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ABSTRACT: The present paper discusses the coinage metal-catalyzed cycloisomerization reaction of phos- 
phorylated 3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenes. 3-(α- or β-Hydroxyalkyl)-allenylphosphonates and -allenyl phosphine 
oxides were smoothly converted into the 2-phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-phosphoryl-5,6-dihydro-2H-pyrans 
by using 5 mol % of coinage metal salts as catalyst in 5-endo-trig or 6-endo-trig cycloisomerization, respectively. 
Experimental conditions such as the type of the solvent, the reaction temperature, the mol % and the type of the 
catalyst and its influence on the yields and the reaction time of the cycloisomerization reaction of the phosphory-
lated 3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenes were optimized. 

Key words: Cycloisomerization; phosphorylated 3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenes; 2-phosphoryl-2,5-dihy-
drofur- ans; 2-phosphoryl-5,6- dihydro-2H-pyrans. 

 
 

Introduction 
 
Allenes are versatile building blocks in organic 

synthesis, and their unique reactivity makes them 
particularly attractive starting materials [1]. A re-
cent review on the catalytic asymmetric synthesis 
of allenes has appeared [2]. Although their high 
reactivity may have impeded the development of 
efficient organic transformations, recent years 
have seen the emergence of mild processes allow-
ing the selective modifications of allenes into val-
uable functional derivatives [3]. The synthetic po-
tential of functionalized allenes has been explored 
extensively in recent years, and this has led to the 
development of novel methods for the construc-
tion of a variety of functionalized heterocyclic and 
carbocyclic systems [3]. 
Phosphorylated allenes (allenylphosphonates and 
allenyl phosphine oxides) are among the easily 
prepared class of compounds that can be handled 
readily and exhibit reactivity typical of allenes [4]. 
Synthetic strategies toward phosphorylated al-
lenes are the following: the Horner-Mark [2,3]-
sigmatropic rearrangement of propargyl phos-
phites or phosphinites [5], the Pd-catalyzed substi-
tution of propargylic alcohol derivatives with  

> P(O)H [6], Cu-catalyzed coupling of acetal protected 
terminal propargylic alcohols with > P(O)H [7], Ag-
catalyzed atom-economic hydrophosphorylation of 
propargyl epoxides [8], Cu-catalyzed hydro- phosphor-
ylative ring opening of propargyl epoxides [9] and the 
Cu-catalyzed direct C-P cross-coupling of unprotected 
propargylic alcohols with > P(O)H compounds [10].  
Several recent articles on allenyl-phosphonates 
and phosphine oxides concerning synthesis [11a], 
the first example of spontaneous resolution by 
crystallization in allene chemistry [11b], cycload-
dition [11c–f], acid-promoted cyclization [11g,h] 
and palladium-catalyzed coupling of allenyl phos-
phine oxides with N-tosylhydrazones [11i] have 
appeared. On the other hand, transition metal-cat-
alyzed cyclization of functionalized allenes bear-
ing a nucleophilic center has attracted considera-
ble attention in recent years [12]. Particularly, the 
cyclization reactions of allenols catalyzed by 
Ag(I) [13], Hg(II) [14], Pd(0) [15], Pd(II) [16] or 
Ru(III) [17] have become quite useful methodol-
ogies for the synthesis of five- or six-membered 
oxygen-containing heterocycles. Krause’s group 
has reported a highly efficient and stereoselective 
synthesis of 2,5-dihydrofurans by Au(I)- and 
Au(III)-catalyzed [18] cycloisomerization of α-
hydroxyallenes [19]. Moreover, the method is not 
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restricted to the cycloisomerization of α-hydrox-
yallenes to 2,5-dihydrofurans [19a–b], rather, it 
was recently extended by Krause’s group to the 
corresponding endo-cyclization of β-hydroxy-
allenes [20], α-/β-aminoallenes [21], and α-thio-
allenes [22] to the corresponding five- or six-
mem- bered O-, N-, or S-heterocycles. The 
method of choice, how- ever, is the use of transi-
tion metal catalysts, since this combines high re-
activities and excellent yields with a tolerance to 
many functional groups. Several dieth-
ylphosphono-substituted α-allenic alcohols [23] 
and glycols [24] were prepared by Brel [25] and 
used as starting materials for the study of the cy-
clization in the presence of AgNO3 
[23,24,25a,26] and CuCl2 [25]. 

2,5-Dihydrofurans and dihydropyrans are im-
portant intermediates in organic synthesis due to 
the presence of the C=C bond as well as the five- 
or six-membered ring. Consequently, much atten-
tion has been paid to the development of efficient 
and diverse synthetic methods for con- struction 
of this five- [27] or six-membered [28] ring sys-
tem.  

2,5-Dihydrofurans and their derivatives are 
structural subunits frequently found in a wide va-
riety of natural products which find application as 
flavor and fragrance compounds and pharmaceu-
ticals [29] and represent pivotal structural ele-
ments in a wide variety of different biologically 
active molecules [30–35]. 

Dihydropyrans represent an important struc-
tural motif featured in bioactive molecules and 
natural products [36], and they are also versatile 
intermediates in organic synthesis [37]. 

As a part of our research program on the chem-
istry of the bifunctionalized allenes, and in a con-
tinuation to our previous reports on the synthesis 
[38a,h] and cyclization reactions of phos- phory-
lated 1-(α-hydroxy)-[38b,c] and 1-(β-hydroxy)al-
lenes [38d,e], in this paper, we present recent and 
generalized results of ongoing studies [38f,g] ded-
icated towards the optimization of the experi-
mental conditions and the catalyst efficiency in 
the coinage metal-catalyzed cycloisomerization 
reaction of a library of phosphorylated 3-(α- and 
β-hydroxyalkyl)allenes, which strongly improve 
the scope of this method for synthesis of hetero-
cyclic compounds. 

 

 

 

 

Results and Discussion 

Our approach towards the target 1,3-bifunc-
tionalized allenes, a range of the phosphorylated 
3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenes 1-4, was pre-
pared by a convenient, efficient, atom economical 
and regioselective method, which consists of a 
four-step procedure [38h], which allowed us to 
study its cycloisomerization reaction using of 
coinage metal salts as catalysts. The present paper 
is a recent and generized part of our long-term ob-
jective to investigate both the advantages and the 
limitations of the cyclization reactions of the bi-
functionalized allenes. 

In addition to recent report [39] on the prepa-
ration of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by elec-
trophilic cyclization of the 3-(α- or β-hydroxy-
alkyl)-allenylphosphonates due to the participa-
tion of the phosphonate neighboring group in the 
5-endo-trig cyclization [40], the aim of our study 
was to explore the possibilities of the cycloisom-
erization reaction of the phosphorylated 3-(α- or 
β-hydroxyalkyl)allenes 1–4 in the presence of 
coinage metal salts. 

Initially, our efforts focused on the cycloisom-
erization reaction of the model dimethyl 4-hy-
droxy-3-methyl-1-phe-nylbuta-1,2-
dienylphosphonate 1a to optimize the reaction 
conditions such as the influence of the solvent, the 
reaction temperature, the mol % and the type of 
the catalyst. Having in mind that gold catalysts are 
expensive and sensitive to moisture, we decided 
to use AgNO3 as a main catalyst in cycloisomeri-
zation reaction in order to optimize experimental 
conditions (Scheme 1). The reaction occurred 
with formation of the dimethyl 4-methyl-2-phe-
nyl-2,5-dihydrofuran-2-yl phosphonate 5a. The 
results are summarized in Table 1. 

At the very beginning, the reaction occurred in 
dichloromethane at rt with 5 mol % of catalyst 
(Table 1, entry 1) as optimized reaction conditions 
in our previous communications [38c,g]. The 
yield was 63%. On the other hand, when we used 
10 mol % of catalyst to carry out the reaction at 
room temperature in the same solvent the yield in-
creased slightly (Table 1, entre 2). Lower yields 
were obtained at reflux, 0 oC and -20 oC in the 
same solvent with 5 mol % catalyst (Table 1, en-
tries 3-5). It is obvious that the optimal tem- per-
ature for the cycloisomerization reaction of com-
pound 1a is room temperature. The use of polar 
solvents such as chloroform, THF, acetonitrile 
and ethanol at room temperature with 5 mol % 
AgNO3 produces the product in relatively poor 
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yields (Table 1, entries 6-9). Lower yields oc-
curred in toluene and acetone (Table 1, entries 10 
and 11). When the solvent was a mixture of ace-
tone and H2O at room temperature the yields were 
47% and 50% with 5 or 10 mol % of catalyst (Ta-
ble 1, entries 12 and 13). The data confirm that the 
optimal conditions for cycloisomerization of 
model compound 1a (Table 1, entry 15) are 1,2-
dichloroethane, 5 mol % catalyst and room tem-
perature. We found that reactions occurring at low 
or high reaction temperatures different from the 
optimum afford lower yields (Table 1, entries 3, 5 
and 14). We also saw a lower yield when we used 
10 mol % of catalyst at room temperature in 1,2-
dichloroethane (Table 1, entry 16). 

 

 
  

The substrate scope and the type of catalyst 
and its influence on the reaction time and yields 
of the cycloisomerization reaction of the 3-(α- or 
β-hydroxyalkyl)-allenylphosphonates 1 and 2 and 
-allenyl phosphine oxides 3 and 4 was also of 
great interest to us. The reaction occurred via a 5-
endo-trig or 6-endo-trig cyclization [39] to give 
the phosphoryl-2,5-dihydrofurans 5 and 7 or the 
2-phosphoryl-5,6-dihydro-2H-pyrans 6 and 8 
(Scheme 2). 

Structural assignments of the 2,5-dihydrofu-
rans 5 and 7 or the 5,6-dihydro-2H-pyrans 6 and 8 
are based on 1H, 13C, and 31P NMR, and IR spec-
tra.  

 
 
 
 

 

 

 
As shown in Scheme 2, this protocol was 

found to be quite general, and a variety of the 
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phosphorylated 3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenes 
1-4 bearing different substituents as in the allenic 
system as well as at the phosphorus atom could be 
used to generate the desired five- (5 and 7) or six-
membered (6 and 8) cyclic products in good to 
very good yields. 

We performed a series of experiments with the 
sole intention of determining the best catalysts 
bearing in mind two criteria: highest yield and 
shortest reaction time. We applied the following 
coinage metal salts as catalysts (see Tables 2 and 
3). The data reveal that both Au and Ag salts are 
very good catalysts. Pd(0), Pt(II), and Cu(II) salts 
are good catalysts for our experiments. It becomes 
obvious that the Ni, Sn, Al, Pd(II), and Zn chlo-
rides are moderate catalysts. It is the Cu(I) cata-
lysts that are bad. Tables 2 an 3 present the char-
acteristics of all the above-mentioned catalysts in 
the cycloisomerization of the 3-(α- or β-hydroxy-
alkyl)-allenylphosphonates 1 and 2 (Table 2) and 
the 3-(α- or β-hydroxyalkyl)allenyl phosphine ox-
ides 3 and 4 (Table 3) to the 2-phosphoryl-2,5-di-
hydrofurans 5 and 7 or the 2-phosphoryl-5,6-di-
hydro-2H-pyrans 6 and 8. 

The results are undisputable - a catalytic 5-
endo-trig or 6-endo-trig cycloisomerization oc-
curs and the hydroxy group participates as an in-
ternal nucleophile to give the 2-phosphoryl-2,5-
dihydrofurans 5 and 7 or the 2-phosphoryl-5,6- di-
hydro-2H-pyrans 6 and 8 in good to very good 
yields. Experimental conditions such as the type 
of the solvent, the reaction temperature, the mol 
% and the type of the catalyst and its influence on 
the yields and the reaction time of the cycloisom-
erization reaction were optimized. 
 

Conclusion 

In conclusion, we have developed a coinage 
metal-catalyzed cycloisomerization reaction of 
the phosphorylated 3-(α- or β-hydroxyalkyl)al-
lenes, which provides an efficient route to the 2-
phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-phosphoryl-
5,6-dihydro-2H-pyrans which are produced as a 
result of the participation of the neighboring hy-
droxy group as an internal nucleophile in the cy-
clization process. Our study underlines the im-
portance of sustainable reaction conditions for the 
improvement of catalytic processes. 

Due to the easy availability of starting materi-
als, the convenient operation and mild conditions, 
the ready availability of the catalysts, the good 
yields and the usefulness of the cyclic products 
prepared, the cyclization reactions may show po-
tential and will be useful in organic synthesis as 

well as in their application in target-oriented syn-
thesis. Further investigation on the chemistry of 
other phosphorylated allenols is being intensively 
carried out in our laboratory. Moreover, results of 
an initial investigation of the biological activity of 
the compounds prepared were encouraging, and 
the antibacterial and antifungal activities of se-
lected compounds are now under investigation in 
our University. 
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ЕДНОВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИНК, КАДМИЙ, ОЛОВО И МЕД В ПОЧВИ  
ПОСРЕДСТВОМ АНОДНА ИНВЕРСИОННА ВОЛТАМПЕРОМЕТРИЯ 

 
Красимира Станчева, Виктория Трифонова 

 
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ZINK, CADMIUM, LEAD AND COPPER IN 

SOILS BY ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY 
 

Krasimira Stancheva, Viktoria Trifonova 
 

ABSTRACT: A simple and sensitive method for the simultaneous determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and 
Cu(II) has been performed using anodic stripping voltammetry technique at a mercury-film electrode. Metal ac-
cumulation is achieved by holding the electrode potential at  −1400 mV for 200 s followed by an anodic voltam-
metric stripping scan from −1400 to +250 mV,  supporting electrolyte 0.1 N HNO3. The calibration plots are 
obtained for all four metals simultaneously in the ranges of 0.5−400 ppb for Cd(II) and Pb(II), as well as for Zn(II) 
and Cu(II) in the range of 0.5−500 ppb. The detection limits and quantitation limits are found to be as follow: for 
Zn: 0.501 μg L-1 and 1.673 μg L-1; for Cd: 0.543 μg L-1 and1.779 μg L-1; for Pb: 1.025 μg L-1 and 3.417 μg L-1; for 
Cu: 0.599 μg L-1 and 1.998 μg L-1. The proposed method has been successfully applied to test soils. The concen-
trations of metals determined in soils are lower than the international permissible limits. 

Key words: Stripping voltammetry, simultaneous determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II) 
 

Introduction 
 
Simultaneous determination of two or several 

analytes in in chemical analysis of environmental 
samples is nowadays in great interest. Several an-
alytical techniques have been reported and the 
most popular for simultaneous analyses of many 
elements are chromatography with electrochemi-
cal and spectrometric detection [1, 2] and induc-
tively coupled plasma-mass spectrometry [3, 4], 
as the techniques are successfully used but they 
are tedious, expensive, time consuming and are 
not convenient for routine analyses of large sets of 
samples where rapid analysis is needed. 

Anodic stripping voltammetry (ASV) can of-
fer an excellent alternative for simultaneous mul-
tielemental analys of heavy metal ions [5]. The 
regulations of the World community exclude the 
use of the metallic mercury from the economy. So 
the interest arises to the range of systems where 
the mercury film electrode (MFE) can be substi-
tuted for the mercury droplet electrode (DME). 
MFE can be generated from the solution of mer-
cury salts by electroplating. The pre-electroplated 
MFE was found to be perfect to determine Zn(II), 
Cd(II), Pb(II) and Cu(II) simultaneously. Thus the 
analysis is more cost-effective, environmentally 
friendly and less toxic. The potential of ASV in 

multielement analysis for heavy metals has been 
demonstrated in the literature [6-21]. 

In the present investigation a rapid, selective 
and sensitive method has been reported for the 
simultaneous determination of Zn(II), Cd(II), 
Pb(II) and Cu(II).  The developed method has 
been successfully employed for the determination 
of these analyses in soil samples. 
 

Experimental 
Apparatus 
Voltammograms are recorded using an Ekotest 

–VA (Ekoniks-Ekspert, RF) computer-controlled 
voltammetric analyzer connected to a three-elec-
trode cell.  

 

 
Fig. 1. The set for the measurements of the 

heavy metals in the laboratory and field condi-
tions. 
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The electrode system is a three-in-one trans-
ducer designed as a single body electrochemical 
cell with a polycarbon indicator electrode, an aux-
iliary electrode and a reference electrode located 
in the same plane [23]. The combination «3 in 1» 
electrode is a whole voltammetric 3-electrode cell 
in a single body. All component electrodes (work, 
auxiliary and reference electrodes) are place co-
planarly on top of the sensor. MFE is generated 
from the solution of mercury salt by electroplat-
ing. The indicator electrode surface is regenerated 
by polishing it with an ashless paper filter wetted 
with ethanol. Voltammograms are recorded in an 
alternating-current mode with alternating voltage 
amplitude. The pH is measured using an Ekspert 
001, model 3 (0.1) pH meter/potentiometer 
(Ekoniks-Ekspert, RF) with a glass electrode. 

 

 
Fig. 2. «3 in 1» electrode (A) and working area 

(B) 
1- polycarbon indicator electrode; 
2- auxiliary pyrographyte electrode; 
3- silver chloride reference electrode; 
4- glass body of the sensor; 
5 and 6 – teflon isolated rings. 

 
Reagents and Solutions 
All chemicals (Merck, Germany, high purity 

>99 %) are of analytical-reagent grade and em-
ployed without further purification. Double-dis-
tilled water was used in the preparation of the var-
ious solutions. The following reagents were used: 
HNO3; Hg(NO3)2×H2O; Zn(NO3)2×6H2O; 
CuSO4×5H2O, Cd(NO3)2×4H2O, Pb(NO3)2. A 
stock solution of Hg(NO3)2×H2O at a concentra-
tion of 5 g L-1; a working solution of Hg2+ - 100 
mg L-1; stock solutions of 1 g L-1 of Zn2+, Cd2+, 
Pb2+ and Cu2+. The working solutions of standard 
Zn2+, Cd2+, Pb2+ and Cu2+ solutions having con-
centrations 100-500 ppb were prepared with ap-
propriate dilution. 

 
 

Table 1. Optimal conditions for voltammetric 
measurements using a three-in-one transducer. 

Stage of anal-
ysis 

Solution com-
position 

Poten-
tial, 
work-
ing 
elec-
trode, 
Ew, 
mV 

The 
time of 
expos-
ing, 
texp, s 

1.Electro-
chemical 
cleaning of 
the electrode 

0.1N HNO3 +100 100 

2.Formation 
of the mer-
cury film 

Hg(NO3)2.H2
O 
100 mg/l, 0.1N 
HNO3 

-600 200 

3.Electro-
chemical pre-
concentration 
of cadmium 
and zinc 

0.1N HNO3 
 

-600 200 

 
Analytical procedure. Sampling of soils is car-

ried out from places homogeneous in soil compo-
sition. Areas not typical for the terrain, as well as 
places contaminated with waste are avoided. Soil 
sample are taken in dry weather. When taking the 
soil, the place is cleaned of vegetation and stones. 
Single samples are taken with a probe or a straight 
shovel at a depth of 0 to 30 cm. Air-dry soil, 
cleaned of undecomposed organic residues, 
sticks, roots and larger stones is ground in a porce-
lain mortar. The sample is sieved through a non-
metallic sieve with a whole diameter of 1 mm. 
About ten grams of the sifted soil is ground to a 
fine powder in an agate mortar. A sample for dis-
solution is drawn from the sample thus prepared, 
depending on the expected content of the analyte. 

The dissolution of the soil is carried out in ac-
cordance with Bulgarian State Standard or ISO 
11466: 1995. For solutions of soils, alkalis and 
salts, the concentrations are calculated by the fol-
lowing formula: X = C1.50/V1.q , mg kg-1, here 
C1 is the concentration reported on the calibration 
graphs, µg mL-1, V1 - aliquot volume taken from 
the dissolved sample, mL, q is the mass of the 
sample taken for analysis, g. 

Soil samples were filtered and diluted. Then 1 
mL sample was pipetted and transferred in glass 
vessel containing 25 mL 0.1N HNO3 supporting 
electrolyte and 100 µg L-1 Hg2+ solution to form a 
Hg-film during electrolysis (7 drops of 100 mg L-

1 Hg(NO3)2.H2O were put in the vessel). The 
electrode was immersed into the solution and the 

А Б 



15 

analytes were pre-concentrated. The voltammo-
grams were recorded. Calibration graphs: 1, 2,  3, 
4, 5 mL of standard solutions of Zn2+, Cu2+, Cd2+ 
and Pb2+  (100 ppb) were added in the glass vessel 
containing 25 mL 0.1N HNO3 supporting electro-
lyte and 100 µg L-1 Hg2+ solution and voltammo-
grams were recorded at optimal conditions (table 
1). The concentrations were calculated by the 
equations of the calibration graphs. All measure-
ments were carried out at room temperatura and 5 
duplicates.  

 
Results and Discussion 
 
Anodic stripping voltammetry has been devel-

oped to determine the concentrations of Cd and Zn 
at ppb level. The preconcentration step is key for 
achieving these low detection limits. During the 
accumulation, the metal is reduced and forms an 
amalgam in the mercury film. 

1. Electrochemical deposition – preconcen-
tration of analyte at the electrode thin film surface 
under forced convective conditions (stirring solu-
tion): M2+ + 2e- + Hg = M(Hg) 

2. Quiet time – the potential is still applied, 
but the stirring is stopped for 30 seconds prior to 
analysis. 

3. Stripping – the potential is scanned to ox-
idize the metal back to its original state: M(Hg) = 
M2+ + 2e- + Hg 

Scan in the positive direction peak current is 
proportional to the analyte concentration. 

The results obtained show that the signals of 
zinc, cadmium, lead and cooper in the solutions 
increased linearly with concentration. The linear-
ity of the calibration curves obtained yielded cor-
relation values (R) close to 1, as it can be seen in 
figure 4. Peak currents were obtained at the poten-
tials between −900 to −1100 mV for zinc(II), −600 
and −700 mV for cadmium(II), −400 and −500 
mV for lead(II) and −-50 and +100 mV for 
cooper(II), supporting electrolyte 0.1 N HNO3 at 
a rate of 25 mV s-1 in an alternating-current mode. 
The optimum current range was 2−200 µA. The 
optimal conditions for voltammetric measure-
ments, reported earlier by us [22, 23] are given in 
table 2. 

Linear calibration graphs were obtained in a 
concentration range 10−400 ppb for Cd2+ and 
Pb2+ and 10−500 ppb for Zn2+ and Cu2+ (figure 3). 

The accuracy and precision of the voltammet-
ric procedure were verified by analyses of model 
solutions of the ions under investigation. The de-
tection limits and quantitation limits are found to 

be as follow: for Zn: 0.501 μg L-1 and 1.673 μg L-

1; for Cd: 0.543 μg L-1 and1.779 μg L-1; for Pb: 
1.025 μg L-1 and 3.417 μg L-1; for Cu: 0.599 μg L-

1 and 1.998 μg L-1. 
 

 
 

Fig. 3. Calibration graphs of zinc, cadmium, 
lead, and copper standard solutions of 100-500 
ppb. 

 
ISO 11464: 1995 (E) is recommended as a 

method for dissolving soils and sediments for the 
following reasons: when using king’s water, the 
silicate matrix separates as an insoluble precipi-
tate and impurity elements remain in the solution. 
As a result, the total salt composition in the solu-
tions is reduced and the detection limits are re-
duced. 

As can be seen from the results in table 2 and 
table 3, the lead content is relatively high com-
pared to the copper and cadmium content, which 
is quite natural due to the fact that the soils are 
close to a major road. However, the concentra-
tions of all four test elements are below the maxi-
mum allowable concentrations. 

 
Table 2. Determination of Zn, Cd, Pb and Cu 

in soil according to BSS. 
 

Ion deter-
mined 

Found 
x ± tS/√n, mg kg-1 

RSD, % 

Zinc 20.7 ± 0.2 0.94 
Cadmium 0.81 ± 0.05 5.16 
Lead 21.7 ± 0.3 1.20 
Coper 12.3 ± 0.2 1.06 

 
The results of figure 4 show that the deter-

mined concentrations of all ions by extraction 
with royal water are slightly higher than the deter-
mined concentrations with acid decomposition ac-
cording to BSS. 
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Fig. 4. Concentrations obtained according to 

BDS (blue), according to ISO 11464: 1995 (E) 
(yellow) and International permissible limits 
(red). 

 
Simultaneous determination of the four ions in 

soils was performed by two methods: 1) by dis-
solving them in soil extracts according to the BDS 
standard and 2) by a method for extracting ele-
ments from soils in king’s water ISO 11464: 1995 
(E). No significant statistical differences were 
found for the obtained results. Accuracy and re-
producibility are very good. 

 
Table 3. Determination of Zn, Cd, Pb and Cu 

in soil according to ISO 11464: 1995 (E). 
 

Ion deter-
mined 

Found 
x ± tS/√n, mg kg-1 

RSD, % 

Zinc 20.9 ± 0.1 0.55 
Cadmium 0.85 ± 0.24 2.10 
Lead 22.1 ± 0.3 1.05 
Coper 12.7 ± 0.1 0.50 

 
The developed method for simultaneous deter-

mination of Zn2+, Cd2+, Pb2+ and Cu2+ in environ-
mental samples is characterized by good accuracy 
and reproducibility, low detection limits and wide 
concentration range. 

The data obtained from the analyzes show that 
the determined concentrations of Zn2+, Cd2+, Pb2+ 
and Cu2+  in environmental samples are below the 
International permissible limits [24-26]. 
 

Conclusions 
 

Anodic stripping voltammetry has been devel-
oped for the simultaneous determination of 
zinc(II) cadmium(II), lead(II) and cooper(II) in 
soil samples. Under the optimal conditions alter-
nating-current voltammograms were recorded and 
the concentrations were determined by calibration 

graph method. The results obtained show that the 
method offers advantages as easy sample pretreat-
ment, good selectivity, sensitivity, reproducibility 
and linearity. 
 

References 
 

1. Nagaosa Y., T. Mizuyuki, 1995 “Deter-
mination of Cu(II) and Ni(II) as Chelates with Bu-
tyl Xanthate by Liquid Chromatography with 
Electrochemical and Spectrophotometric detec-
tion” Analytica Chimica Acta, 311, p. 225. 

2. Mallah A., M. Allah, R. Amber, N. 
Solagi, M. Memon,  R. A. Memon, M. Y. Khuha-
war, 2013 “Reversed-Phase Liquid Chromato-
graphic Separation and Determination of Ni(II), 
Cu(II), Pd(II), and Ag(I) Using 2-Pyrrolecarbox-
aldehyde-4-phenylsemicarbazone as a Complex-
ing Reagent” Journal of Chemistry, Article 
ID 184356, p. 5. 

3. Landing W., M. Bizimis, 2010 “Determi-
nation of Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in 
sSeawater Using High Resolution Magnetic Sec-
tor Inductively Coupled Mass Spectrometry (HR-
ICP-MS)” Analytica Chimica Acta, 665, p. 200. 

4. Nakatsuka S., K. Okamura, K. Norisuve, 
2007 “Simultaneous Determination of Suspended 
Particulate Trace Metals (Co, Ni, Cu, Zn, Cd and 
Pb) in Seawater with Small Volume Filtration As-
sisted by Microwave Digestion and Flow Injec-
tion Inductively Coupled Plasma Mass Spectrom-
eter” Analytica Chimica Acta, 594, p. 52. 

5. Bard A., L.R. Faulkner, 2001 “Electro-
chemical Methods: Fundamentals and Applica-
tions” Wiley; New York, 2001. 

6. Wong D.K.Y., A.G. Ewing, 1990 “An-
odic Stripping Voltammetry at Mercury Films De-
posited on Ultrasmall Carbon-ring Electrodes” 
Analytical Chemistry, 62, p. 2697. 

7. De Oliveira M.F., A.A. Saaczk, L.L. Ou-
mura, A.P. Fernandes, M. De Morea, N.R. Stra-
diotto, 2004 “Simultaneous Determination of 
Zinc, Copper, Lead, and Cadmium in Fuel Etha-
nol by Anodic Stripping Voltammetry Using a 
Glassy Carbon-mercury-film Electrode” Analyti-
cal and Bioanalytical Chemistry, 380, p.135. 

8. Zaitsev N.K., E.A. Osipova, E.B. Svider-
skii, 2004 “Enhancing the Efficiency of Anodic 
Stripping Voltammetry in Systems Permitting a 
Change of the Solution Without Opening the Cir-
cuit” Journal of Analytical Chemistry, 59, p. 649. 

9.  E.A. Osipova,, N.K. Zaitsev, D.M. Fed-
ulov, A.G. Dedov, 2004 “Study of the Discharge 
and Ionization of Lead in the Presence of Surfac-

0

10

20

30 20,7

0,81

21,7

12,3

20,9

0,85

22,1

12,7

ПДК 30

ПДК 1

ПДК 25
ПДК 20

К
он

це
нт

ра
ци

я,
 p

pb

Цинк,    Кадмий,    Олово,     Мед

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670
https://www.hindawi.com/37960542/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267010003107#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267010003107#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267007008422#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267007008422#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267007008422#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Oliveira%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saczk%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okumura%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okumura%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Moraes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stradiotto%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stradiotto%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15278344
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36747972500&amp;eid=2-s2.0-3242887395
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602710192&amp;eid=2-s2.0-3242887395
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602710192&amp;eid=2-s2.0-3242887395
https://www.scopus.com/sourceid/24018?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36747972500&amp;eid=2-s2.0-3242887395
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506296684&amp;eid=2-s2.0-27844555519
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506296684&amp;eid=2-s2.0-27844555519
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005177188&amp;eid=2-s2.0-27844555519


17 

tants Using a System of Medium Exchange With-
out Circuit Interruption” Moscow University 
Chemistry Bulletin, 59, p. 38. 

10. Osipova E.A.,  D.S. Shishmarev, 
N.K. Zaitsev, 2007 “Comparative Characteriza-
tion of Two Techniques for Selenium(IV) Precon-
centration on a Film Mercury Electrode With the 
Use of an Automated Solution Replacement Sys-
tem Without Circuit Disconnection. Moscow Uni-
versity Chemistry Bulletin, 62, p. 330. 

11. Hwang G.H., W.K. Han, J.S. Park, S.G. 
Kang, 2008 “Determination of Trace Metals by 
Anodic Stripping Voltammetry Using a Bismuth-
modified Carbon Nanotube Electrode” Ta-
lanta, 76, p. 301. 

12. Song W., L. Zhang, L. Shi, D.W. Li, Y. 
Li, Y.T. Long, 2010 ”Simultaneous Determina-
tion of Cadmium (II), Lead (II) and Copper (II) 
by Using a Screen-printed Electrode Modified 
With Mercury Nano-droplets” Microchimica 
Acta, 169, p. 321. 

13. Bernslte E., C.M.  Sanchez, E.P. Gil, 
2011 “Determination of Mercury in Ambient Wa-
ter Samples by Anodic Stripping Voltammetry on 
Screen-printed Gold Electrodes” Analytica Chim-
ica Acta, 689, p. 60. 

14. Shevedene N.V,  V.V. Svidi-
rov, N.K. Zaitsev, M.V. Roslova, I.V. Pletnev, 
2012 “Study of Ionic Liquids by the Method of 
Voltammetry at the Interface Between Two Im-
miscible Electrolytes” Moscow University Chem-
istry Bulletin, 67, p.192. 

15. Maczuda M., A. Economou, A. Bobrov-
ski, M.I. Prodomidis, N 2013 “Novel Screen-
printed Antimony and Tin Voltammetric Sen-
sors for Anodic Stripping Detection of Pb (II) 
and Cd (II)” Electrochimica Acta, 114, p. 757. 

16. Almeida E.S., E.M. Richter, R.A. 
Munoz, 2014 “On-site Fuel Electroanalysis: De-
termination of Lead, Copper and Mercury in Fuel 
Bioethanol by Anodic Stripping Voltammetry Us-
ing Screen-printed Gold Electrodes” Analytical 
Chimica Acta, 837, p. 38. 

17. Alves G.M.S., L.S. Rosha, H.M. Soares, 
2017 “Multi-element Determination of Metals 
and Metalloids in Waters and Wastewaters, at 
Trace Concentration Level, Using Electroanalyti-
cal Stripping Methods With Environmentally 

Friendly Mercury Free-electrodes: A Review” Ta-
lanta, 175, p. 53. 

18. Arino C., N. Serrano, J.M. DIAZ-CRUZ, 
M. Esteban, 2017 “Voltammetric Determination 
of Metal Ions Beyond Mercury Electrodes. A Re-
view” Analytica Chimica Acta, 990, p. 11. 

19. Economou A., 2018 “Screen-Printed 
Electrodes Modified with "Green" Metals for 
Electrochemical Stripping Analysis of Toxic Ele-
ments” Sensors (Basel), 18, p. 1032. 

20. Lu Y.,  X. Liang, C. Ni-
yungeko, J. Zhou, J. Xu, G.Tia, 2018 “Review of 
the Identification and Detection of Heavy Metal 
Ions in the Environment by Voltammetry” Ta-
lanta, 178, p. 324. 

21. Zaitsev N.K., E.B. Sviderskii, V.V. 
Yuritsyn, RF Patent 2 239 825, 2004. 

22. Zaitsev N.K., D. Stanev, K. Stancheva, 
V. Trifonova, H. Jecheva, V. Shivacheva, 2017 
“Simultaneous Determination of Copper and Lead 
in Environmental Samples by Anodic Stripping 
Voltammetry” Donnish Journal of Pure and Ap-
plied Chemistry, 3, p. 001.  

23. Zaitsev N.K., D. Stanev, K. Stancheva, 
V. Trifonova, H. Jecheva, V. Shivacheva, 2018 
“Simultaneous Determination of Cadmium and 
Zinc in Environmental Samples by Anodic Strip-
ping Voltammetry” Donnish Journal of Pure and 
Applied Chemistry, 4, p. 001.  

24. European Council Directive 98/83/EC on 
the quality of water intended for human consump-
tion. Values of Annex 1, Part B, 1998. 

25. Unicef. Common water and sanitation-re-
lated diseases, 2003. Availa-
ble http://www.unicef. org/wash/index_wes_re-
lated.html 

26. WHO/FAO/IAEA. Trace Elements in 
Human Nutrition and Health. World Health Or-
ganization. Geneva,1996. 
 
 

 
“Prof. Dr. Assen Zlatarov” University 
Department of Inorganic and Analytical Chemis-
try 
8010 Bourgas, Bulgaria 
e-mail: krasimiraangelova@abv.bg 

 
 

https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36747972500&amp;eid=2-s2.0-27844555519
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006802956&amp;eid=2-s2.0-27844555519
https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18585281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18585281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18585281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernalte%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mar%C3%ADn%20S%C3%A1nchez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinilla%20Gil%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinilla%20Gil%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21338757
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603633433&amp;eid=2-s2.0-84867299144
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=19640645500&amp;eid=2-s2.0-84867299144
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=19640645500&amp;eid=2-s2.0-84867299144
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006802956&amp;eid=2-s2.0-84867299144
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53867252300&amp;eid=2-s2.0-84867299144
https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/145347?origin=recordpage
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25000856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richter%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25000856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munoz%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25000856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25000856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25000856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alves%20GMS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares%20HMVM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28842029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28842029
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267017308735
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267017308735
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267017308735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5948781/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914017308512
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914017308512
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914017308512
mailto:krasimiraangelova@abv.bg


18 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 7  (1)  2020 VOL. 7  (1)  2020 
  

 
 
 

АЛХИМИЧЕН ПЕРИОД 
 

Красимира Станчева 
 

A L C H E M I C A L  P E R I O D  
 

Krasimira Stancheva 
 

ABSTRACT: Alchemy is the ancient philosophical tradition whose purpose is to create a „philosopher stone”, 
which on the one hand has the ability to transform base metals in noble metals (particularly gold), and on the 
other hand to find the elixir of life giving eternal life. Alchemists develop theories, terminology, experimental 
process and basic laboratory techniques. However alchemy differs from modern science in the inclusion of Her-
metic principles and practices related to mythology, magic, religion and spirituality. 

Key words: alchemy, „philosopher stone”, alchemists. 
 

Introduction 
 
Alchemy (Arabic: ميخلا, al-kimia) is the name 

of chemistry to its scientific period in antiquity 
(Egypt) and the Middle Ages (until the 17th cen-
tury - mainly Arabia and Western Europe). The 
word "alchemy" comes from the Arabic al-
kīmiya, and also Persian kimia, which means 
"gold". This in turn is thought to be related to the 
Greek words "heein" - "pour" and "hummel" - 
"mix", "connect". Its main goal is the search of the 
miraculous "philosopher's stone" that can turn 
metal into gold and bestows longevity and eternal 
life. 

