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Abstract: The chemical, physical and physicochemical characteristics of Einkorn wheat 

(Triticum monococcum), a representative of diploid wheat and Emmer wheat (Triticum 

dicoccum), a representative of tetraploid wheat have been studied. Based on the obtained 

results, technological characteristics of the milling and baking quality of the studied cereals 

have been made, with respect to their future application in the production of wholemeal 

flours for food purposes. The specific features of the studied grains and their technological 

potential for obtaining wholemeal flours with different product composition and properties 

are taken into account. 

Key words: einkorn, emmer, wholemeal flour, technological characteristics. 

ТЕХНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ЛИМЕЦ (T. MONOCOCCUM) И ЕМЕР (T. DICOCCUM), 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ БРАШНА 
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Резюме: Изследвани са химичните, физичните и физикохимичните показатели на 

еднозърнест лимец (Triticum monococcum), представител на диплоидните пшеници и 

двузърнест емер (Triticum dicoccum), представител на тетраплоидните пшеници. На 

базата на получените резултати е направена технологична характеристика на 

млевното и хлебопекарно качество на изследваните зърнени суровини, с оглед 

тяхното бъдещо приложение при производството на пълнозърнести брашна за 

хранителни цели. Отчетени са специфичните особености на изследваните зърнени 

суровини и техния технологичен потенциал за получаване на пълнозърнести брашна, 

с запазен продуктов състав и свойства.  

Ключови думи: лимец, емер, пълнозърнесто брашно, технологична характеристикa. 

 

 

1. Introduction 

Since ancient times, people have cultivated 

various food plants such as Einkorn wheat - Triticum 

monococcum (single-grained Einkorn), Emmer 

wheat - Triticum dicoccum (two-grained Einkorn), 

regarded as ancestors of modern soft wheat [1, 2, 3]. 

They were separated from the wild environment in 

which they typically grow and were cultivated by a 

simple initial selection, which subsequently with the 

help of selection evolved into modern forms of wheat 

we are familiar with today.  

Triticum monococcum L. ssp. monococcum 

(Einkorn wheat), is one of the representatives of 

diploid wheat as part of their evolutionary 

development. The representative of the group of 

tetraploid wheat Triticum turgidum L. ssp. dicoccum 

(Emmer wheat) is a domesticated form derived from 

Triticum turgidum spp. dicoccoides (wild emmer 

wheat). Emmer wheat (T. turgidum L. spp. dicoccum 

[Schrank ex Schübler] Thell) and Einkorn wheat  

(T. monococcum L. ssp. monococcum) are cultivated 

wheat species of ancient origin [4, 5, 6, 7]. 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 8



 

In recent years, there has been a growing 

interest in food products from the forgotten ancient 

wheat species Einkorn and Emmer. These are food 

products, most often based on wholemeal flours 

produced from these raw materials, which have a 

high nutritional value and complete composition. 

This is the main reason for the creation of such food 

products in increasing volume and assortment 

composition [8, 9, 10]. Emmer wholemeal flour is 

known to be high in protein. Einkorn wholemeal 

flour should be used for bread up to three days after 

grinding the grain [11, 12]. 

The processing of Einkorn and Emmer into 

wholemeal flours requires technology that allows the 

grain to be transformed into a wholemeal product - 

flour with a complete chemical and nutritional 

composition, and properties of the grain from which 

it was obtained by gentle processing. Wholemeal 

flours should, as required, include all the anatomical 

parts of the whole grain in their original quantities 

and proportions, which brings them as close as 

possible to the composition of the natural grain raw 

materials from which they are obtained [13, 14]. It is 

therefore necessary to establish appropriate milling 

parameters in order to obtain wholemeal flours 

intended for various nutritional purposes. This will 

allow the creation of finished products from Einkorn 

and Emmer, characterized by high quality and 

preserved nutritional composition. 

In order to evaluate the technological quality 

of a given grain and to make a comparative 

characteristic of different grain raw materials, it is 

necessary to perform experimental milling by a 

standardized validated method, such as  

AACCI 26-70.01. It has been found that the milling 

method significantly affects the quality of the flour, 

the rheological properties of the dough and the 

quality of the bread obtained [15]. 

The quality of the obtained flour product can 

be indirectly assessed by analyzing the physical 

properties of wheat grains [16]. 

Einkorn and Emmer flours, compared to 

ordinary bread wheat, are usually of low baking 

quality, which makes them difficult to use in the 

production of high-quality bread. This necessitates 

the need for rheological research and trial laboratory 

baking. The Einkorn and Emmer tests are known to 

have low elasticity and strength [17]. 

Bread made from Einkorn and Emmer flour 

does not have the same consumer quality as that 

made from traditional wheat flour, but given its 

specific pleasant taste, aroma and yellow color, 

overall contribute to good consumer perception. The 

characteristic yellow color of Einkorn flour is due to 

the high content of the carotenoid pigment lutein  

[18, 19, 20]. 

The need for a comprehensive preliminary 

assessment of the technological quality of grain raw 

materials is an important preparatory stage of the 

technological process for obtaining a whole grain 

product of desired and high quality. This may 

contribute to the development of Einkorn and Emmer 

wholemeal bread production technology, which is 

better accepted by consumers [21]. 

 

The aim of the present study is to provide a 

technological characteristic of the milling and baking 

quality of two representatives of the ancient cereals - 

Einkorn wheat (Triticum monococcum L.) and 

Emmer wheat (Triticum dicoccum). 

2. Materials and methods 

The following samples were selected and 

purchased for further studying: grain Einkorn wheat 

- [22] from the company Agrarian Industrial 

Complex Slavey Ltd, village of Ryahovo, Republic 

of Bulgaria; grain Emmer wheat - [23] from 

Hodmedod Ltd, United Kingdom of Great Britain. 

The delivered grain raw materials are pre-peeled 

from flower chaff and cleaned of impurities. 

The following analytical methods were used 

for the analysis: 

-Standard procedures for sampling, grinding - [24]; 

-Milling method with certified roller mill Chopin 

CD1 Mill, preparation, cold conditioning, milling to 

flour yield 70% with average moisture of 

14,0±0,22%. The formation of the ready to use flours 

for baking is carried out by blending all the fractions 

obtained by milling, in proportions they were before 

grinding - [25]; 

-Determination of the hectolitre mass of cereals, HL 

mass, kg/100dm3 - [26]; 

-Determination of selected physico-chemical 

parameters of cereals and oilseeds by Inframatik 

9200, Moisture - NIR%, Hardness - NIR% - [27]; 

-Determination of nitrogen content and calculation 

of crude protein content. Kjeldahl method % - [28] 

-Sedimentation number by the method of Green, Sed. 

rate Green,ml - [29]; 

-Determination of the Falling Number to Hagberg-

Perten, Falling Number, s - [30]; 

- Yield of wet gluten, content %, by washing the 

dough obtained from  bonified (by moisture) amount 

of flour and dest. water, under a stream of running 

water - [31]; 

-Quality of wet gluten, mm, according to the 

indicator “gluten relaxation”, by determining the 

difference in mm between the final and initial d, mm 

of a gluten ball with a mass of 4 g after 60 min at 

t30oС - [32]; 

-Gluten Index %, determined by washing dough 

obtained from Glutomatic System, Perten 

(Glutomatic 2200; Gluten Index Centrifuge) - [33]. 
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-Rheological properties of white flour dough 

determined with Alveo Consistograph NG – Chopin- 

[34, 35, 36]; 

-Rheological properties of white flour dough using 

Brabender Farinograph - [37]; 

-Laboratory baking test, dough preparation [38],  

ingredients: baking: wholemeal flour - 100%, Yeast 

[39] - 3%, Salt [40] - 1,5%, Water [41] - 48÷58%. 

Kneading mixer time min: slow 5 / fast 10, short 

dough division for 260 g floor, for 580 g molds, 

relaxation of the dough 10 min., fermentation final 

45÷50 minutes at 35oC, baking time 20÷25 minutes 

and temperature 220oC. Organoleptic and physical 

indicators of the quality of bread are determined 

three hours after baking. Mass, g - according to a 

generally accepted method; Volume - the method of 

displacement with small, homogeneous grain 

generally accepted method Volume of bread, cm3; 

Specific volume, in relation to the volume of the 

bread to its mass, Sp.Volume,cm3/g - [42]; 

-Determination of moisture content, % - [43]. 

All experiments  were done in five replicates. The 

statistical processing and analysis of the obtained 

data was done with Statgraph 2.0 software. 

 

The research was conducted  in the 

laboratories of the Department of Technology of 

Cereals, Fodder, Bakery and Confectionery Products 

at the University of Food Technologies - Plovdiv, as 

well as in the laboratory facilities of Max Mel Ltd., 

and Dobrudzhanski Hlyab SA, Dobrich and partners. 

3. Results and discussion 

Table 1 presents the results obtained for the 

physical, physicochemical and chemical parameters 

of the studied raw materials. Einkorn and Emmer 

analyses were performed on pre-peeled grain, i.e. the 

share of flower chaff in the grain and its composition 

are not presented in the study. 

The Einkorn has a high hectolitre mass of  

81 kg/100dm3, which shows a relatively high grain 

density and performance, in contrast to the Emmer - 

74 kg/100dm3. High levels of hectoliter mass are an 

indicator of potentially high yields of flour due to the 

high content of endosperm in them. Hardness as an 

indicator of a dense and strong endosperm structure 

in Emmer is 44%, and in Einkorn (42%), indicates 

relatively small differences in the values of this 

indicator. 

It is a known fact that Emmer wheat grains 

(two-grained Einkorn), are difficult to crushed 

during machine processing. This was also observed 

in our experiments, as a large amount of semolina 

was obtained during the crushing. This required 

greater mechanical effort to achieve the desired size 

and yield. An important characteristic of Einkorn 

wheat (single-grained Einkorn) is the easier grinding 

Table 1. Results of physical,physicochemical and 

chemical analyses of cereals 

 

of the grains and the higher degree of grinding. The 

protein content in both raw materials is 11,2 and 

17,0%, respectively, and the sedimentation number 

is 44 and 46ml, respectively, which is an indicator of 

a relatively good protein supply. The amount of wet 

gluten content in Emmer is 19,2%, and the gluten 

relaxation - 12mm (Grain, abbreviation in table 1 - 

G). The flour obtained from Emmer has a wet gluten 

content of 20% and a relaxation of 13mm, and 

Einkorn has a low level of wet gluten content of 2,5% 

(Flour, abbreviation in table 1 - F). 

Despite the low yield of wet gluten, 

especially in Einkorn, this is typical for these two raw 

materials. The amylolytic activity of Einkorn and 

Emmer is below 60s, which indicates high alpha-

amylase activity. Their gluten index is 54,2% and 

56,7%, respectively. The obtained values of this 

indicator are a sign of reduced, as a physical 

structure, gluten with expected  low potential for 

baking quality. 

 

The results of the rheological analyses of the 

flours from the studied cereal raw materials Einkorn 

and Emmer are presented in Table 2. 

Their rheological characteristics are  

deteriorated, compared to bread wheat - [44]. The 

results showed a lack of elastic properties for the 

Einkorn and Emmer . The analysis of the obtained 

results for both raw materials showed reduced 

deformation energy: 27 and 73 W,10E-4J, 

respectively, and the configuration of the curve in 

Technological  

parameter 

Emmer 

Grain 

Einkorn 

Grain 

G*-Moisture - NIR, % 10,4±0,04 12,5±0,02 

G*-Hardness - NIR, % 44±0,91 42±0,48 

G*-Protein content, % 17,0±0,46 11,2±0,46 

G*-Sed.rate Green, ml 46±2,11 44±2,01 

G*-HL m.,kg/100 dm3 74±0,50 81±0,52 

G*-Falling Number, s <60 <60 

G*-Wet gluten c., % 19,2±0,21 - 

G*-Gluten relax., mm 12,0±0,01 - 

F*-Wet gluten c., % 20,0±0,12 2,5±0,01 

F*-Gluten relax., mm 13,0±0,02 - 

F*-Gluten Index, % 54,2±0,14 56,7±0,01 

*Legend of abbreviations:  G - results obtained 

at the grain by standard methodology; F - results 

obtained at the flour by grinding methodology 

described and preparation (2. Materials and 

methods - Milling method with certified roller 

mill Chopin CD1 Mill, by approved validated 

method AACC-26-70.01). 

Average value ±SD (n=5) 
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Table 2. Results of rheological analyses of cereal 

 

 

the P/L ratio – 2,24 and 2,09 thus indicating lower 

quality compared to bread wheat. Emmer dough was 

more stable than Einkorn - 711 (PrMax, mb), as the 

latter. In order to compare and to objectively evaluate 

the physical properties of the dough in the same 

observed range, it was necessary to perform dough 

kneading with the same consistency of the dough. 

When analyzed on a consistograph with an adapted 

Einkorn test, it is difficult to reach the set consistency 

of PrMax – 1700mb. This is mainly due to the highly 

sticky dough even at a constant value - 711mb, 

adapted to 1700mb, or 1073mb, which is outside the 

tolerance interal of ± 7% to accept the result. 

Relatively similar results are observed in the dough 

formation in the consistograph analysis for both raw 

materials. The water absorption of Emmer is higher 

than that of Einkorn (Consistograph test , WA-AH  

59 ÷ 42,3%). The stability Tol, s, of Emmer dough 

was low in the range D250 - D450mb, ie there is a 

pronounced softening of the dough. In the 

farinograph tests, the consistency reached the desired 

500FE. The water absorption at Farinograph test of 

Emmer is higher than that of Einkorn (WA 60,5 ÷ 

53,2%). The highest stability of the dough - S, min, 

is reported at Emmer 06:00 min:ss, and at Einkorn 

03:30 min:ss. Faster softening of the dough was 

observed with Einkorn, DS (ICC) - 140FE, compared 

to Emmer 100FE. This information shows an overlap 

in area D250 - D450mb of the consistograph. In both 

crops, the dough is obtained with specific and 

different rheological properties from those adopted 

for soft wheat bread. 

Photos of the wholemeal breads obtained by 

trial baking are illustrated in Fig. 1, and the quality 

characteristics in Table 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Images of wholemeal bread from 

laboratory test baking of selected types of cereals: 

1-Emmer; 2- Einkorn 

 

 Table 3. Results of laboratory test baking 

 

The volume of bread obtained from the two 

raw materials is almost identical (2% SD), despite 

their relatively low values. The organoleptic 

characteristics specific to these raw materials stand 

out in the bread, such as the pleasant yellow color in 

Einkorn and the light brown-yellow color in Emmer. 

Although in general the physicochemical and 

rheological profile of the dough and bread from these 

two raw materials shows a relatively low quality, in 

the end an acceptable and organoleptically pleasant 

bread was obtained. 

Technological  

parameter 

Flour 

Wheat 

Flour 

Wheat 

Emmer  Einkorn 

Alveograph, constant hydration 

  (1)*     P, mm H2O 67 38 

  (2)*     L, mm 32 17 

  (3)*     W, 10E-4J 73 27 

  (4)*     P/L 2,09 2,24 

  (5)*     Ie, % 0 0 

Consistograph, constant hydration 

  (6)*     PrMax, mb 1865 711 

Consistograph, adapted hydration,  

consistency PrMax – 1700 mb 

  (7)*      PrMax, mb 1829 1073 

  (8)*     TPrMax, s 60 82 

  (9)*     Tol, s 82 - 

(10)*     D250, mb 1159 251 

(11)*     D450, mb <500 <500 

(12)*     WA-AH, 14 % 59,0 42,3 

Farinograph, adapted hydration,  

consistency TC – 500 FE 

(13)*     WA, %  60,5 53,2 

(14)*     TC, FE  490 510 

(15)*     DDT, min:ss 01:60 01:30 

(16)*     S, min:ss 6:00 3:30 

(17)*     DS (ICC), FE 100 140 

* Legend of abbreviations: (1)  maximum 

overpressure; (2)  extensibility;  (3)  deformation 

energy; (4)  configuration ratio of the curve; (5) 

elasticity index; (6) and (7) maximum pressure 

value recorded, dough formation; (8)  dough 

formation time; (9) tolerance, stability dough; 

(10) and (11)  dough softening report area; (12)  

water absorption of dough by adapted hydration; 

(13)  water absorption; (14)  consistency; (15)  

time to form the dough; (16)  stability of the 

dough; (17)  softening the dough. 

Parameter 1-Emmer 2-Einkorn 

Volume of bread, cm3 560±2,74 550±5,47 

Sp.Volume, cm3/g 2,66±0,03  2,55±0,06 

Average value ±SD (n=5) 
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4. Conclusion 

From the conducted analyses the following 

conclusions could be made: 

Studies of physical, physicochemical and 

chemical parameters (hectolitre mass, hardness, 

protein content, wet gluten content and quality) have 

shown that the Einkorn and the Emmer wheat types 

differ in value compared to each other and to bread 

wheat. The Emmer wheat has exhibited higher 

hardness, protein content, wet gluten content and 

higher quality than Einkorn wheat. 

The rheological tests and the studied 

rheological parameters obtained from the 

alveograph, farinograph and consistograph have 

largely reflected the behavior of the dough during 

kneading - sticky, unstable in consistency and 

difficult to process - typical problems of these two 

types of raw materials. 

The baking tests have indicated a higher 

baking quality of Emmer wheat, compared to 

Einkorn wheat in terms of volume and relative 

volume of bread. 

 Based on the obtained results, it can be 

assumed that the studied wheat types Einkorn and 

Emmer have technological potential as raw materials 

for the production of wholemeal flours with 

preserved and complete nutritional composition and 

properties. 

 

REFERENCES 

1. Miedaner, T., Longin F., In book: Neglected 

Cereals From Ancient Grains to Superfood, 

Erling Verlag GmbH & Co. KG, 2016, 7-87, 

ISBN: 978-3-86263-123-0. 

2. Daskalova, N., Demirova, R., Einkorn 

wheat: origin, importance and application in 

breeding programs (а review), Rastenievadni 

nauki, 2018, 55(4): 35-49. 

3. Elmazov, E., In book: The original bread, 

einkorn,the wild grain of ancient times, 

Heliopolis, 2009, ISBN 978-954-578-230-5. 

4. Arzani, А., In Academic Press book: Flour 

and Breads and their Fortification in Health 

and Disease Prevention 1st Edition, Chapter 

7 - Emmer (Triticum turgidum spp. 

dicoccum) Flour and Breads, Elsevier., 

2011, 69-78, ISBN: 9780123808868. 

5. Olivos, E., Noni, I., et al., Phenolic acid 

content and in vitro antioxidant capacity of 

einkorn water biscuits as afected by baking 

time, European Food Research and 

Technology, 2021, 247:677–686. 

6. Vasileva, A., Durakova, A., Toshkov, N., 

Sorption characteristics of Bulgarian 

Einkorn flakes, IOP Conference Series 

Materials Science and Engineering, 2020, 

878:012056. 

7. Slageren, M. van, Payne, T., Concepts and 

nomenclature of the Farro wheats, with 

special reference to Emmer, Triticum 

turgidum subsp. dicoccum (Poaceae),The 

Board of Trustees of the Royal Botanic 

Gardens, Kew, 2013, vol. 68: 477-494, 

ISSN: 1874-933X. 

8. Hidalgo, A., Brandolini, A., Nitrogen 

fortilisation effects on technological 

parameters and carotenoid, tocol and 

phenolic acid content of einkorn (Triticum 

monococcum L. subsp. monococcum): A 

two-year evaluation, Journal of Cereal 

Science, 2017, 73:18-24. 

9. Frakolaki, G., Giannou, V., et al., Chemical 

characterization and breadmaking potential 

of spelt versus wheat flour, Journal of Cereal 

Science, 79, 2018. 

10. Moroni, A., Chung, W., et al., Whole grain 

flour technology, stability and functionality, 

Conference at: Milan, Italy: ICC/AISTEC - 

"Grains for feeding the world", 2015. 

11. Petkova, Z., Magdelana, S., et al., 

Comparison of some bioactive components 

of emmer wheat [Triticum dicoccum 

(Schrank) Schübler] cultivars from two 

different origins grown under the same 

conditions. Food and Health, 2019, 5(3),  

160-167. 

12. Izambaeva, A., Bozadjiev, B., et al., 

Chemico-technological characteristics and 

antioxidant activity of wholemeal einkorn 

flour and bread, Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 22 (No 2), 2016, 331-

338. 

13. Zhang, G., Hamaker, B., In book: Whole 

Grains and Health, Whole grain 

Carbohydrates, 2021, ISBN978-1-118-

93943-7. 

14. Kamp. J.W. van der, Poutanen, K., et al., The 

HEALTHGRAIN definition of ‘whole 

grain’, Food & Nutrition Research, 2014, 

vol. 58 (1). 

15. Reddy, P., Trood, I., Dubat, A., AACCI 

approved methods technical committee 

report on using the Chopin CD1 laboratory 

mill for experimental milling (AACCI 

Approved Method 26-70.01), Cereal Foods 

World , 2015, 60 (5):234-238. 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 12



 

16. Belcar, J., Sobczyk, A., et al., Characteristics 

of Technological Properties of Grain and 

Flour from Ancient Varieties of Wheat 

(Einkorn, Emmer and Spelt), Acta 

Universitatis Cibiniensis Series E: Food 

Technology, 2020, 269-278, Vol. XXIV,  

no. 2. 

17. Guerrini, L., Napoli, M., et al., Wheat Grain 

Composition Dough Rheology and Bread 

Quality as Affected by Nitrogen and Sulfur 

Fertilization and Seeding Density, 

Agronomy, 2020, 10(2), 233. 

18. Belcar, J., Sobczyk, A., et al., Evaluation of 

Flours from Ancient Varieties of Wheat 

(Einkorn, Emmer, Spelt) used in Production 

of Bread, Acta Universitatis Cibiniensis 

Series E Food Technology, 2021, 53-56, 

Vol. XXV, no. 1. 

19. Guerrini L., Parenti O., et al., The 

breadmaking proces of ancient wheat. A 

semi-structured interview to bakes, Journal 

of Cereal Science, 2019, 87:9-17. 

20. Shewry, R.P., Hey, S., Do “ancient” wheat 

species differ from modern bread wheat in 

their contents of bioactive components?, 

Journal of Cereal Science, 65, 2015, 236-

243. 

21. Navarro, J., Moiraghi, M., et al., Effect of 

Wholewheat Flour Particle Shape Obtained 

by Different Milling Processes on 

Physicochemical Characteristics and Quality 

of Bread, Food Technology and 

Biotehnology, 2020, 58(3). 

22. Cereals - Einkorn wheat, grain harvest 2020 

and certificate, the company AIC Slavey 

Ltd, Republic of Bulgaria. 

23. Cereals - Emmer wheat, grain harvest 2020 

and certificate, the company Hodmedod Ltd, 

United Kingdom of Great Britain. 

24. BDS 754:1980/4:2003. Milled products. 

Rules for sampling and methods of test. 

25. AACCI Approved Method 26-70.01. 

Experimental Milling Methods; Chopin CD1 

Laboratory Mill Method. 

26. BDS EN ISO 7971-2:2009. Determination 

of bulk density, called "hectolitre mass". 

27. AACC 39-25. Infrared Analysis Methods; 

Near-Infrared Methods-Guidelines for 

Model Development and Maintenance. 

28. BDS EN ISO 5983-1:2006. Determination 

of nitrogen content and calculation of crude 

protein content. Part 1: Kjeldahl method. 

29. ICC 116. Determination of the 

Sedimentation Value (according to Zeleny). 

30. BDS EN ISO 3093:2010. Determination of 

the Falling Number to Hagberg-Perten.  

31. BDS 754:1980/4:2003. Milled products. 

Rules for sampling and methods of test. 

32. BDS 754:1980/4:2003. Milled products. 

Rules for sampling and methods of test. 

33. AACC Method No. 38-12, ISO 21415. 

Gluten Methods; Wet Gluten, Dry Gluten, 

Water-Binding Capacity, and Gluten Index. 

34. Dubois, M., Dubat, A., Launay, B., In book: 

The AlveoConsistograph Handbook, A 

volume in American Associate of Cereal, 

2008, 57-64, ISBN 978-1-891127-56-4.  

35. AACC Method No. 54-50.01 Determination 

of the Water Absorption Capacity of Flours 

and of Physical Properties of Wheat Flour 

Doughs, Using the Consistograph. 

36. BDS CEN/TS 15731:2008 Cereals and 

cereal products - Common wheat (Triticum 

aestivum L.) - Determination of alveograph 

properties of dough at adapted hydration 

from commercial or test flours and test 

milling methodology. 

37. BDS ISO 5530-1:2004. Wheat flour — 

Physical characteristics of doughs — Part 1: 

Determination of water absorption and 

rheological properties using a farinograph. 

38. Vangelov, A., Karadjov, G., "Technology of 

bread and products", manual for laboratory 

exercises, Plovdiv, 1993. 

39. BDS 483-80, Certificate of quality of the raw 

material "Yeast bread pressed". 

40. Ordinance № 23 on the requirements to the 

composition and characteristics of salt for 

food purposes, SG, issue 11 of 2001. 

41. EN 806-1:2003, Ordinance № 9 on the 

quality of water intended for drinking and 

household needs, SG, issue 30 of 2001. 

42. BDS 3412:1979. Bread and bread products. 

Regulation for taking samples and testing 

methods. 

43. BDS EN ISO 712:2010. Determination of 

moisture content - Reference method. 

44. Popper, L., Schäfer, W., Freund, W., In book 

Future of Flour. A Compendium of Flour 

Improvement, Agrimedia GmbH, 2006, 17-

100, ISBN: 978-3-86037-309-5 

 

 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 13



 

АНАЛИЗ НА ТЕКСТУРНИЯ ПРОФИЛ НА 

МАРИНОВАНО ТЕЛЕШКО МЕСО 
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Резюме: Използвано е месо от  телешко контрафиле, което е порционирано на 

едропорционни, порционни и дребнопорционни полуфабрикати, според 

изискванията, нормативите и използваната практика в кулинарната технология. 

Полуфабрикатите са мариновани в шест вида билкови екстракти (маслени и 50% 

водно- етанолни)  от 6 български растения (Thymus callieri, Hypericum perforatum, 

Cirsium ligulare, Crataegus monogyna – Flowers, Crataegus monogyna – Fruits, 

Juniperus communis)  и след това топлинно обработени. Използван е топлинен 

процес – печене при различни термични режими. Определени са  текстурните 

характеристики  на обработените проби месо, включващи показателите – 

твърдост, якост, еластичност, жилавост, сочност и лепкавост чрез 

инструментална оценка на текстурен анализатор – устройство, което изследва 

резистентността на тъканите, както при срязване, така и при натиск на 

пробата. Използван е метод на срязване Warner–Bratzler.  

Ключови думи: телешко контрафиле, текстура, издръжливост на рязане, билкови 

маринати  

ANALYSIS OF THE TEXTURAL PROFILE OF 

MARINATED VEAL 
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Abstract: Beef meat is used, which is portioned into large portions, portions and small 

portions of semi-finished products, according to the requirements, standards and practice 

used in culinary technology. The semi-finished products are marinated in six types of 

herbal extracts (oil and 50% water-ethanol) from 6 Bulgarian plants (Thymus callieri, 

Hypericum perforatum, Cirsium ligulare, Crataegus monogyna - Flowers, Crataegus 

monogyna - Fruits, Juniperus communis) and then. A thermal process was used - baking at 

different thermal regimes. The textural characteristics of the processed meat samples were 

determined, including the indicators - hardness, strength, elasticity, toughness, juiciness 

and stickiness by instrumental evaluation of a texture analyzer - a device that examines 

tissue resistance, both in shear and pressure of the sample. The Warner – Bratzler shear 

method was used. 

Key words: beef counterfilet, texture, strength of shearing cutting test, herbal marinades  
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1. Въведение 

 

Използването на процесите сухо или 

мокро мариноване на месо и месни продукти 

навлиза все по – вече в  хранителната индустрия 

за подобряване на органолептичните и 

сензорните характеристики, функционалните 

свойства и трайността на месото [1].  

Мариноването е често използван метод, 

при които чрез накисване, инжектиране или 

тумблиране в мускулната тъкан на различни 

видове месо и месни продукти е въведена вода, 

сол и различни течни или сухи съставки. 

Използването на разтворите за мариноване, 

поради задържането на добавената вода,  води 

до подобрявне на сочността, нежността и  също 

така и увеличаване на теглото на готовия 

продукт. Концентрациите на отделните съставки 

трябва да са достатъчни, за да се постигнат 

подобряване на съответните показатели, без да 

оказват неблагоприятно влияние върху вкуса и 

цвета на месните продукти [2].  

Разтворите за мариноване могат да бъдат 

алкални, съдържащи най-често фосфати, 

киселини, органични киселини или техни соли и 

водно-маслени емулсии. Всички те оказват 

влияние върху структурата, водозадържащата 

способност и добива, подобряват цвета и 

нежността, влияят върху развитието на 

микрофлората.  

Проучени са ефектите на различни течни 

добавки на неживотинска основа върху 

физикохимичните, структурните и сензорните 

свойства върху аналози на месо. Приготвен е 

аналог на месо чрез смесване на текстурирани 

растителни протеини, соев протеинов изолат и 

други течни добавки. Анализирани са 

физикохимични (реологични свойства, загуби 

при топлинна обработка и капацитет за 

задържане на вода), текстура и цвят, структурни 

(видим външен вид, микроструктура) и сензорни 

свойства. Доказано е, че по-високото 

съдържание на свободна вода в аналога на 

месото, довежда до намаляване на загубата в 

теглото, еластичността, твърдостта и порестата 

структура. Обратно, аналогът на месо след 

обработка с масло има повишаване на 

вискоеластичността, най-ниската стойност на 

загубите на тегло при топлинна обработка и най-

високата стойност на капацитета на задържане 

на вода, твърдост и плътна структура, поради 

хидрофобни взаимодействия. Резултатите от 

сензорната оценка разкриват, че сочността е 

била по-засегната  при маринатите с вода, 

отколкото при маринатите с масло. Обработката 

с масло показа висока интензивност на 

параметрите на текстурата. От друга страна, 

обработката с емулсия показва високи оценки на 

предпочитанията за структурни параметри и 

цялостно възприемане [3]. Използването на 

допълнителни добавки с цел окрехкотяване на 

месото все повече се прилага в месната 

индустрия [4].  

Познати са няколко вида мариноване на 

месо и месни продукти: алкални маринатни 

разтвори, представляващи солнофосфатни 

смеси; киселинни маринатни разтвори, 

съдържащи органични киселини или техни соли; 

водно-маслени емулсии за мариноване, основно 

съставени от маслена и водна фаза, както и 

допълнителни и спомагателни компоненти, като 

сол, захар, оцетна или лимонена киселина, соев 

или доматен сос, кетчуп, или алкохол, 

съдържащи добавки  като червено или бяло 

вино, бира и други добавки [5]. Слаби 

органични киселини, като лимонена и оцетна 

киселини, са компоненти на ароматизирани 

маринати, използвани с месо в ограничени 

количества. Тези киселини се използва до 

известна степен върху телешки мускули и се 

смята, че влияят на колагена [6]. 

Целта на настоящото проучване е да се 

определи текстурния профил на мариновано 

телешко месо. 

2. Материали и методи 

2.1 Билки - Thymus callieri Borbás ex 

Velen., Bulgaria; Hypericum perforatum L.; 

Cirsium ligulare Boiss. Bulgaria; Crataegus 

monogyna Jacq.; Juniperus communis L. събрани и 

идентифицирани от България, регион Западни 

Родопи в  Хербариумът на отдел „Растително и 

гъбно разнообразие и ресурси“, Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания 

към Българската академия на науките. ИБЕИ-

БАН е най-големият и най-представителен 

източник на информация за растителното 

разнообразие на България, както и един от най-

значимите центрове с информация за 

изучаването на флората на Балканите. 

Регистриран е в Index Herbariorum като 

международно признат хербариум с акроним 

SOM. Ботаническата индентичност е установена 

чрез приготвяне на хербарии от събрани билки, 

съгласно изискванията на ИБЕИ-БАН. В 

таблица 1 са поместени данни за времето и 

местонахождението (местност, географски 

координати, надморска височина) на събиране 

на използваните за следващи анализи и 

получаване на екстракти и кулинарни продукти 

растителни видове.  

Доказана е автентичноста на билките, 

като от всяка една свежа билка са приготвени 

харбарии, съгласно изискванията на ИБЕИ-БАН, 

целящи идентификацията им. 
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 Таблица 1. Индентифициране на билките       

по местонахождение 

Растителна биомаса 

/билки/ 

Местонахождение 

Местност 

Географ

ски 

координ

ати 

Надм

орска 

височ

ина 

Мащерка 

Thymus 

callieri 

Borbás 

ex 

Velen.,  

България 

Западни 

Родопи, 

гр.Доспат 

35TKG 

63503 

16655 

Lat. 

41.6658 

Lon. 

24.1594 

UTM/

MGR

S 

KG61 

1214 

m 

Жълт 

кантарио

н 

Hyperi

cum 

perfora

tum L. 

България, 

Западни 

Родопи, 

Доспат, 

лок. Дълга 

Барчина 

35TKG 

64164 

13506 

Lat. 

41.6377 

Lon. 

24.1686 

UTM/

MGR

S 

KG61

1264 

m 

Езичесто

листна 

паламида 

Cirsiu

m 

ligulare 

Boiss.  

Bulgari

a 

България, 

Западни 

Родопи, 

близо до 

гр. Доспат 

35TKG 

63413 

16751 

Lat. 

41.6666 

Lon. 

24.1583 

UTM/

MGR

S 

KG61 

1207 

m 

Глог 

Cratae

gus 

monogy

na 

Jacq. 

България, 

област 

Благоевгр

ад, 

Сатовча, 

местност 

Аспен 

35TKG 

57029 

12827  

Lat. 

41.6294 

Lon. 

24.5099 

UTM/

MGR

S 

KG51

1134 

m 

Хвойна 

плод 

Juniper

us 

commu

nis L. 

България, 

Западни 

Родопи, 

близо до 

гр. Доспат 

35TKG 

63526 

16655 

Lat. 

41.6658 

Lon. 

24.1597 

UTM/

MGR

S 

KG61 

1214 

m 

 

2.2 Методи за анализ. Определяне на 

текстурните показатели на охладено, 

мариновано и изпечено телешко месо. 

Според литературата за определяне на 

текстурни характеристики на телешко месо се 

използва най-често стандартният метод на 

срязване с Уорнер Братцлер (Warner-Bratzler – 

WB) тип нож. 

Твърдостта, като показател на месото, 

може да бъде определена по този метод. Като 

той е  най-разпространеният метод, използван за 

анализи на текстура на сурово месо. С  тестът на 

срязване Уорнер Братцлер (Warner-Bratzler – 

WB), се получава информация за силата [7] и  

работата за срязване [8,9].  

За експеримента се използва специален 

нож, с V-образен прорез, според USDA 

стандарт. Скоростта на теста варира по 

литературни данни между 1-3 mm.s-1, 

деформацията е 100 % от височината на пробата. 

Пробите са обезкостявани преди провеждането 

на експеримента [10,11]. Размерите на пробите 

също са различни, 10-30 mm широки, 20-50 mm, 

дълги, 10-13 mm, високи, правоъгълни 

паралелепипеди [12, 13, 14]. Размерите и 

еднаквостта на пробите, остротата на ножа 

върху получени резултати. Препоръчителното 

повторение е между 7 броя и 10 броя [15].  

   2.3. Апаратура за прилагане на 

текстурния метод 

Текстурния метод е извършен  в   

Институтът (ИИРХ), който  разполага с 

текстурен анализатор, тип Stablemicrosystems 

TAXT2 и специализиран софтуер Texture 

Exponent 32, оборудван с V-образен нож 

„Уорнер Братцлер“ (Warner-Bratzler Blade) 

отразен на  фиг. 1 и фиг. 2. 

 

 

Фиг. 1. Схема на V-образен нож 

„Уорнер Братцлер“ (Warner-Bratzler Blade) 
 

 
 

Фиг. 2. Вид на  V-образен нож „Уорнер 

Братцлер“ (Warner-Bratzler Blade) 
3. Резултати и обсъждане  

Резултатите от  извършените анализи 

на срязване с WB нож на текстурния 

рофил на немариновани, мариновани, 

топлинно необработени и топлинно 
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обработени  кулинарни продукти – 

телешки полуфабрикати (ТПФ) са 

показани в таблица 2. 

В таблицата 2 са показани стойностите на 

текстурните показатели, както следва : 

F1 – максималната сила, N; 

F2 – сила на края на срязване на парчето 

месо, N; 

Area 1-2-енергия до максималната сила на 

срязване, N, mm; 

Area 1-3 – енергия до крайна сила на 

срязване, N, mm.  

Установено е, че при проведеното 

изследване на немаринован топлинно 

необработен  телешки полуфабрикат, 

стойностите и на двата показателя: 

максимална сила (F1, N) – 301,28 ± 26,92 N 

и енергия до максимална сила на срязване 

(F2, N) – 154,25 ± 33,09 N са над три пъти 

по-високи от стойностите получени при 

срязване на маринован и топлинно 

необработен телешки полуфабрикат, които 

са съответно –  82,32 ± 19,57 N и 49,61 ± 

11,79 N. Следователно процесът мариноване 

прави месото по-нежно и крехко и по – 

податливо за последваща топлинна 

обработка и до намаляване времето за 

достигане на кулинарна готовност. 

Максималната сила на маринован и 

топлинно обработен телешки полуфабрикат 

е 2,7 пъти по-малка спрямо максималната 

сила на немаринован и топлинно 

необработен продукт. След топлинна 

обработка на немариновано и мариновано 

телешко месо, силата – F1, N и енергия до 

максималната сила на срязване – Area 1:2, 

N, mm се увеличава. Следователно месото 

след мариноване става по-крехко, а след 

неговото изпичане се втвърдява. Твърдостта 

идва от изпаряване на влагата, т.е 

намаляване на  влагосъдържанието и 

уплътняване структурата на месото. 

Сила на края на срязване на парчето месо 

също намалява, около три пъти след 

мариноване на месото и над 15 пъти след 

неговото изпичане.  

При влагане на екстракти (маслени и 50% 

водно-етанолни)  от 6 български растения 

(Thymus callieri, Hypericum perforatum, 

Cirsium ligulare, Crataegus monogyna – 

Flowers, Crataegus monogyna – Fruits, 

Juniperus communis) в маринати, 

стойностите и на двата показателя 

намаляват. Силата F1, N  е най-малка в 

маринати с вложени екстракти от глог цвят с 

листа (Crataegus monogyna – Flowers) – 

25,29±6,08 25,59±6,08 N. Енергията до 

максимална сила на срязване Area 1:2, N.mm 

е с най-малки стойности при маринати с 

вложен екстракт от жълт кантарион 

(Hypericum perforatum) – 72,9 ± 17,33 N.mm.  

Силата на края на срязване на парчета (F2, 

N) е най-малка при мариноване на месо с 

вложени екстракти от плодове на глог 

(Crataegus monogyna –Fruits) – 9,31 ± 2,21 N.  

Енергията до крайна сила (Area 1:3, N, mm) 

е най-ниска при влагане на екстракти от 

цвят с листа на глог – 538,75±128,06, N, mm. 

Наблюдават се близки стойности, при 

цялостното срязване на сурово и изпечено 

месо. Силата F2, N, която е сила на края на 

срязване на парчета, е най-малка при 

пробата маринован и топлинно обработен 

телешки полуфабрикат, чиято стойността е 

9,97 ± 1,83, N. Близка по стойност е силата 

F2, N, при пробата мариновано месо с 

вложен екстракт от плодове глог в марината, 

чиято стойност е 9,31±  2,21 N. 

 
 

 

 

 

                            Таблица 2. Текстурни показатели на немариновани, мариновани,  

                                топлинно необработени и обработени телешки полуфабрикати
 

Проби 

F1,  

N 

Енергия до 

максимална 

сила,N.mm 

F2, 

N 

Енергия на 

срязване, N.mm 

Контрола 

Немаринован и топлинно необработен телешки полуфабрикат 

301,28±26,92 1556,8±  76,13 154,25±33,09 3813,21±400,43 

Немаринован и топлинно обработен телешки полуфабрикат 
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416,4±17,53 1637,30±185,94 229,97±  3, 18 5350, 40±103,10 

Маринован и топлинно необработен телешки полуфабрикат 

82,32±19,57 396,75±  94,31 49,61±11,79 1881,87±447,32 

Маринован и топлинно обработен телешки полуфабрикат 

116,4±15,73 637,30±145,98 9,97±  1,83 1365,04±203,71 

Маринован и топлинно необработен телешки полуфабрикат 

Мащерка 33,27±  5,50 105,65±    6,21 27,77±  3,88 762,92±  59,72 

Жълт 

кантарион 
31,14±  7,40 72,9±  17,33 29,26±  6,96 761,55±181,02 

Езичестолистна 

паламида 
80,55±19,15 564,54±134,19 30,06±  7,14 1490,6±354,32 

Глог  
(цвят с листа) 

25,59±6,08 221,89±  52,74 14,17±  3,37 538,75±128,06 

Глог  
(плод) 

62,23±14,79 201,46±  47,89 9,31±  2,21 904,39±214,97 

Хвойна 90,92±21,61 542,01±128,84 15,72±  3,74 1940,18±461,18 

Маринован и топлинно обработен телешки полуфабриакт 

Мащерка 157,35±19,06 935,93±  90,43 22,43±  2,49 1928,86±389,22 

Жълт 

кантарион 
112,48±13,61 624,72±  66,08 15,22±  5,51 1504,23±374,08 

Езичестолистна 

паламида 
120,64±24,13 915,35±182,88 10,50±  2,31 1576,08±310,25 

Глог  
(цвят с листа) 

126,68±  8,45 714,97±191,46 16,74±  3,83 1934,45±515,24 

Глог  
(плод) 

158,79±10,97 1082,18±  92,86 18,18±  3,22 2308,33±241,95 

Хвойна 119,05±11,26 605,51±101,68 17,71±  3,67 1491,57±270,37 

  

На фигура 3 са показани измененията на 

текстурата на месните телешки полуфабрикати, 

съответно сурови и немариновани, сурови и 

мариновани, обработени по показаните по горе 

технологии. Графически са показани и 

измерената текстура на текстурния анализатор, 

съответно на маринованите телешки 

едропорционни, порцинни и дребнопорционни 

полуфабрикати, след топлинната обработка при 

степенен режим до кулинарна готовност. 

 

 

 

 

 

 

 

   
Немаринован и топлинно                                 

необработен ТПФ                                                             

Немаринован и необработен 

ТПФ                             

топлинно  Маринован и 

топлинно обработен ТПФ 
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Маринован и топлинно необработени телешки полуфабрикати, (ТПФ) 

   
Мащерка Жълт кантарион Езичестолистна паламида 

   

Глог  
(цвят с листа) 

Глог  
(плод) 

Хвойна 

Маринован и топлинно обработен ТПФ 

   
Мащерка Жълт кантарион Езичестолистна паламида 

   
Глог  

(цвят с листа) 
Глог  

(плод) 
Хвойна 

 

 

 

Фиг. 3.  Резултати от текстурен анализ на мариновани, топлинно необработени и  топлинно 

обработени телешки полуфабрикати (ТПФ) 

От получените диаграми сила-деформация се 

определят максималната сила (N), и 

деформацията при нея (mm). Други изчислени 

показатели са работата до достигане на силата 

на срязване и работата за пълно срязване. Като 

най - голяма ефективност има при обработените 

телешки  полуфабрикати  с маринати и добавка 

на 50 % водно – алкохолен екстракт на глог. 

Резултатите показват  графическото изменение 

на силата на края на срязване на парчета, която е 

най-малка при маринованото телешко месо с 

вложени екстракти от плодове на глог (Crataegus 

monogyna – Fruits).  

4. Заключение 

    Получените резултати от проведените 

изследвания ни позволяват да направим извода, 

че  добавянето по разработените от нас  

технологии за маринати с биологично активни 

субстанции (водно - етанолови) в маринати  е 

ефективна и практическа приложима за 

обработката на готови топлинно обработени 
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телешки продукти в хранителната  и 

кулинарната технология. 

Направен е подробен текстурен профил на 

немариновани и мариновани преди и след 

топлинна обработка месни продукти, извършени 

са необходимите изчисления  и анализи на сила 

и деформация за срязване, определена е работа 

за деформация (площта под графиката на 

функцията сила –деформация до достигане на 

силата на срязване) и  работа за срязване. 

Чрез текстурния анализатор са  измерени 

височината на пробата, твърдостта (силата) и 

деформацията. Големината на силата зависи от 

качеството на материала, площта на изследване 

(на образеца или на датчика) и скоростта на 

деформация. Направен е текстурен графически 

профил на всички месни проби мариновани и 

топлинно обработени, анализирани и сравнени. 

Разтворите за мариноване подобряват сочността 

и нежността на месните телешки полуфабрикати 

като дребно порционни и порционни парчета е 

подходящо мариноване чрез накисване, а за 

едропорционни месни парчета – чрез 

инжектиране на марината. 
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СРАВНИТЕЛEН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
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Резюме: Разгледан е химичният състав на какаовите зърна като основна суровина 

за производство на шоколадови изделия. Обосновано е влиянието на процесите при 

първичната преработка на какао върху изпичането на какаови зърна и дробенки. 

Описани и анализирани са известните методи за изпичане на какао. Указани са 

измененията на какаовото зърно при термичната му обработка.  

Ключови думи: какаови зърна, изпичане, термична обработка, какаови продукти 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS 

FOR ROASTING COCOA BEANS ON THE 

QUALITY OF COCOA PRODUCTS - OVERVIEW 

GEORGI DJOURKOV1, TEODORA ATANASOVA1 

1University of Food Technologies - Plovdiv 

E-mail: george.djurkov@gmail.com 

Abstract: The chemical composition of cocoa beans is considered as the main raw material 

for the production of chocolate products. The influence of the processes during the primary 

treatment of cocoa on the roasting of cocoa beans and nibs is substantiated. The known 

methods for roasting cocoa are described and analyzed. The changes of the cocoa bean 

during its heat treatment are indicated. 

Key words: cocoa beans, roasting, thermal treatment, cocoa products,  

 

1. Въведение 

Шоколадовите продукти са едни от най-

желаните за консумация захарни изделия. 

Технологичният процес за производство на 

шоколадови изделия с високо качество включва 

редица операции, при които суровините 

претърпяват термична обработка за различна 

продължителност от време. Повечето от тези 

технологични операции водят до разрушаване на 

ценни, природни и желани биологично активни 

компоненти и всяка нова технология, която може 

да редуцира загубата на полезни вещества е 

предпочитана от производителите на захарни 

изделия [Urbanska et al., 2019].  

2. Изложение 

Какаовите зърна са основната суровина в 

шоколадовата индустрия, която заема водещо 

място в захаро-преработващата промишленост. В 

производството се използват три сорта какаови 

зърна: Криоло, Форастеро и Тринитарио. Най-

голямо приложение за производството на 

шоколадови изделия има какаото сорт 

Форастеро. Този сорт предлага високи добиви на 

какао и е по-малко податлив на зарази при 

отглеждането си, поради което около 90% от 

световното производство се дължи на него. 

Какаовите зърна от сорт Форастеро имат тъмно 

кафяв цвят, но аромата и вкусът им са по-малко 

приятни от тези на сорт Криоло. Сортът 

Форастеро има по-изразен горчиво-кисел вкус с 

умерена киселинност, по-голямо съдържание на 

мазнини и по-високо съдържание на био-активни 

компоненти като полифеноли, включително 

флавоноли, и фенолни киселини, които 

представляват около 10% от масата на сухото 

вещество на ядката [Żyżelewicz, 2018]. 

Какаовото зърно се състои от ядро (ядка) 

и обвивка (люспа). Люспата представлява 10 – 

14% от масата на какаовото зърно, а ядката 

останалите 86 – 90% [Afoakwa, 2008]. При 

напречен разрез на какаовото зърно се открояват 
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два семедела, зародиш и обвивка, която обхваща 

и предпазва зърното. 

Какаовото зърно има сложен химичен 

състав [Hii and Borem, 2020]. Измененията на 

този химичен състав по време на 

предварителната обработка на какаото чрез 

ферментация и сушене определят специфичните 

качества на какаовите изделия [Afoakwa, 2014]. 

Пресните, неферментирали какаови зърна 

съдържат около 30 – 35% влага и 65 – 70% сухи 

вещества, половината от които са мазнини 

[Schwan and Fleet, 2015]. При ферментацията на 

какаовите зърна се образуват органични 

съединения (т.н. предшественици) от рода на 

аминокиселини, пептиди и редуциращи 

вещества, които впоследствие при термичната 

обработка на зърната, са източник на нови 

аромато-образуващи и вкусови компоненти 

[Krahmer et al., 2015; Castro-Alayo et al., 2018]. 

Значителното увеличаване на летливите 

компоненти при ферментацията като алкохоли, 

органични киселини, естери и алдехиди [Kongor 

et al., 2016] също влияят върху качествените 

характеристики на какаото при последващите 

обработки.  

Структурните изменения протичащи в 

семеделите при ферментацията са свързани с 

химични и биохимични процеси, които са 

взаимосвързани – пулпата обвиваща зърната се 

втечнява и се отделя от тях. При създадените 

анаеробни условия микроорганизми, развиващи 

се чрез твърдофазна ферментация, повишават 

температурата на субстрата, разграждат част от 

захарите и продуцират оцетна киселина и етанол. 

Особено важна роля за формиране на ароматните 

компоненти на какаото при първия стадий на 

ферментацията (анаеробния) оказва промяната 

на киселинността на средата – при висока 

киселинност (рН 4,75 – 5,19) се наблюдава 

усилване на шоколадовия и карамелен аромат, 

докато при ниска киселинност (pH 5,5 – 5,8) 

преобладава киселия вкус. Ферментацията на 

какаовите зърна не влияе върху изменението на 

мазнините, нишестето, целулозата и пектиновите 

вещества. Захарозата и протеиновите 

компоненти се хидролизират частично, 

фенолните компоненти се окисляват, а глюкозата 

се разгражда до етанол, оцетна и млечна 

киселина. Концентрацията на аромато-

образуващи предшественици зависи от 

количеството синтезирани в процеса на 

ферментация ензими: инвертаза, протеиназа, 

пептидаза, глюкозидаза,  ендо- и екзопротеаза, 

полифенол-оксидаза и др. През втория етап на 

твърдофазната ферментация – аеробния, в 

резултат но физико-химичните свойства на 

какаовите зърна се променя цветът им. 

Установено е, че тази промяна се  дължи на 

полифенолните компоненти и антоцианите, 

които в резултат на редица превръщания 

образуват поликондензни продукти – т.н. 

флобафени [Krysiak et al., 2013]. Поради 

нарастване концентрацията на оцетна киселина и 

повишаване температурата на субстрата (от 48 – 

50°С), през втория стадий на ферментацията 

зародишът на зърното лизира и какаото 

придобива окончателния си вид като суровина за 

шоколадовата индустрия [Кузнецова, 1981]. 

Изпичането на какаовите зърна е най-

важната технологична операция за формиране на 

ароматно-вкусовите качества на продуктите 

произвеждани от какао [Кузнецова, 1982; 

Afoakwa, 2016, Hii and Borem, 2020].  В процеса 

на конвективно изпичане, под въздействието на 

въздух с висока температура (140 – 180°С) 

протичат редица сложни физико-химични 

реакции в какаовото зърно, които подобряват 

цветът, ароматно-вкусовите качества и 

технологичните параметри на какаото. Преди 

изпичане какаовите зърна имат тръпчив, горчив, 

кисел или като общо - неприятен вкус, но след 

изпичането придобиват характерния интензивен 

вкус и аромат, като при това се намалява 

киселинноста им [Beckett, 2017]. В резултат на 

термичната обработка някои от ценните 

вещества на какаото претърпяват частично 

разграждане [Di Mattia et al., 2017; Ioannone et al., 

2015]. Основните физико-химични изменения в 

какаовото зърно при изпичане се изразяват в 

[Afoakwa, 2016]: 

- Намаляване на влагата в зърното от 7,5 до 

2%; 

- Промяна на цвета на зърното; 

- Повишаване крехкостта на зърната. 

Намаляват силите на сцепление между 

ядрото и обвивката, благодарение на което 

се улеснява надробяването на какаовите 

зърна на дробенки и разделянето им от 

обвивката; 

- Редуциране на амино-киселините и частично 

денатуриране на белтъчините; 

- Трансформация на редуциращите захари; 

- Отделяне на летливите киселини и други 

субстанции, придаващи горчивина и 

неприятен вкус и мирис. Минимални 

промени претърпяват мазнините, 

полифенолите и алкалоидите; 

- Смекчаване на горчивия и тръпчив вкус на 

какаото, поради намаляването на 

водоразтворимите дъбилни вещества; 

- Частична стерилизация на какаото, получена 

в резултат на въздействието на високите 

температури върху жизнеността на 

микроорганизмите, развиващи се в зърната. 
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Степента на физико-химичните промени 

в какаото зависи от времетраенето на процеса 

изпичане, от температурата и от интензивността 

на отделяне на влагата от материала [Afoakwa, 

2016]. Температурите на изпичане на какаовите 

зърна варират от 90 – 170°С и зависят от метода 

за изпичане. При конвективно изпичане 

температурите на продукта са между 120 и 140°С 

[Beckett, 2017, Afoakwa, 2014]. Осредненият 

състав на по-разпространения сорт Форастеро 

(Западна Африка) ферментирало и изсушено 

какаовото зърно е както следва [Beckett, 2017; 

Watson et al., 2013]: мазнини – 53,5%, вода – 3,7%, 

протеини – 12,7%, нишесте – 6,7%, целулоза – 

2%, 5%, полифеноли – 7,54%, минерали – 2,9%, 

захари – 1,88%, пектин – 2,25%, теобромин – 

1,3%, кофеин – 0,22% и други – 4,8%. 

Основните методи използвани за 

термична обработка на какаото са [Beckett, 2017, 

Hii and Borem, 2020]: 

- Изпичане на цели зърна; 

- Изпичане на надробени зърна (дробенки); 

- Изпичане на какаова маса. 

Изпичането на цели зърна е най-широко 

разпространено в промишлената практика 

[Beckett, 2017]. Предимство на този метод е 

запазването в максимална степен на летливите 

ароматни съединения, поради наличието на 

люспи обвиващи отделните зърна, които 

препятстват отделянето на ароматните вещества 

при термичната обработка. Като недостатъци се 

изтъква неравномерното разпределение на 

температурата на продукта във вътрешните и 

външните слоеве на отделните зърна, както и 

загубата на известно количество масло (0,1 – 2%), 

което мигрира от ядката към люспата на зърното. 

При температури над 30°С какаовото масло се 

разтопява и дифундира от ядката към люспата. В 

края на термичната обработка температурата на 

повърхността на зърната достига около 135°С, 

докато в центъра, поради наличие на градиент на 

температурата не надвишава 95 – 104°С. Поради 

по-големите размери на частиците и наличие на 

обвивка върху ядката, разходът на енергия за 

нагряване и изпичане на цяло зърно е до 40% по-

висок, отколкото при изпичането на дробенки 

[Олейникова и др., 2010]. 

Равномерността на изпичане и 

интензивността на процесите се повишават при 

термична обработка на какаовите зърна под 

формата на дробенки. В този случай какаовите 

зърна трябва да бъдат раздробени предварително 

и да се отстранят люспите преди изпичането. 

