла-
денец може драстично да се променя. Това е 
резултат, който не е неочакван – генерирането 

на метан от сметището е процес, който зависи 
от множество фактори – температура, рН на 
средата, влажност, концентрация и прираст 
(развитие) на микроорганизмите. Този факт 
обаче налага един важен извод – сметищните 
газове не биха горили постоянно и пламъкът 
им би гаснел. 

 

 
Фиг. 3. Изменение на концентрацията на метан във всеки газов кладенец през месеците септем-

ври, октомври и декември. 
 

На фиг. 4 е показано съотношението на ос-
реднената концентрация на метан от газови 

кладенци 1, 2 и 4 към осреднената концентра-
ция на метан от всички останали кладенци. 
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Веднага може да се види, че макар и само три 
на брой, газови кладенци 1, 2 и 4 дават над 80% 
от цялото количество емисии.  

Причината за подобно неравномерно съот-
ношение най-вероятно се дължи на релефа на 
дъното на сметището – кладенци 1, 2 и 4 са раз-
положени на местата с най-голяма дълбочина, 

докато при останалите газови кладенци, слоят 
отпадъци е по-плитък. 

Посочените резултати показват недвусмис-
лено, че изгарянето на газовете, отделяни само 
от тези три кладенеца, би довело до намаля-
ване на вредните емисии и неприятни миризми 
минимум 2/3. 

 

 
Фиг. 4. Съотношение на концентрацията на метан в газовите кладенец през месеците септем-

ври, октомври и декември. 
 

Заключение. 
 
Анализираните експериментални резул-

тати от проведени анализи на количествения 
състав на газовете, изпускани на изход от де-
ветте газови кладенеца, изградени на терито-
рията на сметищната клетка. Количественото 
съотношение на метана и въглеродния двуо-
кис показва, че процесите на гниене протичат 
в аеробна среда, т.е. сметището се намира в на-
чален етап от своето развитие. Проследява-
нето на изменението на концентрацията на ме-
тан в продължение на три месеца във всички 
газови кладенци показва че количеството му 
силно се променя и следователно не е въз-
можно евентуалното непрекъснато поддър-
жане на процеса на горене. Сравнението на 
концентрациите на метан във всички газови 
кладенци показва, че кладенци 1, 2 и 4 дават 
над 80% от цялото количество емитирано го-
риво. Вероятната причина за подобна несъраз-
мерност е наклоненият релеф на дъното на де-
пото, водещ до различна дебелина на слоя от-
падащи при различните газови кладенци. На-
личното съотношение на емитираните сме-
тищни газове недвусмислено сочи, че изгаря-
нето на газовете от 1, 2 и 4 газов кладенец би 
довело до намаляване на неприятните ми-
ризми над ¾ пъти. 
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Въведение 
 
Глобалните спътникови системи за позици-

ониране  се използват широко в различни об-
ласти на националната икономика поради ре-
дица безспорни предимства: 

- премахване на необходимостта от взаимна 
видимост между елементите, които трябва да 
си комуникират; 

- разстоянията между обозначените точки 
могат да бъдат десетки километри; 

- наблюдения са възможни при всякакво 
време, както през деня, така и   през нощта; 

- измерването и обработката на резултатите 
са почти изцяло автоматизирани; 

- възможността за получаване на координа-
тите на геодезичните точки в в реално време и 
др. 

Глобална система за позициониранe 
(GNSS) е сложна електронно-техническа сис-
тема, състояща се от набор от наземно и кос-
мическо оборудване, предназначено да опре-
дели местоположението (географски коорди-
нати и надморска височина), както и парамет-
рите на движението (скорост и посока на дви-
жение) на наземни, водни и  въздушни обекти. 
Координатите на точки (обекти) са необходи-
ми не само на геодезистите, но и на моряците, 
авиаторите, военните, участниците в различни 
експедиции и много други. Възможен е само с 
един сателитен приемник да се определят ко-
ординатите на обекта с точност до метър , 
което е достатъчно не само за навигация, но в 
някои случаи и за земeмерно-кадастрални, 
геоложки, мелиоративни и др. събития. Изпол-
звайки два приемника, може да се получи  до 

милиметровата точност и това  относителното 
положение на точките осигурява решение на 
почти всички геодезични задачи. GNSS се 
основава на електронни методи за геодезични 
измервания, главно по електронен обхват, 
който е широко използван в геодезията. Коор-
динати, получени от сателитни системи   и 
позициониране, се използват в следните сек-
тори на икономиката: 

 Геодезия. С помощта на навигационните 
системи се определят координати и граници 
на земята; 

Сателитен мониторинг на транспорта. Из-
ползване на GNSS наблюдение на положение-
то, скоростта на автомобилите, контрол върху 
тяхното движение и др. 