Alexandrian alchemy 
In the second century BC in Alexandria Acad-

emy (Egypt) alchemy occurred. In Alexandria be-
came the compound of the theories of Plato and 
Aristotle and the practical knowledge of the sub-
stances, their properties and their transformations. 
Teaching is "sacred secret art" for imitating pre-
cious metals. The reason for the idea of transfor-
mation of elements is the study of tin and its com-
pounds. Already in the 15th century BC in Egypt, 
Mesopotamia and China ancient artisans got mer-
cury from cinnabar ore by heating. Once it's done 
a remarkable discovery - the ability of mercury to 
form amalgams with metals - Diosocrides 40-90 
AD the - Ancient Roman military physician, phar-
macologist and philosopher. This process had 
more practical significance, for example in the 
production of mirrors amalgams, but it contrib-
uted to strengthening thinks it's possible to con-
vert some other metals. 

 
 
Alexandrian alchemists considered that since 

metals dissolved in mercury, so mercury is the pri-
mary material of origin of all metals. It is believed 
that the very name "chemistry" comes from the 
ancient name of Egypt - "Cam" or "Ham". The 
main objects of study of Alexandrian chemistry 
(the term "alchemy" appears later among the Ar-
abs) were metals. In the Alexandrian period, the 
traditional metal-planetary symbolism of alchemy 
was formed, in which each of the seven metals 
then known was associated with the then-known 
heavenly body. In interwoven with astrology was 
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born and specific symbolism: Silver - Moon, Mer-
cury - Mercury, Copper - Venus Gold - Sun, Iron 
- Mars, Tin - Jupiter, Lead – Saturn. 

 

 
Alchemical symbols of the elements. 
 
Arab alchemy 
In VII century AD in the global arena the Ar-

abs appeared. So far they live isolated in the de-
serts of the Arabian Peninsula, but in the second 
half of the first millennium, under the influence of 
the new religion – Islam, it began victorious 
marches and conquered large parts of western 
Asia and northern Africa. In 641 AD they invaded 
Egypt and gradually conquered the whole country 
in a few years and Persia. The vast Arab empire 
appeared. 

 

 
 

Archaize authorities an Arab caliph began to 
patronize science and in VIII-IX century the first 
Arab chemists appears. Arabs converted word 
khimia in al-khimia. Today, this term is used for 
the period 300-1600 year. 

In the siege on Constantinople (the largest and 
most powerful city in the Christian world) in 674, 
the Arabs used "Greek fire" - a mixture that pallets 
are not extinguished with what is fluid, but with 
vinegar. 

 

 
 
The most talented and renowned Arab alche-

mist is Jabir ibn Hayyan (721-815 years), later 
known in Europe by the name of Geber. Geber 
contribution to the development of alchemy is 
great. For centuries, the authority is undeniable. 
He leaves many students and followers, among 
which the most famous is Avicenna. 

Jabir developed a new theory of the origin of 
the metal and its research strongly influenced the 
next generation alchemists. Geber disclosed a 
number of practical operations: melting metal, 
fabric dye, sublimation, dissolution, crystalliza-
tion, and others, as well as methods for the pro-
duction of nitric acid, mercuric chloride and other 
compounds. 

 

 
 

He claimed that mercury has unusual proper-
ties and sulfur has the same properties. He be-
lieved that all the other seven metals are formed 
from a mixture of mercury and sulfur in the bow-
els of the earth. Most difficult of all the gold is 
obtained, so you need to find a substance "accel-
erating" the maturation of gold. In ancient legends 
say that this substance is a dry pollen. The Greeks 
called it xerion, or "dry", the Arabs - al-iksir, and 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Siege_of_Amorium.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Greekfire-madridskylitzes1.jpg
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ultimately in European languages it appeared the 
name elixir. 
 

 
 
In Europe, this amazing substance was named 

"philosopher's stone". This elixir must have other 
properties - to cure illnesses and even to give im-
mortality. According to the alchemists, it has the 
following properties: red color, transparent and 
malleable, and in powder form - yellow, glowing 
in the dark. In the following centuries alchemists 
was seeking two parallel paths: some want gold, 
and others - the elixir of life, conferring immortal-
ity. 

Another prominent Arab alchemist al-Razi 
(865-925 years), known as Rhazes, deals with 
medicine and alchemy. 

 

 
 

He described a methodology for preparing 
gypsum as a way to impose a cast to fix a broken 
bone. Ar-Razi combined atomistic theory with the 
teachings of Aristotle, arguing that the substances 
are composed of indivisible atoms and empty 
space between them. 

The most famous chemist dealing with al-
chemy is Ibn Sina (980-1037 years), known as 
Avicenna. 

 

 
His most famous books are "Book of Healing" 

and "Canon of Medicine" and they served as 
guides to many doctors for centuries. He alone of 
the alchemists did not believe in the possibility of 
obtaining gold from other metals. 

European alchemy 
Avicenna was the last great scientist in the 

Arab world. Decline occurred in the Arab Empire. 
Devastating invasions of Mongolian hordes accel-
erated this process. The center of scientific think-
ing again moved to Europe. In 1096 began the first 
crusades. 
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Christians gradually regained the lands con-
quered by Muslims. It began mixing of cultures 
and education of Christians with Arab achieve-
ments in science. In early 1200 the European sci-
entists are now able to read Arabic works into 
Latin. 

Gloomy dungeon. From the small window in 
the ceiling gets low light. a A weak bending rag-
ged man is above the fireplace, and he closely fol-
lowed the mysterious mixture bubbling deep in a 
clay pot. On the table beside him scattered glass 
flasks and crucibles are placed and in a corner the 
human skeleton facing, and next to it there are 
stacked antique folios... 

 

 
Based on the preserved until today antique en-

gravings and paintings it can be assumed that in 
such a situation the first prominent European al-
chemist Albert Magnus (1193-1280) worked, also 
called Albert the Great. 

 

 
 

Dominican monk, theologian, philosopher and 
naturalist, he was able to recover almost all the 
philosophy of Aristotle. In the stories of his con-
temporaries, he is presented as a wizard. 

The discovery of the mineral acids provided 
many opportunities to mankind than the gold 
would make if alchemists were found „philoso-
pher’s stone„ for obtaining it. Nevertheless, the 
search for the elixir continued. The searches for 
ways to get gold become work of many crooks. 
One of them is Dr. Faust - legendary name of the 
person who sold his soul to the devil. 

 

 
 
The pact was between Doctor Faust and Satan 

where Faust offered his soul in exchange for 
diabolical favours.  
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satan
https://en.wikipedia.org/wiki/Soul
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Amphitheatrum_sapientiae_aeternae_-_Alchemist's_Laboratory.jpg
http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/T/p/Alchemical_Laboratory.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Faust_image_19thcentury.jpg
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Many researchers devoted decades of their 
work to find the "philosopher's stone". Even great 
scientists in the enlightened XVII century as 
Boyle and Newton could not resist the temptation 
to try to achieve success. 

And again at the beginning of XIV century 
study of alchemy was prohibited. Ban twofold: it 
should not be allowed depreciation of gold, and 
on the other hand - the need to fight against 
crooks. 

 

 
 
After the collapse of the Byzantine Empire, es-

pecially after the capture of Constantinople by the 
Turks in 1453, Greek scholars seek refuge in Eu-
rope and this knowledge had a powerful influence 
on the development of science. In this period ethyl 
alcohol, king water, various salts and metals were 
discovered, and it was studied their interaction 
with other substances. 
 

 
 
The idea of alchemy and the alchemists is as-

sociated with mysticism, superstition and pseudo-
science. Historically, however, these are some of 
the characteristics of the middle Ages that formed 
the psychology and worldview of the people then. 

From IX to XVI century European alchemy 
gives a number of major scientists and thinkers 
who left deep traces in the history of science. They 
are sincerely convinced that alchemy is the truth 
and make efforts tirelessly and unselfishly made 
countless attempts and found a number of ele-
ments, compounds and processes, which laid the 
foundations of modern chemistry. 
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INFLUENCE OF PRESSURE FORCE ON DENSITY BEFORE SINTERING OF IRON POW-

DER MATERIALS OBTAINED BY REDUCTION 
 

Toshko Kovachev,  Ivanka Miteva, Ivan Mitev 
 

ABSTRACT: In the present study we monitor the influence of the pressing force on the density of the powder 
briquettes from reducing iron powders before their sintering is traced. Tabular data and graphical dependences 
on the influence of the pressing force, the type of used iron powder and plasticizer on the values for the density of 
the iron samples before their sintering are presented. Three brands of iron powder obtained by reduction were 
studied - НМ 80.23, NC 100.24 and SC 100.26. The plasticizer is added to them and they are pressed with efforts 
200 ÷ 700 MPa. 

Key words: powder metallurgy, iron powders type НМ 80.23, NC 100.24 and SC 100.26, reduction, 
density, plasticizer, pressing force, 
 
 

Introduction 
 

Of the many methods for obtaining iron pow-
ders, only two have become permanently estab-
lished with their technical and economic ad-
vantages - the methods of reduction and powder-
ing.  

The two methods have different modifications. 
In the method of reduction, the modifications re-
late to the raw material used and to the realization 
of the reduction process. The raw material used is 
iron ore or scale, and the reduction process is car-
ried out in one or two stages. In the first process, 
iron oxide is most often reduced with hydrogen in 
pass-through belt furnaces. In the second process, 
also known as the Hoganes method, iron ore (or 
scale) is first reduced with solid carbon in tunnel 
kilns to spongy iron, which is then destroyed and 
mill. The resulting powder is heat treated in a re-
ducing medium to reach the final product. 

In practice, the Hoganes method using iron ore 
is mainly used. This method produces over 50% 
of the world's iron powder. The iron powders ob-
tained by this method have a spongy structure, po-
rous with an irregular shape. They are referred to 
as "light" because their bulk density varies in the 
range of 1.7 ÷ 2.8.103 kg / m3. (Miteva, I. D., 
2020) 

Years ago, several brands of iron powder were 
used in powder metallurgy. Today they are over 
50 special species. (Mitev, I. N, 2004), (Mitev, I. 
N, 2017). This requires knowing their properties 
very well in order to select the most appropriate 
type for each specific case. 

Compressibility is without a doubt one of the 
most important properties that is taken into ac-
count when selecting the type of iron powder 
(Mitev, I. N, 2016). It determines the density that 
can be obtained during pressing, and hence the 
physical and mechanical properties of the final 
product. 

The aim of the present study is to trace the in-
fluence of the pressing force on the density of the 
powder briquettes from reduced iron powders be-
fore their sintering. 

 
Experimental part 

 
Three brands of iron powder were tested - MH 

80.23, NC 100.24 and SC 100.26, obtained by re-
duction of iron ore at 1200ºС. 

The main technological properties of the pow-
ders are presented in Table 1. (Miteva, I. D., 2020) 
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Table 1. Technological properties of reducing iron powders 
 

Powder 
mark 

 

Мax. parti-
cle size, µm 

Вulk  
density, 

.103kg/m3 

Мax. flow-
ability, 

s 

Мax. com-
paction at 
420MPa, 
.103kg/m3 

Мax. O2, 
% 

Мax. С, 
% 

MH 80.23 180 2,30 35 6,20 0,55 0,10 
NC100.24 150 2,45 32 6,40 0,30 0,02 
SC100.26 150 2,65 30 6,63 0,15 0,01 
 
The experiments were performed at a com-

pressive force of 200 ÷ 700 MPa. 
To facilitate the pressing process, lubricants 

have been added to the starting iron powders - 
0.8% zinc stearate, 0.6% lubricant Kenolube and 
lubricated PS. 

After pressing, the density of the briquettes 
was determined by the weight method. (Mitev, I. 
N, 2013). 

The experimental results in Tables 2, 3 and 4 
are the arithmetic mean values of five measure-
ments of briquettes with the same charge compo-
sition. 

The graphical interpretation of the results for 
the three types of lubricants used is presented in 
Fig.1 ÷ 3. 

 
Table 2. Experimental results   
 with 0.8% zinc stearate 

Brand 
powder 

Pressing force P, МРа 
20
0 

30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

ρ, g/cm3 

HM 
80.23 

5,4
5 

5,9
7 

6,3
5 

6,5
8 

6,7
5 

6,9
1 

NC100.2
4 

5,9
1 

6,3
1 

6,5
5 

6,8
4 

6,9
5 

7,0
9 

SC100.2
6 

6,1
4 

6,3
6 

6,6
4 

6,9
3 

7,0
6 

7,1
9 

 
Table 3. Experimental results 

  with 0.6% Kenolube   

Brand 
powder 

Pressing force P, МРа 
20
0 

30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

ρ, g/cm3 
HM 

80.23 
5,3
0 

5,7
7 

6,2
5 

6,6
0 

6,7
4 

6,8
9 

NC100.2
4 

5,6
1 

6,2
7 

6,5
1 

6,8
3 

6,9
2 

7,0
8 

SC100.2
6 

5,9
4 

6,3
3 

6,6
7 

6,8
9 

6,9
8 

7,1
6 

 
 
 
 

Table 4. Experimental results 
with lubricated PS 

Brand 
powder 

Pressing force P, МРа 
20
0 

30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

ρ, g/cm3 
HM 

80.23 
5,2
8 

5,7
4 

6,2
4 

6,4
9 

6,7
3 

7,0
3 

NC100.2
4 

5,4
1 

6,0
8 

6,6
2 

6,8
1 

7,0
5 

7,1
3 

SC100.2
6 

5,7
2 

6,3
2 

6,8
1 

6,9
6 

7,1
5 

7,2
7 

 
 

 
 
Fig. 1. Change of density depending on the com-
pressive force of samples containing 0.8% zinc 

stearate 
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Fig.2. Change in density depending on the com-
pressive force of beavers containing 0.6% "Ke-

nolube" 

 
 
Fig. 3. Change of density depending on the com-
pressive force of samples containing lubricated 

"PS". 
 

From the obtained graphic dependences it can 
be seen that with increasing pressing force the 
density of the samples changes exponentially. In-
itially, when pressing with a force of up to 500 
MPa, the increase in density is more intense, after 
which, with increasing pressing force, the values 
for density of the samples change more smoothly. 
This increase is different for the three brands of 
iron powder studied and the three types of plasti-
cizers used in the pressing process. 

The most significant is the increase in the den-
sity of iron powders type НМ 80.23 - 1.46 ÷ 1.75 
g/cm3. For powders type NC 100.24 and SC 
100.26 it is respectively 1.18÷1.72 and 1.05÷ 1.55 
g/cm3. This is explained by the lower values of 
bulk density for powders type HM 80.23 - 2.30 
g/cm3 (Table 1) compared to the bulk density of 
the other two studied brands of powders - 
NC100.24 and SC100.26, respectively 2, 45 and 
2.65 g/cm3. 

The highest values of density in pressing with 
different effort and different plasticizer are regis-
tered for powders type SC 100.26 - 5.72 ÷ 7.27 
g/cm3. Under the same conditions of the techno-
logical process, the density of samples of iron 
powder NC 100.24 and NM 80.23 varies in the 
range of 5.41 ÷ 7.13 and 5.28 ÷ 7.03 g/cm3, re-
spectively.  This is explained by the higher values 
of compaction of powders type SC 100.26 - 6.63 
÷ 6.65 g / cm3 (Table 1). For powders type NC 
100.24 and NM 80.23 these values are respec-
tively 6.40 ÷ 6.45 and 6.20 ÷ 6.25g/cm3.   

Comparing the influence of the plasticizer on 
the density of the samples after pressing, it was 
found that the highest values are achieved when 
using the plasticizer PS. The samples pressed with 
this plasticizer reach densities in the range of 5.28 
÷ 7.27g/cm3.  For samples pressed with 0.8% zinc 
stearate and 0.6% Kenolube, the density varies in 
the range of 5.45 ÷ 7.19 and 5.30 ÷ 7.16 g/cm3, 
respectively.  

 From the obtained results for the influence of 
the plasticizer on the density of the pressed sam-
ples, it may be recommended to use a plasticizer 
0.6 ÷ 0.8% Kenolube for iron powders obtained 
by the reduction method. At low compression 
forces, the density of samples with this plasticizer 
is higher than that of samples compressed with вu-
bricated PS, and at higher compression forces the 
density approaches the pelvis of samples com-
pressed with 0.8% zinc stearate. To these facts can 
be added the fact that the plasticizer Kenolube is 
significantly cheaper than Lubricated PS and, un-
like zinc stearate when sintered, does not pollute 
the protective atmosphere of the furnace. 

 
Conclusion 

 
From the conducted experiments and the re-

sults obtained from them, the following more im-
portant conclusions can be formulated: 

The influence of the pressing force, the type of 
iron powder obtained by reduction and the type of 
plasticizer used on the density of powder metal-
lurgical samples after pressing were monitored. 
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It has been confirmed that during pressing the 
density of the samples changes exponentially with 
two zones clearly expressed in the graphs. Zone 
of intensive increase to a pressing force of 500 
MPa and a smoother increase at pressing forces 
above 500 MPa. 

The most significant increase in the density 
values was observed for samples of iron powder 
HM 80.23 with 1.46÷1.75 g/cm3 depending on the 
plasticizer used. This is a result of the lower val-
ues of bulk density in this type of iron powders 
compared to the other two. This allows for more 
intensive compaction due to the plastic defor-
mation of the iron dust particles and the larger 
number of pores between them. 

The highest values of density when pressing 
with different effort and different plasticizer are 
registered for powders type SC 100.26 - 5.72 ÷ 
7.27g/cm3.  This is a result of the higher values of 
compaction of powders type SC 100.26 - 6.63 ÷ 
6.65 g / cm3 in comparison with the compaction 
of the other two brands of investigated dusts.  

When pressing samples of iron powders ob-
tained by the method of reduction, it is recom-
mended to use a plasticizer 0.6 ÷ 0.8% Kenolbe. 
At low compression forces, the density of samples 
with this plasticizer is higher than that of samples 
compressed with Lubricated PS, and at higher 
compression forces the density approaches the 
pelvis of samples compressed with 0.8% zinc 
stearate. and, unlike zinc stearate, does not con-
taminate the protective atmosphere of the furnace 
when sintered. 
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ABSTRACT: A convenient and efficient regioselective synthesis of 4-phosphorylated 5-hydroxyalka-2,3-dien-
oates by an atom economical [2,3]-sigmatropic rearrangement of the mediated ethyl 2-(dimethoxyphosphino)oxy- 
or 2-(diphenylphosphino)oxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates which can be readily prepared via 
reaction of the protected alkyl 2-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates with dimethyl chloro-
phosphite or chlorodiphenyl phosphine respectively in the presence of a base is described. 

Key words: synthesis, protection of hydroxy group, [2,3]-sigmatropic rearrangement, 4-phosphorylated 5-hy-
droxyalka-2,3-dienoates. 
 

Introduction 
 

In the past three decades, synthesis and use of 
functionalized allenes have been expanded in pre-
parative organic chemistry. Functionalized al-
lenes have attracted a growing attention because 
of their versatility as key building blocks for or-
ganic synthesis. The synthetic potential of func-
tionalized allenes has been explored extensively 
in recent years, and this has led to the develop-
ment of novel methods for the construction of a 
variety of functionalized heterocyclic and carbo-
cyclic systems [1-6].  

There is quite a numbers of methods for the 
construction of alka-2,3-dienoates, including the 
Wittig [8-10], Wittig-Horner [11] or the Horner-
Wadsworth-Emons [12] olefination of ketenes, 
iron-catalyzed olefination of ketenes with diazo-
acetate [13] and by other methods [14].  

A plethora of methods exists for the construc-
tion of hydroxyallenes, including prototropic re-
arrangement of propargylic alcohols [15,16], 
metal-catalyzed nucleophilic addition of propar-
gylic derivatives to aldehydes [10-16], Cu(I)-cat-
alyzed reaction of propargylic chlorides with Gri-
gnard reagents [17,18], metal-catalyzed reaction 
of propargylic oxiranes with organometallic com-
pounds [19-23] and ketones [24,25], reduction of 

alcohols, ethers, oxiranes etc. with aluminium re-
agents [26-28], Pd(0)-catalyzed reaction of cyclic 
carbonates with acetylenic compunds [29,30], 
SN2’[31,32] and AN [33,34] reactions of metalled 
alkoxy-allenes with oxiranes and ketones [35], 
and by other methods [36].  

On the other hand, there are methods [37-40] 
for the synthesis of phosphorus-containing allenes 
(phosphonates [41-44], phosphinates [45,46], and 
phosphine oxides [47-52]) including reactions of 
α-alkynols with chloride-containing derivatives 
of phosphorus acids followed by [2,3]-sigma-
tropic rearrangement. Several diethylphosphono-
substituted α-allenic alcohols were prepared by 
Brel [53,54] directly from alcohols by Horner-
Mark rearrangement of unstable propargylic 
phosphites.  

As a part of our research program on the chem-
istry of the trifunctionalized allenes, we required 
a convenient method to introduce the phosphonate 
or phosphine oxide in the fourth-position as well 
as the α-hydroxy group in the fifth position to the 
ester group of the allenecarboxylates. The above 
mentioned groups attract increasing attention as 
useful functionalities in organic synthesis. Of par-
ticular interest are the applications of these groups 
as temporary transformers of chemical reactivity 
of the allenic system in the synthesis of eventually 
heterocyclic compounds.  
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Using our previous rich experience on the 
synthesis of phosphorylated 1-(α-hydroxy-
alkyl)allenes [61, 63, 64], 1-(β-hydroxyalkyl)al-
lenes [62, 65], 3-(α-hydroxyalkyl)allenes [71] and 
3-(-(β-hydroxyalkyl)allenes [72] as well as 4-
phosphoryl-substituted allenecarboxylates [66]  
we have found a convenient and efficient regiose-
lective synthesis of 4-phosphorylated 5-
hydroxyalka-2,3-dienoates by an atom economi-
cal [2,3]-sigmatropic rearrangement of the medi-
ated ethyl 2-(dimethoxyphosphino)oxy- or 2-
(diphenylphosphino)oxy-5-(tetrahydro-2H-
pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates formed in the 
reaction of the protected alkyl 2-hydroxy-5-(tetra-
hydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates with 
dimethylchloro phosphite or chlorodiphenyl 
phosphine in the presence of a base. 

 
Results and Discussion 

 
In order to assess the approach towards the tar-

get 1,1,3-trifunctionalized allenes, a range of the 
4-phosphorylated 5-hydroxy-allenecarboxylates 
7, 9, 10, and 11 was prepared by the following 
four-step procedure including: i) protection of hy-
droxy group in the alk-3-yn-2-ols; ii) subsequent 
reaction with Grignard reagent and alkyl 2-oxoal-
kanoates to give the alkyl 2,5-dihydroxy-alk-3-
ynoates with protected hydroxy group at second 
position; iii) interaction with chloride of phospho-
rus acid in the presence of a base; and finally iv) 
[2,3]-sigmatropic rearrangement of the mediated 
protected ethyl 2-(dimethoxyphosphino)oxy- or 
2-(diphenylphosphino)oxy-5-hydroxy-alk-3-yno-
ates.   

As a starting point for our investigation, we 
first examined the protection of hydroxy group in 
the alk-3-yn-2-ols 1 with DHP in the presence of 
PPTS [67-70] (Scheme 1). Thus, the formed (tet-
rahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-yn-2-ols 2 
were isolated by column chromatography with ex-
cellent yield (96-98%). Reaction of the protected 
alkynols 2 with ethyl magnesium bromide and 
subsequent dropwise addition of in situ the 
generated alkynyl magnesium bromide 3 to the al-
kyl 2-oxoalkanoates 4 and reflux for 2 hours gives 
the alkyl 2-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-
yloxy)-alk-3-ynoates 5, which are stable and were 
isolated by column chromatography in 85-89% 
yields as is shown in Scheme 1. 

With the required alkyl 2,5-dihydroxy-alk-3-
ynoates 5 with protected hydroxy group at second 
position 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 phosphites 6 or phosphonites 8. In 
the first instance, the alkyl 4-(dimethoxyphos-
phoryl)-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alka-
2,3-dienoates 7 can be readily prepared via an 
atom economical 2,3-sigmatropic rearrangement 
of the alkyl 2-(dimethoxyphosphino)oxy-5-(tetra-
hydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates 6, 
intermediate formed by reaction of the alkyl 2-hy-
droxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-
ynoates 5 with dimethyl chlorophosphite, 
prepared in situ from phosphorus trichloride and 
2 equiv of methanol in the presence of 
triethylamine, and 2 equiv of pyridine, according 
to Scheme 2. 

Next, reaction of the (tetrahydro-2H-pyran-2-
yloxy)-alkynols 5 with chlorodiphenyl phosphine 
in the presence of triethylamine at -70oC gave the 
expected alkyl 4-(diphenylphosphinoyl)-5-(tetra-
hydro-2H-pyran-2-yloxy)-alka-2,3-dienoates 9 in 
very good yield (79-82%) as a result of [2,3]-sig-
matropic rearrangement of the ethyl 2-(diphe-
nylphosphino)oxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-
yloxy)-pent-3-ynoates 8 for 6 hours at room tem-
perature, according to the reaction sequence out-
lined in Scheme 2. 

A new family of the 4-phosphorylated 5-hy-
droxyalka-2,3-dienoates with protected hydroxyl 
group 7 and 9 were synthesized via an atom 
economical and regioselective [2,3]-sigmatropic 
rearrangement of the intermediate formed hy-
droxy- and carboxy-substituted propargyl 
phosphites 6 or phosphinites 8 in the reaction of 
protected hydroxy- and carboxy-substituted 
alkynols 5 with dimethylchloro phosphite or 
chlorodiphenyl phosphine in the presence of 
triethylamine. Compounds 7 and 9 were stable 
enough to be handled at ambient temperature. The 
hydroxy group was deprotected by stirring the 
ethanol solution of the protected alkyl 4-(di-
methoxyphosphoryl)- or 4-(diphe-
nylphosphinoyl)-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-
yloxy)-alka-2,3-dienoates 7 or 9 in the presence of 
0.1 equiv PPTS at room temperature for 6 hours 
to give the alkyl 4-(dimethoxyphosphoryl)-5-hy-
droxy-alka-2,3-dienoates 10 and the alkyl 4-(di-
phenylphosphinoyl)-5-hydroxy-alka-2,3-dieno-
ates 11, according to Scheme 3. 

After a conventional work-up, all allenic 
products 7, 9, 10, and 11 were isolated as stable 
yellow or orange oils by column chromatography 
and identified by 1H, 13C, and 31P NMR and IR 
spectra as well as by elemental analysis.  
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A series of new 4-phosphorylated 5-hydroxy-
alka-2,3-dienoates with protected 7 and 9 and un-

protected hydroxy group 10 and 11 were synthe-
sized by a convenient, efficient, atom economical 
and regioselective method.

Scheme 1. Synthesis of the alkyl 2-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alk-3-ynoates 5 

 
HO THPO THPO

MgBr
THPO R2

CO2R3
HO

i) ii) iii)

1 2, 96-98% 3 5, 85-89%

R
R1 R

R1 R
R1 R

R1

 
Entry Product R R1 R2 R3 Yield, % 

       2 5 
1 a H H Ph Et 95 89 
2 b H Me Ph Et 96 85 
3 c Me Me Me Me 98 90 

 
Reagents and Conditions: i) DHP (1.5 eq), PPTS (0.1 eq), CH2Cl2, rt, 2h, distillation; ii) EtMgBr (1 
eq), THF, reflux, 2h; iii) dropwise addition of 3 to R2C(O)CO2R3 (4) (2 eq), reflux, 2h, column chro-

matography. 

Scheme 2. Synthesis of the alkyl 4-(dimethoxyphosphoryl)-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alka-2,3-
dienoates 7 and the alkyl 4-(diphenylphosphinoyl)-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-alka-2,3-dieno-

ates 9 
 

•
(MeO)2P

O

R2

CO2R3

THPO R2

CO2R3
O

(MeO)2P

OTHP
iv) v)

•
Ph2P

O

R2

CO2R3

R2

CO2R3
O

Ph2P

OTHP
vi) vii)

6 7, 72-74%

8 9, 79-82%

THPO R2

CO2R3
HO

5 THPO

R
R1

R
R1

R
R1

R
R1

R
R1

 
Entry Product R R1 R2 R3 Yield, % 

       7 9 
1 a H H Ph Et 74 82 
2 b H Me Ph Et 72 79 
3 c Me Me Me Me 75 86 

 
Reagents and Conditions: iv) PCl3 (1 eq), Et3N (1.1 eq), Et2O, -70 oC, 30 min stirring, pyridine (2.2 

eq), MeOH (2 eq), Et2O, -70 oC; v) [2,3-σ]-rearrangement, -70 oC, 1h, rt, 4h, column chromatography; 
iv) Ph2PCl (1 eq), Et3N (1.1 eq), Et2O, -70 oC; v) [2,3-σ]-rearrangement, -70 oC, 1h, rt, 6h, column 

chromatography. 

Scheme 3. Synthesis of the alkyl 4-(dimethoxyphosphoryl)-5-hydroxy-alka-2,3-dienoates 10 and the 
alkyl 4-(diphenylphosphinoyl)-5-hydroxy-alka-2,3-dienoates 11 
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10, Y=MeO, 88-92%
11, Y=Ph, 92-94%

7, 9

viii)
•

Y2P
O

R1

CO2R3

OTHP

•
Y2P

O

R2

CO2R3

OHR
R1

R
R1

 
Entry Product R R1 R2 R3 Yield, % 

       10 11 
1 a H H Ph Et 92 94 
2 b H Me Ph Et 88 92 
3 c Me Me Me Me 86 93 

 
Reagents and Conditions: viii) PPTS (0.1 eq), EtOH, rt, 6h, stirring, column chromatography. 

 
Conclusions 

 
In conclusion, a convenient and efficient 

method for regioselective synthesis of a new fam-
ily of 1,1,3-trifunctionalized allenes has been ex-
plored. 4-Phosphorylated 5-hydroxyalka-2,3-
dienoates prepared were derived from [2,3]-sig-
matropic rearrangement of the intermediate hy-
droxy- and carboxy-substituted propargyl phos-
phites or phosphinites formed in the reaction of 
protected hydroxy- and carboxy-substituted al-
kynols with dimethylchloro phosphite or chloro-
diphenyl phosphine in the presence of a base.  

Further investigations on this potentially im-
portant synthetic methodology are currently in 
progress. At the same time, the synthetic applica-
tion of the prepared 4-phosphorylated 5-hydroxy-
alka-2,3-dienoates with protected or unprotected 
hydroxy group for synthesis of different heterocy-
clic compounds is now under investigation in our 
laboratory as a part of our general synthetic strat-
egy for investigation of the scope and limitations 
of the electrophilic cyclization and cycloisomeri-
zation reactions of trifunctionalized allenes. Re-
sults of these investigations will be reported in due 
course. Moreover, results of an initial investiga-
tion of the biological activity of the compounds 
prepared were encouraging, and the antibacterial 
and antifungal activities of selected compounds as 
well as potential precursors of effective anticancer 
drugs are now under investigation in our univer-
sity. 
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INFLUENCE OF DEPTH QUEUE ON THE SSD DISK PERFORMANCE 
 

Nikola Davidović, Slobodan Obradović, Minka Yordanova 
 

ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ОПАШКАТА  ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
НА SSD ДИСК  

 
Никола Давидович, Слободан Обрадович, Минка Йорданова 

 
ABSTRACT: The Emergence of Semiconductor Memory - SSDs have allowed secondary memory performance 

to be somewhat closer to RAM. Measurements on three different types of SSD indicate that declared values can 
be achieved, only when designing significantly affected parameters of the whole computer system are carefully 
selected. These parameters are the average size of the workload data and the width of the queue depth (the number 
of parallel-concurrent transfers in SSD). This paper presents the results of measuring writing and readings peed 
for one disc, without parallel entries, and for 2, 4, 8, 16, 10, 32, 64, 128 and 256 parallel entries cases with. 
Additionally, the influence of the average size of workload data on reading and writing speed was analyzed.  

Key words: SSD disk, write speed, read speed, average workload data block, queue depth. 
 

Introduction 
 
Need for the increase of the exchanged amount 

of data has implicated the necessity for providing 
larger storage space, as well as for the develop-
ment of faster read/write access and easier man-
agement of data. Such trends have led to an inev-
itable increase in the risks related to the loss 
or/and compromising of data security. 

Performance of the secondary memory is usu-
ally measured through available capacity, data ac-
cess speed and reliability while storing and keep-
ing safe the data. Further improvements of sec-
ondary memory performance can be achieved ei-
ther by the use of the parallel disks or by the ap-
plication of some up to date technology. 

The development of the electronic nonvolatile 
memories began in the 1950s. For decades, these 
memories have failed to jeopardize the dominance 
of HDDs as secondary computer memory. 

The realization of ideas about electronic 
memory that threatened HDD was only achieved 
after the rapid development of flash memory in 
the last two decades, when these memories were 
used for storing and transferring data. The first 
generation of commercial secondary memory de-
vices based on the use of the flash memory en-
tered the production in 2006. 

The HDD magnetic drive technology still 
plays a significant role as a secondary memory, 
primarily thanks to its high capacity and lower 

cost per MB, in spite the emergence of new tech-
nologies in secondary memory device area such 
as, the SSD (Solid State Disk) semiconductor 
memory storage. One of the biggest advantages of 
using semiconductor disks are the improved read 
and write data access speed. 

 
SSD disk 
 

Semiconductor disks electronically store data 
in flash memory chips. Flash drives based on 
NOR-type were the first to come into use, but the 
NAND type of flash memory was prevalent in 
USB devices, memory cards, and SSDs, primarily 
because NAND uses higher bit-rate and higher 
write speeds than NOR-type flash drives. 

SSDs memory space organization is as follows  
[1], [2], [3], [4]: 

• A memory cell is a basic memory compo-
nent that in the case of a SLC chip stores one bit 
of data, in the case of an MLC chip stores two bits 
of data and in the case of a TLC chip three bits of 
data. 

• The page consists of organized groups of 
memory cells. Smallest readable or writeable 
structure is called a page and is 4 KB in size. 

• The block consists of 128 pages, with a 
size of 512 KB. The block represents the smallest 
memory structure that can be deleted. 

• The Planes are data structures that consist 
of 1024 blocks. 
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• The physical chip contains multiple 
planes. 

• An SSD device contains multiple chips 
that determine the total capacity of a semiconduc-
tor disk by their number and capacities. 

For semiconductor disks, the two basic opera-
tions that affect the life of an SSD are the write 
process and the delete process. The life of the SSD 
is not affected by the reading process itself. 
 
Queue depth 
 

Queue depth refers to the number of concur-
rent access operations. In the Fig. 1. each solid 
line represents one disk operation, which can be 
either a read or a write. Because three operations 
overlap in the same period, there’s a queue depth 
of three. 

 
Fig. 1. Represents queue depth factor 3 

 
The storage queue depth represents the number 

of pending input/output (I/O) requests for a vol-
ume. 

Solid state disks are built using multiple 
NAND flash channels attached to a controller, 
maximizing the utilization of each channel, which 
requires high queue depths. Otherwise, the perfor-
mance isn't as good as often presented by SSD 
manufacturers. 

Solid-state drives (SSD) have virtually no la-
tency and respond almost instantly to I/O requests.  

In some cases, a single SSD can eliminate a 
queue depth that would take several dozens or 
even hundreds of hard disk drives to service. 

 
Test configuration 
 
A) Hardware configuration 

The test environment hardware is specified in 
Table 1. Tests were carried out on Microsoft Win-
dows 10 Education suite with OS installed on SSD 
with characteristics given in Table 2. 

Three different SSD device with characteris-
tics given in Tables 2, 3, and 4 are considered [5, 
6, 7]. 

 
Table 1. Hardware configuration desktop PC 
Hardware Specifications 

Motherboard ASUS H97M-E 

RAM 
16 GB, 2*DIMM DDR3 8GB 
1866MHz Kingston HyperX 
Fury 

CPU Model 
CPU Intel(R) Core(TM) i7-
4790 CPU@3.6GHz, 3601 Mhz, 
4 Core(s), 8 Logical Processor(s) 

Secondary 
memory device 
with OS 

SSD ADATA, Premier Pro 
SP900, 2.5” SATA 6Gb/s 

Operational 
system 

Microsoft Windows 10 
Education, 
10.0.17134 Build 17134 

 
Table 2. SSD ADATA specification 

SSD Specifications 

Model 
SSD ADATA, Premier Pro 
SP900, 2.5” SATA 6Gb/s 
ASP900SS-128GM 

Capacity 128 GB 
Read up to 555 MB/s 
Write up to 535 MB/s 

 
Table 3. SSD KINGSTON specification 

SSD Specifications 

Model SSD KINGSTON, SSD NOW 
V300, SV300S37A/120G 

Capacity 120 GB 
Read up to 450 MB/s 
Write up to 450 MB/s 

 
Table 4. SSD SAMSUNG specification 

SSD Specifications 

Model SSD SAMSUNG 850 EVO MZ-
75E250 

Capacity 250 GB 
Read up to 540 MB/s 
Write up to 520 MB/s 

B) Atto disk benchmark 
ATTO Disk Benchmark is freeware software 

for Windows used for measurement of the storage 
system performance [8]. 