Предварителното отделяне на обвивката 

представлява значителна трудност, тъй като 

неизпечените какаови зърна са доста по-твърди 

от обработените термично, което затруднява 

надробяването, а люспата е по-здраво свързана с 

ядката и отделянето ѝ изисква допълнителни 

операции. Отделянето на люспата се облекчава 

при предварителна обработка на какаовите зърна 

с пара или с инфрачервено облъчване, с цел 

намаляване на силите на сцепление между 

люспата и ядката, но тези операции изискват 

наличие на допълнителни съоръжения за 

третиране на какаовите зърна, като увеличават 

капиталните разходи. Инфрачевеното нагряване 

или пропарването на зърната повишава и 

експлоатационните разходи поради 

допълнителния разход на енергия за извършване 

на тези операции. Изпичането на какао-

дробенките се прилага по-често при 

използването на крайния продукт за получаване 

на какао-прах, тъй като дробенките по-лесно се 

третират с алкални или захарни разтвори, с цел 

предварителна обработка за подобряване 

вкусовите качества на някои сортове какао.  

За да се гарантира стерилизацията на 

какаовите зърна чрез унищожаване на 

термоустойчиви бактерии и спори, които могат 

да преживеят термичния шок от високите 

температури при изпичане в горните два случая, 

се прилага и допълнителна обработка с пара или 

диспергирана вода. След достигане на 

максималната температура на изпичане на 

продукта, за около 20 секунди върху какаото се 

инжектира диспергирана вода или пара, което 

гарантира почти пълното отстраняване на 

микробиални клетки или спори в изпечените 

зърна [Afoakwa, 2014]. 

Най-рядко в промишлени условия се 

прилага третия метод – изпичане на смляна 

какаова маса [Hii and Borem, 2020]. Подобно на 

изпичането на дробенки, какаовото зърно най-

напред трябва да се раздроби, да се отдели 

люспата и дробенките да се смелят до течна 

какаова маса Afoakwa, 2014]. Втечнената какаова 

маса се обработва термично в специални роторни 

тънкослойни апарати [Beckett, 1994]. Колоидната 

структура на какаовата маса (основно какаово 

масло и твърда фаза) затрудняват отделянето на 

влагата от течната маса, особено при суровини с 

максимална влага при съхранение от 7,5%. При 

този метод не  може да се разчита и на 

намаляване обсемеността на какаовата маса с 

микроорганизми, тъй като температурите и 

времето за обработка (около 2 минути) са по-

малки от същите при изпичане на цяло зърно или 

на дробенки. 
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Табл. 1 Сравнение на методите за термична обработка на какао (адаптирано по Hii and Borem, 2020) 

 

Характеристика на термичната 

обработка 

Изпичане на 

цяло зърно 

Изпичане на 

дробенки 

Изпичане на 

какаова маса 

Развитие на ароматно-вкусовите 

качества 

предимство предимство предимство 

Податливост на допълнителна 

обработка за повишаване на 

качеството 

 

недостатък 

 

предимство 

 

предимство 

Отделяне на нежелани летливи 

компоненти 

недостатък предимство предимство 

Загуба на мазнини в люспата недостатък предимство предимство 

Намаляване на микрофлората предимство предимство недостатък 

Лесно отделяне на обвивката предимство недостатък недостатък 

Възможност за лесно раздробяване предимство - недостатък 

Условията, при които протича 

термичната обработка на какаото трябва да се 

избират в зависимост от специфичните 

особености на суровината – сорт, степен на 

ферментация, метод за сушене след 

ферментацията, съдържание на влага, форма и 

размери на отделните зърна. В публикациите се 

цитират широки граници в стойностите на 

основните технологични параметри на процеса 

(температура и продължителност) използвани за 

термичната обработка.  

В литературата отсъстват точни данни за 

продължителността на обработка, скоростта на 

процеса и оптималната температура на продукта, 

базиращи се върху комплексен подход към 

оценка и формиране на необходимите 

технологични качества (вкус, аромат, крехкост, 

възможност за отделяне на мазнините) на 

продукта [Кузнецова, 1981]. Условията за 

изпичане зависят и от предназначението на 

получената какаова маса – дали ще отива за 

производство на шоколадови блокчета или за 

какаово масло и какао на прах.  

Добре ферментиралите, получени от 

зрели плодове, с изразен характерен аромат 

какаови зърна, се изпичат при по-ниски 

температури, за да не се загубят ценните им 

ароматични вещества. Масовите потребителски 

сортове, а също тръпчивите и недобре 

ферментирали какаови зърна се изпичат при по-

високи температури. По-високи температури 

изискват и какаовите зърна използвани за 

производство на какаово масло и какаов прах, 

тъй като при тях остатъчната влага след изпичане 

трябва да бъде не по-висока от 1,2 – 1,5%. 

След термичната обработка на какаовите 

зърна последните трябва бързо да се охладят до 

30 - 35°С. Охлаждането им прекратява физико-

химичните процеси протичащи при високата 

температура, ядката и люспата стават твърди и 

крехки, като създават възможност за лесното 

отделяне на люспата от ядката и за надробяване 

на последната на дробенки. 

 

2. Изменения на какаовото зърно в 

процеса на термична обработка чрез 

изпичане. 

2.1 Промени в структурата на 

какаовото зърно при изпичане.  

Третирането на какаовите зърна с висока 

температура при изпичането води до 

денатуриране на  протеините, в резултат на което 

се разрушават част от клетките [de Brito et al., 

2000]. При температури на обработка от 80 – 

100°С клетъчната структура се запазва 

непроменена, докато при температура 140°С се 

наблюдава видимо нарушение целостта на 

клетките. Най-съществено разрушаване на 

клетъчната структура, особено във външните 

слоеве на зърното, се наблюдава при 

температури  от 160 – 180°С [Кузнецова, 1981]. 

Разрушаването на клетъчната структура е 

благоприятно при използване на какаовото зърно 

за получаване на какаово масло, тъй като се 

облекчава отделянето на мазнините от твърдата 

фаза. Нарушаване целостта на клетъчната стена 

се осъществява и в резултат на повишаване 

налягането в клетките създавано от отделящите 

се водни пари, киселини и летливи компоненти.  

 

2.2 Изменение на мазнините 

Какаовото зърно съдържа между 48 и 

57% мазнини основната част, от които 97 – 98% 

са триациглицероли. Последните се състоят от 

24,1 – 27,1% палмитинова киселина, 32,9 – 37,6% 

стеаринова киселина, 32,7 – 37,6% олеинова 

киселина, както и от малко количество линолова 

киселина (2,3 – 3,7 %). Съществени изменения 

при термичната обработка на мазнините не се 

наблюдава. Сумарното количество на наситените 

мастни киселини нараства с 1 – 2% при 

изпичането, което се обяснява с разрушаването 

на клетъчната стена и освобождаване на 
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наситените мастни киселини от клетката 

[Кузнецова, 1981]. 

 

2.3 Изменение на въглехидратите в 

процеса на изпичане. 

Повишаването на температурата при 

изпичането и киселата среда създават 

благоприятни условия за хидролиза на захарозата 

останала след ферментацията на какаовите зърна. 

При инверсията на захарозата се образуват 

глюкоза и фруктоза, които частично се разлагат 

на множество химични вещества, а част от тях 

реагират със свободните аминокиселини. В 

резултат на това при изпичане се намаляват 

захарите [Олейникова и др., 2010]. 

 

2.4 Изменение на ароматно-вкусовите 

качества 

Характерният аромат и вкус на какаовите 

зърна се формира при изпичането благодарение 

на голямото количество от летливи вещества 

композирани като смес от стотици компоненти.  

Понастоящем са идентифицирани повече от 600 

ароматно-вкусови компоненти [Kongor et al., 

2016, Muñoz et al., 2020] включващи алдехиди, 

пиразини, киселини, алкохоли, естери, кетони, 

фурани, пироли, феноли, терпени и терпенови 

алкохоли [Ioannone et al., 2015, Engeseth and 

Pangan, 2018]. При термичната обработка на 

какаото протича и захаро-аминната реакция, 

която представлява сложен окислително-

възстановителен процес получен при 

съединяването на захарите и свободните 

аминокиселини, при който се образуват много 

нови химически вещества, подобряващи 

ароматно-вкусовите качества и променящи цвета 

на какаовите зърна. При това съдържанието на 

аминокиселините намалява с около 40%.  

Съществено влияние върху ароматно-

вкусовите качества на какаовите зърна оказват 

дъбилните и фенолните вещества. 

Водоразтворимите дъбилни вещества придават 

на шоколадовите изделия тръпчив, горчив и 

стипчив вкус. Съдържанието им в какаовите 

зърна в зависимост от сорта варира от 3 – 7% 

спрямо сухото вещество. При термична 

обработка съдържанието на дъбилни вещества 

намалява до около 1%, те кондензират и 

образуват сложни, тъмно оцветени съединения – 

флобафени.  

 

2.5 Изменение на цвета 

При термичната обработка на какаовите 

зърна се променят техните оцветяващи вещества, 

отнасящи се към групата на антоцианите. 

Последните са глюкозиди, при нагряването, на 

които в присъствие на киселини протича 

разграждането им на глюкоза и оцветяващо 

вещество антоцианидин. Антоцианидините 

придават виолетова окраска на какаовите зърна. 

Те не се разтварят в спирт или етер, слабо 

разтворими са във вода и имат горчив и стипчив 

вкус. По този начин, в процеса на изпичане 

цветът на какаото се променя в резултат на 

образуването на меланоидини, меланини, 

флобафени и антоцианидини. 

3. Заключение 

В промишлената практика, предвид на 

предимствата, които предлага, най-широко се 

използва методът за изпичане на цели какаови 

зърна. По-рядко, при производството на 

висококачествени шоколадови продукти, се 

използва и изпичането на дробенки. Чрез 

допълнителни обработки при този метод може да 

се постигне повишаване на качествените 

показатели на шоколадовите изделия, но се 

затруднява и оскъпява технологията на 

обработка на какаото. Изпичането на какаовата 

маса е метод, който не се прилага почти никъде в 

промишлената практика, тъй като не предлага 

значими технологични предимства в сравнение с 

останалите два метода.  
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Abstract: Consumption of foods with added sugar has increased dramatically in recent 

decades, which is one of the reasons for the so-called "Diseases of civilization", Consumers 

of sweet foods are increasingly paying attention to the composition of foods and turn to 

products that contain different sweeteners. This encourages the sweetener market to develop 

and constantly look for new and innovative alternatives to sugar, bringing optimal benefits 

to the consumer. One of the new representatives from the group of intensive sweeteners is 

the so-called monk sweetener. Monk is distinguished by its natural origin, low glycemic 

index and the possibility of application in the composition of various foods and beverages. 
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Резюме: Консумацията на храни с добавена захар през последните десетилетия се е 

повишила драматично, което е една от причините за т.н. „болести на 

цивилизацията“. Потребителите на сладки храни все по често да обръщат внимание 

на състава на храните и се насочват към продукти, в чийто състав участват 

различни подсладители. Това насърчава пазара да се развива и непрекъснато да 

търси нови и иновативни алтернативи на захарта, носещи оптимални ползи за 

консуматора. Един от новите представители от групата на интензивните 

подсладители е т. нар. монк подсладител.  Монк се отличава със своя натурален 

произход, нисък гликемичен индекс и възможността за приложение в състава на 

различни храни и напитки.   

 

 

Ключови думи: монк, подсладител, захарни изделия 

 

1. Introduction 

The affinity for sweet-tasting foods by 

consumers, of all ages, is physiologically and 

psychologically predetermined. Physiologically to 

the point that they are a source of energy, and 

psychologically, as a pleasant taste perception 

acquired in childhood (the so-called "education of 

taste"). The main ingredient that forms the sweet 

taste of these foods is sugar. Consumption of foods 

with added sugar has increased dramatically in recent 

decades, which is one of the reasons for the so-called 

"Diseases of civilization." For this reason, the 

interest of producers and consumers in various 

alternatives and substitutes for sugar has increased. 

More than 150 sweet-tasting substances are currently 

known. Sweet-tasting ingredients used in the food 

industry are classified on the basis of various criteria 

[1]. According to food criteria, the ingredients used 

to form the sweet taste of food are divided into two 

groups, respectively food materials and food 

additives. The group of food  materials includes 

mainly different types of sugars. The group of food 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 27



 

additives includes all sweet substances defined as 

sweeteners.  

Depending on the degree of sweetness and 

some technological properties, sweet substances are: 

intense sweeteners and sugar substitutes [2, 3]. Sugar 

substitutes have a sweetness close to that of sucrose. 

Intense sweeteners are tens and hundreds of times 

sweeter than sucrose (which sweetness is accepted to 

be one) and participate in the compositions of food 

and beverages in minimal quantities. According to 

European food legislation, the permitted intensive 

sweeteners are saccharin and its Na, K and Ca salts 

(E 954), aspartame (E 951), acesulfame K (E 950), 

taumatin (E 957), neohesperidin DC (E 959), steviol 

glycosides (E 960), neotam (E), aspartame-

acesulfame salt (E 962), cyclamic acid and its Na and 

Ca salts (E 952) and sucralose (E 955) [4]. 

The newest sweetener from the group of 

intensive is the so-called monk sweetener. It is 

approved for use in the composition of food and 

beverages by the U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) and has been named GRAS [5], it is still in a 

process of being approved in Europe as an additive 

for the food industry [6].  Australia, New Zealand, 

China and Japan have already  approved its use as a 

sweetener,  as well as its inclusion in food [7]. 

According to the FDA, the sweetener is safe for 

consumption by children, pregnant women and 

people with diabetes [8]. 

For this reason, the aim of the present study 

is to consider the possibility of using monk as an 

alternative to sugar and to evaluate its properties in 

comparison with those of other sweeteners. 

 

2. Botanical characteristics 

The Latin name of the plant from which the 

monk is extracted is Siraitia grosvenorii. It is a 

perennial plant of the family Cucurbitaceae, its 

homeland is China [9]. The fruit of the plant used to 

make the sweet substance is known as "lo han guo" 

in Chinese, "la han qua" in Vietnamese, "Buddha" 

and "monk fruit" in English [10]. It can also be found 

under the names Swingle fruit (Siraitia grosvenorii), 

Ge Si Wei Ruo Guo, Lor Hon Kor, Ra Kan Ka, Arhat 

fruit, Fructus momordicae and Momordicae 

grosvenori fructus and others [9-11].  

The first botanical feature of Siraitia 

grosvenorii was published in 1941 by W.T. Swingle 

[12]. Swingle named the plant Momordica 

grosvenorii in honor of Dr. Gilbert Grosvenor, who 

was the main sponsor of the expedition to collect Lo 

han guo in China. Later, in 1979, the plant was 

renamed M. grosverorii Swingle C. Jeffrey [12]. 

There is information that the plant has been 

cultivated since 1813 [11]. Luo han guo is grown 

mainly in Guangxi Province, mainly in the Guilin 

Mountains. The local population uses the fruit as 

food, drink and as a remedy in folk medicine [13]. 

The fruits of the plant are about 6-11 cm long and 3-

4 cm wide. The color of fresh fruit is green, and the 

dried ones are dark brown. They have an elliptical, 

ovoid shape with wide rounded edges. The rind of 

the fruit is very thin about 0.5-0.8 mm. In the cavity 

of the fruit, there are 2 rows of seeds, and in each row 

there are about 10-12 seeds. The seeds have a light 

brownish-gray color, are about 15-18 mm long and 

10-12 mm wide and are covered with fibrous pulp 

[14] – fig. 1. 

 

 

 
Fig. 1. Botanical characteristics of the plant 

Siraitia grosvenorii: 1-stem; 2-leaf; 3-blossom;  

4 –fruit [15] 

 

3. Chemical and phytochemical properties 

of monk 

Analyses related to the composition of the 

plant named Siraitia grosvenorii show that various 

parts of the plant reveal several main groups of 

compounds such as: triterpenoid glycosides, 

flavonoids, polysaccharides, proteins and essential 

oils. Two main sweet components of the fruit, called 

mogroside IV and V, were isolated, and other minor 

sweet mogrosides were extracted. Unlike ripe fruit, 

unripe fruit have been found to have a bitter taste 

[13]. The highest is the amount of mogroside V - fig. 

2, which is 250 to 400 times sweeter than sucrose 

[16]. Commercially available Luo Han guo 

sweetener contains about 80% of mogrosides, 

depending on the specifics of the product content of 

mogroside V ranges between 25-30% in these 

commercially refined Luo Han Guo extracts [13]. 
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Fig.2. Structure of mogrozid V [9] 

 

Table 1 shows the average values of the 

composition of fresh monk fruit [9, 17, 18].  

 

Table.1. Ingredients of fresh monk fruit 

Composition Content 

Protein  7.1-7.8% 

 Polysaccharides  2.88-5.65% 

 Glucose  0.8% 

Fructose 1.5% 

Fat 0.8% 

Ascorbic acid 

(Vitamin C) 

339-461 mg/100 g 

Riboflavin (Vitamin B2) 123 mg/100 g 

Thiamine (Vitamin B1) 338 mg/100 g 

 

 The process of making a sweetener from Lo 

han guo fruit was patented in 1995 by the Procter and 

Gamble Company (P&G) [19]. In the process created 

by P&G, the fresh fruit is harvested before ripening 

and allowed to ripen during storage so that 

processing can begin with the freshly ripened fruit. 

Then the peel and seeds are removed and the rest of 

the fruit becomes the basis of concentrated fruit juice 

or puree, which can be used in food production. 

Additional treatment involves the use of solvents to 

remove volatile and non-aromatic components. 

4. Health aspects of monk 

In the past, the ancient Chinese used the monk 

fruit and extracts obtained from it as a home remedy 

to support the lungs, treat sunstroke, dehydration, 

sore throat, cough, colds, etc. [9, 20]. 

In the last decade, studies have been 

conducted examining the effect of monk fruit extract 

and mogroside V on blood sugar levels and its effect 

on diabetics. Mogroside V and fruit extract have also 

been found to have a beneficial effect on blood sugar 

levels [21, 22]. Monk has a relatively low glycemic 

index (GI = 20) [23]. The antidiabetic effect of monk 

is primarily due to the mogrosides in its composition 

and their derivatives such as: mogroside IA1, 

mogroside IE1, mogroside II E, mogroside IV E, 

mogrol and siamenoside I, which has been proven by 

experiments with rats [7, 24, 25]. Studies, carried out 

with humans have shown that monk does not raise 

blood sugar levels [26]. Several medical experts and 

public health organizations, based on a number of 

scientific studies, support the consumption of low-

calorie sweeteners, including monk, in diabetics 

[27]. 

Scientific studies have found that fruit exhibit 

antioxidant activity comparable to that of ascorbic 

acid and inhibit the formation of superoxide anions 

[7]. 

Gong et. al. [28] found that extracts obtained 

from the leaves, stem and fruit of monk have 

antimicrobial action on Streptococcus mutans, 

Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. 

In recent decades, several studies have 

confirmed the positive effect of monk fruit and 

extracts derived from it on chronic diseases such as 

diabetes, obesity and others. Research continues to 

establish monk as a natural alternative to sugar in the 

development and production of functional sweet-

tasting foods that have multiple health benefits [29, 

30]. 

 

5. Monk as a sweetener in food 

The trade names under which monk sweetener 

can be found are Nectresse®, PureLo®, Purefruit®, 

Fruit-Sweetness® and Monk Fruit in the Raw®. The 

energy value it carries is 0 kcal / g, which makes it a 

suitable alternative to sugar in the fight against 

obesity [9]. The sweetness of the monk sweetener is 

150 to 300 times higher than that of sucrose [31]. Its 

sensory profile differs significantly from other 

intense sweeteners. It lacks the bitter taste compared 

to saccharin and acesulfame K. It has been found that 

its "bitterness" is comparable to that of sucrose [32]. 

Despite the number of benefits that monk has, it is 

still not widely used as a sweetener. In the trade 

networks, in the countries where it is officially 

allowed for use in food products, there are products 

such as: sweeteners, syrups, jams, dairy products, 

chocolate products, etc. [9]. 

Monk, in combination with herbs, is available 

in the form of tea drinks. Various combinations are 

suggested that are said to favor a number of medical 

problems, such as: monk with Ginkgo biloba for 

cough; monk with chrysanthemum for headaches, 

etc. [11]. 

A technology has been developed to produce 

stabilizing syrup and jam from whole monk fruits 

[23]. The authors of the patent claim that the syrup 

and jams do not contain added sugar, however they 

have a low glycemic index and are low in calories. 

Heine [30] registered a patent for the 

production of chocolate involving monk, which in 

the composition is about 0.1%. The author claims 
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that the resulting product is low in fat compared to 

commercially available chocolate, without added 

sugars and sugar alcohols and with a low glycemic 

index. 

Buchilina and Aryana [33], investigated the 

effect of monk as a sweetener on the 

physicochemical and microbiological characteristics 

of camel's milk yogurt. The authors analyzed 

samples with 0.42, 1.27 and 2.54 g / L monk, as well 

as the control (sample obtained without the 

participation of monk). The study found that the 

growth of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus, and the probiotic culture of Lactobacillus 

acidophilus was not affected using the sweetener. 

The authors also found that monk affects the values 

of pH, viscosity, and color. 

Tey et al. [26] have performed a comparative 

characterization of soft drinks obtained with the 

participation of monk and others intense sweeteners 

(stevia and aspartame), and sucrose. It has been 

established that the soft drinks obtained with the 

participation of monk are low in calories, have a 

minimal effect on the daily energy intake, do not lead 

to an intensive increase in blood sugar. 

The company "Lakanto" offers instant drinks 

(green tea, latte, cappuccino, etc.), pastries and 

mixtures to produce such sweetened with monk. 

 

6. Conclusion 

According to the review and considering the 

advantages of monk as a sweetener, it can be 

concluded that there is an increasing use of this sweet 

substance as an alternative to sucrose and intensive 

sweeteners in the food, beverage and pharmaceutical 

sectors. Monk has the potential to be used in the 

production of functional sweet foods, given the 

growing and unstoppable interest of consumers in 

this category of foods. This necessitates further 

research on monk as a sweetener, as well as its effect 

on both the human body and the properties of the 

various products in which it has the potential to 

participate. 
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ИЗОЛИРАНЕ НА НОВИ ЩАМОВЕ ДРОЖДИ ОТ РАЙОН 

ЛЕПОВО, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ, ХРИСТО СПАСОВ 

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, Катедра „Технология на 

виното и пивото“ 

nikola.kuzmanovski@tikves.com.mk, spassovh@abv.bg 

Резюме: На база на състоянието и състава на гроздето и вината от ройон Лепово, 

Р Северна Македония, са подбрани по три парцела от лозовите масиви с Шардоне и 

Каберне Совиньон. С грозде от всеки от тях са получени спонтанно 

изферментирали вина, които са анализирани по алкохол, редуциращи захари, 

титруеми и летливи киселини, рН, общ екстракт. Определен е и сензорният им 

профил. Извършено е изолиране на общо 250 (100  от сорта Шардоне и 150 от 

сорта Каберне Совиньон) нови местни щамове дрожди от спонтанно 

изферментиралите вина за производство на регионални вина. Изолирането е 

направено въз основа на типичност за сорта и позитивен  сензорен профил на 

получените вина. 

Ключови думи: изолация, дрожди, сорт Шардоне, сорт Каберне Совиньон,  

регионални вина, грозде, район Лепово 

 

ISOLATION OF NEW YEAST STRAINS FROM LEPOVO 

REGION, REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA 

NIKOLA KUZMANOVSKI, HRISTO SPASOV 

University of food technologies – Plovdiv, Bulgaria 

nikola.kuzmanovski@tikves.com.mk, spassovh@abv.bg 

Abstract: Based on the condition and composition of the grapes and wines from the 

Lepovo region, Northern Macedonia, three plots of vineyards with Chardonnay and 

Cabernet Sauvignon have been selected. With grapes from each of them were obtained 

spontaneously fermented wines, which were analyzed for alcohol, reducing sugars, 

titratable and volatile acids, pH, total extract. Their sensory profile is also determined. A 

total of 250 (100 Chardonnay and 150 Cabernet Sauvignon) new local strains of yeast 

were isolated from spontaneously fermented wines for regional wine production. The 

isolation was made on the basis of typicality for the variety and positive sensory profile of 

the obtained wines. 

Key words: isolation, yeast, Chardonnay variety, Cabernet Sauvignon variety, regional 

wines, grapes, Lepovo region 

 

1. Въведение 

В настоящия момент във 

винопроизводството се използват много широко 

чистите култури селекционирани дрожди. Те 

имат редица предимства: осигуряват 

контролирана алкохолна ферментация, 

завършваща докрай; получените метаболити са в 

количества и съотношения, влияещи 

положително върху органолептичния профил на 

вината. Към селекционираните дрожди се 

предявяват редица изисквания в зависимост от 

типа произвеждано вино. На пазара се предлагат 

промишлени препарати сухи активни дрожди, 

притежаващи много добри технологични 

свойства. Тяхото приложение в различни 

региони обаче, води до известно унифициране 

на вината и в определена степен загуба на 

специфичност [4, 5, 7].  

До голяма степен спецификата и в 

частност качествените характеристики на 

виното се придават от естествената микрофлора 

на гроздето от конкретния лозарски район. В 

последните 10-15 години в световен мащаб се 

работи усилено по селекция на местни щамове 

дрожди за производство на регионални вина, за 

да се запази и подчертае спецификата им в 

определен район и микрорайон. В някои случаи, 

освен за района, се държи сметка и за 

преработвания сорт, като се селектират най-
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подходящите за даден сорт дрождени щамове [1, 

2, 3, 5, 6].  

След селекция на дрождени култури с 

добри характеристики, те могат успешно да се 

използват при производството на вино[3].  Това 

би подобрило дрождения биофонд от даден 

район, би обогатило биологичното наследство, 

което е от съществено значение при 

производството на вина с контролиран 

произход, с типичен вкус и аромат. 

Целта на настоящето проучване е избор 

на лозови парцели от сортовете Шардоне и 

Каберне Совиньон от района на Лепово, 

получаване на спонтанно изферментирали вина 

от тях и изолация на местни щамове винени 

дрожди. 

2. Материали и методи 

  Анализирани са  грозде и вина от два 

сорта Шардоне и Каберне Совиньон от три 

различни парцела от местността Лепово, община 

Неготино, Република Северна Македония, по 

време на гроздоберни   кампании 2016, 2017, 

2018, 2019 и 2020 година.   Възоснова на 

здравословното състояние на гроздето през 

годините и физико-химичния му състав, както и 

съставът и органолептичния профил на 

получените вина, са подбрани по три парцела от 

двата сорта от различни височини и страни на 

лозовите насаждения за изолация на нови 

винени щамове дрожди.  Всяко проба грозде 

беше в количества около от 10-12 kg.  Последва 

ронкане и смачкване на 7,0 kg грозде от проба, 

като количеството беше прехвърлено в нови и 

чисти съдове от полиетилентерефталат (PET) от 

10 dm3, чисти и дезинфекцирани със спирт 

преди употреба, с цел избягване на замърсяване 

на гроздовата каша. Пробите бяха сулфитирани 

със калиев метабисулфид в количество 30 mg 

серен диоксид на килограм гроздова каша и 

оставени да протече спонтанна ферментация при 

температура 23-25°С. За проследяване на 

динамиката на ферментационния процес 

ежедневно бяха следени рефрактометрично 

сухите вещества на ферментиращата гроздова 

каша. 

След това пробите вина бяха отделени от 

твърдите части, досулфитирани с доза 50 

mg/dm3 серен диоксид и  съхранени в съдове от 

PET. Всички проби са анализирани по 

показателите алкохол, летливи киселини (ЛК), 

редуциращи захари (РЗ), титруеми киселини 

(ТК), рН, общ екстракт (ОЕ. Определен е и 

сензорният им  профил от 7 обучени опитни 

дегустатори. 

На база  на състава и сензорния им 

профил е извършена изолация на 100 щама 

дрожди от сорта Шардоне и 150  щама дрожди 

от сорта Каберне Совиньон по метода на Кох, 

които са съхранени в стерилен гроздов сок за 

бъдещи селекционни изследвания и за 

производство на регионални  вина. 

3. Резултати и обсъждане 

Район Лепово се характеризира с 

оптимална температура за растеж и развитие на 

гроздето, без големи отклонения във 

метеорологичните условия, с достатъчно влага, 

която допринася за правилното развитие на 

лозата, нормалното узряване на гроздето и 

развитието на микрофлората. Районът има голям 

потенциал за производство на грозде без 

химически обработки, затова лозарството  в 

района в продължение на няколко години  е 

основано на принципите на  биологичното 

отглеждане, което гарантира запазване в 

максимална степен на местните щамове дрожди. 

През 2013 г. е направен анализ за 

изследване на почвата и нейната структура, 

както и изледване на различни  нейни слоеве. 

Профил на почвата в района е представен на 

Фигура 1. Установено е, че  почвите са 

песъкливи, с високо съдържание на карбонати,  

малки концентрации на органични вещества. 

Текстурата е песъклива до глинеста, размерът на 

скалните фрагменти е до 2 см,  рН = 5. 

При анализа на гроздето отчетените 

стойности варират в изключителни подходящи 

за качествени вина граници. За сорта Шардоне 

сухите вещества варират между 21 и 23,5 %, 

титруемата киселинност е в граници 6,75-8,15 

g/dm3, рН е в диапазона 3,15-3,30, а ябълчената 

киселина се колебае между  1,80-2,70 g/dm3.  

След винифицирането на гроздето в отделните 

години алкохолът на вината е в граници, 12,50-

14,00 об.%,  титруемата киселинност не пада 

под 5,80-6,20 g/dm3, което гарантира запазване 

на свежестта, летливите киселини в граници 

0,30-0,60 g/dm3 гарантират чист и фин аромат. 

 

Фиг. 1. Профил на почвата в район 

Лепово 
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За сорта Каберне Совиньон сухите 

вещества варират между 22,5 и 24 ,5 %, 

титруемата киселинност е в граници 6,30-7,00 

g/dm3, рН е в диапазона 3,40-3,55, а ябълчената 

киселина се колебае между  1,00-1,60 g/dm3. 

След винифицирането на гроздето в отделните 

години, алкохолът на вината е в граници 13,5-

14,20 об.%,  титруемата киселинност най-често е 

в граници 5,00-5,60 g/dm3, което балансира 

усещането за киселинност, летливите киселини 

в граници 0,45-0,70 g/dm3 не влошават аромата. 

На базата на установените параметри на 

грозде и вина от различните лозови масиви в 

района на Лепово бяха определени по три 

парцела от сортовете Шардоне (V1, V2 и V3) и 

Каберне Совиньон (Т1, Т2 и Т3), оценени като 

най-подходящи за изолация на местни винени 

дрожди. Те са показани на Фигура 2. 

 

 

Фиг. 2. Определяне на опитни лозови 

парцели в район Лепово 

 

Проведена беше спонтанна алкохолна 

ферментация на гроздови каши от шестте 

опитни парцела в район Лепово. На Фигура 3 е 

представена динамиката на алкохолна 

ферментация на пробите от сорта Шардоне, а на 

Фигура 4 – от сорта Каберне Совиньон. 

 

 

Фиг. 3. Динамика на алкохолна ферментация - 

Шардоне 

 

От представените графики се вижда, че 

динамиката на алкохолната ферментация на 

трите партиди  Шардоне е сходна. 

Първоначалното забавяне от около 48-72 часа на 

старта на процеса се дължи на сулфитирането и 

необходимостта  наличните по гроздето 

дрождени клетки да се възстановят от 

въздействието на серния диоксид и да се 

адаптират към условията на средата. Процесът 

приключва практически около 15-тия ден при 

пълно изравняване на трите партиди. Крайните 

сухи вещества са в граници 5,5-6 %, което 

съответства на довършване на ферментацията до 

край. Относително най-динамично процесът на 

алкохолна ферментация протича при партида 

V1, а най-плавен е той при партида V2. 

 

 

Фиг. 4. Динамика на алкохолна ферментация – 

Каберне Совиньон 

 

При партидите от сорта Каберне 

Совиньон не се наблюдава ясно изразено 

начално забавяне на старта на алкохолна 

ферментация. Та практически  започва след 24 

часа, протича доста активно и практически 

приключва до 14-тия ден. Установяват се 

разлики в скоростта на алкохолната 

ферментация при отделните партиди. По-

динамичен е процесът при партиди  Т1 и Т3, по-

бавен процес се установява при партида Т2. 

Особено осезаема е разликата в динамиките 

между 7-мия и 12-тия ден, като  е в рамките на 

3-4 % сухи вещества. 

 

Таблица 1. Физико-химичен състав на 

опитни вина 
 

Сорт 

грозде 
Каберне Совиньон Шардоне 

Парцел 

Показател 
V1 V2 V3 T1 T2 T3 

Алкохол, 

об.% 
12,64 12,63 12,79 15,5 15,3 15,2 

ЛК, g/dm3 0,22 0,25 0,36 0,65 0,48 0,55 

РЗ, g/dm3 2,3 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9 

ТК, g/dm3 6.30 6,50 6,05 5,84 5,44 6,00 

рН 3,42 3,41 3,43 3,70 3,78 3,69 

ОЕ, g/dm3 24,3 25,3 26,02 30,40 31,44 31,76 
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Данните от някои физикохимични 

показатели на опитните вина са представени в 

Таблица 1. 

При вината от сорта Шардоне 

ферментацията във всички опитни партиди е 

приключила до крайк, стойностите на 

редуциращите захари са в граници 2 g/dm3, 

концентрацията на етанол е практически 

еднаква – 12,6-12,7 %об. и съответства на 

изферментиралите количества захари. 

Титруемата и летливата киселинност са в 

граници, съответстващи на свежи вина с чист и 

фин аромат.Стойностите на общия екстракт са 

леко завишени за бели вина, но това се дължи на 

протекли екстракционни процеси при 

ферментацията съвместно с твърдите части на 

гроздето – ципи, семки, месеста част.  

При вината от сорта Каберне Совиньон 

отново отчитаме завършен ферментационен 

процес, като захарите са около и под 2 g/dm3.  

Алкохолното съдържание на опитните вина е 

във високи стайности – 15,2-15,5 %об., което не 

е често срещано за спонтанно ферментирали 

проби и е атестат за наличие по гроздето на 

естествени дрожди, притежаващи висока 

ферментационна способност, висока 

алкохологенност и устойчивост към етанол. 

Останалите показатели са в типични за млади 

червени вина от екстрактивен сорт граници. 

Сензорния профил на вината беше 

проучен от седем опитни обучени дегустатора 

по метода на основните характеристики. На 

Фигура 5 са представени профилите нa опитните 

проби от сорта Шардоне, а на Фигура 6 тези от 

сорта Каберне Совиньон. 

 

 

Фиг. 5. Сензорен профил - Шардоне 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Сензорен профил - Каберне 

Совиньон 

 

Опитните вина от сорта Шардоне са 

свежи, заоблени и сочни. Ароматите са 

преобладаващо плодови, с нюанси на бели 

свежи тропични плодове, типични за сорта. 

Установени са и цветисти нюанси. По-

интензивни и финни са ароматите във вината от 

парцели V2 и донякъде от V1, докато пробата от 

парцела V3 е с по-слаб  интензитет на аромата, 

свежестта е по-слабо изразена и има известно 

огрубяване във вкуса. 

При опитните вина от сорта Каберне 

Совиньон отчитаме по-близки сензорни 

профили. Виното от парцел Т1 има по-

интензивно обагряне, пробата от парцел Т3 

притежава по-интензивен аромат. Като цяло 

вината са свежи, заоблени, с мека киселинност, 

слабо доловима пикантна горчивина във финала. 

Преобладават ароматите на черни горски 

плодове, при пробата от парцел Т2 и на червени 

зрели плодове. 

 

Таблица 2. Дрождени изолати от 

района на Лепово 

 

Сорт Парцел 

Брой 

дрождени 

изолати 

Означение на 

дрождените 

изолати 

Шардоне 

V1 35 V1÷V35 

V2 35 V36÷V70 

V3 30 V71÷V100 

Каберне 

Совиньон 

T1 50 T1÷T50 

T2 50 T51÷Т100 

Т3 50 T101÷Т150 

 

При определяне на броя на дрождените 

изолати от отделните опитни вина основните 

критерии бяха динамиката на алкохолна 

ферментация, физикохимичния състав  на 

вината и техния сензорен профил. На тази база 

за изолирани общо 100 изолата от вината от 
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сорта Шардоне и 150 изолата от вината от сорта 

Каберне Совиньон. Източниците и означенията 

са представени в Таблица 2.  

 

4. Заключение 

На базата на получените резултати при 

условията на проведения експеримент може да 

се обобщи, че от района на Лепово, Р Северна 

Македония, са изолирани 100 нови дрождени 

изолата от спонтанно ферментирали вина от 

сорта Шардоне и  150 нови дрождени изолата от   

спонтанно ферментирали вина от сорта Каберне 

Совиньон. С това е постигнато обогатяване на 

биофонда на стартерни култури за получаване 

на регионални вина. На базата на проучване и 

селекция на база ферментационна активност и 

подходящ метаболизъм, може измежду тях да 

бъдат подбрани подходящи за производство на 

бели и червени регионални вина. 
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СЪСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ НА 

ЗДРАВОСЛОВНИ НАПИТКИ ТИП „SMOOTHIE“ 
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Резюме: Разработени са състави и технология на напитки тип "Smoothie“ със суха 

билкова смес от традиционни билки Urtica dioica L., Morus alba L. и Rosa canina  с 

добавка на 10, 20 и 30%  Sambucus nigra L., с цел подобряване на здравословния им 

профил. Плодовата база е от пресни български плодове (ягоди, череши и 

диня).Установено е влиянието на концентрацията на Sаmbucus nigra L. върху 

физико-химичните, цветови и сензорни показатели на новоразработените напитки 

спрямо контролата. Препоръчана е напитка тип „Smoothie“ с 10% концентрация 

на Sambucus nigra L., с най-ярък цвят и изразена червена къмпонента, и най-близки 

до контралата плодов вкус, течливост и хомогенност. Билкоиятв мирис е най-слабо 

изразен. 

Ключови думи: Sambucus nigra L, здравословни напитки, смути, физико-химични, 

цветови и сензорни показатели 

COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF HEALTHY DRINKS 

TYPE „SMOOTHIE“ WITH SAMBUCUS NIGRA L. 
 

ZORNITZA ATANASOVA KAZAKOVA1, GEORGI TSONEV ANGELOV1  

* University of Food Technologies, Department of  „ Catering and Nutrition” 1, 

zornitzakazakova@abv.bg1,   

angelov@uft-bio.com 

 

Abstract: Compositions and technology of "Smoothies" type drinks with a dry herbal 

mixture of traditional herbs Urtica dioica L., Morus alba L. and Rosa canina with the 

addition of 10, 20 and 30% Sambucus nigra L. have been developed. The fruit base 

consists of fresh Bulgarian fruits (strawberries, cherries and watermelon).  

The influence of Sambucus nigra L. concentration on physicochemical, color and sensory 

parameters of new developed drinks in comparison with control is established. Smoothies 

with a 10% concentration of Sambucus nigra L. are recommended, which has the brightest 

color and pronounced red component and the closest to control fruit taste, fluidity and 

homogeneity. The herbal smell is the least pronounced. 

Key words: Sambucus nigra L, healthy drinks, smoothie, physicochemical, color and 

sensory parameters 

 

1. Въведение 

Ролята на растенията като храна и 

лекарство, в живота на хората, е обект на научно 

изследване на много автори [1,2,3,4,5,6]. 

Ядливите растения стават все по-популярни в 

човешката диета, както в световен мащаб, така и 

у нас, главно заради здравословните ползи и 

възможности за подобряването на 

органолептичните свойства на храните 

присъстващи на трапезата на съвременния 

човек. 

Научни подходи и изследвания се 

прилагат при разработване на натурални 

безалкохолни напитки на билкова основа (с 

растителни и билкови екстракти, натурални 

сокове и сиропи, топли и студени чайове,  

газирани напитки) фрешове, смутита и др. с 

определени здравословни ефекти върху 

човешкия организъм [7,8,9,10].  

Сред лечебните билки, съществуващи в 

българската природа, Sambucus nigta L. (черен 

бъз) е най-слабо или въобще непроучен. 

Липсват и данни за рецептурни състави с 

добавка на части от лечебното растение 

Sambucus nigra L. и технологии приложими в 

хранителната промишленост. 
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Цветовете на Sambucus nigra L. са 

нискокалорични, но богати на антиоксиданти, 

витамини, фибри, фенолни киселини, 

флавоноиди, омега 3 полиненаситени мастни 

киселини, дъбилни вещества, други органични и 

неорганични вещества и минерални соли 

[11,12,13,14]. Фенолните съединения (фенолни 

киселини и флавоноиди), като основни расти-

телни съставки на  храни и напитки, влияят 

позитивно върху човешкото здраве и  определят 

органолептичните им характеристики [15,16,17]. 

Те се отличават по своя интензивен, приятен 

аромат и са подходящи за влагане в рецептурни 

състави. Grey et al. (2000) установяват, че 

бъзовите цветове съдържат водоразтворими 

вещества, които директно стимулират 

инсулиновата секреция и глюкозния 

метаболизъм. Екстрактите от Sambucus nigra L. 

притежават  имуно-модулираща активност и   

влияят на заболявания характеризиращи се с 

потискане на имунната система и водещи до 

окислителен стрес [19,20]. Направените 

изследвания [21,22,23,24], през последните 

двадесет години, потвърждават и популяризират 

употребата на цветовете на бъза (Sambuci 

fructus) най-вече поради техния антиоксидантен 

статус и благопритен фенолен профил.  

Детоксифициращите свойства на 

бъзовите цветове поддържат също така и 

загубата на тегло.  
 

2. Материали и методи 

2.1. Материали 

Разработените рецептурни състави 

включват български плодове - ягоди 

(с.Първенец), череши (с. Ръсово), диня (гр. Нова 

Загора), прясна мента (с. Брестовица). 

Суровините отговарят на изискванията за 

качество и контрол за съответствие на пресни 

плодове и зеленчуци на Наредба N 16 от 28 май 

2010 г. [25].  Преди влагане в напитките, 

пресните плодове предварително се измиват и 

почистват. 

Билковият материал (Sambucus nigra L., 

Urtica dioica L., Morus nigra L. и Rasa canina) се 

суши на тънък слой върху филтърна хартия при 

22-25оС до достигане на влагосъдържание ≤ 

10%. Суровината се съхранява в платнени торби 

при стайна температура 22-24оС. Преди влагане 

сухата билкова смес се смила  и пресява. 

Смесването на инградиентите на 

новоразработените състави е постигнато с 

Блендер Tefal BlendForce BL439D31, 800W, 

капацитет 1.76 l. 
 

2.2. Методи 

Определено е водното съдържание по 

метода на Аббе.  

Определена е активната киселинност на 

напитките тип “Smoothie”. Използван е цифров 

рН метър метър  HANNA – SN0111053Nq 

electrode: HL1230B – Чехия. 

Определени са цветови характеристики. 

Цветът е измерен по цветовата система SIEL а* 

b* по показатели светлост (L), син спектрален 

цвят (-b), жълт спектрален цвят (+b), червен 

цвят(+a), зелен цвят (-a), цветен тон (a/b) на 

Chroma meter CR – 410 Konica minolta sensing. 

Проведен е дескриптивно качествен и 

количествен сензорен анализ [26], аромат 

профил (NF ISO 13299, 1995) и сензорен профил 

(V09-016 NF, 1985) с обучени дегустатори. 

Разработена е десетобална скала на оценяване, 

съответно стойност „0“ е най – ниското ниво на 

изследваният показател, а „9“ – най – високото 

ниво на показателя . 

3. Резултати и дискусия 

Разработени са рецептурни състави на 

сухи билкови смеси с Morus nigra L, Rasa canina 

и Urtica dioica L, и 10, 20 и 30% Sambucus nigra 

L. (табл.1.) Вариант А с 10% Sambucus nigra L. 

(фиг.1.), Вариант В с 20%  Sambucus nigra L. 

(фиг.2.) и Вариант С с 30% Sambucus nigra L. 

(фиг.3.).  
 

Таблица 1. Рецептурен състав за суха 

билкова смес със Sambucus nigra L. 10, 20 и 

30% а 100 g 

Sambucus 

nigra L, 

kg 

Morus nigra 

L, kg 
Rasa 

canina, kg 

Urtica 

dioica 

L, kg 

0.010 0.030 0.030 0.030 

0.020 0.027 0.027 0.026 

0.030 0.023 0.023 0.024 

  
Фиг. 1. Суха билкова смес с 10% 

концентрация на Sambucus nigra L. (Вариант А) 

 

 
Фиг. 2. Суха билкова смес с 20% концентрация 

на Sambucus nigra L. (Вариант B)  
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Фиг. 3. Суха билкова смес с 30% 

концентрация на Sambucus nigra L. (Вариант C) 

 

Разработени са рецептурни състави на 

здравословни плодови напитки тип   „Smoothie“ 

с ингредиент суха билкова смес Варианти А,В и 

С (Табл.2.) 

 

Таблица 2. Рецептурен състав на 

здравословна напитка тип „Smoothie“ с 

ингредиент суха билкова смес  

Продукт  Количество, kg % 

Ягода 0,090 45,00 

Диня  0,030 15,00 

Череша 0.022 10,80 

Листа прясна 

мента 

0,001 0,70 

Суха билкова 

смес (Варианти 

А, В, С) 

0,030 15,00 

Вода 0,027 13,50 

Общо 0,200 100 

Разработена е технологична схема на 

здравословна плодова напитка тип   „Smoothie“ с 

ингредиент суха билкова смес (Варианти А, В, 

С)  

 

 
Фиг. 4. Технологична схема за получаване 

на здравословна напитка тип „Smoothie“ с 

ингредиент суха билкова смес (Варианти А, В, 

С)  

 

Изследвани  са физико – химични 

показатели на разработените напитки (фиг.5 и 

фиг.6). С най-високи стойности за сухо 

вещество (%), по високи от стойностите на 

контролата, са напитки с 30% Sambucus 

nigraL.(фиг.5). Следователно, повишаването на 

концентрацията на Sambucus nigraL.от 10% на 

30% води (макар и слабо) до повишаване на 

съдържанието на сухи вешества в разработените 

напитки тип „Smoothie“. 

 

 
 

Фиг. 5. Стойности на сухо вещества на 

здравословни плодови напитки тип “Smoothie”и 

контрола 

 

 

 
 

Фиг. 6. Стойности на pH на средата на 

здравословни плодови напитки тип “Smoothie”и 

котрола 

 

Стойности на pH на средата на 

здравословни плодови напитки тип “Smoothie”   

при всички проби и контролата са близки 

(фиг.7). Следователно, повишаването на 

концентрацията на Sambucus nigra L. в 

рецептурния състав не оказва влияе на 

активната киселинност на напитките тип 

“Smoothie”.  
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Фиг.7. Цветови параметри в 

колориметрична система SIE L a⃰  b⃰ 

1-контрола, 2-Вариант А, 3-Вариант В, 4-

Вариант С 

 

Показателят „L“, характеризиращ яркостта на 

цвета на напитките, за всички опитни проби, 

има близки стойности, но по-ниски от 

контролата. Експерименталните резултати 

получени за влиянието на сухата билкова смес с 

Sambucus nigraL.(10,20 и 30%), върху показателя 

„а“, отразяващ участието на червената 

компонента в цвета на напитката, показва 

тенденция на значително намаляване на 

стойностите с повишаване на концентрацията на 

Sambucus nigraL. При резултатите отразяващи 

промените в жълтия цвят „b“  на цвета на 

разработените напитки с Sambucus nigra L. се 

наблюдава намаляване. Слидователно, 

добавените концентрации от Sambucus nigra L. 

променят жълтия цвят на разработените 

напитки, като стойностите спрямо контролта са 

4-4,5 пъти по-ниски. С най-ярък цвят, с изразена 

червена къмпонента и стабилност в жълтия цвят 

са напитки с 10% Sambucus nigra L.   

Проведен e сензорен анализ отразяващ 

качествените показатели на разработените 

здравословни напитки тип „Smoothie“  със суха 

билкова смес с 10,20 и 30% Sambucus nigra L.  

За целта пробите са кодирани както 

следва (Фиг.8):  

1-123 - Контрола на здравословна 

плодова напитка тип “Smoothie” без ингредиент 

суха билкова смес; 

2-153 - Здравословна плодова напитка 

тип “Smoothie” с ингредиент суха билкова смес с 

концентрация 10 % Sambucus nigra L.  

3-203 - Здравословна плодова напитка 

тип “Smoothie” с ингредиент суха билкова смес с 

концентрация 20 % Sambucus nigra L.  

4-133 - Здравословна плодова напитка 

тип “Smoothie” с ингредиент суха билкова смес с 

концентрация 30 % Sambucus nigra L. 

 
Фиг. 8. Здравословни плодови напитки 

тип “Smoothie” – контрола и напитки със суха 

билкова смес  
 

 

Фиг. 9. Сензорен профил на показатели 

цвят, мирис, вкус и консистенция на напитки 

тип “Smoothie” със суха билкова смес с 10 %  

Sambucus nigra L. и контрола  

 

Фиг. 10. Сензорен профил на показатели 

цвят, мирис, вкус и консистенция напитки тип 

“Smoothie”  със суха билкова смес с 20 %  

Sambucus nigra L. и контрола 

 

 
 

Фиг. 11. Сензорен профил на показатели 

цвят, мирис, вкус и консистенция на напитки 

тип “Smoothie” с суха билкова смес с 30 % 

Sambucus nigra L. и контрола 

1 2 3 4

L* 38,81 30,79 30,12 30,13

a* 39,07 22,54 19,31 19,19

b* 18,48 4,62 4,32 4,07
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За сензорния показател цвят, при пункт 

„0“, се отбелязва розов цвят (като цвят на роза), 

а при оценка „9“ – виненочервен цвят (като 

червено вино сорт „Мавруд“). Дегустаторите са 

оценили цвета на здравословна напитка тип 

„Smoothie“ със суха билкова смес с 10% 

Sаmbucus nigra L. с 7,37 –цвят близък до 

червено вино сорт „Мавруд“. За показателите  

отенък и еднородност на цвета напитката има 

стойности по-високи от тези на контралата. 

Мирисът на плодове (череши, ягоди, и диня) е 

по изразен при контролата. При 

новоразработените напитки доминира 

билковият мирис. За показателя кисел вкус 

стойностите са равни с тези на контролата. Това 

потвърждава получените данни за активна 

киселинност (фиг.6.). Горчив  вкус не е отчетен 

и за двете проби. Сладкият вкус е по-изразен 

при контролата, макар и слабо. Показателят 

течливост и за двете проби има еднакви 

стойности, но контралата, макар и слабо е по-

хомогенна. Стойностите за показателя цвят на 

здравословни напитки тип „Smoothie“ с 

ингредиент суха билкова смес с концентрация 

20 и 30% Smbucus nigra L. са близки с 

контролата. Проба с 10% Sаmbucus nigra L. се 

отличава с по-интензивен цвят, поради по-

голямото процентно съдържание на плодова 

база.  

Оттенъкът е част от характеристиката на 

цвета. Стойност „0“ – е без отенък, а „9“ – с 

карамелено – канелен отенък. Здравословна 

напитка тип „Smoothie“ с ингредиент суха 

билкова смес с концентрация 10 % Sаmbucus 

nigra L., по този показател, превъзхожда 

контролата с 0.6 пункта. Показателят оттенък е 

силно изразен в пробите с концентрация 20 % и 

30 % Sаmbucus nigra L..  

Еднородността на цвета показва липса на 

частици с други цветови нюанси. По този 

показател всички проби с ингредиент суха 

билкова смес с Sаmbucus nigra L. (10, 20 и 30%) 

имат близки с контролата стойности. Разликите 

в стойностите са от 0,25 – 0,75 пункта.  

Сензорният показател мирис дава 

информация относно ароматно – вкусовия 

профил на приготвените здравословни напитки 

тип „Smoothie“ с ингредиент суха билкова смес 

и контрола. Плодовата основа на напитката 

включва сезонни плодове (ягода, череша, диня) 

и прясна мента за свежест. Дегустаторите 

отбелязват мирисът на прясна мента и диня, 

като доминиращи (7–8). Повишаването на 

концентрацията на сухата билкова смес с 

Sаmbucus nigra L. засилва билковия мирис (6.0) 

на продукта. 

Вкусът е определен като сладък, кисел и 

горчив. Според дегустаторите сладкият вкус е 

най–устойчиво уловим в контролата. С 

повишаване на конценрацията на Sambucus nigra 

L., горчивият вкус не се засилва, като 

стойностите за разработените напитки са близки 

до тези на контролата.С най-високи стойности 

за показателя хомогенност е контролата, като с 

повишаване на концентрацията на Sambucus 

nigra L. (10,20 и 30%) дегустаторите са отчели 

по-ниски стойности. Това може да се обясни с 

по-високото съдържание на сухи вещества в 

разработените рецептурни състави (Фиг.5).  За 

показателят течливост стойностите на 

контролата и новоразработените напитки са 

високи и близки. 

 

4. Заключение 

Разработени са рецептурни състави и 

технология за получаване на здравословни 

напитки тип „Smoothie“ на плодова база (ягода, 

череша и диня) с ингредиент суха билкова смес  

от традиционни билки Urtica dioica L., Morus 

alba L. и Rosa canina L. с добавка на 10, 20 и 30% 

Sambucus nigra L. 

Проследено е влиянието на 

концентрацията на Sаmbucus nigra L. върху 

физико-химичните, цветови и сензорни 

показатели на новоразработените напитки и 

контролата.  

Данните от сензорния анализ показват, 

че повишаването на Sаmbucus nigra L. от 10 на 

30% не влияе на показателите вкус (кисел, 

горчив сладък), яркост на цвета и течливост, 

като резултатите колерират с тези получени от 

физико-химичните и цветови 

изследвания.Нарастването на котцентрацията 

засилва билковия мирис и намалява  показателя 

хомогенност на напитките спрямо контролата. 

Можем да препоръчаме напитка тип 

„Smoothie“ (Варинт А) с най-ярък цвят с 

изразена червена къмпонента и най-близки до 

контралата плодов вкус, слабо изразен билков 

мирис, течливост и хомогенност. 
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ПРОУЧВАНЕ НА БИТ, ТРАДИЦИИ,  ОБИЧАИ 

И ФЕСТИВАЛИ В ЛОВЕЧ И РЕГИОНА 
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1 Катедра Кетъринг и Хранене, Стопански факултет, Университет по хранителни 

технологии, Пловдив, България 

2 Катедра Туризъм и кулинарен мениджмънт, Стопански факултет, Университет 

по хранителни технологии, Пловдив, България 

ivofinkov@abv,bg   

Резюме: Настоящото проучване има за цел да се представи бита, традициите, 

обичаите и фестивалите в Ловеч и региона. Разгледани са календарните празници и 

обичаи през зимния и летния празничен цикъл. 

Посочени са обреди и обичаи традиционни за региона. Описани са кулинарни и 

фолклорни фестивали, панаири провеждани в региона.  

Традициите утвърдени и съхранени през многовековната история под влияние на 

различни фактори - географски и климатични условия, демографски промени, 

комуникации и влияние върху други народи върху обичаите, бита, религията и 

културата ca фактор на бъдещото поколение, за да вървят уверено напред в своето 

развитие в условията на световната глобализация. 

Ключови думи: традиции, обичаи,  празници, фестивали 
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 Abstract: The present study aims to explore the way of life, traditions, customs and 

holidays in Lovech and the region. The calendar holidays and practices during the winter 

and summer holiday cycle are presented. 

Rituals and customs, traditional for the region, are indicated. 

Culinary and folklore festivals and fairs, conducted in this region, are described.  