Клетъчна комуникация. Първите мобилни 
телефони с GNSS се появиха през 90-те годи-
ни. XX век. В някои страни, като САЩ, това 
използвани за оперативно локализиране .В 
Русия е стартиран подобен проект - ерата на 
ГЛОНАСС. 

Тектоника. С помощта на GNSS се наблю-
дават движението и вибрациите на плочите. 

Терминология. Терминът "навигация" идва 
от латинската дума navigatio, където navigo 
означава "плаване на кораб". Навигационните 
задачи са: контролиране на движението на 
превозното средство в дадено пространство, 
включително избор на оптимален път (траек-
тория), определяне на местоположението, по-
соката, скоростта и други параметри на дви-
жение . Навигацията отговаря на въпроси ка-
то: “Къде съм сега Аз ? ”И“ Как да се придви-
жа точка А до точка Б?  
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Терминът „позициониране“ е  свързан с 
думата "позиция", получени от латински  
positio - “позиция” В практиката на терми-
на “позициониране” се разпространи благода-
рение на широкото използване на сателитни 
GPS приемници. В географското картографи-
ране разбирането на термина "позициониране" 
е свързано с процеса на определяне на  коор-
динатите. Той отговаря на въпроса: “Какви са 
координатите на даден обект точно в този мо-
мент на измерване? С  понятието “Позициони-
ране” се  характеризира, както процеса за оп-
ределяне на координатите на една точка, така 
и процеса на определяне на вектор между две 
точки. Системата от такива свързващи точки 
формира геодезична мрежа. Нейните коорди-
натни точки се получават само след  регули-
ране на измерванията. Аналози на такива по-
нятия в класическата геодезия са:  триангула-
цията и намиране на координатите на  отделен 
елемент. Триангулацията е метод за определя-
не на координатите на система от точки въз 
основа на изграждането на мрежа от триъгъл-
ници или други затворени геометрични фор-
ми. Въпреки широкото използване на термина 
“позициониране” понякога   той  се заменя  с  
"определяне на координати". Терминът "опре-
деляне на координати" е общоприложим към 
всеки как да ги установи, докато  думата "по-
зициониране" показва спецификата на прило-
жението  и процеси за решаване на тези проб-
леми. Недостатъкът на термина "позициони-
ране" е неговото широко използване в много 
области, които не са свързани със спътникови 
системи. 

 
Колко спътника обикалят около Земята?  
Според Индекса на обектите, пуснати в 

космическото пространство, поддържан от 
Службата на ООН по въпросите на космичес-
кото пространство (UNOOSA), в началото на 
годината  4 987 спътника обикалят около пла-
нетата; увеличение с 2.68% в сравнение с края 
на април 2018 година. 

UNOOSA регистрира  382 обекта, пуснати 
в космоса през 2018 г., което е с 15,67% по-
малко от 453 обекта, стартирани през 2017 г., 
което е рекордната година за обекти, пуснати 
в космоса. Част от това намаление се дължи на 
факта, че   е постигната  първоначалната  цел - 
ежедневно да  се изобразяват земните масиви, 
така че в момента фокусът е върху поддържа-
нето, а не върху разширяването. Според 
UNOOSA, в историята са пуснати общо 8 378 
обекта в космоса. В момента 4 994 са все още 

в орбита - въпреки че 7 от тях са в орбита око-
ло небесните тела, различни от Земята; което 
означава, че има 4 987 спътника. 

 
Какво правят всички тези спътници? 
Използвайки актуализацията на UCS, към 

края на ноември 2018 , основните цели на опе-
ративните сателити са: 

Комуникации: 777 спътника. 
Наблюдение на Земята: 710 спътника. 
Разработка на технологии / демонстрация: 

223 сателита. 
Навигация / позициониране: 137 сателита. 
Космическа наука / наблюдение: 85 сатели-

та. 
Наука за Земята: 25 сателита. 
Сателитна навигационна система  или сате-

литна система е система, която използва сате-
лити за осигуряване на автономно гео-
пространствено позициониране. Тя позволява 
на малките електронни приемници да опреде-
лят местоположението си (географска дължи-
на, ширина и надморска височина ) до висока 
точност (в рамките на няколко метра), използ-
вайки сигнали за време, предавани по линията 
на видимост по радиото от сателити. Система-
та може да се използва за предоставяне на 
позиция, навигация или за проследяване на 
позицията на нещо, снабдено с приемник (са-
телитно проследяване). Сигналите също така 
позволяват на електронния приемник да из-
числи текущото местно време до висока точ-
ност, което позволява синхронизиране на вре-
мето. Satnav системите работят независимо от 
всяко телефонно или интернет приемане, въп-
реки че тези технологии могат да повишат 
полезността на генерираната информация за 
позициониране. 