ATTO identifies the performance levels of the 
hard drives, solid state drives, RAID arrays, as 
well as the host connection to the attached storage 
device. One of advantages of this benchmark is 
the ability to control the write and read process, 
while the drawback is the inability to test the ran-
dom data access speed.  

https://whatis.techtarget.com/definition/latency
https://whatis.techtarget.com/definition/latency
mailto:CPU@3.6GHz
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Some of the setting options over which ATTO 
Disk Benchmark can affect system performance 
or can isolate certain situations in practical work, 
are: 

• File Size – specifies the test file length. 
Transfer lengths is from 64KB to 32GB 

• Bypass write Cache – this option allows 
to bypass the drive write cache.  

• Direct I/O – test drive is performed with 
no system buffering or caching.  

• I/O Comparison – compares the input and 
output data to detect errors.  

• Overlapped I/O – this option performs 
queued I/O testing. The factor that specifies the 
I/O overlapping is the queue depth.  

• Neither – do not perform overlapped I/O 
or I/O comparisons.  
 
Test results 
 

Certain restrictions were set in order to get the 
highest speed possible for reading and writing 
during the test procedures.  

Data caching feature could give wrong results 
so that they would not show the real performance 
of the semiconductor disk itself but the perfor-
mance of the cache.  

Because of this, when configuring, we have 
used the option to bypass the cache of the disks, 
as well as to generate the caching on the controller 
itself.  

In ATTO disk benchmark this is enabled by the 
Bypass Write Access and Direct I/O options. 

The second limitation is the number of multi-
ple transfer requests which define the maximum 
number of read/write commands that can be exe-
cuted in one-time interval.  

The queue depth factor specifies the number of 
queue entries for overlapped I/O.  

In the following test we have used 120GB size 
NTFS partition, as the test file space was limited 
to 32 GB.  

The larger file was selected in order to get the 
better average values for large transfers, which 
can also be assumed as the sequential data access 
test. 

Testing was done with I/O data ranging in size 
from 512 bytes to 64 megabytes, with the next size 
twice the size of the previous one.  

The first half of the Table 5 is related to SSD 
read (blue) and the second to SSD write (red) data 
operations. 

Read and write speed increase with the size of 
the I/O data block, and the maximum declared 

values by the manufacturer are reached only at 
very large I/O data blocks (2MB and larger).  

This is due to the nature of the SSD, which is 
divided into 16KB pages and each block of data is 
placed on a separate page.  

When data blocks are larger than 16KB they 
will occupy two or more pages. 

The increase in data block size of up to 2MB 
speeds up read/write operations and further in-
creases of the data block size do not result in 
higher speeds (the maximum values are already 
reached).  

The discrepancy only occurs with the SAM-
SUNG SSD while performing read operation. Ad-
ditionally, data blocks of 256 KB to 16 MB range, 
have write speeds that are higher than the declared 
maximum. 

The relative read and write speeds for the dif-
ferent values of 2, 4, 8, 10, 16, and 32 queue depth 
are given in Table 5.  

The values for QD 1 are given in absolute 
terms, in MB/s (as shown in Table 5). 

It can be concluded that for small blocks of 
data, the queue depth of the order significantly af-
fects the read and write speed operations.  

Based on the measured values, diagrams of the 
figures Fig.2 to Fig.7 were obtained. 

Fig.2, Fig.4 and Fig.6 show the relative data 
read speed for three types of SSDs for different 
workload data block sizes, ranging from 0.5kB to 
64MB and for different values of the QD parame-
ter (QD is: 2, 4. 8, 10, 16 and 32).  

In Fig.3, Fig.5 and Fig.7 the corresponding di-
agrams are given for data writing blocks.  

These magnitudes are actually the quotient of 
speed attained at QD equal to 2, 4, 8, 10, 16, and 
32 relative to the speed SSD at QD equal to 1. 
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Table 5. Measurement results queue depth 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 
VB 
SSD QD n/QD 1 0.5  

KB 
1 

KB 
2 

KB 
4 

KB 
8 

KB 
16 
KB 

32  
KB 

64 
KB 

128  
KB 

256  
KB 

512  
KB 

1024 
KB 

2048 
KB 

4096 
KB 

8192 
KB 

AD
AT

A 
 re

ad
 

QD 1 
MB/s 0,09 0,19 0,37 0,73 1,26 1,93 1,98 2,57 2,48 3,14 3,83 4,39 4,64 4,81 4,90 

QD 2 0,93 0,98 0,97 0,98 0,82 0,87 0,90 0,87 1,01 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 
QD 4 1,87 1,82 1,82 1,80 1,58 1,43 1,58 1,41 1,76 1,53 1,31 1,18 1,12 1,08 1,07 
QD 8 2,81 2,72 2,76 2,77 2,48 2,00 2,11 1,77 1,97 1,62 1,36 1,19 1,13 1,09 1,07 
QD 10 3,46 3,41 3,39 3,16 2,56 2,10 2,20 1,82 1,97 1,57 1,37 1,19 1,13 1,09 1,07 
QD 16 3,62 3,58 3,63 3,65 2,85 2,17 2,33 1,90 2,03 1,64 1,37 1,19 1,13 1,09 1,06 
QD 32 3,62 3,60 3,66 3,73 2,90 2,28 2,44 1,96 2,09 1,66 1,35 1,19 1,13 1,09 1,07 

KO
N

G
ST

O
N

 re
ad

 

QD 1 
MB/s 0,09 0,17 0,35 0,61 1,11 1,37 1,95 2,20 2,38 3,01 3,73 4,21 4,50 4,67 4,78 

QD 2 1,02 1,06 0,97 1,10 1,13 1,18 0,90 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 
QD 4 1,92 2,05 1,94 2,15 1,83 2,02 1,58 1,56 1,78 1,60 1,32 1,21 1,14 1,10 1,07 
QD 8 2,80 3,00 2,89 3,14 2,78 2,90 2,11 2,05 2,01 1,64 1,37 1,22 1,14 1,09 1,07 
QD 10 3,47 3,72 3,45 3,80 2,75 2,90 2,23 2,10 2,07 1,66 1,37 1,21 1,13 1,09 1,07 
QD 16 3,63 3,89 3,72 4,17 3,16 2,98 2,36 2,17 2,08 1,70 1,38 1,22 1,14 1,09 1,07 
QD 32 3,66 3,89 3,75 4,23 3,12 3,01 2,40 2,26 2,14 1,71 1,38 1,22 1,14 1,10 1,07 

SA
M

SU
N

G
 re

ad
 

QD 1 
MB/s 0,17 0,34 0,64 1,16 1,90 2,79 3,67 3,15 3,49 4,28 4,56 4,78 4,90 4,96 5,01 

QD 2 0,49 0,38 0,37 0,49 0,66 0,62 0,49 0,82 0,93 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
QD 4 2,09 2,10 2,23 2,39 2,16 1,70 1,37 1,64 1,50 1,23 1,15 1,10 1,07 1,06 1,05 
QD 8 2,92 2,65 3,17 2,97 2,37 1,75 1,39 1,65 1,51 1,23 1,16 1,10 1,08 1,06 1,05 
QD 10 2,50 2,88 3,11 3,13 2,37 1,75 1,38 1,65 1,51 1,23 1,16 1,10 1,08 1,06 1,05 
QD 16 2,59 2,77 3,14 3,27 2,38 1,75 1,39 1,65 1,51 1,23 1,16 1,10 1,07 1,06 1,05 
QD 32 2,22 2,25 2,39 2,69 2,38 1,75 1,39 1,65 1,51 1,23 1,15 1,10 1,07 1,06 1,05 

AD
AT

A 
 w

rit
e 

QD 1 
MB/s 0,11 0,21 0,38 0,98 1,64 2,49 2,97 3,20 3,24 3,85 4,26 4,41 4,58 4,68 4,68 

QD 2 0,97 0,89 0,96 0,94 0,87 0,83 0,86 0,85 0,95 0,96 0,96 0,98 0,99 0,98 1,00 
QD 4 1,41 1,42 1,52 2,05 2,00 1,66 1,52 1,49 1,50 1,30 1,18 1,13 1,09 1,07 1,06 
QD 8 2,28 2,25 2,33 2,90 2,38 1,81 1,59 1,51 1,50 1,29 1,17 1,13 1,08 1,05 1,05 
QD 10 2,35 2,64 2,85 3,22 2,54 1,81 1,62 1,52 1,51 1,29 1,16 1,12 1,08 1,06 1,05 
QD 16 3,14 3,21 3,12 2,76 2,62 1,86 1,64 1,54 1,52 1,30 1,17 1,13 1,09 1,06 1,06 
QD 32 3,36 3,31 3,37 3,15 2,63 1,87 1,63 1,54 1,52 1,29 1,17 1,13 1,09 1,07 1,06 

KI
N

G
ST

O
N

  w
rit

e 

QD 1 
MB/s 0,11 0,20 0,35 0,97 1,55 2,12 2,09 2,70 2,81 3,89 4,31 4,42 4,63 4,72 4,77 

QD 2 0,97 0,99 0,91 0,96 1,02 0,98 1,21 0,94 1,13 0,96 0,95 0,99 0,98 0,98 0,99 
QD 4 1,39 1,44 1,63 2,10 2,16 1,95 2,19 1,77 1,75 1,29 1,16 1,14 1,09 1,06 1,05 
QD 8 2,18 2,29 2,25 2,91 2,56 2,17 2,31 1,81 1,75 1,28 1,15 1,13 1,08 1,06 1,05 
QD 10 2,28 2,60 2,54 3,16 2,71 2,17 2,32 1,82 1,75 1,28 1,16 1,13 1,08 1,06 1,05 
QD 16 3,01 3,18 3,10 3,34 2,79 2,20 2,33 1,81 1,77 1,27 1,17 1,13 1,08 1,06 1,05 
QD 32 3,23 3,29 3,39 3,20 2,78 2,19 2,32 1,82 1,76 1,28 1,16 1,13 1,08 1,06 1,04 

SA
M

SU
N

G
  w

rit
e 

QD 1 
MB/s 0,15 0,29 0,56 1,03 1,72 2,57 2,79 2,78 3,13 3,71 4,02 3,90 3,97 4,16 3,46 

QD 2 0,93 0,88 0,84 0,66 0,65 0,53 0,65 0,89 0,97 0,92 0,89 1,01 1,14 0,98 1,00 
QD 4 2,06 2,11 2,23 2,39 1,91 1,53 1,54 1,38 1,20 1,15 1,13 1,04 1,03 1,03 1,01 
QD 8 2,36 2,48 2,77 2,89 2,23 1,63 1,36 1,35 1,36 1,26 1,02 1,04 1,02 1,03 1,01 
QD 10 2,33 2,39 2,64 2,88 2,04 1,57 1,60 1,40 1,25 1,12 1,22 1,05 1,03 1,03 1,01 
QD 16 2,22 2,36 2,61 2,88 2,02 1,58 1,60 1,40 1,24 1,12 1,23 1,05 1,03 1,02 1,01 
QD 32 2,15 2,08 2,32 2,46 2,07 1,58 1,63 1,39 1,25 1,17 1,14 1,05 1,04 1,03 1,01 

 
Each of these figures also show the absolute 

speeds in hundreds of MB/s for the corresponding 
SSD device at one queue depth (the points in these 
diagrams are indicated by triangles: ▲). Thus, as 
the size of the average workload data block in-
creases, then the operating speed increase as well. 
This trend is noticeable for small blocks of data 
(up to 16KB) as well as large blocks of data 
(greater than 128KB).  

Very large blocks of data (greater than 4MB) 
practically reach maximum possible speed and 
further continue to slowly increase. 

Only during write operation to a SAMSUNG 
disk the results show unexpected behavior as 
shown in Fig. 7. 

For blocks sizes ranging from 128KB to 
16MB, the measured speed are higher than the de-
clared maximum speed. 
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Fig. 2. Read speed ADATA for QD 1, 2, 4, 8, 10, 

16, 32 

 
Fig. 3. Write speed ADATA for QD 1, 2, 4, 8, 10, 

16, 32 
By analyzing the diagrams for queue depths 2, 

4, 8, 16 and 32, the following can be concluded. 
For QD2, there is virtually no performance im-
provement on any of the SSDs. On the contrary, 
for small data blocks of up to 128KB, SAMSUNG 
devices have reduced write and read speeds (and 
over 50%) compared to QD1.  

This is especially pronounced when reading 
very small data blocks of 512 bytes to 64 kilo-
bytes. 

 
 

 
Fig. 4. Read speed KINGSTON for QD 1, 2, 4, 8, 

10, 16, 32 
ADATA and KINGSTON SSDs, for I/O data 

blocks of up to 512KB, show that read, write op-
erations, and write speed increase as row depths 
increase by 4, 8, 10, and 16.  

This is due to the fact that both absolute speeds 
increase and reach the maximum declared values.  

The speed increase for these SSDs is slightly 
higher than read-write operation and is approxi-
mately four times better for blocks of less than 
4KB, while it is more than three times better for 
write. 

 
Fig. 5. Write speed KINGSTON for QD 1, 2, 4, 

8, 10, 16, 32 
At QD32, the differences in speeds compared 

to QD16 are very small, so it can be concluded 
that for a given configuration and tested devices, 
there is no point in increasing the QD value fur-
thermore. 
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Fig. 6. Read speed SAMSUNG for QD 1, 2, 4, 8, 

10, 16, 32 

 
Fig. 7. Write speed SAMSUNG for QD 1, 2, 4, 8, 

10, 16, 32 
The SAMSUNG SSD also shows some anom-

alies with respect to queue depth changes. 
For small blocks of data from, 512 bytes to 

8KB, the QD4 results in approximately double 
speed increase. These values almost coincide with 
the values at QD 32. For the queue depths of the 
order of QD 8, 10 and 16, the speed increase and 
reach the value three times higher than of QD1 
and are higher in comparison to QD32. For data 
blocks greater than 8KB values the read and write 
speeds for QD4, 8, 10, 16 and 32 are practically 
not differing. For data blocks larger than 1MB, 
these speeds are approximately equal to the 
speeds of QD 1. 
 

Conclusion 
 

Based on the measured values (Table 6) and 
the diagram of changes for read and write opera-
tion speed depending on the size of the block and 
for different values of QD (QD 1, 2, 4, 8, 16 and 
32) it can be concluded: 

• Read and write operation speed are highly 
dependent on the size of the block of data being 
read or written. As data block size increases, write 

and read operation speed increase, and for large 
data blocks (larger than 512KB) they asymptoti-
cally approach the maximum declared values. 

• Write speed increases faster with the in-
crease in the size of the data block relative to the 
read speed. Hence, maximum write speeds are 
reached on blocks that are two or more times 
smaller than when read operation is performed. 

• Read and write speed operation show a 
high dependency on queue depth only for small 
data blocks of 512 bytes to 16 kilobytes. 

• For data blocks greater than 16 KB, read 
and write speeds for QD4, 8, 10, 16 and 32 are 
almost identical but larger than for QD1, and as-
ymptotically approach speeds when there is no 
impact of queue depth. 

• When increasing queue depth, maximum 
speeds are reached at smaller I/O data blocks. 

• At queue QD2, for small I/O blocks of 
data there is a decrease in write and read speeds 
relative to the queue depth one (QD 1). 

• The optimal choice of QD is not the same 
for different SSDs. There is no increase in speeds 
for the analyzed devices if the QD is greater than 
16. 

• SSDs are faster at higher queue depths be-
cause they are built out of multiple flash chips. In 
simple words, their internal structure is like RAID 
0. A queue of requests can be serviced from mul-
tiple flash chips at the same time.  

• SSD flash is so fast that the latency be-
tween responding to a request and getting a new 
request is a significant part of the process. With an 
SSD disk that waiting is a much larger percentage. 
Having a queue of requests gives the SSD more 
work to do after it responds to the previous task. 
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ПРОУЧВАНЕ НА РАДИОЛОГИЧНИТЕ МОНИТОРИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА   РА-

ЙОНА ОКОЛО МИНА РОСЕН  
 

Пламена Атанасова, Сабина Недкова, Радостин Касъров 
 

RESEARCH OF THE RADIOLOGICAL MONITORING STUDIES OF THE AREA 
AROUND ROSEN MINE  

 
Plamena Atanasova, Sabina Nedkova, Radostin Kasarov  

 
ABSTRACT: The radiation monitoring of the living environment is essential for protection of the health of the 

population from the harmful effects of the ionizing radiation, for which the human has no developed 
senses. The research which we perform aims to summarize and systematize the experience gained in the field of 
monitoring of the radioactivity, conducted so far in the area around the Rosen land mine, the tailings pond and 
Vromos Bay. 

Key words: Radiation monitoring аnalysis, Rosen land mine  
 
Единственият начин да се установи наднор-

мено съдържание на радионуклиди е органи-
зиране и изпълнение на мониторингови прог-
рами, включващи измервания на място, про-
бовземане и извършване на радиологични ана-
лизи на проби.  

Според информация на Националния цен-
тър по радиобилогия и радиационна защита, 
на тема: „Радиоекологичен мониторинг на ра-
ботна и жизнена среда“ [1], като цяло естест-
веният гама фон в страната не е повлиян от ек-
сплоатацията на различни съоръжения и не се 
отличава от характерния за съответните реги-
они локален гама фон. Радиоактивността на 
въздуха, водата, почвата, флората и фауната 
варира в нормални граници. Няма съществени 
отклонения от нормативните изисквания за ра-
диационна защита, като годишната ефективна 
доза от надфоново облъчване на лица от насе-
лението е под 10 μSv по оценка, направена въз 
основа на резултатите от изследванията в тези 
райони, но на места, свързани със специфични 
технологични дейности, то може да е пови-
шено. Повишен риск, представляват т.нар 
„дългоживеещи радионуклиди“ стронций 90Sr 
и цезий 137Cs и съдържанието на естествен 
уран. 

Росенски руден район е място за добив и 
преработка на медсъдържаща сулфидна руда 
от древността. В района се намира плажът 
„Вромос“, който се простира върху площ от 
203 944 m2 . 

      

      
 
 Фиг.1 Изглед на Росенски руден район 
 
 Над него се издигала мина „Росен“. На това 
място още от древността се е вадила руда, но  
когато цената на медта пада експлоатацията на 
мините става нерентабилна. В процеса на ру-
додобив, от рудата се отделя медения концен-
трат, а останалото се изхвърля в реката. Реката 
се влива в морето на 3 - 4 km и оформя плаж-
ната ивица на залива Вромос. В тази полиме-
тална руда, освен мед се съдържат и малки ко-
личества и други метали, между които и уран. 
По линия на ПМС № 140/23.07.1992г. за прес-
труктуриране на рудодобива и поетапно зак-
риване на неефективни производствени мощ-
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ности и последвалите го изменения и допълне-
ния, продължават дейностите по ликвидация и 
рекултивация на минни обекти. С цел изпъл-
нение на различни програми за ликвидация на 
екологичните последствия от въгледобивната 
и рудодобивната промишленост, е създадена и 
„Държавна консолидационна компания“ ЕАД, 
с принципал Министерство на икономиката, 
един от които е хвостохранилище „Росен“, на-
миращо се в землището на гр. Черноморец. Ек-
сплоатацията на хвостохранилището започва 
през 1978г. и завършва през 1998г. През 1999г. 
е изготвен проект „Консервация и рекултива-
ция на хвостохранилище Росен“, включващ 
инженерно-геоложко проучване на депонира-
ния отпадък със стабилитетни изследвания. До 
2005г. „Бургаски медни мини“ ЕАД като собс-
твеник експлоатира три хвостохранилища в 
Бургаска област, едно от които е и Росен. Еже-
годно се извършва мониторинг на хвостохра-
нилища „Росен“ и „Върли бряг”, които от 
2012г. преминават към „Еко Медет“ ЕООД, гр. 
Панагюрище. През 2013г. е съгласуван работ-
ния проект за мониторинг и поддръжка на 
хвостохранилище „Росен”. Отчетено е, че като 
цяло състоянието и на хвостохранилището е 
добро, не са установени деформации, движе-
ния и разкъсване на земни маси по основните 
стени и не застрашават екологичното равнове-
сие в района. Нарушените терени на територи-
ята на РИОСВ–Бургас, предимно от добивната 
дейност на кариери и рудници, насипища и 
депа за отпадъци заемат площ от 472,14ха, 
като тук е включена и площта на рекултивира-
ните хвостохранилища, на които се извършва 
мониторинг (104,7ха). 
 Плажната ивица на залива и плажът „Вро-
мос“, е замърсяван в периода 1954-1977 го-
дина от депониран флотационен отпадък с по-
вишено съдържание на естествени радионук-
лиди, от флотационна фабрика „Росен“ към 
Бургаски медни мини, в резултат на което има 
условия той да превишава фоновите стойности 
на „чистите” плажове в района 
.  

      

Отчитайки този факт, през седемдесетте го-
дини е било направено първото измерване от 
екип на СУ „Св. Климент Охридски“ начело с 
Иван Узунов от физическия факултет. Той е 
открил, че пясъците са замърсени с радий, ко-
ето се е получило от изливането там на рудни 
отпадъци. Още тогава медици са заключили, 
че на това се дължи и увеличеният брой забо-
лявания от рак в региона. Темата е отново пов-
дигната след промените през 1989г., когато 
екологични организации поставят указателни 
табели. Те са бързо премахнати, а плажът, ма-
кар и неохраняем, е постоянно посещаван от 
туристи. Населението на околните селища 
ползва пясъка от Вромос за баластра в строежа 
на къщи. По проект на програма „Фар“, през 
1998г., пясъкът е изгребан и заменен с нов, 
чист пясък, но движението на въздушните 
маси и морските течения, създава условия за 
динамична промяна в тази част на морската 
ивица, която може да изложи на показ нов 
слой пясък, замърсен с утайка и да е радиоак-
тивен. 
 Естествената циркулация на подземните 
води в района е нарушена в резултат на под-
земния добив на медни руди, провеждан в про-
дължение на повече от петдесет години. Нару-
шаването на циркулацията е предизвикано от 
изпомпването на рудничните води от послед-
ния минен хоризонт на рудник „Росен“ на 
около 900 m от земната повърхност. По този 
начин движението на подземните води е насо-
чено надолу, към водосбора на последния ми-
нен хоризонт. През 1998г. добивът и водочер-
пенето са спрени и постепенно се нормализира 
естествената циркулация на водите незави-
симо от празните минни изработки и обруше-
ните подземни пространства. 
 Изследвания редовно се извършват от раз-
лични органи за контрол, като най-често това 
е Изпълнителна агенция по околна среда, ко-
ято оценя радиационното състояние на поч-
вите, дънните утайки и отпадъчните продукти 
от дейността на предприятия - потенциални за-
мърсители, посредством извършване на недес-
труктивен гама-спектрометричен анализ на 
проби от пунктове, определени в мониторин-
говата мрежа за територията на страната. 
 На територията на Бургаска област се анали-
зират проби от покривни материали от хвос-
тохранилища, между които „Росен” и „Вро-
мос”. През периода юли - септември 2004г. в 
тях са определени фонови стойности на ради-
ологичните показатели. Стойностите на техно-
генно внесения в почвата цезий -137 варира от 
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0.3 Bq/kg (хвостохранилище „Росен”) до 9.4 
Bq/kg (хвостохранилище „Вромос”). Перио-
дичният контрол на радиационната обста-
новка в залива „Вромос” продължава да уста-
новява характерното замърсяване с флотацио-
нен отпадък. 
 

      
 
 Данни за радиационно състояние в залив 
„Вромос“ през послесните пет години (2015-
2019) 
 От контрола на радиационната обстановка 
през2015г. в залив „Вромос” се установява, че 
изследваната проба от „пясък” в контролна 
точка на плажа е със следните активности: 358 
Bq/kg за уран-238, 380 Bq/kg за радий-226 и 
263 Bq/kg за олово-210, а в изследвания „пре-
сен” нанос от прибоя активностите са 
съответно: 270 Bq/kg за уран-238, 271 Bq/kg за 
радий-226 и 226 Bq/kg за олово-210, като не се 
различават съществено от предходни години 
[2]. 
 През 2016г. в изследваната проба от „пясък” 
на плажа в залива, специфичната активност е в 
интервали за U-238 от 358 до 414 Bq/kg, Ra-
226 от 338 до 454 Bq/kg, Th-232 от 20 до 21 
Bq/kg, Pb-210 от 251 до 316 Bq/kg [3].  
 За 2017г. - от контрола на радиационната об-
становка в залив „Вромос” се установява, че 
изследваната проба от „пясък” в контролна 
точка на плажа е със следните активности: 359 
Bq/kg за уран-238, 356 Bq/kg за радий-226 и 
267 Bq/kg за олово-210, а в изследвания „пре-
сен” нанос от прибоя активностите са съот-
ветно: 248 Bq/kg за уран-238, 228 Bq/kg за ра-
дий-226 и 196 Bq/kg за олово-210, като не се 
различават съществено от предходни години. 
Измерените стойности превишават от четири 
до седем пъти фоновите стойности за района. 
Измереният радиационен гама фон е характе-
рен за района. За пясъчната ивица на залив 

„Вромос“ той превишава до два пъти фоно-
вите стойности и варира от (0,26 ÷ 0,35) µSv/h 
[4].  
 

      
 
 Фиг.2 Контрол на радиационната обстановка 
в залив „Вромос” в проба от „пясък” от Изпъл-
нителна агенция по околна среда за 2015, 2016, 
2017, 2018 и 2019 година за уран, цезий и 
олово в Bq/kg 
 
 За 2018 г. от мониторинга на радиационната 
обстановка в залив „Вромос” се установява, че 
изследваната проба „пясък” на плажа е с ак-
тивности: уран-238 (458Bq/kg), радий-226 (464 
Bq/kg ) и олово-210 (295 Bq/kg). Гама фонът в 
точката на опробване е в диапазона: 0,27-0,29 
µSv/h. Съдържанията в пробата „пресен” 
нанос от прибоя са съответно: уран-238 (236 
Bq/kg), радий-226 (224 Bq/kg) и олово-210 (182 
Bq/kg). Гама фонът е в диапазона: 0,17 – 0,18 
µSv/h. Измерените стойности на специфич-
ната активност в пробите от двата пункта: 
„Контролна точка на плажа” и „Пункт прибой” 
скален материал от залив „Вромос” през 2018 
г. не се различават от „типичните” за плажната 
ивица на залива, замърсен в периода 1954-
1977г. от изхвърлен флотационен отпадък с 
повишено съдържание на естествени радио-
нуклиди от семейството на U-238 от флотаци-
онна фабрика „Росен” към Бургаски медни 
мини. Стойностите превишават няколко-
кратно фоновите стойности на „чистите” пла-
жове в района, а гама-фонът – около 2 пъти [5]. 
От мониторинга на радиационната обстановка 
в залива „Вромос” извършен през третото три-
месечие на 2019 г. се установява, че изследва-
ната проба „пясък” на плажа е с активности: 
уран-238 (358 Bq/kg), радий-226 (396 Bq/kg ) и 
олово-210 (280 Bq/kg). Гама фонът в точката 
на опробване е в диапазона: 0,30-0,31 µSv/h. 
Съдържанията в пробата „пресен” нанос от 
прибоя са съответно: уран-238 (211 Bq/kg), ра-
дий-226 (218 Bq/kg) и олово-210 (197 Bq/kg). 
Гама фонът е в диапазона: 0,17 – 0,18 µSv/h. 
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Измерените стойности на специфичната ак-
тивност в пробите от двата пункта не се разли-
чават от предходните измервания за плажната 
ивица на залива, замърсен в периода 1954-
1977 година от депониран флоатационен отпа-
дък с повишено съдържание на естествени ра-
дионуклиди, от флоатационна фабрика „Ро-
сен“ към Бургаски медни мини и превишават 
фоновите стойности на „чистите” плажове в 
района [6]. Резултатите на изследваните проби 
„пясък“ за радиокативните елементи  уран-
238, радий-226 и олово-210 са представени на 
фигура 4. 
 

Заключение 
 
 Изследваните данни от радиологичния мони-
торинг на изследваната област, показват ус-
тойчиво завишени показатели на почва, нанос 
и пясък на дългоживеещи радиоактивни еле-
менти стронций 90Sr, цезий 137Cs и естествен 
уран. Тези показатели не водят до повишване 
на гамафона на средата, извън допустимите 
граници от 0,40 µSv/h, но са доказателство за 
съществуващ радиационен риск, касаещ почва 
и нанос, както и пясък в залива Вромос. Създа-
ването на модел на мониторинг на тези тери-
тории, ще преустанови разпространението на 
некоректен информационен поток и ще допри-
несе за устойчивото управление на природ-
ните ресурси на тези места. 
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ABSTRACT: 5G is ultra high-density technology, a large number of heterogeneous cells, providing the 
necessary network capacity to handle the huge inbound traffic. High transmission speed based on connectivity 
across multiple devices, low latency and high bandwidth. The core technologies of the next generation networks 
can be divided into three main categories related to: the core network, the allocation of network resources, and 
wireless access technologies. The dramatic increase in the amount and speed of information transmitted increases 
the risk of hacking attacks on networks and end users. This paper analyzes the main risks associated with the 
technical and functional equipment of the network, as well as various breakthrough techniques. The main 
registered hacking attacks and vulnerabilities accompanying new technologies are examined. 
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Въведение 

 
Разработването на новото поколение 5G 

мрежи, се базира на надграждане на инфраст-
руктурата на 4G LTE (Long Term Evolution) 
чрез допълване на честотната лента с мили-
метров обхват. Очакванията са за десеток-
ратно увеличение на скоростта на предавания 
трафика. Технологиите на тези мрежите се ос-
новават на ултра високата плътност, голям 
брой гъсто разположени хетерогенни клетки 
(HetNets), осигуряващи значително по-голям 
мрежов капацитет, което налага автоматизи-
рана процедура за тяхното управление.  

Oгромния трафик, висока скоростта на пре-
даване, чрез свързаност на многобройни, раз-
лични по своята същност устройства, ниска 
латентност и висока пропускателна способ-
ност са характеристиките на тази среда. Драс-
тичното увеличение на количеството и ско-
ростта на предаваната информация увеличава 
риска от хакерски атаки към мрежите и край-
ните потребителите.  На преден план излиза 
необходимостта от гарантиране на тяхната си-
гурност. 

В докада са анализирани основните техно-
логии използвани при внедряването на мобил-
ните мрежи от ново поколение и съответните 
им уязвимости. Разгледани са  

 
 

основните заплахи по отношение сигурността 
и цялостта на предаваните данни, както за-
плахи касаещи конфиденциалността на лич-
ните данни на потребителите. Анализирани са 
рисковете, свързани с техническото и функци-
онално оборудване на мрежата, разгледани са 
различни техники за софтуерни пробиви. Опи-
сани са атаки от активен и пасивен тип засе-
чени до този момент. 

 
Технолпгии в 5G 

 
1. Технологии касаещи основната мрежа 
 

• Software Defined Networks, (SDN) – техноло-
гия за програмируемо управление, повиша-
ваща гъвкавостта чрез инструменти с отворен 
код [4], [6]. SDN отделя мрежовия инфраст-
руктурен слой (равнината на данни) от конт-
ролния (контролната равнина), като ги разделя 
на равнини за: пренасочване и такива за управ-
ление на данни (фиг.1). Тази мрежова струк-
тура осигурява възможност за контрол чрез 
централизиран контролер [2].  
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Фиг.1. Мрежова технология SDN 
 

OpenFlow е решение за InfiniBand за супер-
високоскоростна връзка, изградено като SDN 
от базово архитектурно ниво за ресурсоемки 
инсталации [11]. 

• Network Functions Virtualization (NFV) - 
разделя мрежовите функции (firewalls, Nat - 
network address translation, DNS, load balancers, 
DPI - Deep Packet Inspection и др.) от патенто-
ваните хардуерни устройства. Тази фукцио-
налност се реализира програмно върху вирту-
алния слой на различни места в мрежата с кон-
кретни функции (като отделни програмни 
обекти), без необходимост от добавяне на до-
пълнително оборудване [8]. По този начин се 
разграничават и използват само необходимите 
ресурси в конкретния момент. Намалява се не-
обходимостта от свръхпрезапасяване на мо-
билните оператори с различни ресурси в стре-
межа им да покрият високите критерии на 
Quality of service (QoS). За постигане на необ-
ходимата гъвкавост, NFV се използва както са-
мостоятелно така и в комбинация със SDN 
[12]. 

• Handoff (HO) - процес на прехвърляне на 
сигнала на мобилните потребители при движе-
нието им между различни клетки или при на-
маляване на сигнала по време на активна 
връзка на потребителя [4]. Целта е разпределе-
ние на текущото  
повикване, т.е. предаване без загуби. В хетеро-
генни мрежови технология за безжичен достъп 

с цел използване на най-добрите характерис-
тики на наличните мрежи, както и тяхното ин-
тегриране се използва Vertical Handoff (VHО) 
[1], [3]. 
 
2. Технологии за разпределение на мрежови 
ресурси 
 
 Разпределението на мрежовите ресурси е 
технология, налагаща миграция на работните 
натоварвания към периферията на мобилните 
мрежи [11].  

• Multi-access edge computing (MEC) - облачно 
базирана изчислителна среда за съхранение с 
отворена екосистема, оцигуряваща възмож-
ност за въвеждане на нови приложения и ус-
луги с ултра ниска латентност и високо качес-
тво на обслужване (фиг.2).  
Основни характеристики на MEC са къси раз-
стояния, ултра ниска латентност, широка чес-
тотна лента на базата на виртуализация [9]. 
Поради  близостта и мобилността в реално 
време МЕС се използва за анализ на данни и 
видео, услуги за проследяване на местополо-
жението, IoT и във видеоклипове. 
 
Основно предизвикателсво пред свръх интен-
зивната хетерогенна мрежа изградена от макро 
станцията са:  
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Фиг.2. Мрежова технология MEC 
 

• Network slicing (нарязване) - осигурява 
гъвкавост и сигурност, като разделя мрежата 
на множество логически независими вирту-
ални мрежи с различни характеристики. На-
рязването може да се постигне на базата на 
вече внедрени NFV и SDN технологии. 
 
3. Технологии на безжичен достъп 
 

• Милиметрови вълни (mmWave) – радио-
вълни с широката честотна лента и високата 
скорост на предаване ( oт 30 до 300 GHz). Ос-
новен проблем при тяхното използване са ви-
соките загуби, дължащи се на лесното им аб-
сорбиране и слабото проникване. 

• Малки клетъчни мрежи - малки базови 
станции (BS) с по-ниска мощност и обхват до 
няколкостотин метра. С тяхното използване се 
допълва покритието на макростанциитите от 
слепи петна, като се постига увеличаване на 
капацитета и подобряване качеството на мре-
жовите услуги с малко разходи.  

сложността на управлението, евентуалните 
възникнали смущения в честотата, VHО и др. 

• Massive Multiple Input Multiple Output 
(mMMIMO) – технология, увеличаваща ско-
ростта на предаване на безжичната мрежа на 
базата на множество приемо-предавателни ан-
тени, осигуряващи висок дебит и енергийна 
ефективност. 

С внедряването на mMMIMO се решава 
проблема със задръстването на радиочестот-
ния спектър на множеството използвани уст-
ройства. 

За обслужване на mmWave се налага увели-
чаване броя на антенните портове в BS. По 
този начин информацията се разделя на части 
и всеки модул управлява отделен поток от 
данни. В тази техология антените са разделени 
на няколко модулa, образуващи MIMOMxN 
система (M - предавателните, N - приемните 
антени).  

На фиг. 3 е показана система MIMO4x2, 
при която от страна на мрежата излъчват  
четири антени, а приемат две. 
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Фиг.3. Система MIMO4 x 2 
 

Уязвимости в 5G 
 

Внедряването на новите 5G технологии са 
огромен  технологичен напрадък в развитието 
на телекомуникациите, интелигентните гра-
дове и енергийни мрежи, отбранителните съо-
ръжения и др., но параленно с това възникват 
въпроси свързани със тяхната сигурност [7], [ 
8].  

Богатия набор от инструменти, огромния 
трафик на данни, изпращан и получаван от 
потребителите, множеството параметрите на 
вградените в устройствата, използването на 
метаданни могат да бъдат използвани злона-
мерено за събирани на информация за начина 
на живот и домашната средата на потребите-
лите [11]. 

Основните рискове могат да се класифици-
рат като: 
 
1. Рискове свързани с техническото оборуд-
ване и функции на мрежата: 
 

• При мрежи от свързани устройства, 
пробив на едно устройство може да доведе до 
проблеми или срив на цялата мрежа. 