Traditions, established and preserved over the centuries under the influence of various 

factors - geographical and climatic conditions, demographic changes, communications and 

influence on customs, religion, life and culture of people, are a major factor for the future 

generations to move confidently forward in their development in the context of 

globalization.Key words: traditions, holidays, customs, festivals 

 

1. Въведение 

В съвременният свят храната заема ново 

място, свързано с автентичността на 

преживяването и опознаването на ,,нови” 

култури [Петрова, В. 2014]. Природните 

дадености определят не само стопанския живот, 

но и бита на населението. Системата на хранене 

в Ловешко показва, както етнографската така и 

общите белези с общобългарската кухня, която 

отразява традициите утвърдени през 

многовековната история под влияние на 

различни фактори - географски и климатични 

условия, демографски промени, комуникации и 

влияние на други народи върху обичаите, бита, 

религията и културата. 

Ловешка област  е разположена в 

Централна Северна България. Територията и се 

простира до северните склонове на Средна Стара 

планина и централния Предбалкан, до 

Деветашкото плато и началото на Дунавската 
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равнина. Климатът в община Ловеч е 

умереноконтинентален, със студена зима и 

горещо лято. 

Географското разположение 

благоприятства разпространението предимно на 

естествено растяща иглолистна растителност. 

Животинският свят е характерен за 

Предбалканския подрайон на Севернобългарския 

район.  

Ловеч е възникнал върху останките на 

тракийското селище Мелта и римския град 

Президиум. Градът е един от най-

емблематичните български възрожденски 

градове, който през османския период е наричан 

„Алтън Ловеч“ - „Златният Ловеч“. Ловеч е един 

от центровете на борбата за църковна 

независимост и в  голяма степени на борбата за 

национално освобождение - градът е столица на 

Българския централен революционен комитет 

[Лалев, И.,1999]. 

2. Календарните празници, обреди и 

обичаи в Ловешко 

Празниците, обредите и ритуалите 

изразяват определени мисли, чувства и 

настроения на хората с помощта на лесно 

разбираеми и достъпни за практикуване от всеки 

човек символни предмети, действия, слова. 

Народният календар е система за организиране и 

определяне на времето в рамките на една година. 

Обикновено той се състои от няколко цикъла, 

зависещи от природния и стопански кръговрат. 

[Йорданова Н., 2014, Георгиева Е., 1999, Колев 

К., 1979]. 

Календарните празници и обичаи в 

Ловешко ще бъдат описани в два раздела, 

съобразени с двусезнонното стопанско делене  — 

зимен и летен цикъл.  

Зимните празници и обичаи, са наситени с 

гадания и предсказания (за предстоящата 

стопанска година и за здравето и благополучието 

в семейството), както и с обреди, чрез които се 

цели да се повлияе върху бъдещето.  

Обичаите и обредите, изпълнявани по 

време на летните празници, целят преди всичко 

предпазване на реколтата от природни бедствия 

(градушка, суша, огън), както и от злонамереното 

ѝ магическо „обиране“. Извършваните през 

есента обичаи са вид жертвоприношения, чрез 

които се изказва благодарност на предците за 

оказаната помощ. Такъв характер имат 

раздаването на първите узрели плодове, 

курбаните и службите, както и поминалните 

обреди (задушниците)  [Старева, Л., 2005, 

Христов, Е., 1996]. 

 Други обичаи и обреди са свързани с 

раждането и ранната социализация на детето. За 

бременната жена не е позволено: да стои на праг 

и на процеп, да прекрачва тояга и ръжен, да вдига 

тежко, да ходи боса, да гази вода - забрани, които 

отразяват опита на българката и имат главно 

рационална основа. Предпазващите действия 

включват носенето на специални амулети, които 

да гарантират износването на плода. Докато 

бременността не се крие, раждането се пази в 

пълна тайна. От момента на раждането до 

изтичането на 40 дни майката се смята за нечиста. 

Вярва се, че през този период жената и детето 

трябва да бъдат защитени от зли сили, които 

водят до загубване на млякото ѝ. Задължителни 

са предпазните предмети, които тя носи - червен 

конец, синьо мънисто, чесън, пришити на 

нейната кърпа или завързани на китката ѝ. 

Извършват се и редица обредни действия, при 

които основният обект е детето. Отрязването на 

пъпната му връв става със сърп, за да е работно. 

При първото къпане слагат яйце или монета. Още 

в първите дни бабата осолява бебето с 

убеждението, че само така като порасне ще стане 

българин. Първото повиване става със стари 

дрехи на някой от родителите, следа от древно 

приобщаване на детето към родствената група. 

Наричат го голчо или кушльо . Детето също като 

майка си носи червен конец на китките си и 

предпазващи предмети на шапката - синьо 

мънисто. След раждането на детето се приготвят 

няколко пити, като първата веднага се поднася на 

Богородица, втората е за третия ден след 

раждането и е свързана с идването на 

орисниците. От нея се яде и се раздава. 

Съществена част от народния обреден комплекс 

е т.нар. кръщене, кръщавка. Извършва се от кума-

кръстник, който у българите традиционно е 

наследствен. Животът на детето и неговото 

физическо развитие има още няколко 

отбелязвани с обреди моменти като: първото 

подстригване - стрижба, прохождането - 

прощапулник, израстването на първия зъб и 

отбиването му. 

Сватбени обичаи и обреди 

Състои се от предсватбен, същински и 

следсватбен цикъл от обреди и обичаи. 

Годишното време за бракосъчетанието се 

определя от два основни фактора: 

икономическите и най-вече селскостопанските 

дейности, които пряко зависят от природата и 

ролята на църквата, която забранява в 

определени дни. Традиционният възглед за 

семейното положение на българския мъж е, че на 

20-25 години той трябва да е баща на няколко 

деца, на 30-35 години може да е тъст и дядо, а към 

50 и прадядо.  По традиция правото на избор на 

брачен партньор принадлежи на ергена и 

неговите родители. Позицията на момата и 
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нейното семейство е пасивна, те изчакват добро 

предложение. Предсватбеният период започва 

със сгледа, сгляда. Родители на момчето 

изпращат сватовници, които искат момата от 

баща ѝ. Следващият етап е годежът, който бива 

малък и голям. Тогава става и размяната на 

дарове между младите. Същинската сватба 

започва в четвъртък с ритуалното замесване на 

тестото за обредните хлябове - меденици. 

Обредът е известен като засевки. Обикновено  в 

петък, и това е предпоследната свободна вечер за 

двамата млади се организират две прощални 

вечери, наричани вечерници. Рано сутринта в 

неделя се пристъпва към ритуалното бръснене на 

младоженеца и сплитането, къносването на 

булката. Взимането на невестата от бащиния дом 

в деня на венчавката е център на същинските 

сватбени обичаи. С разнообразни обредно-

магически действия е свързано и посрещането на 

младите от свекъра и свекървата след венчавката 

в черквата. Трапезата на двора е богато наредена. 

Централно място заема кумът. Тук протича и 

даряването на сватбарите. Заиграват смесено 

буйно хоро, наричано самодивско. Сватбарите 

отиват при момините родители, за да се черпят с 

„блага ракия“. Тържественото отвеждане на 

невестата в понеделник за вода е първият и 

общоразпространен обред след сватбата. След 

като налее вода, булката сее символично зърно, 

чупи сурово яйце, пуска във водата сол или 

монета за плодовитост. Действията са 

съпроводени с обредни песни [Георгиева Е., 

1999]. 

Обичаи и обреди при смърт и погребение 

Когато дойде времето, болният, казват, че 

“се стяга”, “оправя за път”, той вече е “пътник”, 

“бере душа”, вече “приказва с мъртвите”  

[Старева, Л., 2005]. 

   Оттук нататък живите трябва да се 

погрижат той “да извърви” най-бързо и леко за 

себе си и най-безопасно за близките си този път. 

Традиционните обреди и обичаи при полагане на 

мъртвеца в земята имат за цел осигуряването на 

безпрепятственото приобщаване на душата му 

към отвъдния свят на предците. Те трябва да 

направят така, че от жив човек със свое място 

сред земните хора починалият да се пресели и 

намери място в йерархията на предците, да не се 

лута по пътя, да не се спира в своето движение. 

Мъртвецът се изнася винаги с краката напред от 

дома. Покойникът се носи с носило, на ръце, с 

кола, а в Западна България с шейна. По пътя до 

гробището се правят три задължителни почивки, 

които понякога са пространствено ориентирани. 

Преди погребението ръцете и краката на 

мъртвеца се развързват и връзките се поставят до 

него в ковчега. При спускането на ковчега в гроба 

се извършва и ритуално оплакване. След 

хвърлянето на първата шепа пръст то приключва 

окончателно. На излизане от гробището всеки 

измива ръцете си с вода, хвърля камък или горещ 

въглен през рамо и не бива да се обръща назад. В 

памет на мъртвия се изнасят помени на 3, на 9, на 

20, на 40 ден, 3, 6 и 9 месец. След изтичането на 

годината помени се правят отново само на 

нечетен брой години - на 3, 5, 7, 9. При помена се 

отива на гроба рано сутрин, гробът се полива с 

вода и вино, палят се свещи. Близките раздават 

варено жито - коливо и хляб. Понякога броят на 

хлебчетата - просурки отговаря на броя на дните, 

изминали след смъртта. 

Облекло 

Според българската етнографска наука 

района около град Ловеч не е бил обект на 

самостоятелно проучване [Гаврилова Р., et al, 

2018, Михайлова Г., Р. Попов, 1999]. 

Облеклото преминава през различни етапи 

на развитие и се повлиява от промените -

например през Възраждането местните носии, 

мъжки и женски придобиват редица нови, 

градски по своя характер елементи. Те се 

отличават с някои цветови особености - до 30-те 

години на XX век  се запазва характерното 

пръстроцветие, плод на домашно изработени 

шивици, апликации и орнаменти [Лапакова, 

Е.,1996, Ганева Р.,2003, Ечков, Пл.,.1996, 

Маринчева А., 1999]. 

 

             
Фиг. 1.  Мъжка и женска празнична  

носия от Ловешко 

 

Женска носия 

   Характерната особеност на женското 

облекло е, че тук се срещат две влияния - през 

лятото се носи двупрестилчена носия, а през 

зимата сукмамена с връхна дреха ,,долома”. 

Основните части на двупрестилчената носия са 

ризата, две престилки и колан. Сукманената 

носия се състои от риза, сукман, престилка и 

пояс. Украсата е съсредоточена по полите и 

пазвите на сукмана. 
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Фиг. 2.  Моми с двата вида носия 

 

   В делник или празник, с тъкменик, 

вълненик, пещимал или със сукман, 

традиционната женска носия се носи винаги с 

престилка. 

 

 

Фиг. 3.  Лятно облекло  на невести със задна   

престилка ,,пещимал” и ,,тъкменик” 

 

Престилка е с преобладаващ 

светлочервен или ремизен фон, като светлите се 

носят с тъкменика, а по-тъмните - с вълненика и 

пещимала. Носенето им е продължило до 20-те 

години на XX век. Широко разпространение през 

40-те години получават престилките от черен 

сатен. Те са украсени с набран волан в долната 

част, а над него - с рисувани букети или венци от 

цветя [Маринчева А.,1996]. 

 

Фиг. 4.  Престилка китеница 

Накити 

Накитите, които имат за цел да придадат 

завършеност на традиционния костюм, са 

изработвани предимно от злато, сребро, мед, 

бронз и мъниста. Основните украшения, които са 

били изработвани от благородни метали и са 

имали естетическа и функционална цел са: 

пендари, пафти и украса за глава [Симеонова Г., 

Н. Цветкова, 2015]. 

     

    

 
Фиг. 5.  Накити - пендари, украса за глава 

и пафти  

Мъжка носия 

Мъжкото облекло не е така тясно 

обвързано с народни представи и вярвания, както 

е при женското. На въпроса, защо това е така, 

местното население отговаря, че ,,мъжете не ги 

хващат уроки, както жените” (с. Деветаки). 

Разделя на два типа според неговия цвят – 

белодрешно и чернодрешно. Състои се от риза, 

потури (панталони), връхни дрехи, обувки и 

калпак.  

  
Фиг. 6. Мъжки носии 

3. Фестивали 

,,Фестивалите на изкуства  съдържат в 

себе си, както общовалидността и достъпността 

на модерните ценности и идеи, така и 

интимността от преживяването на автентични 

художествени събития на общност от 

посветени.” [Кутин Л., 2018, Христов, Е.,2000, 

Попов Р., 1991]. 

Фестивал на сливата в Троян 

Фестивалът е свързан с основен поминък 

на Троянския край – отглеждането на сливовата 

култура, производство на троянската сливова 

ракия и други сливови продукти. Началото му е 

поставено в Националното изложение на 

народните художествени занаяти в село Орешак 
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през 1993 година. От 1997 година празникът се 

провежда паралелно в град Троян и  Орешак. 

  Събор на Деветашкото плато ,,Девет 

песни от извора”, с. Деветаки 

С автентично изпълнение отбелязва 

своето присъствие всяко едно от деветте села в 

района на Деветашкото плато: Агатово, 

Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, 

Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава. Освен 

територията на цялата местност, в уникална 

сцена за изява на фолклорните изпълнители се 

превръща пещера ,,Гарваница”. Изложение и 

дегустация на кулинарни продукти дава 

възможност на всички присъстващите да 

опознаят вкусовете и предпочитанията на 

местното население. 

Киряк и Юлита - празник на 

плодородието и берекет-общ. Априлци 

Празникът датира от преди повече от 50 

години, а традицията се появява в дните посред 

коситба заради необходимостта в миналото 

хората да си поотдъхнат от тежкия труд. 

Традиционен панаир на занаятите, 

с.Орешак (12-15 август) 

Панаирът на занаятите в Орешак води 

началото си още от XVI век. Занаятчии от цялата 

страна са представяли своите произведения. В 

духа на  тази древна традиция в парка на 

изложението гостите могат сами да изработят 

предмети на грънчарско колело, да се докоснат 

до магията на дърворезбата, да се включат в 

тъкането. 

Празник на сланината и греяната 

ракия, с.Априлци (19.02) 

Провежда се в град Априлци на 19 

февруари. Организира се  от местното читалище 

,,Светлина”– предвиждат се интересни конкурси: 

за най-дебела сланина, за най-шарена сланина; за 

оригинален шашлик сланина на жар, 

традиционни рецепти за консервиране на 

сланина и изложба на ястия от местната кухня. 

Фолклорен събор ,,От Тимок до Вита”, 

с.Черни вит (24-25 август) 

   Фолклорният събор "От Тимок до Вита" 

е традиционен за село Черни Вит. Провежда се 

ежегодно от 1981 година последните  в събота и 

неделя на месец август. От 1983 година фестивал 

е общински и е включен в културната програма 

на община Тетевен. Целта на Събора е издирване, 

опазване, популяризиране и съхранение на 

българския фолклор и традиционната Българска  

кухня. 

Празник на баклавата , с.Малиново 

Провежда се за първи път през 2012-та година и 

вече е ежегоден. Обикновено е в края на август 

или началото на септември. Освен състезанията 

за най-вкусна баклава, събитието е "гарнирано" с 

много песни, танци и веселби. В програмата 

участват много самодейци, местни и от 

съседните села. 

Събор на село Баховица (последната 

събота на август) 

Празненствата се провежда в местността 

"Бърнин дол" близо до селото. 

По време на събора се приготвя вкусен 

курбан, сготвен от местни майстори по 

неповторима рецепта. Събитието е придружено с 

много песни и танци, жива музика и веселба. 

„Варошлийски вечери” - гр. Ловеч 

Фестивалът е сравнително нов и се 

провежда от 2009 година насам в краят на месец 

септември. Гостите на събитието могат да се 

„разходят” из стария Ловеч – също така да 

дегустират ястия, приготвени по стари градски 

рецепти, да си направят снимки в ретро декор, да 

чуят известни песни, изпълнени от обичани 

артисти. Втората част от фестивала кулинарният 

конкурс „Стара варошлийска кухня”, който  буди 

заслужен интерес вече шест години. В три 

категории: „Традиционно варошлийско ястие”, 

„Солена баница” и „Домашно сладко”, ще 

премерят сили и умения отбори от града. 

,,БАРДФЕСТ”, гр.Ловеч (първата 

седмица на м.септември) 

В първата седмица на м. септември, 

обикновено събота или неделя, градът на 

лалетата става притегателен център за творци в 

областта на музиката от България, Русия и 

Молдова. ,,Бардфест Ловеч“ се провежда от 2001 

г., досега на сцената са изпели своите стихове 

към 500 поети с китара, 12 са носителите на 

голямата награда на общината, организатор на 

събитието.  

Фестивалните традиции безспорно се 

възраждат и в момента изживяват истински 

възход - повечето прояви е област Ловеч са 

концентрирани през есенният сезон. 

4. Заключение 

В настоящото проучване са представени 

бит, традиции  обичаи и фестивали в Ловеч и 

региона. Проучени са календарните празници, 

сватбени обичаи и обреди, и обичаи и обреди при 

смърт и погребение, които са съществен дял от 

етнографската идентичност в Ловешкия регион.  

Описани са традиционни за района 

женска и мъжка носия. Представени са 

кулинарни празници, фолклорни фестивали и 

панаири провеждани в ловешкия регион. 

  Изучаването и съхраняването на 

празниците събрали богатият народен дух, 

прозорливостта на бъдещите дни, вярата в 

доброто и надеждата в утрешния ден може да 

бъде мост, между старата култура и младото 
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поколение, което я възприема като знание за 

живота на своите предци. 
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Резюме: Настоящето изследване е насочено кам проучване на съвременните теории 

относно здравословното хранене и по-конкретно към ползите от храненето според 

кръвните групи. Според натуропатът д-р Питър Дж Д'Адамо в основата  е 

реакцията на човешкото тяло на хранителни режими и физически натоварвания, 

което се определя от  кръвна група на всеки индивид. Представени са съответните 

биохимични особености на всяка от четирите кръвни групи. Разработен е три 

дневен хранителен режим за жена с кръвна група -Б; ръст-165; телесна маса- 54кг. 

и енергиен разход 2350kcal на ден, целящ   подобряване на качеството на живот  и 

намаляване  риска от заболявания.  
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Abstract: This research is about studiyg the present theories of healthy eating, and mostly, 

the advantages of eating according to one's blood type. As the naturopath, doctor Peter J. 

D'Adamo, says, the basis is the reaction of the human body to food diets and physical stress, 

which is determined by the individual's blood type. Below are presented bio-chemical 

features of each of the four blood types. There's a three-day food diet plan in progress of a 

woman with blood type B, height 165 cm., weight 54 kg. with daily calorie burn of 2350 

kcal., aiming to raise the quality of life and decreasing the risk of illnesses.  
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1. Увод 

Връзката между кръвните групи и специфично 

хранене е тема, коментирана оживено в сферата 

на здравословното хранене. Интересът към нея е 

взривен в края на миналия век, когато става 

популярна теорията на американския натуропат 

Питър Д‘Адамо [1],  за здравословни хранителни 

режими според кръвната група. Усвояването на 

храната и ефективността на нейното разграждане 

в човешкия организм са пряко свързани с 

генетичните особености и по-конкретно с 

кръвната група. [2] Идеята е, че за да се осигури 

нормална работа на храносмилателната система 

трябва да се консумират продукти, 

съответстващи на кръвната група. 

За оптимална енергичност и бодрост всеки човек 

трябва да се храни с подходящи за кръвната му 

група продукти.[3] Когато от менюто се 

изключат храните, несъвместими с кръвната 

група, функционирането на всички органи и 

системи се подобрява. Наднормените килограми 

намаляват, ускорява се изхвърлянето на шлаки, 

токсини и излишни течности . Според Д‘Адамо 

[1] кръвната група е ключът към имунната 

система на тялото. Тя контролира въздействието 

на вируси, бактерии, инфекции, химикали, стрес 

и различни нашественици, които могат да 

изложат на риск имунната система. Природата е 

дарила имунната ни система с метод, който и 

позволява да различи дали едно вещество в 

тялото е чуждо или не . Такъв тип метод е свързан 

с химическите маркери, наречени антигени, 

които се намират в клетките.[4] Всяка форма на 

живот, притежава единствени по рода си 

антигени, които оформят част от нейния 

химичен, ,, пръстов ‘‘ отпечатък. Един от най-

силните антигени в човешкото тяло е този, който 

определя кръвната група.[5] Различните 
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антигени на кръвните групи са толкова 

чувствителни, че когато действат ефективно, 

представляват най- надеждната система за 

сигурност на имунната система. Всяка кръвна 

група притежава различен антиген със собствена 

специфична химична структура. [6] Кръвната 

група носи името на антигена, който е в 

червените кръвни телца. 

Кръвна група А се формира, когато антиген 0, 

или фукоза, се комбинира с друга захар, наречен 

N-ацетил-галактозамин. Така фукоза в 

комбинация с N-ацетил-галактозамин образува 

група А. 

 Кръвна група Б също се основава на антиген 0, 

или фукоза, но се комбинира с различна захар, D-

галактозамин. Така фукоза в комбинация с D-

галактозамин образува кръвна група Б. 

Кръвна група АБ се базира на антиген 0, фукоза, 

комбиниран с две захари, N-ацетил-галактозамин 

и D-галактозамин. Така, фукоза в комбинация с 

N-ацетилл-галактозамин и D-галактозамин 

образува кръвна група АБ. 

Кръвна група 0 не притежава антиген.[7] 

Когато антигените на кръвната група усетят, че 

чужд антиген е навлязъл в системата, първото им 

действие е да произведат антитяло срещу този 

антиген. [8] Предназначението на тези антитела 

със специализирана функция, произведени от 

клетките на имунната система, е да се прикрепят 

към чуждия антиген. [9] Клетките на нашата 

имунна система произвеждат различни антитела 

и всяко едно от тях е специално програмирано да 

разпознае и да се прикрепи към определен чужд 

антиген. 

Системата от антигени и антитела на кръвните 

групи има и други функции, освен да открива 

микробите и други нашественици. Д-р Карл 

Ландщайнер, австрийски лекар и учен, преди 

близо 100 години открил, че кръвните групи 

произвеждат антитела срещу други кръвни 

групи.[10] Неговото преломно откритие обяснява 

защо хората не приемат кръв от всеки донор. 

 

2. Изложение на доклада 

 

В научния си труд Питър Д‘Адамо [1]  

утвърждава връзката между кръвната група  и 

храната като протичаща химична реакция. 

Лектините са вид протеини. Съдържат се в 

големи количества в храната и притежават 

аглутиниращи способности към кръвта. 

Лектините са силно средство, използвано от 

организмите в природата.[11] Те се прикрепят 

към други организми. Много от лектините, 

съдържащи се в храната, притежават 

отличителни заряди, достатъчно близки до 

антигена на дадена кръвна група, за да го 

направят като ,,враг‘‘. 

 Начинът на хранене, съобразен с кръвната група, 

е възобновяване на естествения генетичен ритъм. 

[12] Основните му принципи са заложени в 

човешкия вид преди 

много хилядолетия. Този тип хранене води до 

добри резултати, тъй като може да се следва ясен, 

логичен, научно изследван и доказан метод 

основан на клетъчния профил на човек. [13,14] 

Планът разработен за всяка кръвна група, 

включва препоръки за хранителни добавки като 

витамини, микроелементи и билки, които 

засилват ефекта от начина на хранене, съобразен 

с кръвната група. Това е област в която има 

голямо объркване и се дават погрешни сведения. 

Засилената употреба на витамини, 

микроелементи, екзотични смески и билкови 

тинктури е твърде разпространен. [14] Много от 

тях предлагат намаляване на теглото, 

освобождаване от болка, сила, издражливост, 

дълголетие и умствена стимулация. Но, както 

храната, така и съставките, описани в 

хранителните добавки, не винаги се отразяват на 

всички хора по един и същи начин. Всеки 

витамин, микроелемент или билка оказва 

определен ефект върху организма на човек.[15] В 

растенията се съдържат много естествени 

вещества, наречени фитохимикали, които са по-

ефективни и по-малко вредни от витамините и 

микроелементите. 

 

 

3. Въвеждане  

Кръвна група О 

Според теорията на Питър Д‘Адамо, хора с 

кръвна група О укрепват при интензивни 

упражнения и консумация на животински 

протеини.[16] Спазването на диета според 

кръвната група O, се основава на храни с високо 

съдържание на протеини, хората трябва да 

приемат много месо, зеленчуци, риба и плодове, 

но да ограничат зърнените храни, боба и 

бобовите култури.[17] За отслабване е най-добре 

храненето с морски дарове, водорасли, червено 

месо, броколи, спанак и зехтин; трябва да се 

избягват пшеницата, царевицата и млечните 

продукти. 

 

Кръвна група А  
 

 Според Д’Адамо хората с кръвна група А, които 

Д’Адамо 

нарича „земеделци“ или „култиватор“, са 

предразположени към сърдечни заболявания, рак 

и диабет. Те се справят по-добре на органична, 
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вегетарианска диета с успокояващи тренировки – 

дейности с ниска интензивност, като йога, тай чи 

и да включват медитация като част от рутината 

си. Тези с кръвна група А трябва да ядат плодове, 

зеленчуци, тофу, морски дарове, пуйка и 

пълнозърнести храни, но да избягват месо.[1] За 

отслабване е най-добре храненето с морски 

дарове, зеленчуци, ананас, зехтин и соя; мляко, 

пшеница, царевица и боб трябва да се избягват. 

 

Кръвна група Б 

  

Хората с кръвна група B, които Д’Адамо 

нарича „номад’’, имат стабилна имунна система 

и толерантна храносмилателна система и са по-

приспособими от другите кръвни групи. Той 

препоръчва умерени физически упражнения и 

упражнения за баланс – кардио тренировки със 

средна интензивност, като тенис или колоездене, 

както и тренировки за сила, заедно с 

добре балансирана диета. Хората с тип В са по-

податливи на автоимунни разстройства, като 

хронична умора, лупус и множествена 

склероза.[18] Тези с кръвна група В трябва да 

изберат разнообразна диета, включваща месо, 

плодове, млечни продукти, морски дарове и 

зърнени храни. За да отслабнат, хората от тип B 

трябва да избират зелени листни зеленчуци, 

яйца, черен дроб и чай от женско биле, но да 

избягват пилешко, царевица, фъстъци и пшеница. 

 

Кръвна група АБ 

 

Хората с кръвна група AB, които Д’Адамо 
нарича ,,енигмата‘‘ или ,,междинни‘‘ , са  

биологично по-сложни от другите групи, според 

Д‘Адамо.[19] Тези хора се справят най-добре с  

комбинация от упражнения – леки 

упражнения,като ходене, туризъм, голф или 

танци и диети за групи А и В, въпреки че месото 

трябва да бъде ограничено.[20] Тази група 

обикновено има по-ниски нива на алергии, но 

сърдечните заболявания, ракът и анемията са 

често срещани.Тези с кръвна група AB трябва да 

ядат млечни продукти, тофу, агнешко, риба, 

зърнени храни, плодове и зеленчуци. За 

отслабване най-добре е тофу, морски дарове, 

зелени листни зеленчуци и водорасли, но трябва 

да се избягват пилешкото, царевица, елдата и 

боб. [21] 

 

4. Разработване на хранителен режим 
 

Разработен  е три дневен хранителен режим за 

жена със следните характеристики: кръвна група 

-Б; ръст-165; телесна маса- 54кг.След проведени 

изчисления е установено, че жената трябва да 

приема 2350kcal за ден. Режима включва пет 

дневен хранителен прием: закуска, 

подкрепителна закуска, обяд, подкрепителна 

закуска и вечеря.   

 

 

Таблица.1. Хранителен режим за ден първи 

 

Ден първи 
Асортимент, 

(g) 

Количетво, 

(g) 

Количетво, 

(g) 

Животински 

мазнини, 

(g) 

Растителни 

мазнини, 

(g) 

Въглехидрати, 

(g) 

Енерг. 

стойност, 

(g) 

Закуска Мюсли 
Нискомаслено 

Кисело мляко  

Овесени ядки  
Ленено семе  

Банан  

Лешници 
Detelina’s 

вода 

 

100 
 

30 

20 
100 

20 

300 

5,73 
 

4,2 

3,66 
1 

3 

0 

0,18 2,04 
8,4 

0,3 

12,2 

 
7,68 

 

18 
5,78 

22 

3,4 
0 

56 
 

 

107,1 
113,36 

98 

135,4 
0 

Подкрепителна 

закуска 

Смути: 
Обезмаслено 

прясно мляко 

0,1% 
Спанак  

Чия 

ябълка 

 

100 
 

 

50 
10 

50 

3,37 
 

 

1,1 
1,7 

0,13 

0,08 0,15 
3,1 

0,1 

4,96 
 

 

1,95 
4,2 

6,9 

 

34 
 

 

11 
51,5 

29 

Обяд Супа от грах: 

Грах (сварен) 
Прясно мляко 

Вода 

масло 
лук 

целина 

 

112 
50 

150 

10 
25 

10 

 

9,46 
1,68 

0 

0,08 
0,27 

0,09 

 

4,08 

 

1,51 
0,04 

0 

8,11 
0,02 

0,019 

 

22,22 
2,48 

0 

0,006 
2,33 

0,59 

 

119,12 
17 

0 

71,7 
10 

2,7 
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сол на вкус  
Хляб Езекил 

Напитка : Вода 

 

15 
35 

300 

1,98 
4 

 

 
0,4 

0 

0,45 
15 

0 

46,5 
80 

0 

Следобедна 

закуска 

Смути 

боровинки 

банан 
ябълка 

годжи бери 

вода 

 

 

50 

100 
100 

20 

100 

 

0,37 

1 
0,25 

3,12 

0 

  

0,16 

0,3 
0,2 

0,1 

0 

 

7,24 

22,8 
13,8 

10,2 

0 

 

 

28,5 

98 
58 

54 

0 

Вечеря Бяла риба пекана 

аспержи 

(варени) 
маруля 

краставица 

зехтин 
 

 

100 

 

50 
100 

100 

20 
 

24,47 

 

1,2 
1,36 

0,65 

0 

7,51  

 

0,11 
0,15 

0,1 

94 
 

 

0 

2,05 
2,87 

3,6 

0 

 

172 

11 
15 

18 

846 
 

Общо:   73,87 11,85 131,509 180,5 2282,88 

Таблица.2. Хранителен режим за ден втори 

 

Ден втори 
Асортимент, 

(g) 

Количество, 

(g) 

Белтъци, 

(g) 

Животински 

мазнини, 

(g) 

Растителни 

мазнини, 

(g) 

Въглехидрати, 

(g) 

Енергийна 

стойност, 

(kcal) 

Закуска Омлет с – 
белтък  

жълтък 

тофу 
счукано ленено 

семе  

конопено семе 
чия 

 грейпфрут 

 

 
66 

17 

20 
10 

10 

10 
100 

 

 

7,2 

2,7 

3,38 
1,83 

 

3 
1,7 

0,7 

 
0 

4,5 

 

 
 

1,56 

 
5,2 

 

 
3,1 

0,1 

 
0,5 

0,6 

0,3 
2,89 

 

0,47 
 

4,2 

10,1 

 

 
30,8 

53,7 

28,76 
56,68 

 

 
62 

51,5 

44 

 

Подкрепителна 

закуска 

Сorny мюсли 

бар с шоколад и 
банан 

вода 

 

50 

 
 

300 

3,05 

 
 

0 

 8,1 

 
 

0 

 

32,3 

 
 

0 

 

214,5 

 
 

0 

Обяд Пуешко филе 
(печено) 

Салата от 

спанак 
рукола 

Краставица 

Авокадо 
Нахут 

 

 

200 
 

 

100 
100 

100 

100 
50 

 

58,12 
 

 

2,8 
2,5 

0,65 

1,9 
4,43 

 
 

7,68 

 

0,39 
 

 

0,6 
0,1 

0,2 

15 
1,29 

 

 

0 
 

 

3,6 
3,6 

3,6 

 
8,6 

13,71 
 

 

318 
 

 

29 
29,8 

18 

 
177 

82 
 

Следобедна 

закуска 

Хляб езекил 

сусамов тахан 
банан 

кленов сироп 

вода 

 

35 

50 
100 

10 

300 

 

4 

8,5 
1 

0 

0 

 

 0,4 

27 
0,3 

0,02 

0 

 

15 

10,5 
22,8 

6,7 

0 

 

80 

319 
98 

26,98 

0 

Вечеря Сьомга 

( атлантическа 
печена) 

броколи 

(варени) 

150 

 
 

100 

50 

38,16 

 
 

2,38 

1,2 

12,19 0,41 

 
0,11 

 

0,08 

0 

 
 

7,18 

2,05 

273 

 
 

35 

11 
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аспержи 
(варени) 

моркови 

 

40 
45 

0,36 
4 

 

 
0,5 

3,8 
22 

 

17,36 
109 

Общо:   153,56 24,37 64,46 181,68 2165,08 

 

 

Таблица.3. Хранителен режим за ден трети 

5.Заключение 

 

Разработен е три дневен хранителен режим на 

жена с кръвна група-Б, ръст-165, телесна маса-

54кг и енергиен разход 2350kcal за ден, целящ 

подобряване на качеството на живот и 

намаляване риска от заболявания.  Режима е пет 

дневен: закуска, подкрепителна закуска, обяд, 

подкрепителна закуска, вечеря и включва богато 

разнообразие от храни. След проведено 

проучване е установено, че все повече хора се 

интересуват от темата за храненето според 

кръвните групи и тя придобива все по-голяма 

популярност. 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ХРАНЕНЕ 

НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ 

МОНИК НЕКОВА 

Универстиет по хранителни технологии - Пловдив; Катедра „Кетъринг и хранене“ 

nekovamonik@gmail.com 

Резюме: Децата с аутизъм развиват проблеми с храненето, като 

раздразнителност, селективност при избора на храна, както и ритуално поведение 

при храненето. Неправилното хранене е по-често срещано сред децата с аутизъм, 

отколкото при децата, незасегнати от болестта. Хроничните проблеми с 

храненето увеличават риска от социални затруднения и лоши академични 

постижения. Проблемите с храненето могат да увеличат и риска от заболявания, 

които са свързани с него, като затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания в 

юношеството и зрелостта. Изследователите са загрижени и за алтернативните 

диети. Фактите показват, че много деца с аутизъм са със сериозно затруднено 

храносмилане и възстановяването на чревния баланс е основна цел на хранителната 

терапия. Важно е балансирането на кръвната захар, изключването на хранителни 

добавки, идентифицирането на хранителни алергии и възможни хранителни 

дефицити, осигуряване на оптимален прием на есенциални мазнини. 

Ключови думи: аутизъм, деца, хранителен прием, диета, симптмоми, казеин, 

глутен, хранителни вещества, дрожди, елиминационна 

 

CONTEMPRARY TRENDS IN NUTRTION FOR 

CHLIDREN WITH AUTISM 

MONIK NEKOVA 

University of food technologies – Plovdiv; Department of Caterning and Nutrtition 

nekovamonik@gmail.com 

Summary: Children with autism develop eating problems, such as irritability, food choices, 

and ritual eating habits. Malnutrition is more common in children with autism than in 

children unaffected by the disease. Chronic eating problems increase the risk of social 

hardship and poor academic performance. Eating problems can also increase the risk of 

related diseases, such as obesity and cardiovascular disease in adolescence and adulthood. 

Researchers are also concerned about alternative diets. The facts show that many children 

with autism have severe indigestion and the restoration of intestinal balance is a major 

goal of nutritional therapy. It is important to balance blood sugar, to exclude food 

supplements, to identify food allergies and possible food deficiencies, to ensure optimal 

intake of essential fats.  

Key words: autism, children, food intake, diet, symptoms, casein, gluten, nutrients, yeast, 

elimination 

 

1. Въведение в аутизма 

Аутизмът е вид разстройство, което 

засяга развитието на мозъка, оттам и 

поведението на човека, способностите за 

общуване и отношение към околните. 

Нарушени са способностите за създаване на 

приятелства и разбиране чувствата на другия. 

При голяма част от хората с разстройство от 

аутистичния спектър се наблюдава и липса на 

страх при реални опасности, повишена или 
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понижена чувствителност, внезапни 

безпричинни изблици на плач, непоносимост 

към допир, проблеми с храненето и съня. 

Аутизмът обикновено се проявява 

през първите 2 години от живота, засяга 4 

пъти повече момчета отколкото момичета и се 

наблюдава при всички националности и 

социални групи. 

[https://www.healthline.com/health/autism] 

Симптомите варират силно при различните 

индивиди и дори при един и същи човек през 

различни възрастови периоди. За съжаление 

при над 80% от засегнатите с аутизъм 

причината остава неразкрита, а само в около 

10% от случаите е установена специфична 

причина за заболяването.  

Към разстройствата от аутистичния 

спектър спадат: аутизъм, синдром на 

Аспергер и атипичен аутизъм. „ [Julie 

Matthews; Nourishing hope for autism;2008] 

В България помощта за децата с 

аутизъм е регламентирана в нормативни 

документи, касаещи човешките права, 

респективно правата на хората с увреждания: 

Ратифицирана е Конвенцията за правата на 

хората с увреждания (2012 г.).; има 

Национална стратегия за хората с увреждания 

2016-2020 г. [https://riokozpd.com/index/149-

detski-autism.html]. 

 

2. Проблеми свързани с 

храненето на децата с aутизъм 

От ранно детство децата, които 

впоследствие са диагностицирани с аутизъм, 

са много придирчиви към храненето и храната 

като цяло, затова и страдат от постоянни 

смущения на червата, запек и други 

храносмилателни разстройства. Също така 

тези деца имат силни предпочитания към 

консумация на определни храни като 

следователно избягват останалите. Причина за 

това може да бъде физически дискомфорт, 

който изпитват от усещането като някой 

предпочитат „всумкване“ на храната пред 

дъвчене или така наречените ритуали преди 

хранене, тъй като стериотипното поведение и 

ограничените интереси са част от симптомите 

на аутистичния спектър. 

За жалост, някои родителите на деца с 

аутизъм ограничават храната на детето си 

само до тези храни, за които знаят, че ще 

бъдат приети. Това обаче не е устойчив модел 

за развитие на здравословно хранене. 

Според някой диетолози поради 

самоограниченията на храната и проблемите с 

чревната функция при деца с аутизъм, 

мозъкът „гладува“ 

Хранителните вещества, витамините и 

минералите, които трябва да бъдат доставени 

на организма чрез храната и които осигуряват 

човешкия растеж и функционирането на 

мозъка не се усвояват правилно. Най-честите 

хранителни недостатъци при деца с аутизъм 

са фибри , фолиева 

киселина , калций , желязо , цинк и витамини 

A, C, D, E, K, B6 и B12. В допълнение към 

това при такива деца е нарушен процесът на 

отстраняване на токсините, които се утаяват 

като мъртво тегло в тялото. [Mehreen Begum 

T.S; Nutrition for Autism: Impact of 

supplementation and nutrition educaation in 

autism; 2012] 

Всяко дете е уникално и борейки се с 

различни заболявания или разстройства  има 

нужда и отговаря на различни подходи на 

лечение. Храненето трябва да бъде част от 

това лечение, но жалост много лекари не 

признават важността му. 

 

3. Видове прилагани диети 

3.1 Елимиционна диета 

Изключват се всички храни, към които 

детето има алергия. Може да бъде доста 

трудна за изпълнение особено ако детето има 

множество алергии. Проучванията показват, 

че приблизително 44 процента от децата под 

три години с алергии към мляко, пшеница, 

соя и яйца надрастват хранителната си 

алергия в рамките на една до седем години. 

[Christison, G. and K. Ivany. “Elimination diets 

in autism spectrum disorders: Any wheat amidst 

the chaff?” Journal of Developmental and 

Behavioral Pediatrics 27, no. 2 (2006)] 

Алергиите към фъстъци, дървесни 

ядки, риба и миди често са налични през 

целия живот, тъй като алергии, раззвити след 

три годишна възраст рядко се преодоляват.  

Ако се премахнат от дневния прием на 

детето храните-алергени, се подобряват 

шансовете да ги надрастне впоследствие. В 

светлината на това е добра идея след една 

година отново да се направи 

елиминационната диета, за да се види дали 

все още има реактивност към алергенните 

храни. Ако симптомите на алергия не се 

връщат, можете да се добавят храните 

обратно в режима му на хранене. 

 

3.2 Диета изключваща казеин и 

глутен.  
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Към продуктите, които не съдържат 

казеин и глутен и са благоприятни за 

организма се отнасят - зеленчуци като 

броколи, цветно зеле, патладжани, тиквички, 

моркови, лук, праз, цвекло, краставици, тиква 

и други. Растителни млека (кокосово, 

оризово, бадемово) . Месо - пилешко, 

говеждо, свинско, заешко, пуешко. Риба - 

скумрия, аншоа, херинга, сардина. Плодове - 

грозде, банани, сливи, круши, ананас, кайсии. 

Компоти и пюрета от пресни плодове, 

ягодоплодни, ошав. Домашни печива от 

оризово брашно, брашно от елда, кестени, 

грах, нишесте. Зехтин, слънчогледово олио, 

масло от гроздови семена, тиквени семена или 

орехови ядки. Мед, стафиди, сушени сини 

сливи, сушени кайсии. Билки, зелени 

подправки. галета и хлебни изделия без 

глутен, кестени и други.[ Cornish, E. “Gluten 

and casein free diets in autism: A study of the 

effects on food choice and nutrition. Journal of 

Human Nutrition and Dietetics 15, no. 4 (2002)] 

 

3.3 Модифицирана кетогенна диета 

Тази диета с ниско съдържание на 

въглехидрати, умерено протеини и 

мазнини може да помогне на децата с аутизъм 

да получат необходимите протеини за 

развитието на мозъка и мускулите, като 

същевременно премахва потенциалните 

източници на храносмилателен дискомфорт 

като пшеницата. Диетата позволява 

консумацията на лесно смилаеми захари - 

монозахариди (глюкоза, фруктоза и галактоза) 

и елиминира дизахаридите (захароза,лактоза и 

малтоза) и полизахариди (скорбяла) от 

диетата. .[ Julie Matthews; Nourishing hope for 

autism;2008] Когато се подобрят симптомите 

на  стомашно-чревения тракт, дизахаридните 

и полизахаридните въглехидратни храни 

постепенно се добавят обратно в диетата ако 

организма позволява и му понася, разбира се. 

Целта на тази диета е да коригира дисбиозата 

(дисбалансът на дрожди, лоши бактерии и 

добри бактерии в червата),да намали чревното 

възпаление, да излекува чревния тракт и 

възстанови здравето на храносмилателната 

система 

 

3.4 Ротационна диета: 
Тази диета се основава на теорията , че 

вероятността детето да прояви алергична 

реакция към определна храна нараства с 

времето. Много лекари, практикуващи 

комплементарната и алтернативната 

медицина използват IgG ELISA тест за да 

идентифицират храни, за които се смята, че 

причиняват забавена реакция на 

свръхчувствителност. Дава се четиридневна 

ротация на храни, при която „безопасната 

храна“ се яде само веднъж на тези четири дни. 

Така че, първия ден могат да се консумират 

всички храни от безопасния списък и след 

това не могат да бъдат приемани до ден 4. 

Вярва се че ротацията на храните на всеки 4 

или повече дни ще сведе алергичните реакции 

до минимум или ще намали вероятността от 

развитие на алергия към тези храни. [Elizabeth 

Strickland; Eating for Autism, The 10-step 

nutrition plan; 2009] 

 

3.5Диета без дрожди 

(противогъбична диета)  

Основана на теорията, че децата с 

аутизъм имат свръхрастеж на дрожди Candida 

albicans в храносмилателния тракт, което 

допринася за „синдрома на пропускливите 

черва“. Противогъбичната диета обикновено 

се използва в комбинация с пробиотици, 

противогъбични средства и лекарства, за да се 

контролират дрождите и нормализира баланса 

на микрофлората в стомашно-чревния тракт. 

[Doris J Barnes; Autism Diet: Natural Treatment 

Nutrition Plan For Autism; 2017].  

Диетата елиминира храни, които 

съдържат дрожди и храни, които ужким 

стимулират растежа на дрожди. Храни които 

ще бъдат премахнати от дневния хранителен 

прием сазахар, плодове, плодови сокове, 

ферментирали храни, хлебна мая и отлежали 

храни. 

 

3.6 Диетата на Фейнголд 
Диетата на Фейнголд, е първоначално 

разработена от д-р Бен Фейнголд през 70-те 

години на миналия век. Той изказва теорията, 

че някои храни и хранителни добавки 

предизвикват 

различни неблагоприятни физически и 

поведенчески симптоми при чувствителни 

деца.  

Храните, за които се смята, че 

създават тези нежелани симптоми, съдържат 

салицилати, които са химикали, които се 

срещат естествено в много растения. Също и 

химикали, използвани в изкуствените 

оцветители, изкуствените ароматизатори, 

консервантите и аспартамът съдържат 

салицилати. [Elizabeth Strickland; Eating for 

Autism, The 10-step nutrition plan; 2009] 
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Диетата на Фейнголд е двуетапна 

диета за елиминиране на салицилатите. В 

първия етап,изкуствените оцветители, 

изкуствените аромати, консерванти , 

аспартам, храните, съдържащи салицилати, и 

аспиринът се елиминират. 

Храните, които съдържат салицилати 

включват бадеми, ябълки, кайсии, горски 

плодове, череши, карамфил, кафе, краставици, 

касис,грозде, нектарини, масло от 

зимнозелено, портокали, праскови, чушки, 

кисели краставички, сливи, сини сливи, 

стафиди, мандарини, чай и домати. 

След четири до шест седмици от 

първия етап се наблюдава подобрение на 

симптомите при детето. След това се 

пристъпва към втори етап, който включва 

връщане на храни, които съдържат 

салицилати. Хранителните продукти се 

въвеждат отново в менюто на детето за да се 

определи кои храни предизвикват нежелана 

реакция. 

По-често децата с аутизъм са 

чувствителни към салицилат съдържащи 

химикали отколкото към храните съдържащи 

салицилат. 

Салицилатите са от особен интерес за 

общността на аутистите, тъй като могат да 

потиснат ензима фенолсулфотрансфераза 

(PST). PST е ключов ензим в черния дроб, 

отговорен за елиминирането на токсините от 

организма. Огромното количество салицилат-

съдържащи химикали, добавяни към храните, 

допълнително натоварват детоксикацията.  

За да се намали тежестта и да подобри 

системата за детоксикация е най-добре да се 

премахнат изкуствените оцветители, 

изкуствените аромати, консервантите и 

аспартам от хранителния режижим за 

постоянно , независимо от реакцията към 

храни, съдържащи салицилати. 

 

Заключение 

Фактите показват, че много деца с 

аутизъм са със сериозно затруднено 

храносмилане и възстановяването на чревния 

баланс е основна цел на хранителната 

терапия. Важно е балансирането на кръвната 

захар, изключването на хранителни добавки, 

идентифицирането на хранителни алергии и 

възможни хранителни дефицити, осигуряване 

на оптимален прием на есенциални мазнини. 

Преминаването към подходяща за тях диета 

често изисква търпение и комплексна работа 

между родители, психолози, възпитатели. 
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Сложният процес от избирането на терен за 

летище, към проектирането спрямо изискванията, 

през изследователската дейност, до крайния 

резултат е дълъг. Това повечето пъти се отнася за 

летищата с перспектива да бъдат големи и да 

обслужват милион пътници. Въпреки размерът 

на сертифицираното летище, трябва да се спазят 

всички наредби и изисквания. 

Изграждането на летателна площадка 

изисква : 

- избор и спазване на нормативната база; 

- дълго и старателно планиране; 

- изследователска дейност (на 

терена, както състоянието на земята така 

и метеорологичните особености); 

- сертифициране (издаване на документ за 

експлоатационна годност); 

Нормативната база представлява 

документите определящи рамките за изграждане 

на летище и в конкретния случай – летателна 

площадка. Може да се избере нормативната база 

спрямо американските, европейските, 

българските или други изисквания. Тъй като 

България се намира в европейския съюз, те са 

стандартизирани спрямо европейските, наложени 

от EASA. Спо ред специалисти, за построяването 

на летище и получаване на най-точни данни 

свързани със характера на терена и 

метеорологичните особености, са необходими 

около десет години на изследвания. 

Сертифицирането на летище гарантира 

безопасността, редовността и ефективността на 

въздушния транспорт. Също така, когато се 

издава сертификатът на летището означава, че по 

време на сертифицирането то отговаря на 

спецификациите, отнасящи се до инсталациите и 

тяхната експлоатация. Както и се създава еталон 

за непрекъснато наблюдение. В случаи на не 

сертифицирано летище опасността от 

авиационно произшествие се увеличава 

Според член 15 от Чикагската конвенция, 

всяко летище на една държава, което е открито 

за обществено ползване от нейните национални 
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въздухоплавателни средства, ще бъде също така 

открито при равни условия за 

въздухоплавателните средства на всички други 

договарящи държави съгласно разпоредбите на 

чл. 68. 

След като бъде сертифицирано едно 

летище, летищният оператор има отговорността 

да поддържа летището като осигурява 

безопасността и работоспособността на всички 

негови части. 

При промяна на дори и едно съоръжение 

на летището, операторът има задължението да 

декларира тази промяна при съответния орган. 

След като се извърши проверка на промененото 

съоръжение, то се сертифицира от ново, като в 

периода на сертифициране достъпът до летището 

е ограничен. 

С всяка една година се увеличава броят на 

малките летища в България. Това предразполага 

към развитие на селското стопанството, както и 

към отварянето на нови учебни центрове. От 

селскостопанска гледна точка, летателните 

площадки се използват от малки самолети, които 

от своя страна се из- ползват за оглед на 

посевите, за тяхното пръскане с препарати и 

прочие. Много голяма част от летателните 

площадки се използват за лично ползване. 

Европейският съюз е разработил документ, 

съдържащ цялата информация свързана със 

сертифицирането на летателни площадки. Този 

документ е предоставен и в електронен вариант, 

който е достъпен по ефективен и надежден начин 

до заинтересованите страни. Електронните 

правила на EASA са всеобхватна единна система 

за изготвяне, споделяне и съхранение на пра- вила. 

Те ще бъдат единственият източник за всички 

правила за авиационна безопасност, приложими 

за европейските потребители на въздушното 

пространство. 

Този документ определя условията за 

издаване, поддържане, изменение, ограничаване 

или отнемане на сертификати за летища, 

сертификати за организации, отговорни за 

експлоатацията на летищата, включително 

експлоатационни ограничения, свързани със 

специфичния проект на летището. Както и 

условията за експлоатация на летище в 

съответствие със съществените изисквания 

Европейската „Наредба 139“ от 2014г. 

съдържа информация, обединяваща официално 

публикуваните регламенти свързани с 

изискванията за построяването на летателна 

площадка. Документът е разделен на четири 

части, които са приложение на осъществимите 

правила, приемливи средства за съответствие, 

спецификация за сертифициране и указателни 

материали. 

 

 

Спецификациите за сертифициране се 

отнасят за летищата, които отговарят на 

основните изисквания. Тук се разглеждат частите 

на летището и изискванията към тях. Към 

частите спадат: ПИК, зона за безопасност, пътека 

за рулиране, перони, изолирана самолетна 

стоянка, противообледенителна апаратура, 

повърхността за ограничаване на препятствия, 

изисквания за ограничаване на препятствия, 

визуални средства за навигация – индикатори и 

сигнални устройства, маркировка, светлини, 

знаци и маркери; визуални помощни средства за 

обозначаване на : препятствия, зони с ограничена 

употреба; електрични системи, летищни 

операционни услуги, оборудване и инсталации и 

цветове за наземни светлини, маркировки, знаци 

и панели. 

Към характеристиките за ПИК спадат 

изискванията за посоката и броят, избор на 

максимално допустими компоненти на 

страничния вятър, дължината и декларираните 

разстояния, широчината, видът на настилката и 

други. Например броят и посоките на пистите за 

излитане и кацане, трябва да бъдат такива, че 

коефициента на използваемост да бъде 

оптимизиран спрямо летището, без да се намалява 

коефициента на безопасност. Дължината на ПИК 

трябва да се избере такава, че да удовлетворява 

самолетите, за които е прис пособена. 

Зоната за безопасност на края на пистата 

трябва да осигурява достатъчно дълъг и широк 

участък, да е подходяща при случаи на 

преждевременно кацане, произтичащи от 

комбинация от неблагоприятни оперативни 

фактори. 

При прецизен заход за кацане, 

локализаторът на ILS обикновено е първото 

изправено препятствие и зоната за безопасност 
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трябва да се простира до това съоръжение. 

Трябва да се предвидят пътеки за 

рулиране, които да позволят на 

въздухоплавателните средства безопасното и 

бързо движение по тях. Трябва да се осигурят 

достатъчно входни и изходни пътеки за рулиране 

на пистата, за да се намали времето за движение 

на самолетите при голям обем на трафика. 

Трябва да се съобрази видът настилка и нейното 

обозначаване. 

Трябва да се осигурят перони, които да 

позволяват безопасно товарене и разтоварване на 

пътници, товари или поща, както и обслужването 

на въздухоплавателни средства, без да се 

нарушава движението на летищата. 

Операторът на летището следва да 

определи изолирана позиция за паркиране на 

въздухоплавателни средства, която да се намира 

на достатъчно разстояние от нормалните 

летищни дейности. Изолираното място за 

паркиране на въздухоплавателното средство 

трябва да бъде разположено на максимално 

възможното разстояние и във всички случаи 

никога не по-малко от 100 м от други места за 

паркиране, сгради или обществени зони. 

Съоръженията за предотвратяване на 

обледеняване на самолета следва да бъдат 

осигурени на летище, където се очаква да се 

появят условия на обледеняване. Съоръженията 

за предотвратяване на обледеняване трябва да 

бъдат разположени така, че да не предизвикват 

смущения в радио-навигационните средства и да 

са ясно видими от контролната кула за въздушно 

движение при почистване на третирания 

самолет. 

Целта на повърхностите за ограничаване 

на препятствията е да се определи въздушно 

пространство около летището, което да се 

поддържа свободно от препятствия, така че да се 

позволи безопасното провеждане на 

предвидените операции на самолета. 

Изискванията за повърхностите за 

ограничаване на препятствията са определени въз 

основа на предвидената употреба на пистата. В 

случаите, когато операциите се извършват към 

или от двете посоки на пистата, функцията на 

някои повърхности може да бъде анулирана 

поради по-строгите изисквания на друга 

повърхност. 

Едните визуални средства за навигация са 

индикаторите и сигналните устройства. 

Индикаторите са за посока на вятъра и посока за 

кацане, а сигналните устройства са лампа, 

панели и зона. Индикаторите за посоката на 

вятъра трябва да бъдат толкова на брой и така 

разположени, че да предоставят актуална 

информация, относно посоката на вятъра, без да 

се влияят от околните обекти и при заход за кацане 

на самолета, поне един от тях да бъде видим от 

въздухоплавателното средство. Индикаторът за 

посока на кацане трябва да бъде разположен на 

видимо място на ПИК и трябва да е под формата 

на буквата „Т“. Сигнална лампа трябва да бъде 

разположена на контролна кула на летището и 

трябва да може да генерира червени, зелени и бели 

сигнали. Трябва да се осигурят сигнални табла и 

зона на сигнала, когато се използват визуални 

сигнали на земята за комуникация с 

въздухоплавателно      средство в полет. 

Маркировките трябва да са с видим цвят и 

контраст с повърхността, върху която са 

положени. Всяка една буква или цифра, изписана 

по повърхността на летището си има точно 

определени размери и разположение. 