Спътникова навигационна система с гло-
бално покритие се нарича глобална навигаци-
онна спътникова система (GNSS). От октомв-
ри 2018 г., Глобалната система за позициони-
ране на САЩ (GPS) и руската GLONASS са 
оперативни GNSS, като китайската навигаци-
онна спътникова система BeiDou (BDS) и Га-
лилео на Европейския съюз ще бъдат напълно 
оперативни до 2020 г.  Индия, Франция и 
Япония също са в процес на разработване на 
регионални системи за навигация и разширя-
ване. 

Глобалното покритие на всяка система 
обикновено се постига чрез спътникова конс-
телация от 18-30 сателити със средна около-
земна орбита (МЕО), разположени между ня-
колко орбитални равнини. Действителните 
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системи варират, но използват орбитални нак-
лонности> 50 ° и орбитални периоди от около 
дванадесет часа (на височина от около 20 000 
км или 12 000 мили). 

Глобална система за позициониране 
(GNSS) е сложна електронно- техническа сис-
тема, състояща се от комбинация от наземно и 
космическо оборудване, предназначено за 
определят местоположението (географски 
координати и надморска височина), както и 
параметрите на движението (скорост и посока 
на движение) на земни, водни и въздушни 
обекти.  

Спътниковите канали NAVSTAR са разпо-
ложени в шестте плоскости на големи  разсто-
яния, приблизително 20 145 км Групировка 
NAVSTAR  напълно  e окомплектована през  
април 1994 г. и продължава  се поддържа. 

 
Галилео - европейската система за нави-

гация 
 
„Галилео“ е глобалната навигационна 

спътникова система на Европа (GNSS), която 
осигурява подобрена информация за позицио-
нирането и синхронизирането със  за много 
европейски услуги и потребители. Например: 

Галилео позволява на потребителите да 
знаят точното им местоположение с по-голяма 
прецизност от това, което се предлага от други 
налични системи. 

Услугите, които хората използват всеки 
ден, от навигационното устройство в автомо-
била до мобилния си телефон, се възползват 
от повишената прецизност, която предоставя 
Галилео. 

Услугите на „Галилео“ ще направят евро-
пейските пътища и железници по-безопасни и 
по-ефективни. 

Той засилва европейските иновации, доп-
ринася за създаването на много нови продукти 
и услуги, създава работни места и позволява 
на Европа да притежава по-голям дял от све-
товния пазар на GNSS в размер на 175 мили-
арда евро1  

 

                                                           
1 Източник: GSA Market Issue V 

 
Фиг.1 Спътник Галилео 

 
Система Beidou (BeiDou) 
 
Beidou - в момента се разработва от Китай. 

Подсистема GNSS. Системата Beidou се със-
тои от две отделни групи спътници. Първата 
група на Beidou-1, официално наречена експе-
риментална сателитна навигационна система, 
стартира през 2000 г. в ограничен тестов ре-
жим и се състои само от три сателита. Втората 
група на Бейду-2, известна още като 
COMPASS, е в етап на създаване, който се 
очаква да бъде завършен до 2020 г. Понастоя-
щем са пуснати 21 сателита. 