• Унаследяване на уязвимости, произти-
чащи от неправилни конфигурации на инфрас-
труктурни елементи. 

• Проблеми в дизайна на продуктите и 
поведението на устройствата, при взаимодейс-
твието на IoT и M2M устройства (заемащи 
част от капацитета на 5G мрежата). 
 
 

 
• Риск от прекомерна зависимост от достав-

чиците на услуги. Прекъсването при преда-
ване и приемане на данни отваря поле за ата-
куване на слаби и уязвими места в мрежите от 
страна на злонамерени субекти. 

• С цел покритие на по-голям брой географ-
ски райони се налага оборудването на немре-
жови устройства с различни технологий за от-
далечен контрол и наблюдение. Това обстоя-
телство излага потребителите на риск от  ре-
ални атаки. Поради тези причини ще се нало-
жат допълнителни изисквания към доставчи-
ците и операторите на мобилните услуги за га-
рантиране сигурността. 
 
2. Рискове от пробив в софтуера  
 
Като се има в предвид, че в основата на новото 
поколение мрежи  стои софтуер се увеличва 
риска от [12]: 

• залагане на „ капани“ (скрити възможности) от 
страна на атакуващия с цел достъп до лични 
данни и локализация на конкретен потребител; 

• „недобре разработен“ софтуер от страна на 
доставчиците. 

• виртуализацията на мрежови функции може 
да дове до проблеми свързани с ограничаване 
наблюдението както на мрежовия трафик, така 
и при създаването на софтуерни компоненти с 
цел тяхното управление. 
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Хакерски атаки 
 

Изискване към хетерогенната среда на но-
вото поколение мрежи са стабилност и сигур-
ност срещу различни атаки. 

Проблемът с атаките към мобилните 5G 
мрежи произтича предимно от реализацията 
на връзките в хетерогенните мрежи, а не тол-
кова от техническите им характеристики.  
1. Основни изисквания за защита  

За защита на личните данни на потребите-
лите и предаваните данни се налага:  

• проверка на автентичността, 
• поверителност и неприкосновеност на 

данните на потребителя,  
• защита срещу пасивни и активни 

атаки, (Manin-the-Middle (MitM) и Denial of 
Service (DoS)).  

Потребителите често се движат между раз-
лични мрежи, като по този начин стават обект 
на различни атаки. За гарантиране цялостта на 
данните, взаимодействието между комуника-
ционните субекти и тяхната защита е необхо-
димо осигуряване на сигурна схема за удосто-
веряване на предаване.  

В [4] се предлагат техники за взаимна про-
верка на автентичността, поверителност и неп-
рикосновеност на данните, чрез защита на 
PHY и MAC слой. Прави впечатление ключо-
вата разлика в сигурността между безжичните 
и кабелните мрежи. Това е причината да се 
приложи, модул за Аuthentication Handover 
Module (AHM) въз основа на SDN функции. 
По този начин се осигурява възможност за 
наблюдение на движението на мобилния пот-
ребител и неговото местоположение. За да се 
предостави достъп до мрежовите ресурси на 
определен потребител, регистриран и валиден, 
се изисква неговото удостоверяване. 

 
2. Примерни хакерски атаки 
 

В доклада са разгледани някой от основните 
атаки от активен и пасивен тип, регистрирани 
до този момент - Eavesdropping, Jamming, 
MitM, Denial of Service (DoS), DdoS и др. са 
описани в [1], [10].  

• Torpedo – използва особеността (уяз-
вимост) на пейджър протокола, като за кратък 
период от време, в който са направени и отме-
нени няколко повиквания се инжектира тра-
фик или се блокира на съобщение. Атакува-
щия успява да локлизира устройството, като 
открива възможност за Piercer и IMSI-Cracking 
атаки [11]. 

• Piercer - атакуващия определя  уникал-
ния IMSI идентификатор, регистриран в SIM 
картата. 

• IMSI-Cracking - проследява разговори 
и местоположението на протребители, чрез 
имитиране на базови станции на клетъчни те-
лефонни мрежи.   

MSI-Crackin прехваща уникалния IMSI по 
метода на „грубата сила”. 

• Scareware - злонамерен софтуер за из-
мама, който използва социално инженерство, с 
цел предизвикване на тревожност, страх и па-
ника в потребителите. Атакуващия манипу-
лира потребителя да закупи и инсталира фал-
шив софтуер, представян за антивирусно ре-
шение срещу такива атаки. Изпращат се фал-
шиви приложения, за фалшиви VPN мрежи, 
препоръчани за работа от домовете. Основна 
цел на тези атаки е достъп до кредитни карти, 
кражба на самоличност и дистанционно управ-
ление на компютри, чрез изпращане на спам с 
помоща на т.н „зомби робот“. 

Докато пандемията от корона вирус се разп-
ространява в Европа и е с най-изразена актив-
ност в Италия (март 2020г.), са регистрирани 
фишинг имейли, насочени към италиано-гово-
рящи потребители. Най-често съобщенията са 
със „здравни служители“, предлагащи по-
лезни, здравни съвети относно борвата с ви-
руса.  

Изследовател по сигурността от CyberArk 
Shaked Reiner съобщава за Ransomware ата-
ките и нов криптиращ софтуер, наречен Coro-
naVirus, разпространяван чрез фалшив уеб-
сайт, имитиращ законния WiseCeaner.com. 

 
3. Тестване за пробиви 
 

Провеждането на тестове за пробив 
(Penetration testing) е контролиран, оторизиран 
процес, по задание от конкретен клиент, чрез 
имитиране на реални атаки. Това са похвати за 
откриване на уязвими звена, като по този на-
чин се прави оценка на уязвимостите и сла-
бости на мрежите. 

В последно време се забелязва повишен ин-
терес към WEB Application тестове.  

На инфраструктурно ниво защитите са все 
по-добри, но на приложно винаги съществува 
риск за атака към определени уязвимости.  

В момента се наблюдава голям интерес към 
провеждането на Phishing Tests от страна на 
мобилните оператор [14]. Те поставят в чове-
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кът, като основно звено във веригата на сигур-
ността и основен вектор на атака, който хаке-
рите използват. 
 

Заключение 
 

Хетерогенната среда на новото поколение 
мрежи, внедряването на милиметровите 
вълни, използвания софтуер от различни при-
ложения и потребители, налагат завишени 
критерии към QoS, стабилността и сигур-
ността на системите.  

5G като технология изисква често предаване 
(VHO) в рамките на малки клетки, интегри-
ране на разнородни мрежи, подсигуряване на 
мрежовата сигурност и надеждност, широка 
честотна лента и 90 % по-малко потребление 
на енергия. 

Поради излъчващия характер на безжичния 
носител, предаване на информация е уязвими 
за различни злонамерени заплахи. Наложи-
телно е използването на техники за прилага-
нето на автентификация, поверителност, на-
личност и цялостност за осигуряване на за-
щита на личните данни на потребителите и на 
предадената информация. 

 
Литература 

 
1. Fang, D., Y. Qian, R. Qingyang, 2017, 

"Security for 5G Mobile Wireless Networks", Fac-
ulty Publications from the Department of Electri-
cal and Computer Engineering, IEEE, pp. 472-
496. 

2. Райчев, Й., Д. Кинанева, Г. Христов, П. 
Захариев, 2018 „Сравнителен анализ на 
възможностите за изграждане на 
децентрализирана контролна равнина при 
софтуерно дефинираните мрежи“, ХХVI con-
ference Telecom‘18, стр. 85-92. 

3. Zaheeruddin, P., 2019, „Handoff Deci-
sions in Hetnets using Fuzzy Logic and Machine 
Learning Techniques“, Journal of Engineering 
and Advanced Technology (IJEAT), pp. 474 -478. 

4. Ozhelvaci, A., M. Ma, 2018, “Secure and 
Efficient Vertical Handover Authentication for 5G 
HetNets”, Proceedings of 2018 IEEE Interna-
tional Conference on Information Communica-
tion and Signal Processing, pp. 27-32. 

5. Čisar, P., D. Erlenvajn, S. Čisar ,2018, 
“Implementation of Software-Defined Networks 
Using Open-Source Environ-
ment”, https://doi.org/10.17559/TV-
20160928094756. 

6. Polat, H., О. Polat, А. Cetin, 2020 „De-
tecting DDoS Attacks in Software-Defined Net-
works Through Feature Selection Methods and 
Machine Learning Models“, Faculty of Technol-
ogy, Gazi University, Sustainability, pp.1 -16. 

7. Димитров, B., М. Пенев, И. Куртев, 
2016 „Мобилен IР калкулатор“, Списание 
„Автоматика и информатика”, бр.2, стр.53-57. 

8. Димитров, Г., 2017, “Виртуализация 
на мрежовите функции при мрежите от пето 
поколение 5G”, списание “Механика, Транс-
порт, Комуникации“, том 15, брой 2,  стп. XI-1 
- XI-7. 

9. Pham, Q., F. Fang, V. Ha, and others, 
2019, “A Survey of Multi-Access Edge Computing 
in 5G and Beyond, Fundamentals, Technology In-
tegration, and State-of-the-Art”, pp. 1 -59. 

10. Иванов И., С. Лазаров, 2016, „Кибер за-
плахи“, Сборник доклади от годишна универ-
ситетска научна конференция Велико Тър-
ново, том 4, стр. 9 – 45. 

11. https://www.raconteur.net/technol-
ogy/5g-security. 

12. https://www.kaldata.com/it новини/за-
плахите-за-сигурно - стта-които-5g-техно-
325959.html. 

13. https://networkworld.bg/corp_net-
works/2013/01/03/3430536_predimstvata_na_so
ftuerno_definiranite_mreji_sdn/. 

14. https://lirex.bg/home/основни-направления-
налирекс/киберсигурност/мрежова-сигурност/пе-
нетрейшън-тестове/. 
 
 
 
Екатерина Оцетова-Дудин 
Висше училище по телекомуникации и пощи 
Катедра „Информационни технологии“ 
Адрес: София, 1700 
бул “ акад. Стефан Младенов“ 1 
 
e-mail: eotsetova@abv.bg, e.dudin@utp.bg 
 

 

https://doi.org/10.17559/TV-20160928094756
https://doi.org/10.17559/TV-20160928094756
https://www.raconteur.net/technology/5g-security
https://www.raconteur.net/technology/5g-security
https://www.kaldata.com/it%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%20%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-5g-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-325959.html
https://www.kaldata.com/it%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%20%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-5g-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-325959.html
https://www.kaldata.com/it%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%20%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-5g-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-325959.html
https://networkworld.bg/corp_networks/2013/01/03/3430536_predimstvata_na_softuerno_definiranite_mreji_sdn/
https://networkworld.bg/corp_networks/2013/01/03/3430536_predimstvata_na_softuerno_definiranite_mreji_sdn/
https://networkworld.bg/corp_networks/2013/01/03/3430536_predimstvata_na_softuerno_definiranite_mreji_sdn/
mailto:eotsetova@abv.bg
mailto:e.dudin@utp.bg


50 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 7  (1)  2020 VOL. 7  (1)  2020 
  

 
 
 
ЕФЕКТИ НА ПРЕДПОСЕВНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ СЕМЕННОТО ПРОРАСТВАНЕ 

ПРИ CAPSICUM  ANNUUM L. В УСЛОВИЯ НА ВОДЕН СТРЕС – ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
Андерей Попатанасов, Нася Томлекова  

 
EFFECTS OF PRIMING ON SEEED GERMINATION IN CAPSICUM ANNUUM L. UNDER 

WATER STRESS CONDITIONS – PRELIMINARY RESULTS 
 

Andrey Popatanasov, Nasya Tomlekova  
 

ABSTRACT: Aim: Water stress is an important factor afecting plants development and fruit production being 
a cause for some of the loses in the agriculture. Some climate predictive modelling and simulations predict that in 
South Europe the periods of low precipitation and drought will increase with the advance of the climate changes. 
Therefore it is neeedful to develop techniques that may combat or mitigate some of the impacts upon the 
agriculture. The pepper (Capsicum annuum L.) is an eco-nomically important crop for this region therefore it was 
selected for our study. Furthermore the results can be used for searching for tolerance to water-stress deficit. 
Decreasing the water used for irrigating a plant crop is also of economic importance. 

Materials and methods: Several sets of primed seeds of C.annuum (Stryama variety) were grown under dif-
ferent levels of water stress induced physico- chemically through addition of various concentrations of osmotic 
conditioning agent polyethylene glycol (PEG). Afterwards some germination parameters of the seeds were 
recorded and estimated. The data were analyzed statistically with P<0.05. 

The results show some positive effects of the seed priming on seed germination under normal and under water 
stress conditions. However at high levels of water stress there is no observable effect. 

Key words: Capsicum annuum, water stress, drought, seed priming, climate change. 
 

Въведение 
 
Сладкия пипер (Capsicum annuum L.) е 

важно културно зеленчуково растение, което е 
близкородствено с други популярни за бита и 
трапезата ни култури като доматите, карто-
фите, патладжаните, и др. То принадлежи към 
стопански важното семейство Solanaceae, 
включващо повече от 3 000 различни вида по 
целия свят. Сладкия пипер е една от най-ста-
рите домашни култури от Западното по-
лукълбо, която днес е една от най-широко раз-
пространените хранителни култури в света 
(Popatanasov et al., 2019; Tsonev et al., 2017).  

В България пиперът е втората по-важност 
зеленчукова култура с годишно производство 
от около 60000 тона. Поради голямото значе-
ние на пипера за земеделието ни България е из-
вестна с голямото си богатство от добре адап-
тирани към локалните условия сортове пипер 
(Tsonev, 2017). Популярният сред българските 
земледелци местен български сорт Стряма е 
високо ценен заради добрата му ранна продук-
тивност и адаптираност към местните условия, 

както и поради добрите му хранително вку-
сови характеристики (Tsonev et al., 2017, 
Grozeva et al., 2020). Въпреки това влиянието 
на абиотичния стрес върху ранното му онтоге-
нетично развитие е относително слабо проу-
чено.  

Благоприятните ефекти на предпосевното 
третиране на семената върху последващото 
справяне на растенията с предизвикателствата 
на средата са установени при много диви и 
културни растения (Kaya et al., 2006). Ефек-
тите им върху пипера при воден стрес засега 
почти не са проучени. От изследвания при 
други видове като слънчогледа е установено, 
че третирането с полиетилен гликол или ка-
лиев нитрат спомага за по-добрите резултати 
при покълване (Kaya et al., 2006) поради което 
бяха избрани за настоящето изследване. 

Систематичните климатични наблюдения 
на метеорологичните служби в европейските 
страни за повече от век отчитат консистентно 
нарастване на температурата в глобален ма-
щаб. Особено тревожна е ситуацията в югоиз-
точната част на Европейския континент и по-
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специално в Средиземноморските страни и 
техните съседи, като при последните сред ко-
ито попада и България, в която се очаква про-
мяна на климата към по-средиземноморски 
тип (Dai, 2013; Mátyás, 2009). Това ще бъде 
особено неблагоприятно за земеделието в тези 
райони, тъй като периода на вегетация на 
много земеделски култури ще попадне в пе-
риод от годината с чести и продължителни за-
сушавания (Mátyás, 2009). 

Настоящето изследване е сред малките от-
говори на някои от тези опасения касаещи зе-
меделието. 

 
Материали и методи 
 
Растителен материал: Семената от сорта 

Стряма бяха закупени от производител с дъл-
гогодишен опит в този бранш на българския 
пазар - „Сортови семена” ЕООД. Сортът 
Стряма е местен български за ранно и средно-
ранно плододаване, с плодове със сладък пе-
рикарп и приятен аромат подходящи както за 
консервиране и готвене така и за директна 
консумация. 

Химикали: Химикалите бяха закупени от 
Alfa Aesar (Thermo Fisher (Kandel) GmbH, Ger-
many). 

Разтворите от полиетилен гликол 6000 
(PEG 6000) бяха получени с нужната концент-
рация и осмотичен потенциал съобразно ста-
налата вече класическа методика на B. Michel 
(Michel, 1983). 

Предпосевно третиране: Бяха извършени 
следните видове предпосевни третирания 
(“priming”) на семената: 

А/. предпосевно третиране с разтвор на ос-
мотик полиетилен гликол 6000, в концентра-
ции -0.6 Мпа и -1.2 Мпа. 

Б/. предпосевно третиране със солеви разт-
вор на калиев нитрат (KNO3) с концентраци от 
30 грама на литър.  

Предпосевното третиране на семената беше 
осъществено чрез потапяне в разтвора със съ-
ответния химикал и концентрация в продъл-
жение на период от време на 12 часа без дос-
тъп на светлина при нормална стайна темпера-
тура. 

След осъщественото предпосевното трети-
ране на семената те бяха извадени от разтво-
рите и изплакнати три кратно с дестилирана 
вода. След което бяха изсушени за 24 часа при 
нормална стайна температура до първоначал-
ното състояние на влажност като това на семе-

ната не преминали през предпосевна обра-
ботка и служещи като контроли в по нататъш-
ните тестове. 

Експериментален дизайн: непосредст-
вено след изсушаването на предпосевно трети-
раните семена заедно с контролните бяха по-
върхностно стерилизирани чрез потапяне в  
1% разтвор на натриев хипохлорит в продъл-
жение на 5 минути. След което бяха промити с 
три промивания със стерилна дестилирана 
вода като всяко бе с продължителност от 1 ми-
нута.  

Семената бяха инкубирани до покълване 
при следните условия: след дезинфекциране 
на работното място в стерилни Петри съдове 
(с 9см диаметър) бяха поставени по 25 семена 
от група с едно и също третиране върху два 
слоя фитърна хартия напоени с разтвор на по-
лиетилен гликол 6000 или дестилирана вода. 
След което бяха поставени на тъмно при нор-
мална стайна температура в продължение на 
10 дни. 

Ежедневно беше отчитана степента на по-
кълване на семената за всички групи.  

Като критерий отчитащ настъпването на 
покълването бе използван, когато появата на 
първичния корен достигнеще 1мм. 

Скоростта на покълване (germination rate) 
беше пресметната според формулата на J. 
Maguire  (Maguire, 1962;  Murungu et al., 2005): 

 
G(rate)=E1/N1+E2/N2+…+En/Nn 
 
където En е броя на покълнали семена на 

100 бройки при n-тото преброяване и Nn e n-
тия ден от деня на посяването. 

След покълването на всички семена след 
десетия ден бе пресметнат и крайния процент 
на покълване на семената (final germination 
percentage) за всяка отделна група от тях. 

Обработка на данните: Средните велични 
и анализ бяха пресметнати при ниво на значи-
мост р>0,05. 

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

 
Резултати и дискусия 
 
Резутатите от крайния процент на покъл-

ване при контролните растения поставени в 
стресови условия (фиг. 1) показват негативна 
зависимост на покълването от увеличаването 
на тежестта на водния стрес. Като при осмо-
тични потенциали от -0.6 Мпа и при по-ниски 
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стойности се наблюдава пълна липса на покъл-
ване за времето на продължителност на експе-
рименталното покълване на семената. 

 

 
Фиг. 1: Краен процент кълняемост (на ор-

динатата) при контролните растения при раз-
лични нива на воден стрес (на абсцисата - при 
разтвори с различни осмотични потенциали 
[Мпа]). 

 
При семената претърпели предпосевно тре-

тиране с полиетилен гликол с осмотичен по-
тенциал -0.6 Мпа резутатите от крайния про-
цент на покълване поставени в стресови усло-
вия (фиг. 2) отново показват негативна зависи-
мост на покълването от увеличаването на те-
жестта на водния стрес. И пак при осмотични 
потенциали от -0.9 Мпа и при по-ниски стой-
ности се наблюдава пълна липса на покълване 
за времето на продължителност на експери-
менталното покълване на семената. 

Като нарастването спрямо контролите е в 
рамките на 1-2%. 

 

 
Фиг. 2: Краен процент кълняемост (на ор-

динатата) при семена третирани с -0,6 Мпа 
PEG-6000 при различни нива на воден стрес 
(на абсцисата - при разтвори с различни осмо-
тични потенциали [Мпа]). 

 

 
Фиг. 3: Краен процент кълняемост (на ор-

динатата) при семена третирани с -1.2 Мпа 
PEG-6000 при различни нива на воден стрес 
(на абсцисата - при разтвори с различни осмо-
тични потенциали [Мпа]). 

 
При семената третирани предпосевно с по-

лиетилен гликол с осмотичен потенциал -1.2 
Мпа резутатите от крайния процент на покъл-
ване поставени в стресови условия (фиг. 3) 
също показват негативна зависимост на покъл-
ването от увеличаването на тежестта на вод-
ния стрес. Отново при осмотични потенциали 
от -0,9 Мпа и при по-ниски стойности се наб-
людава пълна липса на покълване за периода 
на експерименталното покълване на семената. 

Но тук за разлика от контролите се наблю-
дава нарастване на процента кълняемост с 1-
3%.  

 
Семената третирани предпосевно с калиев 

нитрат (фиг. 4) изглежда също се повлияват 
добре от такава обработка в условия на воден 
стрес. Тук също се запазва тенденцията от 
предходните групи за намаляване на кълняе-
мостта при воден стрес. Като високите нива на 
воден стрес отново се оказват лимитиращ фак-
тор за тяхното покълване. 

При тях има по-слабо увеличаване на край-
ния процент на кълняемост отколкото при тре-
тиране с PEG-6000. Сравнено с контролите 
увеличението се колебае около 1%. Като тук 
отново няма ефект при високи нива на воден 
стрес. 
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Фиг. 4: Краен процент кълняемост (на ор-

динатата) при семена третирани с 3% калиев 
нитрат при различни нива на воден стрес (на 
абсцисата - при разтвори с различни осмо-
тични потенциали [Мпа]). 

 

 
Фиг. 5: Скорост на покълване при различ-

ните групи семена при нормални условия за 
период от 10 дни. 

 
Предпосевното третиране на семената и  

при двете химичкески вещества при всичките 
използвани концентрации ускори скоростта на 
покълване на семената култивирани при нор-
мални условия (фиг. 5). Най-добър ефект 
върху стойносттите на този параметър се наб-
людава при покълването на семената трети-
рани със разтвор на полиетилен гликол 6000 
имащ осмотичен потенциал -0.6 Мпа. След 
него се нареждат групата на семената трети-
рани с калиев нитрат. А най-бавно покълване 
бе наблюдавано при групата на предпосевно 
нетретираните семена. Освен това бе наблюда-
вано по-ранно начало на покълването в гру-
пите на всички предпосевно третирани семена 
с един-два дена спрямо групата на нетретира-
ните.  

От получените резултати се вижда, че най-
благоприятен ефект се наблюдава при семе-

ната третирани с разтвор на полиетилен гли-
кол 6000 имащ осмотичен потенциал -0.6 Мпа, 
докато при групата на третираните семена с 
разтвор имащ осмотичен потенциал -1.2 Мпа 
ефекта е по-слаб. Това вероятно се дължи на 
по-затрудненото поемане на вода при послед-
ната група. 

В условията на воден стрес покълванто бе 
затруднено при всички групи семена. Като при 
стойности на осмотичния потенциал -0.9 Мпа 
и -1.2 Мпа не бе наблюдавано покълване за 
разлика при други по-толерантни към ксеро-
фитни условия видове като памук и царевица 
(Murungu et al., 2005). Това вероятно се дължи 
на свързани с осмозата процеси, при което има 
по-голяма загуба на вода от страна на семе-
ната, водещо в крайна сметка до възпрепятст-
ване на покълването им.  

 
Заключение 
 
Предпосевното третиране с осмотично ак-

тивни химикали изглежда има благоприятен 
ефект върху кълняемостта на семената при 
нормални условия и в условия на лек и средно 
тежък воден стрес. Но само в определени гра-
ници, при третиране с разтвори с много висок 
осмотичен потенциал или няма ефект или той 
е негативен по отношение на семенното по-
кълване. Нужни са допълнитрлни изследвания 
за определяне по-точните концентрации и гра-
ници на тези ефекти.. 
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ФАЯЛИТОВИЯТ ОТПАДЪК ОТ ФЛОТАЦИЯ НА МЕДНИ ШЛАКИ 
КАТО СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОКЕРАМИКА 

 
Ирена Михайлова 

 
FAYALITE WASTE FROM FLOTATION OF COPPER SLAG  

AS A RAW MATERIAL FOR GLASS CERAMICS PRODUCTION 
 

Irena Mihailova 
 

ABSTRACT: Metallurgical slag is known to be a significant part of solid industrial waste. Although various 
opportunities are being sought for their utilization, large quantities of metallurgical slags are practically land-
filled. The purpose of this study is to synthesize glass ceramics based on waste copper slag. Fayalite waste is 
obtained after flotation of the crystallized pyrometallurgical copper slag. It is a fine powder with particle size 
below 100 μm. Generally, the composition is dominated by fayalite Fe2SiO4 and that is why the waste is known as 
fayalite waste. Magnetite Fe3O4, amorphous silicate phase and small quantities of copper-iron sulfides and me-
tallic copper are also present in the composition. 

The sintering behaviour of pressed powder samples with high content of fayalite waste and addition of boric 
acid (from 5 to 25 %) were investigated. The density, porosity, and water absorption of the samples were measured. 
On this basis, the optimal ratio of the batch components was determined. The phase composition and microstruc-
ture of the materials obtained were studied by X-ray diffraction analysis and optical microscopy. The possibility 
for the synthesis of hematite-containing ceramics with water absorption 0 ÷ 0.5%, open porosity 0 ÷ 1% and bulk 
density 2.74 ÷ 3.03g / cm3 has been established. The sintering process of the chosen composition was examined 
by an optical dilatometer and an appropriate heat treatment regime was selected. 

Key words: copper slag, fayalite waste, glass ceramics  
 

Въведение 
 
Известно е, че металургичните шлаки пред-

ставляват значителна част от твърдите про-
мишлени отпадъци и въпреки че се търсят раз-
лични възможности за тяхното оползотво-ря-
ване, големи количества от тях на практика се 
депонират. 

Фаялитовият отпадък се получава при фло-
тация, прилагана в медодобивните заводи за 
преработка на металургични шлаки от проце-
сите на топене на шихтата и конвер-тиране на 
щейна с цел допълнителното извличане на съ-
държащата се в шлаките остатъчна мед.  

Фаялитовият  отпадък е материал с високо 
съдържание на желязо Fe (46-47 %) и силициев 
диоксид SiО2 (25-28 %).  Присъс-тват и много 
други  елементи, но те са в ниски концентра-
ции – под 1 %. 

Фазовият състав на фаялитовия отпадък се 
определя от присъствието на фаялит Fe2SiO4, 
като основна кристална фаза и наличието на 
магнетит Fe3O4, аморфна силикатна фаза, 

както и незначителни количества медни сул-
фиди и метална мед (Mihailova, Radev, Me-
handjiev, 2017). 

Съгласно изискванията на българското и 
европейското законодателство отпадъкът не 
показва наличие на опасни свойства. Следова-
телно, може да се счита за неопасен и инертен 
материал.  

При пирометалургичното производство на 
мед в България годишно отпадат над 600000 t, 
фаялитов отпадък, но засега само малка част 
от него намира приложение, предимно в ци-
ментовата индустрия като добавка, съдър-
жаща желязо. Освен за производство на ци-
мент (Alp, Deveci, Süngün, 2008), отпадъкът 
може да бъде използван в строителството (Ба-
бачев,  Петров, 1980), както и като изходна су-
ровина за добиване на желязо (Yang,  Lin, Xia, 
et al., 2013), за получаване на керамика и стък-
локерамика (Binhussain, Marangoni, Bernardo et 
al., 2014; Coruh,  Ergun, Cheng, 2006; Ponsot, 
Detsch, Boccaccini et al., 2015) и др.  

За много видове промишлени отпадъци, 
като например доменни шлаки, фосфорни 
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шлаки и стоманени шлаки има изследвания за 
синтез на стъклокерамика, докато използ-ва-
нето на медни шлаки за тази цел не е добре 
изучено. Само няколко статии описват произ-
водството на стъклокерамика, с използ-ване на 
медна шлака. Това вероятно се дължи на 
факта, че тя съдържа повече от 40 wt % желязо, 
което не може да бъде отстранено от отпадъка 
с използване на традиционни методи – маг-
нитна сепарация, тъй като основно присъства 
под формата на железен силикат – фаялит. При 
използване на конвенциоаналните технологии 
за синтез на стъклокерамика, когато съдържа-
нието на желязо е високо, има редица особе-
ности в процеса топене на стъклото и получе-
ната стъклокерамика е тъмна на цвят, която 
поставя ограничения за приложението й. Ня-
кои изследователи (Karamanov, Aloisi, Pelino, 
2007; Coruh,  Ergun, Cheng, 2006) успешно на-
маляват съдържанието на желязо чрез смес-
ване на медната шлака с други промишлени 
отпадъци или пясък, за производство на стък-
локерамика. Това обаче води до намаляване на 
използваната медна шлака в общото съотно-
шение на суровини за в стъкло- или стъклоке-
рамично производство. 

В повечето случаи, за производството на 
стъклокерамика, първо се получава стъкло и 
след това се подлага на вторично термично об-
работване, насочено към образуване на крис-
тализационни центрове и растеж на кристал-
ните фази.  

Стъклокерамика, произведена от фрита или 
чрез "синтер-кристализация", също така пред-
ставлява интерес поради по-ниската си себес-
тойност, като алтернатива на тради-ционното 
стъклокерамично производство (Ponsot, Fal-
cone, Bernardo, 2013; Ponsot, Detsch, Boccaccini 
et al., 2015). Кристал-изацията се осъществява 
по-бързо в резултат на повърхностно зароди-
шообразуване (Schabbach , Andreola,  Kara-
manova et al. 2011). Стъклокерамиката от пря-
кото синтероване, принципно, има едно ос-
новно предимство и един основен недостатък, 
сравнена с "класическата" стъклокерамика. 
Освен спестяване на енергия, директното син-
тероване е благоприятно за намаляване на из-
парението на някои замърсители (Marangoni, 
Ponsot, Kuusik et al., 2014), от друга страна, ня-
кои замърсители могат да останат концентри-
рани в някои зони на материалите. Описано е 
получаването на стъклокерамика чрез дирек-
тно синтероване на металургични шлаки, сме-
сени с рецик-лирано отпадъчно стъкло 

(Ponsot, Detsch, Boccaccini et al., 2015). Мета-
лургичните шлаки, които са използвани от ав-
торите, са два вида отпадъчни шлаки от цвет-
ната металургия с високо съдържание на же-
лезни оксиди. Едната от тях е кристална и съ-
държа фаялит като основна фаза.  

Целта на настоящото изследване е да се 
синтезира стъклокерамика на базата на отпа-
дъчни медни шлаки (фаялитов отпадък) чрез 
"директно синтероване" на пресовани прахо-
образни образци. Един от факторите, които ог-
раничават приложението на фаялитовия отпа-
дък, е че гранулометрията му се характеризира 
с частици, които са под  
80 μm. В случая на спичане на пресовани об-
разци това обстоятелство би било предимство.  
Изследвано е синтероването на пресовани об-
разци с високо съдържание на фаялитов отпа-
дък и добавка на борна киселина (от 5 до 25 
%). Очаква се борната киселина да снижи тем-
пературата на образуване на течна фаза и да 
спомогне за процеса на спичане и респективно 
за синтеза на стъклокерамика.       

 
Експериментална част 

 
Синтез на образците 
 

Обект на настоящото изследване е фаяли-
тов отпадък от пирометалургичното производ-
ство на мед. Химичният му състав е предста-
вен в таблица 1. 

За определяне на химичния състав на про-
бата от фаялитов отпадък е приложена  оп-
тично емисионна спектрометрия с индуктивно 
свързана плазма (ICP OES). Методът е използ-
ван за цялостен химичен анализ. От таблицата 
се вижда, че химичният състав на фаялитовия 
отпадък се определя основно от железен оксид 
и силициев диоксид, те съставят до 90 %, т.е. 
отпадъкът е железен силикат. Оттук идва и 
името фаялитов отпадък, тъй като именно фа-
ялитът, чийто състав е  Fe2SiO4, е основната 
кристална фаза в него. Желязо влиза също в 
състава на силикатно стъкло с сложен и про-
менлив състав. Установява се и в оксидна 
форма като магнетит. От друга страна, макар и 
в малко количество, се установява наличието 
на много и разнообразни други елементи, 
свързани със състава на преработваните рудни 
концентрати. 
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Таблица 1. Химичен състав на използваната в 
изследването проба от фаялитов отпадък 
 

Показател Стойност, %  

Al2O3  3.73  

BaO  0.10 

CaO  2.12 

Fe2O3 61.68  

K2O 0.76 

MgO 0.81 

MnO 0.08 

P2O5 0.14 

S 0.44 

SiO2 25.77 

TiO2 0.34 

Cu 0.49 

Mo 0.33 

Pb 0.32 

Zn 1.07 

 

Към фаялитовия отпадък са добавяни раз-
лични количества добавка от B(OH)3 (от 5 до 
25 wt %). Смесите са хомогенизирани в ахатов 
хаван, добавен е 3 %-ен воден разтвор на по-
ливинилов алкохол и са пресовани на ръчна 
преса. Образците са с цилиндрична форма d = 
15 mm и h = 5 mm.  Термичното третиране на 
образците е проведено в лабораторна муфелна 
пещ VEB ELEKTRO BAD 
FRANKENHAUSEN LM 212.11. Образците са 
поставени в корундови тигли, нагрети са във 
въздушна среда съответно до 1000, 1050 или 
1100 °C с изотермична задръжка при съответ-
ната максимална температура в продължение 
на 3 часа, след което са оставени да се  охлаж-
дат в пещта. Изследваните образци са предста-
вени в таблица 2 и на фиг. 1. 
 

 
 
 

Фиг. 1. Синтезирани образци 

 
Таблица 2. Синтезирани образци – състав, условия на синтез и означения 

 
  Количество 

B(OH)3 

Температура 

0 5 wt%   10 wt%   15 wt%   20 wt%   25 wt%   

1000 °C 1000F 1000F5B 1000F10B 1000F15B 1000F20B 1000F25B 

1050 °C 1050F 1050F5B 1050F10B 1050F15B 1050F20B 1050F25B 

1100 °C 1100F 1100F5B 1100F10B 1100F15B 1100F20B 1100F25B 

 
Експериментални методи 

 
На синтезираните образци са определени 

следните свойства и характеристики: линейна 
свиваемост, водопоглъщаемост, привидна (от-
крита) порестост, привидна обемна плътност. 

Избран изходен състав за стъклокерамика е 
подложен на изследване с оптичен дилато-
метър. За изследването е пресован образец с 
размери 50х5х5 mm. Нагряването на образеца 
от стайна температура до максималната е с по-
стоянна скорост  
≈ 10 °C/min.  

За определяне на фазовия състав на стъкло-
керамиката е проведен рентгено-дифракцио-
нен анализ апарат за рентгено-структурен ана-
лиз система Empyrean производство на 
PANalytical при следните условия: (CuK𝛼𝛼, 45 
kV - 40 mA) и диапазон на измерването: 5 до 
110°  2θ. За фазова иденти-фикация е използ-
ван специализиран софтуер Match!2,  както и 
бази данни с еталонни образци на ICDD и 
COD.  

Посредством наблюдения в отразена свет-
лина е проведено изследване на микрострукту-
рата на стъклокерамичните образци с микрос-
коп Leica. 
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Резултати и дискусия    
 
На фиг. 2 са представени данни за линей-

ната свиваемост на образците от серията FB в 
зависимост от температурата на синтез и със-
тава. При приложените температури 1000, 
1050 и 1100 °C образците съдържащи само фа-
ялитов отпадък не се свиват, а увеличават ли-
нейните си размери с няколко процента. При 
наличие на борсъдържащата добавка в състава 
е очевидно, че свиваемостта на образците се 
увеличава, в зависимост както от температу-
рата, така и от количеството на добавката. Не 
са представени данни за образците 1050F25B, 
1100F20B, 1100F25B, защото образците, тре-
тирани при съответните температури са де-
формирани. Следователно термообработката 
на образците с тези състави следва да се про-
вежда при по-ниска температура. 
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Фиг. 2. Свиваемост на стъкло-керамичните 
образци в зависимост от състава им  
и температурата на синтез  

 
На фиг. 3 са представени данните за водо-

поглъщаемостта на образците. Водопоглъщае-
мостта е надежден критерий за степента на 
спичане на образците. Данните показват зави-
симостта на този показател от температурата 
на синтез и състава на образците. Най-ниски 
стойности за водопоглъщаемост под 1 % по-
казват образците 1100F10B и 1100F15B. Об-
разците 1000F25B и 1050F20B, получени при 
термообработка при по-ниски температури 
1000 и 1050 °C показват по-висока водопоглъ-
щаемост (≈ 2÷4 %), въпреки по-големите коли-
чества от добавката B(OH)3. 