Осветителните тела, разположени на 

повърхността на пистите за излитане и кацане, 

пътеките за рулиране и пероните, трябва да 

бъдат проектирани и монтирани така, че да 

издържат на напрежението от колесниците на 

въздухоплавателното средство, без да бъдат 

повредени нито самолетът, нито самите 

светлини. 

Трябва да се предоставят знаци за 

предаване на задължително указание, 

информация за конкретно място или 

местоназначение в района на движение. 

Маркерите трябва да бъдат осигурени, когато 

степента на неасфалтирана писта не е ясно 

посочена от външния вид на неговата 

повърхност в сравнение с тази на заобикалящата 

земя. 

Маркирането и/или осветлението на 

препятствията е предназначено да намали 

опасностите за въздухоплавателните средства, 

като посочи наличието на препятствия. 

Зоната с ограничена употреба трябва да 

бъде показана на пистата за излитане и кацане 

или пътека за рулиране или част от нея, която е 

постоянно затворена за използване на всички 

въздухоплавателни средства. 

Безопасността на операциите на летищата 

зависи от качеството на доставената енергия. 

Общата електрозахранваща система може да 

включва връзки към един или повече външни 

източници на електроснабдяване, една или повече 

местни генериращи съоръжения и към 

разпределителна мрежа, включваща 

трансформатори и разпределителна уредба. 

При планирането на пътното 

разпределение на летищата следва да се вземе 

предвид необходимостта от осигуряване на 

пътища за спешен достъп за използване от 
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спасителни и противопожарни превозни средства 

в различни зони на летището. Сервизните 

пътища за навигационни помощни средства 

следва да бъдат планирани по такъв начин, че да 

представляват минимална намеса в работата на 

помощните средства. 

Няма точна спецификация за използване на 

цветова гама за осветлението, само има 

поставена рамка. Използват се такива цветове, 

които не са близки един до друг, за да няма 

объркване от страна на пилота на 

въздухоплавателното средство при захода за 

кацане. 

Наредбите които определят рамките за 

дефиниране на една летателна площадка са 

Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и 

летищното осигуряване, Наредба № 20 от 

24.11.2006 г. за удостоверяване 

експлоатационната годност на граждански 

летища, летателни площадки, системи и 

съоръжения за наземно обслужване, за 

лицензиране на летищни оператори и оператори 

по наземно обслужване и за достъпа до пазара по 

наземно обслужване в летищата, издадени от 

министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и Закона за 

гражданско въздухоплаване. 

С увеличение на броя на летателните 

апарати се увеличава и нуждата от 

сертифицирани летателни площадки, които да 

спомогнат за развитието на авиацията в 

България. 

Изготвянето на генерален план за летателна 

площадка спомага за по-лесната визуализация на 

планирането. 

С направения анализ на документацията 

ясно се вижда методиката за сертифициране на 

летателна площадка спрямо българските 

изисквания. В България националното 

законодателство, касаещо сертифицирането на 

летателна площадка, не е ясно хармонизирано, 

което довежда до по-трудното и бавно 

извлечение на нужната документация. 

Систематизирането на документите и тяхното 

обединяване в един общ документ ще спомогне 

за по- бързата организация на документите и 

тяхното правилно разчитане. 

Разширението направено на летателната 

площадка, позволява кацането на самолети с по-

голяма разпереност, което увеличава и 

тенденцията за по- нататъшно развитие. 

Изискванията, които са общи за всички 

летища, независимо от кодовият номер и буква са 

експлоатационната годност, управлението на 

безопасността, аварийното спасяване и борбата с 

пожарите, маркировката на пистата за излитане и 

кацане, пътеката за рулиране и перона. 
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В България още през 60-те години на 

миналия век за нуждите на армията започва 

производството на радиоуправляеми 

авиационни мишени (РУМ). Идеята е при 

тренировки на зенитноракетните войски вместо 

полети на самолети, имитиращи противникови 

цели, да бъдат използвани малки безпилотни 

летателни апарати. С монтирането на пасивни и 

активни отражатели, инфрачервени излъчватели 

и радиосмутители, РУМ успешно имитират 

полети на различни типове бойни самолети. 

Освен използването им за мишени с БЛА се 

правят сполучливи опити и в други 

направления. Така например с "Ястреб-1" се 

извършват полети за разузнаване с телевизионна 

апаратура, на "Ястреб-2" се подкачва под тялото 

работещ радиолокационен смутител тип 

"Стършел".  

През 2006 г. екип от авиационни 

специалисти на фирма ARMSTECHNO създават 

БЛА НИТИ (NITI). Анализът на резултатите 

показва, че този БЛА се нарежда сред най-

добрите от своя клас в света. В конструкцията и 

оборудването му са приложени най-

значителните достижения в тази област.            

Основното предназначение на БЛА НИТИ е 

наблюдение и контрол от въздуха на различни 

обекти на повърхността денем и нощем, във 

видимия и инфрачервения спектър, в реално 

време, както и измерване и изпращане на широк 

спектър от данни за състоянието на 

атмосферата. 

От края на ХХ век, до наши дни във 

военните конфликти все по-често се използват 

безпилотни летателни апарати за изпълнение на 

различни задачи по бойното осигуряване. 

Последните локални войни доказаха по 

безспорен начин, че информацията за 

противника се превръща в стратегически ресурс 

на управлението и е основен фактор за успеха 

във всички военни конфликти. 

 

 

Фиг.1. Инвестиция на МО на САЩ за 

проектиране и развитие на БЛС 
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Безпилотните летателни средства са 

категорично най-бързо развиващите се сред 

новите такива. През следващите 10 години  

(Фиг.1.).ще бъдат изразходвани над 10 милиарда 

долара по света за тяхното развитие и 

усъвършенстване. Някои модели вече реално 

бяха използвани и продължават да се използват 

в Ирак, Афганистан и други конфликти по света.  

Опит за обединение на различните 

национални класификации по класове е 

направен с широко разпространената  

международна класификация на БЛС, изготвена 

и приета от Европейската организация за 

авиационни стандарти EUROCAE WG 73 (Фиг. 

2.).Тази класификация е направена за 

разграничаване на сега съществуващите системи 

и не е предназначена за цели, свързани със 

сертификация. 

 

Фиг.2. Класове на БЛС и връзката между тях 

 

Доколкото БЛС са военни летателни 

средства, от системата за национална сигурност  

е необходимо да се разгледа военна 

класификация на тези средства, актуална и 

приложима у нас. Най-подходяща за тази цел е  

класификацията на НАТО съгласно срещата в 

алианса през септември 2009г (JCGUAV – Joint 

Capability Group on Unmanned Aircraft Vehicles, 

meeting). 

 

За удобство при разглеждането, 

елементите на БЛС могат да бъдат обединени в 

няколко структуроопределящи елемента, (Фиг. 

3.),а именно: 

 безпилотни летателни апарати; 

 наземен пункт за управление; 

 пускови устройства на БЛА-ВМ; 

 средства за спасяване и наземни 

устройства за кацане на БЛА-ВМ; 

 средства за наземно обслужване. 

 

 
 

Фиг.3. Елементи на безпилотна летателна 

система 

 

Средствата за наземно обслужване 

съдържат спомагателни системи, служби и 

редицадруги елементи на БЛС, които не се 

разглеждат като структуроопределящи. Това са 

контролно-проверовъчната система, средствата 

за зареждане, разходните материали, складовете 

и др. 

Така идеята за решаване на широк спектър 

от задачи от БЛС в интерес на ВВС, СВ, ВМС, 

както и в съюзна среда и граждански 

организации поставя неминуемо въпроса за 

оперативната съвместимост на входящата и 

изходящата информация по цялата верига на 

изпълнение на задачата - от процеса на нейното 

планиране до изпълнение и реализация на 

получената информация. Впрочем въпросите за 

оперативната съвместимост при използването на 

БЛА са залегнали като ключови и в споменатия 

вече документ на НАТО - Стратегическа 

концепция за използване на безпилотните 

летателни системи в НАТО.  

Така при прегледа на класовете БЛА от 

гледна точка на критерия оперативна 

съвместимост по-високите класове, които 

осигуряват повече потребители и предлагат 

високо качество и многовариантност на сензори 

и оборудване, са с по-висока степен на 

изпълнение на единни стандарти, отколкото 

БЛА от по-нисък клас, които са предназначени 

да осигуряват единствено тактическия 

командир, като в този случай информацията 

най-често не се подлага на допълнителна 

обработка, анализ и съхранение.  

Това е и едната от причините, така 

наречения клас II на БЛА, който със заложените 

в него критерии за оперативна съвместимост 

допълнително ще осигури по-високо и 
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гарантирано качество на получаваната 

информация.  

Основното предизвикателство  ще бъде 

обаче не само въвеждането в експлоатация на 

БЛА, но и изграждането на цялостна 

информационна система, която не само 

максимално бързо да предава придобитите 

данни до съответните потребители, но и да 

обработва и превръща тези данни във важна 

информация, на основата на която да се вземат 

адекватни решения. 

С оглед участието на български 

контингенти в мироопазващи операции по света 

какъв тип БЛА са нужни за поддръжката на 

операциите, в които те участват, и доколко е 

разумно с това да се занимава BBC, ако се 

говори за оперативно ниво.  

Практиката от използването на БЛА в 

зони на военни конфликти като в Афганистан 

например доказва, че апарати от класа, който се 

счита за целесъобразно да бъдат придобити, се 

използват успешно и на оперативно, и на 

тактическо ниво. Важното е информацията, 

която се получава, да е в реално време и да може 

да се използва в системата за разузнаване, 

анализ и контрол на действията, за което в 

НАТО има установени стандарти.  

Въпросът кой вид въоръжени сили да 

притежава БЛА, как да ги поддържа и използва, 

да обучава личния състав и т. н. всяка нация 

решава в зависимост от задачите, които са 

поставени, и в зависимост от осигуряването с 

личен състав и финансови ресурси.  С оглед 

задачите на българските въоръжени сили, 

ресурсното осигуряване в средносрочен план, 

съществуващите традиции и безспорна 

експертиза в експлоатацията на летателни 

апарати и базирайки се на принципа цена-

ефективност,  ВВС са най-изгодната 

алтернатива за ефективна и надеждна 

експлоатация на БЛА, които да се използват не 

само за решаване на „авиационни” задачи, но и в 

интерес на другите видове въоръжени сили, и в 

интерес на граждански ведомства и институции. 

Ролята на БЛС в системата за национална 

сигурност (в т. ч. и в системата въоръжение на 

БА) се определя от основните им бойни 

свойства и особености (преимущества), 

отличаващи ги от другите средства за 

въоръжена борба, в т. ч. и от пилотираната 

авиация: значително намалени теглови и 

габаритни характеристики на БЛА; 

икономичност, безшумност и скритост; ниска 

цена на производство и експлоатация; повишена 

устойчивост (живучест) и защитеност в бойни 

условия; възможност за създаване на 

малоразмерни ЛА с голяма продължителност на 

полета; ниски експлоатационни разходи за 

целия жизнен цикъл; повишени ТТХ поради 

липса на летателен състав на борда 

(претоварване, далечина и продължителност на 

полета, малоразмерност, назначен летателен 

ресурс и др.); многофункционалност на 

използване в зависимост от варианта на 

целевото оборудване за изпълнение на 

конкретна задача; водене на въздушно 

разузнаване и наблюдение в реален мащаб на 

времето; отсъствие на технически и 

психофизиологически ограничения на 

използване в особено опасни и сложни условия 

на обстановката; допустимост от повишен риск 

от загуби в хода на военните действия; 

значително намаляване (до два пъти) на 

разходите за подготовка на личен състав в 

мирно време за управление (пилотиране) и 

експлоатация на БЛА; висока бойна готовност и 

мобилност; широк спектър на изпълняваните 

задачи в мирно време, при криза и война на 

стратегическо, оперативно и тактическо 

равнище; възможност за използване на БЛС за 

граждански цели, т. е. в интерес на други 

министерства и ведомства.  

Наред с преимуществата на БЛС на 

съвременния етап от тяхното развитие са 

присъщи и някои недостатъци: по-малка 

гъвкавост, адаптивност и универсалност на 

използването в сравнение с пилотираната 

авиация; нерешени проблеми по осигуряване на 

защитени комуникационни канали между БЛА и 

пункта за управление, както и предаването на 

информация с необходимите количество, 

скорост и без изкривяване; проблеми при 

кацането и спасяването на БЛА за повторно 

използване; по-ниско равнище на надеждност в 

сравнение с ЛА от пилотираната авиация; 

високи разходи за разработване на целевото 

оборудване; нерешени проблеми при съвместно 

използване на групировката от БЛА в единни 

бойни редове, а също и съвместно с пилотирани 

ЛА; ограничения при полети в населени райони 

в мирно време; нерешени проблеми по 

опознаване на целта, особено при използване на 

бордовото въоръжение от бойни БЛС; 

недостатъчна многократност на използване на 

БЛА; ниска пригодност на БЛА с военно 

предназначение при използването им за 

граждански цели. 

Основните области за използване на 

съвременните БЛС са разузнаване и 

доразузнаване на обекти в зоната на операцията 

(кризата); наблюдение (мониторинг) на бойното 

поле (националната територия и акватория, 

държавната граница, района на кризата); 

информационно осигуряване на разузнавателно-
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ударните системи (разузнавателно-огневите 

комплекси); водене на радиоелектронна борба; 

ретранслация на комуникационни канали и 

сигнали; огнево високоточно поразяване на 

наземни, морски и въздушни обекти. На тази 

основа се определят основните съществуващи и 

перспективни задачи, решавани от БЛС.  

1. Разузнавателни задачи: разузнаване на 

наземни, морски и въздушни цели (в т. ч. и на 

балистични цели-бойни глави на балистични 

ракети при използването им в състава на 

система за противоракетна отбрана); 

разузнаване на местността (въздушно 

инженерно разузнаване, в т. ч. на мини и минни 

полета); въздушно радиационно и химическо 

разузнаване; метеорологично разузнаване; 

радио- и радиотехническо разузнаване; търсене 

и проследяване на малоразмерни подвижни 

обекти и субекти.  

2. Огневи (ударни) задачи: поразяване на 

наземни и морски цели, в т. ч. малоразмерни и 

подвижни; поразяване на елементи от системата 

за ПВО (на първо място РЛС); борба с въздушни 

цели (водене на въздушен бой); унищожаване 

бойните глави на балистични ракети (при 

използване в състава на система за ПРО).  

3. Специални (за бойно осигуряване) 

задачи: водене на радиоелектронна борба (в т. ч. 

електронно разузнаване и радиоелектронно 

подавяне на РЕС); управление на огъня и 

целеуказване на системите оръжия с лазерно 

насочване; коригиране на артилерийския огън; 

оценка на резултатите от нанесените огневи 

удари; ретранслация на съобщения и данни; 

осигуряване на радиорелейна свръзка; 

транспортни задачи; лъжливи цели за 

демаскиране на средствата за ПВО; въздушни 

мишени за тренировка; охрана и наблюдение на 

сухопътни и морски граници; търсене, 

локализиране и идентифициране на лица и 

екипажи на транспортни средства, търпящи 

бедствие на вода, в планинско-гориста или 

пустинна местност; борба с незаконния трафик 

на хора, наркотици и оръжие (в т. ч. за масово 

унищожение); поддръжка действията на Силите 

за развръщане (Експедиционните сили), Силите 

за специални операции, както и на силите за 

сигурност, осъществяващи оперативни действия 

извън и на територията на страната.  

4. Задачи за граждански цели: мониторинг 

на околната среда; откриване, наблюдение и 

оценка на щетите при бедствия, аварии, 

техногенни катастрофи и пожари; патрулиране 

на държавната граница; осигуряване на 

законността и правовия ред; наблюдение на 

масови безредици; изпълнение на различни 

научни задачи; транспортни превози; 

наблюдение на високи сгради и съоръжения; 

охрана и контрол за състоянието на критична 

енергийна инфраструктура (електроцентрали, 

магистрални тръбопроводи, язовири и др.); 

контрол на пътния трафик; селско стопанство 

(контрол на посеви, горски масиви и др.); 

промишлен риболов; океанография; 

ретранслация на сигнали; участие в системата за 

управление на въздушното движение и др.  

Анализът на посочените задачи и области 

на използване показва, че принципно БЛС могат 

да решават същите задачи като пилотираната 

авиация. Възгледите за тяхната роля и място в 

системата за национална сигурност се определят 

от общите концепции за използване на 

въздушно-космическия компонент на ВС както в 

съвременната война, така и в мирно време и при 

кризи с различен характер и интензивност.  

Количественото съотношение с 

пилотираната авиация се определя от такива 

фактори, като: особености на действащите 

съюзни и национални концепции (стратегии) за 

сигурност и военни доктрини; съюзни и 

национални планове и програми за изграждане и 

модернизация на въоръжените сили; съюзни и 

национални концепции (пътни карти) за 

развитие на безпилотната авиация; 

технологично равнище на ВВТ на различните 

видове ВС и родове войски; очаквания характер 

на военните (бойните) действия в отговор на 

съществуващите и бъдещи заплахи, рискове и 

предизвикателства на средата за сигурност; 

икономически възможности на държавата; 

научно-технически и производствен потенциал 

на промишлеността; професионална подготовка 

на военнослужещите; наличие на концепции 

(визии, пътни карти) за придобиване, използване 

и развитие на БЛС, произведени в България, на 

ведомствено, междуведомствено и национално 

равнище и др. 

БЛС представляват интерес и за родовете 

и специални войски на ВС, както и за други 

министерства (вътрешните работи; транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; 

околната среда и водите; икономиката, 

енергетиката и туризма; земеделието и храните; 

регионалното развитие и благоустройството) и 

ведомства (ДА “Национална сигурност”, ДА 

“Гражданска защита”, Агенция “Митници”) и 

др.  

Съвременното състояние на развитие на 

БЛС е достигнало до степен, когато е 

необходимо да се уточнят принципните 

положения на концепцията (стратегията, 

програмата, визията, пътната карта) за тяхното 

разработване, производство, придобиване и 

използване на национално равнище, а 
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впоследствие и на ведомствено равнище. Това 

се определя от: изискванията на Военната 

доктрина на Р България (чл. 97); качествено 

новата среда на сигурност; съвременните 

предизвикателства, рискове и заплахи; новите 

икономически условия; изискванията на ЕС за 

изграждане на система за наблюдение на 

външните граници и на НАТО за разузнаване на 

наземни цели.  

При разработване на планове и проекти за 

модернизация на ВС е необходимо да се отчитат 

ролята и мястото на БЛС в перспективната 

система от въоръжение на БА, реалните 

възможности на предприятията от военната и 

гражданската промишленост, участващи в 

създаването, производството и експлоатацията 

на тези комплекси на всички етапи от техния 

жизнен цикъл, а така също възможностите за 

финансиране на разработването, производството 

и поддръжката на този вид военна техника, като 

част от системата за национална сигурност. 
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ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР НА ВИДОВЕ КАТА-
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stiliyanabakalova@abv.bg, s.avramov@gmail.com 

Резюме: Настоящият литературен обзор разглежда различните видове пускови сис-

теми, спомагащи излитането на БЛА с фиксирано крило. Изготвено е проучване и са 

анализирани предимствата и недостатъците на различните пускови системи. 

Ключови думи: БЛА, Пускова Система (ПС), Пневматичен катапулт, Хидравличен 

катапулт, Ракетна ПС, Парна ПС, Електромагнитна ПС, ПС от ластичен тип 

UAV LAUNCHING SYSTEMS.  

REVIEW, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

STILIYANA BAKALOVA, STOYAN AVRAMOV 

Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, Technical University - Sofia, Plovdiv Branch 

stiliyanabakalova@abv.bg, s.avramov@gmail.com 

Abstract: This report is for the variety types of Launching System used by Fixed-wing UAVs. 

A study was conducted and was analyzed their advantages and disadvantages. 

Key words: UAV, Launching System (LS), Pneumatic LS, Hydraulic LS, Bungee Cord LS, 

Electromagnetic LS, Steam Catapult, Rocket LS  

 

1. Въведение 

Безпилотните летателни апарати (БЛА) 

навлизат с пълна сила във военния и цивилния 

живот, отваряйки нова глава в историята на ави-

ацията. Тяхното разработване започва през 20-те 

години на миналия век, като първоначално са из-

ползвани основно от военни структури за разуз-

навателни цели. С развитие на научно-изследова-

телската дейност, БЛА придобиват различни ае-

родинамични компоновки в зависимост от тях-

ното предназначение, като се превръщат в средс-

тво използвано както за мишени, разузнавателни 

и бойни цели, така и за транспортиране на товари 

и пътници, за аерохимически дейности, за люби-

телско-фотографиране, за разпространение на ра-

диосигнали, за отчитане на метеорологичните ус-

ловия и атмосферните параметри във въздушните 

слоеве и т.н. Достигайки масови характеристики 

от няколко грама до няколко тона, БЛА стават все 

по-популярни и достъпни за масовия потребител. 

Съответно те, както и техните системи, трябва да 

отговарят на всички изисквания и регламенти за 

използване на общото въздушно пространство. 

Едни от тях са пусковите системи (ПС), наричани 

и катапулти, които ускоряват БЛА до необходи-

мата излетна скорост. Благодарение на тях, има 

възможност за излитане в райони с ограничени 

размери, неравна повърхност и за ориентиране 

посоката на излитане, спрямо вятъра. Могат да 

бъдат пригодени към различните класове БЛА, 

характеризиращи се с техните маси и геомет-

рични параметри.  

От създаването им, до наши дни, са извес-

тни редица видове пускови система за БЛА. В ли-

тературния обзор е описан принципа на действие, 

техните подсистеми, принципни схеми на работа 

и снимков материал на съществуващи катапулти.  

2.  Литературен обзор на  видове       ка-

тапулти 

2.1. Пневматичен катапулт 

Едно от най-рентабилните решения за ПС 

в различни класове БЛА е пневматичният ката-

пулт. Той използва газ под високо налягане, 

който при разширението си в пневматичен ци-

линдър, задейства бутало свързано обикновено с 

ролкова-въжена система. Основна характерис-

тика на този вид е високата пускова скорост и 

постоянно ускорение.  

Пневматичният катапулт е изграден от 

пневматична система, ролкова-въжена система, 
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релси, катапултен адаптер и демпфиращо уст-

ройство. 

 

Фиг. 1.  Принципна схема на пневматичната 

част от пневматичния катапулт 

Пневматичната система се състои от ком-

пресор (1), влагоотделител (2) , филтър (3), обра-

тен клапан (4), бутилка със сгъстен въздух (5), 

индикатор на налягането (6), регулатор (7), рабо-

тен кран (8) и работен цилиндър (9). Компресо-

рът се използва за зареждане на бутилката със 

сгъстен въздух. Работният флуид преминава през 

регулатор, служещ за намаляване на налягане в 

работния цилиндър. Той от своя страна се състои 

от бутало, което е свързано директно с ролкова-

въжената система и  задвижващ адаптера. Си-

лата, която въздейства на БЛА е правопропорци-

онална на налягането на сгъстения въздух и ра-

ботната площ на буталото. Има няколко изисква-

ния относно избора на материал за изработване 

на въздушния цилиндър и буталото. Той трябва 

да бъде лек, с достатъчна якост и с устойчивост 

на високи температури, тъй като при разширени-

ето на флуида се отделя голямо количество топ-

лина, породено от високото налягане и триене. 

Видът на релсите и адаптера се избират, 

според техните теглови характеристики и коефи-

циентът на триене между двата елемента. 

Демпфиращото устройство е съществена 

част от пусковата система. То служи за абсорби-

ране на натрупаната енергия в адаптера и погася-

ване на неговата скорост след излитане на БЛА. 

Има различни видове демпфери, в зависимост от 

количеството енергия, която поемат: пневма-

тични, хидравлични, от пружинен тип, плоскости 

от твърда пяна (неопрен) и др. 

 

 

Фиг. 2.  Пневматичен катапулт Hercules  

2.1.1. Предимства  

- ПС може да бъде пригодена за различни 

видове БЛА, различаващи се по тяхната 

максимална излетна маса и скорост; 

- може с точност да се определи пуско-

вата скорост и ускорение, което е посто-

янно с течение на времето и да се из-

числи претоварването, което ще изпита 

катапултния адаптер и БЛА; 

- ниско ниво на шума; 

- не използва пиротехника; 

- малки геометрични размери, в зависи-

мост от създаваната пускова скорост; 

- ниски разходи за експлоатация; 

- ремонтопригодност; 

- възможност за използване на външна 

въздушна система, напр. ако ПС е раз-

положен на плавателен съд, може да се 

свърже директно към бордовата сис-

тема. 

2.1.2. Недостатъци  

- висока себестойност; 

- голяма маса; 

- необходимост от квалифициран персо-

нал. 

 

2.2. Хидравличен катапулт 

Хидравличният катапулт е изграден от 

хидравлична система, която ускорява катапулт-

ния адаптер и БЛА по релси, чрез хидравличен 

цилиндър и ролкова-въжена система, а остатъч-

ната енергия при спиране на адаптера се поема от 

демпфиращо устройство. Хидравличният ката-

пулт се използва от различни класове БЛА, за-

ради създаваната от него постоянна пускова ско-

рост и ускорение. Притежава сходни характерис-

тики с пневматичния вид. 

Хидравличната система се състои от ре-

зервоар, хидравлична помпа, обратен клапан, 

филтър, регулатор на налягането, хидравличен 

акумулатор и топлообменник. 

 

Фиг. 3.   Принципна схема на действие на хид-

равличната част от хидравличния ката-

пулт 

Хидравличната помпа (4) служи за изпом-

пване на хидравлична течност от резервоара (2) и 

поддаването й с определено налягане. След това, 

хидравличната течност преминава през филтър 
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(3,6) и регулатор за налягането (7) и постъпва в 

нагнетателната камера на хидроакумулатора (8). 

При задействане на ПС се отваря клапан от хид-

равличната част на хидроакумулатора. Компре-

сираният газ се разширява и избутва буталото 

(11), което е свързано с ролкова-въжена система 

към адаптера. Хидравличната течност преминава 

през филтър (13) и топлообменник (12) и се 

връща обратно в резервоара (2).  

 

 

Фиг. 4.  Хидравличен катапулт DC4 

2.2.1. Предимства  

- ПС може да бъде пригодена за раз-

лични видове БЛА, различаващи се по 

тяхната максимална излетна маса; 

- създава достатъчно високи пускови ско-

рости, които да осигурят подемна сила 

за излитане на БЛА; 

- може да се зададе първоначално по-

ниско ускорение, с цел да се избегнат 

критични претоварвания, които да до-

ведат до структурни повреди; 

- ниски експлоатационни разходи; 

- краткотрайна процедура на зареждане 

- малки геометрични размери, в зависи-

мост от създаваната пускова скорост; 

- ниско ниво на шума; 

- не използва пиротехника; 

- ремонтопригоден. 

2.2.2. Недостатъци  

- висока себестойност; 

- голяма маса; 

- сложна конструктивна схема, изградена 

от голямо количество елементи. 

 

2.3. Ракетно-пускова система 

Ракетно-пусковата система е една от най-

компактните и бързо задействащи се. Тя е ши-

роко предпочитана от потребителите, именно за-

ради нейните малки габаритни размери и осигу-

ряването на почти нулев разбег за БЛА.  

Този вид катапулт се състои от ракетно-стар-

тов ускорител и пускова установка. Опорната 

стойка се използва, за да установи БЛА в едно по-

ложение. Тя е пригодена да изменя ъгълът на въз-

вишение. 

Ракетата е прикрепена към БЛА като полезен 

товар. След нейното запалване, тя се ускорява за-

едно с БЛА и след достигане на определени аеро-

динамични параметри се освобождава. Ракетата 

не участва в останалата част на полета на БЛА, а 

се превръща във вреден остатък от ПС, от гледна 

точка на екологичните норми. 

 

 

Фиг. 5.  Ракетно-пускова система 

2.3.1. Предимства  

- ПС може да бъде пригодена за раз-

лични видове БЛА, различаващи се по 

тяхната максимална излетна маса; 

- осигурява почти нулев разбег за БЛА; 

- използва малка работна площ; 

- краткотрайна процедура на зареждане; 

- малки геометрични размери; 

- малка маса; 

- улеснена конструктивна схема; 

- ниска себестойност; 

- ремонтопригодна. 

2.3.2. Недостатъци  

- използва пиротехника; 

- високо ниво на шума; 

- високи експлоатационни разходи; 

- създава вредни отпадъци, които са в раз-

рез с екологичните норми; 

- създава опасна работна среда, поради 

наличието на пиротехниката; 

- изисква се специално оборудване за 

транспортиране и съхраняване на раке-

тите; 

- Изисквания за специална подготовка и 

квалификация на персонала; 

- лесно откриваеми координати на работ-

ната площадка, поради наличието на ос-

татъчен дим и шум от експлозията. 
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2.4. Парна пускова система 

Парната ПС датира от 50-те години на ми-

налия век, като се е използвала за ускоряване на 

реактивни самолети. С разработването на нови 

технологии, тя успешно се интегрира и е прило-

жима и в безпилотната авиация. Основният из-

точник на енергия е пара от котлите на плавател-

ния съд. Парата протича в резервоар, в който се 

съхранява до определеното налягане. При стар-

тиране се отварят пускови клапани, свързващи 

резервоара и парните цилиндри в които се нами-

рат буталата. Парата ги избутва, а те от своя 

страна са свързани директно с БЛА. По този на-

чин се ускорява ВС и получава нужните аероди-

намични характеристики, за продължаване на по-

лета. 

 

 

Фиг. 6.  Принципна схема на парната пускова 

система 

Парната ПС се състои от парен генератор 

и котли, загряващи системи, резервоар, парни ци-

линдри (2), бутала, катапултен адаптер и водни 

спирачни цилиндри (3). 

Загряващите системи служат за повиша-

ване на температурата на металите на тръбопро-

водите, клапаните, буталата, цилиндрите до тех-

ните работни стойности. Тяхната цел е да избег-

нат термичен шок на материалите в конструкци-

ята при стартиране на катапулта. 

Резервоарът служи за съхраняване на па-

рата под определено налягане. След като се отво-

рят пусковите клапани (5), парата протича към 

цилиндрите и налягане в него намалява. В този 

момент се отварят клапаните свързващи котлите 

и резервоара, което позволява ново количество 

пара да навлезе и да се избегне рязко спадане на 

температурите в конструкцията. 

Парните цилиндри обикновено са два на 

брой, разположени успоредно по продължение на 

излетната дистанция. В горната си част имат про-

цеп по тяхна-та дължина, който е захванат със 

скоба, за да се предотврати радиално изместване 

от високото налягане на парата. 

В цилиндрите се намират буталата, които 

са свързани с катапултния адаптер. След като 

пусковия клапан се отвори, под високото наля-

гане, парата избутва буталата, а те от своя страна 

засилват адаптер и БЛА. За да се избегне проти-

чане на пара, се поставя уплътнителна лента от 

еластомер, която запечатва процепите при пре-

минаване на буталата. Адаптерът е прикрепена 

към носовия колесник на БЛА. 

Водните спирачни цилиндри са монти-

рани в предния край на парните цилиндрите. Те 

служат за спиране на движение на адаптера и бу-

талата. Чрез водни помпи се изпомпва вода в ци-

линдрите. При изпълнение на спирачни дей-

ности, скосените краища на буталата навлизат в 

цилиндрите и постепенно изместват водата, на-

малявайки постъпателната си скорост до нула. 

 

Фиг. 7.  Парна пускова система 

2.4.1. Предимства  

- ПС може да бъде пригодена за различни 

видове БЛА, различаващи се по тяхната 

максимална излетна маса; 

- може с точност да се определи пуско-

вата скорост и ускорение, което е по-

стоянно с течение на времето и да се из-

числи претоварването, което ще изпита 

БЛА; 

- подходяща за палубна авиация; 

- ниски експлоатационни разходи. 

2.4.2. Недостатъци  

- сложна конструкция; 

- голяма маса;  

- зависима е от парния двигател; 

- голяма работна площ; 

- необходимост от квалифициран персо-

нал; 

- високо ниво на шум; 

- висока себестойност. 

 

2.5. Пускова система от ластичен тип 

Един от най-разпространените методи за 

ускоряване на БЛА, над неговата сривна скорост 

е ластичният катапулт. Той използва натрупана-

та енергия от силно разтегнати ластични нишки.  

Системата се състои от релси, катапултен 

адаптер, ластик, лебедка и демпферно устройс-

тво. 
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Фиг. 8.  Принципна схема на пускова система 

от ластичен тип 

Релсите са монтирани върху рамка, която 

има възможност да променя ъгъла на възвише-

ние. Тя може да бъде прикрепена към подвижна 

основа, напр. ремарке, с цел по-бързо монтиране 

и опериране с пусковата система. 

Катапултният адаптер е монтиран върху 

релсите и позволява закрепване на БЛА и ускоря-

ването му до неговата еволютивна скорост. 

Обикновено при БЛА без колесник и въздушен 

винт не е необходим адаптер и свързването с лас-

тика се осъществява директно чрез ключалка. 

Ластикът е основен елемент в този вид 

пускова система. Състои се от снопове еластични 

нишки. Те могат да бъдат покрити с полипропи-

ленова или памучно-вълнена обвивка, която ог-

раничава диапазона на удължение на ластика до 

≈20%-80% . В зависимост от коефициента им на 

еластичност и удължението им, създават сила, 

необходима да ускори и безопасно да излети 

БЛА.  

Лебедката служи да бъде разтегнат и фик-

сиран ластика. Тя може да бъде ръчна или елект-

рическа. Предимство на електрическите е, че 

може да бъдат управлявани от разстояние и при 

евентуално скъсване на ластика, се осигурява бе-

зопасност на работа. 

Демпферното устройство, служи за пое-

мане на остатъчната енергия от системата след 

излитане на БЛА и спиране на адаптера. Най-из-

ползвани са демпфери от пружинен тип или пнев-

матични. Монтирани са в края на релсовия път. 

2.5.1. Предимства  

- лесна конструктивна схема; 

- ниска себестойност; 

- ниски експлоатационни разходи; 

- ниски нива на шума; 

- не се използват източници на енергия, 

ако е пригодена с ръчна лебедка; 

- сравнително ниска маса; 

- опростени оперативни действия; 

- ремонтопригодност. 

2.5.2. Недостатъци  

- създава голямо първоначално 

ускорение, което може да доведе до 

критични параметри на конструкцията и 

БЛА, от гледна точка на якост и 

устойчивост; 

- използва се за по-леки БЛА; 

- трудност при определяне на крайната 

скорост; 

- необходимост от голяма работна площ, 

в зависимост от използваните ластици; 

- в зависимост от конфигурацията на 

системата, след излитане на БЛА, може 

да се усучат и заплетат ластичните 

снопове, което ще доведе до 

увеличаване на времето за подготовка; 

- не може да се контролира параметрите 

на системата по време на нейното дейс-

твие; 

- при износване на ластиците се 

намаляват динамичните параметри на 

системата, което може да доведе до 

недостатъчна скорост за излитане на 

БЛА в края на релсовия път. 

 

2.6. Електромагнитна пускова система 

С развитието на електрониката и индук-

ционните линейни двигатели се стига до създава-

не на електромагнитни пускови системи, които 

по-късно се интегрират и в безпилотната авиа-

ция. Има различни видове схеми за реализиране 

на този вид ПС, но основният принцип на дейст-

вие е създаване на електромагнитна сила, която 

ускорява адаптера и БЛА. В края на процеса, се 

обръща посоката на електромагнитната вълна, за 

да установи и върне адаптера в стартова позиция.  

Електромагнитната ПС се състои от пър-

вичен източник на енергия, система за акумули-

ране на енергията, система за преобразуване на 

мощности, линеен индукционен мотор и система 

за управление. 

Първичният източник на енергия създава не-

обходима енергия за задвижване на системата. 

Системата за съхраняване на енергия се със-

тои от дискови алтернатори. Те запазват енерги-

ята получена от първичния енергиен източник и 

я предават към линейния индукционен двигател, 

в рамките на 2-3 секунди при стартиране на сис-

темата.  

Системата за преобразуване на мощност 

се състои от циклоновертори, които получават 

енергия от системата за съхранение и преобразу-

ват напрежението и честотата. Наличието на тази 

система позволява интегрирането на електромаг-

нитните катапулти към различни БЛА, различа-

ващи се по тяхното тегло и излетна скорост. 
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Линейният електромагнитен двигател се 

захранва с модулирана енергия и ускорява адап-

тера и БЛА до нужната излетна скорост. 

2.6.1. Предимства  

- създава по-висока пускова енергия, 

сравнено с другите видове;  

- увеличава жизнения цикъл и експлоата-

ционната технологичност, тъй като не 

създава критични натоварвания, от 

гледна точка на якост и устойчивост на 

материалите; 

- ниско тегло, сравнено с парния ката-

пулт; 

- не съдържа сложни конструктивни 

механизми за управление; 

- позволява следене и контролиране на 

целия процес при стартиране; 

2.6.2. Недостатъци  

- необходимост от мощен енергиен из-

точник; 

- необходимост от охладителна система; 

- създава се електромагнитна интерфе-

ренция с другите електрони системи; 

- необходимост от квалифициран опера-

тор; 

- работните часове на системата са по-

малко, сравнено с парната пускова сис-

тема. 

 

2.7. Пускова система, използваща 

метода „парасейлинг“ 

Този вид метод е приложим на борда на 

плавателни средства. Състои се от лебедка, въже 

и парашут. БЛА е закачен към парашута, който е 

завързан към въжето, управлявано от лебедката. 

Под действието на вятъра парашутът се издига на 

определена височина. БЛА се откача и снижава, 

до момента на създаване на достатъчна подемна 

сила, която да му осигури устойчивост и 

управляемост. 

2.7.1. Предимства  

- ниски експлоатационни разходи 

- ниска себестойност 

- ремонтопригодност 

- възможност за използване като система за 

кацане 

- не се изисква ПИК или релсов път 

2.7.2. Недостатъци 

- приложим е само за плавателен съд 

- необходимост от насрещен вятър 

- при безветрие  е неприложима ПС 

 

 
Фиг. 9.  Пускова система, използваща 

метода „парасейлинг“;1 - БЛА; 2 - кука; 3 - па-

рашут; 4 - въже; 5 - лебедка; 6 - работна площ; 

7 - плавателен съд; 

 

3. Заключение 

В доклада са разгледани всички широко 

разпространени и приложими ПС за БЛА с фик-

сирано крило. Обяснен е техния принцип на дейс-

твие и са изброени предимствата и недостатъците 

с което бързо и лесно може да се избере правил-

ния вид ПС, удовлетворяваща изискванията на 

проектанта.  
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ПРОЕКТИРАНЕ НА КАТАПУЛТ ЗА БЛА С 

ФИКСИРАНО КРИЛО 

СТИЛИЯНА БАКАЛОВА, СТОЯН АВРАМОВ 

ТУ-София, Филиал Пловдив, ТУ-София, Филиал Пловдив 

stiliyanabakalova@abv.bg, s.avramov@gmail.com 

Резюме: Проектиране на пускова система за БЛА с фиксирано крило от ластичен тип,  

интегриран полиспаст. Проведено е сравнителни проучване и е изготвен математи-

чески анализ на избрана кинематична схема. Подбрани са параметри и са проведени 

успешно експериментални опити. 

Ключови думи: Пускова система от ластичен тип, катапулт, БЛА, полиспаст 

DESIGN OF A FIXED-WING UAV LAUNCHING 

SYSTEM 

STILIYANA BAKALOVA, STOYAN AVRAMOV 

Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, Technical University - Sofia, Plovdiv Branch  

stiliyanabakalova@abv.bg, s.avramov@gmail.com 

Abstract: Design of a fixed-wing UAV Bungee Cord Launching System with implemented 

tackle pulley system. It was conducted a comparative study and prepared a mathematical 

analysis of the selected kinematic scheme. Experiments have been conducted, which confirm 

the results obtained in the analytical study.   

Key words: Catapult, Bungee Cord Launching System, UAV, tackle pulley system 

 

1. Въведение 

С нарастване броя и видовете безпилотни 

летателни апарати (БЛА) и условията за тяхното 

използване, се увеличават изискванията и към 

интегрираните с тях различни системи. Едни от 

тях са пусковите системи ПС (катапулти), които 

ускоряват БЛА до необходимата излетна ско-

рост. Благодарение на тях, има възможност за из-

литане в райони с ограничени размери, неравна 

повърхност и ориентиране посоката на излитане, 

спрямо вятъра. Интерес представлява тяхното 

проектиране, имплементиране в работна среда с 

пресечена местност и възможността им  да бъдат 

пригодени към различните класове БЛА с раз-

лични масогабаритни и скоростни параметри. 

2. Концептуално проектиране  

Концептуалното проектиране е процес, 

при който се генерира рационален базов вариант 

на ПС. Като входни данни се включва предпро-

ектно проучване и началното задание, в които са 

вписани основни характеристики и изисквания 

към проектирания катапулт. За да се избере най-

подходящата кинематична схема, се отчитат 

всички предимства и недостатъци на избраните 

варианти, които отговарят на началните изисква-

ния, и се изготвя сравнителен анализ. След из-

бора на базовия модел, максимално се оптимизи-

рат неговите параметри и характеристики, с цел 

получаване на по-добри стойности по време на 

експлоатация. 

2.1. Начално задание и изисквания 

Основната цел е създаване на ефективна ПС 

за БЛА с фиксирано крило, която да покрива 

следните изисквания, подредени по важност: 

- БЛА с максимална излетна маса m=27 kg, 

скорост на излитане V(tf)=27 m/s, с макси-

мално ускорение amax=30 m/s2;  

- безопасност при експлоатация; 

- опростена конструктивна схема, притежа-

ваща ниски теглови характеристики и 

ниски експлоатационни разходи; 

- да се използва многократно и да бъде  

лесно сглобяема и разглобяема; 

- да бъде лесно преносима и да притежава 

минимално време за подготвяне на изст-

релване на следващия БЛА; 

- да притежава необходимите изисквания за 

надеждност и якост; 
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- да се експлоатира при определени атмо-

сферни условия; 

 

2.2. Предпроектно проучване 

Предпроектното проучване проследява 

развитието на научните и приложни области, 

свързани със създаването и експлоатацията на 

ПС. За тази цел се изготвя статистически анализ 

на базата, на който се избира кинематична схема 

на ПС. В статистическата справка се включва 

различни видове БЛА, които имат сходни пара-

метри и характеристики от началното задание. 

Техните стойности могат да варират в рамките на 

30-50% от заданието, като по този начин се раз-

ширява възможността за събиране на нужната 

информация. Използваните БЛА в статистичес-

ката извадка, имат за мисия разузнаване, наблю-

дение, целеуказване и съпровождане на въз-

душни цели и наземни обекти. 

 

 

 
Фиг. 1.  Статистическа извадка за различни 

БЛА: ППС - Пускова пневматична сис-

тема, ПСЛ - Пускова система от лас-

тичен тип 

 

След направеното проучване изводът е, че 

едни от най-подходящите ПС удовлетворяващи 

началното задание и изисквания са Пневматич-

ните пускови системи (ППС) и Пусковите сис-

теми от ластичен тип (ПСЛ). 

2.3. Избор на задвижване и 

кинематична схема 

ППС използва газ под налягане, който 

при разширението си, чрез работен пневматичен 

цилиндър задейства ролкова-въжена система, 

към която е прикачен БЛА. Тя се характеризира с 

ред предимства. Едно от най-ценните преиму-

щества, спрямо ПЛС, е че създава постоянно ус-

корение по цялата дължина на разбега. Може да 

се контролира и наблюдава целия процес. ППС 

има характеристики най-близки съответстващи 

на идеалната схема. Тя може да се пригоди към 

различни БЛА, различаващи се по максимална 

излетна маса и скоростни характеристики. 

За целите на проекта обаче, по-подходя-

щата схема на задвижване е от ластичен тип. 

ПСЛ използва натрупаната енергия от силно раз-

тегнати ластични нишки. Тя се използва широко 

за леки БЛА, характеризирайки се с ниски себес-

тойност и експлоатационни разходи. Създава не-

обходимите еволютивни скорости и ускорения, 

които са допустими за класа БЛА. Компактна е и 

може да се управлява от неквалифициран персо-

нал. Времето за подготовка за изстрелване на 

следващия БЛА е относително ниско. Експлоа-

тира се в различни метеорологични условия. Ха-

рактеризира се с ниски нива на шум, което доп-

ринася за използването им за военни цели.  

Въпреки предимствата си, притежава и 

няколко характерни недостатъка за този вид ка-

тапулти. Едни от тях са, че е необходима голяма 

работна дължина за разтягане на ластиците, въз-

можно за взаимното им усукване, при свиването, 

създаване на големи ускорения. Характеризират 

се с ограничение по скорост, спрямо различите 

излетни маси. Основният източник на енергия в 

системата са ластиците, които ускоряват БЛА.  

Възможни са два варианта за увеличаване 

на крайната енергия на катапулта: използване на 

ластици с по-голям коефициент на еластичност и 

следователно с по-голяма площ на напречното им 

сечение или увеличаване броя на ластиците. В 

двата варианта неименуемо се увеличава разме-

рите на ролките, което увеличава масо-габарит-

ните размери на катапулта, увеличава силата на 

триене, което отново довежда до намаляване 

ефективността му. Следователно, увеличаването 

на енергията, която отдава пусковата система е 

практически ограничена. 

За да се намали влиянието на част от 

недостатъците и да се достигнат характеристики, 

близки до ППС, може да се интегрира принципът 

на действие на полиспаст. 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 75



 

3.  Математически анализ и моделиране 

на избраната кинематична схема 

В математическия анализ е описана схема 

на ПСЛ, с линейна конфигурация. Катапултът се 

състои от стационарна система, включваща тя-

лото и релсите, които могат да променят ъгъла си 

α, спрямо земната повърхност, и динамична част 

- ластици, ролки и БЛА.  

 

Фиг. 2.  Кинематична схема на ПСЛ 

Разглеждаме БЛА като материална точка. 

В идеалния случай, ще извършва праволинейно 

равнопроменливо движение, което се описва със 

закона: 

     𝑆 = 𝑥 = 𝑥𝑡(0)
+ �̇�𝑡(0)

𝑡 +
�̈�𝑡2

2
  

(1) 

   𝑉 = �̇� = �̇�𝑡(0)
+ �̈�𝑡    (2) 

    𝑎 = �̈� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (3) 

При зададена излетна скорост и макси-

мално допустимо ускорение, може да се намери 

минималната излетната дистанция Lmin, която е 

основен параметър, при проектирането. Тъй като 

ускорението е постоянно в целия времеви интер-

вал, създадената механичната работа A ще има 

максимална стойност. ПС, които притежават тези 

характеристики са от хидравличен, пневматичен, 

електромагнитен вид. 

 
      А = ∫ 𝐹𝑡

𝑆𝑡(𝑓)

𝑆𝑡(0)

𝑑𝑆 = ∫ 𝑚𝑉 𝑑𝑉
𝑉𝑡(𝑓)

𝑉𝑡(0)

 
(

(4) 

 

За да се проектира ПСЛ, се използват па-

раметрите получени при идеалната схема. Разли-

ката е в излетната дистанция, която трябва да 

бъде по-голяма от идеалния случай. Причината за 

това е, че еластичната сила е пропорционална на 

разтягането и намалява при движението на БЛА. 

Приемаме, че тя ще се изменя линейно, като се 

пренебрегва свойството хистерезис. 

     𝐹𝑒 = −𝑞(𝑥 − 𝑏)   (5) 

            Еластичната сила 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ се характеризира с 

коефициент на еластичност q, зависещ както от 

напречното сечение на ластика, така и от него-

вата дължина, в неразтегнато състояние. Колкото 

е по-голям q, толкова пъти се увеличава и силата, 

при равни други условия – L,b –дължина на лас-

тика, в неразтегнато състояние, (x0-b)/b – удъл-

жение на ластика. Следователно, ще се увелича-

ват ускорението и излетната скорост. 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ има мак-

симални стойности в първоначалния момент и 

минимални - в крайния. Това може да се види и 

от графиката на фиг.3. 

 

Фиг. 3.  Графично представяне на извършената 

механична работа от идеалната схема 

Aид.сх., [J] и от ПСЛ, АFe(q1), [J], при 

една и съща излетна дистанция, L,[m] 

Защрихованата площ в синьо, графично 

представя създадената механична работа от 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗. В 

този случай, тя е два пъти по-малка от механич-

ната работа при идеалната схема Aид.сх. За да се 

достигнат характеристики близки до идеалната 

схема, трябва да се избере областта, в която 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
има високи стойности. Тоест да се подберат па-

раметри, при които използваемата работната 

площ на 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗, да се доближава максимално до иде-

алната схема. 

Това може да се получи, като се увеличи 

разтягането на ластика и се намали q (фиг.4). При 

една и съща излетна дистанция L, ще се създаде 

необходимата излетна скорост. БЛА ще се уско-

рява плавно и няма да изпитва високи първона-

чални ускорения, които от гледна точка на якост 

и устойчивост на конструкцията са неблагопри-

ятни и нежелани.  

От друга страна обаче, работната дължина, 

заемана от ластичния катапулт в този случай ще 

бъде по-голяма. Заради това е добре да се опти-

мизират конструктивните параметри, така че да 

се удовлетворяват зададените изисквания. 
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Фиг. 4.  Графично представяне на извършената 

механична работа от идеалната схема 

Aид.сх., [J] и от ПСЛ АFe(q1), [J], при 

различно разтягане (x1(t0)-b)/b<(x2(t0)-

b)/b , коефициент на еластичност 

q1>q2, но при една и съща излетна дис-

танция, L, [m]; 

След като сме избрали излетната дистан-

ция, L>Lmin, построяваме семейство криви за 

различни отношения (𝑳 𝒃⁄ ) , като дължината на 

ластика, в неразтегнато състояние, се променя. 

По абсцисната ос X се нанася в процентно отно-

шение удължението на ластика, (𝒙𝟎 − 𝒃)/𝒃, а по 

ордината Y се нанасят получените излетни ско-

рости, при различни вариации на параметъра qb, 

[N]. Използва се теоремата за изменение на коли-

чеството движение (6), като се приемат следните 

допускания: пренебрегват се масата на ластиците 

и ролките, силата на триене 𝑭µ⃗⃗⃗⃗  ⃗, подемната сила 

𝑹𝒛⃗⃗⃗⃗  ⃗, силата на аеродинамичното съпротивление 

𝑹𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ и силата на тягата  �⃗⃗� ; 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ се приема, че нарас-

тва и намалява линейно, т.е. пренебрегва се 

свойството хистерезис и 𝒒 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕; 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑹𝒛⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑹𝒛⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
са копланарни с наклонената равнина, която се 

характеризира с ъгъл α. Всички пренебрегнати 

сили, трябва да се компенсират, чрез определен 

запас на енергия на ластиците. Избират се подхо-

дящите конструктивни параметри, спрямо излет-

ната скорост и максимално допустимото ускоре-

ние. 

 
 
𝑑(𝑚𝑉)⃗⃗⃗⃗ 

𝑑𝑡
= ∑𝐹𝑖⃗⃗ 

𝑛

𝑖=1

                
(6) 

 

След това се проверява избраните параметри, 

дали удовлетворяват условията на заданието, 

чрез използване на закона за изменение на кине-

тична енергия: 

 

 
     ∆𝐸 = ∑𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

  
(7) 

Приема се около 1% грешка в резултат от прие-

тите допускания. 

 

4.  Габаритно оразмеряване на конст-

рукцията и силовите елементи 

Изходни данни:  
𝑉(𝑡𝑓) = �̇�(𝑡𝑓) = 27𝑚/,  
𝑎 = �̈�(𝑡0) = 9,81 𝑚/𝑠2,  
𝑚 = 27𝑘𝑔 

Стъпка 1: Приема се ускорението да е 

постоянно и от (1) и (2) получаваме при 𝑥(𝑡0) =

0𝑚, �̇�(𝑡0) = 0𝑚/𝑠 : 

𝑡𝑓 = 0,275𝑠, 𝑆 = 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 3,71𝑚 

Стъпка 2: Задаваме излетна дистанция, 

която да бъде по-голяма от необходимата мини-

мална дистанция в идеалната схема 𝑳 > 𝑳𝒎𝒊𝒏. Из-

бираме да бъде два пъти по-голяма и четири пъти 

по-голяма: 

I Вариант: 

𝐿 = 2𝐿𝑚𝑖𝑛 ≈ 8𝑚 
II Вариант: 

𝐿 = 4𝐿𝑚𝑖𝑛 ≈ 16𝑚 
Стъпка 3: Построяваме семейство криви 

за 𝑽(𝒕𝒇) = 𝒇[(𝒙𝟎 − 𝒃) 𝒃⁄ ] и а(𝒕𝟎) = 𝒇[(𝒙𝟎 − 𝒃) 𝒃⁄ ], 

за различни отношения (𝑳 𝒃⁄ ) и вариации qb, 

като използваме формула (6). 

 

Таблица 1.  Използвани стойности на избра-

ните параметри за Вариант I и II 

 
 

Стъпка 4: Анализираме графиките и съ-

ответно извеждаме получените параметри, при 

V(tf)=27m/s 

Таблица 2.  Изведени резултати от получените 

графики, при L=8m, за V(tf)=27m/s 

 

50% 50%

80% 100%

100% 200%

200% 400%

400%

(L/b)

II Вариант

α=15º, µ=0,1, T=0N, Rx=0N, 

L=16m

(L/b)

L=8m

α=15º, µ=0,1, T=0N, Rx=0N, 

I Вариант
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Таблица 3.  Изведени резултати от получените 

графики, при L=16m, за V(tf)=27m/s 

 
 

От резултатите се вижда, че с увеличава-

не на отношението L/b е необходимо да се уве-

личи разтягането на ластика, за да се създаде дос-

татъчна енергия, която да ускори БЛА. Тоест, с 

намаляване началната дължина на ластика и уве-

личаване на коефициента му на еластичност 

[qb=const], трябва да се увеличи процентното 

удължение на ластика, за да се достигне излетна 

скорост. Но, също така, това води и до увелича-

ване на първоначалното ускорение. Трябва да се 

съобрази и факта, че по време на излитането, 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
намалява. Подбират се параметри, които използ-

ват максимално характеристиката на 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗, при ви-

соките й стойности, за да може работата извър-

шена от нея в работната дължина, да е приблизи-

телно равна на работата, при идеалната схема 

При реални условия 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ не се изменя ли-

нейно. Изследвания доказват, че тя първоначално 

плавно нараства, с удължаване на ластика и при 

разтягане около 500%, рязко започва да се увели-

чава. Следователно, използването в този диапа-

зон, ще бъде неефективно, защото създадената 

механична работа е сравнително малка , както и 

запаса и от енергия. Също така, 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ се характери-

зира с хистерезис, т.е кривите описващи удълже-

нието и свиването на ластика не съвпадат.  

Натрупаната енергия при удължение на 

ластика е по-голяма от отдадената при неговото 

свиване. Намаляването на енергията се дължи на 

загуба на топлина в системата. Това води и до 

факта, че при разтягане на ластика и задържането 

му в това състояние, акумулираната механична 

енергия започва да намалява. Колкото удължени-

ето е по-голямо, толкова повече е загубата на 

енергия. Друго свойство, което притежават гуме-

ните материали е, че те имат „памет“, т.е при тях-

ното удължаване и свиване, не придобиват съ-

щата форма моментално и следователно, харак-

теристиките им се променят с течение на вре-

мето.  

В практиката се използва диапазон на раз-

тягане около 80% до 300%, за да се минимизират 

загубите на енергия, вследствие на свойствата 

хистерезис и „памет“.  