 

 
Фиг.2. Спътник Beidou 

 
Система IRNSS 
 
IRNSS - индийска навигационна спътнико-

ва система. Първият сателит стартира през 
2008 г. Индийската регионална навигационна 
спътникова система (IRNSS) с оперативно 
наименование NAVIC. Тя обхваща Индия и 
регион, простиращ се на 1500 км (930 мили) 
около него, с планове за по-нататъшно разши-
ряване. Разширена зона на обслужване е раз-
положена между зоната на основното обслуж-
ване и правоъгълната зона, затворена от 30-
тия паралел на юг до 50-ия паралел на север и 
30-ти меридиан на изток до 130-я меридиан на 
изток, 1500—6000 км извън границите. Сис-
темата в момента се състои от съвкупност  от 



130 

седем спътника, с два допълнителни спътника 
на земята като резерв 
 

 
Фиг.3 Спътник IRNSS 

 
Система ГЛОНАСС 
 
Системата ГЛОНАСС представлява второ 

поколение руски системи за спътникова нави-
гация. Създаването му беше допълнено от 
изискванията на нови потенциални потребите-
ли, високата точност на позицията им във 
времето  и пространство. За новата система 
средно високите (20 000 км) полу-дневни ор-
бити първоначално са били избрани като ор-
бити. Те осигуряват оптималното съотноше-
ние между броя на спътниците в системата и 
размера на радио областта. Въпреки това ви-
сочината на работната орбита впоследствие е 
била намалена до 19 100 км. 

Това е направено въз основа на факта, че за 
спътник, който има половин дневен период на 
обръщение, се появява резонансен ефект, во-
дещ до сравнително бързо „унищожаване“ на 
дадена относителна позиция на спътника и 
конфигурацията на системата като цяло. Оче-
видно е, че за да се поддържа системата се 
изисква по – често  да се извършва корекция 
на орбитата на всеки спътник. При избраната 
височина на орбитата за гарантирана видимост 
от потребителя, не по-малко от четири сатели-
та, броят им в системата трябва да бъде 18. 
Въпреки това, той е увеличен до 24, за да се 
увеличи точността за определяне собствените 
си координати и скоростта на потребителя. 
Понастоящем това изискване е загубило своя-
та значимост, тъй като модерното навигаци-
онно оборудване за потребителите има въз-
можност да приема сигнали от 8 до 12 спътни-
ка едновременно в зоната за радио видимост. 
Това  позволява да не се интересувате от избо-
ра на оптималните четири спътника, а просто 
да се обработват всички приети измервания. 
През 1982 г. първите спътници от серията 
SPACE бяха пуснати в орбита. 

Сателитите GLONASS се въртят в три ор-
битални равнини на височина приблизително 
19,140 km  
 

 
Фиг.4 Разположение на спътниците в систе-

мата ГЛОНАСС 
 

 
 

 
 

Фиг.5. Системи за сателитно радио навигация 
второ поколение (GNSS) (70-те и 80-те годи-

ни) 
 
Координати и време в навигацията 
 
ICRS - Международна небесна референтна система 
ICRF- Международна референтна рамка на небеса-
та, прилагане на МСИ 
ITRS - Международна наземна референтна система 
ITRF - Международна земна референтна рамка, 
внедряване на ITRS 
UT - Универсално време 
TAI - Международно атомно време  
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UTC - координирано универсално време (универ-
сално координирано време) 
TCB - Барицентрично координирано време 
TCG - Геоцентрично координирано време 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ  
НА НАРУШЕНИЯ ВЪВ ВЪГЛИЩНИЯ ПЛАСТ  

НА БАЗАТА НА ДИСКРИМИНАНТЕН АНАЛИЗ 
 

Николай Киктев 
 

BUILDING OF INFORMATION TECHNOLOGY FORECASTING OF ERRORS  
OF THE COAL PLATE BASED ON DISCRIMINATION ANALYSIS 

 
Nikolay Kiktev 

 
ABSTRACT: The article is devoted to the question of predicting violations of the coal seam, using the 

method of multidimensional geometrization, consisting of software modules. The discriminant analysis method 
applied to this task consists in finding such a linear combination of signs that gives the maximum possible 
difference between the two previously defined types of thicker ones. As a result, we obtain linear and nonlinear 
discriminant functions, which are used to highlight areas of tectonic disruption of the mine field. 

Key words: Coal seam, disturbance, forecasting method, information technology. 
 

Введение 
 
Прогноз малоамплитудной нарушенности 

с использованием сейсморазведки требует 
применения дорогостоящего оборудования и 
большой трудоѐмкости работ. Геофизические 
методы имеют следующие достоинства: опе-
ративность и возможность оценить с опреде-
ленной степенью достоверности еще не 
вскрытую тектонику. На глубине до 2000 м и 
при горизонтальном залегании пород при по-
мощи сейсморазведки возможно выявить тек-
тонические разрывы, которые подтверждают-
ся в 70 процентах случаев [6].  