 

0 5 10 15 20 25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

B(OH)3, % mass

W
at

er
 a

bs
or

pt
io

n,
 %

 

 1000
 1050
 1100

 
Фиг. 3. Водопоглъщаемост на стъкло-кера-
мичните образци в зависимост от  
състава им и температурата на синтез  

 
Откритата порестост на образците, пред-

ставена на фиг. 4 показва аналогична за-
висмост от температурата и състава на об-
разците както и водопоглъщаемостта. Това е 
очакван резултат тъй като водопоглъща-емо-
стта на керамичните тела се определя от вза-
имно свързаните пори в обема им.  
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Фиг. 4. Привидна (открита порестост)  на 
стъклокерамичните образци в зависимост от 
състава им и температурата на синтез 

 
На фиг. 5. са представени данните за обем-

ната плътност на получените образци. Те са в 
съгласие с данните представени на фигури 2, 3 
и 4.  С най-висока обемна плътност ≈ 3 е обра-
зецът 1100F10B, получен при термообработка 
при 1100 °C на състав с 10% B(OH)3. За срав-
нение истинската плътност на  използвания 
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фаялитов отпадък, определена пикнометрично 
е 3.30 g.cm-3.  
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Фиг. 5. Привидна (обемна плътност) на стък-
локерамичните образци в зависимост от 
състава им и температурата на синтез 
 

Анализът на получените резултати за свой-
ствата на образците от фаялитов отпадък с до-
бавка от B(OH)3 подложени на термообра-
ботка при различни температури между 1000 и 
1100 °C показва, че добавката влияе положи-
телно на процеса на спичане. От друга страна 
увеличаването на  B(OH)3 над  
10 % не е необходимо. 

На фиг. 6 е показано поведението на обра-
зец със състав 90 % фаялитов отпадък и 10% 
B(OH)3 при нагряване до 1260 °C. Данните са 
получени при изследване с оптичен дилато-
метър на пресован образец с размери 50х5х5 
mm. Нагряването на образеца от стайна темпе-
ратура до максималната е с постоянна скорост 
≈ 10 °C/min. Първоначално образецът леко 
увеличава обема си, а процес на свиване за-
почва след 900 °C и продължава до 1150 °C. 
Въз основа на този резултат е избрана като 
температура за термообработка на посочения 
състав 1080 °C и задръжка от 1 час. Промените 
в размера на образеца, подложен на термично 
третиране при посочения режим са предста-
вени на следващата фигура (фиг. 7).  
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Фиг. 6.  Промяна в размерите на образец със 
състав 90 % фаялитов отпадък и 10 % B(OH)3 
при нагряване до 1260 °C 
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Фиг. 7.  Свиване/разширение на образец 
1080F10B със състав 90 % фаялитов отпадък и 
10 % B(OH)3 при нагряване до 1080 °C  и за-
дръжка в продължение на 1 час.  
 

На фиг. 8 са представени данни за фазовия 
състав на образци от фаялитов отпадък подло-
жени на термично третиране при 1000 и 1100 
°C – 3 ч. Съгласно рентгено-дифракционните 
данни доминиращата кристална фаза, която се 
установява в образците в резултат на термооб-
работката и окислителните процеси на пър-
вичните фази във фаялитовия отпадък (фая-
лит, магнетит и силикатно стъкло), е хематит. 
В малки количества се установяват кристоба-
лит и магнетит. 

Може да се отбележи, че интензитетът на 
дифракционните пикове на хематита нараства 
с увеличаване на температурата на термообра-
ботка с 100 °C. Следователно, количеството 
му се увеличава. На фиг. 9, от своя страна, са 
показани рентгенодифрак-ционните данни на 
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образци 1050F10B и 1100F15B. Не се устано-
вяват промени в установените кристални фази 
в сравнение с образците, които не съдържат 
B(OH)3. 
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Фиг. 8. Ренгенодифракционни данни на тер-
мично третирани образци от фаялитов от-
падък  1000 и 1100 °C – 3 ч. 
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Фиг. 9. Ренгенодифракционни данни на об-
разци 1050F10B и1100F15B 

 
Следователно, добавката от B(OH)3 (до 

15%) не променя вида на кристалните фази, 
които се образуват вследствие на термичното 
третиране на фаялитовия отпадък. 

За да бъде определена микроструктурата на 
образците са проведени оптично микроскоп-
ски наблюдения на полирани образци – анш-
лифи. Микроскопските наблюдения в отразена 
светлина са илюстрирани с фиг. 10 и 11. Както 
може да се види на фиг. 10 в микроструктурата 
на образец 1100F10B се установява наличие на 
области, които се различават по наличието на 
пори и порите са разпределени неравномерно 

в обема на образците. Размерите на установе-
ните закрити пори в изследваните образци са в 
границите 50 – 500 μm. 
 

 
 
Фиг. 10.  Микроструктура на образец 
1100F10B, оптичен микроскоп, в отразена 
светлина 
 

 
 
Фиг. 11. Микроструктура на зона в образец 
1100F15B, оптичен микроскоп, в отразена 
светлина 
 
На фиг. 11 е представен участък в синтезира-
ния образец 1100F15B, наблюдаван при по-го-
лямо микроскопско увеличение. Вижда се, че 
могат да се разграничат изходните частици от 
фаялитовия отпадък. От проведения рентгено-
фазов анализ е известно, че доминиращата 
кристална фаза в образците е хематит. На мик-
рофотографията  могат да се различат по мор-
фология и размер три разновидности на хема-
титовата фаза в зависимост от първичната 
фаза, в резултат на чието окисление се е обра-
зувал хематитът. Там, където хематитът се е 
образувал за сметка на окисление на магнетит, 
хематитовите зърна са по-едри (бели на сним-
ката). Както бе споменато по-горе различават 
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се още два вида зони: с фини хематитови зърна 
(червеникави) вероятно следствие от разпада-
нето на фаялитови кристали и с хематитови 
зърна със заоблени и неправилни очертания, 
отсмесени при окислението на аморфната 
фаза. 
 

Заключение 
 
Изследвано е синтероването на състави с 

високо съдържание на отпадъчна медна шлака 
и добавка на борна киселина (от 5 до 25%). 
Плътността, порестостта и водопоглъщае-
мостта на пробите бяха определени в зависи-
мост от температурата на термообработка и 
количеството на борната киселина. На тази ос-
нова бе определено оптималното съотношение 
на компонентите 90 % фаялитов отпадък и 10 
% борна киселина. Фазовият състав и структу-
рата на получения материал бяха изследвани 
чрез рентгенов дифракционен анализ и оп-
тична микроскопия. Установена е възмож-
ността за синтез на керамика, съдържаща хе-
матит, с водопоглъщаемост 0÷0.5 %, открита 
порестост 0÷1 % и обемна плътност 
2.74÷3.03 g/cm3. Процесът на синтероване на 
този състав бе изследван с оптичен дилатато-
мер и бе избран режим на термообработка. 

Проведеното изследване показа, че чрез 
спичане на пресовани образци от фаялитов от-
падък с добавка от 10 % борна киселина могат 
да бъдат получени стъклокерамични матери-
али при термообработка под 1100 °C. 
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ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА С ПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ  
 

Ивайло Беловски 
 

ELECTROMAGNETIC LOCKING SYSTEM WITH PROCESSOR CONTROL 
 

Ivaylo Belovski 
 

ABSTRACT: Electronic Locking Systems are an essential part of the security of any site. They are state-of-
the-art protection with a high level of security, reliability, practicality and functionality and provide maximum 
operational convenience. 

The purpose of this work is to present the synthesis and implementation of a device, which is an electronic 
locking system based on the ARDUINO platform. The locking system is serviced by a keypad, using a code word 
(a combination of numbers and symbols) that can only be changed by the system administrator. 

The created device can find application in different access control systems. It is easy to operate and has a 
relatively low cost. 

Key words: Electronic Locking Systems, ARDUINO platform  
 

Въведение 
 
Електронните заключващи системи са ос-

новна част от охраната на всеки обект. Те са 
модерна защита с висока степен на сигурност, 
надеждност, практичност и функционални 
възможности, които осигуряват висока защита 
и максимално удобство при експлоатация 
(Nalajala et al., 2017; Guntoro, Somantri, 2013).  

Електронните заключващи системи (фиг. 1) 
са все по-предпочитано средство за заключ-
ване на входните врати пред механичните зак-
лючващи системи, поради множество предим-
ства и защити, които предоставят на потреби-
телите. Основен фактор е издръжливостта 
(Kumar et al., 2016; Kamelia et al., 2014)  

 

 
 

Фиг. 1. Електромагнитна брава 
 

Механичните заключващ системи са съста-
вени от брава с патрон и се отварят механично 

посредством ключ. Стандартните патрони 
имат ограничен брой цикли на живот. Посто-
янното отключване с ключа и многократното 
му използване от живущите води до меха-
нично му износване.  

При електронните заключващи системи 
този проблем не съществува. Отключването и 
заключването на бравата се осъществява по 
два начина: 
- чрез универсален код и клавиатура; 
- чрез електронен ключ. 

И докато достъпа чрез универсален код и 
клавиатура е еднакъв за всички ползватели на 
съответната електронна заключваща сиси-
тема, то всеки електронен ключ е с уникален 
код, без повторяемост. Предимството на елек-
тронните ключове е високата степен на коди-
ране. При загуба или кражба на ключа, той се 
изтрива от листата за достъп. Управлението на 
електронните ключове се извършва от главен 
мастер ключ. Изтриването или забраната за ра-
бота на даден ключ, може да се извърши и без 
наличието му. Другото предимство е, че елек-
тронните заключващи системи са изключи-
телно вандалоустойчиви. Предимство и удоб-
ство е също, че един електронен ключ може да 
се програмира да отключва и заключва ня-
колко врати, като това не влияе на сигурността 
на заключващата система. 

Захранването на системите е с 220V, като 
при авария то се поема от специално вграден 
акумулатор. Заключващите системи могат да 
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се монтират на всякакъв тип врати – дървени, 
метални, блиндирани. Препоръчително е за 
външни врати да се използват контактен тип 
системи (Sedhumadhavan, Saraladevi, 2014). 

Целта на тази статия е да представи синте-
зирането и реализирането на устройство, което 
представлява електронна заключваща сис-
тема, базирана на платформата ARDUINO. 

Заключващата система се отключва с по-
мощта на  клавиатура, чрез кодова дума (ком-
бинация от цифри и символи), която може да 
се променя само от системен администратор. 

Създаденото устройство намира приложе-
ние в системите за контрол на достъп, обс-
лужва се лесно и е със сравнително ниска се-
бестойност. 

 
Изложение 

 
Реализирането на електромагнитната зак-

лючваща система с процесорно управлвние е 
осъществено на базата на микроконтролер At-
mega 328P с 10bit АЦП (фиг.2). 

 

 
 

Фиг. 2. Общ вид на микроконтролер Atmega 
328P 

 
На фиг. 3 е показана вътрешната архитек-

тура на микроконтролера. 
Процесорът ATmega 328P е с ниска консу-

мация CMOS 8-битов AVR микроконтролер с 
подобрена RISC архитектура. С изпълнението 
на сложни инструкции в един тактов цикъл, 
процесор ATmega328P постига приблизително 
1MIPS на MHz (милион инструкции за се-
кунда), което позволява оптимизация на кон-
сумираната енергия, за сметка на скоростта от 
обработка с данни. Хардуерната периферия 
съдържа:  
- Два 8-битови таймера;  
- Един 16-битов таймер;  

- Брояч в реално време с отделен осцила-
тор;  

- Шест изходни PWM канала (широчинно 
импулсни канала);  

- Шест входни 10-битови ADC канала;  
- Два Master / Slave SPI сериен интерфейс;  
- Един програмируем сериен USART;  
- Двубайтов сериен интерфейс I2C;  
- Програмируем таймер за часовник със са-

мостоятелен осцилатор;  
- Един аналогов сравнителен чип.  

 

 
 

Фиг. 3. Вътрешната архитектура на микрокон-
тролера. 
 

Техническите характеристики са: 
 23 програмируеми входно-изходни ли-

нии;  
 28 пинов корпус;  
 Работно напрежение: - 1,8 – 5,5V;  
 Температурен диапазон:-40°С до 

105°С;  
 Обем на Flash-памет: 32кб;  
 Обем на SRAM -памет: 2кб;  
 Обем на EEPROM-памет: 1кб;  
 Тактова честота: до - 20MHz;  
 Консумирана мощност при 1MHz, 

1,8V, 25°C:  
- Активен режим 0,2mA;  
- Режим на изключване 0,1μA;  
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- Режим на пестене на енергия 0,75μA.  
Изборът на микроконтролера се основава 

на това, че чипът може да бъде програмиран с 
безплатен софтуер (Open Source), като се из-
ползват много готови библиотечни файлове. 
Използват се „C“ компилатори за тази архи-
тектура, което позволява писането на прог-
рами от високо ниво. Микроконтролер Atmega 
328P е снабден с буутлоудър, което улеснява 
качването на програми във флаш паметта и 
позволява програмиране с помощта на компю-
тър, чрез изведени изводи (Rx, Tx, Reset) без 
да се налага да се вади чипа. За програматор е 
използвана платформата на Arduino (фиг.4).  

Връзките и принципа на работа на проекти-
раната  електромагнитна заключваща система 
с процесорно управление се изясняват със 
следната блокова схема – фиг. 5. 

 
 
Фиг. 4. Общ изглед на Arduino Uno с микро-
контролер Atmega 328P 
 

 
 
Фиг. 5. Блокова схема на електромагнитната заключваща система с процесорно управление 

 
Системата се състои от две клавиатури  - 

клавиатура 1, която се монтира от външната 
страна на вратата и клавиатура 2 която е мон-
тирана на кутията на главната система. Клави-
атурите служат за въвеждане на кода за отк-
лючване. 

I2C дисплеят служи за извеждане на ин-
формация от системата, като на първия ред 
може да се постави персонализирано съобще-
ние, а втория ред е резервиран за системата и 
изписва „Моля въведи код“. Дисплеят е със 16 
символа и 2 реда и комуникира с микропроце-
сора посредством I2C протокол. 

Arduino Uno е самостоятелна развойна 
платка от семейството на Arduino. Тя е цент-
ралната платка, на която е монтиран микроп-
роцесора. Както разбира се на нея се намират 
и всички необходими елементи отговарящи за 
нормалната работа на микропроцесора както и 
всички изводи за свързване. 

Статус индикацията служи за визуално 
посочване на режима на работа и на момент-
ното положение -  „Отключено/Заключено”. 
Състой се от 6 броя светодиоди ( 2 червени, 2 
жълти, 2 зелени ), 3 от който са монтирани към 
външната клавиатура а другите 3 към вътреш-
ната. 
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Светодиодите индикират следните положе-
ния: 

- Червен – показва, че е заключено и 
има захранващо напрежение; 

- Жълт – свети само по време на въвеж-
дане на символ, чрез клавиатурата; 

- Зелен – показва, че е въведен правилен 
код и, че е отключено. 

Релеен изход - това е изхода към който се 
свързва намотката на електромагнитната 
брава или насрещник. Когато въведения код е 
коректен, чрез релейния изход се подава нап-
режение на намотката на бравата и тя преми-
нава в отключено състояние. 

Захранване - това е блокът, отговарящ за 
осигуряването на всички необходими за нор-
малната работа на системата напрежения: 
Uзахр. =  +12V и Uзахр. =  +5V. Принципната 
схема на захранващия блок е предстaвена на 
фиг. 6. 
 

 
 

Фиг. 6.  Принципна електрическа схема на 
захранващия блок 

 
След синтеза на блоковата и принципната 

електрическа схема на електромагнитната зак-
лючваща система с процесорно управление, 
беше реализиран и самия прототип – фиг. 7 и 
фиг. 8. 

В средната централна част на предния ли-
цев панел е разположена клавиатура 1, над нея 
е разположен информационния дисплей, в 
дясно от него са монтирани 3-те индикаторни 
светодиода, които формират така наречената 
статус индикация. 

Във втората по-малка кутия е монтирана 
платката отговаряща за свързването на Клави-
атура 2 с основната система. В средната цент-
рална част на лицевия панел (фиг. 8) е разпо-
ложена клавиатура 2 а над нея са разположени 
3-те индикаторни светодиода, отговарящи за 
дублирането на статус индикацията. 

 
 
Фиг. 7. Управляваща част на електромагнит-
ната система 
 

 
 

Фиг. 8. Допълнителна клавиатура за вътреш-
ната част на вратата 

 
Заключение. 

 
Реализираната електромагнитна заключ-

ваща система с процесорно управление е бази-
рана на платформата Ардуино, която съчетава 
в себе си безплатен софтуер и сравнително ев-
тин хардуер. Използвана е развойна платка 
Ардуино УНО. В средата за програмиране Ар-
дуино IDE се работи сравнително лесно, по-
ради наличието на изключително голям набор 
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от библиотеки, които позволяват лесното 
програмиране. 

Направените тестове показват, че систе-
мата изпълнява предназначението си и работи 
безпроблемно и надеждно.  

Реализираната електромагнитна заключ-
ваща система с процесорно управление е със 
сравнително ниска себестойност, но в същото 
време има възможностите на системите от сре-
ден или дори висок клас. 

Възможно е бъдещо надграждане на систе-
мата, чрез включване на допълнителни мо-
дули, като GSM, Wi-Fi, RTC и др. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ НА МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА LISTERIA MONOCYTOGENES  В 
ХРАНИ. БДС EN ISO 11290-1:2017Г. МИКРОБИОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕЛНАТА 

ВЕРИГА. ХОРИЗОНТАЛЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ И ИЗБРОЯВАНЕ НА LISTERIA 
MONOCYTOGENES И  LISTERIA SPP. ЧАСТ 1: МЕТОД НА ОТКРИВАНЕ 

 
Галина Григорова 

 
VERIFICATION OF  A METHOD  FOR THE DETECTION OF LISTERIA 

MONOCYTOGENES IN FOOD. MICROBIOLOGY OF THE FOOD CHAIN- HORIZONTAL 
METHOD FOR THE DETECTION AND ENUMERATION OF LISTERIA 

MONOCITOGENES AND LISTERIA SPP-PART 1: DETECTION METHOD  
 

Galina Grigorova   
 

ABSTRACT: Listeria monocytogenes is a pathogenic microorganism, causing serious diseases in human and 
animasl, which determines its great importance. The paper presents a methodology for verifying a method for 
detecting Listeria monocytogenes. Control strains were used as reference material. The precision of the method 
is determined by its repeatability, reproducibility, sensitivity, specificity, efficiency and selectivity. The verification 
has proven the quality and reliability of the results obtained. Participated in an inter-laboratory comparison. It 
has been proven that the job evaluation is satisfactory. 

Key words: Verification, Listeria monocytogenes , suitability testing  
 

Въведение 
 
Listeria monocytogenes е бактерия 

устойчива на силно загряване и студ. Тя е 
патогенна, заразна за хората и причинява 
заболяването листериоза. Листериозата се 
причинява от Listeria monocytogenes , открита 
през 1926г. от Мюрей като причинител на 
сепсис по зайци. Това са малки, полиморфни 
(пръчковидни, коковидни или удължени 
нишковидни) форми, Грам-положителни, 
разположени поединично, по двойки, V-
образно или в къси верижки. Оптималната 
температура на развитие е 30-37 0С. 
Размножават се дори при 40С, което има 
значение за съхранението на хранителните 
продукти. Имат значителна устойчивост 
спрямо действието на химични и физични 
фактори. В почвата, водата и хранителните 
продукти се запазват за няколко седмици или 
за повече от месец, дори и при високо 
съдържание на натриев хлорид (20%) и ниска 
температура (40С).[1] Според Adams & Moss, 
2000  Listeria monocytogenes е устойчива на 
високи концентрации на готварска сол, расте 
при 10% NaCl, а при 16% NaCl и рН 6,0 може 
да преживее около година [2]. Walker et al., 

1990 установяват че, млякото, съхранявано 
при хладилни условия, Listeria monocytogenes 
е способна да расте при минимални 
температури между -0,1°C и -0,4°C [3]. Според 
Даскалов, 2010 , кашкавал контаминиран с  
Listeria monocytogenes и , съхраняван при 
стайна температура, констатират се 
елиминиране на част от патогена, но макар и в 
ниска концентрация (101-103 cfu/g) той се 
запазва през целия експериментален период 
[4]. При експериментално контаминирани с 
Listeria monocytogenes сурово-сушени колбаси 
Даскалов, 2013 установяват, че съдържанието 
на готварска сол между 3 и 4.5% и ≥ 4.5% не 
повлиява растежа на патогена, а само 
комбинацията от по-ниски стойности на рН 
(под 5) и по-ниски стойности на aw са в 
състояние да го инхибират [5].   Бактериите са 
резистентни и на топлина, къй като са 
локализирани в моноцитите. Листериозата е 
зооноза с природна огнищност. Засяга 
предимно диви животни, гризачи и някой 
видове домашни животни. Бактериите са 
изолирани и от риби и насекоми. Заболяването 
засяга предимно новородени, възрастни хора, 
бременни или хора с проблеми с имунната 
система[1].  Проучванията на Swaminathan et 
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al., 2007; Vidhya et al., 2007 и Clark et al., 2010 
[6,7,8] показват, че Listeria monocytogenes е 
основният причинител на листериозата по 
животните и е сериозна заплаха за 
общественото здраве, защото при човека 
провокира тежко хранително заболяване с 
висок леталитет. Доказано е (Schlech, 2000; 
Aurora et al., 2008; Kalorey et al., 2008; Seyoum 
et al., 2015), че листериозата при хората е 
предимно хранителна инфекция и има 
подчертана връзка с консумацията на 
контаминирани с Listeria monocytogenes мляко 
и млечни продукти [9,10,11,12].Според 
Даскалов и Даскалова, 2012 Най-значително 
замърсяване с Listeria monocytogenes е 
установено при сурово-сушените и някои 
термично обработени месни продукти [13]. А 
според проучването на Гюрова, 2014 показва, 
че от изследваните готови за консумация 
храни Listeria monocytogenes се открива само в 
рибните продукти, но отсъства в пробите 
месни продукти и сирена.[14] Експозицията на 
Listeria monocytogenes при човека е основно, 
чрез храните.Следователно 
разпространението и степента на зараза с 
Listeria monocytogenes в готовите за 
консумация рибни продукти, сирена и 
топлинно обработени месни продукти следва 
да бъдат оценявани по хармонизиран и 
сравним начин посредством координирана 
мониторингова програма. Растежът на Listeria 
monocytogenes в готовите за консумация храни 
се влияе значително от нивото на pH,  водната 
активност и  температурата на съхранение на 
продукта.                                                                                                                                    
По този метод установяваме микроорганизми, 
които образуват типични за  Listeria 
monocytogenes колонии върху твърда 
хранителна среда и показват характерни 
морфологични, физиологични и биохимични 
характеристики..                                                                                                                          
Съгласно Регламент (ЕО) № 1441 от 2007 г. 
относно микробиологични критерии за 
храните производителите и търговците на 
храни трябва да се съобразяват с критериите за 
безопасност на храните относно Listeria 
monocytogenes за готовите за консумация 
храни в рамките на програмите за добра 
хигиенна практика 

 
Експеримент 
 Материали и методи:  
Използат се бяло саламурено сирене, 

млечна матрица (обезмаслено мляко на прах) 
и БДС EN ISO 11290-1:2017г [2]. 

Начин на работа:   
Откриването  на Listeria monocytogenes по  

БДС EN ISO 11290-1:2017г  
 
Откриването  на Listeria monocytogenes  се 

прави на 4 последователни  етапа: Към 25g/ml 
от тестовата проба се добавя 225g/ml Half-
Frazer broth, производител Biolab. Инкубира се  
на 300С ± 10С за 24 до 26 часа в термостат   
Memmert. След това 0,1 ml от Half-Frazer broth 
се прехвърля в 10 ml Frazer  broth и се 
термостатира на 370С ± 10С за 24 ± 2h. От 
първоначалната култура на обогатяване се 
препосява на повърхността на първа 
селективна среда Agar Listeria according to 
Ottaviani and Agosti-“Merck”; по същия начин 
на втора среда по избор-palcam-agar- 
Производител “Biolab”; 

Термостатиране в Memmert на 370С ± 10С за 
24 ± 2h и допълнително още 24±2h. От втората 
култура на обогатяване се препосява на 
повърхността на първа селективна среда Agar 
Listeria according to Ottaviani and Agosti и по 
същия начин на втора среда по избор. 
Термостатиране на 370С ± 10С за 2 4± 2h и 
допълнително още 24 ± 2h. Наличието или 
отсъствието на  Listeria monocytogenes се 
потвърждаваме със съответните 
морфологични, физиологични и биохимични 
тестове – посевки на Триптон соев-дрождев 
екстракт агар (tsyea), каталазна реакция, 
натривка боядисана  по Грам , хемолизен тест  

Изисквани технически средства и 
хранителни среди:  

Везна с неавтоматично действие- 
електронна, 440-45 N, Термостат  30oC 
,Memmert Термостат 37оС, Memmert; 
Автоклав Nuve; рН-метър HANNA 
instruments;  Микроскоп- BM Boeco; 
Лабораторен блендер ;полубульон на 
Фрейзър- Производител “Biolab”;пълен 
бульон на Фрейзър-Производител “Biolab”; 
ALOA-Производител “Merck”; Palcam–agar- 
Производител “Biolab”; Щам – Listeria 
monocytogenes V460 equivalent to ATCC 13932   

Изпитване за пригодност 
За доказване прецизността на получените 

резултати по използваната методика е 
участвано в схема изпитване за пригодност по 
програма за микробиологичен анализ на 
млечна матрица по показател: установяване на 
Listeria monocytogenes   
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Резултати и обсъждане 
 
Проведено е експерименталното изпитване 

за целите на верификация на 
микробиологичен метод. Извършва се на два 
етапа: Първият етап включва определяне на 
очакваното количество cfu, при използване на 
определено разреждане от референтен щам (от 
изготвената от него референтна култура). 
Изготвят се 10 разреждания, като от всяко се 
посява на специфичната за метода твърда 
среда определено количество субстанция и се 
отчита броя на колониите за всяко разреждане. 
При вторият eтап от избранато разреждане с 
очакван брой cfu се прибавя определено 
количество субстанция, към определен грамаж 
стерилна по отношение на анализирания 
микроорганизъм храна. Целта е към стерилна 
проба да се добави очаквано количество cfu от 
съответния микроорганизъм. Това се приема 
за работна проба и се разработва по реда на 
съответния стандарт. От ревитализиран 
референтин щам, с йозе вземаме материал и 
приготвяме разреждане 10-1 до 10-10   От 
епруветка № 5 до епруветка №10 се взема с 
йозе субстанция и се посява на ALOA. 
Пробите се инкубират при 370 С за 24 ± 2h. От 
получените резултати на фигура 1  е 
определено, че на ALOA са прорастли 
оцветени в тюркоазено зелен цвят с ореол 
бактерии Listeria monocytogenes . На фигура 2 
при втората селективна  среда  PLCA  е 
определено, че бактериите са с черен цвят. 
Цвета на селективната хранителна среда PLCA  
се променя от керемидено червено към черно.  

 

 
Фиг.1 Listeria monocytogenes на ALOA 
 

 
Фиг.2 Listeria monocytogenes на PLCA 

  
Таблица №1  
Резултати отчитани на петри върху ALOA 

епрув. № Колонии ALOA 
епр. №1 (10-1) неброимо 
епр. №2 (10-2) неброимо 
епр. №3 (10-3) неброимо 
епр. №4 (10-4) неброимо 
епр. №5 (10-5) неброимо 
епр. №6 (10-6) неброимо 
епр. №7 (10-7) неброимо 
епр. №8 (10-8) неброимо 
епр. №9 (10-9) неброимо 
епр. №10 (10-10) броимо 

  
 
Таблица № 2 Отчитане: 

петра № 
Колонии 
ALOA 

Колонии  
PLCA 

петри №1  наличие  наличие 
петри №2  наличие  наличие 
петри №3  наличие  наличие 
петри №4  наличие  наличие 
петри №5 отсъствие отсъствие 

 
Таблица № 3 Потвърждаване с 

каталазна реакция  
петра № каталаза 
петра №1(ALOA и PLCA) + 
петра №2(ALOA и PLCA) + 
петра №3(ALOA и PLCA) + 
петра №4(ALOA и PLCA) + 
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Таблица № 4  Резултат от междулабораторно 
сравнение по показател Listeria 
monocytogenes обезмаслено мляко на прах 
 
Бакте 
рия 

Метод Резул
тат 

Задов
олите 
лен 

Неопре
деленос
т 

Listeria 
monocy
togenes 

Fraser
+ALO
A 
37 

Уста
новяв
а се  

100% 0.0 

 
Метода е приложим за продукти, 

предназначени за консумация от хора и за 
храна на животни. Изследвания показват, че 
около 10% от населението е носител на 
бактерията. Американската федерална 
агенция по храните и лекарствата (FDA) 
предупреждава, че веднъж попаднала в дадена 
фабрика или ферма, листерията може да живее 
там няколко години. Фактът, че Listeria 
monocytogenes може да се размножава в 
различни храни при ниски температури от 2 до 
4 °C, прави появата на Listeria monocytogenes в 
готови за консумация храни (ГКХ) с 
относително дълъг срок на годност особено 
притеснителна. Затова е необходим 
непрекъснат контрол при производството и 
търговията с храни.  

 
 Литература 

 
1. Антонова-Николова, С., Л.Йочева, 

И.Иванова 
2015. Хранителна микробиология, 

Университетс 
Ко Издателство Св. Климент 

Охридски,София, 
 47-49 
2. Adams, M. R. & M. O. Moss, 2000. Food 

Microbiology, Second Edition. The Royal Society 
of Chemistry, Cambridge, UK.  

3 Walker, S. J., P. Archer & J. G. Banks, 1990. 
Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration 
temperatures. Journal of Applied Bacteriology, 
68, 157–162.  

4. Daskalov, H., S. Atanasova, Т. Stoyanchev 
& N. Chipilev, 2010. Microbiological and near 
infrared spectroscopy analysis of Bulgarian 
yellow cheese, contamined with Listeria 
monocytogenes. Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, 13 (1), 31−37.  

5. Daskalov, H., F. Fejzullah & T. Stoyahchev, 
2013. Study on factors (pH, water activity, salt 
content) affecting the growth of Listeria 
monocytogenes in raw dried cured sausages. 
Macedonian Veterinary Review, 36 (2), 91–95.  

6. Swaminathan, B. & P. Gerner-Smidt, 2007. 
The epidemiology of human listeriosis. Microbes 
and Infection, 9, 1236-1243.  

7. Vidhya, R., M. C. Vincent, S. R. Jayan, U. 
L. Mohandas, K. S. Dharsana, P. P. Suryaprasad 
& M. V Helan, 2007. Listeria - review of 
epidemiology and pathogenesis. Journal of 
Microbiology, Immunology and Infection, 40, 4-
13.  

8 Clark, C. G., J. Farber, F. Pagotto, N. 
Ciampa, K. Dore, C. Nadon, K. Bernard & L. K. 
Ng, 2010. Surveillance for Listeria 
monocytogenes and listeriosis, 1995-2004. 
Epidemiology and Infection, 138, 559–572.  

9. Aurora, R., A. Prakash, S. Prakash, D. B. 
Rawool & S. B. Barbuddhe, 2008. Comparison of 
PI-PLC based assays and PCR along with in vivo 
pathogenicity tests for rapid detection of 
pathogenic Listeria monocytogenes. Food 
Control, 19, 641-647  

10. Kalorey, D. R., S. R. Warke, N. V. 
Kurkure, D. B. Rawool & S. B. Barbuddhe, 2008. 
Listeria species in bovine raw milk: A large 
survey of Central India. Food Control, 19, 109–
112  

11. Schlech, W. F., 2000. Foodborne 
listeriosis. Clinical Infectious Diseases, 31, 770-
775.  

12. Seyoum, E. T., D. A. Woldetsadik, T. K. 
Mekonen, H. A. Gezahegn & W. A. Gebreyes, 
2015. Prevalence of Listeria monocytogenes in 
raw bovine milk and milk products from central 
highlands of Ethiopia. Journal of Infection in 
Developing Countries, 9, 1204-1209  

13. Daskalov, H. & A. Daskalova, 2012. Effect 
of implementation of HACCP system on 
distribution of Listeria monocytogenes in 
Bulgarian foods. Book of Proceedings, 3rd 
International Scientific Meeting "Days of 
Veterinary Medicine 2012", Ohrid, pp. 120-122.  

14. Gyurova, E., G. Krumova-Vulcheva, H. 
Daskalov & Y. Gogov, 2014. Prevalence of 
Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods in 
Bulgaria. Journal ofHygienic Engineering and 
Design, 7, 112–118  

 
 

 
 



71 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 7  (1)  2020 VOL. 7  (1)  2020 
  

 
 
 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1441/2007 

 
Галина Григорова 

 
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH 

THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EC) No 1441/2007 
 

Galina Grigorova   
 

ABSTRACT: A microbiological examination of the milk product was carried out according to the criteria laid 
down in Regulation (EC) 1441/2007- Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus. The survey was 
conducted in March, May. The results obtained relate to the mandatory standards laid down in Regulation (EC) 
1441/2007). The data obtained show satisfactory results from the PT conducted in a program for microbiological 
analysis in a milk matrix. 
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Въведение 

 
Основен акцент върху анализа на риска в 

хранителните продукти е оценка на 
микробиологичния риск. Микробиологичните 
критерии за храните, са записани в Регламент 
2073/2005, изменен и допълнен с Регламент 
1441/2007. Регламента разпорежда критериите 
за някой микроорганизми и правилата за 
прилагане, които доставчиците на храни 
трябва да спазват. Микробиологичните 
критерии определени в Регламента, са две 
групи, отнасящи се за безопасността на 
храните и за хигиената на процесите. 
Критериите обхващат следните по-важни 
индикаторни микроорганизми - Listeria 
monocytogenes.  Род Listeria включва 6 вида 
Listeria monocytogenes, Listeria innocua, 
Listeria ivanovii, Listeria seeligeri, Listeria 
welshimeri и Listeria grayi. Морфологично те са 
грам-положителни, неспорообразуващи 
пръчици, които проявяват характерна 
въртелива подвижност, Salmonella spp. 
(Salmonella typhimurium,) Esherichia coli, 
Enterobacteriaceae, Enterobacter sakszakii, 
Bacillus cereus, Staphylococcus[1]. В 
приложените към Регламента таблици се 
използват четери основни обозначения, с 
които се определят критичните граници за 
индикаторните микроорганизми: cfu/g – 
единици, образуващи колонии в един грам 

продукт (Colony forming units); MPN – най-
верояен брой (Most Probble Number); 
„отсъствие в....g”- този начин за отразяване 
на резултата се прилага, когато нормата е 
формулирана като присъствие или отсъствие 
на определен вид микроорганизъм в продукта 
най-често в 10g или в 25 g от продукта; 
„Патогенни микроорганизми- да не се 
установяват” - Този  запис в 
микробиологичните критерии се използва за 
обозначаване на необходимостта от 
изследване на патогенни микроорганизми при  
епидемични ситуации, потенциален 
епидемичен риск или съмнения относно 
безопасността на хранителния продукт. 
Планът за вземане на проби включва два 
показателя-задължителен брой подлагани на 
анализ проби (n) и допустим брой (c) на 
пробите от партидата, в които е допустимо да 
се установяват отклонения от определената 
норма (m) [1]. 

 
Експеримент 

 
Материали и методи:  
Определено е  наличие или отсъствие на 

Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus 
в бяло саламурено сирене  по БДС EN ISO 
11290-1:2017г [2] и БДС EN ISO 6888-1 + 
А1[3]. 
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Начин на работа:   
Откриването  на Listeria monocytogenes 

по  БДС EN ISO 11290-1:2017г 
Откриването  на Listeria monocytogenes  се 

прави на 4 последователни  етапа: Използвана 
е  Half-Frazer broth, производител Biolab. 
Инкубира се  на 300С ± 10С за 24 до 26 часа в 
термостат,   Memmert. След това 0,1 ml от Half 
- Frazer broth се прехвърля в 10 ml Frazer  broth 
и се термостатира на 370С±10С за 24±2 h. От 
първоначалната култура на обогатяване се 
препосява на повърхността на първа 
селективна среда Agar Listeria according to 
Ottaviani and Agosti- “Merck” и по същия начин 
на втора среда по избор palcam –agar- 
производител “Biolab”. Термостатиране в 
Memmert на 370С±10С за 24±2h и 
допълнително още 24±2h. 