От конструктивна гледна точка, ПС 

трябва да бъде компактна. След като вземем под 

внимание тези условия оптимални параметри са:  

I вариант: L/b=200%, b=4m, qb=800N, (x0-b)/b ≈ 

270%, a(t0) ≈ 8g 

Стъпка 5: Избраните параметри са: 

L=8m, b=4m, µ=0,1, α=15º, (x0-b)/b = 300%, 

q=200N/m, 

от които се получава V(tf)=29,87m/s, amax=8,7g 

Проверяваме избраните параметри, дали 

удовлетворяват условията на заданието (7) 

12800 J ≈ 12798,04 J 
с грешка по-малка от 1%, изчисленията се прие-

мат за верни. 

Стъпка 6: Избор на ластик 

Необходимата  𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ се получава от (5), като  

увеличаваме с 10%, с цел компенсиране на загуби 

от триене и др.: 

𝐹𝑒(𝑥=12𝑚,10%) = 2640𝑁 

Избираме модел ластик RTU006-14, който при-

тежава следните характеристики (табл.4). Ще са 

необходими 5 броя ластици 

 

Таблица 4.  Физични свойства на RTU006 

 
 

Стъпка 7: Оптимизиране на ПС 

За намаляване габаритните размери на 

проектираната ПС при запазване на създадената 

излетна скорост и ускорение, ще бъде интегриран 

принципа на действие на полиспаст. Следова-

телно, дължината на ластика в неразтегнато със-

тояние ще бъде b=2m, 𝑭𝒆⃗⃗⃗⃗  ⃗ два пъти по-голяма 

2𝑭𝒆𝑹𝑻𝑼𝟎𝟎𝟔−𝟏𝟒 = 𝟓𝟒𝟎𝟎𝑵 и броят ластици ще бъде 

10, за да се създаде необходимата излетна ско-

рост. Използването на принципа на полиспаст 

позволява конструирането на мобилна ПС, чиято 

работна дължина е почти два пъти по-малка, 

сравнено с ПС от линеен вид. Употребата на по-

къс ластик подобрява работните му характерис-

тики, като се намалява времето за неговото удъл-

жение и действието на всички свързани явления 

в еластомерите. 

5.  Резултати и графики от направения 

математически анализ, работни но-

мограми 

Избраната ПС, отговаряща на дадените на-

чални изисквания е от ластичен тип, с интегриран 

принцип на полиспаст. Тя включва стоманено 

въже, запъната ролка, подвижна ролка, лебедка, 

ластик, кука за прикрепване на БЛА към въжето. 
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Фиг. 5.  Принципна схема на проектираната 

ПСЛ, с интегриран полиспаст 

1-БЛА; 2-ластик; 3-стоманено въже; 4-

запъната ролка; 5-подвижна ролка; 6-

запъната опора; 7-електрическа лебедка 

Ластикът 2 е закрепен към подвижната 

ролка 5 и стоманено въже 3, което се намотава на 

лебедка 7. БЛА 1, чрез кука е захванат към вто-

рото стоманено въже 3, чийто край е свързан към 

конструкцията на катапулта. При подготовка за 

пускане, БЛА 1 се придвижва към началната по-

зиция, като лебедка 7 размотава стоманеното 

въже 3 и не позволява на ластика да се разтегне. 

Постига се, чрез заключване на подвижната 

ролка 5. По този начин, БЛА 1 не изпитва напре-

жения и натоварвания, породени от удължаване 

на ластика. След това, чрез лебедка 7 се намотава 

стоманеното въже 3, в зависимост от желаното 

удължение на ластика 2, като подвижната ролка 

5 остава заключена. При стартиране на ПС под-

вижната ролка 2 се отключва и под действието на 

създадената еластична сила се премества, а БЛА 

1 се ускорява до излетна скорост. 
 

Таблица 5.  Избрани работни параметри за 

проектираната пускова система 

 
 

За да се изпълнят изискванията за мобил-

ност и бързо и лесно раз/сглобяване, проектира-

ният катапулт е монтиран върху едноосно то-

варно ремарке. Избраната конструкция е от фер-

мен тип, изработена от алуминиеви тръбни 

пръти, които поемат моментите на огъване и 

срязващите усилия. Разделена е на 3 секции, ко-

ето позволява лесно транспортиране на ПС. 

 

 

Фиг. 6.  Снимков материал на проектираната 

ПСЛ, с интегриран принцип на полиспаст 

Изготвят се работни номограми при раз-

личен брой използвани ластици, които дават ин-

формация за създаваната излетна скорост  и мак-

симално ускорение, при различни излетни маси. 

Използването им позволява да се определи необ-

ходимото удължение на ластика, за различни ми-

сии на полета, както и проектирания катапулт да 

бъде пригоден за други БЛА.  

6. Заключение 

Въз основа на начално задание е проекти-

раната ПС за БЛА с фиксирано крило. Проучени 

са различните видове ПС и са анализирани тех-

ните предимства и недостатъци. Изготвен е об-

ширен математически анализ на избраната кине-

матична схема и са подбрани параметри, съобра-

зени с началното задание. Проведени са експери-

ментални опити, които потвърждават получените 

резултати в аналитичното изследване. 
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Abstract: The present paper is focused on aerodynamics investigation of  an unmanned 

aircraft for atmosphere quality monitoring. In many developed cities there are problems 

with the quality of atmosphere air and mainly the particulate matter density. Hence the 

problem of precise determination of air pollution profile in the urban areas via unmanned 

aircraft arises. The flight endurance and range or flight is strictly determined by the 

aerodynamics qualities of the aircraft. In the given investigation aerodynamics properties 

of the aircraft are examined via CFD simulations and experiment. The results are 

compared and analyzed.    

Key words: unmanned aircraft, atmosphere quality, aerodynamics 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА 

БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ВЪЗДУХА 
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Резюме: Настоящият доклад е фокусиран върху аеродинамичното изследване на 

безпилотен летателен апарат за анализ на качеството на въздуха. В много 

развити градове съществуват проблеми с качеството на въздуха и по-специално с 

фините прахови частици. Следователно възниква задачата за точното определяне 

на профила на качеството на въздуха в градските зони посредством безпилотен 

летателен апарат. Продължителността и далечината на полета са в пряка 

зависимост от аеродинамичните качества на летателния апарат. В 

представеното изследване са разгледани аеродинамичните характеристики на 

летателния апарат определени чрез CFD-симулации и аеродинамичен експеримент.  

Получените резултати са сравнени и анализирани.    

Ключови думи: безпилотен летателен апарат, качество на въздуха, аеродинамика 

1. Introduction 

Worldwide there are numerous locations 

where the level of particulate matter (PM) in the 

atmosphere is higher than normal which could 

cause a variety of diseases like irregular heartbeat, 

aggravated asthma and increased respiratory 

symptoms, such as irritation of the airways, 

coughing or difficulty breathing [1]. Furthermore, it 

could be harmful for the ecosystems and 

environment. Therefore, the need of monitoring 

devices for the density of the particulate matter is 

big since the gathered data can be used for 

estimation whether measures should be applied for 

maintaining or even lowering a certain level of PM 

pollution at a certain location. Currently, a popular 

solution for monitoring the PM pollution is a 

network of stationary air quality monitoring devices 

[8,9]. However, the problem with this solution is 

that it can be only used at the mounted places and 

many devices are required to monitor a big region. 

The goal of this investigation is to suggest a 
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solution to this problem by creation of a design of 

an unmanned electric fixed-wing aircraft which 

allows monitoring such a region.  

The result of this project suggests a solution 

which not only has the advantage of performing air 

quality inspections on a bigger region than a single 

stationary device, but also to gather data on a 

different altitude. The result of the project is an 

electric fixed-wing unmanned aircraft which can 

achieve a flight time of at least 60 minutes 

depending on the flight path and weather 

conditions. The aircraft is designed as a flying wing 

to fly with relatively low speed at a high lift-to drag 

ratio [4,5] so that the airflow velocity affection on 

the sampled data from the sensor is as low as 

possible. The designed stall speed is 10 meters per 

second, while the cruise speed is 15 meters per 

second which results a region of inspection with an 

achievable diameter of 15 kilometers. The weight of 

the aircraft is designed to be 2 kilograms and 

wingspan of 1.80 meters.  

The method for performing the air quality 

inspection is chosen to be via the gas sensor MQ-

135 (fig. 1). This sensor is considered to be the most 

suitable on the market for the goal of the project 

since it has the ability to monitor numerous gases 

like CO2 (carbon dioxide), ammonia, aromatic 

compounds, sulfur, benzene vapor, smoke and other 

harmful gases which are forming the particulate 

matter. Furthermore, it is available for purchase on 

many websites, has fast sampling time which leads 

to high detail data for the PM pollution and has a 

low price considering other sensors specialized to 

monitor only specific gas particles. The sensor data 

is selected to be read and stored by the Pixhawk 4 

Mini autopilot, which also has the purpose of 

allowing the autonomous flight of the aircraft by 

navigation on a pre-selected flight path. 
 

 
Fig. 1. MQ-135 sensor 

  

 Based on conceptual design of the 

abovementioned unmanned aircraft as a part of 

bachelor graduation project of the author Kiril 

Medarov in the Inholland University of Applied 

Sciences in collaboration with Haycad Infotech Ltd. 

– Bulgaria and TU-Sofia, Plovdiv Branch the 3D 

model of the unmanned aircraft concept is shown in 

fig. 2.  

 
Fig. 2. 3D model of aircraft concept 

  

 The aircraft geometry and the 3D model is 

designed in 3D EXPERIENCE platform by 

Dassault Systemes company in cooperation with 

Haycad Infotech Ltd.  

2. CFD Simulations 

The CFD simulations are performed using 

the application Fluid Scenario Creation, which is 

part of the 3DEXPERIENCE cloud platform. A 

limitation of the used academic version of the 

application is the maximum number of nodes of the 

mesh to perform the simulation. This number 

should not exceed one million, which is considered 

in the chosen mesh element size. As the 3D model 

of the aircraft is imported in the Fluid Scenario 

Creation application, the size of the region of the air 

movement should be defined. This is done by 

creating a bounding box around the 3D model. 

However, since the aircraft is symmetric and there 

is a limit of the maximum nodes of the mesh of the 

simulation, the bounding box is created such that 

only half of the aircraft’s body is analyzed by the 

simulation as shown in fig.3. This way, the created 

mesh’s element size can be as small as possible and 

therefore achieve the highest possible accuracy of 

the simulation. 

 
Fig. 3. Computational mesh and domain 
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 A boundary layer mesh is defined in the 

near flowfield around the aircraft surface.  

The used dimensions of the bounding box 

are:  

• • X: Width = 1000 mm  

• • Y: Length = 1900 mm  

• • Z: Height = 650 mm  

 

Normally, the region of the air movement is 

recommended to be at least around 10 times the 

chord of the wing in height and length. However, 

the increase of this height boundary results into 

exceeding of the one million nodes limitation of the 

academic version of the application. Therefore, 

these dimensions of the bounding box are 

considered as maximal. 

The defined boundary conditions are shown 

in fig. 4. Where, the velocity inlet face is indicated 

by the (orange) arrows pointing towards the aircraft 

and the outlet face – by the (purple) arrows pointing 

away from the aircraft.  

The velocity inlet is defined to have the desired 

speed of 15 m/s. 

 
 

Fig. 4. Boundary conditions 

 

The available turbulence models in the used 

academic version of the Fluid Scenario Creation 

application are:  

• Spalart-Allmaras  

• SST k-omega  

• Realizable k-epsilon  

As the simulation requires wall function for 

resolving the viscous layer [6], required is the k-

epsilon turbulent model in a combination with 

either the Enhanced Wall Treatment (EWT- 

epsilon) or the Menter Lechner near wall treatment 

(MLT-epsilon). Since these options are not 

available, the most suitable turbulence model is the 

SST k-omega as it combines the original Wilcox 

model for near-wall use and the standard k-epsilon 

model away from wall using blending function. 

Furthermore, it borrows the transition and shearing 

options from the standard k-omega turbulence 

model, which has a superior performance to the 

standard k-epsilon model for wall-bounded and low 

Reynolds number flows, which is the case.  

Additional to the selected SST k-omega, 

performed is also the Spalart-Allmaras turbulence 

model so that a comparison between the results of 

the two models can be made with the results from 

the later performed wind-tunnel tests.   

The results from the two turbulence models 

as a function of the angle-of-attack (AOA) are 

shown in fig. 5 and fig. 6. 

 

 
Fig.5. Lift coefficient [-] vs AOA [deg] 

 

 
Fig.6. Drag coefficient [-] vs AOA [deg] 

 

Analyzing the coefficient of lift and drag 

versus the angle of attack plots, can be observed 

that the SST k-omega turbulent model has a lower 

prediction for the maximum coefficient of lift than 

Spalart-Allmaras and also a lower coefficient of 

drag at lower angles of attack, however, a more 

rapid increase after 12 degrees. 

3. Wind-tunnel Experiments 

The wind-tunnel experiments on the 

aircraft’s 3D-printed model are performed in the 

Autonomous aircraft laboratory of the Plovdiv 

branch of TU-Sofia. An example of a setup of a 

model in the test section of the wind tunnel is 

shown in fig. 7. 

As the wind-tunnel’s test section allows a 

maximum wingspan of 0.40 meters, a scaled model 

of the aircraft’s 3D model is tested. The resulting 

scale factor is calculated as:   
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    (1) 

 

           (2) 

 

This means, that the tested model is 4.5 

times smaller than the original.  

 

 
Fig.7. Wind-tunnel in Plovdiv branch of TU-Sofia  

 

Additionally, the wind-tunnel is known to 

have a turbulence factor (TF) of 2.14, which is 

considered for the estimation of the required 

airstream velocity of the wind-tunnel test, so that 

the same effective Reynolds number (𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓) is 

achieved. This calculation is performed by the 

following equation [7]: 

 

       (3) 

 

Therefore, the wind-tunnel tests on the 

scaled 3D-printed model of the aircraft are 

performed with the free stream speed of 30 m/s.  

The installation of the 3D-printed model on 

the measurement device of the wind tunnel is shown 

in fig. 8. 

 

 
Fig.8. Experiment setup with 3D-printed aircraft 

 

 Three different wind-tunnel tests were 

performed. The resulting comparison plots of 

coefficient of lift and drag versus the angle of attack 

(both CFD-analysis and wind-tunnel experiments) 

are shown in figures 9 and 10 respectively.  

 

 
Fig.9. Lift coefficient [-] vs AOA [deg] 

 

 
Fig.10. Drag coefficient [-] vs AOA [deg] 

 

4. Results Comparison and Analysis 

Analyzing the coefficient of lift comparison 

plot (fig. 9), can be observed that the predictions of 

the both Spalart-Allmaras and SST k-omega 

turbulence models are matching with the predictions 

of the wind-tunnel experiments up to around 4 

degrees angle of attack. However at higher angles 

of attack the results tend to decrease the slope of the 

curve. This may be considered as a turbulence 

effect causing the magnitude of the observed 

vibrations of the model to increase enough to affect 

the measurements due to the stiffness of the 3D-

printing material of the 3D scaled model. Therefore, 

the region between 4 and 12 degrees angle of attack 

can be assumed to be a possible better match with 

the predictions of the turbulence models. However, 

due to the limited time of this project, the 

manufacturing of the scaled model out of a stiffer 

material was not possible. Due to the significantly 

affected by the vibrations region, it cannot be 

concluded whether the actual maximum coefficient 

of lift (critical angle of attack) is at 12 degrees as 

represented or at an angle closer to the turbulence 
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models’ predictions. Important to notice is that the 

slope after the critical angle matches with the slope 

of the SST k-omega turbulence model, which is 

another sign of the turbulence model results 

reliability at low Reynolds numbers. Observing the 

coefficient of drag comparison plot (fig. 10), can be 

concluded that the predictions of both CFD 

turbulence models match only in the region from -4 

to -2 degrees angle of attack, while at higher angles 

the predictions of the wind-tunnel experiments tend 

to be higher than the expectations of the CFD 

models. A reason for this may be due to the process 

of the manufacturing the tested 3D-printed model. 

As this process involves the 3D-printing the scaled 

model in four parts (two halves of the aircraft and 

two wingtips), the parts are connected by epoxy 

resin then sprayed with surface smoothing kit and 

paint. Hence, due to the not ideal alignment and 

smoothness of the aircraft’s surface of the tested 

model compared to the digital 3D model, the results 

of the coefficient of drag could be assumed to be 

reasonable and hence, a possible better match could 

be expected if a better manufactured model is 

tested.  

6. Conclusion 

A conceptual design of unmanned aircraft 

for atmosphere quality monitoring is shown. To 

investigate it aerodynamics properties CFD 

simulations are performed with two different 

turbulence models. The simulation results are 

compared with wind-tunnel experiments.  
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energy saving systems and technologies” funded by 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПОПРАВЪЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ ОТ 
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Резюме: В доклада са разгледани явленията, които протичат при изследване на 

модел в аеродинамична тръба и влиянието на ограничените размери на работната 

част върху получаваните резултати. Описани са основните методи за получаване 

на поправки към параметрите на течението и аеродинамичните характеристики. 

Предложена е методика за установяване на стойностите на тези поправки при 

провеждане на експериментални изследвания в аеродинамична тръба с открита 

работна част, която се основава на използване на методите на изчислителната 

аеродинамика. 

Ключови думи: аеродинамични характеристики, аеродинамична тръба, 

аеродинамична интерференция 
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1. Въведение 

Определянето на аеродинамичните 

характеристики на модел на летателен апарат в 

аеродинамична тръба (АДТ) е един от основните 

методи при проектирането и конструирането на 

авиационна техника. При използване на 

резултатите от тези изследвания трябва да се 

имат предвид различията с реалното течение 

около обекта на изследване и поправките, които 

е необходимо да се внесат в данните от 

експериментите. Наличието на граници на 

течението в работната част е един от основните 

източници на промяна на вида на обтичането и 

на получените резултати. Влиянието на 

ограниченото пространство на потока се отчита 

с въвеждането на поправъчни коефициенти в 

параметрите на потока и стойностите на 

аеродинамичните характеристики [1,2]. 

Конструкцията на АДТ и режимите на течението 

са основните фактори, които оказват влияние 

върху големината и знака на тези поправки. 

2. Видове поправки 

2.1. Поправки към параметрите на 

течението в празна работна част 

Тези поправки са свързани с определяне 

на динамичното налягане, скоростта (числото на 

Мах М) и ъгъла на отклонение (скос) на 

течението при отсъствие на обект на изследване 

в работната част (РЧ). Те също така отчитат и 

неравномерността на скоростното поле и полето 

на статичното налягане по дължината и в 

сеченията на РЧ на конкретна конструкция на 

АДТ. 
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Когато ъгълът на скос на течението не 

превишава ± 0.25º, може и да не се отчита при 

обработката на резултатите. Ако стойността му 

достигне ±1º или повече, то той задължително 

трябва да се отчете. 

2.2.  Поправки, дължащи се на границите 

на РЧ 

Най-голямо влияние върху резултатите 

от експериментите в АДТ имат включените в 

тази група. 

 

Фиг. 1.  Изкривяване на токовите линии в 

областта на модела. 

От дадения пример на Фиг.1 се вижда, че 

горната и долната стена на РЧ ограничават 

възможността за изкривяване на токовите линии 

в областта, в която е разположен модела. Това 

указва влияние върху направлението и 

големината на скоростта на течението. При АДТ 

със затворена работна част скоростта нараства, а 

при АДТ с отворена работна част ефектът е с 

противоположен знак и скоростта намалява.  

Следата, която се създава след обекта на 

изследване, също оказва съществено влияние на 

параметрите на течението и е необходимо да се 

отчита при обработката на резултатите от 

експериментите. Общото наименование на тези 

поправки е „блокинг ефект“, съответно от 

модела и спътната струя (следата). 

Количествената им оценка е в зависимост от 

конструкцията на АДТ – вид на работната част и 

на контура [3]. 

Промяната на скоростта в зоната на 

модела, при запазване на постоянен масов дебит 

през работната част, води до промяна на 

статичното налягане. Отстраняването на този 

ефект е практически невъзможно, поради това 

че изкривяването на токовите линии зависи от 

ъгъла на атака на модела, което налага 

изработването на работна част, която има 

възможност за адаптиране на формата на 

стените (за закрита РЧ). 

Границите на течението предизвикват и 

изменение на ъгъла на атака на модела, който се 

определя като отношение на допълнителната 

индуктивна скорост и осевата компонента на 

скоростта в областта на разполагане на модела. 

За закрита РЧ и положителна стойност на 

подемната сила поправката в стойността на 

ъгъла на атака има положителна стойност, а за 

открита работна част – обикновено е с 

отрицателна стойност. 

Поправъчните коефициенти, изброени до 

този момент, се определят като осреднени 

стойности на параметрите на течението в 

областта на разполагане на модела. Те се могат 

да се обединят по общото наименование 

поправки „от първи ред“. 

Поправки, които се определят в 

зависимост от изменението на параметрите на 

течението в различни области на модела (по 

разпереността на крилото, по дължината на 

тялото) се наричат поправки „от втори ред“. 

Разпределението на промените в скоростта, 

ъгъла на атака и статичното налягане, които са 

вследствие от интерференцията на границите на 

потока оказват влияние на аеродинамичните 

характеристики и за получаване на по – точни 

резултати е необходимо да се отчитат. 

2.3. Влиянието на турбулентността на 

течението 

Влиянието на турбулентността на 

течението се изразява в така наречените 

мащабни ефекти. За осъществяване на 

динамично подобие е необходимо равенство на 

числата на Рейнолдс на натурното и моделното 

течение. За да се отчете по – точно промяната на 

вида на течението в граничния слой на модела, в 

сравнение с това за натурния обект, е 

необходимо да се определи критичното число на 

Рейнолдс и турбулентния фактор на АДТ. 

3. Методи за определяне на поправъчни 

коефициенти към резултатите от 

експерименти в АДТ 

3.1. Аналитични методи 

 

Фиг. 2.  Схема на вихрови елементи тип 

„носеща линия“ 

Класическите методи за внасяне на 

поправки от влиянието на границите са развити 

в първата половина на 20 век. Те включват 
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представяне на модела и следата с помощта на 

особености и/или носещи линии [4]. 

Една безкрайна комбинация от 

особености, разположени във вид на огледални 

образи на модела, са оформени по начин, че да 

осигурят изпълнение на граничните условия 

(Фиг. 2). Стойностите на поправките са 

получени аналитично и са функция на 

резултатите и конструкцията на работната част. 

3.2. Числени методи 

Панелни методи. При тях течение се 

разглежда като потенциално и модела и 

границите се заменят с особености. На базата на 

числено решение се получават резултати за 

аеродинамичните характеристики в ограничено 

течение и в безгранична област. Разликите в 

тези резултати са поправките, които се внасят в 

експериментално получените аеродинамични 

характеристики [5]. 

 

Фиг. 3.  Схема на работната част на АДТ 

при използване на панелни методи 

Изчислителна аеродинамика (CFD). Тези 

методи дават възможност за по точно описание 

на течението. В основата на използването им е 

заложено симулиране на течението в работната 

част на тръбата с и без наличие на модел. 

Извършва се и моделиране на безгранично 

течение. 

 

Фиг. 4.  Симулация на обтичане на модел в 

АДТ с открита РЧ с използване на CFD. 

3.3. Комбинирани методи 

Тези методи са основани на 

извършването на измервания на параметрите на 

течението по границите (например, измерване 

на статично налягане) и получаване на 

аналитични решения на уравнението за 

потенциала с или без използване на особености. 

4. Проведени изследвания в 

аеродинамичната тръба УЛАК-1 

4.1. Определяне на критичното число на 

Рейнолдс 

Аеродинамичната тръба УЛАК-1 е с 

открита РЧ, с правоъгълно напречно сечение 

(размери 600x400 mm) и с максимална скорост 

на течението 50 m/s. Тя е част от оборудването 

на Лабораторията по автономни летателни 

апарати на ТУ – София, филиал Пловдив. 

Разполага със уредби за определяне на 

параметрите на течението в РЧ – 2D/3C PIV 

система и система, която използва приемник за 

налягане с пет отвора. 

За определяне на критичното число на 

Рейнолдс (Rekr) се използва така наречения 

динамичен метод, който се състои в измерване 

на силата на челно съпротивление, действаща на 

сфера при различни скорости на въздушния 

поток. Въз основа на получените резултати се 

построява зависимостта на коефициента на 

челно съпротивление във функция на числото на 

Рейнолдс. При промяната на обтичането се 

наблюдава диапазон на намаляване на силата на 

челно съпротивление и рязко понижаване на 

коефициента. Стойността Rekr е равна на 

стойността на числото на Рейнолдс за течението, 

при която коефициентът на челно 

съпротивление е 0,3. За АДТ УЛАК – 1 

критичното число на Рейнолдс е 180000. 

 

Фиг. 5.  PIV визуализация на течението 

около сфера в АДТ УЛАК - 1 

4.2. Изследване на характеристиките на 

скоростното поле. 

За изследване на характеристиките на 

скоростното поле и определяне на степента на 

турбулентност на течението е използвано 

оборудване, представено в [6]. Определени са 

местните коефициенти 
iV  и коефициента на 

скоростното поле 
АДТV .  
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Фиг. 6.  Скоростно поле в сечение на 

работния участък на АДТ 

На Фиг. 6 са представени резултатите от 

обработката на експерименталните данни за 

разпределението на скоростта в сечението на 

измерване и местните коефициенти на 

скоростното поле. За средния коефициент на 

скоростното поле е получена стойност 0,989. 

5. Процедура 

Последователността на извършване на 

експериментално изследване в АДТ за 

определяне на интегралните аеродинамични 

характеристики е следната: определяне на 

аеродинамичните сили и моменти; определяне 

на параметрите на течението в аеродинамичната 

тръба; пресмятане на коефициентите на 

аеродинамичните сили и моменти; определяне 

на влиянието на интерференцията в АДТ. 

За определяне на поправките от 

влиянието на границите на течението е 

необходимо да се разработи модел на течението 

в работната част (без наличието на модел) с 

използване на CFD програмен продукт. С 

прилагане на този модел се извършват 

симулации при различни скорости на течението 

и резултатите се сравняват с експерименталните 

измервания на параметрите на потока в РЧ. Това 

е необходимо за да се настроят параметрите на 

модела. 

Поправките се определят от разликите, 

получени от симулации в работната част с 

наличие на модел и такива [7,8], които са 

проведени за безгранично обтичане. Тези 

изследвания се провеждат поотделно за всяко 

едно положение на модела (ъгъл на атака). 

Разликите в получените аеродинамични 

характеристики се използват при обработката на 

експерименталните резултати. 

6. Заключение 

В доклада са разгледани явленията, 

които се наблюдават при изследване на модел в 

АДТ и влиянието на ограничените размери на 

работната част върху експерименталните 

резултати. Описани са основните методи за 

получаване на поправки към параметрите на 

течението и аеродинамичните характеристики. 

Предложена е методика за установяване на 

стойностите на тези поправки при провеждане 

на експериментални изследвания в АДТ с 

открита РЧ. Представената разработка е от полза 

за допълване и обогатяване на методическото 

осигуряване на аеродинамичния комплекс 

УЛАК – 1. 
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Резюме: Представени са резултатите от проведени експериментални изследвания 

в аеродинамична тръба на модели на мини БЛА. Изследванията са извършени при 

малки скорости и числа на Рейнолдс. Определени са аеродинамични характеристики 

на четири аеродинамични схеми с различна конфигурация на хоризонталните 

плоскости и геометрия на крилото. Получените данни са сравнени и анализирани. 
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WIND TUNNEL STUDY OF AERODYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF MINI UAV WITH 

VARIOUS AERODYNAMIC SHEMES 
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Abstract: The results of conducted wind tunnel studies of mini UAV models are presented. 

The studies were performed at low flow speeds and Reynolds numbers. The aerodynamic 

characteristics of four aerodynamic schemes with different configuration of the horizontal 

tail and wing geometry have been determined. The obtained data were compared and 

analyzed. 
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1. Въведение 

Експерименталното определяне на 

аеродинамичните характеристики на 

летателните апарати чрез моделни изпитвания в 

аеродинамични тръби (АДТ) e в основата на 

процеса на проектиране. Получените данни 

могат да се използват за основа на 

разработването на теоретични модели [1], а 

също и за проверката на резултати, получени с 

прилагането на различни аналитични и числени 

методи [2]. 

Изборът на аеродинамична схема (АС) е 

една от основните задачи на аеродинамичното 

проектиране, в това число и на безпилотните 

летателни апарати (БЛА). Подборът на формите 

и разположението на крилото, тялото, 

оперението и силовата установка, по същество, 

са формиране на геометрията на АС, която 

осигурява необходимите за БЛА летателни, 

масови и експлоатационни характеристики [3]. 

В доклада са представени резултатите от 

експериментални изследвания в аеродинамична 

тръба и са получени зависимостите на 

аеродинамичните характеристики на мини 

безпилотни самолети от техните основни 

параметри. За целта, на базата на извършен 

анализ на данните за аeродинамичните схеми и 

геометрични характеристики на 27 мини 

безпилотни самолета, са определени 4 обобщени 

модела за продухване. Тези модели са с 

различни оперения, видове крила (право, 

трапецовидно, стреловидно, тип „чайка”) и 

различни стойности на площта S, разпереността 

b, стреловидността Λ, удължението А, и 

стеснението λ. 

2. Проектиране и изработване на 

моделите за изследване 

Моделите за продухване в АДТ се 

изработват по технологията за бързо 

прототипиране Fused Deposition Modeling 
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(FDM), която използва полимери (например 

ABS), подходящи както за прототипи, така и за 

крайни продукти. Тази технология спада към 

т.н. 3D принтиране (3D печат). За проектиране 

на 3D моделите е използван програмния продукт 

SolidWorks. 

Поради големия обем във вариациите на 

изследваните аеродинамични схеми е възприета 

идеята за унифициране на начина на закрепване 

на моделите на различните АС. Изработена е 

закрепваща система (държач), която се монтира 

към аеродинамичната везна. Към този елемент 

се закрепват моделите за изпитване. Два от 

моделите са съставни. При тях крилата се 

монтират посредством щифтове към основата на 

тялото. Моделите за изследване са сведени до 

следните 4 типа: с нормална АС (модел с 

означение М1); с нормална АС, двугредова, с 

опашно оперение с обратна V-образност (модел 

с означение М2); с нормална АС с крило тип 

„чайка“ и Т-образно оперение (модел с 

означение М3); с безопашата АС (модел с 

означение М4). 

 

Фиг. 1.  Тяло на модела М1 

 

Фиг. 2.  Крило 1 за модела М1 (М1-1) 

 

Фиг. 3.  Крило 2 за модела М1 (М1-2) 

Тялото на модела М1 е изработено 

заедно с разположените в опашната му част 

хоризонтален и вертикален стабилизатори. При 

модел М2 е използван друг подход, който е 

вследствие на различната аеродинамична 

компоновка. Тялото е отделен елемент, а 

крилото е свързано с V – образната опашна 

плоскост и представлява отделна част. Тези 

елементи се изработват поотделно, след което се 

слепват един към друг. 

 

Фиг. 4.  Крило 3 за модела М1 (М1-1) 

 

Фиг. 5.  Тяло на модела М2 

Вариантите на крилата (Фиг.2 – Фиг. 4, 

Фиг.6, Фиг. 7), различаващи се по своята форма, 

разпереност, стеснение и стреловидност, се 

монтират посредством щифтове към тялото. 

 

Фиг. 6.  Вариант 1 за модела М2 (М2-1) 

 

Фиг. 7.  Вариант 2 за модела М2 (М2-2) 

Моделите М3 и М4 са съставени от един 

елемент. Основата на тялото на всеки модел е 

конструирана и изработена така, че да позволява 

монтажа му посредством щифтове към държача 

(Фиг. 9), който от своя страна се монтира към 

вътрешната тензометрична везна. 

 

Фиг. 8.  Модел М3 
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Фиг. 9.  Модел М4 с държач 

В Табл. 1 са представени геометричните 

характеристики на вариантите на моделите за 

изследване. 

Таблица 1.  Геометрични 

характеристики на моделите 

Означение S, m2 b, m A λ Λ 

М1-1 0,0077 0,280 10,2 0,8 0º 

М1-2 0,0077 0,265 9,1 0,5 0º 

М1-3 0,0077 0,280 10,2 0,5 0º 

М2-1 0,0054 0,280 14,5 0,5 0º 

М2-2 0,0054 0,260 12,5 0,5 0º 

М3 0,017 0,280 4,6 0,9 0º 

М4 0,0082 0,260 8,3 0,6 33,5º 

3. Резултати и анализ 

Изследванията са извършени в 

аеродинамичната тръба УЛАК – 1, която е част 

от лабораторията „Автономни ЛА“ на ТУ – 

София, филиал Пловдив. Методиката на 

изследване е подробно описана в [3]. 

 

Фиг. 10.   Зависимости на коефициента на 

подемна сила от ъгъла на атака за 

модела М1 

Условия за провеждане на 

експериментите са: 

 скорост на течението в работната част 

на аеродинамичната тръба – 20 m/s; 

 ъгъл на атака – от -6º до +18º, със 

стъпка на изменение 2º. 

Получените резултати са коригирани с 

внасянето на поправка за скоса на течението в 

работната част на АДТ [4,5]. Ъгълът на скоса 

във вертикалната равнина е -1,2º.  

В резултат на проведените изследвания 

са получени коефициентите на подемна сила и 

на челно съпротивление в зависимост от ъгъла 

на атака. 

 

Фиг. 11.  Зависимости на коефициента на 

подемна сила от ъгъла на атака за 

модела М2 

От представените резултати за 

изменението на коефициента на подемна сила се 

вижда, че най – плавно (с най – голям линеен 

участък) е зависимостта за модел М3. При 

нормалната аеродинамична схема (М1) има 

нелинейност в характеристиката, а при модел 

М2 - участък с откъсване на течението в 

диапазона на ъгли на атака от 5º до 10º, а след 

това има нарастване на аеродинамичната 

характеристика. 

 

Фиг. 12.  Зависимости на коефициента на 

подемна сила от ъгъла на атака за 

модели М3 и М4 

Най – малък коефициент на челно 

съпротивление при нулева подемна сила 0DC  

има схема М4 (Фиг. 15), което се дължи най – 

вече на минималните размери на тялото и 

липсата на допълнителни плоскости. При 

нормалната схема с крило тип „чайка“ и при 

модел М2 от друга страна се наблюдават най – 

високи стойности на тази характеристика, но 

причините за това са различни. При първата 
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схема това се дължи на големите размери на 

модела. При втората – на малките размери на 

хордите на крилото, на неравностите по 

повърхността на модела и на големия дял, който 

създава поддържащата система. 

 

Фиг. 13.  Поляри за модел М1 

 

Фиг. 14.  Поляри за модел М2 

 

Фиг. 15.  Поляри за модели М3 и М4 

В Табл. 2 са представени стойности на 

производната на коефициента на подемна сила 

от ъгъла на атака LC  , коефициента 
0DC  и 

максималното аеродинамично качество 

max( / )L D . пресметнати по известните 

зависимости от аеродинамиката [6]. 

Таблица 2.  Аеродинамични 

характеристики на моделите 

Модел 
LC 

 

0DC  maxLC  max( / )L D  

М1-1 2,9 0,049 - 4,7 

М1-2 2,8 0,046 - 4,7 

М1-3 3,2 0,052 - 4,2 

М2-1 3,7 0,07 0,89 3,1 

М2-2 3,4 0,13 0,91 2,5 

М3 4,6 0,1 1,36 5,85 

М4 3,5 0,025 1,16 11,1 

6. Заключение 

Получените чрез продухването 

резултати могат да се използват за определяне 

на достоверността на данните за 

аеродинамичните характеристики на самолета, 

получени с програмни продукти, базирани на 

емпирични зависимости, вихрови методи, CFD 

методи и др. Те могат да се използват и за 

решаване на редица задачи от аеродинамичното 

проектиране на малки БЛА. 

Представените резултати са част от 

изследванията, които се провеждат в 

лабораторията по „Автономни летателни 

апарати“ по проект BG05M2OP001-1.002-0023-

C01 – Център за компетентност „Интелигентни 

мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и 

технологии“. 
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СВОЙСТВА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТЕЙСИ И 

ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ С МОМЕНТИ 
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Резюме: Диференциалните уравнения с импулси в случайни моменти описват 

сложни реални системи, еволюиращи по непрекъснат начин и подложени на 

внезапни резки външни въздействия в случайни моменти. Резките внезапни 

въздействия върху различни области, каквито са въздействията на епидемията от 

COVID-19 върху  икономиката и обществото биха могли да бъдат описани с такива 

уравнения. Основен въпрос в такива ситуации е доколко такава система остава 

устойчива. В предишни работи са изследвани проблемите за устойчивост на 

моделите на такива системи, описвани чрез диференциалнби уравнения с импулси в 

случайни моменти, имащи  експоненциално или  гама  разпределение. В тази работа 

показваме как изследването на подобна система, в която случайните импулси имат 

много по-общо разпределение, известно като разпределение на Стейси, може да 

бъде сведено до предишното изследване за гама разпределени импулси.  

Ключови думи: импулсни диференциални уравнения, случайни моменти на импулси, 

разпределение на Стейси 
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Abstract: Differential equations with impulses at random moments describe complex real 

systems, evolving in a continuous way and subjected to sudden sharp external influences at 

random moments. The abrupt sudden effects on various areas, such as the effects of the 

COVID19 epidemic on the economy and society, could be described by such equations. A 

key question in such situations is the extent to which such a system remains sustainable. In 

previous works we have studied the problems of stability of the models of such systems, 

described by differential equations with impulses at random moments, having exponential 

or gamma distribution. In this work we show how the study of such a system, in which 

random impulses have a more general distribution, known as  Stacey distribution, can be 

reduced to the previous study of differential equations with gamma distributed impulses. 

Some basic properties of the Stacy distribution have been found and proven, which is a 

generalized Gamma  distribution in which two of the parameters can also take negative 
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values. The common properties found are specified in 2 theorems. It is shown by changing 

the variables how the problem of stability of differential equations with random impulses 

with a distribution of Stacy can be reduced to a similar problem of differential equations 

with random impulses with a gamma distribution already solved in previous works.  

Key words: impulsive differential equations, random moments of impulses, Stacy 

distribution. 

 

1. Цели на изследването.  

 Изследването на свойствата на това 

не особено известно като име 

разпределение (много по-известен е негов 

частен случай, използван под името  

обобщено гама разпределение) бе 

инициирано от няколко предишни 

съвместни работи на авторите  (виж [2]-[7]), 

в които бяха използвани някои специфични 

свойства на експоненциалното 

разпеделение, разпределението на Ерланг и 

гама-разпределението.  

В процеса на работа в тези 

предишни изследвания естествено възникна 

въпросът за обобщаване на разпределенията 

на случайните моменти на импулс, 

разглеждани там, така че те  да обхващат 

като частни случаи случайните моменти с 

експоненциално разпределение, 

разпределението на Ерланг като сума на 

експоненциални разпределения и гама 

разпределение като обобщение на 

разпределението на Ерланг и при това 

основните твърдения и изводи в работите 

да останат в сила.  

 При първоначалните опити за 

обобщаване на ситуацията  със случайни 

моменти с произволни разпределения стана 

ясно че се появяват редица специфични 

особености, които възпрепятстват 

коректното пренасяне на разсъжденията в 

абстрактен общ случай. Оказа се че в обща 

ситуация фактически могат да се построят 

контрапримери като конструкции за 

практически всевъзможни ситуации. Ако 

пък се наложат допълнителни условия, 

елиминиращи тези ситуации, условията, 

при които твърденията евентуално остават 

в сила, стават изключително тромави и 

неестествени. 

 Естествено възникна въпросът: 

възможно ли е  коректно да се обобщят 

разпределенията на случайните моменти на 

импулсите, разглеждани в предишните 

работи, като от една страна  се запази по 

същество схемата на разсъждения и 

доказателства, използвана досега и 

съответно тези обобщени разпределения да 

включват като частни случаи разгледаните 

досега случаи на експоненциално 

разпределение, разпределението на Ерланг 

и гама-разпределението, а също така да 

включват и нови разпределения, които да 

бъдат важни  от теоретична и/или 

практическа гледна точка.  

 Оказа се че има подходящо 

обобщение на гама-разпределението, което 

позволява да бъдат повторени схемите от 

предишните изследвания и  в същото време 

то да е достатъчно смислено и важно от 

практическа гледна точка. Това е т. нар. 

Разпределение на Стейси, понякога 

неправилно наричано обобщено гама 

разпределение. Всъщност обобщеното гама 

разпределение е частен случай на 

разпределението на Стейси. Това 

разпределение  бе намерено и изследвано 

след проучване на специализирана 

литература (виж [8]-[38]).  

2. Основни свойства на 

разпределението на Стейси. 

 В тази част разглеждаме 

дефиницията, основните свойства и някои 

допълнителни свойства на разпределението 

на Стейси.   

 Дефиниция. Казваме че случайната 

величина Х има  разпределение на Стейси с 

параметри a, b, c, (a.c>0, b>0), и ще го 

означаваме съкратено X ~ Stacy (a,b,c),  

(a.c>0, b>0), ако Х е положителна и има 

плътност на разпределение (за х>0) 

fX(x) =              
. 

Това разпределение е въведено за 

пръв път от Стейси в работа [1] от 1961 г. 

Свойство 1. При отрицателни a<0, 

c<0 понякога това разпределение се нарича 

обобщено обратно гама разпределение, и се 

означава с X ~ GIG(a,b,c),  a при a>0, c>0 се 

нарича обобщено гама разпределение, и се 

означава  с X ~ GG(a,b,c). 

Свойство 2. При отрицателни a<0, 

c<0, не съществуват моменти E(X
k
) при 
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к+а-1>0, тъй като интегралът с който те се 

пресмятат става разходящ: 

       става растяща към 

безкрайност, а       
>    при х>1.  

При положителни a>0, c>0 всички 

моменти на разпределението съществуват.  

Свойство 3. При полагане y=b.x
c
 по 

същество различните свойства и изводи се 

свеждат до аналогични такива за  гама 

разпределение на случайна величина със 

съответни уговорки и проверки.  

За Разпределението на Стейси са в 

сила и  следните 2 Теореми, в които са 

дадени нетривиални негови свойства.  

 Теорема 1. Нека X ~ Stacy (a,b,c), 

r≠0. Тогава X
r
 ~ Stacy (

 

 
   

 

 
).  

 Доказателство. Нека У= X
r
. Тогава  

Нека У= X
r
. Then 

1) r>0 FY(x) = P(Y<x)=P(X< 
 

 )=FX( 
 

 ).  

Следователно 

fY(x)=F’Y(x)=F’X( 
 

 )=fX( 
 

 ).(  
 

 )’= 

 

 
. 

 

 
  

.M. 
 

 
      

.  
   ( 

 
 )

 

=  

=
 

 
. 

 

 
  

.      
 
 .  

2) r<0 FY(x) = 

P(Y<x)=P(X> 
 

 )=1-FX( 
 

 ). Следователно 

fY(x)=-F’Y(x)=-F’X( 
 

 )=-fX( 
 

 ).(  
 

 )’=- 

 

 
. 

 

 
  

.M. 
 

 
      

.  
   ( 

 
 )

 

=  

=-
 

 
. 

 

 
  

.      
 
 .  

 Тази теорема  показва, че 

произволна ненулева степен на 

разпределение на Стейси е разпределение 

на Стейси със съответните параметри, 

зададени в условието на теоремата. Това 

свойство е в основата на появата на това 

разпределение в много приложения във 

физиката, медицината  и други естествени 

науки (виж например [8]- [38]).  

 Теорема 2. Нека {Xi}, i=1,2,…,n е 

редица от независими случайни величини и 

Xi ~ Stacy (ai,b,c). Тогава за случайната 

величина Y=   
    

       
  

 

  имаме Y 

~ Stacy (a1+a2+…+an,b,c). 

 Доказателство. От Теорема 1 

имаме   
 ~ Stacy (

 

 
    ). Но Stacy (a,b,1) ~ 

Г(a,b) – това е  стандартното гама 

разпределение с параметри (a, b). Но за него  

е добре известно (доказва се с помощта на 

характеристични функции например) 

свойството, че ако X ~ Г(a1,b), 

Y~Г(a2,b),тогава X+Y~Г(a1+a2,b). 

Следователно    
    

       
  ~ 

Г((a1+a2+…+an)/c,b) ~ Stacy 

((a1+a2+…+an)/c,b,1). Отново прилагаме 

Теорема 1 само че за степен r=
 

 
 и 

получаваме твърдението в теоремата.  

Теорема 1 и Теорема 2 всъщност 

показват защо разпределението на Стейси е  

важно за редица приложения на практика и 

защо негови частни случаи се получават в 

различни приложения в реални ситуации:  

при преобразувания от съответните видове 

– повдигане на произволна степен и сума от 

степени от специален тип – получаваме 

отново разпределение от същия общ вид, 

т.е. общият вид на разпределението се 

запазва.   

3. Импулсни диференциални 

уравнения със случайни  моменти на 

импулсите, имащи разпределение на 

Стейси.  

Нека имаме система от импулсни 

диференциални уравнения  (виж [3]):  

x’ =f(t,x(t)) , t (Tk, Tk+1], k=0,1,2,…,  

x(Tk+0)=Ik(x(Tk-0)), k=1,2,… 

x(T0)=x0,  

където x, x0    n
, f:[0,∞) x  n

 →  n
, 

Ik:  
n
 →  n

. 

Решението на горното уравнение 

зависи не само от началното условие (Т0,х0), 

но и от моментите на импулси Тк, к=1,2,3,... 

и тое ще го записваме като x(t;T0,x0,{Tk}}. 

Предполагаме, че x(t,T0,x0,{Tk}} = 

                   {  }  за всяко к=1,2,... 

В предишни статии (виж 3-7) 

подробно са изследвани решенията на 

горното уравнение в случаите, когато 

моментите на скок {Tk} са реализации на 

случайна величина с разпределение на 

Ерланг или Гама разпределение.  

Оказва се, че получените там 

резултати могат да се преформулират след 

прости преобразувания за много по-обща 

ситуация, когато моментите на скок {Tk} са 
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реализации на случайна величина с 

разпределение на Стейси.  

Идеята е да се замени в 

диференциалните уравнения 

променливата t с нова променлива  u=t
c
 

като по този начин разпределението на 

Стейси за импулсите се свежда до гама 

разпределение (за което вече имаме 

готови резултати в предишните статии).  

При смяна на променливата за 

време  u=t
c
, t=u

1/c
 , x(t)=x(u

1/c
)=y(u) ще 

получим следните нови зависимости: 

x’(t)=
     

  
=
        

     =
     

  
.c.      =f(t

, x(t))=f(u
1/c

, x(u
1/c

)) → 
     

  
=
 

 
.        .f(u

1/c
,y(u))=g(u, y(u))  

т.е.  получаваме нова система от 

диференциални  уравнения  

y’(u)=g(u, y(u))  

(положили сме     
 

 
.        .f(u

1/c
,y(u))=g(u, y(u))) 

Така по отношение на новата 

променлива „време“ u=t
c
 случайните 

моменти на импулсите ще имат съгласно 

Теорема 1  разпределение Stacy (ak/c,b,1) ~ 

Г(ak/c,b).  

 Тогава за новата задача  

y’(u)=g(u, y(u)) 

получаваме, че са в сила  резултатите 

от предишните статии [3] и [6] когато са 

изпълнени съответните условия по 

отношение на „новата функция“  

g(u, y(u)) =
 

 
.        .f(u

1/c
,y(u)) и 

новата променлива „време“ u= t
c
.  

Разбира се при проверката за 

общите условия може да се окаже, че има 

особености. Например ясно е че ако с<0 и 

съответните ак също са отрицателни и 

тогава ходът на новото „време“ u е в 

обратна посока по отношение на t.  Тези 

особености обаче не са съществени и ;есно 

се съобразява какво става в подобни случаи. 

Същественият резултат е, че 

сведохме случая на задачата с 

разпределение на Стейси до случая  на 

аналогична задача с Гама разпределение, 

който вече е решен.  

4. Таблица с частни случаи. 

В потвърждение на горните изводи 

за важността на разпределението на Стейси 

даваме таблица на редица известни 

разпределения, които всъщност се явяват 

частни случаи на разпределението на 

Стейси.  

Тези разпределения  имат имена, 

като в таблицата са запазени  англоезичните 

имена, всички означени параметри на 

специалните разпределения приемат  

положителни стойности, знакът е 

допълнително означен, и всяко от тях има 

редица практически приложения, които са 

описани подробно в специализираната 

литература и няма да бъдат обсъждани тук.   

Таблица 1. Частни случаи на 

разпределението на Стейси 

име параметри а= b= c= 
Chi 

distribution  
k k ½ 2 

 Scaled chi k, t
2
 k k.t

2
/2 2 

 Inverse chi

  

k -k ½ -2 

Scaled 

inverse chi 

k, t
2
 -k k.t

2
/2 -2 

Chi squared 

  

k k/2 ½ 1 

Scaled chi-

squared 

k, t
2
 k/2 k.t

2
/2 1 

Inverse chi-

squared 

k -

k/2 

½ -1 

Scaled 

inverse chi-

k, t
2
 -

k/2 

k.t
2
/2 -1 

sq 

Exponential

  

λ 1 λ 1 

Inverse 

exponential 

λ -1 λ -1 

Frechet α - α 1 - α 

General. 

Frechet 

n,α - 

nα 

n - α 

Gamma α,β α β 1 

Erlang k, λ k λ 1 

Inverse 

gamma 

α,β - α β -1 

Fisher-

Tippett 

c,β β c β 

Generalized 

F.-T. 

n, c,β n.β n.c β 
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Generalized 

gamma 

a,d,p d a
-p

 p 

Half-

normal 

σ
2
 1  

   
 

2 

Levy c -½ c/2 -1 

Maxwell σ 3  

   
 

2 

Nakagami

  

m,Ω 2m m/Ω 2 

Pearson 

type V 

α,β - α β -1 

Pseudo-

Weibull 

β, θ β 

+1 

 θ
-β

 β 

Rayleigh σ 2  

   
 

2 

Inversed 

Rayleigh 

σ -2  

   
 

-2 

Standard 

gamma 

α α 1 1 

Weibull k, λ k λ
-k

 k 

Generalized 

W. 

n, ,k, λ n.k n.λ
-k

 k 

Wilson-

Hilferty 

α,β 3.α β 3 

 

Изброените в таблицата частни случаи 

покриват огромна част от ситуациите, 

които възникват на практика.   Тъй като 

представляват частни случаи на 

разпределението на Стейси, всички 

общи твърдения (от типа на Теореми 1 и 

2 например) за това разпределение ще 

могат да се използват (със съответни 

уговорки и уточнения където е 

необходимо) за тези частни случаи.  

 Заключение. Свойствата на 

разпределението на Стейси позволяват 

след прилагане на техники, подобни на 

тези в доказателствата Теорема 1 и 

Теорема 2 резултатите от предините 

работи [2]-[7] да бъдат обобщени за 

случай на случайни величини с 

разпределение на Стейси. Изброените в 

таблицата частни случаи пък показват 

важността на тези евентуални 

обобщения за голям брой практически 

приложения.  

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Stacy, E.W. (1962). A generalization of the 

gamma distribution. Annals of Mathematical 

Statistics 33, 1187-1192. 

2. R. Agarwal, S. Hristova, D. O’Regan, P. 

Kopanov, P-MOMENT EXPONENTIAL 

STABILITY OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS WITH RANDOM 

NONINSTANTANEOUS IMPULSES AND 

THE ERLANG DISTRIBUTION, 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics,  Volume 109 No. 1 2016, 9-28, 

ISSN: 1311-8080 (printed version); ISSN: 

1314-3395 (on-line version), url: 

http://www.ijpam.eu, doi: 

10.12732/ijpam.v109i1.3 

3. R. Agarwal, S. Hristova, D. O’Regan, P. 

Kopanov, Impulsive differential equations with 

Gamma distributed moments of impulses and 

p-moment exponential stability, Acta 

Mathematica Scientia, Issue 4, Vol.37,  2017 

4. R. P. Agarwal, S. Hristova, D. O'Regan, P. 

Kopanov. p-Moment Exponential Stability of 

Differential Equations with Random Impulses 

and the Erlang Distribution. Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 70 (2017), pp. 99-106. 

5. Ravi Agarwal, Snezhana Hristova, Donal 

O’Regan and Peter Kopanov. Stability 

Analysis of Cohen–Grossberg Neural 

Networks with Random Impulses,  

Mathematics 2018, 6, 144; 

doi:10.3390/math6090144 

6. Ravi Agarwal, Snezhana Hristova, Donal 

O’Regan, and Peter Kopanov Differential 

equations with random Gamma distributed 

moments of non-instantaneous impulses and p-

moment exponential stability, Demonstratio 

Mathematica, Volume 51, Issue 1, Pages 151–

170, ISSN (Online) 2391-4661 

7. SNEZHANA HRISTOVA AND PETER 

KOPANOV. STABILITY OF NEURAL 

NETWORKS WITH RANDOM IMPULSES, 

Dynamic Systems and Applications, 27, No. 4 

(2018), 791-801 ISSN: 1056-2176 

8. Sadraque E.F. Lucena, Ana Herm´ınia A. 

Silva, Gauss M. Cordeiro, The Transmuted 

Generalized Gamma Distribution: Properties 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 97

http://rmi.tsu.ge/jeomj/memoirs/vol70/abs70-3.htm
http://rmi.tsu.ge/jeomj/memoirs/vol70/abs70-3.htm
http://rmi.tsu.ge/jeomj/memoirs/vol70/abs70-3.htm


 

 

and Application, Journal of Data Science 

13(2015), 409-420 

9. Bhaswati Mukherjee & Ashutosh Gupta & 

S. K. Upadhyay, A Bayesian study for the 

comparison of generalized gamma model with 

its components, Sankhya B (November 2010) 

72:154–174.  

10. Saralees Nadarajaha, Arjun K. Gupta, A 

generalized gamma distribution with 

application to drought data, Mathematics and 

Computers in Simulation 74 (2007) 1–7 

11. Gonzalo Vegas-Sanchez-Ferrero, Santiago 

Aja-Fernandez, Cesar Palencia, and Marcos 

Martin-Fernandez, A Generalized Gamma 

Mixture Model for Ultrasonic Tissue 

Characterization, Computational and 

Mathematical Methods in Medicine Volume 

2012, Article ID 481923, 25 pages 

12. Pedro L. Ramos and Francisco Louzada, A 

Modified Reference Prior for the 

Generalized Gamma Distribution, 

arXiv:1412.5843v1 [stat.ME] 18 Dec 2014 

13. Ronaldo V. da Silva1 §, Frank Gomes-

Silva2, Manoel Wallace A. Ramos3, Gauss M. 