В настоящее время среди маркшейдерских 
работ, как отмечается в [4], наиболее трудо-
емкими являются камеральные работы, кото-
рые выполняются маркшейдером традицион-
ными ручными методами. Это требует с од-
ной стороны, больших затрат времени на рас-
четы и графические построения, а с другой 
стороны, не обеспечивает оперативности под-
готовки и качества документов. В то же вре-
мя, очевидно, что камеральные работы могут 
быть выполнены с использованием информа-
ционных технологий на компьютере, полно-
стью автоматизировав ручные графические и 
расчетные работы. 

Последние исследования в области воз-
можности применения МГУА для построения 
дискриминантных функций показали его эф-

фективность и увеличение точности распо-
знавания до 80 – 90 % [2, 5]. Это позволяет 
использовать при моделировании единый ме-
тод группового учета аргументов (МГУА), 
что существенно снижает время переподго-
товки данных для расчетов. 

Среди программных комплексов, предна-
значенных для автоматизации маркшейдер-
ских работ, наиболее распространены про-
граммы обработки полевых наблюдений, по-
полнения цифровых планов горных работ и 
составления стандартной отчетной маркшей-
дерской документации. Описания этих про-
граммных пакетов можно найти, например, в 
[3]. 

 
Материалы исследований 

 
Для прогнозирования нарушений угольно-

го пласта используют методику многомерной 
геометризации, которая состоит из программ-
ных модулей, которые можно объединить в 4 
группы: 

• подготовка массива исходной информа-
ции; 

• выделение однородных районов на осно-
ве кластерного анализа; 

• построение математической модели по-
казателя; 

• построение горно-геометрической карты 
показателя. 
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Метод дискриминантного анализа заклю-
чается в нахождении такой линейной комби-
нации признак (линейной дискриминантной 
функции - ЛДФ), которая дает максимально 
возможную разницу между двумя определен-
ными ранее типами толще. 

Существует несколько настоящих разно-
видностей LDA. В работе [1] предлагается 
построение ЛДФ методом с пошаговым вы-
бором переменных на основе МГУА. Мы 
предлагаем использовать алгоритм линейного 
дискриминантного анализа Фишера. 

Обозначим как Uij и Vij результаты изме-
рений параметра с номером і в скважине с 
номером j, из первого и второго кластера со-
ответственно. 

     

 

 

На основании этих матриц вычисляем 
элементы объединенной выборочной ковари-
ационной матрицы В. Строится дискримина-
ционная функция  

 
и вычисляется пороговое значение по 

формуле 

 
Если значение дискриминантной функции 

больше D0, то данные относим  к классу U, в 
противном случае к классу V. Программу ре-
ализуем при помощи языка программирова-
ния С++. Для начала сделаем матрицу, кото-
рая будет состоять из 10 массивов данных, 
которые выглядят следующим образом (рис. 
1, a). Ключ к ЛДА - линейная дискриминанта 
w (linear discriminate). Используя десять эле-
ментов данных, программа вычисляет w. При 
исчислении w программа подсчитывает сред-
ние для каждого из двух классов, а затем ис-
пользует их для расчета матриц разброса 
(scatter matrices) для каждого класса, на осно-
ве этих матриц вычисляет комбинированную 
матрицу разброса внутри класса. Матрица 
внутри класса (within-class matrix) необходи-
ма для вычисления w. Метод Prediction при-
нимает матрицу данных, чтобы вычислить 

среднюю средних (mean-of-means). Этот ме-
тод также требует передачи прогнозируемого 
элемента (x) и вектора дискриминанты (w). 
Метод Discriminate вычисляет ЛДА-вектор 
дискриминанты. Метод Prediction вычисляет 
транспонированную матрицу (transpose) w, 
чтобы ее возможно было использовать в пе-
ремножении матриц. Вычисляются средние 
двух классов, а затем рассчитывается среднее 
этих двух средних перемножением каждого 
значения-компонента на 0.5 и последующим 
сохранением в матрице m. 

Есть начальная выборка данных по 10 
шахтам. До самой выборки входят такие зна-
чения, как: 

- угол падения; 
- азимут; 
- протяженность. 
Для начала сделаем матрицу, которая бу-

дет состоять из 10 массивов данных, выглядят 
следующим образом (рис. 1). В результате 
получаем исходную матрицу данных (рис.2). 