Откриването и изброяването на 
коагулазоположителни стафилококи 
(Staphylococcus aureus) по  БДС EN ISO 6888-
1 + А1. С метода изброяваме  колониите на 
Staphylococcus aureus, получени върху твърда 
хранителна среда агарова среда Baird-Parker, 
Himedia  след аеробно култивиране при 35-
370С за 24 h и рекултивиране за още 24 h. 
Изброяваме колонии в  петритата,  които са 
черни или сиви, гладки и изпъкнали.                                                                                                           
Потвърждение чрез (Изпитване за 
плазмокоагулаза). За доказване на 
плазмокоагулазната активност използуваме 
лиофилизирана заешка плазма, производител 
Himedia. От пявилите се черни колонии  
вземаме с йозе материал от избраните  
колонии и набогатяваме в бульон с извлек от 
мозък и сърце. Култивираме при 370С за 24 h  
+ 2 h .  

След рехидрирането и вземаме от нея 0,5 ml   
и смесваме с 0,5 ml от бульонната култура с 
мозък и сърце. Поставяме епруветките в 
термостат при 370С и наблюдаваме за 
настъпила плазмокоагулаза.  

 
Резултати и обсъждане 

 
Listeria monocytogenes е патогенен 

микроорганизъм, причиняващ заболявания по 
хората и животните.  Бактерията е широко 
разпространена в околната среда и като 
психротроф е способена да се намножава в 
контаминираните храни дори при хладилно 
съхранение. Vidhya et al., [5-6] посочват 
Listeria monocytogenes като основен 
хранителен патоген, който расте в 
температурния диапазон от 0 до 45°C при рН 

на средата от 4,4 до 9 (FAO/WHO,2004). 
Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията 
определя микробиологичните критерии за 
Listeria monocytogenes в храните. За готовите 
за консумация храни се изисква, в края на 
производството отсъствие на патогена в 25 g 
от продукта.  Доказано е (Schlech, 2000; Aurora 
et al., 2008; Kalorey et al., 2008; Seyoum et al., 
2015), че листериозата при хората е предимно 
хранителна инфекция и има подчертана връзка 
с консумацията на контаминирани с Listeria 
monocytogenes мляко и млечни 
продукти.[7,8,9,10,]. За определяне 
безопасноста, на млечният продукт - бяло 
саламурено краве сирене по отношение на 
биологичните контаминанти- Listeria 
monocytogenes  и Staphylococcus aureus са 
изследвани от различни партиди по пет 
единици n=5. Заключение за безопасността на 
изсредваната проба не може да бъде дадено 
въз основа на еденичен анализ, затова 
изследването е направено върху 5 броя проби 
от една партида. Това елеминира факторите на 
случайност и гнездово разпределиние на 
микробите в храните и повишава 
репрезентивността на анализите. Ако се 
докаже наличието на Listeria monocytogenes  в 
една от пробите, то резултата се тълкува като 
незадоволителен. Резултатите от проведеното 
изследване на краве сирене по показател 
Listeria monocytogenes показват задоволителен 
резултат. От анализа се установява, че 
качеството на изследваните 20 проби сирене 
от различни производители  по показател 
Listeria monocytogenes  и  Staphylococcus 
aureus отговарят на изискванията на 
Регламент 1441. Резултатите са  отразени  в 
таблица 1.    

Проведено е  изпитване за пригодност по 
програма за микробиологичен анализ - млечна 
матрица обезмаслено мляко на прах по 
показател Staphylococcus aureus. Откриване и 
изброяване на коагулазоположителни 
стафилококи (Staphylococcus aureus) резултата 
е представен в таблица 2. Изброените колонии 
върху селективна агарова среда Baird-Parker,  
са 13 363 cfu/g , Резултатите по Z критерий 
формират оценката дадена от участието в 
междулабораторното сравнение. Резултати се 
оценяват на три нива:/Z/  ≤ 2,0 
„задоволително” представяне и не генерира 
сигнал; 2,0 < /Z/ < 3,0 оценката показва 
съмнително представяне и генерира 
предупредителен сигнал; /Z/ ≥ 3,0 оценката 
показва ”незадоволително представяне” и 
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генерира сигнал за действие. От таблица 2 се 
вижда, че за Z е получена стойност  -0.03. 
Следователно оценката е задоволителна и 
получената стойност за Z критерия показва 

достовереността на получените резултати за 
Coagulaseposirive staphylococci. 

 

 
Таблица 1.  Установяване на Listeria monocytogenes  в изпитване за пригодност 

върху селективна среда ALOA 

 
Таблица 2 .Откриване и изброяване на коагулазоположителни стафилококи в 

изпитване за пригодност върху среда на Baird-Parker 
Analyte Method Result Units Log10 Z score 
Coagulase 
posirive 
staphylococci 

BP+RPF SP 
37 

13,363 cfu/g 4,13 0,03 

 

 
Фиг. 1   Staphylococcus aureus на Baird-Parker 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА  АЛГОРИТЪМ НА CANNY В  КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ 
 

Никола Кирилов 
 

APPLICATION OF CANNY ALGORITHM IN COMPUTER VISION 
 

Nikola Kirilov 
 

ABSTRACT: Computer vision is a scientific field that examines the theory standing behind images using me-
chanically derived information. This allows application in various informatics platforms and analyses. The purpose 
of this study is to present the Canny algorithm which is used to detect boundaries in images as part of the computer 
vision system. This algorithm is a fundamental of the optimization of the analysis of dual energy X-ray absorp-
tiometry (DXA) images used to evaluate bone tissue in medicine.  

Key words: Computer vision, Canny algorithm, Medical image 
 

Въведение 
 
Компютърното зрение  (на английски: 

Computer vision) е  група изследвания в инфор-
матиката, насочена към автоматичната обра-
ботка на изображенията от реалния свят, с цел 
да се извлече и анализира визуалната инфор-
мация в тях. Съществуват огромен брой при-
ложения на компютърното зрение, като част от 
събиране и автоматична обработка с цел да се 
извлече и интерпретира визуална информация 
от тях: геометрични особености, форма, цве-
тови опции, текстура на повърхността и други 
признаци, чрез които може да се определя ка-
чеството на детайли, продукти и изделия (4). 

В  клиничната практика, здравината на кос-
тите индиректно се изчислява от костната ми-
нерална плътност (BMD), респективно Т-
скора, измерени с DXA, която в момента пред-
ставлява добре призната технология за диаг-
ностициране на остеопороза в световен мащаб. 
Т-скорът представлява отклоненията (SD) от 
средната плътност при 30 годишен индивид. 
Разработени са няколко подхода за оценка на 
здравината на костите, включваща устройства 
за образна диагностика. Най-добрите меди-
цински апарати работят в основитте си на 
принципа на компютърното зрение (1,3).  

Алгоритъмът на Canny в компютърното 
зрение е оператoр за откриване на граници (ръ-
бове) в изображение. Той е разработен от John 
F. Canny през 1986 г. и използва многостепе-
нен алгоритъм за определяне на широк спек-
тър от граници в изображението (2). Авторът 

изучaва математическия проблем за получава-
нето на филтър, оптимален по критерия за се-
лектиране, локализиране и минимизиране на 
множество стойности в отговор на крайни 
участъци в изображението.  

Целта на J. Canny e да разработи оптимален 
алгоритъм за определяне на граници, удовлет-
воряващ следните критерии:  

1. Добра детекция (Canny интерпретира 
това свойство като повишение на съотношени-
ето сигнал/шум)  

2. Добра локализация (правилно опреде-
ляне на положението на границите) 

 3. Еднозначен отговор от една граница 
Въпреки че Canny създава алгоритъма още 

в зараждането на теорията на компютърното 
зрение, той остава и до ден днешен един от 
най-добрите за откриване на граници в изобра-
жение. С изключение на определени частни 
случаи, трудно може да се намери детектор на 
граници по-добър от този на Canny.   

Основните стъпки в алгоритъма са:  
1. Предобработка на изображението (изг-

лаждане)  
2. Пресмятане на градиентите и тяхната по-

сока  
3. Супресия на немаксимумите  
4. Двойна прагова филтрация   
Поради фактът, че алгоритмите за откри-

ване на граници са чувствителни на шум,  се 
налага употребата на филтри за заглаждане на 
изображението. Най-често използваният фил-
тър е гаусовото замъгляване с матрица 5x5.   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Алгоритъмът на Canny обработва само 
изображения, предварително превърнати в 
grayscale схема. Границите в изображение (ръ-
бове) са пиксели от изображението, където се 
наблюдава рязка промяна в цвета (т.е. разли-
ката в цвета между пикселите около границата 
е висока). Тази разлика се нарича още гради-

ент и съществуват методи за неговото изчис-
ляване. Пресмятането на градиентите в алго-
ритъма на Canny се извършва чрез оператора 
на Sobel (5). Посредством конволюция на 
изображението с матрици 3x3 (Sobel Kernel) се 
изчислява градиентът на всеки пиксел спрямо 
неговите съседни в хоризонтално (Gx) и вер-
тикално (Gy) направление (фиг. 1).   

 
 
Фиг. 1. Матрици на Sobel за изчисляване на градиент на пиксел 

 
Стойността на градиента в даден пиксел (G), както и ъгълът на неговата посока (Θ) се изчислява 
по формулите:  

𝐺𝐺 =  �𝐺𝐺𝑥𝑥2 +  𝐺𝐺𝑦𝑦2 

𝛩𝛩 =  arctg( 
𝐺𝐺𝑦𝑦
𝐺𝐺𝑥𝑥

 ) 

 
С получените стойности за градиента и 

ъгъла (направлението) се извършва открива-
нето на границите от алгоритъма на Canny пос-
редством „супресия на немаксимумите”.   

Canny въвежда понятието „супресия на не-
максимумите” (Non-Maximum Supression), ко-
ето означава, че пикселите на границите са 
пиксели, при които локалният максимум на 
градиента се достига в направлението на гра-

диента. За всеки пиксел се извършва сравня-
ване с неговите съседни, за да се провери дали 
той има максимален градиент. За сравняването 
стойностите на градиентите на съседните пик-
селите се подреждат в матрица 3x3. Според 
ъгъла на градиента на пиксела той се сравнява 
съответно с градиентите на неговите съседни 
в: хоризонтално, вертикално или по едно от 
диагоналните направления (фиг. 2).  

 
 
Фиг. 2. „Супресия на немаксимумите” в зависимост от ъгъла на градиента 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Semicirc.jpg)  
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Ако пикселът е с максимален градиент 
спрямо съседите си и има стойност над горния 
праг (дефиниран като предварителен параме-
тър за алгоритъма), той се приема за граница и 
се запазва. Така се извършва „супресията на 
наемаксимумите” и първата стъпка от двой-
ната прагова филтрация. След това се извър-
шва подобна  процедура, но се използва дол-
ният праг (дефиниран като предвалителен па-
раметър за алгоритъма), с което се завършва 
двойната прагова филтрация. Алгоритъмът за 
откриване на граници на Canny не се ограни-
чава само до изчисляването на градиента в из-
гладено изображение. В границата остават 
само точките с максимален градиент, а тези, 
лежащи в близост се отстраняват. В него се из-
ползва информация за посоката на градиента, 
за да не бъдат премахнати точки и за да не се 
прекъсне границата в близост до локалния 
максимум. След това чрез двойна прагова фил-
трация се премахват слабите граници. При 
това фрагмент от границата се обработва като 
едно цяло. Ако по целия фрагмент няма нито 
една точка със стойност по висока от горния 
праг, той бива отстранен. Този хистерезис поз-
волява намаляване на прекъсванията в изход-
ната граница. Включването на методи за нама-
ляване на шума в алгоритъма на Canny от една 
страна повишава стабилността на резултатите, 
но от друга увеличава изчислителните изиск-
вания и понякога дори води до изкривяване и 
загуба на детайли от границите. Например, та-
кива методи заоблят ъглите на обектите и уни-
щожават границите в точките на свързване. 
Използването на алгоритъма на Canny в 
OpenCV става чрез функцията Canny 
(grayscale_image, долен_праг, горен_праг) (6).   

Тази функция позволява да бъдат открити и 
изгладени ръбовете. Към изображението е 
препоръчително да се приложи гаусов филтър 
и то трябва да бъде превърнато в grayscale 
схема преди да се обработи от алгоритъма на 
Canny.  

 
Материал и методи: 
 

Компютърната библитека OpenCV се използва 
за програмната реализация на модела за 
оценка на DXA анализ. Тя е достъпна в Python 
под името “cv2” и се включва в програмата с 
import cv2. За оценка на DXA  изображения из-
ползваме алгоритъма на Canny. Алгоритъмът 
на Canny се прилага преди преобразуванието 
на Hough и преди алгоритмите за откриване на 
контури. Така чрез компютърно зрение се ин-
тегрира автоматизирания анализ на изображе-
нието за напредък в диагностиката на остеопо-
розата. 

Входните данни са представени отново 
като DICOM файл, който трябва да отговаря на 
DXA анализ на гръбначни прешлени. От 
файла се извлича pixel data в масив (pixel array) 
и от него се изрязват пикселите, включващи 
полето на интерес. Полето на интерес се изв-
лича по метода за извличане на цветни обекти. 
След предобработка с алгоритъма на Canny се 
запазват само неговите граници и данните се 
използват за намиране на контурите му. След 
това се изчислява крайната лява и дясна точка 
на полето (обхват на полето). В следващата 
стъпка се извличат контурите на гръбначния 
стълб и се изчисляват техните центроиди. С 
координатите на тези точки се изчислява отк-
лонението на гръбначния стълб от центъра на 
полето на интерес (в пиксели).  
 

Резултати и обсъждане: 
 
Анализирани са 73 изображения на паци-

енти, провели DXA изследване. След използ-
ване на алгоритъма на Canny за оценка на отк-
лонението на гръбначния стълб от центъра на 
полето на интерес се сформират две групи: 1-
вата група – с изместване <10 px, а 2-рата 
група – с изместване >10 px).  Същевременно 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semicirc.jpg?uselang=ru


78 

се измерва и максималната разлика в резулта-
тите за T-скор на 4-те прешлена. 1-вата група 
е с разлика < 1.0 SD, а 2-рата група – с разлика 

>1.0 SD. 15 пациента са с – с изместване <10 
px, а 58 пациента са с изместване >10 px, фиг. 
3.  

 
Фиг. 3. Разпределение на пациентите според изместването на гръбнака от центъра на полето на 
интерес в пиксели. 
 

 
 
 

26 пациента са с разлика в Т-скора на 4-те прешлени <1.0 SD, а 47 пациента са с разлика 
в Т-скора между 4-те прешлена >1.0 SD, фиг. 4. 
 

Фиг. 4. Разшределение на пациентите според разликата в Т-скора на съседните прешлени 
 

 
 
 

Провежда се статистически анализ чрез Хи-
квадрат тест за оценка на разликата между гру-
пите на пациентите според изместването на 
гръбнака в пиксели и разликата в Т-скоровете 

на съседните прешлени. Тестът се проведе на 
база на  следните хипотези: 

H0 (нулева хипотеза) – разпределенията в 
групите са еднакви 
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Ha (алтернативна хипотеза) – Има разлика 
в изместването в пиксели от центъра в групите 
с разлика в T-score <1.0 SD и >1.0 SD.  

Хи-квадрат стойността на теста влиза в 
критичната област с p=0.030 (при алфа <0.05). 

Отхвърляме нулевата хипотеза и приемаме ал-
тернативната. Има статистически значима раз-
лика между групите, дължаща се на измества-
нето от центъра на гръбначния стълб в полето 
на интерес, таблица 1.  
 

 
Таблица 1. Резултати от Хи-квадрат тест 
  

 стойност df Asymp. 
Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4.895a 1 .027   
Continuity Correctionb 3.648 1 .056   
Likelihood Ratio 4.713 1 .030   
Fisher's Exact Test    .036 .030 
Linear-by-Linear 
Association 

4.828 1 .028   

N of Valid Cases 73     
 

От статистическия анализ, проведен в това 
проучване, се вижда, че гръбначните изкривя-
вания водят до съществени проблеми с пра-
вилното позициониране на полето на интерес, 
което от своя страна, изразено в изместване от 
центъра на гръбначния стълб в пиксели, пре-
дизвиква големи разлики в стойностите на T-
скора на отделните прешлени и общия T-скор 
на гръбначния стълб. До момента не е напра-
вен подобен анализ на DXA изображение на 
базата на компютърно зрение и алгоритъма на 
Canny. Това приложение може да се използва 
в бъдеще в лекарските практики с цел подоб-
ряване диагностиката на заболяването Остео-
пороза и съответно вземане на по-добро реше-
ние за терапията. 
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ABSTRACT: Globally, the number of mobile health applications (MHAs) has increased significantly in recent 
years. They are intended for a wide range of consumers - from healthy individuals to people living with 
longstanding health problems. Until recently, criteria for evaluating applications for people with chronic 
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Мобилните здравни приложения (МЗП) 
имат способността да трансформират режима 
и качеството на здравеопазването, като 
позволяват на хората да поемат проактивна 
роля за своето здраве и благополучие. Това се 
постига с помощта на технологията от 
интелигентни телефони (понякога свързана с 
преносими сензори), която събира чрез 
интерфейси данни, свързани със здравето(11). 
Освен нарастващата популярност сред хора с 
хронични болести, МЗП могат да служат за 
оценката на заболяването от здравните 
специалисти и да подобрят взаимодействието 
между лекар и пациент. Като пример, те са 
били полезни инструменти за улесняване на 
изчисляването на оценките на болестната 
активност и наблюдение на пациентите чрез 
събиране на клинични и лабораторни 
параметри като част от процеса на здравна 
грижа(4). 

Приноса на МЗП за самоуправление на 
пациентите е улесняването и комуникацията 
на пациента със здравните специалисти, 
подобряване спазването на лечението, 
осигуряване на специфично за обучението 
образование и дават възможност за 
дистанционно наблюдение на състоянието( 9). 
Последните проучвания за оценка на 
качеството на приложенията за МСЗ показаха, 
че повечето имат и недостатъци  за постигане 
на висококачествени резултати. Често данните 

за финансирането и произхода са недостъпни. 
Тези проучвания предизвикват безпокойство и 
подчертават необходимостта от анализ на 
качеството на МЗП, за да се гарантира 
безопасността на пациента(6). 

EULAR като научна и професионално 
насочена организация насочва проучвания за 
мерките за контрол на качеството на 
съществуващите МЗП(7). 

Според изследователите 50% от 
приложенията предлагат на потребителите 
като единствена характеристика проследяване 
на симптомите. В 20% е предоставена само 
образователна информация. Отделни 20% 
включват както образователна информация, 
така и проследяване на симптомите. По-малко 
от 50% от мобилните приложения позволяват 
на потребителите да се свързват с доставчици 
на здравни грижи или да се свържат с онлайн 
общност на RA. Само 30% предлагат 
превантивни мерки(12).  

Най-важна е необходимостта от 
гарантиране на безопасността на пациента и 
сигурността на данните.  Безопасността на 
пациентите се описва като непричиняване на 
физическа или емоционална вреда на 
пациентите. Сигурността на данните се отнася 
до защитата им срещу неправомерна употреба. 
Тези две концепции са в основата на 
регламентите в Европейския съюз (ЕС) и 
САЩ.  
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Целта на настоящата работа е да представят 
дефинираните принципи и  препоръки при 
разработването, оценяването и прилагането на 
приложения, подпомагащи самоуправлението 
на МСЗ. 

 
Методи: 
 Има три всеобхватни принципа при 

създаването  МЗП(2,8): 
1. Приложенията за самоуправление 

поддържат здравето, благополучието и 
овластяването на хората, живеещи с 
мускулноскелетни заболявания(МСЗ). 

2. Приложенията  изискват обща 
прицелна рамка, определяща целевата група и 
целта на приложението.  

3. Поверителността и безопасността на 
потребителите са основни съображения за 
всички МЗП , насочени към хората, живеещи с 
МСЗ. 

МЗП се създават с ясната мисия да 
подкрепят здравето, благополучието и 
овластяването на хората, живеещи с МСЗ(11). 
Тези разработвани приложения трябва да 
следват стъпка по стъпка съответна рамка с 
целта на тази група от населението. Тази рамка 
предварително трябва да дефинира и да 
ръководи фазите на развитие и оценка, като 
включва съответните заинтересовани страни. 
След това този процес трябва да бъде 
приложен във фаза на валидиране при 
съвместен подход с всички заинтересовани 
страни. 

Защитата на данните за електронното 
здравеопазване е основна грижа и са въведени 
регулаторни указания, за да се гарантира, че 
данните се събират и съхраняват по безопасен 
и съобразен начин. Въпреки това, състоянието 
на МЗП по този конкретен проблем все още не 
е ясно. МЗП трябва да имат „медицинска цел“, 
за да попаднат в законодателството на ЕС, 
което представлява известна несигурност дали 
критерият за предвидената медицинска 
употреба включва приложения за насърчаване 
на самоуправлението(9). Професионалните 
организации биха могли да играят роля в 
регулациите на МЗП. Тези препоръки 
включват насоки за тези важни аспекти, като 
се основават на критериите за консолидирани 
стандарти за отчитане на изпитвания 
(CONSORTEHEALTH) за отчитане на 
проучвания, включващи уеб-базирани и 
интервенции в здравеопазването.Това е 
инструмент за контролни списъци, който е 
конструиран като разширение на 

декларацията CONSORT. Насоките за 
докладване CONSORT-EHEALTH 
предоставят основата за оценка на 
валидността и приложимостта на 
изпитванията за електронно здравеопазване и 
следва да подобрят отчитането на 
резултатите(3). 

Основните препоръки са десет, като могат 
да служат за измерване на качеството на 
съществуващите МЗП и да информират за 
развитието на бъдещите МЗП: 

1 Информационното съдържание в 
приложенията за самоуправление трябва да 
бъде актуално, научно обосновано, приемливо 
за потребителите и на базата на медицина на 
доказателствата.  

2. Приложенията трябва да са подходящи 
и съобразени с индивидуалните нужди на 
хората с МСЗ.  

3. Проектирането, разработването и 
утвърждаването на приложения за 
самоуправление трябва да включва хора с 
МСЗ и съответните доставчици на здравни 
грижи. 

4. Трябва да има прозрачност за 
програмиста на приложението, източника на 
финансиране, процеса на валидиране на 
съдържанието, актуализациите на версиите и 
собствеността на данните.  

5. Събирането на данни като част от 
приложенията трябва да спазва всички 
приложими регулаторни рамки, по-специално 
защитата на личните данни.  

6. Приложенията не трябва да водят до 
физическо или емоционално увреждане на 
хората с МСЗ. 

7. Приложенията могат да улеснят 
комуникацията между пациента и доставчика 
на здравни услуги и да допринесат за 
оптимизиране на електронните здравни записи 
или изследвания.  

8. Дизайнът на приложенията трябва да 
отчита достъпността на хората с МСЗ според 
възрасти и способности.  

9. Ако социалната мрежа е важен 
компонент на приложение, трябва да има 
структури, които да осигурят подходящо 
модериране на съдържанието.  

10. Ревматологичната общност трябва да 
вземе предвид баланса между разходите и 
ползите на приложенията преди одобрението 
им. 

Препоръките са предназначени да 
подпомогнат оценката на качеството на 
съществуващите приложения, като 
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същевременно ръководят разработването, 
оценяването и прилагането на бъдещи 
приложения, подпомагащи самоуправлението 
сред хората, живеещи с МСЗ. Целевата 
аудитория са потребители на приложения, 
включително пациенти, родители / полагащи 
грижи, здравни специалисти, организации за 
пациенти с ревматолози, научни общества, 
разработчици на приложения и регулаторни 
агенции(1,5). 

В България се създаде мобилно здравно 
приложение като част от националната 
информационна система за борба с Covid-19. 
Използван е софтуер за анализи, който е 
използван в мобилните апликации в Сингапур, 
Италия, Южна Корея и Тайван. За хронични и 
МСЗ липсват данни за създадени у нас МЗП. 
Предстои активиране на IT общността за 
създаване на такива програмни продукти. Тук 
представихме основните принципи, правила и 
регулаторни рамки(10). 

Чрез даване на възможност на хората да 
имат достъп и споделят своята здравна 
информация, МЗП има капацитета да дадат 
възможност пациентите с МСЗ да поемат по-
активна роля в самоуправлението на здравето 
и благополучието си. 
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ПОЛУЧАВАНЕ НА BaTiO3 ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, ЧРЕЗ  ПРИЛАГАНЕ 
НА УЛТРАЗВУК  
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SYNTHESIS OF BaTiO3 BY ULTRASOUND FOR ELECTRONICS PURPOSE 

 
Fila Yovkova, Dimitar Georgiev, Irena Markovska 

 
ABSTRACT: In present work, BaTiO3 powder was synthesized by solid phase synthesis method. The starting 

materials were pre-treated and homogenized by applying ultrasound with a frequency of 40 kHz. Ethyl alcohol 
(96%) and de-mineralized water were used as liquid medium. X-ray analysis shows that the main phase of BaTiO3 
is synthesized as early as 900 °C. The resulting powder is finely dispersed. Barium titanate ceramics was subse-
quently synthesized. 

Key words: BaTiO3, solid state synthesis, ultrasound 
 

Въведение 
 

BaTiO3 е един от най-важните материали за 
производство на кондензатори поради висо-
ката си диелектрична проницаемост (Гераси-
мов, Бъчваров, 1977). Той също е и основен 
материал при избор за направа на композити 
за  съхранение на енергия (Bi, Bi,Hao, 2018). 
Кондензаторите продължават да са сред 
масово произвежданите електронни елементи. 
Тези устройства се използват в почти всички 
електронни схеми. За разлика от известните 
досега видове кондензатори, 
суперкондензаторите имат изключително 
голям капацитет и съответно възможност за 
съхраняване на много по-голямо количество 
електрическа енергия в даден обем.  

 

 
 

Фиг. 1 Структура на перовскит ABO3 [3] 
 

Бариевият титанат е член на голямо семей-
ство от съединения с обща формула ABO3,  

наречени  перовскити (Liu, Liebermann, 1993) 
(Александров, Анистратов, Безносиков, 1981).  

В настоящата работа е синтезиран прах от 
BaTiO3  посредством метода на твърдофазен 
синтез, с прилагане на ултразвук.  Ултразвуко-
вото облъчване се използва за деагломерация 
и разпръскване на субмикро, както и на агре-
гирани-агломерирани керамични прахове с на-
норазмери в течни суспензии. Минимизира-
нето на агломерацията е предмет на много из-
следователски изследвания. Според S. Mar-
kovic и колектив (Markovic, Mitric, Starcevic, 
2008) ултразвуковото третиране на течните 
суспензии на керамични прахове е ефективно 
средство осигуряващо елиминиране на агло-
мератите, които причиняват проблеми при 
последващата обработка и влошават качест-
вото на продукта. Според изследвания на H. Z. 
Akbas и колектив, (Akbas, Aydin,  Karahan, 
2016) ултразвуковата обработка предизвиква 
образуването на микро/нано точки с високи 
локални температури и интензивно налягане в 
течностите.  

 
Материали и методи 

 
Материали  

За синтезирането на бариевия титанат по 
твърдофазния метод, като изходни суровини 
са използвани химически чисти прахове от Ba-
CO3 и TiO2. В качеството на среди при ултраз-
вуковото третиране са използвани деминера-
лизирана вода и етилов алкохол (96%).  
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Методи  
Полученият бариевотитанатен  прах е изс-

ледван основно чрез РФА, ИЧС и с оптична 
микроскопия. 

FT-IR -  спектрите са направени  с Tensor 27 
Fourier инфрачервен спектрофотометър FTIR 
(Bruker,  Германия) в   интервала     400 – 4000 
cm-1  при разделителна способност  cm-1.   Из-
мерванията     са     проведени  при  стайна 
температура, като образеца (0,3 mg) се табле-
тира с KBr (100 mg) при налягане 2-4 atm. 

РФА на  праховите образци е осъществен 
чрез използване на рентгенов дифрактометър 
D2 PHASER AXS-Bruker, с рентгенова тръба с 
медно лъчение, CuKα, λ=1.5406Å. При про-
веждане на експериментите се използва след-
ният режим на работа: ток 10 mA и напреже-
ние 30 kV. Подготовката на образците за ана-
лиз се състои в стриване на кристалното сухо 
вещество в ахатов хаван и поставянето му в 
полимерен съд - кювета, която се фиксира 
върху държача на дифрактометъра. 
      Оптична микроскопия. Анализите са из-
вършени с   използване на  микроскоп  Celes-
tron 5 MP LCD Deluxe Digital Microscope. 

Допълнително третиране и хомогензиране 
на пробите е извършено в ултразвукова вана, 
марка ISOLAB.  Приложеният ултразвук е със 
сила 120 W и честота 40 кHz. При тези усло-
вия, във ваната се развива температура между 
60 и 80 0С. 

  
Експеримент 

 
Изходните суровини -  прах от BaCO3 и 

TiO2 са подложени на съвместно смилане в 
планетарна мелница тип Pulverisette 6 с аха-
тови млевни тела, при 300 об./мин. в продъл-
жение на 30 мин. Подготвени са два вида 
шихти с различно съотношение на изходните 
компоненти.  

Първата шихта  (1) е с общо количество 100 
g и съдържа 65,75 % BaCO3 и 34,25 % TiO2 (за 
проби БТ1 ÷БТ3). Втората шихта (2) е  с общо 
количество 100g и съдържа 50 % BaCO3 и 50 
% TiO2 (за проби  БТ4÷БТ9). 

За провеждане на изследването са подгот-
вени  и  синтезирани серии от образци при раз-
лично съотношение на изходните материали и 
при различно време на третиране с ултразвук. 
Получаването на прах от бариев титанат е осъ-
ществено по два метода, в зависимост от тем-
пературата на синтез. 

Първи метод: при  вискотемпературно из-
пичане на изходните суровини при  1100°С  

• Приготвяне на проби ВТ1, ВТ2 и ВТ3 
– получаване на прах от BaTiO3 

От  първата шихта  (1) се претеглят по 20 g 
за всяка проба. Смесват се със 100 ml дейони-
зирана Н2О, хомогенизират се добре и се под-
лагат на ултразвук с честота 40 кHz. Времето 
на третиране с ултразвук за всяка проба е 
както следва: за БТ 1- 30 мин., БТ 2- 60 мин. и 
БТ 3- 120 мин. Следва филтруване и сушене 
при 110°С за 4 часа. Изсушените проби се 
стриват в ахатов хаван, поставят се в корун-
дови тигли и се изпичат при 1100°С за 2 часа. 
Втори метод – при нискотемпературно изпи-
чане на изходните суровини при  900°С  

• Приготвяне на проби ВТ 4, ВТ 5 и ВТ 
6 - получаване на прах от BaTiO3 

От шихта (2) се претеглят по 20 g за всяка 
проба. Смесват се със 100 ml С2Н5ОН (96%), 
хомогенизират се добре и се подлагат на улт-
развук с честота 40 кHz. Времето на третиране 
с ултразвук за всяка проба е: за БТ 4- 30 мин., 
БТ 5- 60 мин. и БТ 6- 120 мин. Пробите се фил-
труват и сушат при 90°С за 4 часа. Така изсу-
шени пробите се стриват в ахатов хаван, пос-
тавят се в корундови тигли и се изпичат при 
900°С за 2 часа. 

• Приготвяне на проби БТ 7, БТ 8 и БТ 9 
– получаване на прах и керамика от Ba-
TiO3 

 От шихта (2) се претеглят по 20 g за всяка 
проба. Тези количества от материала се подла-
гат на допълнително смилане в продължение 
на още 30 мин. в планетарна мелница тип Pul-
verisette 6. Смесват се със 100 ml С2Н5ОН 
(96%), хомогенизират се добре и се подлагат 
на ултразвук с честота 40 кHz. Времето на тре-
тиране с ултразвук за всяка проба е 30 мин. 
Пробите се филтруват и сушат при 90°С за 4 
часа. Така изсушени пробите БТ 7 и БТ 8 се 
стриват в ахатов хаван, поставят се в корун-
дови тигли и се изпичат при 900°С за 2 часа. 
След стриване към проба БТ 9 се прибавя 5- ен 
воден разтвор на поливинилов алкохол, фор-
мува се полусухо и се изпича също при 900°С 
за 2 часа, при което се получава бариевотитан-
тна керамика. 
 
 
 
 

Резултати и дискусия 
 
Рентгенофазов анализ 

Проведени са рентгенофазови изследвания 
на  синтезирания прах от BaTiO3   -  на проби 
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БТ 4, БТ 5 и БТ 6  (фиг. 2-4), за да проследим 
как се  отразява различното време  на трети-
ране с ултразвук върху  синтеза на прах от Ba-
TiO3. 

 

 
 

Фиг. 2  РФА на прахова проба  БТ 4 
 

 
 

Фиг. 3   РФА на  прахова проба БТ 5 
 

И при двете  проби основната  фаза е бариев 
титaнат - BaTiO3. В допълнение се наблюдават 
пикове на  още едно новообразувано съедине-
ние - бариев тетратитанат – BaTi4O9  и  сложен 
бариевотитанатен оксид -  Ba2Ti13O22.  РФА по-
казва и наличие на   непрореагирали изходни 
суровини  - неразложен остатък от BaCO3 под 
формата на витерит  и непрореагирал TiO2. 

 

 
 
Фиг. 4    РФА на прахова проба БT 6, където:  
x - BaTiO3,   ● –TiO2,    o - BaTi4O9,    * -  Ba-

CO3 
 

РФА показва, че при проба  БT 6 основната  
фаза е  бариев титaнат - BaTiO3. В допълнение 
се наблюдават пикове на  бариев тетратитанат 
– BaTi4O9,  останал неразложен остатък от Ba-
CO3  под формата на витерит, както и  остатъ-
чен TiO2. 

По –пълното реагиране между изходните 
суровини при  проба БT 6 в сравнение с проба 
БT 4  (30 мин)  и  БT 5  (60 мин) показва, че 
увеличеното време на третиране с ултразвук 
(120 мин) се отразява благоприятно върху  ка-
чеството и количеството на  синтезирания ба-
риевотитанатен прах.  

От така получения прах със състав БT 6, 
впоследстие е синтезирана бариевотитанатна 
керамика. 
ИЧС изследвания 

Извършена е инфрачервена спектроскопия 
на всички синтезирани прахове от BaTiO3. На 
фигури  5-7  са показани резултатите на про-
бите БТ 4, БТ 5 и БТ 6, имащи най- добри със-
тави. 
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Фиг. 5 ИЧ- спектър на проба БT 4 
 

 
 

Фиг. 6 ИЧ- спектър на проба БT 5 
 

 
 

Фиг. 7 ИЧ- спектър на проба БT 6 
 

Резултатите от ИЧ- спектроскопия показват 
наличие на голям пик при всички проби, 
появяващ се съответно при около 560,31, 
560,33, 560,39, 564,15 и 560,45 cm-1.  Другият 
голям пик при 1458,53, 1437,18, 1432,30, 
1432,05 и 1431,98 cm-1 се наблюдава само при 
проби със състав БТ 4, БТ 5 и БТ 6 (Фиг. 5-7). 
Тези области на поглъщане са характерни за  
връзките Ba-Ti-O в BaTiO3. Големината и 
формата на пиковете показват, че проби БТ 4, 
БТ 5 и ВТ 6 съдържат най-голямо количество 
BaTiO3. На спектрите се виждат още малки 
пикове при 1643,62, 1637,15, 1637,27, 1629,87, 

1629,99 и 1630,08 cm-1,  които съответстват на 
трептенията на връзките Ba-C-O, което 
предполага следи от BaСO3. Ивиците на 
поглъщате при 3566,39, 3440,09, 3451,02, 
3442,99 и 3450,57cm-1 се отнасят до 
деформационните колебания на връзките в 
молекулата на водата. Абсорбциата при 
1059,42 и 1059,32cm-1 може да бъде отнесена 
към  връзката Ti-O. Областта между 410.08 и 
441,10 cm-1 също може да бъде отнесена към 
ивиците на поглъщане на връзките Ti-O.            

 
Микроскопски изследвания  
  

 
 

 
 

Фиг. 8  (a,b) Микроскопски снимки на прах 
от  проба БТ 4 (a) и проба БТ6 (b), 

х 1600 
 

От снимките от фиг. 8  се вижда, че прахо-
вете са финодисперсни със склонност към аг-
ломериране, като на места ясно се забелязват 
агломерати от частици. 