Cordeiro, A NEW EXTENDED GAMMA 

GENERALIZED MODEL, International 

Journal of Pure and Applied Mathematics 

Volume 100 No. 2 2015, 309-335 

ISSN: 1311-8080 (printed version); ISSN: 

1314-3395 (on-line version) 

14. Satsayamon Suksaengrakcharoen and 

Winai Bodhisuwan, A NEW FAMILY OF 

GENERALIZED GAMMA DISTRIBUTION 

AND ITS APPLICATION, Journal of 

Mathematics and Statistics 10 (2): 211-220, 

2014 ISSN: 1549-3644 

15. Viorel Gh. VODĂ, A NEW 

GENERALIZATION OF RAYLEIGH 

DISTRIBUTION, e-journal “Reliability: 

Theory& Applications” No 2 (Vol.2) 

16. M. I. Khan, M.A.R. Khan, A Note on 

Characterization of Generalized Gamma 

Distribution by Doubly Truncated Mean 

Function, International Journal of Statistika 

and Mathematika, ISSN: 2277- 2790 E-ISSN: 

2249-8605, Volume 10, Issue 3, 2014 pp 70-72 

17. B. LAGOS ALVAREZ,  G. FERREIRA 

and M. VALENZUELA HUBE, A proposed 

reparametrization of gamma distribution for 

the analysis of data of rainfall-runoff driven 

pollution, Proyecciones Journal of 

Mathematics Vol. 30, No 3, pp. 415-439, 

December 2011 

18. Gulshan Ara Majid , Prof. Dr. Ahmad 

Saeed Akhtar & Maqsood Ahmad, 

Ascertainment of Seismic Frequency Analysis 

by New Weighted Stacy Distribution, Imperial 

Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) 

Vol-2, Issue-5, 2016 

19. Kaisar Ahmad, S.P. Ahmad1, A. Ahmed 

and J.A. Reshi, Bayesian Analysis of 

Generalized Gamma Distribution using R 

Software, J. Stat. Appl. Pro. 4, No. 2, 323-335 

(2015) 

20. Aurelien Schutz, Lionel Bombrun, Yannick 

Berthoumieu, Mohamed Najim, Centroid-

based texture classification using the 

generalized Gamma distribution, 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00878744 

Submitted on 30 Oct 2013 

21.   Reig, J.; Rubio Arjona, L. (2013). 

Estimation of the composite fast fading and 

shadowing distribution using the log-moments 

in wireless communications. IEEE 

Transactions on Wireless Communications. 

12(8):3672-3681.  

22. Stephen Walker and Pietro Muliere, 

BETA-STACY PROCESSES AND A 

GENERALIZATION OF THE POLYA-URN 

SCHEME, The Annals of Statistics 

1997, Vol. 25, No. 4, 1762-1780 

23. Bachioua Lahcene, Extended Generalized 

Gamma Function and Same Its 

Applications, IAAST; Vol 4 [3] September 

2013: 16-30 

24. Willard G. Manning Anirban Basu John 

Mullahy, GENERALIZED MODELING 

APPROACHES TO RISK ADJUSTMENT OF 

SKEWED OUTCOMES DATA, NATIONAL 

BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 

Technical Working Paper 293 

25. Suriya Jabeen and Tariq R Jan, Information 

Measures Of Size Biased Generalized Gamma 

Distribution, International Journal of Scientific 

Engineering and Applied Science (IJSEAS) - 

Volume-1, Issue-3, June 2015 

26. MARIA DO CARMO SOARES DE 

LIMA, MATHEMATICAL PROPERTIES OF 

SOME GENERALIZED GAMMA MODELS, 

Doctoral thesis, FEDERAL UNIVERSITY OF 

PERNAMBUCO, Recife 2015 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 98

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00878744


 

 

27. Vasile Mihesan, On a general class of 

modified gamma approximating operators, 

General Mathematics Vol. 18, No. 1 (2010), 

71-80 

28. K. Zografos, N. Balakrishnan, On families 

of beta- and generalized gamma-generated 

distributions and associated inference, 

Statistical Methodology 6 (2009) 344–362 

29. A.Ahmed1, K.A. Mir2 , J. A. Reshi, On 

new method of estimation of parameters of 

Size-biased Generalized Gamma Distribution 

and its Structural properties, IOSR Journal of 

Mathematics, Volume 5, Issue 2 (Jan. - Feb. 

2013), PP 34-40 

30. Ping-Huang Huang and Tea-Yuan Hwang, 

ON NEW MOMENT ESTIMATION OF 

PARAMETERS OF THE GENERALIZED 

GAMMA DISTRIBUTION USING IT’S 

CHARACTERIZATION, TAIWANESE 

JOURNAL OF MATHEMATICS Vol. 10, No. 

4, pp. 1083-1093, June 2006[31]. M. Parsa, 

G.R. Motashami Borzadaran, and A.H. Rezaei 

Roknabadi, On the change points of mean 

residual life and failure rate functions for some 

generalized gamma type distributions, Int. J. 

Metrol. Qual. Eng. 5, 102 (2014) 

32. Eugene C. Morgan, Matthew Lackner, 

Richard M. Vogel, Laurie G. Baise, Probability 

distributions for offshore wind speeds, Energy 

Conversion and Management 52 (2011) 15–26 

33. Morteza Khodabina,1, Alireza 

Ahmadabadi, Some properties of generalized 

gamma distribution, Mathematical Sciences 

Vol. 4, No. 1 (2010) 9-28 

34. Fan, Tsai-Hung, Chen, Yi-Chun, Statistical 

Inference on Constant Stress Accelerated Life 

Tests Under Generalized Gamma Lifetime 

Distributions, Int. Statistical Inst.: Proc. 58th 

World Statistical Congress, 2011, Dublin 

(Session CPS040) 

35. Hager, Harold Walter, "Statistical 

inferences for the generalized gamma 

distribution" (1969). Doctoral Dissertations. 

2275 

36. I. M. Abd El-Fatah, M. E. Mead and H. E. 

Semary, The Applications of the Modified 

Generalized Gamma Distribution in Inventory 

Control, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 

6, 2011, no. 35, 1699 – 1712 

37. Gauss M. Cordeiro, Maria do Carmo S. 

Lima, Antonio E. Gomes, Cibele Q. da-Silva 

and Edwin M. M. Ortega, The gamma 

extended Weibull distribution , Journal of 

Statistical Distributions and Applications 

(2016) 3:7  

38. Ohakwe J. , Akpanta A.  and Dike O A. , 

Unit Mean and Constant Variance of the 

Generalized Gamma Distribution after Square 

Root Transformation in Statistical modeling , 

Mathematical Theory and Modeling , Vol.2, 

No.12, 2012  

  

 

 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 99



 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕМПЕРАТУРНИЯТ 

ИНТЕРВАЛ НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА 

ЛЕГИРАНИ АЛУМИНИЙ - СИЛИЦИЕВИ 

СПЛАВИ 

БОЯН ДОЧЕВ 
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Резюме: Чрез провеждане на термичен анализ е установен температурният 

интервал на кристализация на легирани надевтектични алуминий-силициеви сплави. 

Регистрирана е температурата на кристализация на сплавта от евтектичен тип 

AlSi11Cu5Mg. Установено е, че използваните комбинации от легиращи елементи 

понижават температурата на евтектична кристализация на изследваните 

състави. 

 

Ключови думи: термичен анализ, температурен интервал на кристализация, 

легиращи елементи   

 

DETERMINATION OF THE TEMPERATURE 

INTERVAL OF CRYSTALLIZATION OF 

ALLOYED ALUMINUM-SILICON ALLOYS 
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Abstract: The temperature interval of crystallization of doped supereutectic aluminum-

silicon alloys was determined by thermal analysis. The crystallization temperature of the 

eutectic type AlSi11Cu5Mg alloy was recorded. It has been found that the combinations of 

alloying elements used lower the eutectic crystallization temperature of the test 

compositions. 

 

Key words: thermal analysis, temperature range of crystallization, alloying elements  

 

1. Въведение 

Термичният анализ е един от методите за 

изследване на металите и сплавите. В основата 

на този метод е факта, че протичащите фазови 

превръщания са съпроводени с изменение на 

топлосъдържанието. Както кристализацията, 

така и стопяването на металите и сплавите е 

съпроводено с отделяне, респективно с 

поглъщане на топлина или с така наречения 

термичен ефект. С термичният ефект са 

свързани и протичащите в твърдо състояние 

фазови превръщания. С помощта на термичният 

анализ се определят температурите на 

протичащите превръщания чрез регистриране на 

термичният ефект. Измерването на отнеманите 

във времето количества топлина е свързано с 

известни затруднения и поради това  

провеждането на подобни изследвания е 

свързано с проследяването на температурните 

изменения, което не представлява трудност. 

Това е основната причина в практиката да се 

построяват криви, изразяващи връзката време – 

температура, а не време – количество топлина, и 

тези криви се наричат време-температурни 

криви. Регистрираните време-температурни 

криви се използват за построяване на фазовите 

диаграми на двукомпонентните сплави [1, 2, 3]. 

Получените данни се използват за избор на 

температурата за последваща термична 

обработка. При провеждане на термичният 
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анализ се регистрира и температурният 

интервал, в който се наблюдава т.нар. близък 

порядък (твърдоподобни течности), който е от 

особено значение за леярската практика [4, 5].   

2. Изследвани сплави 

Обект на настоящото изследване са 

нестандартни алуминий-силициеви сплави от 

надевтектичен тип AlSi18Cu5Mg и  

AlSi25Cu3Cr, както и евтектичната сплав 

AlSi11Cu5Mg. Химичният състав на сплавите е 

показан в таблици 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1. Химичен състав на сплав 

AlSi18Cu5Mg (%) 

Si Cu Mg Fe Ni Al 

19,2 5,1 1,52 0,47 0,02 rest 

 

 

Таблица 2. Химичен състав на сплав 

AlSi25Cu3Cr (%) 

Si Cu Cr Fe Ni Al 

25,2 3,96 0,61 0,5 0,01 rest 

 

 

Таблица 3. Химичен състав на сплав 

AlSi11Cu5Mg (%) 

Si Cu Mg Fe Ni Al 

11,1 4,3 0,66 0,27 0,01 rest 

 

 

 За легирането на сплавите са използвани 

комбинациите от легиращи елементи Cu и Cr, 

Cu и Mg. Сплавта  AlSi25Cu3Cr  е 

модифицирана с 0,04% Р, а сплавите 

AlSi18Cu5Mg и AlSi11Cu5Mg са комплексно 

модифицирани с Be, Ti, B и Р (таблица 4). 

 

Таблица 4. Използвани модификатори 

за сплави AlSi18Cu5Mg и  AlSi11Cu5Mg (%) 

Be Ti B P 

0,007 0,02 0,004 0,04 

 

 

За провеждане на термичният анализ на 

изследваните сплави са използвани леярски 

сърца под формата на чаша, изработени от 

бързо-втвърдяваща формовъчна смес със 

свързващо вещество водно стъкло с нисък модул 

(М=2,5) втвърдени чрез продухване с CO2, които 

са предварително подгряти до температура 

200ºС. Температурата е измервана с 

термодвойката тип К (Ni-CrNi), а обработването 

на данните е чрез специализираният софтуер 

PicoLog6, като записа на данни е през 100 ms.  

Всички експерименти са проведени при еднакви 

условия. 

3. Получени резултати 

При проведеният термичен анализ на 

надевтектичната алуминий-силициева сплав 

AlSi25Cu3Cr модифицирана с 0,04% фосфор е 

установено, че първата по-явно изразена 

промяна в наклона на време-температурната 

крива е при температура 730ºС. Следващата 

промяна в наклона на регистрираната крива е 

при температура 720ºС. Определен е 

температурният интервал, при който се  

наблюдава твърдоподобна течност (730ºС-

720ºС).  Ликвидус линията на изследваният 

състав е при температура 720ºС, която е  по-

висока отколкото на двукомпонентната сплав 

AlSi25 (711ºС). Температурата, при която 

протича евтектичната кристализация на 

модифицираната сплав е 569,7ºС, а 

преохлаждането при солидус линията на сплавта 

е от 1,7ºС. Модифицираната сплав AlSi25Cu3Cr 

притежава значително по-ниска температура на 

евтектична кристализация спрямо теоретичната 

(577ºС)  (фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1. Време-температурна крива на 

сплав AlSi25Cu3Cr + 0,04%P 

 

При проведеният термичен анализ на 

сплавта AlSi18Cu5Mg модифицирана с 

комбинацията от модификатори 0,007% Be + 

0,02% Ti + 0,004% B + 0,04% P  е определен 

температурният интервал на кристализация на 

сплавта. Температурата на солидус линията на 

сплавта е при 563,8ºС и тя е значително 

понижена спрямо теоретичната за сплавите от 

системата Al-Si (577ºС). Регистрирана е степен 

на преохлаждане при температурата на 

евтектична кристализация от 1,8ºС. 
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Температурата на ликвидус линията на сплавта е 

при температура 672ºС, а в интервала 672ºС-

702ºС се наблюдава близък порядък (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Време-температурна крива на    

сплав AlSi18Cu5Mg +  

0,007% Be; 0,02% Ti;  0,004% B;0,04% P 

 

От регистрираната време-температурна 

крива на сплавта от евтектичен тип 

AlSi11Cu5Mg комплексно модифицирана с 

0,007% Be, 0,02% Ti, 0,004% B и 0,04% P е 

установена температурата, при която тя 

кристализира – 564,2ºС. Както и при 

надевтектичната сплав легирана с Cu и Mg 

(AlSi18Cu5Mg), която също е комплексно 

модифицирана се наблюдава значително 

понижаване на температурата на евтектична 

кристализация с около 13ºС спрямо 

теоретичната (577ºС). Отчетено е преохлаждане 

до температура 563,7ºС, след което в следствие 

на отделянето на скритата топлина на 

кристализация се наблюдава покачване на 

температурата до 565,5ºС, а след това се 

наблюдава ново понижаване до 564,2ºС и 

задържане при тази температура до пълното 

затвърдяване на сплавта (фиг. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Време-температурна крива на    

сплав AlSi11Cu5Mg +  

0,007%Be; 0,02%Ti; 0,004%B; 0,04%P 

 

Резултатите от проведеният термичен 

анализ на изследваните сплави AlSi25Cu3Cr, 

AlSi18Cu5Mg и AlSi11Cu5Mg показват, че те 

притежават понижена температура на 

евтектична кристализация спрямо теоретичната 

за системата Al-Si (577ºС). За изясняване 

влиянието на легиращите елементи върху 

температурата на солидус линиите на съставите 

са проведени допълнителни изследвания. 

Проведени са експерименти със сплав AlSi25 

легирана с 4% Cu, с 5% Cu и с 1% Cr, като 

съставите не са модифицирани. 

При проведеният термичен анализ на 

надевтектичната алуминий-силициева сплав 

AlSi25Cu4 е установено, че първата по-явно 

изразена промяна в наклона на време-

температурната крива е при температура 730ºС. 

Следващата промяна в наклона на 

регистрираната крива е при температура 720ºС. 

Определен е температурният интервал, при 

който се  наблюдава твърдоподобна течност 

(730ºС-720ºС).  Ликвидус линията на 

изследваният състав е при температура 720ºС. 

Регистрираният близък порядък и температура 

на ликвидус линията на състава са със същите 

стойности като на сплавта AlSi25Cu3Cr 

модифицирана с 0,04% Р. Температурата, при 

която протича евтектичната кристализация на 

тази сплав е 566ºС или с 3,7ºС по-ниска от на 

модифицираната сплав AlSi25Cu3Cr (569,7ºС) и 

с 11ºС по-ниска от теоретичната за системата 

(577ºС). Степента на преохлаждане при 

температурата на евтектична кристализация на 

изследваната сплав е  от 1ºС. Използваният 

легиращ елемент Cu в концентрация 4%  

понижава температурата на евтектична 

кристализация на сплавта AlSi25Cu4  (фиг. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Време-температурна крива на    

сплав AlSi25Cu4 

 

Регистрираната време-температурна 

крива на сплавта AlSi25Cu5 показва, че в 

температурният интервал 725ºС-715ºС се 

наблюдава твърдоподобна течност. 

Температурата на ликвидус линията на сплавта е 

при температура 715ºС. Температурата, при 

която протича евтектичната кристализация на 

тази сплав е 564ºС, с 2ºС по-ниска от тази на 

сплавта AlSi25Cu4 и с 13ºС по-ниска от 

теоретичната за системата Al-Si (577ºС). 

Степента на преохлаждане при температурата на 

евтектична кристализация на изследваният 

състав е  от 2ºС. Увеличаването на 

концентрацията на легиращият елемент Cu с 1% 
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в състава на сплавта, води до понижаване на 

ликвидус линията на състава с 5ºС, с толкова е 

понижена и горната граница на температурният 

интервал характеризиращ се с близък порядък и 

понижава температурата на евтектична 

кристализация на състава с 2ºС спрямо сплавта с 

4% Cu в състава си (фиг. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Време-температурна крива на    

сплав AlSi25Cu5 

 

При проведеният термичен анализ на 

надевтектичната алуминий-силициева сплав 

AlSi25Cr е установено, че температурният 

интервал, при който се  наблюдава 

твърдоподобна течност е в границите 737ºС-

703ºС. Ликвидус линията на изследваният 

състав е при температура 703ºС. Температурата 

на евтектичната кристализация на тази сплав е 

578ºС т.е. като теоретичната за системата Al-Si 

(577ºС). Регистрираната степен на преохлаждане 

при температурата на евтектична кристализация 

на изследваната сплав е  от 0,5ºС. Използваният 

легиращ елемент Cr в концентрация 1% 

значително разширява температурният интервал 

характеризиращ се с близък порядък, като   

понижава температурата на ликвидус линията на  

сплавта, но не повлиява върху температурата на 

евтектична кристализация (фиг. 6). 

 

 

Фиг. 5. Време-температурна крива на    

сплав AlSi25Cr 

4. Заключение 

При проведеният термичен анализ е 

установен температурният интервал на 

кристализация на изследваните сплави. 

Регистриран е температурният интервал 

характеризиращ се с близък порядък, както и  

температурата на евтектична кристализация на 

съставите. 

Използваните комбинации от легиращи 

елементи Cu и Cr, Cu и Mg понижават 

температурата на солидус линиите на сплавите 

AlSi25Cu3Cr, AlSi18Cu5Mg и AlSi11Cu5Mg. 

Легиращият елемент хром в 

концентрация от 1% в състава на сплавта 

AlSi25Cr не повлиява нейната температурата на 

солидус линията, докато медта я понижава. 

Използването на по-голямо количество от 

легиращият елемент мед в състава на сплавите, 

води до по-голямо понижаване на  

температурата на евтектична кристализация на 

съставите, наблюдава се и по-голяма степен на 

преохлаждане при нея. 

Влиянието на понижената температура 

на евтектична кристализация и степента на 

преохлаждане при нея върху състава на 

евтектиката на сплавите AlSi25Cu3Cr, 

AlSi18Cu5Mg и AlSi11Cu5Mg е обект на 

допълнителни изследвания.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОР ВЪРХУ 

СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ 

СВОЙСТВА НА ЛЕГИРАНИ С Cu АЛУМИНИЙ-

СИЛИЦИЕВИ СПЛАВИ 

БОЯН ДОЧЕВ 

Технически Университет София - филиал Пловдив 

boyan.dochev@gmail.com  

Резюме: Основният легиращ елемент на изследваните сплави е силиций в 

концентрация 25%. Сплавите допълнително са легирани с хром (0,7%) и мед. 

Използваното количество мед е 4% и 5%. Съставите са модифицирани с различни 

концентрации фосфор (0,04%, 0,06%, 0,08% и 0,1%). Установено е влиянието на 

различните концентрации на използвания модификатор (P) върху структурата и 

механичните свойства на изследваните сплави. Изследвано е влиянието на 

използвания в различни количества легиращ елемент мед (4% и 5%) върху 

структурата и якостните характеристики на съставите преди тяхното 

модифициране. 

 

Ключови думи: легиращи елементи, модифициране, механични свойства, 

структура    

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 

DIFFERENT PHOSPHORUS CONCENTRATIONS 

ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF Cu ALUMINUM-SILICON 

ALLOYS 

BOYAN DOCHEV 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

boyan.dochev@gmail.com 

 

Abstract: The main alloying element of the studied alloys is silicon in a concentration of 

25%. The alloys are additionally alloyed with chromium (0.7%) and copper. The amount 

of cooper used is 4% and 5%. The compositions are modified with different concentrations 

of phosphorus (0,04%, 0,06%, 0,08% и 0,1%). The influence of the different 

concentrations of the used modifier (P) on the structure and mechanical properties of the 

studied alloys has been established. The influence of copper (4% and 5%) used in different 

amounts of alloying element on the structure and strength characteristics of the 

compositions before their modification was studied. 

 

Key words: alloying elements, modification, mechanical properties, structure 

 

1. Въведение 

Структурата на легираните 

надевтектични алуминий-силициеви сплави се 

състои от кристали силиций, евтектика и 

вторични фази. Надевтектичното количество 

силиций кристализира под формата на груби 

кристали с размери от порядъка на 80-100 µm. 

Поради това те оказват голямо надрезно 

действие върху евтектичната матрица и рязко 

понижават свойствата на сплавите. За 
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модифициране на кристалите първичен силиций 

обикновено се използват фосфор и сяра.   

Въвеждането на фосфор в стопилките на 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави е 

чрез използването на фосфорни соли, червен 

фосфор и чрез използване на лигатурата 

фосфорна мед (CuP). Най-широко приложение 

за  модифициране на този вид сплави е 

намерило използването на фосфорна мед в 

количество 0,2-0,6% от масата на стопилката. 

Според повечето автори достатъчен 

модифициращ ефект се получава при остатъчно 

съдържание на фосфор 0,01-0,05%, а при 

използване на фосфор в по-големи 

концентрации (над 0,06%) се наблюдава 

премодифициране на сплавите, което е 

съпроводено с влошаване на свойствата им. [1, 

2, 3]. 

2. Експерименти, резултати, дискусия 

Обект на настоящото изследване са 

нестандартни бутални надевтектични алуминий-

силициеви сплави, при които основният 

легиращ елемент - силиция е в количество 25% 

от състава им. Те са допълнително легирани с 

хром в концентрация 0,7% и мед, като при 

единият състав медта е в количество 4%, а в 

другия е 5%. Двете сплави AlSi25Cu4Cr и 

AlSi25Cu5Cr са модифицирани с различни 

концентрации фосфор, като е използвана 

лигатурата CuP10. Използваното количество  

модификатор (P) е 0,04%, 0,06%, 0,08% , а 

сплавта AlSi25Cu4Cr e модифицирана и с  0,1% 

Р. Модифициращата обработка е проведена при 

температура 900ºС, като задържането при тази 

температура след въвеждане на модификатора е 

15min.  

За установяване влиянието на 

различните концентрации мед върху 

структурата и механичните свойства на 

сплавите, са проведени експерименти  при които 

съставите не са модифицирани.  

Кристалите първичен силиций в 

структурата на сплавта AlSi25Cu4Cr са под 

формата на пластини с дължина 55-80 µm,  

срещат и единични кристали с дължина до 140 

µm, както и такива със звездовидна форма (фиг. 

1). Това е причината за сравнително ниската 

измерена якост на опън на сплавта - 54 МРа. 

Твърдостта на изследвания състав е 103 

HB2,5/62,5/30.  

В структурата на сплавта AlSi25Cu5Cr 

основното количество кристали силиций са под 

формата на пластини, не се срещат кристали със 

звездовидна форма. Преобладават кристали с 

размери 30-55 µm (фиг.2). Измерената твърдост 

е 103 HВ2,5/62,5/30, а якостта на опън е 101МРа. 

 

Фиг. 1. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr x250 

 

 

Фиг. 2. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr x250 

 

Кристалите първичен силиций в 

структурата на сплавта AlSi25Cu4Cr 

модифицирана с 0,04% Р са издребнени и 

равномерно разпределени в нейната структура, 

като основното количество кристали са с 

размери 19-27 µm, срещат се и единични 

кристали с по-големи размери, но и значително 

количество с размери в границите 12-15 µm 

(фиг. 3). Якостта на опън така модифицираната 

сплав е 136 МРа, а макротвърдостта е 100 

HВ2,5/62,5/30. 

След използването на модификатора 

фосфор в количество 0,04% за модифициране на 

структурата на сплавта AlSi25Cu5Cr, измерената 

якост на опън е 115МРа, а твърдостта е 108 

HВ2,5/62,5/30. Част от силициевите кристали не 

са модифицирани (пластини), като размерите 

(дължините) им са в границите 40-45 µm, срещат 

се кристали с размери 11-16 µm, а основното 

количество е с размери 20-27 µm. Кристалите са 
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равномерно разпределени в структурата на 

сплавта (фиг. 4). 

 

Фиг. 3. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr  

+ 0,04% Р  x250 

 

 

Фиг. 4. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr  

+ 0,04% Р  x250 

 

 

При модифициране на изследваната 

сплав AlSi25Cu4Cr с фосфор в концентрация 

0,06% основното количество кристали първичен 

силиций в структурата на сплавта са с размери 

15-25 µm, част от тях са със значително малки 

размери 10-13 µm, не се наблюдават 

немодифицирани кристали (фиг. 5). Кристалите 

първичен силиций са равномерно разпределени 

в структурата на сплавта. Якостта на опън на 

така модифицираната сплав е 135МРа, а 

измерената твърдост е 100 HВ2,5/62,5/30. 

При сплавта AlSi25Cu5Cr модифицирана 

с фосфор в концентрация 0,06% основното 

количество кристали първичен силиций в 

структурата на сплавта са с размери 17-27 µm, 

но се наблюдават и кристали с размери 40 µm 

(фиг. 6). Твърдостта и якостта на опън на така 

модифицираната сплав са съизмерими със 

същите на сплавта AlSi25Cu4Cr  модифицирана 

със същото количество от използваният 

модификатор. Якостта на опън на сплав 

AlSi25Cu5Cr + 0,06%Р е 135МРа, а  твърдостта ѝ 

е 103 HВ2,5/62,5/30. 

 

 

Фиг. 5. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr 

+ 0,06% Р  x250 

 

 

 

Фиг. 6. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr  

+ 0,06% Р x250 
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С увеличаване количеството на 

използвания модификатор фосфор (0,08% и 

0,1%) за модифициране на структурата на 

изследваната сплав AlSi25Cu4Cr се наблюдава 

увеличаване на количеството на кристалите 

първичен силиций, които са под формата на 

пластини с дължина до 70-75 µm, както и на 

кристалите с неправилна форма. Част от 

кристалите са с размери в границите 35-40 µm, 

както и незначително количество с размери 25-

30 µm (фиг.7 и 8).  Якостта на опън на сплавта 

модифицирана с 0,08% Р е 113МРа, а твърдостта 

ѝ е 98 HВ2,5/62,5/30. Сплавта AlSi25Cu4Cr 

модифицирана с 0,1% Р притежава Rm-115МРа 

и твърдост 100 HВ2,5/62,5/30. 

 

Фиг. 7. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr 

+ 0,08% Р  x250 

 

Фиг. 8. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr 

+ 0,1% Р  x250 

В структурата на сплавта AlSi25Cu5Cr 

модифицирана с 0,08% Р основната част от 

кристалите силиций са под формата на пластини 

с дължина непревишаваща 45-50 µm и ширина 

12-15 µm , единични кристали с неправилна 

форма и значително количество първични 

силициеви кристали с размери в границите 17-27 

µm (фиг. 9). Така модифицираната сплав 

притежава най-високи стойности на якост на 

опън от всички проведени експерименти Rm-

141МРа, а твърдостта и е съизмерима със 

същата на останалите състави и е 104 

HВ2,5/62,5/30 (таблица 1). 

 

 

Фиг. 9. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr 

+ 0,08% Р  x250 

Таблица 1. Резултати от механични 

изпитвания 

Сплав 
Фосфор 

% 

Rm 

MPa 

Твърдост 

HВ2,5/62,5/30 

AlSi25Cu4Cr - 54 103 

AlSi25Cu4Cr 0,04% Р 136 100 

AlSi25Cu4Cr 0,06% Р 135 100 

AlSi25Cu4Cr 0,08% Р 113 98 

AlSi25Cu4Cr 0,1% Р 115 100 

AlSi25Cu5Cr - 101 103 

AlSi25Cu5Cr 0,04% Р 115 108 

AlSi25Cu5Cr 0,06% Р 135 103 

AlSi25Cu5Cr 0,08% Р 141 104 
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При проведените механични изпитвания 

на изследваните надевтектични нестандартни 

бутални сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr 

(немодифицирани и модифицирани с различни 

концентрации фосфор) е установено, че 

всичките състави притежават съизмерима 

макротвърдост. Модифициращата обработка на 

сплавите оказва влияние върху тяхната якост на 

опън.   

При модифициране на сплавта 

AlSi25Cu4Cr с фосфор в концентрации 0,04% и 

0,06% кристалите първичен силиций в нейната 

структурата са най-издребнени и равномерно 

разпределени. Това е причината, поради която 

тези два състава притежават най-високи 

стойности на якост на опън от проведените 

експерименти със сплавта легирана с 4% мед. 

Увеличавайки количеството на използвания 

модификатор (0,08% и 0,1%) се наблюдава 

промяна във формата и размерите на кристалите 

силиций в структурата на сплавта.  Увеличава се 

количеството на кристалите първичен силиций, 

които са под формата на пластини, както и на 

кристалите с неправилна форма. Най-вероятно 

сплавта е премодифицирана и поради това са 

регистрирани и по-ниски стойности на Rm. 

С увеличаването на количеството на 

легиращия елемент мед от 4% на 5%, се 

наблюдава промяна във формата и размерите на 

кристалите първичен силиций в структурата на 

сплавта AlSi25Cu5Cr спрямо AlSi25Cu4Cr. 

Силициевите кристали са значително 

издребнени и не се наблюдават такива със 

звездовидна форма. Най-вероятно това е 

основната причина немодифицираната сплав 

AlSi25Cu5Cr да притежава два пъти по-висока 

стойност на якост на опън спрямо 

немодифицираната AlSi25Cu4Cr въпреки 

еднаквите стойности на измерените твърдости. 

Кристалите първичен силиций в структурата на 

модифицираната с 0,06% и 0,08% фосфор сплав 

са с форма, размери и такова разпределение, че 

осигуряват по-висока якост на опън на 

изследваната сплав AlSi25Cu5Cr.  

Проведените изследвания показват, че 

при сплавта легирана с 4% мед (AlSi25Cu4Cr) с 

увеличаването на количеството на 

модификатора фосфор (0,08% и 0,1%) 

структурата е премодифицирана и стойностите 

на Rm са понижени, докато при сплавта 

легирана с 5% мед (AlSi25Cu5Cr) е обратно. 

Сплавта AlSi25Cu5Cr модифицирана с 0,08% 

фосфор притежава най-високи стойности на 

якост на опън от всички проведени 

експерименти. Може да предположим, че при 

сплавта легирана с 4% Cu количеството на 

уякчаващите фази е значително по-малко от 

същите отколкото при сплавта легирана с 5% 

Cu. Изхождайки от факта, че фосфора работи и 

като модификатор от първи род (повърхностно 

активен), използваните концентрации 0,04% и 

0,06% от него са достатъчни за модифицирането 

както на кристалите първичен силиций, така и 

на вторичните уякчаващи фази в структурата на 

сплавта AlSi25Cu4Cr. Увеличаването на 

количеството на фосфора за модифицирането на 

сплавта AlSi25Cu4Cr, води до нейното 

премодифициране и понижаване на нейната 

якост на опън. И обратно – при сплавта легирана 

с 5% Cu ниската концентрация на модификатора 

фосфор (0,04%), не е достатъчна да модифицира 

структурните съставляващи на сплавта 

AlSi25Cu5Cr и тя притежава по-ниска якост на 

опън спрямо същата сплав модифицирана с 

0,06% и 0,08% фосфор, при която са 

модифицирани както първичния силиций, така и 

уякчаващите фази в нейната структура.   

3. Заключение 

Експериментално са установени 

концентрациите на модификатора фосфор, при 

които е получена структура, осигуряваща 

повишени механични свойства на легираните с 

мед сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr преди 

подлагането им на термична обработка. 

Установено е, че с увеличаването на 

концентрацията на модификатора фосфор 

(0,08% и 0,1%) се получава премодифициране на 

структурата на сплавта AlSi25Cu4Cr и се 

понижават стойностите на нейната якост на 

опън. Съставът AlSi25Cu4Cr притежава най-

високи стойности на Rm в следствие на 

модифицираната си структура при използване 

на фосфор в количество 0,04% и 0,06%. 

Сплавта AlSi25Cu5Cr притежава най-

добри механични свойства при модифицирането 

ѝ с фосфор в количество 0,06% и 0,08% в 

следствие на модифицираните кристали 

първичен силиций  и на вторичните фази в 

нейната структура. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Строганов Г.Б., В.А.Ротенберг, 

Г.Б.Гершман, Сплавы алюминия с 

кремнием. М., Металлургия, 1977 

2. Славов Р. М.Манолов, В.Атанасова. 

Наръчник по леене на цветни метали и 

сплави. София, Техника, 1976 

3. Стоянов Н., Технология на леярството. 

София 1987г. 

 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 108



 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОЗИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

АЛУМИНИЕВА СПЛАВ  AlSi18Cu5Mg 
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Резюме:Статията представя резултатите от изследване на корозионното 

поведение на алуминиева сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% NaCl в 

продължение на 20 дни. Изчислена е скоростта на корозия при посочените условия и 

е установено, че скоростта на корозия на AlSi18Cu5Mg модифицираната с 0.01% Be 

е по-ниска от тази на сплавтта модифицирана с 0.007 % Be. Анализът на получените 

данни от гравиметричен метод потвърждава, че в периода на изследването масата 

на сплавтта намалява. 
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INVESTIGATION OF THE CORROSION BEHAVIOR OF 

ALUMINIUM ALLOY AlSi18Cu5Mg 
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Abstract: The article presents the results of investigation of the corrosion behaviour of 

aluminium alloys AlSi18Cu5Mg in 3% NaCl for 20 days. The corrosion rate has been 

calculated for the media under consideration, and it has been established that for the 

modified with 0.01% Be AlSi18Cu5Mg alloys this rate is lower compared to the one for 

0.007% Be alloys. The gravimetric analysis has confirmed that during the period of study 

the weight loss decreases. 
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1. Въведение 

Алуминиевите сплави се употребяват в 

автомобилната индустрия, самолетостроенето и 

химическата промишленост, при което те често 

са в контакт с природни или технологични среди, 

предизвикващи разрушаването им.  

Корозионото поведение на алуминиевите 

сплави му до голяма степен зависи от химичната 

устойчивост на повърхностния защитен слой от 

Al2O3 [1, 2]. Присъствието на агресивни йони, 

като хлоридни и сулфати, активират корозионния 

процес и нарушават цялостта на пасивния слой 

[3, 4].  

Интерес представлява проучването на 

корозионното поведение на нови алтернативни 

алуминиевите сплави каквато е AlSi18Cu5Mg 

модифицирана с Be в среда, съдържаща хлориди. 

Целта на настоящото изследване е да се 

установи корозионното поведение на алуминиева 

сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% 

NaCl в продължение на 20 дни (480 часа). 

  

2. Експеримент 

Корозионното поведение на алуминиева 

сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be е 

определено чрез гравиметричния метод като по 

загубата на маса се определя скоростта на 

коразия на изследваната сплав. Корозионният 

тест е проведен с образци от алуминиева сплав 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be с различна 

концентрация - 0.01% , 0.005% и 0.007% Be и 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be с 0.01% , 

0.005% и 0.007% Be, която е термично 

обработена по режим T6, като изкуственото 

стареене е проведено при 330 °C за 8h. Oбщата 

повърхнина на всеки един от образците е 4.70 

см2. Преди изпитването образците са поставени в 

ацетон за 10 мин., промити са с дестилирана вода, 
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подсушени са и са претеглени с на аналитична 

везна Acculab ATILON с точност до ± 0,0001g. 

След което са потопени в 3% разтвор на NaCl при 

стайна температура. 

Първото измерване е направено на 120 час, 

а следващите през 120 часа като максималния 

период на тестване е 480 часа. След всеки период 

на изпитване образци от AlSi18Cu5Mg се 

почистват с четка под течаща вода, изсушават се 

и се претеглят.  За всеки от периодите на 

изследването на образците се изчислява загубата 

на маса и скоростта на корозия (CR) като се 

използва формула (1):  

 

𝑪𝑹 = (𝒎𝟏 − 𝒎𝟐)/𝑺 ∙ 𝒕.10-2  [𝒈/𝒎𝟐 ∙ 𝒉]               

(1), 

 

където 

m1 – масата на изходния образец, g; 

  m2 – масата на образеца след 

корозионното изпитвание, g; 

S – площта на образеца, m2;  

t – времето на изпитване, h.  

От получените стойността на CR се 

правят изводи за корозионното поведение на 

образците от изследваната сплав.  

 

3. Резултати и дискусия 

 Резултатите от гравиметричнoто изследване 

на AlSi18Cu5Mg модифицираната с Be в 3% 

разтвор на NaCl са предстявени графично (фи.1 и 

фиг.2).  

 

 

 
 

Фиг. 1. Скорост на корозия на алуминиева сплав 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% NaCl 

 

Фиг. 2. Скорост на корозия на алуминиева сплав 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% NaCl 

термично обработена по T6 и изкуствено 

състарена при 330 °C за 8h 

По загубата на маса на изследваните сплави 

се отчита разрушаването им по време на 

потапянето им в среда, съдържаща хлориди. За 

всеки от изследваните периоди на потапяне на 

сплавите в 1М NaCl е изчислена скоростта на 

корозия (CR) (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1.  Скорост на корозия на алуминиева 

сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% 

NaCl 

AlSi18Cu5Mg 

модифицирана с 

Be 

CR 𝑔/𝑚2.ℎ  

120 h 240 h 360 h 480 h 

AlSi18Cu5Mg  

0.01 % Be 

 

0,032 0,027 0,021 0,021 

AlSi18Cu5Mg 

0.005 % Be 

 

0,041 0,034 0,025 0,02 

AlSi18Cu5Mg 

0.007 % Be 0,062 0,036 0,026 0,023 

 

Таблица 2.  Скорост на корозия на алуминиева 

сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 3% 

NaCl термично обработена по T6 и изкуствено 

състарена при 330 °C за 8h 

AlSi18Cu5Mg 

модифицирана с 

Be 

CR 𝑔/𝑚2.ℎ  

120h 240h 360h 480h 

AlSi18Cu5Mg 

0.01 % Be + T6 

(330 °C/8h) 0,046 0,028 0,021 0,021 

AlSi18Cu5Mg 

0.005 % Be + T6 

(330 °C/8h) 0,035 0,027 0,023 0,021 

AlSi18Cu5Mg 

0.007 % Be + T6 

(330 °C/8h) 0,026 0,022 0,018 0,016 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

120 h 240 h 360 h 480 h

3% NaCl

AlSi18Cu5Mg 0.01 % Be AlSi18Cu5Mg 0.005 % Be

AlSi18Cu5Mg 0.007 % Be

0

0,05

120 h 240 h 360 h 480 h

3% NaCl

AlSi18Cu5Mg 0.01 % Be + T6 (330 °C/8h)

AlSi18Cu5Mg 0.005 % Be + T6 (330 °C/8h)

AlSi18Cu5Mg 0.007 % Be + T6 (330 °C/8h)
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 Анализа на данни показва, че изследваната 

сплав активно се разрушава през първите 120 

часа на проведеноро изследване, след което 

скоростта на корозия намалява с течение на 

времето. Вероятната причина за това е 

агресивното действие на хлоридни йони, които 

атакуват защитния оксиден слой и постепенно го 

разрушават [5]. След 360 часа стойността на CR 

остава сравнително постоянна. 

След 120 часа на потапяне1М NaCl се 

забелязва, че с най-висока стойност на CR 0,062 

𝑔/𝑚2.ℎ  е сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 

0.007% Be, а с приблизително два пъти по-ниска 

стойност 0,032 𝑔/𝑚2.ℎ  е CR на модифицираната 

с 0.01% Be т.е с увеличаване на % Be нараства 

корозионна устойчивост на тази сплав.  

При сплавите, подложени на закаляване и 

последващо изкуствено стареене при 330 °C за 8h 

се наблюдава обратната зависимост. При тях най-

лесно се разрушава AlSi18Cu5Mg 

модифицираната с 0.01% Be , а най-висока степен 

на корозионна устойчивост проявява 

AlSi18Cu5Mg модифицираната с 0.007% Be, 

което вероятно се дължи на проведената 

термична обработка и режима на изкуствено 

стареене.  

 

4. Заключение 

 

С течение на времето, при условията посочени 

в настоящата работа, скоростта на корозия на 

изследваната сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана 

с Be в 3% NaCl намалява. В изследваната 

корозионна среда,  корозионна устойчивост на 

сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 0.01% Be е 

по-ниска в сравнение с тази на сплавтта 

модифицирана с 0.007 % Be. При сплавта 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be и подложена 

на термична обработка Т6 (изкуствено стареене 

при 330 °C за 8h) се наблюдава, нарастване на 

стойността на CR с увеличаване на % на Be. 

Получените резултати показват, че 

корозионна устойчивост на изследваната сплав 

AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be се повлиява от 

проведената термична обработка. От особено 

значение са работните параметри на режима на 

изкуствено стареене на сплавта след закаляване.   
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КОРОЗИЯ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ EN AW-6026 И  

EN AW-6082 В НИТРАТНА СРЕДА 
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Резюме:В настоящата статия са представени резултатите от изследване на 

корозионното поведение на алуминиеви сплави EN AW-6026 и EN AW-6082 в разтвори 

на азотна киселина (HNO3) с различна концентрация. Корозионната устойчивост на 

образците от алуминиеви сплави е определена чрез гравиметричен метод. 

Получените резултати показват, че скоростта на корозия на изследваните 

алуминиеви сплави зависи от концентрация на азотната киселина.  

Ключови думи: алуминиеви сплави EN AW-6026 и EN AW-6082, корозионна 

устойчивост 

 

CORROSION OF ALUMINIUM ALLOYS EN AW-6026 and 

EN AW-6082 IN NITRATE MEDIA 
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Abstract: This article presents the results of study about corrosion behaviour of aluminium 

alloys EN AW-6026 and EN AW-6082 in solution of nitric acid (HNO3) at different 

concentration. The corrosion resistance of thus alloys defined by gravimetric method. The 

results showed that the concentration of nitric acid can influence the corrosion rate of this 

alloys 
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1. Въведение 

Алуминиевите сплави EN AW-6026 и EN 

AW-6082 се отнасят към серията 6xxx сплави, 

при които основните легиращи елементи са 

магнезий и силиций. Те образуват магнезиев 

силицилид (Mg2Si), който определя поведението 

на тези сплави в кисела среда, но не влияе върху 

електродния им потенциал [1]. 

Възможност за термична обработка, висока 

якост и отлична заваряемост са основните 

показателите благодарение на които тези сплави 

са особенно подходящи за израборване на силно 

натоварени конструкции за морския и 

сухопътния транспорт, за автомобилни шасита, 

хидравлични системи, винтове и нитове (EN AW-

6082) както и за детайли за автомобилната 

пронишленост и електрониката (EN AW-6026). 

Сплав 6082 е сравнително нова за серията 6ХХХ 

и нейното корозионно поведение е проучено 

главно в разтвори, съдържащи хлориди [2, 3, 4], 

хидроген сулфити [5] и в условия на киселинен 

дъжд [6]. 

Целта на настоящото изследване е да се 

установи корозионното поведение на 

алуминиеви сплави EN AW-6026 и EN AW-6082 

в среди, съдържащи нитратни йони като се 

определят електродните потенциали на двете 

сплави в 1М AlCl3, корозионните им потенциали 

в 1М HNO3 и скоростта им на корозия в 10%, 30% 

и 50% разтвори на HNO3.   

2. Методика на изследването 

Определяне на електродния и корозиония 

потенциали на алуминиеви сплави EN AW-6026 и 

EN AW-6082 

Изследвани са образци от алуминиеви 

сплави EN-AW 6026 и EN-AW 6082 с обща 

повърхнина 8,40 см2. Преди изследването 

образците са поставени в етилов алкохол за 5 

мин., промити са с дестилирана вода и са 

подсушени. След това опитно са определени 
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стойности на ЕДН на двете алуминиеви сплави в 

1М AlCl3 и 1М HNO3. Измерването се свежда до 

определяне на електродвижещото напрежение 

(ЕДН) на галваничен елемент, съставен от два 

полуелемента – наситен каломелов електрод и 

изследвания електрод от алуминиева сплав. 

Потенциалът на наситения каломелов електрод е 

постоянен ЕSCE = + 0.242 V [7].Търсения 

потенциал се изчислява по формулата: 

ЕДН = ЕК -  ЕА, 

където  

ЕК -  електроден потенциал на катода, V 

ЕА - електроден потенциал на анода, V. 

Всички лабораторни тестове са 

проведени при температура 293 K с помощта на 

дигитален мултиметър MAS830 с клас на точност 

1.5. 

Изчисленият корозионен потенциал 

(Ecorr, V) на двете сплави служи за определяне на 

активното (пасивно) поведение на сплавта, при 

дадените условия [8]. 

Определяне на скоростта на корозия на 

алуминиеви сплави EN AW-6026 и EN AW-6082 в 

корозия в 10%, 30% и 50% разтвори на HNO3.   

Изследвани са образци от алуминиеви 

сплави EN-AW 6026 и EN-AW 6082 с обща 

повърхнина 8,40 см2. Преди корозионние тест 

образците са поставени в етилов алкохол за 5 

мин., промити са с дестилирана вода, подсушени 

са и са потопени в поотделно в 10%, 30% и 50% 

разтвори на HNO3 в продължение на 4 часа. С 

помощта на аналитична везна Acculab ATILON с 

точност до ± 0,0001g е измерена масата на 

образците преди (m1) и след (m2) изпитването. 

За да се оцени корозионното поведение 

на изследваните сплави, при посочените условия, 

е използван гравиметричният метод като по 

промяната на теглото на изпитваните образци в 

корозионната среда е определена скоростта на 

корозия (CR): 

CR = (m1 – m2) / S.t [g/m2.h] (1), 

където  

m1 – масата на изходния образец, g; 

  m2 – масата на образеца след 

корозионното изпитвание, g; 

S – площта на образеца, m2;  

t – времето на изпитване, h.  

От получените стойността на CR се 

правят изводи за корозионното поведение на 

образците от алуминиеви сплави.  

 

3. Резултати 

Резултати от измерване на електродния 

и корозиония потенциал на алуминиеви сплави 

EN AW-6026 и EN AW-6082. 

Опитно измерените потенциали на 

електродите от алуминиеви сплави, потопени в 

1М AlCl3 (табл.1), са по-положителни (EДН EN AW-

6026 = - 0,842 V; EДН EN AW–6082 = - 0,572 V) от 

стандартния електроден потенциал на алуминия 

(-1,66V) т.е активността на тези сплави е силно 

понижена, вероятно поради образуването на 

защитен слой от Al2О3. 

Корозионните потенциали на 

електродите от алуминиеви сплави измерени в 

1М HNO3 са по-положителни от опитно 

определените стойности на ЕДН в 1М AlCl3 

(табл.2), което показва, че активността на тези 

сплави е понижена поради наличието в нитратни 

йони.  

 

Таблица 1. Електродни потенциали на 

алуминиева сплав EN AW-6026 и EN AW-6082  

в 1М AlCl3  

 

Разтвор,1М EДН(V) EN 

AW-6026 

EДН(V) EN 

AW-6082 

AlCl3 -0.842 -0.572 
 

 

Таблица 2. Корозионни потенциали на 

алуминиева сплав EN AW-6026 и EN AW-6082 в 

1М HNO3 
 

Разтвор,1М Ecorr (V)  

EN AW-6026 

Ecorr (V)  

EN AW-6082 

HNO3 -0.820 -0.482 
 

Корозионният потенциал на EN AW-6026 

в 1М HNO3 е приблизително два пъти по-

отрицателен от този на EN AW-6082, поради това 

тя по-лесно се окислява и при нея корозионният 

риск е по-голям. Това се потвърждава и от 

данните от гравиметричния анализ. 

 

Резултати от изследване на скоростта 

на корозия на алуминиеви сплави EN AW-6026 и 

EN AW-6082 в корозия в 10%, 30% и 50% 

разтвори на HNO3 

 

На фиг.1 е показана сравнителната 

графика изразяваща зависимостта на скоростта 

на корозия на EN-AW 6026 и EN-AW 6082 от 

концентрация на азотна киселина.  
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Фиг. 1. Корозионно поведение на 

алуминиеви сплави EN-AW 6026 и EN-AW 6082 в 

разтвори на азотна киселина 

 

Получените даните за CR (табл. 3) са 

обработени чрез гравиметричния метод и служат 

за оценка на корозионната им устойчивост. 

 

Таблица 3. Скорост на корозия на 

алуминиеви сплави EN-AW 6026 и EN-AW 6082 в 

разтвори на азотна киселина 

 

Концентрация 

 на азотна 

киселина 

(CHNO3), %  

EN AW-6026  

(CR), g/ m2. h) 

EN AW-6082  

(CR), g/ m2. h) 

10% HNO3 0,0244 0,0078 

30% HNO3 0,0280 0,0091 

50% HNO3 0,0312 0,0143 

 

Резултатите показват, че CR на изследваните 

алуминиеви сплави зависи от концентрация на 

азотна киселина. В разредена азотна киселина 

алуминиевите сплави активно се разтварят [10]. С 

увеличаване на концентрация на азотна киселина 

между 10÷50% скоростта на корозия на 

посочените сплави нараства (фиг.1). Забелязва 

се, че стойността на CR на EN AW-6082 в 

изследваните разтвори на HNO3, е почти два и 

половина пъти по-ниска в сравнение с EN AW-

6026 и тя е по-подходяща за употреба в подобна 

среда.  

Върху корозионното поведение на 

алуминиевите сплави EN AW-6026 и EN AW-

6082 влияние оказват както основните легиращи 

елементи в тези сплави - магнезий и силиций 

(Mg2Si) така и наличието на мед в тях. Участъци 

с мед са главно от Al2Cu и са катодни спрямо 

основната матрица на сплавтта. Добавянето на 

мед към сплавите от серияра 6ххх намалява 

тяхната корозионна устойчивост [9].   

При изследваните сплави количеството на 

мед при EN AW-6026 е значително по-голяма 

(0.2÷0,5 %) в сравнение с EN AW-6082 (0.1 %), 

поради това в изследваната среда, нейната 

корозионна устойчивост е по-ниска.  

 

4. Заключение 

Алуминиевата сплав EN AW-6082 

демонстрира по-висока корозионна устойчивост 

в сравнение с EN AW-6026 и тя не е по-

подходяща за израборка на детайли, работещи в 

среди с подобен състав.  

В среди, съдържащи нитратни йони 

корозионния потенциал на EN AW-6026 е по-

висок от EN AW-6082 и при нея корозионният 

риск е по-голям.  

Получените резултати от изследването на 

корозионното поведение на алуминиевите 

сплави EN AW-6026 и EN AW-6082 в разтвори на 

HNO3, могат да послужат за правилния избор на 

сплав при работа в среда с подобен състав. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 

ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ 

УЯКЧАВАЩИТЕ ФАЗИ В СТРУКТУРАТА НА 

СПЛАВ ALSI11Cu5Mg 

ДЕСИСЛАВА ДИМОВА 1, БОЯН ДОЧЕВ 2 

Технически Университет София - филиал Пловдив 

desislava608738@gmail.com 1, boyan.dochev@gmail.com 2 

Резюме: Нестандартната евтектична алуминий-силициева сплав AlSi11Cu5Mg е 

комплексно модифицирана с Be, Ti, B и Р. Сплавта е подложена на термична 

обработка Т6 и Т7.  Установено е влиянието на работните параметри на 

изкуственото стареене след закаляване върху количеството, формата  и 

разпределението на уякчаващите фази в структурата на изследваната сплав.   

 

Ключови думи: алуминий-силициева сплав, термична обработка, уякчаващи фази 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE 

HEAT TREATMENT ON THE STRENGTHENING 

PHASES IN THE ALLOY STRUCTURE 

ALSI11Cu5Mg 

DESISLAVA DIMOVA 1, BOYAN DOCHEV 2 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

desislava608738@gmail.com 1, boyan.dochev@gmail.com 2 

 

Abstract: The non-standard eutectic aluminum-silicon alloy AlSi11Cu5Mg is complex 

modified with Be, Ti, B and P. The alloy is subjected to heat treatment T6 and T7. The 

influence of the operating parameters of the artificial aging after hardening on the 

quantity, shape and distribution of the reinforcing phases in the structure of the studied 

alloy has been established. 

 

Key words: aluminum-silicon alloy, heat treatment, strengthening phases 

 

1. Въведение 

Детайлите произведени от алуминий-

силициеви сплави обикновено се подлагат на 

термична обработка. Изключение правят 

отливките произведени чрез леене с високо 

специфично налягане, при които се наблюдава 

ефекта на самозакаляване.  От особено значение 

за получаване на структури, обезпечаващи 

необходимите механични и експлоатационни 

свойства на сплавите, са работните параметри на 

режимите на термична обработка, а именно: 

температура на нагряване, време на задържане 

при тази температура, а при закаляване и 

скоростта на охлаждане. Голяма част от 

алуминиевите сплави могат да се подложат на 

стареене (без закаляване) поради получената 

дребнозърнеста структура при наличие на някои 

легиращи елементи и поради протичането на 

кристализационния процес с висока скорост, в 

следствие на по-бързото охлаждане на 

отливките[1]. 

За получаване на максимална якост 

буталните алуминий-силициеви сплави 

обикновено се подлагат на закаляване и пълно 

изкуствено стареене (T6). Съществуват данни за 

прилагане и на закаляване и стабилизиращо 

стареене (T7) с цел получаване на достатъчна 

якост и сравнително висока стабилност на 

структурата и геометричните размери като 
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стареенето се провежда при температура близка 

до работната температура на детайлите [2]. 

2. Експерименти, резултати, дискусия 

Обект на настоящото изследване е 

алуминий-силициевата сплав от евтектичен тип 

AlSi11Cu5Mg. Химичният състав на сплавта е 

показан в таблица 1. За модифициране на 

изследваният състав са използвани 

модификаторите Be, Ti, B и Р. В таблица 2 са 

посочени използваните концентрации 

модификатори.  

 

Таблица 1. Химичен състав на сплав 

AlSi11Cu5Mg (%) 

Si Cu Mg Fe Ni Al 

11,1 4,3 0,66 0,27 0,01 rest 

 

Таблица 2. Използвани концентрации 

модификатори (%) 

Be Ti B P 

0,007 0,02 0,004 0,04 

 

 За легирането на сплавта от основните 

легиращи елементи за този вид сплави (Cu, Ni и 

Mg) не е използван никел. Медта е в количество 

4,3%, тя образува уякчаващата фаза CuAl2 и 

участва в състава на S-фазата (Al₂ CuMg₄ ), T-

фазата (Al₂ CuMg) и W-фазата (AlₓMg₅ Cu₄ Si₄  

или Al₅ Cu₂ Mg₈ Si₆ ). Нейното съдържание над 

3% увеличава прокаляемостта на сплавите [2]. 

За увеличаване на якостните показатели на 

алуминий – силициевите сплави, същите се 

легират с Mg в количество 0,3-1,5%. Магнезия 

образува уякчаващата фаза Mg2Si повишаваща 

якостта след термична обработка на сплавите [3, 

4]. За легиране на изследваната сплав е  

използван  магнезий в количество  0,66%. 

Изследваната алуминий-силициева сплав 

AlSi11Cu5Mg е стопена в лабораторна 

електросъпротивителна пещ с графитов тигел 

под слой от покривно – рафиниращ флюс (в 

количество 0,5 wt% от количеството на сплавта). 

След провеждане на металургичната обработка 

на стопилката (рафиниране, модифициране и 

дегазиране) са отляти пробни тела за 

провеждане на термична обработка. 

За изследване влиянието на вида на 

термичната обработка върху разпределението на 

уякчаващите фази в структурата на сплавта, 

изследваният състав е подложен  на режими Т6 

и Т7. Закаляването е проведено при температура 

510ºС като задържането при тази температура е 

6h30min. Използваната охлаждаща среда е вода 

с температура 20ºС. Изкуственото стареене при 

Т6 е проведено при температура 180ºС, при 

различни времена на задържане (таблица 3). 