Ключ к LDA - так называемая линейная 
дискриминанта (linear discriminate), обычно 
предоставляется буквой «w» нижнего регист-
ра. Используя десять элементов данных, 
программа вычисляет w. Массив w будет сто-
лько значений, сколько у вас есть перемен-
ных-предикторов. При вычислении w прог-
рамма подсчитывает средние для каждого из 
двух классов, а затем использует их для рас-
чета матриц разброса (scatter matrices) для 
каждого класса и, наконец, на основе этих 
матриц вычисляет комбинированную матри-
цу разброса внутри класса (combined within-
class scatter matrix). Матрица внутри класса 
(within-class matrix) необходима для вычисле-
ния w. Вычисления дискриминанты выглядит 
следующим образом  (рис.3). 

Метод Discriminate возвращает значение, 
которое является матрицей в стиле массив 
массивов, а не просто массивом. Большин-
ство операций в LDA матричные, такие как 
умножение и обращение матриц. Здесь вме-
сто массива с двумя ячейками w - это матрица 
с двумя строками и одним столбцом. Такие 
матрицы с одним столбцом часто называют 
вектором-столбцом (column vector). 
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Рис. 1. Ввод матрицы исходных данных 

 

 
Рис. 2. Исходная матрица данных характеристик свкажины 

 

 
Рис. 3. Фрагмент программы вычисления дискриминанты 

 
Выражения, готовят прогнозируемый еле-

мент, выглядят так, как показано на рис. 4. 
Выражения прогнозирования следующие 
(рис.5). Здесь для удобства вызова прогнози-
руя элемент помещается в обычный числовой 
массив, хотя его все равно придется потом 
превратить в матрицу с одним столбцом.  

Метод Prediction принимает матрицу дан-
ных, чтобы вычислить среднее средних 
(mean-of-means). Этот метод также требует 
передачи прогнозируемого элемента (x) и 
вектора дискриминанты (w). Метод 
Discriminate вычисляет LDA-вектор дискри-
минанты. 

Метод Prediction вычисляет транспониро-
ванную матрицу (transpose) w, чтобы ее мож-
но было использовать в перемножении мат-
риц. Вычисляются средние двух классов, а 
потом рассчитывается среднее этих двух 

средних перемножением каждого значения 
компонента на 0.5 и дальнейшим сохранени-
ем в матрице m.  

Матрица tc - это пороговая константа, ко-
торая является произведением транспониро-
ванного вектора дискриминанты (wT) і сред-
него от средних для классов (m). Матрица tc 
всегда будет иметь размер 1 × 1, сохраняя 
единое значение. Значение матрицы tc пред-
ставляет собой проекцию среднего на вектор 
дискриминанты. Проекция прогнозируемого 
элемента (x) на вектор дискриминанты вы-
числяется аналогично, как результат матрич-
ного умножения транспонированного вектора 
дискриминанты и x. В результате работы про-
граммы получаем (рис. 7). 

Используем исходные данные для шахты 
имени  Гаевого, в результате расчетов прихо-
дим к выводу (рис. 8).  
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Рис. 4. Фрагмент обращения к процедуре вычисления прогнозного элемента 

 

 
Рис. 5. Формирование экспертной оценки о нарушении пласта 

 

 
Рис. 6. Процедура вычисления LDA-вектора дискриминанты 

 

 
Рис. 7. Результат вычислений 
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Рис. 8. Результаты расчета прогноза для шахты им.Гаевого 

 
График линейной дискриминантной функ-

ции вида D=a1X+a2Y показан на рис. 9, для 
квадратичной функции D=a1X2+a2Y2 – на 
рис. 10. 

 

 
 

Рис 8. Распределение данных на два класса при помощи линейной дискриминантной функции   
 

 
 

Рис. 9. Распределение данных на два класса при помощи квадратичной дискриминантной 
функции   

 
Заключение. 

 
Каждый тип углевмещаюшей толщи, кро-

ме совокупности условных нарушенных 
скважин U и совокупности условных нена-
рушенных скважин V также содержит услов-
ные скважины, которые не участвовали в оп-
ределении ЛДФ или НДФ. Эти скважины 

представляют собой проверочную совокуп-
ность (выборку), и для них рассчитывается 
значение ЛДФ или НДФ по формуле (2.5). 
После сравнения этого значение с пороговым, 
условная скважина из проверочной совокуп-
ности относится либо к совокупности U (воз-
ле нее прогнозируется нарушение), либо к V 
(нарушение не прогнозируется).  В отличие 
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от ЛДФ, НДФ (в частности, полученная квад-
ратичная поверхность) более точно распреде-
ляет скважины по классам. 
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