 
Изводи 

 
Синтезиран е  прах от бариев титанат  

чрез твърдофазно спичане при сравнително 
ниски температури от порядъка на 900°С  и 
1100°С, като предварително прахообразните 
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суровинни материали са активирани чрез 
въздействие с ултразвук в различна течна 
среда. Доказано е, че ултразвукът не само де-
агломерира праховете, но и ги активира в изб-
раната  течна среда - деминерализирана вода и 
етилов алкохол. Проведеният РФА доказва, че 
още при температура на синтез от 900 0С ос-
новната  синтезирана фаза е   BaTiO3. В допъл-
нение се забелязва и непрореагирал  BaCO3  
под формата на витерит, както и остатъчен 
TiO2. Доказано е, че при увеличаване на вре-
мето на третиране с ултразвук на изходните 
шихти се подобрява количеството и качест-
вото на синтезирания прах, като при по-дъл-
гото време на третиране – 120 мин. се образу-
ват по-малко странични съединения.   Микрос-
копските снимки показват, че бариевотитанат-
ните прахове са финодисперсни със склонност 
към агломериране. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРГАНИКА ЧРЕЗ СЕДИМЕНТАЦИОННИ МИКРОБИОЛО-
ГИЧНИ КЛЕТКИ С РАЗЛИЧНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ 

 
Благовеста Мидюрова 

 
REMOVAL OF ORGANIC MATTER BY SEDIMENTATION MICROBIAL FUEL CELLS 

AT VARIOUS EXTERNAL RESISTANCES 
 

Blagovesta Midyurova 
 

ABSTRACT: In this research, sedimentation microbial fuel cells (SMFCs) were investigated with carbon cloth 
cathode and carbon plate anode. Ceramic membranes were constructed between the anode and the cathode cham-
bers in SMFCs. Laboratory tests were conducted with various factors based on power output.  

The state of the art of this topic has been comprehensively revised, and the effect of external resistance varying 
from 10-10.38MΩ on cell voltage, current and organic matter removal is reported. The obtained results indicated 
that when external resistance was increased, the voltage decreased. 

Key words: Sedimentation microbial fuel cell, organic matter, external resistance, voltage. 
 

 
Въведение 

 
Микробиологичните горивни клетки 

(МГК) са иновативна технология, която про-
дуцира био-електрохимична енергия, разграж-
дайки замърсени с органика флуиди при анае-
робни анодни условия. В последните години 
се обръща голямо внимание върху дизайна на 
тези биоелектрични системи за по-лесната им 
експлоатация, което цели подобряване на 
ефективността на пречистване на различни би-
оразградими субстрати.  

Седиментационните микробиологични го-
ривни клетки (СМГК) са вид MГК, които мо-
гат да генерират биоенергия посредством бак-
териалния метаболизъм и съдържанието на ор-
ганични вещества в сладководни и морски се-
дименти – фиг.1.  (Zabihallahpoor, 2015; Wag-
ner, 2010; Delina, 2010). Друг алтернативен ме-
тод за генериране на енергия е свързан с тер-
моелектричеството, при което се използва 
ефекта на Зеебек (Belovski, 2018; Belovski, 
2018). 

За да бъде ефективно прилагането на тези 
биоелектрохимични системи е необходимо 
щателно проучване на симбиозата между мик-
робиологичните и електрохимичните процеси. 
Производството на енергия и отстраняването 
на органика е в пряка зависимост от дизайна 

на реакторите, вида на електродите и влияни-
ето на включения външен товар в електричес-
ката верига между анода и катода. Влиянието 
на външното съпротивление върху микробио-
логичната общност води до промяна в струк-
турата на биофилма и генерирането на енергия 
в МГК (Borole, 2009).  

 

 
Фиг. 1.  Седиментационна микробиологична 
горивна клетка (Zabihallahpoor, 2015) 

 
Експеримент от такъв тип провежда  Katuri 

и колектив (Katuri, 2011), които в рамките на 
168 часа, измерват кулоновата ефективност, 
генерираната мощност и плътността на тока на 
МГК. Авторите установяват, че кулоновата 
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ефективност на клетката, намалява при изпол-
зването на различни външни съпротивления и 
достига при 1 kΩ до 3.83% и при 50 kΩ до 
0.44%. Добива на биомаса намалява при по-ви-
соки плътности на тока и ефекта на отстраня-
ване на органика от отпадъчни води е по-голям 
при използване на по - ниски външни съпро-
тивления. Включения външен товар в електри-
ческата верига на клетката, влияе върху потен-
циала, морфологията на биофилма, микробния 
метаболизъм и кулоновската ефективност на 
МГК (Huarachi-Olivera, 2018; Jung, 2011). Спо-
ред резултатите от изследването учените уста-
новяват, че когато външното съпротивление е 
голямо, мощността на МГК намалява. Те из-
ползват различни методи за контрол на външ-
ното съпротивление като функция от промя-
ната на вътрешното съпротивление. При на-
растване на външното съпротивление, получе-
ната максимална мощност е 1.69 × 10-3mW, по-
лучена при външен товар от 2700Ω. При нама-
ляването на външното съпротивление, макси-
малната мощност е 1.27 × 10-3 mW, при нато-
варване от 2200Ω.  

Пречистването на отпадъчните води на база 
изменението на показателя ХПК е по-ефек-
тивно при включено по-високо външно съпро-
тивление във веригата (Sajana, 2014; Grondin, 
2012; González del Campo, 2014). Аналогично 
е изследването отразено в разработката на 
Hong и колектив (Hong, 2011), които приспо-
собяват клетката спрямо външни съпротивле-
ния в широк диапазон от 5 до 5000 Ω. Те уста-
новяват, че реакторите, аклиматизирани към 
по-високи външни съпротивления, генерират 
по-нисък ток, показват по-ниска редокс актив-
ност в по-тесен диапазон на анодния потен-
циал (-0.4 до -0.2 V срещу Ag / AgCl) и не ус-
пяват да произведат ток със стойност над -0.3V 
(спрямо Ag / AgCl).  

Интересни са публикациите на Song и 
Zabihallahpoor (Song, 2010), които разлеждат 
влиянието на външното съпротивление върху 
работните потенциали на анодите в СМГК. 
Ефективността на отстраняването на орга-
нична материя в слой от утайка с разстояние 0-
1 cm до анода достига 28.3 ± 1.9% при 100 Ω 
външно съпротивление след 2 месеца работа 
на клетките. Изследователите установяват ли-
нейна зависимост между производителността 
на биоелектрохимичните системи и отстраня-
ване на органичната материя от седиментите 
(Kamau, 2017;  Grondin, 2012; Santoro, 2017). 

Основната цел на настоящата разработка е 
установяване влиянието на съпротивленията, 

включени във външната електрическа верига 
върху производителността на седиментаци-
онни микробиологични горивни клетки 
(СМГК). 

 
Изложение 

 
За целите на настоящото изследване е изг-

радена лабораторна експериментална поста-
новка, описана в предходни наши публикации 
(Midyurova, 2013). Целта на експеримента е да 
установим наличието на зависимост между 
външните съпротивления и производител-
ността на СМГК. Експериментът е проведен с 
четири СМГК, всяка от тях е с две камери раз-
делени от керамични сепаратори на база тро-
янски глини с различни порообразуващи до-
бавки. Седимента, който е използван за зах-
ранващ субстрат е от яз.”Ясна Поляна” Бургас 
и органичната материя заема 339 cm3 от обема 
на клетките. Двата електрода са свързани с 
конструирана електронна платка с различни 
съпротивления, които се променят с помощта 
на превключватели. Стойностите на съпротив-
ленията, които са използвани са в диапазона от 
10Ω до 10.38MΩ (R1=10Ω; R2=99.3Ω; 
R3=976Ω; R4=5.03kΩ; R5=9.89kΩ; 
R6=20.21kΩ; R7=50.20Ω; R8=149.5kΩ; 
R9=503kΩ; R10=510kΩ; R11=998kΩ; 
R12=10.38MΩ) - фиг.2. 

 

 
Фиг. 2.  Лабораторна микробиологична го-
ривна клетка и електронна схема с различни 
стойности на съпротивленията  

 
В хода на експеримента бяха измервани 

напреженията на клетките с помощта на диги-
тален мултиметър Auto ranging digital 
multimeter Model MY – 66, съдържанието на 
разтворен кислород с помощта на кислородо-
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мер HACH –HD 30d flexy и определен показа-
теля Перманганатна окисляемост (ПО) по ме-
тодика на Добревски (Dobrevski, 2003).  

Сравнителния анализ на данните за получе-
ното напрежение ни показва, че динамиката на 
генерираното напрежение и на четирите 
клетки е доста сходна, установени са макси-
мални стойности от 249mV до 369mV (фиг.3). 

 

 
Фиг. 3.  Генерирано напрежение в четирите 
СМГК 

 
На база измерените напрежения бяха из-

числени стойностите на тока демонстрирани 
на графиката на фиг.3, на която се наблюдава 
тенденция за по-добри характеристики на чет-
върта СМГК, което най-вероятно се дължи на 
по-добрия трансфер на протони през мембра-
ната поради по-добрите й работни характерис-
тики. (Rago, 2017; Capodaglio, 2013).   

Установено бе, че при увеличаване на вън-
шното съпротивление над 500кΩ, пропорцио-
нално намаляват стойностите на тока (Lin, 
2018). 

  

 
Фиг. 4.  Стойности на тока на четирите СМГК 
спрямо времето на експлоатация 

 

На фиг. 5 е представено и процентното раз-
пределение на тока спрямо различните вън-
шни съпротивления за четирите СМГК.  

 

 
Фиг. 5.  Процентно разпределение на стойнос-
тите на тока спрямо външните съпротивления 
 

За да се определи какво е влиянието на вън-
шното съпротивление върху микробния мета-
болизъм и анодния биофилм в периода на екс-
плоатация на четирите СМГК, бе измервана 
концентрацията на кислород в двете камери и 
периодично бяха вземани проби за анализ на 
показателя Пермантганатна окисляемост. В 
четвърта клетка се наблюдават най-ниски кон-
центрации на кислород от 5.07mg/L до 
6.66mg/L и най-високи стойности на тока от 
0.34 mA до 0.36mA и обратно при на-ниската 
стойност на тока, съдържанието на кислород е 
по- високо 7.68mg/L - 8.38mg/L. От получе-
ните експериментални резултати е устано-
вено, че чрез увеличаване съдържанието на 
кислород в катодната камера се подобряват ре-
дукционните процеси в клетките и тези данни 
са в синхрон с публикуваните данни от Rago и 
колектив (Rago, 2017). Общата концентрация 
на органика във водата е определена чрез по-
казателя ПО, който в началото на експери-
мента е от порядъка на 70.4 - 88.0 mgO2/L и в 
края на експеримента е от порядъка на 52.8 - 
66 mgO2/L т.е. наблюдаваме около 25% отст-
раняване на органика.  

 
Заключение 

 
На база получените резултати е установено, 

че когато външното съпротивление е по-ви-
соко или по-ниско от вътрешното съпротивле-
ние на клетките, стойностите на генерирания 
ток намаляват. Процентното разпределение на 
тока спрямо различните външни съпротивле-
ния е с оптимални стойности при 99.3Ω и 976Ω 
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и тези стойности са в пряка зависимост и от 
съдържанието на разтворен кислород в катод-
ната камера.  

Частичната деградация на органика в клет-
ките е около 25% в края на експеримента.  

Приложения подход в това изследване не 
само решава проблемите с избора на опти-
мално съпротивление, а ни дава и представа за 
изменението на електрохимичните характе-
ристики на СМГК свързани с промяна на екс-
плоатационните условия. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОДИЗЕЛОВИ ГОРИВА ЧРЕЗ 
СМЕСВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СУРОВИНИ 

 
Зиля Мустафа, Добромир Йорданов 

 
PRODUCTION AND INVESTIGATION OF BIODIESEL FUELS BY MIXING OF 

DIFFERENT FEEDSTOCKS 
 

Zilya Mustafa, Dobromir Yordanov 
 

ABSTRACT: At present, the use of different sources for fuel production is an important moment in terms of 
growing energy demand in the world. In this regard, biodiesel is an attractive source of energy because, on the 
one hand, it generates lower greenhouse gas emissions and, on the other hand, it is obtained from renewable 
sources. The composition of the biodiesel fuel is determined by the raw materials used for its production. The aim 
of the present work is to synthesize and study the composition of biodiesel fuels obtained by mixing of vegetable 
oils containing different levels of saturated and unsaturated fatty acids. The mixing is done by so-called bio-mix 
approach. The bio-mix approach is a method of mixing oils containing high levels of unsaturated fatty acids and 
those with high levels of saturated fatty acids, in order to improve the basic properties of the obtained biodiesel. 
The analyses of the resulting fatty acid methyl esters were performed by GC-FID. 

Key words: Biodiesel fuels, fatty acid composition, gas chromatography, edible and non-edible oil, bio-mix 
 

Въведение 
 

В настоящия момент използването на раз-
лични източници за производство на горива е 
съществен момент от гледна точка на нараст-
ващото енергийно търсене в света. В тази 
връзка, биодизелът (БД) представлява атрак-
тивен източник на енергия, тъй като от една 
страна генерира по-ниски парникови емисии, 
а от друга – се получава от възобновяеми из-
точници. Като “зелено гориво” БД е биоразг-
радим, нетоксичен, не съдържа метали, сяра и 
канцерогенни ароматни въглеводороди [1]. 
Биодизеловите горива са алтернативен източ-
ник на енергия и в съвременния енергиен кон-
текст те продължават да стимулират интерес в 
целия свят. 

Най-широко използваният в света метод за 
промишлено производство на БД е преестери-
фикацията (процес известен като алкохолиза) 
на триглицериди [2-4], което се определя от 
неговата висока ефективност на превръщане, 
простота, ниска цена и високо качество на по-
лучения продукт. Този метод се прилага и в 
България. Преестерификацията представлява 
процес на химично взаимодействие на масла и 
мазнини с алкохол в присъствие на киселинни 

или алкални катализатори, при което се обра-
зуват моноалкилни естери на мастните кисе-
лини (БД) и глицерол. Най-често се използва 
метанол [5], при което се получават метилови 
естери на мастните киселини, затова другото 
име на БД е FAME (fatty acids methyl esters). 
Преестерификацията се състои от три после-
дователни обратими реакции, където тригли-
церидите последователно се превръщат в диг-
лицериди, моноглицериди и накрая на реакци-
ята се получават три молекули естери и се от-
деля една молекула глицерол като страничен 
продукт (Фиг. 1). Тъй като реакцията на преес-
терификация е обратима, се използва излишък 
от алкохол, който служи за изместване на рав-
новесието в полза получаване на естери. Об-
щото съдържание на естери в БД е мярка за 
пълнотата на реакцията на преестерификация. 
За ускоряване на реакцията и увеличаване на 
добива на естери се използва катализатор. 
Най-често се използва хомогенна алкално ка-
тализирана реакция на преестерификация. Над 
60% от световния биодизел е произведен чрез 
този метод. Върху протичането на реакцията 
оказват влияние следните параметри: вид на 
алкохола, молно съотношение масло/маз-
нини:алкохол, съдържание на свободни мас-
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тни киселини (FFA) и вода в суровините, тем-
пература, продължителност на реакцията, вид 
и количество на използвания катализатор. Съ-
държанието на свободни мастни киселини 
влияе отрицателно върху процеса на преесте-
рификация на триглицеридите. Използваната 
суровина при алкално-катализираната преес-
терификация трябва да има степен на киселин-
ност под 3 %. Колкото по-висока е киселин-
ността на маслото, толкова по-нисък е добивът 
на естерите [6]. 

 
 
Фиг. 1. Преестерификация на триглице-

риди 
 
Съставът на БД се определя от суровините, 

които се използват за производството му. Хи-
мическият им състав е изследван подробно и е 
установено, че те съдържат 90 – 98 % тригли-
цериди, малки количества моно- и диглице-
риди, свободни мастни киселини и някои при-
меси в много ниски количества[7]. Ядливите 
растителни масла като слънчогледово, ра-
пично, соево, кокосово, палмово и др. се счи-
тат за суровини при производство на първо по-
коление БД [8]. В момента над 95 % от БД в 
света се произвежда от хранителни масла. В 
Европа използваните масла са: рапично (84%), 
слънчогледово (13%), палмово (1%), соево и 
други (2%), в САЩ преобладава използването 
на соево масло и животински мазнини, в тро-
пическите райони - палмово масло [9]. Доми-
нирането на рапичното сред растителни масла, 
използвани за производство на биодизел в Ев-
ропа се дължи на неговата наличност, ниска 
цена и изключителни горивни свойства. Изс-
ледванията, свързани със суровините и мето-
дите за получаване на БД, състава и свойствата 
на тези горива и техни смеси с ДГ, поставят 

нови предизвикателства пред научните работ-
ници днес. Използването на хранителни масла 
за производство на БД горива не е осъщест-
вимо в дългосрочна перспектива поради уве-
личаващата се пропаст между търсенето и 
предлагането на такива масла в много страни. 
Също така е известно, че слънчогледовото 
масло съдържа високи нива на ненаситени 
мастни киселини, най-вече линолова кисе-
лина, което ограничава използването му за 
производство на гориво. Едно от възможните 
решения за намаляване на използването на яд-
ливи растителни масла за производство на БД 
гориво е използването на неядливи масла. Ос-
вен това Европейската комисия (ЕК) предлага 
увеличаване дела на т. н. „второ поколение“ 
биогорива. Последните ограничения в законо-
дателството на ЕС относно биогоривата за 
транспорта от земеделски култури, като рапи-
цата и слънчоглед, ще стимулират още повече 
търсенето на технологии, които ще решават 
комплексни проблеми – намирането на дос-
тъпна суровина за една индустрия и справя-
нето с отпадъците на друга. 

В търсенето на по-евтини суровини през 
последните години все по-голямо внимание 
получават изследванията, свързани с използ-
ването на отпадъци от промишлеността, селс-
кото, горското стопанство и бита [10]. Една от 
евтините такива суровини, която е и отпадък, 
е утайката от кафе. Установено е, че маслото 
извлечено от утайка от кафе (SCG) е с високо 
качество и по-рентабилна суровина за произ-
водство на БД гориво в сравнение с други из-
точници на отпадъци. Въпреки това, и маслото 
от SCG има и своите недостатъци като високо 
съдържание на наситени мастни киселини, ко-
ето води до получаването на метилови естери 
с лоши нискотемпературни свойства, което 
създава проблеми при работа в зимни условия. 
Овен това, съдържа и високи нива на FFA, ко-
ето от своя страна води до по-високи произ-
водствени разходи, поради това, че е необхо-
дима предварителна естерификация [11]. 

Свойствата на БД горива се влияят от 
структура на индивидуалните естери на маст-
ните киселини (FA) като дължина на въглерод-
ната верига, позиция на алкилната група, броя 
на двойните връзки (С = С) и процентното съ-
държание на наситени и ненаситени мастни 
киселини [12]. Алкилните групи са неразкло-
нени мастни киселини с 10 до 24 въглеродни 
атома. Те могат да не съдържат двойни връзки 
(наситени FA) или да съдържат 1 (мононена-
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ситени FA), 2 или повече двойни връзки (по-
линенаситени FA). Установено е, че FAME от 
наситени киселини имат по-високо цетаново 
число (CN) и са по-стабилни към окисление, 
но са склонни да кристализират при по-високи 
температури, докато полиненаситените FAME 
показват обратно поведение. CN намалява с 
нарастване на ненаситеността и расте с увели-
чаване на дължината на веригата. Според 
Knothe и др. [13], високо CN имат С16:0 и 
С18:0. Наличието на дълговерижни FAME и 
високи нива на MUS в рапичния БД водят до 
подобни CN. Окислителната стабилност нама-
лява с увеличаване на PUS [14]. Нискотемпе-
ратурните свойства зависят от съдържанието 
на наситени естери, влиянието на ненасите-
ните е незначително. При високо съдържание 
на мононенаситени FAME с 16 и 18 С атоми се 
постига задоволителен баланс между окисли-
телна стабилност и нискотемпературни свойс-
тва. Вискозитетът нараства с увеличаване на 
дължината на алкилната верига и степента на 
ненаситеност [15,16]. Някои автори посочват 
положителното влияние на смесването на раз-
лични масла върху основните свойства на БД 
горива [17-19]. 

Най-широко използваната смес в момента в 
света е известна като В20, т.е. съдържа 20 % 
(v/v) БД гориво. В България се използва ДГ със 
съдържание на БД гориво до 7 %, (v), но не по-
малко от 6 % (v/v) [20]. В Закона за изменение 
и допълнение на Закон за енергията от възоб-
новяеми източници е записано, че от 1 април 
2019 г. се изисква горивото за дизелови двига-
тели да включва минимум 1% (v/v) биогориво 
от т. н. „второ поколение“. Всяка година тази 
квота ще се увеличава, но как точно ще зависи 
от решенията на ЕК във времето от 2020 до 
2030 г. 

Целта на настоящата работа е синтезиране 
и изследване състава на БД горива получени 
чрез смесване на растителни масла, съдър-
жащи различни нива на наситени и ненаситени 
мастни киселини. Смесването се извършва 
чрез т.н. био-микс подход. Био-микс подходът 
е метод за смесване на масла, съдържащи ви-
соки нива на ненаситени мастни киселини, и 
такива с високи нива на наситени мастни кисе-
лини. 

 
 
 
 
 
 

Експериментална част 
 

В настоящата работа като суровини за син-
тез на биодизелови горива са използвани мас-
лена фракция от утайка от кафе (Spent coffee 
grounds-SCG-проба 1), рапично (проба 2) и 
слънчогледово масло (проба 3) и смеси от по-
сочените масла (проби BM1 - BM6) в различни 
съотношения. 

Смесването на маслата се извършва чрез 
т.н. био-микс подход. Био-микс подходът е ме-
тод за смесване на масла, съдържащи високи 
нива на ненаситени мастни киселини, и такива 
с високи нива на наситени мастни киселини, с 
цел подобряване на основните свойства на по-
лучения БД [21]. В същото време смесването 
на маслата ще позволи оползотворяване на от-
падъчната суровина-масло от SCG. 

Процесът на преестерификация [22] с цел 
получаване на БД горива от чистите расти-
телни масла (рапично и слънчогледово) и по-
лучените смеси се извършва с използването на 
хомогенен катализатор (NaOH) и метанол. 

Анализите на получените метилови естери 
на мастните киселини са извършени с Газ хро-
матографска система Agilent Technologies 
7890A, оборудвана с FID, инжектор с/без деле-
ние 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 де-
тектора: 250ºC и 300ºC съответно, газ носител 
хелий със скорост 1.5 ml/min, обем на инжек-
тираната проба 1 μl при деление на потока 
1:80. Температурен режим на колоната: 210ºC, 
9 min, 10ºС/min, 230ºC, 10 min. Идентифицира-
нето е направено чрез инжектиране на стан-
дартна смес метилови естери на мастните ки-
селини. 

Резултати и обсъждане 

Първата стъпка в нашето изследване беше 
смесване на суровините за синтез на БД го-
рива. За приготвянето на смесите бяха избрани 
две от най-често използваните за производство 
на БД гориво в България масла (слънчогледово 
и рапично масло) и отпадъчна суровина, масло 
от SCG. Получените проби от суровите масла 
смесени в различни съотношения (v/v, %) са 
представени в Таблица 1. След смесването 
маслата бяха загрети до 90°С чрез непрекъс-
нато разбъркване за по-добро смесване при 
постоянна скорост 1000 об/мин в продължение 
на 1 час. Получените проби бяха съхранявани 
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в продължение на три дни, за да се изследва 
стабилността на течната фаза. Беше устано-
вено, че пробите са в хомогенна фаза дори след 
третия ден. 

 

 
Таблица 1. Съотношение на смесване на маслата 
 

Смеси Суровини %, (v/v) 
BM1 Рапично масло, масло от  SCG Рапично масло (99%), масло от  SCG (1%) 
BM3 Рапично масло, масло от  SCG Рапично масло (95%), масло от  SCG (5%) 
BM5 Рапично масло, масло от  SCG Рапично масло (90%), масло от  SCG (10%) 
BM2 Слънчогледово масло, масло от  SCG Слънчогледово масло (99%), масло от  SCG (1%) 
BM4 Слънчогледово масло, масло от  SCG Слънчогледово масло (95%), масло от  SCG (5%) 
BM6 Слънчогледово масло, масло от  SCG Слънчогледово масло (90%), масло от  SCG (10%) 

 
Тъй като количеството на алкалния катали-

затор зависи от качеството на маслото, и най-
вече от съдържанието на свободни мастни ки-
селини предварително бяха определени кисе-
линното число (AV) и процента на свободните 
мастни киселини (FFA) на чистите растителни 
масла и на смесите. При алкалната катализа 
свободните мастни киселини се превръщат в 
сапуни, което може да пречи на отделянето на 
глицерола и в крайна сметка да доведа до 
пълно осапунване на целия материал с високо 
съдържание на свободни мастни киселини. 
Ето защо алкалната катализа се използва само 
при изходна суровина със съдържание на FFA 
от порядъка на около 3%. В Таблица 2 са да-
дени стойностите получени за AV и FFA на 
чистите растителни масла и на смесите. Вижда 

се, че получените стойности за AV и съдържа-
ние на FFA при всички проби са под 3.00 %, с 
изключение на проба 1, за която стойностите 
са 34.11 mgKOH/g за AV и 17.06% за FFA, съ-
ответно. Следователно всички смеси са подхо-
дящи суровини за синтез на БД гориво дирек-
тно чрез алкална преестерификация, което от 
своя страна води до по-ниски производствени 
разходи, поради това, че не е необходима 
предварителна естерификация. От друга 
страна смесването на масло извлечено от SCG 
с рапично и слънчогледово масло ще позволи 
да се изпълни изискването на Закон за енерги-
ята от възобновяеми източници, а именно го-
ривото за дизелови двигатели да включва ми-
нимум 1% (v/v) биогориво от т. н. „второ по-
коление”.

 

Таблица 2. Киселинно число и съдържание на свободни мастни киселини в суровините 
 

Свойства Проба 
1 

Проба 
2 

Проба 
3 

BM1 BM3 BM5 BM2 BM4 BM6 

Acid value 
(mgKOH/g) 

34.11 3.90 0.21 4.87 5.81 5.98 0.88 2.10 3.74 

FFA (%) 
 

17.06 1.95 0.11 2.44 2.91 2.99 0.44 1.05 1.87 

 
 

В следващата стъпка бяха синтезирани БД 
горива от чистите растителни масла (рапично 
и слънчогледово масло) и от получените смеси 
(BM1 – BM6). Всички проби бяха подложени 
на алкална преестерификация. Изследването 
на състава на FAME в получените БД горива е 
извършено с газова хроматография (ГХ). На 
Фиг. 2 е показана хроматограма на БД гориво 
от рапично масло. 

Идентифицирането на FAME е направено 
по времена на задържане чрез инжектиране на 

стандартна смес (естери на мастни киселини 
от С14 до С24). Вижда се, че хроматографс-
ките пикове са добре разделени. Симетрията 
на пиковете е подходяща за идентифициране и 
количествен анализ. 
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Изследван бе ефектът на смесването на 
маслото от SCG, в различно съотношение 
(1%,5% и 10%) с рапично и слънчогледово 
масло (99%, 95% и 90%) върху FAME профи-
лите на получените БД горива. Получените ре-
зултати за сумите от естери на наситени (SAT) 
и ненаситени (UNSAT) мастни киселини на 
синтезираните БД горива са показани в Таб-
лица 3.  

Фиг. 2. ГХ на БД гориво от рапично масло 
 
Таблица 3. Съдържание на наситени (SAT) и ненаситени (UNSAT) естери на мастните киселини 
 

FAME Проба 
1 

Проба 
2 

Проба 
3 

BM1 BM3 BM5 BM2 BM4 BM6 

SAT 53.48 
 

7.26 
 

10.80 
 

7.53 
 

8.42 
 

9.85 
 

11.36 
 

12.25 
 

13.66 
 

UNSAT 
 

44.49 
 

92.42 
 

88.42 
 

91.44 
 

91.25 
 

89.85 
 

88.04 
 

87.68 
 

86.27 
 

 
В същата таблица са представени и резул-

татите за сумата от естери на наситени и нена-
ситени мастни киселини на масло от SCG, син-
тезирано в предишно наше изследване [23]. 
Вижда се, че в БД горива от рапично и слън-
чогледово масло преобладават метилови ес-
тери на ненаситени мастни киселини 92.42% и 
89.42%, съответно, а в този получен от масло 
от SCG естери на наситени мастни киселини – 
53.48%. Основните FAME в структурата на БД 
гориво получено от рапично масло бяха: C18:1 
– 63.40%, C18:2 – 19.68%, C18:3 – 7.75% и 
C16:0 – 4.66%, съответно, а в БД гориво полу-
чено от слънчогледово масло – C18:2 – 
51.30%, C18:1 – 36.52%, C16:0 – 6.09%, C18:0 
– 3.26%, съответно. Основните FAME в струк-
турата на БД гориво получено от SCG бяха: 
C16:0 – 39.19%, C18:2 – 31.46%, C18:1 – 
11.70% и C18:0 – 9.19%, съответно. БД горива 
получени от смесите имат различни проценти 
на отделните FAME, които водят до разлики в 
състава на наситени и ненаситени FAME. Ос-
новните промени бяха наблюдавани при есте-
рите на наситените мастни киселини. Сумата 
на наситени FAME в състава на БД гориво син-
тезирано от рапично масло е 7.26% и се увели-
чава до 7.53% в BM1, 8.42% в BM3 и 9.85% в 
BM5, съответно (Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Съдържание на естери на наситени и 
ненаситени мастни киселини в БД гориво от 
рапично масло и на смесите му с масло от SCG 

Същата тенденция се наблюдава и в сумата 
на наситени FAME в състава на БД гориво син-
тезирано от слънчогледово масло, увеличени-
ето е от 10.80% в чистото масло до 11.36% в 
BM2, 12.25% в ВМ4 и 13.66% в ВМ6, съот-
ветно. Подобно на естерите на наситените мас-
тни киселини, са наблюдавани линейни изме-
нения (намаляване) и на сумата от ненаситени 
естери в БД горива синтезирани от рапично и 
слънчогледово масло смесени с масло от 
утайка от кафе (Фиг. 4). 
 

FA
M

E,
 %

SAT
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Фиг. 4. Съдържание на естери на наситени и 
ненаситени мастни киселини в БД гориво от 
слънчогледово масло и на смесите му с масло 
от SCG 

Заключение 
 

В настоящата статия чрез т.н био-микс под-
ход са получени смеси от различни растителни 
масла, като суровини за синтез на БД горива. 
Определени са AV и съдържанието на FFA, ко-
ито стойности показват, че всички смеси са 
подходящи суровини за синтез на БД горива 
чрез алкална преестерификация. Синтезирани 
и изследвани са съставите на получените го-
рива. Изследван е ефектът на смесването на 
масло от SCG (съдържащо високи нива на на-
ситени мастни киселини) и рапично и слънчог-
ледово масло (съдържащо високи нива на не-
наситени мастни киселини) върху FAME про-
филите на получените БД горива. Установено 
е, че с увеличаване процентното съдържание 
на маслото от SCG се увеличава съдържанието 
на естери на наситени мастни киселини и на-
малява съдържанието на естери на ненаситени 
мастни киселини. Това би позволило от една 
страна подобряване на основните свойства на 
полученото БД гориво, и от друга оползотво-
ряване на отпадъчната суровина – масло от 
утайка от кафе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АДСОРБЦИОННИТЕ МЕТОДИ ПРИ ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗЬОЛЕВ 

КОМПОНЕНТ ОТ СЕРНИ СЪЕДИНЕНИЯ 
 

Йорданка Ташева, Милена Димитрова, Александър Димитров 
 

APPLICATION OF ADSORPTION METHODS AT GASOIL COMPONENT`S PURIFICA-
TION FROM SULPHUR COMPOUNDS 

 
Yordanka Tasheva, Milena Dimitrova, Aleksandar Dimitrov 

 
ABSTRACT: There is continuously increasing trend of producing ultraclean gas oil with strict specifications 

of sulfur and polyaromatics. This is important to reduce the exhaust emissions such as oxides of sulfur (SOx), 
oxides of nitrogen (NOx), unburnt hydrocarbon compounds (HC) and particulate matter (PM).  

This paper is considered application of adsorption methods at gasoil purification from sulfur compounds. It`s 
established that adsorption methods may apply as an alternative method for purification from unlikely compo-
nents. 

Key words: adsorption purification, gasoil, fuel, sulphur compounds 
 

Въведение 
 
Преобладаващата част от преработвания 

нефт е с високо съдържание на серни съедине-
ния, нафтенови киселини, смолисти и азотни 
съединения. Известно е, че това са нежелани 
примеси в нефтопродуктите, които влошават 
техните физикохимични и експлоатационни 
свойства. 

В тази връзка изключително важно значе-
ние имат научните изследвания по очистване 
на нефтопродуктите от хетероатомните съеди-
нения и най-вече от серни съединения. 

Особено значение и място в нефтопрера-
ботването имат адсорбционните методи за раз-
деляне и очистване на нефтените фракции, ко-
ито дават възможност комлексно да се реша-
ват въпросите, свързани с очистването от хете-
роатомните съединения, получаване на висо-
кокачествени продукти и опазване на околната 
среда. 

Като адсорбенти се използват силикагели, 
алуминиев оксид, глинисти минерали (бенто-
нит и монтморилонит) и зеолити, както при-
родни, така и синтетични. 

Установено е, че адсорбционната актив-
ност спрямо сяроорганичните съединения се 
увеличава в реда: тиофени > алифатни меркап-
тани > алифатни дисулфиди > ароматни и цик-
лични тиоли > ароматни дисулфиди > али-
фатни и циклични сулфиди. 

Адсорбцията на дибензтиофена, бензтио-
фена, 4,6-диметилдибензтиофена и други 
серни съединения е изследвана върху окси-
дите на алуминия, циркония и магнезия. Уста-
новено е, че адсорбцията протича основно 
върху киселинните люисови центрове или 
върху киселинно-основните центрове, като 
алуминиевия оксид е с най-добра адсорбци-
онна активност, а поради стерични фактори 
адсорбцията на 4,6-диметилдибензтиофена е 
затруднена [1]. 

Изследвана е адсорбцията на серните съе-
динения, намиращи се в дизелово гориво чрез 
селективна адсорбция върху наночастици на 
никела, нанесени върху мезопорите на сили-
кагела. Установено е, че оптималното съдър-
жание на наночастиците на никела за ефектив-
ното очистване на серните съединения е 30 % 
[2]. 

Автори са изследвали адсорбцията на 
дибензтиофена, хинолина и нафталина върху 
модифициран върху никел и цезий чрез йонен 
обмен зеолит Y. Показано е, че при модицифи-
рането с никел и цезий зеолитната структура 
частично се аморфизира, което води до незна-
чително намаляване на  адсорбцията на 
дибензтиофена [3]. 

Изследвана е селективната адсорбция на 
някои видове серни съединения от суровините 
при производството на  масла с използването 
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на активен въглен и кобалтмолибденови кон-
такти нанесени върху активен въглен [4-5].  

В работата са използвани моделни разтвори 
и е показано, че селективно и ефективно се 
сорбират полиареновите тиофени.   

Авторите от [6] предлагат патент за пригот-
вяне на адсорбционни композиции за обезсер-
ване с използването на силикагели, бентонити 
и монтмориолонити, както и на молекулни 
сита с нитратни соли на преходни метали. 

Резултати от адсорбция на хетероатомни 
съединения от високосернист газьолев дести-
лат от западносибирски нефт показват  степен 
на общо обезсерване 67,7 %, демеркаптаниза-
ция 80 %, поглъщане на нафтенови киселини 
до 60 %. Експериментът е проведен при стайна 
температура и съотношение газьлева фрак-
ция:адсорбент = 1:5. 

Целта на настоящата работа е прилагане на 
адсорбционните методи за очистване на га-
зьолев компонент от серни съединения. 

 
Експериментална част 

 
   За установяване на приложението на адсорб-
ционните методи за очистване на газьолев 
компонент от серни съединения използвахме 
като адсорбенти стандартен силикагел 60 с 
размерност 0,04 ÷ 0,063 mm и големина на по-
рите 230-400 mesh и стандартен алуминиев ок-
сид 90, неутрален, с големина 0,05÷0,2 mm. 
   Като суровина за очистване беше използван 
газьолев компонент със съдържание на сяра 
850 mg/kg и физикохимични характеристики 
представени в таблица 1. 
 