Изкуственото стареене при режима Т7 се 

провежда при температура близка до работната 

на детайлите и поради тази причина 

дисперсионното твърдеене на нестандартната 

бутална евтектична алуминий-силициева сплав е 

проведено при температура 350ºС, при различни 

времена на задържане (таблица 4).  

 

Таблица 3. Работни параметри на 

изкуственото стареене след Т6 

Температура на 

нагряване, Т ºС 
Време на задържане, h 

180 ºС 10h 

180 ºС 12h 

180 ºС 14h 

180 ºС 16h 

 

 

Таблица 4. Работни параметри на 

изкуственото стареене след Т7 

Температура на 

нагряване, Т ºС 
Време на задържане, h 

350 ºС 1h 

350 ºС 2h 

350 ºС 3h 

350 ºС 4h 

 

За установяване влиянието на работните 

параметри (температура и време) на двата 

режима на изкуствено стареене след 

проведеното закаляване, върху разпределението 

на уякчаващите фази в структурата на сплавта 

AlSi11Cu5Mg е проведен микроструктурен 

анализ и е измерена макротвърдостта на 

сплавта. 

При изкуствено стареене след закаляване 

проведено при температура 180ºС и време на 

задържане 10h, основното количество отделени 

уякчаващи фази са концентрирани по границите 

на зърната на α твърдия разтвор. Те образуват 

мрежа, която не е с еднаква плътност. 

Наблюдава се незначително количество 

вторични фази разположени около евтектичният 

силиций в α-фазата (фиг. 1). Измерената 

макротвърдост на сплавта след така проведеното 

изкуствено стареене е 136 НВ2,5/62,5/30. 
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Фиг. 1. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

T6 (180ºС / 10h) x100 

 

На фиг. 2 е показана структурата на 

изследваната сплав след изкуствено стареене 

като задържането е 12h при температура 180ºС. 

И тук се наблюдава концентриране на 

вторичните фази по границите на α зърната,  и 

неравномерна плътност на изградената мрежа. 

За разлика от стареенето, при което задържането 

е за 10h, увеличавайки времето на задържане на 

12h е увеличено количеството на уякчаващите 

фази разположени около силиция в състава на 

евтектиката (фиг. 2). Отново е измерена 

макротвърдост 136 НВ2,5/62,5/30. 

Фиг. 2. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

T6 (180ºС / 12h) x100 

 

При увеличаване времето на задържане 

на 14h при избраната работна температура 

(180ºС), образуваната мрежа от уякчаващи фази 

е с най-равномерна плътност, а количество 

вторични фази разположени около евтектичният 

силиций в α-фазата е най-голямо и най-

равномерно разпределено (фиг. 3). При така 

проведеното изкуствено стареене на сплавта е 

измерена твърдост 145 НВ2,5/62,5/30. 

Фиг. 3. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

T6 (180ºС / 14h) x100 

 

На фиг. 4 е показана структурата на сплавта 

AlSi11Cu5Mg след проведеното изкуствено 

стареене при температура 180ºС в продължение 

на 16h. В следствие на големият период от време 

на задържане при работната температура се 

наблюдава промяна на плътността на мрежата 

по границите α зърната. Мрежата е прекалено 

тънка, в големи участъци е прекъсната, 

наблюдава се коагулиране на вторичните фази в 

образувания неравномерно разпределени в 

структурата на сплавта. Това е причината след 

така проведеното изкуствено стареене на 

сплавта да бъде измерена и най-ниската 

макротвърдост - 130 НВ2,5/62,5/30.  

 

Фиг. 4. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

T6 (180ºС / 16h) x100 
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Измерената макротвърдост на 

изследваната сплав след провеждане на 

термична обработка Т7, при която изкуственото 

стареене е проведено при температура от 350ºС, 

а задържането при тази температура е в 

границите 1-4h е с около 50% по-ниска спрямо 

режима Т6 (таблици 5 и 6). Резултатите 

показват, че твърдостта на сплавта е съизмерима 

при различните времена на задържане, като 

стойностите не удовлетворяват 

препоръчителната твърдост за буталните 

алуминий-силициеви сплави, която е в 

границите 90-130 HB2,5/62,5/30.  

 

Таблица 5. Твърдост на сплав 

AlSi11Cu5Mg след Т7 

 

Температура 

на нагряване, 

Т ºС 

Време на 

задържане, h 

Твърдост 

НВ2,5/62,5/30 

350 ºС 1h 65 

350 ºС 2h 69 

350 ºС 3h 69 

350 ºС 4h 67 

 

 

Таблица 6. Твърдост на сплав 

AlSi11Cu5Mg след Т6 

Температура 

на нагряване, 

Т ºС 

Време на 

задържане, h 

Твърдост 

НВ2,5/62,5/30 

180 ºС 10h 136 

180 ºС 12h 136 

180 ºС 14h 145 

180 ºС 16h 130 

 

 

При проведения микроструктурен анализ 

на изследваната сплав AlSi11Cu5Mg след 

термична обработка Т7 е установено, че 

количеството на уякчаващите фази в 

структурата на сплавта е по-малко спрямо 

режима Т6. Не се наблюдава ясно изразена 

мрежа формирана от вторичните фази по 

границите на α зърната. Наблюдава се 

коагулиране на уякчаващите фази в образувания 

с различна форма и големина неравномерно 

разпределени в структурата на сплавта.  

В структурата на сплавта, при която 

времето на задържане е от 1h, в участъците на 

струпване на вторичните фази се наблюдават 

компактни включения оцветени в бледорозов 

цвят характерен за CuAl2, както и образувания 

под формата на паяжини в бледо сив цвят 

характеризиращ фазата Mg2Si (фиг. 5) [1]. С 

увеличаване времето на задържане - 2h, 3h и 4h 

при избраната работна температура, 

количеството на уякчаващите фази намалява, 

като остава преобладаваща бледорозовата фаза - 

CuAl2 (фиг. 6, 7 и 8). Това потвърждава 

твърдението, че магнезий съдържащата фаза 

Mg2Si с повишаване на температурата е 

дифузионно подвижна и се разтваря в α-фазата. 

 

Фиг. 5. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

Т7(350ºС / 1h) x100 

 

 

Фиг. 6. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

Т7(350ºС / 2h) x100 
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Фиг. 7. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

Т7(350ºС / 3h) x100 

 

Фиг. 8. Структура на сплав AlSi11Cu5Mg 

Т7(350ºС / 4h) x100 

 

При проведените изследвания е 

установено влиянието на работните параметри 

на изкуственото стареене след закаляване, върху 

количеството и разпределението на уякчаващите 

фази в структурата на изследваната сплав 

AlSi11Cu5Mg.  

Макротвърдостта на изследвания състав 

при термична обработка Т6, при която 

изкуственото стареене е проведено при 

температура 180ºС и задържането при тази 

температура в границите 10h-16h надвишава 

препоръчителната за буталните алуминий-

силициеви сплави, което от своя страна 

предполага, че сплавта притежава якост на опън 

удовлетворяваща изискванията към този вид 

сплави.  

 След провеждане на изкуствено 

стареене след закаляване при температури 

близки до работните на детайлите – режим Т7 е 

установено, че уякчаващите фази в структурата 

на сплавта основно са под формата образувания 

с различна форма и големина неравномерно 

разпределени в структурата на сплавта. Поради 

повишената температура на изкуствено стареене 

(350ºС) в следствие на настъпилата коагулация 

на частиците на вторичните фази не се 

наблюдава характерната мрежа от уякчаващи 

фази по границите на α зърната. Регистрирано е 

намалено съдържание на уякчаващите фази в 

структурата на сплавта поради склонността на 

фазата Mg2Si при повишени температури да се 

разтваря отново в α твърдия разтвор. 

3. Заключение 

Експериментално е установено 

оптималното време на задържане (14h) при 

проведеното изкуствено стареене (при 180ºС) 

след закаляване, при което количество и 

разпределение на отделените уякчаващи фази в 

структурата на сплавта, осигуряват повишени 

якостни свойства на изследвания състав 

AlSi11Cu5Mg. 

Евтектичните и надевтектичните 

алуминий-силициеви сплави са намерили 

широко приложение за изработване на детайли 

(бутала за ДВГ) работещи при високи 

температури. Резултатите от проведените  

микроструктурен анализ и механични 

изпитвания показват, че термичната обработка 

Т7, при която изкуственото стареене е 

проведено при температура 350ºС и 

задържането при тази температура е във 

времевия диапазон 1h-4h не може да бъде 

препоръчана.  Механичните свойства на 

изследваната сплав AlSi11Cu5Mg не отговарят 

на изискванията предявени към този вид сплави. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЪГЪЛА НА 

НАКЛОНА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО ПРИ 
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Резюме: 3D печатът се развива с бързи темпове и съответно се пораждат различни 

видове дефекти. Настоящата статия разглежда дефектите при тъй наречените 

„мостови структури“. Мостовата структура е термин, който се използва за 

екструдирането на материал между две точки без да има опора отдолу. 

Ключови думи: 3Д печат, дефекти в 3Д печата, мостови структури 

RESEARCH INTO THE IMPACT OF TILT 

ANGLE ON THE QUALITY OF THE BRIDGE 

STRUCTURES IN 3D PRINTING 
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Abstract: 3D printing is developing at a rapid pace, and consequently different types of 

defects occur. This article discusses the defects in the so-called “bridge structures”. Bridge 

structure is a term used for material extrusion between two points without a fulcrum 

underneath.                                             
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1. Въведение 

Характерно за всички 3D принтери е, че 

изграждат обектите с добавяне на материал. 3D 

принтерите изграждат обектите слой по слой с 

течение на времето. За печат се използват 

различни видове материали и цветове. 

Съществуват много технологии за 3D печат, но 

най-често използваната представлява отлагане на 

разтопен материал (FDM). Технологията е 

сравнително проста, чрез нея могат да се създават 

сложни предмети от разтопен полимер. През 

дюза се екструдира полимерна нишка и 

едновременно с това дюзата или обектът се 

преместват по три взимно перпендикулярни оси, 

както е показано на  фиг.1[1]. Материалите, 

които се използват най често при тази технология 

са ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен) и PLA 

(Полимлечна киселина). С развитието на 

технологията за 3D печат по метода на отлагане 

на материал (FDM), съответно се появяват и 

много дефекти. Един от тези дефекти се появява 

при печата на т.н. „мостови структури“. 

Мостовата структура е термин, който се използва 

за екструдирането на материал между две точки 

без да има опора отдолу. Има различни методи за 

подобряване на печата при мостовите 

структури[2]. Повечето от методите дават 

задоволителни резултати и са зависими от 

механиката на конкретния модел 3D принтер. В 

настоящата статия ще разгледаме метод, който 

подобрява качеството на печат на мостовите 

структури. Методът се изразява в промяна на 

наклона и неговото влияние върху качеството на 

мостовата структура. На фиг.2 е показана 

мостова структура с проявен дефект[3]. 

 

 

Фиг. 1.   Принципна схема на FDM 

технологията за 3D печат 
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2. Описание на метода на изследване 

Методът на изследване се основава на 

експеримент, който включва печата на 3D 

мостови структури, които са изработени от ABS.  

 

Фиг. 2.  Мостова структура 

На фиг. 3 е показан отпечатания опитен 

образец, изграден от мостови структури с 

различен ъгъл на наклона на хоризонталната 

основа. 3D печатът се извършва при еднаква 

температура от 235⁰ C и скорост на печат 0,04m/s 

за всички опитни образци. На всяка една основа 

се измерва с помощта на шублер участъка, при 

който няма рехава или дефектна основа, след 

което опитните резултати се обработват чрез 

статистически анализ. 

 

 

Фиг. 3.  Опитен образец с мостови 

структури 

3. Обработка на опитните резултати 

Нелинейните по форма еднофакторни 

регресионни модели представляват нелинейни 

зависимости на резултативното явление по 

отношение на определен фактор. В нашия случай 

факторът се определя на базата на изменението 

на ъгъла на наклона при опитните образци. 

Нелинейните по форма регресионни модели 

могат да бъдат оценявани с помощта на метода на 

най-малките квадрати при наличие на останалите 

изисквания на метода. Общият вид на 

полиномните модели е[4]: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋
2 + 𝛽𝑛𝑋

𝑛 + 𝜀 

 

където: 

Y – зависимата променлива; 

X – факторната променлива; 

𝛽𝑛 – параметрите на модела; 

n – степента на модела. 

 

Най-високата степен, на която участва 

факторната променлива в модела, определя 

порядъка на полинома. Най-широко прилаган 

полиномен модел е този от втори порядък, т.е. на 

степен втора. Този модел се нарича квадратичен, 

а общият вид на квадратичния модел може да се 

запише със следното уравнение[4]: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋
2 + 𝜀 

 

След необходимото полагане можем да изведем 

регресионното уравнение, което има вида: 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 + 𝑏2𝑋
2 

 

За оценка на параметрите на квадратичния модел 

се провежда трикратно диференциране на 

остатъчната функция Σ(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2, в резултат на 

което се получава система от три нормални 

уравнения: 

 

|

Σ𝑌𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1Σ𝑋𝑖 + 𝑏2Σ𝑋𝑖
2            

Σ𝑋𝑖𝑌𝑖 = 𝑏0Σ𝑋𝑖 + 𝑏1Σ𝑋𝑖
2 + 𝑏2Σ𝑋𝑖

3  

Σ𝑋𝑖
2𝑌𝑖 = 𝑏0Σ𝑋𝑖

2 + 𝑏1Σ𝑋𝑖
3 + 𝑏2Σ𝑋𝑖

4

  

 

 За моделиране и анализ на изменението на 

качеството на печат и в зависимост от ъгъла на 

наклона на мостовата структура използваме 

натрупани статистически данни, събрани чрез 

метода на наблюдение и измерване, представени 

в таблица 1. Променливата Y представлява 

качеството на основата на мостовата структура, 

оценена визуално и измерена чрез шублер. За 

определяне на качеството са избирани и 

измерени  само участъци, които са с равна и 

хомогенна структура.   Променливата Х е 

коефициентът на изменението на ъгъла спрямо 

хоризонталната ос на мостовата структура. И 

двете променливи са представени в проценти.  

За да моделираме изменението на качеството на 

отпечатаната мостова структура като резултат от 

промяната на ъгъла на наклона прилагаме 

квадратичния модел, който има следния вид: 
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𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑋𝑖
2 + 𝜀𝑖 

Извеждаме регресионното уравнение. 

 

�̂�𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋𝑖 + 𝑏2𝑋𝑖
2 

 

За оценка на параметрите на регресионния модел 

прилагаме метода на най-малките квадрати. 

Таблица 1.  Данни от измерванията 

на коефициентите X иY 

Номер 
Ъгъл на 
наклона % 

Измерена 
повърхнина % 

i Xi Yi 

1 1,74 7,14 

2 3,49 8,57 

3 5,24 11,43 

4 6,99 12,43 

5 8,74 14,3 

6 10,51 15,9 

7 12,27 42,86 

8 14,05 64,29 

9 15,83 71,2 

10 17,62 92,86 

 

Тук е необходимо да бъде приложено трикратно 

последователно диференциране на остатъчната 

функция, в резултат на което се получава система 

от нормални уравнения. Тази система съдържа 

три уравнения, в които сумарните величини, 

съдържащи променливите Y и X се изчисляват от 

емпиричните данни. Изчисленията се извършват 

в работната среда на програмата MS Excel. 

 

Фиг. 4.  Меню за настройка на регресията в 

MS Excel 

Тъй като програмата Microsoft Excel предлага 

оценка само на линейни модели, е необходимо 

променливата X2 да бъде преструктурирана и 

предварително изчислена от изходната 

променлива X. Променливите, които ще бъдат 

използвани за извършването на регресионния 

анализ, са представени в една работна таблица 2.  

Таблица 2.  Работна таблица за оценка 

на квадратичен регресионен модел 

 
 

Стартираме модула Data в командния ред на MS 

Excel и се избира функцията Data Analysis. От 

това меню се избира командата Regression. В 

появилия се екран  на фигура 4 правим избор за 

Input Y Range и селектираме данните на 

зависимата променлива, в случая качеството на 

печат на основата на мостовата структура. В 

полето Input X Range избираме колоната с данни 

от работната таблица 2 за двете определящи 

променливи Х и Х2. След стартиране на анализа 

получаваме резултатите показани в таблица 3.  

Таблица 3.  Резултати от 

регресионния анализ 

 

 

Номер 

i

Измерена 

повърхнина 

% Yi

Ъгъл на 

наклона 

% Xi
1 7,14 1,74 3,04

2 8,57 3,49 12,18

3 11,43 5,24 27,44

4 12,43 6,99 48,85

5 14,3 8,74 76,46

6 15,9 10,51 110,36

7 42,86 12,27 150,61

8 64,29 14,05 197,31

9 71,2 15,83 250,60

10 92,86 17,62 310,59

Сума 340,98 96,48 1187,44

  
 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,984847

R Square 0,969924

Adjusted R Square 0,96133

Standard Error 6,184804

Observations 10

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 8634,979 4317,489 112,8702 4,7184E-06

Residual 7 267,7626 38,2518

Total 9 8902,742
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От таблица 3 можем да направим следните 

изводи. 

Първо, от стойността на  Multiple R или 

тъй наречения „корелационен коефициент на 

Пирсън“, можем да заключим каква е силата или 

връзката между двете променливи. При стойност 

0,98 числото е близко до единица, от което 

следва, че връзката между ъгъла на наклона на 

мостовата структура и полученото качество на 

печат е много силна. 

 Във втората колонка стойността на R 

Square или коефициентът на детерминация на 

модела показва, че 96% от стойностите на 

изменението на ъгъла на наклона на мостовата 

структура пряко влияят върху качеството на 

печат. 

 За да определим дали анализът е 

статически значим поглеждаме стойността на 

Significance F, която в случая е много малко 

число – 4,72*10-6. Числото е много по-малко от 

α=0,05, т.е. съответният параметър отхвърля 

нулевата хипотеза и регресионният анализ е 

статистически значим.  

 Също така от таблица 3 можем да 

определим и коефициентите на съответното 

регресионно уравнение. 

 
𝑏0 = 14.53 𝑏1 = −3.85 𝑏2 = 0.48 

 

За да определим кой коефициент е статистически 

значим взимаме стойността в полето P-value. При 

P-value ≤ α се отхвърля нулевата хипотеза и 

коефициентът е статистически значим.  

При P-value ≥ α се приема нулевата хипотеза и 

съответният коефициент е статистически 

незначим. От таблица 3 се вижда, че 

статистически значим е само коефициентът b2. 

 Можем да запишем квадратичния 

регресионен модел в следния вид: 

 

�̂�𝑖 = 14.53 − 3.85𝑋𝑖 + 0.48𝑋𝑖
2 

 

От горното уравнение става ясно, че при 

относително увеличение на ъгъла на наклона на 

мостовата структура с 1%, качеството на печат 

ще се повиши  с 3,85% от повърхнината на моста. 

За да определим средното очаквано 

абсолютно изменение на зависимата променлива 

Y за единица абсолютно изменение на фактора X, 

независимо с колко определящи променливи е 

представен модела, използваме коефициентите 

на еластичност и пределен ефект[4]. 

 

𝛽1 + 2𝛽2�̅� = 5.41 

 

Коефициентът на еластичност се определя от 

уравнението: 

 

𝐸 = (𝛽1 + 2𝛽2�̅�) ∗
�̅�

�̅�
= 1,53 

 

Съгласно оценения квадратичен модел, при 

увеличаване на ъгъла на наклона на мостовата 

структура с 1 процентен пункт, качеството на 

печат на хоризонталната част на моста ще се 

повиши с 1,53 процентни пункта. 

 

4.Заключение 

На базата на изложеното в доклада можем 

да твърдим, че ъгълът на наклона на мостовите 

структури оказва голямо влияние върху 

качеството на печат. Когато не може да се 

използва поддържащ материал, това е решение за 

подобряване на качеството на всички кухи 

участъци в моделите за 3D печат.  

Чрез изведените в доклада зависимости 

можем теоретично да определим нужния наклон, 

така че да постигнем предвидими резултати. 

Освен ъгъла на наклона, влияние оказват 

и други фактори, които са обект на бъдещи 

изследвания. 
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Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 14,529437 7,229573723 2,009722 0,0844

X Variable 1-3,8522962 1,717371087 -2,243136 0,059801

X Variable 20,4778111 0,086462515 5,526222 0,000882
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Резюме: Обект на настоящата статия е определяне коефициента на интензивност 

на напрежението, траекторията на пукнатината и броя на уморните цикли при 

стандартни призматични и цилиндрични стоманени образци, подложени на осово 

натоварване. Изследването е осъществено чрез вградената функция SMART Crack 

Growth към специализирания софтуер ANSYS, за различни съотношения на 

геометричните размери на образците. Резултатите са представени в табличен и 

графичен вид.  

Ключови думи: коефициент на интензивност на напреженията, ANSYS, SMART 

Crack Growth, пукнатини, стандартни пробни образци. 
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Abstract: The object of this article is to determine the stress intensity factor, the crack 

trajectory and the number of fatigue cycles in standard prismatic and cylindrical steel 

specimens subjected to axial loading. The study was performed using the built-in SMART 

Crack Growth function to the specialized ANSYS software, for different ratios of the 

geometric dimensions of the samples. The results are presented in tabular and graphical 

form. 

Key words: stress intensity factor, ANSYS, SMART Crack Growth, cracks, standard test 

specimens. 

 

1. Въведение 

Основна цел в настоящата статия е 

определяне характеристиките на 

пукнатиноустойчивост – коефициента KI на 

интензивност на напрежението, траекторията на 

пукнатината и броя на уморните цикли при 

призматични и цилиндрични стандартни 

образци. Изследването се провежда чрез модула 

SMART Crack Growth, който е част от 

специализирания софтуер ANSYS. 

Редица изследвания, които са свързани с 

проблемите в областта на механиката на 

разрушаването, са публикувани в различни 

специализирани издания. 

В статията [3] е представен нов свободно 

разпространен модул за симулиране  растежа на 

уморни пукнатини,  който се използва чрез 

софтуера Abaqus. Модула включва няколко 

различни модела на уморни пукнатини и 

използва разширения метод на крайните 

елементи (XFEM) за да бъдат осъществени 

симулациите. Анализът, който се осъществява е 

двумерен, но покрива всички необходими стъпки 

за симулиране растежа на пукнатини.  Подробно 

са описани стъпките, необходими за 
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осъществяване на симулацията от създаване на 

геометричния модел до получаване на изходните 

резултати. Валидирането на модула се 

потвърждава чрез сравняване на резултатите от 

симулациите с аналитични и експериментални 

резултати. Като основни предимства са 

посочени: 

Налична геометрия за шест стандартни 

пробни образци, което улеснява потребителя при 

използване на модула; 

Разпространението на пукнатината се 

обработва с XFEM и първоначалната пукнатина 

може да бъде определена само с помощта на 

координати. 

Наличието на пет закона за растеж на 

пукнатините от умора, пет начина за изчисляване 

на коефициента на интензивност на 

напрежението и три критерия за посоката на 

разпостранение на пукнатината. 

В [4] е представена софтуерната система 

ProCrack, която е предназначена за 

автоматизирана симулация на уморни пукнатини 

в произволно натоварени триизмерни обекти. 

Предварителната обработка и анализът на 

крайните елементи се осъществяват с помощта на 

комерсиалната софтуерна система Abaqus. 

Симулациите на растежа на уморните пукнатини 

се извършва в рамките на класическата линейно 

еластична механика на разрушение. За 

изчисляване коефициентите на интензивност на 

напрежението се използва техниката на 

подмоделиране в комбинация с интегриране. За 

илюстриране възможностите и 

производителността на симулационния 

инструмент ProCrack, са представени два 

примера. При първият пример са определени 

параметрите на пукнатиноустойчивост при 

стоманена конзола, подложена на циклично 

натоварване, а при втория пример е изследвано 

разпространението на пукнатина при вал с 

постоянно кръгово сечение, подложен на 

усукване. Резултатите от генерираната 

софтуерна мрежа на крайните елементи, както и 

получените резултати от симулациите са 

визуализирани. 

Статията [5] е посветена на проблемите, 

свързани с изчисляване коефициента на 

интензивност на напрежението (SIFs) при 

полуелиптични пукнатини, разположени в 

зоните на концентрация на напрежение при съд 

под налягане. Задачата е реализирана  числено 

чрез усъвършенстван глобално-локален анализ 

на крайни елементи (FE). За разглеждания случаи 

е характерно, че напрежението в зоната на 

пукнатината варира по трите направления. 

Зависимости за определяне коефициента на 

интензивност на напрежението за такива 

проблеми не са налични нито аналитично, нито 

числено, тъй като съществуващите понастоящем 

решения в литературата (числови резултати, 

емпирични уравнения на Нюман-Раджу, решения 

на тегловни функции и др.) са валидни само за 

равномерно разпределение на напрежението по 

аксиално и периферно наравление на съда под 

налягане и позволяват промяна само през 

дебелината. Коефициентите на интензивност на 

напрежението са представени в подходящ 

табличен формат за различни геометрични 

конфигурации при полуелиптичната пукнатина. 

Детайлите по моделирането и методологията 

използвана в анализа, са подробно обсъдени, а 

численият подход е се оказва много ефективен за 

изчисляване на интезивността на напрежение при 

полуелиптични пукнатини. 

Целта на изследването в [6] е да се 

представи симулационно моделиране на 

траекторията на разпространение на пукнатината 

в линейно еластичен материал, подложен на 

смесени натоварвания и да се изследват ефектите 

от наличието на отвор върху растежа на уморната 

пукнатина. Обект на изследване е правоъгълна 

плоча с наличие на три отвора, която е подложена 

на осово натоварване. Изследването е проведено 

при различна дебелина на геометрията. 

Функцията Smart Crack Growth (Технология за 

интелигентен растеж на пукнатините), от 

софтуера ANSYS, е използвана в ANSYS 

Mechanical APDL 19.2 за прогнозиране на 

траекторията на разпространение на 

пукнатините, както и за оценка на факторите за 

интензивност на напрежението. Критерият за 

максимално периферно напрежение се прилага 

като критерий за посока при линейна еластична 

механика на разрушение (LEFM). Според 

позицията на отвора, резултатите показват, че 

уморната пукнатина нараства към отвора поради 

неуравновесените напрежения при върха на 

пукнатината, предизвикана от отвора. 

Резултатите от тази симулация са верифицирани 

по отношение на траекторията на растеж на 

пукнатини, коефициентите на интензивност на 

напрежението и умората на материала при 

условия на натоварване в смесен режим. 

2. Описание на изследването. 

Обекти на настоящото изследване са:  

- призматичен образец с едностранна 

пукнатина; 

- призматичен образец с двустранна 

пукнатина; 

- цилиндричен образец с кръгова 

пукнатина.  

На фиг. 1, фиг.2 и фиг. 3 са представени 

схемите на изследваните обекти, а в таблица.1, 
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таблица.2 и таблица. 3 са дадени геометричните 

размери на изследваните образци.  

 

Фиг. 1.  Призматичен образец 1 с 

едностранна пукнатина. 

 

Фиг. 2.  Призматичен образец 2 с 

двустранна пукнатина. 

 

Фиг. 3.  Цилиндричен образец  с кръгова 

пукнатина. 

Таблица 1.  Геометрични размери 

на призматичен образец 1. 

 

Таблица 2.  Геометрични размери 

на призматичен образец 2. 

 

Таблица 3.  Геометрични размери 

на цилиндричен образец. 

 

Изследването е проведено с помощта на 

модула SMART Crack Growth от софтуерния 

пакет ANSYS. Този модул позволява да бъдат 

определени коефициента на интензивност на 

напрежението, посоката на развитие на 

пукнатината, както и броя на уморните цикли при 

изследваните образци. 

3. Резултати от изследването. 

В таблица 4, таблица 5 и таблица 6 са 

представени резултатите от изследването при 

трите образеца. 

Таблица 4.  Резултати за образец 1. 

 

Таблица 5.  Резултати за образец 2. 

 

Таблица 6.  Резултати за образец 3. 
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За определяне на теоретичните 

коефициенти KI при изследваните образци са 

използвани зависимости, описани в [1,2]. 

- За образеца с едностранна пукнатина: 

 ( )0. . ;I IK l F  =  (1) 

където:  

( ) 2 3 41,12 0,231 10,55 21,72 30,39IF     = − + − +  

0 /l b = ; 

- За образеца с двустранна пукнатина: 

Тук отново се прилага формула (1), при 

която: 

( ) 2 2
1 0,122cos ;

2 2
IF tg

 




    
= +     

    
 

02 /l b = ; 

- За образеца с кръгова пукнатина: 

 ( )2 22
;I

P
K Y Y

D
 = +  (2) 

където: 
2Y   и 

2Y   са тарировъчни 

коефициенти, чиито стойности се вземат от [1]. 

На фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6 са представени 

графичните зависимости за коефициента KI в 

функция от геометричните размери на образците. 

  

Фиг. 4.  Графика на коефициент KI в при 

образец 1. 

 

Фиг. 5.  Графика на коефициент KI в при 

образец 2. 

 

Фиг. 6.  Графика на коефициент KI в при 

образец 3. 

4. Заключение 

Основната задача в настоящото 

изследване е определяне характеристиките на 

пукнатиноустойчивост при изследваните 

образци, с помощта на специализиран софтуер. 

Получените резултати от симулациите за 

коефициента KI показват добро съвпадение с 

резултатите от аналитичните зависимости. Това 

ни дава основание да приемем, че и резултатите 

получени за развитието на пукнатината и 

уморните цикли също са адекватни.  

Като следваща цел за предстоящо 

изследване е реализирането на реален физически 

експеримент и сравнението между получените 

резултати от експеримента с тези, получени от 

симулацията.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. С Георгиев М., Межова Н., „Приложна 

механика на разрушаването“, Булвест 

2000, 2013. 

2. Ито Ю., Мураками Ю., Хасебэ Н., Юуки 

Р., Тоя М.,Того К., Мията X., Терада X., 

Миядзаки Н., Аоки С. "Справочник по 

коэффициентам интенсивности 

напряжений - Том 1", Мир 1990. 

3. Malekan M.,  Khosravi A.,  St-Pierre L., "An 

Abaqus plug-in to simulate fatigue crack 

growth", Springer, Engineering with 

Computers (2021). 

4. Rabold F., Kuna M., "Automated finite 

element simulation of fatigue crack growth 

in three-dimensional structures with the 

software system ProCrack",Elsever, 

Procedia Materials Science   3), p. 1099 – 

1104, 2014. 

5. Djillali S.,  Ali B.,  Hamid A., "Calculation 

of SIFs for semi-elliptical surface cracks in 

U-shaped bellows expansion joints of RR 

vessel", 13 Congrès de Mécanique  11 - 14 

Avril 2017 (Meknès, MAROC). 

6. Alshoaibi A., "Computational Simulation of 

3D Fatigue Crack Growth under Mixed-

Mode Loading", Appl. Sci. 2021, 11(13), 

5953; doi.org/10.3390/app1113595.

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 127



 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ 

ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛАСТИНИ, С ПОМОЩТА 

НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР 

РАЙЧО РАЙЧЕВ1, ИВАНКА ДЕЛОВА2 

Технически университет София – филиал Пловдив1, 2 

rpraichev@tu-plovdiv.bg1, ivankadelova@tu-plovdiv.bg2 

Резюме: Обект на настоящата статия са определяне коефициента на 

интензивност на напреженията, траекторията на пукнатината и броя на 

уморните цикли при стандартни правоъгълни стоманени пластини, подложени на 

осово натоварване. Изследването е осъществено при различни съотношения на 

геометричните размери на образците. За определяне на търсените параметри е  

използвана вградената функция SMART Crack Growth към специализирания софтуер 

ANSYS. Резултатите са представени в табличен и графичен вид. 

Ключови думи: коефициент на интензивност на напреженията, уморни цикли, 

ANSYS, SMART Crack Growth, стандартни образци. 
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Abstract: The object of this article is to determine the stress intensity factor, the crack 

trajectory and the number of fatigue cycles in standard rectangular steel plates subjected to 

axial loading. The study was performed at different ratios of the geometric dimensions of the 

specimens. The built-in SMART Crack Growth function to the specialized ANSYS software 

is used to determine the required parameters. The results are presented in tabular and 

graphical form. 

Key words: stress intensity factor, fatigue cycles, ANSYS, SMART Crack Growth, standard 

specimens. 

 

1. Въведение 

Наличието на пукнатини в детайлите 

изисква съвременни подходи, както за оценка на 

свойствата на материалите, така и при  якостните 

изчислявания на конструкциите. Тези подходи 

трябва да дават възможност да се пресметнат 

както разрушаващите напрежения, така и 

допустимите дължини на пукнатините. 

Голяма част от специализираната 

литература са свързани с методите за определяне 

коефициента на интензивност на напреженията, 

траекториите на уморните пукнатини, както и 

броят на циклите до разрушение на изследваните 

образци. 

Статия [3] е фокусирана върху 

изследването на плоски стоманени образци, с V-

образни и полуелиптични надрези. Образците са 

подложени на циклично натоварване с постоянна 

и променлива амплитуда, за да се анализира 

влиянието на ефектите от цикличното 

натоварване върху разпространението на 

пукнатината и за да се получи информация за 

експлоатационния живот на компонентите. В 

зависимост от последователността на 

натоварването, разпространението на 

пукнатината може да бъде ускорено, забавено 

или в някои случаи дори спряно, което води до 

следи в зоната на разрушение. Осъществени са 

фрактографски анализи на тестваните образци 

чрез светлиннооптична микроскопия, за да бъдат 

определени различните етапи на 

разпространение на пукнатината. Извършени са 
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числени и аналитични изчисления съгласно 

линейно-еластична механика на разрушение 

(LEFM), базирани на дву- и триизмерни модели 

за натоварвания с постоянна и променлива 

амплитуда. Всички получени резултати на 

образеца с V-образен надрез са представени в 

графичен вид. Окончателното сравнение на 

фрактографските анализи и числените 

изчисления за разпространението на 

пукнатините илюстрира разликите в резултатите 

и предоставя информация за по-прецизна оценка 

за растежа на уморната пукнатина при 

натоварване с променлива амплитуда. 

В [4] е предложена комбинация от 

FRANC2D/ (2D програма за симулация на растеж 

на пукнатини) и механична програма ANSYS (3D 

механичен анализ на разрушение). Сравненията 

между двата софтуера се извършват за различни 

случаи, като основните параметри за сравнение 

са коефициента на интензивност на 

напрежението (SIF) и траекторията на растеж на 

пукнатината.  

Растежът на пукнатината се симулира 

числено чрез метод на 3D и 2D крайни елементи 

стъпка по стъпка. Коефициентите на 

интензивност на напрежението (SIFs) се 

изчисляват чрез използване на техниката 

корелация на преместване. Процедурата се 

състои от изчисляване на SIFs, пътя на растеж на 

пукнатината, напреженията и разпределението 

на деформациите чрез инкрементален анализ на 

разширението на пукнатината. 

 Анализът на крайните елементи за 

растежа на уморна пукнатина се извършва чрез 

софтуера, базиран на закона на Парис, а 

ориентацията на пукнатината се определя с 

помощта на теорията за максимални периферни 

напрежения. Резултатите от симулацията, 

получени в това изследване, осигуряват добро 

съвпадение с експерименталните резултати за 

всички разгледани случаи. 

Основната задачи в [5] са: 

- числено моделиране траекторията на 

растеж на пукнатините в линейни еластични 

материали при смесени натоварвания; 

- изследване на ефекта от наличието на 

отвор върху разпространението на уморна 

пукнатина и броя на уморните цикли при 

модифициран образец подложен на осово 

натоварване с постоянна амплитуда; 

За реализиране на поставените задачи е 

използвана функцията SMART Crack Growth, 

която е вградена в софтуера ANSYS Mechanical 

APDL 19.2. Моделът на Парис е използван за 

оценка на издръжливостта на умора, за различни 

конфигурации на изследвания образец (MCTS). 

Подходът на изследването включва точна оценка 

на коефициента на интензивност на 

напрежението (SIFs), определяне пътя на растежа 

на пукнатината и оценка на издръжливостта на 

умора чрез анализиране разширението на 

пукнатината. Анализа на резултатите показват, 

че уморната пукнатина винаги е привлечена към 

отвора така че, или може само да извива пътя си 

и да се разпространява към отвора, или може 

само да „изплува“ от отвора и да расте по-

нататък. По отношение на траекториите на 

разпространение на пукнатината при условия на 

натоварване в смесен режим, резултатите от това 

изследване са валидирани с няколко 

експеримента за разпространение на пукнатини, 

публикувани в литературата, показващи подобни 

наблюдения. Постигнати са точни резултати от 

прогнозираните уморни цикли в сравнение с 

публикувани в специализираните издания данни, 

получени при изследването на двумерни модели. 

В [6] е представено числено моделиране 

на развитие на пукнатина при смесени 

натоварвания в линейни еластични материали и е 

изследвано влиянието на наличие на отвор върху 

разпространението на уморна пукнатина. 

Симулациите са осъществени в средата на 

софтуера ANSYS Mechanical APDL 19.2, като е 

използвана функция SMART Crack Growth 

(Технология за интелигентен растеж на 

пукнатини). Тази функция позволява да се 

прогнозира посоката на разпространение на 

пукнатината и броя на уморните цикли при 

конструктивните компоненти, използвайки 

разширения метод на крайните елементи 

(XFEM). Модел, подчинен на закона на Парис е 

използван за оценка на уморните цикли в смесен 

режим при модифицирана четириточкова греда, 

подложена на огъване и при правоъгълна плоча, 

подложена на опън. Направени са прецизни 

оценки за коефициента на интензивност на 

напрежението (SIF), траекторията на растеж на 

пукнатината и броя на уморните цикли чрез 

анализ на нарастващо разпространение на 

пукнатината. Резултатите от този анализ са 

валидирани чрез съществуващи публикувани 

научни трудове, по отношение на траекториите 

на разпространение на пукнатините при условия 

на натоварване в смесен режим. 

Обект на настоящото изследване са 

правоъгълен компактен образец и плосък 

правоъгълен образец с централна пукнатина. 

На фиг. 1 и фиг. 2 в параметричен вид са 

представени геометричните параметри на 

изследваните образци, а в таблица 1 и таблица 2 

са дадени размерите на образците при които са 

реализирани симулациите. 
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Фиг. 1.  Схематичен вид на правоъгълния 

компактен образец. 

 

 

Фиг. 2.  Схематичен вид на правоъгълния 

образец с централна пукнатина. 

Таблица 1.  Геометрични размери 

на правоъгълния компактен образец. 

 
 

Таблица 2.  Геометрични размери 

на правоъгълен образец с централна 

пукнатина. 

 
 

2. Описание на модула SMART Crack 

Growth. 

SMART (Separating, Morphing, Adaptive 

and Remeshing Technology) Crack Growth е 

вграден инструмент към софтуера ANSYS, който 

служи за изчисляване растежа на пукнатини.  

Модулът се прилага за триизмерни 

обекти и чрез него могат да бъдат определени 

коефициента на интензивност на напрежението 

KI, уморните цикли на изследваните обекти, 

както и посоката на развитие на пукнатината. 

В основата на всички изчисления , които  

се осъществяват чрез специализирания модул е 

закона на Парис: 

 
m

I

da
C K

dN
=   ;  (1) 

където: 
da

dN
 е скоростта на нарастване на 

пукнатината за един цикъл; 

IK  е диапазона на коефициента на 

интензивност на напрежението (базиран на 

миминалните и максималните стойности на 

напреженията); 

 ,C mса коефициенти, които зависят от 

материала на изследвания обект и се определят 

експериментално. 

3. Резултати от симулациите. 

В таблица 3 и таблица 4 са представени 

резултатите от симулациите на двата образеца. 

За правоъгълният компактен образец е 

изследвано влиянието на допълнителен отвор 

върху резултатите от симулацията. На фиг. 3 е 

представена схемата на образеца с наличие на 

допълнителен отвор. 

Таблица 3.  Резултати за 

правоъгълния компактен образец. 

 

Таблица 4.  Резултати за 

правоъгълен образец с централна 

пукнатина. 
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Фиг. 3.  Схематичен вид на допълнителния 

отвор при компактния образец. 

За определяне на теоретичния 

коефициент на интензивност на напрежението 

KI, са използвани следните зависимости [1,2]: 

- За правоъгълния компактен образец: 

 . ( );I I

P
K f

tb
=  (2) 

където: 

( )( )

( )

2 3 4

3

2

2 0,886 4,64 13,32 14,72 5,6
( )

1
If

    




+ + − + −
=

−

; 

0l

b
 = . 

- За правоъгълния образец с централна 

пукнатина: 

 .Y ;I I

P
K

t b
=  (3) 

където:  
2

2 2
0,38 1 2,308 2,439I

l l
Y

b b

    
= + +    

     

; 

 

На фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6 в графичен вид 

са представени резултатите от симулациите при 

правоъгълния компактен образец, а на фиг. 7 и 

фиг. 8 са представени визуализации от 

осъществените симулации. 

Получените резултати показват, че има 

добро съвпадение между теоретичния 

коефициент KI и този, получен от симулациите с 

модула SMART Crack Growth. 

Наличието на допълнителен отвор в 

образеца оказва съществено влияние както върху 

коефициента KI, така и върху броя на уморните 

цикли. 

 

Фиг. 4.  Зависимост между коефициента на 

интензивност на нпреженията и 

геометричните размери на образеца. 

 

Фиг. 5.  Зависимост между коефициента KI 

и нарастването на пукнатината. 

  

Фиг. 6.  Зависимост между уморните цикли 

и развитието на пукнатината. 

 

 

Фиг. 7.  Визуализация от симулацията на 

правоъгълния компактен образец. 
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Фиг. 8.  Визуализация от симулацията на 

правоъгълния компактен образец с 

наличие на допълнителен отвор. 

На фиг. 9 и фиг. 10 са представени в 

графичен вид резултатите от симулациите за 

правоъгълния образец с централна пукнатина. 

 

Фиг. 9.  Зависимост между коефициента KI 

и геометричните размери на образеца. 

 

Фиг. 10.  Зависимост между уморните 

цикли и развитието на пукнатината. 

Получените резултати от симулацията за 

коефициента KI при образеца с централна 

пукнатина показват добро съвпадение с 

теоретичния коефициент, определен чрез 

зависимостта  (3). Това дава основание да се 

приемат като адекватни резултатите, получени 

чрез модула SMART Crack Growth. 

6. Заключение 

Обект на настоящото изследване са 

правоъгълен компактен образец и плосък 

правоъгълен образец с централна пукнатина. 

Основната поставена задача е свързана с 

определяне коефициента на интензивност на 

напрежението KI, уморните цикли на 

изследваните обекти и развитието на 

пукнатината с помощта на специализиран 

софтуер. Сравнението между получените 

резултати за коефициента KI чрез модула 

SMART Crack Growth и резултатите от 

аналитичните зависимости показват добро 

съвпадение (разликата и при двата образеца е по- 

малка от 6%). Това дава основание да допуснем, 

че получените резултати са адекватни.  

Резултатите биха могли да имат 

практическо значение, само след тяхното 

валидиране с резултатите от реален физически 

експеримент. 
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  ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ ЗА 

СТАТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТЯЛО НОСЕЩО НА ММ С 

ЦПУ ОТ ПОЛИМЕР БЕТОН 

 
СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ 

Резюме: В статията се представят възможностите на инженерния статичен 

анализ по метода на крайните елементи (МКЕ), демонстриран върху тримерен 

виртуален прототип на корпусен детайл „Тяло Носещо“ на ММ с ЦПУ. 

Анализът е проведен с помощта на CAE системата SolidWorks. определени са 

деформациите и напреженията, необходими за оптимизиране конструктивните 

параметри на изделието на етап проектиране.  

 

Ключови думи: полимер бетон, 3D, деформации, напрежения, корпусен детайл. 

 

STRENGTH-DEFORMATION ANALYSIS OF THE STATIC 

BEHAVIOR OF A POLYMER CONCRETE BASE PART OF A 

CNC METAL CUTTING MACHINE 

SABI SABEV, PLAMEN KASABOV 

Abstract: This study presents the capabilities of the engineering static analysis 

according to the Finite Elements Method (FEM), demonstrated on a 3D virtual 

prototype of a body part "Base" of CNC metal cutting machine. The analysis is 

performed with help of CAE system SolidWorks. The deformations and pressures are 

determined which are necessary for optimizing the constructive parameters of the 

product during the design stage.     

 

Keywords: polymer concrete, 3D, deformations, pressures, body part.   

 

 

 Увод 

Корпусен елемент "Тяло Носещо" от 

носещата система на фрезови машини има 

важна роля в осигуряването на правилното 

взаимно разположение между заготовката и 

режещия инструмент. При обработката на 

тежки детайли (тип корпус), възел "Тяло 

Носещо" се явява едно от звената във веригата 

на силовите и топлинните потоци. Следствие на 

това, логично е да очакваме в корпусния 

елемент съответните деформации, влияещи 

пряко върху работната точност на машината. 

Чрез правилното оразмеряване и оптимизиране 

формата на съответния корпусен елемент се 

минимизират деформациите още на етап 

проектиране. 

Имайки  предвид сложната геометрична 

форма на болшинството корпусни елементи, 

дължаща се на множеството присъединителни 

и  

стружко отвеждащи  отвори, ребра и 

функционални закръгления, пресмятането на 

деформациите и напреженията в повечето 

случаи е много трудна и трудоемка задача.  

Физичното прототипиране и изпитване 

отнемат много време и ресурси. Всичко това 

рефлектира върху производителността, 

качеството, точността и себестойността на 

продукцията, а понякога и върху 

функционалността на определен възел.  

Пазарната икономика в условия на 

глобализацията, бързоразвиващите се пазари, 

конкуренцията в качествен и ценови аспект са 

отличителните черти в които работят 

машиностроителните фирми днес. Тези условия 

налагат неизбежното  навлизане на 
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автоматизиране  на инженерния труд във 

всички области на  машиностроенето.  

За намаляване на производствения цикъл 

се налага използването на все по-интелигентен 

и интуитивен CAD/CAM софтуер. Те дават 

възможност на инженера бързо и лесно 

постигане на жизнения цикъл за проектиране и 

производство на машиностроителният продукт. 

Изделието се проектира директно чрез 

изготвяне на 3D (тримерен) модел, от високо 

ниво на сложност. Чертежите, съобразени със 

стандартизационните изисквания, се генерират 

автоматично от системата. При промени в 

конструкцията не е необходимо да се започва 

винаги отначало, при това е възможно да се 

работи и в екип при използване на PDM 

системи (Product Data Management) за 

управление на данните за моделите, чертежите, 

спецификациите, NC - програмите и др.  

За анализирането оптималната форма и 

статичното поведение на корпусния прототип, 

по време на конструирането се извършим с 

помощта на софтуерните системи за инженерни 

пресмятания и анализ - CAE (Computer Aided 

Engineering) - компютърно подпомогнат 

инженеринг. Това обикновено е отделен модул 

към CAD системите или самостоятелен 

софтуер, използващ модели на изделието 

създадени с помощта на CAD системите и 

инпортирани към него. По този начин, при 

минимално използвани ресурси, се извършва 

проверка на качеството на изделието, преди 

още да е направена каквато и да е инвестиция 

за производството му. 

Виртуалното инженерство включва широк 

спектър от инженерни дейности като: анализи, 

симулации, оптимизации и др., свързани както 

с процеса на конструиране (CAD), така и с този 

на производство (CAM). Инженерните анализи 

са основен елемент на виртуалния прототипинг.  

Една от най-често извършваните операции 

от CAE системите върху виртуалния прототип 

е анализ по метода на крайните елементи FEA 

(Finite Element Analysis). Този метод се 

използва като универсално средство за 

пресмятания и анализ на поведението на 

механични системи при силови, топлинни и др. 

натоварвания, [1].   

Основното за този метод е, че 

непрекъснатата еластична структура на 

конструкцията се разделя на краен брой малки, 

дискретни елементи. Те биват: линейни, 

равнинни или пространствени, с проста 

геометрична форма, свързани един с друг във 

възлови точки, разположени по границите им. 

Преместванията на тези възлови точки под 

въздействието на натоварвания, приложени в 

тях са неизвестни променливи в система от 

уравнения, решението на които представя 

поведението на цялата конструкция. В задачата 

за анализ на напреженията тези уравнения са за 

статичното равновесие на възлите. Най-често 

използваните двумерни крайни елементи са 

триъгълни или четириъгълни. Двумерните 

крайни елементи се използват при решаване на 

двумерно напрегнато (деформационно) 

състояние.   

Като пространствени крайни елементи 

най-често се избират тетраедър или 

паралелепипед. От дискретизацията зависи 

точността на получените резултати, като с 

намаляване размерите на крайните елементи 

(което означава увеличаване броя им в дадена 

област) точността се повишава за сметка на 

изчислителното време, [2]. 

Въз основа на гореизложеното целта на 

изследването е: методичното представяне на 

статичния анализ за корпусен елемент "Тяло 

Носещо" от носещата система на фрезови 

машини върху САЕ система. 
 

 

2. Методика на експеримента  

Методиката за провеждане на статичния 

анализ обхваща следните мероприятия: 

 Подготовка на 3D геометричния 

модел на виртуалния прототип с помощта на 

CAD продукт; 

 Дефиниране на материалните 

константи за прототипа от полимер бетон (ПБ): 

- модул на Юнг (модул на еластичност) - E ; 

плътност на материала -  ; коефициент на 

Поасон -  ;   

 Генериране на дискретизирания 

изчислителен модел, базиран на метода на 

крайните елементи; 

 Задаване на силовото статично 

натоварване върху модела; 

 Въвеждане на ограничителните 

(гранични) условия; 

 Избор на параметрите от числените 

резултати; 

 Обработка на резултатите - 

графично и таблично. 

На база конструктивната документация, е 

генериран 3D геометричният модел на 

виртуалния прототип с помощта на CAD 

продуктa SolidWorks, фиг.1. 

Якостно-деформационния анализ за 

статичното поведение на корпусен елемент 

"Тяло Носещо" от носещата система на фрезови 

машини на CAE модула Simulation вграден в 
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SolidWorks. За целта  дефинираме изследването 

(Study name) и избираме типа на анализа 

(Analisis type) - Static.  

Задават се конкретните материални 

константи за подготвения 3D модел на от 

полимер бетон, фиг.2. 
 

 

 
Фиг.1. 3D модел на "Тяло Носещо" 

 

 

  
Фиг.2. Диалогови прозорци "Material" 

 

След етап дефиниране на материала, 

генерираме дискретизирания изчислителен 

модел, чрез създаване на мрежа  (Create Mesh) 

от крайни елементи, фиг.3. 

 

     
Фиг.3. Диалогови прозорци "Mech" 

 

От диалоговия прозорец  определяме 

параметрите на крайните елементи: едрина и 

качество на мрежата; вид на елементите - 

тетраедър; размери на елементите - минимален 

и максимален; брой на възлите и елементите и 

т.н.. 
 

 
                Фиг.4. Дискретизиран модел 

 

Към така генерирания дискретизиран 

модел, фиг.4  прилагаме реалното статично 

натоварване. Това са реакциите от силите 

пресметнати при натоварване на сачмено 

винтова двойка с пиков въртящ момент 11,5Nm 

и при номинален въртящ момент  3,75Nm, 

фиг.5. 
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Фиг.5 Резултати от проведения тест за издръжливост при 

11,5Nm и 3,75Nm 

 

 

 
Фиг.6. Силово натоварване на  3D модела 

 

Въвеждането на ограничителни (гранични) 

условия при изпитването на съставения 

изчислителен модел е показано на  фиг.7. Тук 

избираме типа на опорите (Type), в конкретния 

случай - (Fixed Geometry) непозволяваща 

транслация по трите направления.  
 

 
Фиг.7. Гранични условия 

 

Резултатите от анализа са показани по 

долу: 
 

 

 
Фиг.8 Напрежения при аксиално натоварване 11885 N 

 

 
Фиг.9 напрежения при аксиално натоварване 3875 N 
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Фиг.10 Деформации при 11885 N 

 

 

 
Фиг.11 Деформации при 3875 N 

 

3. Анализ на получените резултати  
 

1. При така направените статични 

изпитвания при нормално и максимално 

работно натоварване се наблюдава равномерно 

разпределение на напреженията по корпуса. 

Има повишено  натоварване в областта на 

лагерните вложки, фиг.10. 

2. От анализа може да се съди, че тялото се 

държи стабилно при разничните натоварвания 

и не се налагат конструктивни мероприятия . 
 

Стойностите на максималните 

напрежения, определени по четвърта (IV) 

якостна теория, са в границите на 3 до10MPa, 

фиг.8 и 9.  
 

Резултатите от настоящата работа се 

свеждат до:  

 Извършено е теоретико-методично 

представяне на етапите за провеждане на 

статичен анализ, чрез CAE системи за 

инжинерни пресмятания, симулации и анализи 

на корпусни детайли от металорежещите 

машини.  

 Генериран е 3D модел на корпусен 

елемент "Тяло Носещо" от носещата система на 

фрезови машини в CAD система SolidWorks. 

 Извършен е статичен симулационен 

анализ по метода на крайните елементи (МКЕ) 

на корпусен елемент  "Тяло Носещо", при две 

ключови натоварвания. 

 Получени са количествени 

стойности за деформациите и напреженията на 

модела.  
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АНАЛИТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СТАБИЛНОСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА 

СИСТЕМА ПРИ СТРУГОВАНЕ НА 
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Резюме: В разработката са разгледани подходите и методите за аналитично 

определяне на стабилността на технологичната система при струговане на 

сложнопрофилни повърхнини. Получените аналитични зависимости показват, че 

съществено влияние върху получаваната точност на обработваните детайли 

оказва сумарната стабилност на елементите на технологичната система 

(машина, приспособление, инструмент и детайл). 

Ключови думи: стабилност, струговане, точност 

ANALYTICAL DETERMINATION OF 

TECHNOLOGICAL SYSTEM STABILITY AT 

COMPLEX PROFILE SURFACES TURNING 

LILI RACHOVSKA, ANGEL LENGEROV 

Department of Mechanical Equipment and Technologies 

Technical University of Sofia, Branch Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: anlengerov@abv.bg 

Abstract: In the article are considered researches and methods for analytical 

determination of stability at complex profile surfaces turning. The obtained analytical 

relationships show that significant impact on the obtained accuracy of the processed parts 

renders the total stability of elements of technological system (machine, fixture, tool and 

part). 

Key words: stability, turning, accuracy 

 

1. Въведение 

При осъществяване на операциите за 

механично обработване системата машина, 

приспособление, инструмент, детайл, наречена 

технологична система, е натоварена със силата 

на рязане, масата на обработвания детайл, 

екипировката и възлите на машината, 

инерционни сили и сили на триене. Тяхното 

действие поражда премествания на елементите 

на системата в границите на съществуващите 

хлабини, контактни деформации в 

повърхнините на контакт и обемни деформации 

на детайлите. Като краен резултат се променя 

относителното положение на заготовката и 

инструмента спрямо това, което е постигнато 

при установяването и статичното размерно 

настройване и се нарушава точността на 

размерите, формата и относителното положение 

на обработените повърхнини [1, 5].  

Промяната на относителното положение 

на инструмента и заготовката породена от 

действащите сили, измерена в зоната на рязане 

по направление на размерообразуването, се 

нарича силова деформация на технологичната 

система. 

Аналитичното определяне на 

стабилността на технологичната система при 

струговане на сложнопрофилни повърхнини на 

детайлите е от съществено значение за 

точностните показатели на обработка. 