Таблица 1. Физизкохимични свойства на изс-

ледвания газьолев компонент 
 Показатели  Стойности  

1. Плътност,kg/m3 865,4 
2. Съдържание на арени, 

% 
20,2 

3. Пепел, % 0,003 
4. Кокс, % 0,01 
5. Пламна температура,˚С 68 
6. Температура на замръз-

ване,˚С 
-5 

7. Дестилационни характе-
ристики, ˚С 

 

 -10 % 228 
 -75 % 348 

 
   За адсорбиране на отделените органични съ-
единения от газьолевия компонент бяха изпол-

звани следните стандарни разтворители: пен-
тан, циклохексан, толуен, метанол и етилов ал-
кохол.  
   С цел активиране на избраните адсорбенти 
бяха приложени следните методики, а именно 
за активиране на силикагела, последният беше 
зареден в колоната за адсорбция, промит с ети-
лов алкохол, след което изсушен на въздуха. 
Тка приготвеният силикагел беше смесен с 
концентрирана солна киселина в съотношение 
силикагел:конц. солна киселина = 1:1,5 и по-
лучената смес се нагряваше в продължение на 
3,5 часа при подържане на постоянна темпера-
тура от 70˚С ±10˚С. След отделяне на кисели-
ната адсорбентът беше промит с дестилирана 
вода /до неутрална реакция за хлорни йони/ и 
30 %-ен разтвор на водороден пероксид. Така 
обработеният силикагел се изсуши 6 часа при 
температура 50 ˚С и още 6 часа при темпера-
тура 150 ˚С. 
   Активирането на алуминиевия оксид с цел 
избирателно адсорбиране на серните съедине-
ния се извърши чрез нагряването му при тем-
пература 750 ˚С в продължение на 6 часа. 
   След активиране на адсорбентите послед-
ните бяха поставени в адсорбционната колона 
и уплътнени посредством почукване с гумена 
тапа. Запълването на колоната за отделните 
опити със силикагел и алуминиев оксид съот-
ветно  се извършиха посредством сухия метод. 
След зареждане на колоната в нея се наливаха 
15 g от изследвания газьолев компонент, пред-
варително разтворен в трикратно количество 
разтворител- n-пентан. Съотношението на ма-
сата на изследвания газьолев компонент към 
вложения адсорбент варираше между 1:10, 
1:15 и 1:20. Скоростта на събиране на отдел-
ните филтрати беше около 20 cm3/min в зави-
симост от продължителността на отделните 
адсорбционни процеси и количеството на елу-
ентите. Елуентите се подаваха последователно 
в следния ред: n-пентан, толуен, смес от то-
луен и метанол в съотношение 4:1 и етилов ал-
кохол. 
   Събирането на отделните фракции се извър-
шваше в предварително претеглени до посто-
янна маса бехерови чаши,като разтворителят 
се изпарява на водна баня и полученият оста-
тък се претегляше до постоянна маса. 
   На така получените остатъци бяха опреде-
лени съдържанието на арени по стандартизи-
рания метод на анилиновите точки и съдържа-
нието на сяра, съгласно БДС ISO 8754. Полу-
чените резултати са отразени в следващите 
таблици. 
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   Регенерирането на силикагела се осъществи, 
като след получаването на прозрачен филтрат, 
последният се изваждаше от колоната и се 
промиваше с дестилирана вода. Промитият ад-
сорбент се поставяше в бехерова чаша и се 
смесваше с гореща дестилирана вода. Сместа 
кипи в продължение на 30 min, след което во-
дата се отделяше количествено и адсорбентът 
се заливаше с водороден пероксид и престоя-
ваше 12 часа. След отделянето на водородния 
пероксид /неутрална реакция с метилоранж/ 
промитият адсорбент се сушеше първо на въз-
духа, а след което 1 час при 80 ˚С, 2 часа при 
110 ˚С и накрая 2 часа при 450 ˚С. 
 
Таблица 2. Резултати от адсорбционно очист-
ване със силикагел  
Съотношение суровина:силикагел = 1:10 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 988 18 
2. 1,0 868 17 
3. 1,5 864 16 
4. 3,0 824 15 
5. 4,5 788 15 
6. 6,0 762 14 

 
Таблица 3. Резултати от адсорбционно очист-
ване със силикагел  
Съотношение суровина:силикагел = 1:15 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 764 16 
2. 1,0 722 15 
3. 1,5 678 15 
4. 3,0 644 14 
5. 4,5 610 13 
6. 6,0 594 12 

 
Таблица 4. Резултати от адсорбционно очист-
ване със силикагел  
Съотношение суровина:силикагел = 1:20 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 
 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 588 16 
2. 1,0 546 15 
3. 1,5 525 14 
4. 3,0 502 13 

5. 4,5 466 12 
6. 6,0 432 11 

 
Таблица 5. Резултати от адсорбционно очист-
ване с алуминиев оксид 
Съотношение суровина:алуминиев оксид = 1:10 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 
 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 976 19 
2. 1,0 866 17 
3. 1,5 842 16 
4. 3,0 812 16 
5. 4,5 792 15 
6. 6,0 764 15 

 
Таблица 6. Резултати от адсорбционно очист-
ване с алуминиев оксид  
Съотношение суровина:алуминиев оксид = 1:15 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 
 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 726 18 
2. 1,0 688 16 
3. 1,5 654 14 
4. 3,0 612 12 
5. 4,5 586 11 
6. 6,0 564 11 

 
Таблица 7. Резултати от адсорбционно очист-
ване с алуминиев оксид 
Съотношение суровина:алуминиев оксид = 1:20 
Изходно съдържание на сяра – 1,2 %; Ar – 20,2% 
 

№ Продъл-
жител-
ност, h 

Серни 
съедине-
ния, ppm 

Арени, 
% 

1. 0,30 620 16 
2. 1,0 576 14 
3. 1,5 550 12 
4. 3,0 520 11 
5. 4,5 450 11 
6. 6,0 420 11 

 
Резултати и обсъждане 

 
Въз основа на проведените експерименти и 

получените данни представени в предходните 
таблици се вижда, че при еднакво съотноше-
ние суровина: адсорбент, алуминиевият оксид 



103 

показва по-добри адсорбционни свойства по 
отношение на очистването на използваната от 
нас суровина, както по отношение на серните 
съединения, така и по отношение на съдържа-
нието на аренови въглеводороди. 

Изследването на различната продължител-
ност на процеса показва, че с повишаването на 
времето на контакт, очистването на серните 
съединения и аренови въглеводороди се задъл-
бочава, като в най-ниска степен е очистването 
на газьолевия компонент при 30 min, а в най- 
голяма степен при продължителност на отдел-
ните адсорбционни процеси – 6 h.и за двата из-
ползвани от нас адсорбента.  

Както се вижда от таблиците адсорбцион-
ните процеси на отделните системи с меж-
динна продължителност заемат междинно по-
ложение по отношение на стойностите на съ-
държание на серни съединения и аренови въг-
леводороди и за двата адсорбента. 

 
Заключение. 

 
Проведените адсорбционни процеси на 

очистване на газьолев компонент с използване 
на силикагел и алуминиев оксид при различна 
продължителност и съотношение суровина:ад-
сорбент показват, че би могло тези методи да 
се използват като алтернативен метод за очис-
тване на газьолеви компоненти и фракции с 
цел получаване на компоненти, отговарящи на 
европейските норми и българските стандарти. 

Прилагането на асорбционните методи за 
очистване на газьолеви компоненти от серни 
съединения от друга страна би дало възмож-
ност за получаване на допълнителни количес-
тва газьол за извънпътна и тракторна техника. 
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КАКВИ ФАКТОРИ ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ПРОМЯНАТА НА КОЛОИДНАТА СТАБИЛНОСТ 
И ФОРМИРАНЕТО НА СЕДИМЕНТИ НА ГОРИВАТА В НЕФТОПРОИЗВОДСТВОТО. 

ЗАЩО ТЕЗИ ПРОМЕНИ СА ЗНАЧИМ ПРОБЛЕМ И КАКВИ СА МЕТОДИТЕ ЗА 
РЕДУЦИРАНЕ НА СЕДИМЕНТИТЕ? 

 
Петко Петков, Наталия Янева 

 
WHAT FACTORS AFFECT THE CHANGE IN COLLOIDAL STABILITY AND THE 

FORMATION OF FUEL SLUDGE IN OIL PRODUCTION. WHY THESE CHANGES ARE A 
MAJOR PROBLEM AND WHAT ARE THE METHODS OF SEDIMENT REDUCTION? 

 
Petko Petkov, Natalia Yaneva 

 
ABSTRACT: Asphaltenes are considered to be the "bad actors" of heavy crude fractions during their 

transportation and conversion. The unwanted sediment from the floculation of asphaltenes is a serious concern 
for the oil industry, as it additionally causes pipelines and openings to become blocked, resulting in a reduction 
or halt in oil production. These problems are expected to peak when the industry moves to a shift in production, 
where prevention and recovery costs are expected to dramatically increase. On the other hand, asphaltenes tend 
to form sediment and lead to conversion restriction and poisoning of the catalyst by deposition of coke and metals. 
The cost of eliminating asphaltenes in world oil production is billions of dollars a year. Therefore, preventing or 
minimizing sludge is imperative and many oil companies operate on it. In particular, a reliable method is required 
to predict the stability of petroleum dispersion systems. It is therefore necessary to determine the influence of the 
various factors affecting the stability and the formation of sediment. Asphaltenes, which are considered the main 
culprits for the formation of sediment in oil and their accumulation in the form of sludge in oil production 
equipment, are directly dependent on the chemical composition and structure of the fuel. This paper examines the 
relevant factors and methods for determining colloidal stability and reducing sediment formation, as well as 
methods for removing and controlling sediment in petroleum dispersion systems and oil production facilities, such 
as mechanical scraping, solvent washes, and additives such as inhibitors and dispersants. 

Key words: crude oil, colloidal stability, asphaltenes, sediments, heavy fractions;  
 

Въведение 
 

Компонентите на суровия нефт се класифи-
цират в четири химични групи въз основа на 
различията в разтворимостта и полярността. 
Тези компоненти се класифицират в следния 
ред: наситени въглеводороди (S), арени (A), 
смоли (R) и асфалтени (A). Асфалтените стоят 
в основата на замърсяването на суровите фрак-
ции и техните смеси по време на процесите на 
рафиниране (Rathore, Brahma, Thorat, 2016). 
Известно е, че асфалтените се флокулират и се 
счита, че са отговорни за проблемите свързани 
със

стабилността на горивата. Проблемът със съ-
държанието на асфалтените изглежда не е 
единственото препятствие. Всъщност изг-
лежда, че съставът на нефта, както и неговият 
произход са по-важни от действителното ко-
личество асфалтени в нефтените фракции 
(Léon, Rogel, Espidel, Torres, 2000), (Rogel, 
León, Espidel, González, 2001). Асфалтените се 
считат за „лошите участници“ на тежките су-
рови фракции, по време на тяхното транспор-
тиране и конверсия (Speight, 1999). Нежела-
ните седименти от флокулирането на асфалте-
ните са сериозно притеснение за нефтената 
промишленост, тъй като в допълнение предиз-
викват подпушване на тръбопроводи и отвори, 
достигайки до намаляване или до спиране на 
производството на петрол. Очаква се тези 
проблеми да станат значителни, тъй като ин-
дустрията преминава към по-отдалечени про-
изводствени възмoжности, където разходите 
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за превенция и възстановяване драстично на-
растват (Speight, 2004). От друга страна, се 
счита, че асфалтените са източник на кокс по 
време на термични процеси, намалявайки и ог-
раничавайки добива на конверсия на остатъ-
ците. Също така, при процесите на катали-
тична конверсия, водят до отравяне на катали-
затора чрез отлагане на кокс и метали (Speight, 
1999), (Speight, 2004). Асфалтените могат да 
причинят замърсяване, както в топлообменни-
ците така и в други части на инсталациите в 
рафинериите (Lemke, 1999). Последните се оп-
ределят като клас на разтворимост, т.е. съеди-
нения, които са разтворими в аренови разтво-
рители, като толуен и неразтворими в алкани 
като н-хептан (Pfeffier, 1940), (Speight, 1998). 
Цената, свързана с утаяването на асфалтени по 
време на операции при производство и прера-
ботка в световен мащаб, е от порядъка на ми-
лиарди долари годишно. Поради тази причина 
предотвратяването или минимизирането на се-
диментите от асфалтени е основна цел за 
много петролни компании. По-специално, е 

необходим бърз и надежден метод за прогно-
зиране на стабилността в петролните системи 
(Rogel, Ovalles, Moir, 2010). 

Целта на това проучване е да се направи съ-
поставка на отделните показатели и да се прос-
леди влиянието им върху промяната на асфал-
теновата стабилност, както и формирането на 
седименти и какви са способите за минимизи-
ране или отстраняване на асфалтеновите отло-
жения в производствените системи. 

 
Фактори и методи за определяне на ко-

лоидната стабилност и количеството седи-
менти 

Асфалтените са най-тежката и най-полярна 
фракция на суровия нефт. Те са представени, 
като полиароматни молекули, заобиколени от 
алифатни и хетероатомни вериги (N, O, S), 
както и метали (Fe, Ni, V) (Speight, 2004)  на 
които химичния състав варира от един вид су-
ров нефт до друг, както е показано в таблица 1 
(Gharbi, Benyounes, Khodja, 2017). 

 
Таблица 1. Елементен анализ и съдържание на метали в асфалтени от различни нефтени 
суровини (Gharbi, Benyounes, Khodja, 2017) 
 

Източници Състав (wt %) Метален състав 
 C H N O S Fe Ni V 
Ирак (De Canio и 
сътр., 1990) 

82.7 8.4 - 1.2 7.7 - 145 
ppm 

308 
ppm 

Кувейт (Ancheyta и 
сътр., 2002) 

81.62 7.26 1.46 1.02 8.46 - 320.2 
ppm 

1509.2 
ppm 

Иран (Sato и сътр., 
2005) 

83.2 6.8 1.4 1.5 5.9 - 390 
ppm 

1200 
ppm 

Канада (Ibrahim и 
Idem, 2004) 

83.60 6.95 1.06 2.60 4.64 79 
µg/g 
 

100 
µg/g 
 

140 
µg/g 
 

Китай (Chen и сътр., 
2012) 

82.89 8.32 0.69 3.25 2.56 13.6 
µg/g 
 

0.5 
µg/g 
 

8.0 
µg/g 
 

 
Tук се вижда, че асфалтените изолирани от 

Ирански суров нефт, не съдържат азот в еле-
ментния си състав (DeCanio, Nero, DeTar, 
Storm, 1990) в сравнение с елементния състав 
на асфалтените от Кувейтски нефт (Ancheyta и 
съавт., 2002). Тази таблица групира химичния 
състав на асфалтените, извлечени от Ирански 
(Sato, Takanohashi, Tanaka, 2005), Канадски  
(Ibrahim, Idem, 2004) и Китайски (Chen и съ-
авт., 2012) суров нефт. От по-горните данни 
можем да обобщим, че съдържанието на еле-
менти и метали от различните видове нефт се 

дублира, но количествата в техния химичен 
състав се различава. 

Rogel и съавт. считат, че химичният състав 
на суровия нефт играе важна роля в оценката 
на стабилността. Асфалтените на стабилен су-
ров нефт се характеризират с ниско съдържа-
ние на арени (ниска кондензация на аренови 
пръстени) и високо съдържание на водород. 
Противно на това твърдение, в нестабилния 
суров нефт асфалтените се характеризират с 
ниско съдържание на водород и високо съдър-
жание на арени (Rogel и съавт., 2001).  
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В суровия петрол асфалтените имат коло-
идна форма, стабилизирана от нефтените 
смоли, тъй като смолите имат междинна по-
лярност между асфалтените и арените. Тези 
смоли са структурно подобни на асфалтените 
с много по- ниско молекулно тегло. Техните 
молекули се характеризират с малки ароматни 
пръстени и дълги алкилни вериги и съдържат 
по-малко хетероатоми от асфалтените 
(Murgich, Rodríguez, Aray, 1996). Полярните 
участъци от смоли взаимодействат с поляр-
ните места на асфалтените, докато неполяр-
ните участъци на смоли взаимодействат с мас-
лената фаза, за да образуват слой около асфал-
теновите частици и да създадат комбинирано 
образувание, наречено „мицел“ (Schantz, 
Stephenson, 1991). Sollaimany и Bayandori, изс-
ледват влиянието на различни фактори върху 
устойчивостта на асфалтените, като компози-
ционна и структурна характеристика на смо-
лите и асфалтените, за да проучат възможната 
връзка между тези свойства и поведението на 
седиментиране на асфалтените. Според тех-
ните резултати стабилността на асфалтените е 
повлияна силно от техните структурни харак-
теристики. Индексите на колоидна стабилност 
като съотношенията (Ar + R)/ (As + S) и (Ar + 
R)/ As, не играят ключова роля в стабилността 
на асфалтените за изследвания суров нефт, по-
ради което съставните съотношения не са под-
ходящи, докато структурните параметри на ас-
фалтените и смолите са много по-важни 
(Solaimany, Bayandory, 2008).  

Съставът на резервоарната течност може да 
се промени поради естествено изчерпване, ко-
ето може да доведе до загуба на по-леки ком-
поненти, водещи до намаляване на съотноше-
нието газ/нефт (GOR) и увеличаване на флуид-
ната плътност. Тези два ефекта ще намалят 
тенденцията към флокулация на асфалтените 
(Leontaritis, 1989). 

Наличието на вода в петролните резервоари 
увеличава предпоставката за формиране на от-
ложения от асфалтенови седименти, тъй като 
пластовата вода съдържа различни йони с раз-
лични заряди, които могат да нарушат стабил-
ността на асфалтените (Hu, Sabio, Yen, и съ-
авт., 2015).  

Ефектът на солеността върху устойчи-
востта на асфалтените е свързан с адсорбцион-
ния афинитет на аниони и катиони на солите, 

съдържащи се в състава на водата. Концентра-
цията на соли има отрицателно влияние върху 
стабилността. Това влияние обаче е силно за-
висимо, не само от съдържанието на йони, но 
и от съдържанието на метали в асфалтените 
(Demir, Bilgesu, Hascakir, 2016).  

Влиянието на температурата върху стабил-
ността на асфалтените може да е комплексно и 
могат да се идентифицират различни фактори. 
Първият фактор е разтворимостта на асфалте-
ните, която се увеличава с повишаване на тем-
пературата и следователно не се утаяват го-
леми количества асфалтени при високи темпе-
ратури. Вторият фактор е промяната на със-
тава на суровия нефт при нагряване. Когато 
нефтената смес се нагрява, леките фракции 
главно алканите се разширяват и намаляват 
параметъра на разтворимост на суровия нефт, 
което прави асфалтените по-малко разтво-
рими, поради това последните ще се агрегират 
по-бързо и времето за реакция подпомагаща 
седиментирането ще е по-кратко. Последният 
фактор е ролята на вискозитета в степента на 
агрегиране. Вискозитетът на нефта намалява с 
повишаване на температурата. Освен това, ди-
фузивността на асфалтеновите частици се уве-
личава и води до по-бързо агрегиране 
(Maqbool, 2011). Изследвано е влиянието на 
температурата върху седиментите от асфал-
тени за Ирански суров нефт и резултатите от 
това проучване показват, че утаяването на ас-
фалтените намалява с повишаване на темпера-
турата (фиг.1), което означава, че явлението 
възниква поради промяната в моларния обем 
на нефтените компоненти, водещи до промяна 
в разтворимостта на нефта (Afshari, Kharrat, 
Ghazanfari, 2010). 

Разгледаните в настоящата статия фактори, 
дават информация за настъпващите промени в 
стабилността на нефтените дисперсни сис-
теми, повлияни от физичните и химични взаи-
модействия, настъпващи по време на проце-
сите добив, траспорт и рафиниране, които са 
неизменна част от производството на нефт. 
Все още не е открит еднозначен метод за опре-
деляне на колоидна стабилност и следващ об-
разец по който може да се контролира форми-
рането на седименти по време на нефтеното 
производство. Един от важните показатели, 
отчетен от авторите в тази статия е  сруктур-
ното разположение на единиците в дадено го-
риво. 
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Фиг. 1. Асфалтенови седименти при експериментален тест при две различни температурни 
стойности (Afshari и съавт., 2010) 

 
Установено е, че произхода на горивото е 

от съществено значение и дали петролът ще 
притежава определена асфалтенова стабил-
ност, зависи от неговият строеж. Тук идва ро-
лята и на съставът на горивото. В зависимост 
от груповата характеристика на нефта, струк-
турният състав би могъл да варира в зависи-
мост от находището. По време на процесите 
добив и транспортиране, както и други про-
цеси, загубата на леки компоненти от горивото 
са неизбежни. Счита се, че това води до нама-
ляване на съотношението газ/нефт (GOR) и 
води до по-висока плътност или вискозитет. 
Този процес забавя седементирането на асфал-
тените. Но тези промени са само част от про-
цесите протичащи по време  на производител-
ността, водещи до промяна на колоидната ста-
билност. Съдържанието на пластова вода в го-
ривото отново е предпоставка за формиране на 
утайки, както е посочено в тази статия. Изс-
ледваното влияние на солеността на горивото, 
показва високо отношение към формирането 
на асфалтенови седименти. Според описаната 
от авторите адсорбционна способност на раз-
личните йони към асфалтените, са подвластни 
не само от количеството катиони и аниони, но 
и от съдържанието на метали в състава на ас-
фалтените. От изследванията по-горе, можем 
да заключим, че промяната в колоидната ста-
билност е в пряка зависимост от състава и 
структурата на горивото. 

Влиянието на температурата върху промя-
ната на колоидната стабилност по време на 
производствения процес е доста обширно. В 
тази статия е посочено, че с повишаване на 
температурата до определена стойност асфал-
тените увеличават своята разтворителна спо-
собност. При по-високи температури от пред-
ходните, алканите се разпростират във флуид-

ната течност и водят до намаляване на разтво-
рителната способност на нефта, както и на ас-
фалтените. Тази  промяна на състава, има тен-
денция към ускоряване на асфалтеновото се-
диментиране. Ако се достигне до загуби на 
леки компоненти, съотношението газ/нефт 
(GOR) намалява, това ще увеличи разтваря-
щата способност на асфалтените в горивото. 
Тук ясно е подчертана ролята от промяната в 
състава на петрола.  Oт своя страна, при ви-
соки температури вискозитета на нефта се по-
нижава и това води до ускорено утаяване (се-
диментиране) на асфалтените. Всички тези 
процеси се редуват или някои от тях не участ-
ват по време на процеса на производство, по-
ради влияние на странични фактори, струк-
турни изменения, както и в зависимост от про-
изхода и структурния състав на горивото.  

Процесът на агломерация и седиментира-
нето на асфалтените по време на производст-
вото на нефт са източник на много проблеми, 
включително, тенденцията им да повредят ре-
зервоара и способността им да подпушат 
тръби и други производствени съоръжения 
(Gharbi и съавт, 2017). Основното предизвика-
телство в работата с асфалтените е да се пре-
дотвратят условията водещи до седименти-
ране. Добавянето на определени ароматни раз-
творители може да намали растежа и агрегаци-
ята на асфалтените. Характерът на асфалтено-
вите молекули в суровия нефт дават едно 
предположение, че смолите и други по-аро-
матни компоненти на нефта могат да стабили-
зират асфалтените в суспензия (Pan, 
Firoozabadi, 2000), (Leon, Contreras, Rogel и съ-
авт., 2002) . Проблемът в петролната промиш-
леност е разбирането за съвместимостта и по-
ведението, водещи до замърсяване на суровия 
петрол. Създадени са корелации, за охаракте-
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ризиране на суровите горива, чрез анализи-
ране на параметри и тенденции за съвмести-
мост (Van der Berg, Kapusta, Ooms и съавт. 
2003). Дестабилизацията на асфалтените в су-
ровия нефт може да причини проблеми с фор-
мирането на емулсия нефт-вода, загряване на 
топлообменника и натрупване на кокс в пещ-
ните тръби. Освен това несъвместимите смеси 
от сурово гориво могат да доведат до флокула-
ция и отложения на съставните асфалтени 
(Rathore, Brahma, Thorat и съавт., 2016).  

В литературата са докладвани няколко ме-
тода, основани на състава на суровия нефт, за 
предварителни насоки предсказващи утаява-
нето от  асфалтени (De Boer, Leerlooyer, Eigner 
и съавт. 1995),(Loeber, Muller, Morel и съавт. 
1998),(Asomaning, Watkinson, 2000). Някои 
доклади показват, че тези тестове не прогнози-
рат напълно стабилността на суровото гориво 
(Rogel, Carbognani, 2003) и седиментирането 
не зависи само от състава на суровия петрол, а 
така също от физикохимичните свойства на 
дисперсната фаза, температурата, и наляга-
нето (Carbognani, Orea, Fonseca, 1999), 
(Hirschberg, de Jong, Schipper и съавт. 1984). В 
допълнение, разтворимостта на асфалтеновата 
фракция също зависи от естеството на малте-
новата фракция в суровите горива, т.е. концен-
трацията и състава (Andersen, 1994). 

Изследователите непрекъснато търсят на-
чини за редуциране формирането на асфалте-
нови седименти. В тази статия е описано при-
ложението на ароматни разтворители, които 
успяват да намалят количеството на утайките, 
така както смоли и други ароматни компо-
ненти в нефта, допринасят за поддържането на 
асфалтените в колоидно състояние.    Много 
важна стъпка е разработването на стандартен 
ефективен метод, за определяне на колоидната 

стабилност, предвиждащ стабилността на да-
ден нефт. 

В литературата са предложени следните 
методи, за изследване на стабилността на су-
ров нефт, т.е. индекс на колоидна нестабил-
ност (CII), индекс на колоидна стабилност 
(CSI), графика на Stankiewicz (SP), качествено-
количествен анализ (QQS), стабилност (SCP), 
параметър на Heithaus (или параметър P), то-
луенова еквивалентност (TE), индекс на коре-
лация - толуенова еквивалентност (BMCI-TE) 
и модел за съвместимост на нефт (OCM). Пос-
ледният представен метод, в момента се из-
ползва за прогнозиране на съвместимостта на 
смеси от суров нефт и неговата стабилност. В 
някои случаи се изисква утаяване на асфал-
тени чрез добавяне на алкани към чист или 
смесен суров петрол. От друга страна е необ-
ходимо разделянето на фракции: наситени 
въглеводороди, арени, смоли и асфалтени 
(SARA) (Guzmán, Ancheyta, Trejo и съавт. 
2016), за прогнозиране на колоидната стабил-
ност. 

Конверсията на тежките горива все още е 
основна икономическа грижа за нефтопрера-
ботвателните заводи по целия свят. Неотдав-
нашните открития на лекия нефт в Северна 
Америка е намалил акцента върху процесите 
на конверсия на тежък нефт, но балансът на 
суровините, които се обработват, все още 
включват съдържание на значителни количес-
тва тежка сурова фракция, за процесът включ-
ващ преработване на тежки фракции или про-
цесът „хидрокрекинг в кипящ слой“. В тази об-
ласт оперативното предизвикателство е пре-
дотвратяването на формирането на солидна 
фаза, която предизвиква замърсяване на обо-
рудването. Формираната фаза, се нарича 
утайка (седимент) (Sayles, Ohmes, 

Manner, 2015). 
 

 
 
Фиг. 2. Конфигурация на реактор за инсталация „хидрокрекинг в кипящ слой“ (Sayles и съавт., 

2015) 
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Седиментацията е трудно да се дефинира, 
но консенсус се постига по теория, състав и 
поведение, което предизвиква нейното форми-
ране (Sayles, Ohmes, Manner, 2015), (Sayles и 
съавт., 10/19-20/88), (Kunnas и съавт., Hydro. 
Proc., 10/10). 
 
Видове методи за редуциране на седимен-
тите в нефтопроизводството 

Съществуват няколко способа за  отстраня-
ване на асфалтеновите натрупвания в резерво-
ари, тръби и други производствени съоръже-
ния на нефтопроизводството. Първите два са: 
механични остъргвания и промивки с разтво-
рители. Въпреки, че провеждането на съответ-
ните операции са чести, асфалтените продъл-
жават да се утаяват (Albannay, Masuzawa, 
Dabbouk, 2010).  

В момента се оценява друг метод за конт-
рол на асфалтените, така наречената химична 
профилактика, като се използват два класа до-
бавки, които могат да предотвратят седимен-
тирането им по време на производството: така 
наречените инхибитори и дисперсанти (Balson 
и сътр., 2002), (Gupta, Szymczak, Brown, 2009). 
Добавките, използвани за отстраняване на се-
диментите от асфалтени, се впръскват в малки 
количества (˂1000 ppm)  (Izquierdo, Rivas, 
1997) непрекъснато, в сравнение с разтворите-
лите, които се използват само при съответните 
операции (Abdallah и съавт., 2010). 

Асфалтеновите инхибитори осигуряват ис-
тинско инхибиране, защото предотвратяват аг-
регацията на асфалтеновите молекули. Тъй 
като те могат да повлияят на флокулационния 
натиск на асфалтените, следователно утаява-
нето и отлагането на асфалтените в сондажа 
може да бъде изместено до точка в производс-
твената система, където те могат да бъдат тре-
тирани по-лесно (Marques, Gonzalez, Monteiro, 
2004), (Smith и съавт. 2008). Като цяло инхи-
биторите са вид полимери или смоли (Kelland, 
2014). За да се избегне агрегацията на асфалте-
новите молекули, инхибиторът се нуждае от 
няколко точки на молекулно взаимодействие 
за добро инхибиране, което обяснява необхо-
димостта от полимери. Освен това, ако съ-
държа дълги алкилови вериги, в този случай е 
възможно да разпръсне асфалтеновите агре-
гати (Barcenas, Orea, Buenrostro-Gonzalez и съ-
авт., 2008). Пептизацията на асфалтените в 
алифатни разтворители, използващи петролни 
смоли, показва, че естествените смоли, изоли-
рани от тежкият суров петрол на Боскан, имат 

добър ефект върху стабилизирането на асфал-
тени в суровия нефт на El Furrial от Венецуела 
(Carnahan, Salager, Anton, 2007). Сред различ-
ните химични съединения, тествани за инхи-
биране на утаяването на асфалтените в суров 
нефт, нейонните повърхностноактивни вещес-
тва, като етоксилирани алкохоли/феноли, 
предлагат добра ефективност за инхибиране 
на утаяването на асфалтените. Резултатите по-
казаха, че ефективният инхибитор трябва да 
проявява значително взаимодействие с асфал-
тените и суровия петрол, с други думи, разтво-
римостта на добавките в нефта е важна (da 
Silva Ramos, Haraguchi, Notrispe и съавт., 
2001). Резултата за инхибирането на асфал-
тени чрез наночастици показва, че рутиловите 
наночастици (TiO2) могат ефективно да по-
добрят стабилността на асфалтените в кисела 
среда с pH˂4. В алкална среда тези наночас-
тици не са в състояние да предотвратят утая-
ването на асфалтените (Mohammadi и съавт., 
2011). Наскоро през 2016 г. Lu и негови колеги 
изучават приложението на алуминиеви нано-
частици (Al2O3) за инхибиране на седименти-
рането чрез допълнително инжектиране на 
CO2. Счита се, че фините частици осигуряват 
висока ефективност на този вид инхибиране 
(Lu, Li, Fan и съавт., 2016). Освен това тези 
алуминиеви наночастици могат да предотвра-
тят утайки от асфалтени с концентрация до 2 
ppm (Meneses, Zabala, Rodríguez, 2016). Дори 
при много ниска пропускливост, инжектира-
нето в резервоара на нано-флуиди, съдържащи 
алуминиеви нано частици имат добри резул-
тати в предотвратяването на утаяване на ас-
фалтени по време на производството на нефт 
(Romero и съавт., 2013). 

Повечето от дисперсантите са неполимерни 
повърхностноактивни вещества, използвани 
за намаляване на размера на флокулираните 
асфалтенови частици (Kelland, 2014). Тези 
дисперсанти не засягат точката на флокулация 
на асфалтените, но те разпръскват флокулира-
ните частици, за да ги задържат в суспензия в 
нефта (Asomaning, Yen, 2002). Полярните 
и/или аренови групи повърхностноактивни ве-
щества взаимодействат с агрегираните асфал-
тени и дългите алкилни вериги в периферията 
на асфалтеновия агрегат, помагайки да се про-
мени полярността от външната страна на агре-
гата и да се направи по-диспергираща се в су-
ровия нефт (Barcenas и съавт., 2008). Това 
също може да намали вискозитета на горивото 
(Ovalles, Rogel, Segerstrom, 2011), докато 
други дисперсанти могат да забавят или да 
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спрат флокулацията и агрегацията на асфалте-
ните (Kraiwattanawong и съавт., 2009).  

В литературата са посочени няколко видове 
диспергиращи агенти и повърхностноактивни 
вещества (Chen и съавт., 2012),( Marcano, 
Moura, Cardoso и съавт. 2015). Силни орга-
нични киселини като додецилбензен сулфо-
нова киселина (DBSA, n-C12H25-C6H4-SO3H) 
и други дълговерижни органични повърхнос-
тно активни агенти като нонилфенол (NP, n-
C9H19 C6H4-OH) (Al-Sahhaf, Fahim, Elkilani, 
2002), (Chang, Fogler, 1994). Повечето проуч-
вания изследват ефекта на дисперсантите 
върху седиментирането на асфалтените, изме-
рено по отношение на количеството на агента, 
необходим за утаяване на тези съединения 
(Ostlund, Nyden, Fogler и съавт., 2004), 
(Permsukarome, Chang, Fogler, 1997). Силните 
органични киселини, особено DBSA, обработ-
ват чрез атака на хетероатомните центрове на 

молекулите на асфалтените (Hashmi, 
Firoozabadi, 2012b), (Hashmi, Zhong, 
Firoozabadi, 2012). Въпреки че, описаните в 
литературата данни, за нейоногенните диспер-
санти, не играят ролята на разтворители на ас-
фалтените, те могат да бъдат ефективни при 
стабилизиране на асфалтеновите суспензии 
при много ниски дози, в някои случаи могат да 
достигнат 10 ppm (Hashmi, Firoozabadi, 2011). 
На фиг. 3. са илюстрирани резултатите от HFT 
анализ на нефтени остатъци от H-Oil, които 
показват положителни резултати по отноше-
ние на количеството седименти при TSP (седи-
менти след термично стареене) и TSE (общо 
съдържание на седименти)  седименти, дости-
гащи до стойности 0,09 (TSP) и 0,04 (TSE) (ко-
личество седименти в тегл.%) и приложение 
на DBSA с концентрация от 4 тегл.%. 

 
Фиг. 3. Ефектът от обработка с DBSA, резултати от TSP (общ потенциален седимент, след тер-

мично стареене) и TSE (общо съдържание на седименти) HFT анализ (Stratiev, Dinkov, 
Shishkova, 2016) 

 
Заключение 

 
От проучените и представени данни в нас-

тоящата статия можем да направим заключе-
ние, че асфалтените като най-тежката и най-
полярна фракция на суровия нефт допринасят 
за формирането на седименти. Счита се, че хи-
мичният състав и структура на петрола играят 
основна роля в оценката на стабилността. Не-
съвместимите смеси от суров нефт могат да 
доведат до флокулация и отложения на асфал-
тени. Асфалтените в суровия нефт имат коло-
идна форма, която се стабилизира от естестве-
ните нефтени смоли. Наличието на вода в пет-
ролните резервоари създава предпоставка за 
формиране на асфалтенови седименти, което 
води до асфалтенова дестабилизация в суро-
вото гориво и това може да причини проблеми 

с формирането на емулсия нефт-вода, загря-
ване на топлообменника и натрупване на кокс 
в пещните тръби. Поради тази причина е необ-
ходимо адекватно реагиране, за отстраняване 
на проблемните участници и корекция на про-
цеса на производство. Температурата има 
също комплексно влияние върху стабилноста 
на асфалтените. Отделните фактори влияят 
върху промяната на колоидната стабилност на 
нефтените дисперсни системи и от своя страна 
водят до процес на агломерация, и формиране 
на седименти. Тези процеси са източник на 
много проблеми, включително тенденцията 
им да повредят резервоара и способността им 
да подпушат тръби и други производствени 
съоръжения. Предизвикателството в работата 
с асфалтените е да се предотвратят условията 
водещи до седиментиране. Добавки като аро-
матни разтворители могат да намалят растежа 
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и агрегацията на асфалтените, както смоли и 
други по-ароматни компоненти на нефта могат 
да стабилизират асфалтените в суспензия. 
Въпреки, че в литературата не е посочен стан-
дартен метод за определяне на   колоидната 
стабилност, е необходимо приложението на 
тестове за предвиждане на стабилността на 
нефта при дадено производство. За отстраня-
ване на асфалтеновите формации в нефтопро-
изводствените съоръжения се провеждат меха-
нични остъргвания или промивки с разтвори-
тели. Последният представен метод за контрол 
на асфалтените е така наречената химична 
профилактика. Тя включва приложението на 
два класа добавки, които се считат за най-
ефективни, така наречените инхибитори и дис-
персанти.  

Конверсията на тежките горива все още е 
основен икономически проблем,  за нефтопре-
работвателните заводи по целия свят. Опера-
тивното предизвикателство в тази област е 
тенденцията за предотвратяване формирането 
на седименти, предизвикващи повреда и за-
мърсяване на оборудването.  

Проблемът с формирането на асфалтенови 
седименти  в нефтопроизводството все още не 
е разрешен напълно, това налага търсенето на 
бъдещи алтернативи в тази насока. 
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