 

2. Изложение 

Точното определяне на грешките от 

силови деформации е едно от главните условия 
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за повишаване на точността при механично 

обработване. Това е от съществено значение за 

първите операции, когато се работи с големи 

дълбочини на рязане и разсейването на 

прибавката е значително. В този случай 

грешката от силовите деформации достига 80% 

от общата грешка на обработената повърхнина. 

Стабилността на технологичната система 

се определя от стабилността на нейните 

елементи [2]. Силовата деформация на 

системата 
TCy  се получава като сума от 

деформациите на машината 
My , 

приспособлението 
ПРy , инструмента 

Иy  и 

детайла Дy . 

    ТС М ПР И Ду у у у у    . 

Ако деформацията на всеки от 

елементите се представи съгласно  y =  Fp , 

ще се получи 

 

(1) 
1 1 1 1 1

ТС M ПР И Дj j j j j
    . 

 

Уравнението (1) дава връзката между 

стабилността на системата и стабилността на 

нейните елементи. 

Деформациите на приспособлението 

зависят от стабилността на супорта на струга. 

Предназначението на супорта е да осигури 

преместването на стругарския нож в процеса на 

обработването в две взаимно перпендикулярни 

направления. Поради това между отделните 

детайли и възли на супорта съществуват 

известни хлабини, което намалява стабилността 

му. За стабилността на супорта (фиг.1) може да 

се запише  

(2)  .e
суп

суп

F
j

y
  

 

    

Фиг.1 

Деформациите на приспособлението 

зависят от стабилността на патронниците и 

центрите на струга. Стабилността на машината 

зависи и от стабилността на патронника, ако 

струговането се извършва при установяване на 

детайла в патронник, или от стабилността на 

центрите при установяване на детайла на 

центри. Стабилността на патронниците и 

центрите зависи от тяхната конструкция, 

размери, дължина на рамото, натоварване и т.н. 

Неподвижните центри имат по-голяма 

стабилност от въртящите се центри. 

Деформациите на центрите влизат в общата 

деформация на предното и задното седло, 

поради което определената стабилност на 

седлата включва и стабилността на съответните 

центри. 

В началния момент на рязане, когато 

стругарският нож се намира срещу задния 

център, еквивалентната сила Fe ще действа само 

върху задното седло, поради което неговата ос 

ще се премести на разстояние y3max (фиг.2). В 

крайния момент на рязането силата ще действа 

само върху предното седйо, неговата ос ще се 

премести на разстояние у Пmах. При движението 

на ножа от задното към предното седло оста на 

детайла непрекъснато ще се завърта и премества 

в резултат на различните деформации на 

предното и задното седло [3, 4].  

Грешката във формата на обработвания 

детайл ще е  

3 max minf у у   . 

където 
3 max

3

eF
у

j
 . 

 

Фиг.2 

Стабилност на тялото на струга. 
Обикновено телата на струговете са отлети от 

чугун и са масивни, поради което силите, които 

се получават при струговането, много малко ги 

деформират. Ето защо тялото на струга може да 

се приеме за неподатливо, а стабилността, му 

безкрайно голяма. 

Като се имат предвид определените до тук 

деформации на възлите на струга, за общата 

силова деформация на машината може да се 

запише:  

 

(3) М z супу у у   

където zу е общата деформация на предното и 

задното седла на струга, включително и 

деформациите на центрите. 

j

1
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Стабилност на режещия 

инструмент. При обстьргване по схемата 

показана на фиг.1,  силовата деформация на 

режещия инструмент по направление на 

еквивалентната сила е пренебрежимо малка. 

 При обстьргване по схемата, показана на 

фиг.3, деформациите на ножа по направление на 

действащата върху инструмента еквивалентна 

сила ще имат значителна стойност, поради 

което те трябва да се вземат предвид при 

определяне на общата стабилност на 

технологичната система.  

 

 

Фиг.3 

В този случай деформациите на 

стругарския нож (инструмента)  уИ  ще бъдат  

 

(4)  
3.

,
3

e
И

F l
y

EI
  

 

а стабилността на инструмента  

 

(5)  
3

3
,e

И

И

F EI
j

y l
   

 

където: Е е модулът на линейните деформации 

на материала, от който е изработено тялото на 

ножа; 

I - инерционният момент на напречното 

сечение на тялото на ножа. 

Равенство (4) е валидно и за определяне 

на стабилността на инструмента при 

разстьргване (фиг.4). От равенство (4) се вижда, 

че за да бъде стабилността на инструмента по-

голяма, трябва да се използват стругарски 

ножове с по-голямо напречно сечение (за 

увеличаване на I) и по-малка дължина на рамото  

l. Но тъй като при разстьргване на отвори с 

малък диаметър не е възможно да се увеличава 

сечението на ножа, а рамото  l  не може да бъде 

по-малко от дължината на отвора, понякога при 

разстъргването на много малки отвори в 

точното машиностроене и уредостроенето се 

използват ножове, при които не само режещата 

част, но и тялото на ножа е изработено от 

твърда сплав с цел увеличаване на модула  на 

линейните деформации. 

 

   

Фиг.4 

Стабилността на обработвания детайл 

зависи от неговите размери, конфигурация, вида 

на материала, от който е изработен, и от начина 

на закрепването му върху машината. Под 

действието на силите на рязане обработваният 

детайл също се деформира и за стабилността на 

детайла може да се запише [1, 3] 

 

e
Д

Д

F
у

y
 . 

 

За да се изведе зависимостта между 

стабилността на технологичната система и 

точността на обработваните сложнопрофилни 

детайли, ще бъде разгледано струговането на 

известен участък от един стъпален вал (фиг.5). 

 

 
a) 

 
б) 

Фиг.5 

На фиг.5 а е показан случай, когато 

еквивалентната сила Fe предизвиква в процеса 
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на рязането преместване на върха на ножа от 

оста на детайла навън, т.е. увеличава размера 

на обработвания детайл в сравнение с размера 

на статично настройване LCH. На фиг. 5 б е 

показан обратния случай, когато силата Fe  

предизвиква намаление на размера на детайла. 

Грешката във формата на обработвания 

детайл ще бъде 

 

(6)  2 1
2 1 ,e e

Д

F F
y y

j


     

където: 1eF  и 
2eF са еквивалентни сили, които 

предизвикват изместване на върха на 

инструмента по отношение оста на детайла в 

радиално направление при обстьргване на 

съответните стъпала; j - стабилността на 

технологичната система. Ако в равенство (6) се 

положи 
e pF mF  и като се използва известната 

зависимост за определяне на напречната сила 

при струговане [1] 

 

(7) ,
nFp

Fp Fpx y

p Fp c FpF C f V K  

получава се 

 

(8) 
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Като се изходи от фиг.5, в равенство (8) 

може да се замести 

1 1 1 2 2 2 3 2 1; ;a z y a z y z z      

 

 Тогава  

 

(9) 3 ,

nFp
Fp

nFp
Fp

y

Fp c Fp

Д y

Fp c Fp

mC f V K

j mC f V K
  


 

 

където: m е коефициент, отчитащ връзката 

между еквивалентната сила Fe и 

напречната сила Fp 

CFp - константата на напречната сила; 

F - подаването; 

Vc - скоростта на рязане; 

KFp - общият поправъчен коефициент на 

силата Fp; 

3 - грешката на заготовката. 

Напречната сила е винаги положителна, 

а еквивалентната сила може да променя своя 

знак, откъдето следва, че коефициентът m може 

да бъде положителен, отрицателен или равен на 

нула. 

В равенство (9) знакът плюс се взема, 

когато m > 0, т.е. когато при обработването се 

получава увеличаване на размера на детайла. 

Знакът минус се взема, когато m < 0, т.е. когато 

при обработването се получава намаляване на 

размера на детайла. 

Отношението между грешката на 

детайла Д и грешката на заготовката з се 

нарича коефициент на уточняване и се изразява 

със зависимостта 
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 Като се анализира равенството (10) 

могат да се направят следните изводи: 

 1. Ако j0, K1, т.е. грешката на 

заготовката ще се откопира изцяло върху 

обработвания детайл. 

 2. Ако j, K0, т.е. независимо от 

големината на грешката на заготовката още при 

първия преход грешката на детайла Д = 0. 

 3. Когато m > 0, К > 0, т.е. грешката на 

детайла ще има същата посока, както грешката 

на заготовката. Напротив, когато m < 0, К < 0, 

което показва, че грешката на детайла ще има 

обратна посока на грешката на заготовката. 

Следователно, когато m < 0, независимо от това, 

че силата Fp > 0, в резултат на действието на 

еквивалентната сила размерът на обработвания 

детайл ще се намалява. 

4. Когато т =0,  К=0,  т.е. грешката на 

детайла Д=0 независимо от това, че 

стабилността на технологичната система и 

напречната сила са положителни. Причината е 

тази, че в процеса на струговането се стигнало 

до такова равновесие на действащите сили, при 

което еквивалентната сила F e  =  0. 

 5. Стабилността  j  на практика не може 

да бъде нито равна на нула, нито безкрайно 

голяма. Стабилността е винаги положително 

гранично число. 

Ако струговането на детайла се 

извършва на няколко прехода, общият 

коефициент на уточняване ще бъде  

(11) 0 1 2. ...... .nK K K K ,  

където: 1 2, , ...... nK K K  са коефициентите на 

уточняване за съответните преходи; 

n - броят на преходите. Тъй като отделните 

коефициенти 1 2, , ...... nK K K могат да бъдат по-

големи, по- малки или равни на нула, общият 

коефициент на уточняване също може да се 

получи по-голям, по-малък или равен на нула. 

 

3. Заключение 

Колкото стабилността на 

технологичната система е по-голяма, толкова 

по-малки ще бъдат грешките на обработваните 
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сложнопрофилни детайли при струговане на 

отделните преходи. Това показва, че общият 

коефициент на уточняване К0  ще се получи при 

по-малък брой преходи или операции. 

Следователно с увеличаване на стабилността на 

технологичната система се увеличава точността 

и производителността при обработването. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ГРАПАВОСТТА НА ОТВОРИ ПРИ 

КОМБИНИРАНО ОБРАБОТВАНЕ ЧРЕЗ 

РЯЗАНЕ И ППД 
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Резюме: В статията са направени експериментални изследвания на грапавостта на 

отвори на детайли от сив чугун обработвани с комбинирани инструменти за 

разстъргване и ППД. Получени са графични зависимости и регресионни модели, 

показващи  влиянието на технологичните параметри на обработка и грапавостта 

на повърхнините. 

Ключови думи: грапавост на повърхнините, отвори, пластична деформация 

EXPERIMENTAL RESEARCH ON SURFACE 

FINISH OF HOLES AT COMBINATE 

PROCESSING OF CUTTING AND PLASTIC 

DEFORMATION ON THE PART SURFACE 

BORISLAV STANCHEV, ANGEL LENGEROV, GEORGI LEVICHAROV 

Department of Mechanical Equipment and Technologies 

Technical University of Sofia, Branch Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: anlengerov@abv.bg 

Abstract: In the article are explored experimental researches on surface finish of holes 

made from cast iron treated by combinate tools for turning and plastic deformation on the 

part surface. There are obtained graphical dependences and regression models 

showing influence of technological parameters  on surface finish of the parts. 

Key words:  surface roughness, holes, plastic deformation 

 
1. Въведение 

Изискванията за високо качество в 

съвременното машиностроене налагат създаване 

на нови технологии за обработване на отворите 

в машиностроителните изделия. Задълбоченият 

анализ на причините, довели до разрушения и 

повреди, показва, че една от основните причини 

е умората на материала около естествените 

концентратори на напрежения, вследствие 

циклично натоварване на машиностроителните 

съоръжения [2].    

Във всеки конструкционен и машинен 

елемент скрепителните отвори са критично 

място от гледна точка на якост и уморна 

дълготрайност, вследствие на възникналите 

деформации от създадените разнопосочни 

натоварвания. Работните напрежения са най-

големи по абсолютна стойност в точките от 

повърхността на отвора. При наличие на стати-

чен товар пукнатиноустойчивостта на 

съответния конструкционен елемент се 

лимитира от този концентратор. Ако външният 

товар е цикличен, от повърхността на отвора 

започва зараждането и развитието на пукнатини 

от умора. И в двата случая експлоатационния 

срок на конструкционния елемент зависи от 

състоянието на материала в и около концентра-

тора, т. е. качеството на повърхностния слой на 

отвора в аспект на остатъчни напрежения и дъл-

бочина на разпределението им, грапавост и 

микротвърдост. Повишаването на уморната 

дълготрайност на отвора изисква съответна 

технология за обработване, целяща постигане на 

необходимия комплекс от свойства, а именно: 

минимална грапавост; максимална микротвър-

дост; остатъчни окръжни нормални напрежения 
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на натиск; максимална дълбочина на 

натисковата зона [3, 4].  

2. Изложение 

Целта на разработката е 

експериментално изследване на получаваната 

грапавост при процеса  комбинираво 

обработване  на цилиндрични отвори чрез 

рязане и ППД  с номиналени диаметъри 

50, 63, 70и 80mm     в образци от сив чугун 

СЧ20.  

Реализирането на обработването е 

извършено, посредством комбиниран  

инструмент за разстъргване и ППД, като 

устройството и принципа му на действие е 

разгледано в [1]. Иновативната конструкция е 

разработена върху идеята за обезпечаване на 

необходимата деформираща сила посредством 

еластична греда, работеща на огъване. Тя се 

монтира в задното седло на универсален струг 

С11МВ чрез присъединелната  си опашка . Така 

е обезпечено преместването на деформиращия 

накрайник по направление на оста на обра-

ботвания отвор.  

 

 

 

a) б) 

Фиг. 1. Експериментални образци: а) общ вид; 

б) геометрия  на образците 

 

Обект на изследване са образци тип 

втулка (фиг. 1), изработени от СЧ20.  Началната 

твърдост на заготовките е  HRC 12-16. 

Преди и след комбинираното 

обработване на отворите е направено  измерване 

на грапавостта по три  образуващи на отвора, 

разположени под 120
o
,  с измерителен уред SJ-

201 на фирма „Mitutoyo” (фиг. 2). Резултатите са 

отчетени по интегралният критерий за грапавост 

Ra.  

 

 

Фиг. 2. Установка за измерване на  

грапавостта 

 

За провеждането на експериментите са 

подготвени 18 образеца. Обработваните образци 

се закрепват в патронника на универсален струг 

С11МВ, а устройството се монтира в задното 

седло на струга. Процесът "комбинирано 

обработване чрез разстъргване и ППД" се 

извършва в условия на струйно мазане с 

охлаждаща течност - сулфорно масло. Един 

цикъл на  обработка представлява движение на 

инструмента в права и обратна посока по 

направление на оста на обработвания отвор. 

Променят се технологичните параметри на 

процеса: честота на въртене на заготовката и 

подаване за оборот. Допълнително е изследвано 

и влиянието на броя на двойните преходи.  

Целевата функция е получената 

грапавост, оценена чрез коефициента на 

редукция на грапавостта: 

(1)  ,

fin

red Ra init

Ra
k

Ra
 , 

където: ,red Rak  - коефициент на редукция на 

грапавостта; ,finRa m - крайна грапавост; 

,initRa m - начална грапавост. 

Управляващите фактори са 

технологичните параметри на процеса: честота 

на въртене на заготовката - n  и подаване за 

оборот на инструмента - f . Нивата им на 

вариране са показани в табл. 1. 

 

Нива на управляващи фактори             Таблица 1 
Управля- 

ващи  

фактори 

Долно ниво Средно ниво Горно ниво 

натур. код. натур. код. натур. код. 

, / minn tr

 1x  180 -1 355 0 500 1 

, /f mm tr

 2x  0,09 -1 0,12 0 0,17 1 
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План на експеримента и експериментални 

резултати                      Таблица 2 

N 1x  2x  Ra
init

,  

µm 

Ra
fin

,  

µm Код. Натур. Код. Натур. 

1 -1 180 -1 0,09 4,39 0,235 

2 0 355 -1 0,09 3,71 0,433 

3 +1 500 -1 0,09 3,55 0,320 

4 -1 180 0 0,13 4,26 0,500 

5 0 355 0 0,13 3,62 0,666 

6 +1 500 0 0,13 3,55 0,576 

7 -1 180 +1 0,17 4,02 1,000 

8 0 355 +1 0,17 4,55 2,026 

9 +1 500 +1 0,17 4,83 1,790 

 

Планът на експеримента и резултатите за 

грапавостта са показани в табл. 2. Резултатите за 

крайната грапавост, показани в последната 

колона, представляват осреднени стойности от  

двете наблюдения. Всяка от тях е получена като 

средна аритметична стойност на крайната грапа-

вост измерена по три образуващи от 

повърхнината на отвора.  

С програмния продукт  QStatLab  е 

извършен регресионен анализ на 

експерименталните данни и е получен следния  

регресионен модел за грапавостта в кодиран 

вид: 

(2)     

2

1 2 1

2

2 1 2

0,782 0,56 0,635 0,302

0,39 0,181

Ra x x x

x x x

    

 
 

 

Влиянието подаването на инструмента е 

значително по-голямо, отколкото влиянието на 

другия управляващ фактор 1x  -  честота на 

въртене на заготовката. Тази оценка е направена 

въз основа на значително по-голямата стойност 

на коефициентите пред 2x  и 
2

2x  сравнени със 

съответните коефициенти  1x  и 
2

1x , както и с 

коефициента, отчитащ взаимодействието между 

двата фактора.  

 

Фиг.3. Повърхнина на целевата функция  

  
 

Фиг.4. Линии на нива на целевата 

функция 

 

На фиг.3 и фиг.4 е изобразена 

повърхнината на целевата функция, като 

управляващите фактори са предствени  в 

натурални координати. Тя има минимум 

1 2( , ) 0,1922y x x  , който е при получен при 

следните стойности на управляващите фактори 

1 1,0x   , 2 0,5829x   . На тези кодирани 

стойности на управляващите фактори 

съответстват следните натурални такива: 

180 / minen tr , 0,107 /f mm tr . За образци с 

номера 2, 5 и 8 от плана на експеримента е 

реализиран последващ  двукратен и трикратен 

двоен преход, като след всеки преход е  

измервана получената грапавост. Целта на 

експеримента е да се оцени влиянието на броя 

на преходите. 

 

 

Фиг.5. Резултати за получената крайна 

грапавост след дву - и три - кратни преходи 

 на обработваните образци 

3.Заключение 

От получените резултати (фиг.5) е 

видно, че с увеличаване  броя на двойните 

преходи, грапавостта на обработените образци 

намалява, с изключение на образец номер 2. 

Като цяло, се наблюдава незначителна разлика в 

получаваната грапавост след II
-ри 

 и III
-ти

 преходи 

- получената повърхнина съответства на тази 

след фино шлифоване.  
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От експерименталните резултати (виж 

табл. 2) е видно, че редукцията на получената 

осреднена грапавост е 4,83 пъти по-малка в 

сравнение с осреднената грапавост от 

предходната обработка. 
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Abstract: The aim of the paper is to introduce the basic principles of the circular economic 

model and offer suggestions for an easier transition from traditional linear business models 

to circular economy. The performed study of European companies outlines the most 

significant economic barriers when introducing the circular economic model to production 

plants in the electronic industry. Despite significant challenges in the implementation of the 

circular economic model, high levels of sustainability can be achieved without diminishing 

the profitability of the business or reducing the number of available products and services. 

The key aspects of a successful transition to circular economy include: minimization of waste 

through recycling and requirements for extended product maintenance; practices of raising 

awareness about sustainability in target customer groups; changes in product and process 

design that allow for subsequent repair or reuse of the end product. The shift in EU policies 

and regulations toward eco-friendly manufacturing and the requirements for transitioning 

to fully circular economy dictate the need for understanding the principles and barriers for 

implementation of the circular economic model. 

 

Key words: circular economy, traditional linear economy, sustainable manufacturing, waste 

reduction, economic barriers, recycling, extended product life-cycle requirements, small and 

medium-sized enterprises, large enterprises . 

АНАЛИЗ НА ПРАКТИЧНОТО 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КРЪГОВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ В ЕЛЕКТРОННАТА 

ИНДУСТРИЯ 

ИНЖ. СТЕЛА СТОЙКОВА 

Технически университет София – филиал Пловдив 

stelastoikova21@gmail.com 

Резюме: Статията представя основните принципи на кръговата икономика и 

предлага практики за по-лесно осъществяване на преход от традиционните линейни 

модели на производство към кръгови производствени и бизнес модели. Направеното 

проучване на европейски компании разкрива значимите икономичвски бариери  пред 

въвеждането на кръгов икономически модел в производствата от електронната 

индустрия. Представени са основните аспекти на успешното осъществяване на 

кръгова икономика, които включват: редуцирането на отпадъци в производството 

чрез рециклиране и удължаване на периода на гаранционна подръжка; привличане на 

вниманието на клиентската база към ползите от употребата на екологични 

продукти; промени в дизайна на предлаганите продукти, улесняващи поправки и 

подръжка на продукта в удължени срокове и повторната му употреба. Промените 

и директивите на европейското законодатество за преход към изцяло кръгова 

икономика и екологично производство налагат нуждата от познаването на 

принципите и бариерите за практическото прилагане на кръговия икономически 

модел.   

Ключови думи: кръгова икономика, традиционна линейна икономика, екологично 

производство, намаляване на производствените отпадъци, икономически бариери, 

изисквания за дълготрайност на продуктите, малък и среден бизнес. 
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1. Introduction to circular economy. 

The circular economy is a model of 

production and consumption, which involves 

sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and 

recycling existing materials and products as long as 

possible with the aim of extending the life cycle of 

products. In practice, it implies reducing waste to a 

minimum. When a product reaches the end of its life, 

its materials are kept within the economy wherever 

possible through repair or recycling, thereby creating 

further value.  

This is a departure from the 

traditional, linear economic model, which is based 

on a take-make-consume-waste pattern. The 

traditional linear model relies on large quantities of 

cheap, easily accessible materials and energy as well 

as promotes planned obsolescence i.e. the practice of 

designing products with a limited lifespan to 

encourage consumers to buy larger quantities in 

shorter time periods. The linear model is proving to 

be unsustainable with respect to the finite supply of 

raw materials such as metal ores and the finite 

availability of non-renewable energy sources such as 

natural gas, petrol and coal. Furthermore, the 

European Union (EU) suffers from regular supply 

shortages since it heavily relies on external supply 

chains for crucial raw materials. A recent example of 

shortages includes lithium and cobalt – key materials 

in the battery supply chain. To reduce its economic 

dependence on external suppliers as well as reduce 

the waste and carbon emissions, the European 

Parliament has called for new measures to be 

implemented for gradual transition from the 

traditional linear model of economy to the more 

sustainable and ecological circular economy.  

 

 
Fig. 1. Transition to circular economy. 

 

In March 2020 the European Commission 

presented, under the European Green Deal and in 

line with a proposed new industrial strategy, the new 

circular economy action plan [1] that includes 

proposals on more sustainable product design, 

reducing waste and empowering consumers with the 

right to repair previously bought products under 

warranty conditions. Specific focus was brought to 

resource intensive sectors, such as electronics and 

ICT, plastics, textiles and construction.  

In February 2021, the Parliament adopted 

a resolution on the new circular economy action 

plan demanding additional measures to achieve a 

carbon-neutral, environmentally sustainable, toxic-

free and fully circular economy by 2050, including 

tighter recycling rules and binding targets for 

materials use and consumption by 2030 [2].  

These resolutions require that all EU 

countries adjust their manufacturing and industrial 

practices to accommodate the circular model of 

economy. Adopting circular economy on a national 

scale in manufacturing industries requires a clear 

understanding of the principles of its 

implementation.  

2. Basic principles of circular economy. 

The implementation of circular economy is 

based on three guiding principles. The principles are: 

- Minimization of waste and pollution. 

This includes reducing the damages to 

the environment from manufacturing 

activities and developing production 

cycles that reuse waste.  

- Extension of the useful life of products 

and materials. Manufacturers are 

expected to transition to circular product 

cycles that generate only recyclable 

waste. The recycled waste can then be 

resold as a byproduct to other 

manufacturers or implemented as a raw 

material in the original production cycle. 

- Regeneration of natural systems. This 

principle involves the integration of 

renewable energy sources in the 

manufacturing cycles. In the agricultural 

sector, this principle also concerns the 

implementation of sustainable farming 

and efforts towards regeneration of the 

soils as well as reduction of the use of 

harmful pesticides.  

The proper implementation of circular 

economy involves the important distinction between 

technological and biological cycles. Technological 

cycles involve the management of finite resources 

such as raw materials or fossil fuels as energy 

sources. The resources are extracted and used in 

multiple economic cycles. This is achieved through 

reuse, repair, and remanufacturing of the materials 

and resources. Biological cycles are concerned with 

the management of renewable resources. 

Biologically-based materials are designed to be 

restored into the natural systems and subsequently 

regenerated to provide renewable resources. In a 
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circular economy, consumption occurs only in the 

biological cycles. 

The transition from a predominantly linear 

economy to the circular model is a challenging task 

as it requires significant changes in the existing 

manufacturing plants to accommodate recycling of 

waste materials and waste byproducts. For 

continuous manufacturing industries such as the 

production of cement, beverages or metallurgical 

plants for lead and zinc smelting, the process of 

introducing effective recycling and anti-pollution 

measures can be especially difficult since those 

measures need to also be designed to operate 

continuously. In such cases, most problematic is the 

simultaneous operation of both main production 

lines and the recycling and waste regeneration lines 

since any bottlenecks in the main production lines 

cause delays in the recycling processes.  

There are existing barriers to implementing 

the circular economy model efficiently and those 

have to be considered in the process of transitioning 

to circular economy. 

3. Economic barriers to a circular economy 

model in the electronics industry.  

The circular economic model encloses the 

loop of materials within the product lifecycle, in 

order to reduce resource usage and energy demand. 

The economic growth in an economy with a circular 

logic is no longer achieved by producing more 

products, but by keeping them available for a longer 

time, either by implementing  extended maintenance 

as part of the warranty conditions or by including 

recycling and sustainability cycles to the existing 

production systems. Moving towards a circular 

economy and other sustainability-driven business 

models requires a fundamental change from the 

traditional product-oriented model to a model that 

puts equal value in the maintenance and service of 

the produced items. This is especially true for 

industries that report high levels of waste generation 

and unsustainable consumption patterns.   

The sector that has shown the highest growth 

in waste generation globally for the last decade 

combined with the lowest rate of recycling and 

maintenance implementation is the electronics sector 

[3]. Circular economy business models in that sector 

have been applied rarely and only fragmentally 

despite EU requirements for extended producer 

responsibility. Thus, further consideration of the 

economic barriers for implementing the circular 

economy model will be focused on this problematic 

sector.  

A control study was carried out among 41  

European companies in the electronics industrial 

sector to identify key economic barriers for 

implementing the circular economy model. 

To reflect the variety of challenges and 

opportunities experienced by different firms, an 

effort was made to interview both small and medium-

sized enterprises (SMEs) and large enterprises (LEs), 

as well as to cover different geographical regions in 

Europe as shown in Fig. 2.  

Fig. 2. Number of companies included in the 

study summarized by region and size. 

 

The results from the study are summarized in 

Table 1 and highlight several critical areas of 

improvement. The relevance of the economic barrier 

to the implementation of the circular economic 

model is an estimated percentage based on how many 

of the companies in the study identified the specific 

economic barrier and faced significant difficulties in 

overcoming the barrier. Further discussion of the 

areas of improvement and the factors driving some 

of the most problematic barriers is required. 

 

Table 1. Identified economic barriers. 

Area of 

improvement 

Economic barrier Relevance 

Financial 

Higher cost of more 

sustainable/circular 

approaches 

45% 

Lack of financial 

compensation 
13% 

Structural 

Unclear 

responsibility 

distribution 

18% 

Missing exchange of 

information 
11% 

Operational Inadequate supply 

chain management 
90% 

Attitudinal 

Risk aversion 47% 

Lack of experience 

with sustainability 
78% 

Technological 

Non-recyclable and 

non-repairable 

product designs 

54% 

Integration into 

production processes 
81% 

External 

Policies and 

legislation 
77% 

Consumer awareness  65% 

 

Supply chain barriers were experienced by 

an overwhelming majority (90%) of the companies 

interviewed, as can be seen in Table 1. The main 

factors driving this barrier as identified by the 
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companies participating in the survey are: closed or 

restricted company loops, lack of transparency in the 

supply chain, lack of easy-to-repair sustainable  

product designs.  

Companies involved in refurbishment and 

repair services for electronic devices have 

highlighted the fact that closed production loops of 

electronics manufacturers limit the opportunities for 

external recycling contracts. The lack of motivation 

to outsource recycling efforts to specialist companies 

is mainly driven by the  need to protect know-how 

and prevent leaks of crucial information about  

technological processes to competitors. This obstacle 

can be overcome through implementation of binding 

legal agreements between the electronics 

manufacturers and the companies dealing with 

recycling electronic devices. In cases where such 

agreements are in place other issues arise such as the 

higher costs of certified repair parts compared with 

non-brand alternatives. According to three of the 

companies that participated in the study, using non-

certified parts could lead to legal liability issues, 

however, that method is preferred by most of their 

clients due to the significant reduction in the price of 

the repair service if non-certified parts are used.  

Another crucial barrier experienced by the 

majority of the companies in the study (81%) is the 

integration of recycling efforts into production 

processes. Bottlenecks in the production cycles can 

cause significant delays in the waste recycling 

cycles. This requires the implementation of real-time 

monitoring of the production processes combined 

with preventive maintenance of the manufacturing 

equipment to reduce the delays caused by break-

down of equipment. 

 An innovative approach to overcoming this 

barrier is the introduction of Enterprise resource 

planning systems (ERPs). ERP systems cover 

information flows and provide the needed 

information to employees and managers to quickly 

make efficient decisions, make business processes 

more effective and help to reduce costs and increase 

revenue in the organization. The key feature of ERP 

systems is the free flow of information between 

business areas within the company, which allows 

accurate real-time data reporting and the 

implementation of machine learning and artificial 

intelligence in the process of analyzing the collected 

data. The result of the analysis is the identification of 

weaknesses in the production and recycling loops as 

well as suggestions for improvement in key areas [4].  

An important economic barrier to the wide-

spread introduction of the circular economic model 

is the lack of experience with sustainability of the 

personnel. 78% of the companies have identified the 

lack of practical knowledge about sustainability and 

its application to manufacturing cycles as a barrier. 

The lack of experience can be compensated by 

targeting company employees with workshops and 

practical seminars regarding the waste-recycling and 

sustainability of production processes. However, 

nearly half of the companies (47%) that participated 

in the study have also identified risk aversion within 

their workforce, which means that those employees 

will be less receptive towards understanding and 

implementing new policies regarding waste 

management and sustainability. To reduce negative 

reactions by their employees, the companies that 

implement new sustainability measures in their 

production lines focus on gradual step-by-step 

transition from the linear economic model towards 

the circular model rather than implementing large 

scale changes that can be negatively perceived by the 

affected employees. Lack of a circular mentality and 

compliance with circular approaches was a barrier 

faced by half of the companies interviewed. For 

some, this related to difficulties in convincing 

partners to adopt circular methods or activities. 

Among the solutions offered by the companies were 

training for their partners as well as monitoring 

compliance.     

When discussing economic barriers, it is 

important to note that policies and legislation can 

serve as both a positive driving force as well as a  

barrier to the transition towards circular economy. 

The introduction of legislation of international scope 

that encourages sustainability and outlines the steps 

of the transition to circular economy such as the 

European Green Deal and Circular Economy Action 

Plan has had a positive impact. The reason is mainly 

that the policies within the European Green Deal and 

Circular Economy Action Plan were discussed and 

drafted by the members of the EU and as such are 

very well suited to the current economic situation of 

the member states. However, 77% of the companies 

within the study have identified contradicting 

national policies that limit the possibilities for 

sustainable manufacturing and serve as an economic 

barrier. 

 A specific policy issue that arises in the 

electronics industry is the low cost of landfilling as 

well as the binding agreements between private 

manufacturers and national landfilling facilities. 

Both of those policies do not incentivise investments 

in circular and more sustainable approaches. As it is 

shown in Fig. 3 such policies can have a long-term 

negative effect on sustainability initiatives and lead 

to a reduction of recycling and refurbishment efforts 

by manufacturers. Fig. 3 shows that for the first 

quarter of 2021 more than 25% of electronics waste 

were landfilled (in controlled, sanitary or unspecified 

conditions) and 33% of electronic waste was 

disposed in open dumps. Recycling (13% of all 

electronic waste waste) and refurbishment (5% of all 
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electronic waste) efforts are significantly less 

popular than traditional waste disposal techniques 

that were established by the linear economic model. 

One of the key reasons for the lack of recycling and 

refurbishment efforts by manufacturers in the 

electronics industry is the expected high cost of such 

facilities compared to the low landfilling costs. 

Fig. 3. Percentage comparison of landfilled 

electronics waste vs. recycled waste in EU for the 

first quarter of 2021. 

 

Another issue stemming from regional and 

national policies regards extended producer 

responsibility (EPR) schemes and the way in which 

the national frameworks for EPR schemes have been 

set up in different countries. Targets regarding  the 

amount of post-production services and maintenance 

to be provided by manufacturers for  ERP schemes 

are set on an annual basis and are specified a few 

months into the year in which they apply [5]. 

Long-term planning and investment efforts  

for companies participating in the EPR schemes are 

more difficult due to the lack of visibility of future 

targets. Furthermore, EPR schemes have a very rigid 

structure regarding the management of collected 

electronics equipment, leaving little room for 

developing new sorting and recycling plants in 

different regions. Such policies and legislation 

barriers can be overcome through efforts of 

synchronization of goals of international and 

national sustainability policies.  

A key economic barrier to the 

implementation of the circular economic model is 

customer awareness regarding sustainability efforts 

of the manufacturers of electronic devices. This 

barrier was identified by more than half of the 

companies involved in the study and is related to a 

lack of awareness of how to properly recycle 

electronic waste or lack of specified collection 

centers for used electronic devices and batteries [6]. 

This hindrance is overcome by most companies with 

the introduction of extended warranties and 

possibilities for servicing and repairing devices at 

local company stores. One of the common barriers 

mentioned, especially by companies involved in 

refurbishing or remanufacturing, was that they found 

customers to be sceptical about the quality and 

reliability of refurbished products and more inclined 

towards buying newer model devices. A solution 

provided by one of the companies regarding this 

issue was to launch an eco-point application. 

Through the application customers that refurbished 

their devices in the company service centers 

collected bonus eco-points that could later by 

exchanged for a gift or a promotional service plan. 

Various economic barriers to the 

implementation of the circular economic model were 

identified by the electronics manufacturers that 

participated in the study.  Suggestions were made for 

eliminating and reducing the negative impact these 

barriers have on manufacturers. 

4. Conclusion. 

The shift in EU policies and regulations 

toward eco-friendly manufacturing and the 

requirements for transitioning to fully circular 

economy dictate the need for understanding the 

principles and barriers for implementation of the 

circular economic model. 

The aim of this paper is to present the 

circular economic model and the basic principles of 

its implementation. Key aspects of a successful 

transition to circular economy are identified as: 

minimization of waste through recycling and 

requirements for extended product maintenance as 

well as practices of raising awareness about 

sustainability in target customer groups.  

The performed study of  European 

companies outlines the most significant economic 

barriers when introducing the circular economic 

model to production plants in the electronic industry.  

Solutions to some of the key issues and economic 

barriers are offered and discussed.  

The analysis of the implementation of 

circular economy in companies within the 

electronics industry shows that despite significant 

challenges in the implementation of the circular 

economic model, high levels of sustainability can be 

achieved without diminishing the profitability of the 

business or reducing the number of available 

products and services. 
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Резюме: Иновациите са основен двигател на икономиката и отличен инструмент за 

преодоляването на различни кризисни събития. Комбинирането на новите решения със 

съвременните дигитални технологии осигурява на бизнеса мощен механизъм за развитие, 

особено в условията на засилена конкуренция или динамично изменяща се среда. Онлайн 

платформите за колективно пазаруване са отличен пример за многостранното 

приложение на иновациите и представляват модерен и ефективен механизъм за 

постигане на поставените цели на организацията. Факторите, от които зависи тяхното 

реално приложение в практиката, включват мащабите на бизнеса, технологичната 

обезпеченост, състоянието на пазара и спецификата на потребителското поведение.   

Ключови думи: иновации, бизнес, стратегия, колективно пазаруване, дигитални 

платформи, електронно пазаруване, конкурентоспособност, ефективност, фактори. 
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Abstract: Innovations are the engine of the economy and an excellent tool for overcoming various 

crisis. Combining new solutions with modern digital technologies provides a powerful instrument 

for development, especially in conditions of increased competition or a dynamically changing 

environment. Collective buying platforms offer a modern and effective mechanism for achieving 

the goals of the organization. The key factors for their successful application include the size of 

the company, the technological аpply, the state of the market and the specifics of the consumer 

behavior. 
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1. Въведение 

 

Иновациите често са онзи необходим 

елемент, който тласка предприемачеството 

напред. Без иновации бизнесът трудно би 

оцелял – от една страна, те допринасят за 

подобряване на производствените процеси, 

прецизно формиране на продуктовата 

политика, успешен подбор на целеви пазари и 

тяхното достигане, генерирането на 

конкурентни предимства и имидж. От друга 

страна, обаче, иновациите са резултат от 

постоянно изменящата се среда – 

потребителите менят своите вкусове и 

очаквания, наблюдават се трендове при 

определени категории продукти, в 

институционален аспект се налагат нови и нови 

законови изисквания към бизнеса във връзка с 

необходимостта от въвеждане на технологии и 

практики за опазване на околната среда и 
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намаляване на използваните ресурси, а 

кризисните събития оставят своя негативен 

отпечатък върху множество браншове, често 

поставяйки в „задънена улица” предприема-

чите, които са изправени пред риск от загуби, 

отлив на клиенти или дори фалит. 

 В този смисъл значимостта на 

иновациите е неоспорима. И все пак, за да бъдат 

успешни, те изискват добро управление, при 

това не на отделни елементи от иновационния 

процес, а на цялостния иновационен цикъл – от 

възникването на идея до дифузията на 

иновацията и възприемането й в самата 

организация.  Ето защо настоящото изследване 

си поставя за цел да онагледи ключовата роля 

на управлението на иновациите и по-конкретно 

основните фактори за тяхното реално 

приложение, за да се гарантира успешното 

функциониране на съвременните предприятия. 

Текстът предлага пример от българската 

практика – обект на изследване е Grabo.bg, 

лидерът в областта на колективното пазаруване 

в България от самото си създаване до днес, като 

изборът на конкретната организация е 

продиктуван от множеството позитиви на 

нейния мениджмънт, включително доброто 

управление на иновациите и различните 

фактори, имащи отношение към тяхното 

приложение. 

 Освен необходимия теоретичен обзор 

по разглеждания въпрос и дефинирането 

същността на иновацията като понятие, в хода 

на работа предстои да бъдат реализирани и 

няколко задачи като: представяне на бизнес 

профила на организацията; проследяване на 

няколко примера от дейността на обекта на 

изследване, с цел установяване на различните 

видове иновации, внедрени от фирмата; 

описание на различните елементи от процеса на 

управление на иновациите, включително 

извеждане на проблемите, които могат да 

възникнат в хода на работа. 

 Всички тези задачи се очаква да 

допринесат за постигане на поставената цел, 

както и за извеждането на обосновани изводи 

за във връзка с това кои фактори оказват най-

силно влияние върху ефективността на 

иновациите в избрания обект. 

 

2. Същност на иновациите и основни 

фактори за тяхното приложение 

 

 През последните години както в 

литературата, така и в практиката се отделя 

особено внимание на иновациите, като 

причините за това са различни, но ключова сред 

тях се оказва фактът, че динамичното развитие 

на предприемачеството се дължи преди всичко 

на здравата му връзка със стремежа към 

иновации. Но какво всъщност се влага във 

въпросното понятие? 

 За първи път този термин се използва 

от Й. Шумпетер през 1911-та година в неговия 

труд „Теория на икономическото развитие”. 

Етимологичният произход на понятието идва 

от латински език, където „novatio” означава 

„обновление”, „нововъведение на нещо”, а 

представката “in” се свързва с концепция за 

начало, т.е. въвеждане в употреба. 

Следователно, в чисто етимологичен аспект 

„иновацията” се тълкува като „въвеждане на 

нещо ново” [1]. 

 Именно този смисъл влага и Шумпетер, 

според когото иновацията представлява 

някакво целенасочено изменение с цел 

внедряване и използване на „нови видове 

потребителски стоки, нови производствени и 

транспортни средства, пазари и форми на 

организация на производството”[2]. 

 Една от основните дефиниции в 

литературата, предложена от OECD, разглежда 

иновацията като „въвеждане в употреба на 

някакъв нов или значително подобрен продукт 

(стока или услуга) или производствен процес, 

на нов метод за маркетинг или на нов 

организационен метод в търговската практика, 

организацията на работните места или 

външните връзки, които създават пазарни 

предимства и при това повишават 

конкурентоспособността на фирмите”[3]. 

 Според Shoham и Fiegenbaum 

иновацията е основен двигател и източник на 

конкурентоспособност и конкурентни  

предимства,  който подобрява резултатите на 

фирмата, но освен това е и ключов фактор за 

тяхното оцеляване. В съвременната практика, 

белязана от особено високи равнища на 

конкуренция в почти всеки бранш и постоянни 

промени във външната среда (най-вече по 

отношение на растящите очаквания на 

потребителите, огромния избор на стоки и 

услуги от всяка точка на света и натиска от 

конкурентните организации), именно 

иновациите са това, което тласка 

предприемачеството напред и спомага за 

оцеляването на предприятията. 

 Важно е да се подчертае, че 

организациите, които се считат за 

„иновативни”, са винаги една стъпка пред 

своите конкуренти, тъй като постоянно се 
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стремят да развият своята дейност и да намерят 

неразвити пазарни ниши, да удовлетворят нови 

потребности, да създадат революционно нов 

продукт или да добавят нещо към вече 

съществуваща стока или услуга с цел нейното 

подобрение. Следва да цитираме Й. Роуз [4], в 

чиято статия „17 характерни черти на 

иновативните организации” са обобщени 

основните черти на иновативната организация. 

Според автора предприятията, които могат да 

се приемат за иновативни, се отличават с: ясни 

визия, цел и мисия; гъвкавост и възможност за 

бърза адаптация към промените във външната 

среда или вътре в организацията; постоянно 

търсене на нови продукти, нови пазари и нови 

начини за работа; креативност; изместване на 

йерархията от екипния дух и колективната 

работа; предпочитане на открита комуникация 

пред формалните процедури; висока оценка на 

индивидуалността и разнообразието; 

поощряване на любопитството и търсенето на 

новото. 

 Всички тези специфични особености 

имат отношение към факторите за ефективното 

реализиране на иновациите, особено в силно 

динамично среда. Правилното разбиране на 

значимостта на иновациите изисква и 

познаването на техните възможни проявления. 

В литературата съществуват множество 

класификации въз основа на различни критерии 

– например „теглени“ и „тласкани“; външни и 

вътрешни; продуктови; според степента си на 

новост и т.н., но настоящото изследване 

предстои да се фокусира не толкова върху 

видовете иновации, колкото върху факторите за 

тяхното реализиране.  

 В тази връзка е редно да се уточни, че 

без значение към кой вид може да бъде 

съотнесена дадена иновация, цялостният 

иновационен процес зависи в значителна 

степен от неговата дифузия, т.е. начина, по 

който конкретното нововъведение се 

имплементира в дейността на организацията и 

се разпространява в нейните основни процеси. 

Именно дифузията на иновацията е това, което 

определя нейната ефективност и икономическа 

обоснованост. На Фиг. 1 е представен 

схематично процесът на дифузия, както и 

основните фактори, влияещи върху него. 

 
Фиг. 1 – Дифузия на иновациите 

 Видимо е, че приложението на 

иновациите зависи от фактори като степента на 

развитие на науката и технологиите, обществе-

ните потребности и изследователската дейност 

на самите компании – доколко познават таргета 

си, от какво се нуждае пазарът и т.н. 

 

3. Иновациите в платформите за 

колективно пазаруване 

 

 За да добие работата практически 

характер, е необходимо представената в 

предходната част теоретична информация за 

същността на иновациите да бъде разгледана 

през призмата на реална организация, 

отличаваща се именно със своята 

иновативност. За обект на изследване е избрана 

българска фирма, която от самото си създаване 

до настоящия момент заема лидерската 

позиция в своя бранш, а именно – Grabo.bg. 

Това е онлайн платформа, която извършва 

електронна търговска дейност в областта на 

колективното пазаруване. Фирмата е създадена 

през 2010 г., в град Пловдив, а с течение на 

времето добива местни представителства в 

София, Варна, Бургас, Стара Загора и други 

големи областни градове. Организацията 

извършва своята търговска дейност 

двустранно, т.е. може да бъде съотнесена към 

B2B2C-модела, тъй като едновременно 

извършва В2В и В2С-дейност, както следва: 

1. За крайния потребител – Grabo.bg продава 

ваучери за колективно пазаруване за 

определени стоки или услуги, които клиентът 

закупува на промоционална намалена цена (с 

20-90% по-ниска от текущата продажна цена), 

която може да ползва при определени условия: 

срок на ползване, предварителна резервация, 

количество, цени за доставка, избор между 

налични продукти на място и т.н.; 

2. За бизнеса – собствениците на бизнес от 

различни сектори могат да рекламират своя 

продукт или услуга, без реално да заплащат за 

това. Те дължат единствено процент комисиона 

за всяка реализирана продажба на оферта, а за 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 155



сметка на това получават една особено широка 

потенциална аудитория. 

 Grabo.bg е преди всичко услуга за 

собствениците на бизнес, които са в своя 

начален етап на развитие от гледна точка на 

жизнения цикъл на тяхната фирма или продукт, 

тепърва предстои да привличат клиенти, да 

генерират конкурентни предимства, да 

създават мрежа от лоялни потребители и да се 

наложат в своя сектор.  

От друга страна, платформите за 

колективно пазаруване се оказват верен 

помощник за бизнеса не само в началната фаза 

на въвеждане, но и в по-крайните фази на 

жизнения цикъл – например в края на тяхната 

зрялост или във фазата на спад, когато 

предприятието започва да генерира все по-

малко приходи от продажби, а интересът на 

потребителите към предлаганите от тях стоки 

или услуги драстично намалява и/или се 

измества към друг продукт. Важна е ролята на 

колективното пазаруване и в кризисни 

ситуации, които оказват неблагоприятно 

влияние върху различни сфери. Ярък пример за 

това е пандемията Covid-19, която от началото 

на 2020-та година въздейства крайно негативно 

върху немалко сфери, включително и в 

хранителната индустрия, ресторантьорството и 

индустрията на гостоприемството като цяло. 

При разглеждането на факторите, 

имащи отношение към иновационната дейност 

на компанията, следва да се добави и фактът, че 

Grabo.bg реализира най-голям брой продажби 

на ваучери за две категории услуги, част от 

богатото портфолио на компанията. Това са 

офертите за туризъм и офертите за 

ресторантьорска продукция. Следователно, те 

се приемат като най-важни за компанията и 

всеки спад в продажбите и интереса на 

потребителите е причина за търсене на 

подобрения, респективно нововъведения. 

За да се създаде иновационен профил на 

организацията, е необходимо да бъдат 

анализирани основните фактори, които 

дефинират нейната степен на иновативност. 

Сред ключовите фактори, характеризиращи 

възможностите за развитие на организацията, 

могат да бъдат включени следните: 

1. Големина на фирмата – към момента в 

Grabo.bg работят 75 служители, разпределени в 

различните офиси в страната. Това причислява 

фирмата към средните предприятия (повече от 

50 и по-малко от 250 служители); 

2. Начини на създаване на технологично 

нови или подобрени продукти – спецификата 

на продукта, предлаган от Grabo.bg, изисква 

използването на различни евристични методи, 

които целят изваждането на пълния криейтив, 

т.е. творчески потенциал и креативност на 

екипа. Необходимостта от нови продукти се 

установява в следствие на: 

 преглед и анализ на пазара – търсене на 

потребителите, дейност на 

конкурентите, анализ на дейността на 

сходни организации в чуждестранната 

практика; 

 динамиката във външната среда – 

търсене/предлагане; изменения в 

законите; налагане на някакви 

ограничения; възникване на нови 

пазарни възможности или нови 

продукти, които да бъдат предлагани в 

платформите за колективно пазаруване; 

 вътрешнофирмени анализи и отчети – 

приходи от продажби, брой продадени 

оферти от даден вид, индивидуален 

брой импресии за отделните 

продуктови категории и т.н. 

3. Какви източници на информация се 

използват при създаването на иновация – 

както вътрешни, така и външни. Вътрешната 

информация се синтезира удобно от 

използвания софтуер, разработен и поддържан 

от IT-отдела на компанията. В CRM-

платформата могат да бъдат изготвени 

всякакви анализи, които да послужат за 

съставянето на иновационна стратегия и 

политика на организацията. 

4. Институционални взаимодействия при 

осъществяване на иновации – Grabo.bg е част 

от „Нетинфо”, под чиято шапка са значителни 

телевизионни и електронни медии като „Нова 

телевизия”, VboX7, Vesti.bg, „Дарик”, ABV, 

Sinoptik.bg, „Гювеч” и други. По данни на 

„Нетинфо” Grabo.bg регистрира най-голям 

брой посещения – 2 564 546 визити в сайта, за 

сравнение – платформата VboX7 отчита около 

1.2 млн. реални потребители (според Google 

Analytics за м. януари 2021 г.). 

 Самият продукт, предлаган от 

платформите за колективно пазаруване, е 

иновативен по своята същност. Той обслужва 

интересите едновременно на потребителя и на 

бизнеса, като предлага изгодна цена на клиента 

и неограничена възможност за реклама на 

търговеца, при това на много ниска цена в 

сравнение с традиционната реклама. Тук 

финансовите ресурси, които фирмата трябва да 

отдели за реклама в сайтовете за групово 
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пазаруване, се равняват на сумата от 

реализираните покупки на ваучери, т.е. всички 

онези потребители, които виждат, но не 

купуват офертата, също биват достигнати като 

потенциални клиенти, при това напълно 

безплатно за бизнеса. 

 Платформите за колективно пазаруване 

могат да предлагат нови решения по отношение 

на иновационната си политика постоянно. Това 

е така, защото те оперират изцяло онлайн, което 

им позволява да получават точните данни за 

ефективността на своята дейност – кои оферти 

се търсят и кои имат нужда от смяна; коя таргет 

група е най-активна; от какво биха имали нужда 

по-слабо активните целеви групи; какво 

предлагат конкурентите; какви са тенденциите 

в световен мащаб и т.н. Всичко това може да 

послужи за ориентир каква иновация да се 

предложи, за да се отговори на нуждите на 

крайния потребител и на тези на бизнеса. 

 

3. Тенденции в разглежданата сфера и 

конкретни примери 

 

 В предходните страници стана ясно, че 

колективното пазаруване само по себе си е 

иновативно, а иновациите в сектора се 

улесняват от високата степен на гъвкавост, 

технологична обезпеченост и познаването 

както на бизнеса, така и на потребителите. 

Маркетинговите проучвания също са 

значително улеснени главно поради факта, че 

цялата дейност на анализираните платформи е 

онлайн, а това означава бързина и възможност 

да се следва динамиката на пазара. 

 Например, когато през 2012-та година 

платформата отчита видим интерес към 

покупката на оферти за почивка, в основния 

офис на компанията се обособява отдел 

„Резервации и туризъм”. Звеното работи 

активно за популяризирането на 

туристическите си продукти, което към 2014-та 

година поставя Grabo.bg (и други конкурентни 

сайтове) в много по-изгодна позиция на 

туристическия пазар в България и броят 

закупени и резервирани почивки през платфор-

мите за колективно пазаруване вече е по-голям 

от този на традиционните туристически 

агенции и туроператори. Причините за това са: 

- по-ниската цена; 

- сигурността, която дава компанията – 

Grabo.bg възстановява пълната сума, ако 

потребителят се откаже от пътуването в 

рамките на валидност на ваучера; 

- съгласно действащото законодателство в 

страната, сайтовете за колективно пазаруване 

също се регистрират като туристически 

агенти; 

- удобството на онлайн пазаруването – 

възможност за сортиране на оферти по 

дестинация, категоризация, дати на пътуване, 

тип изхранване, включени допълнителни 

услуги и други критерии, съгласно нуждите на 

потребителя в удобно за него време и от всяко 

устройство с достъп до интернет; 

- спонтанност – решения за пътуване „от днес 

за утре”, с възможност за настаняване на 

следващия или още в същия ден; 

- наличие на рейтингова система – всеки 

регистриран в Grabo.bg потребител, който е 

закупил и използвал дадена услуга, може да 

остави коментар и оценка на доставчика, което 

помага на клиента при избор. 

 Друга иновация, която Grabo.bg 

прилага като част от своята иновационна 

политика през годините, е възможността за 

Cashback. Още през 2017-та година 

организацията започва серия от дейности, 

насочени към стимулиране на потребителя да 

закупи продукти на платформата. Идеята за 

cashback е реализирана от маркетинговия отдел 

на Grabo.bg и има различни приложения през 

годините. Кешбекът се изразява в следното – 

клиентът закупува конкретен продукт от Grabo, 

след което в неговия виртуален портфейл се 

възвръща определен процент от стойността на 

реализираната покупка. Кешбек кампания се 

изпълнява и през лятото на 2021-ва година – 

„Грабни повече от лятото“, като за всяка 

реализирана покупка клиентът получава 5% от 

сумата във виртуалния си портфейл. 

 През 2020-та година компанията отново 

показва пример за отлично реализирана 

иновация. Тя е изцяло съобразена с текущата 

пазарна ситуация и свито потребление като 

резултат от Covid-кризата. През 2020-та година 

в следствие на обявената пандемия в България 

през месец март, затварянето на огромен брой 

физически търговски обекти, фалирането на 

немалко бизнеси и драстичното свиване на 

потреблението на стоки и услуги от вторичен 

характер, Grabo.bg взема бързото решение за 

стартиране на кампанията „Купи и подкрепи”. 

При нея ваучерите са с удължена валидност – 

вместо стандартните 30-60 дни ваучерите важат 

до края на годината. 
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4. Заключение 

 

 Приложението на иновациите в 

платформите за колективно пазаруване зависи 

от множество фактори както от външната,  така 

и от вътрешната за организацията среда. В 

разгледания пример с Grabo.bg става ясно, че 

най-голямо е въздействието на следните 

фактори: спецификата на електронното 

пазаруване като цяло и произтичащите от нея 

предимства като бързина, удобство и лесно 

сравнение на голям брой сходни продукти; 

силната гъвкавост и възможност за бърза 

адаптация към променящата се динамична 

среда; познаването на потребителя и 

прецизното таргетиране; високата степен на 

креативност; ориентираността към резултати. И 

все пак ниската цена на продуктите в сайтовете 

за групово пазаруване са ключов фактор, който 

мотивира потребителя и гарантира успешната 

търговска дейност на компанията дори и в 

условия на криза. 
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1. Въведение 

В настоящия доклад обект на изследване са 

предприемаческите екосистеми на малките и 

средни предприятия във винарската промишленост. 

Акцентът на изследването е какви решения и 

действия трябва да се предприемат, за да се 

развият, модернизират и да се достигнат 

конкурентни предимства на малките и средни 

предприятия от винарският сектор, за да се избегне 

изместването и постепенното им унищожаване от 

големите винарни. Това може да е и принос за 
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решаване на демографските проблеми и 

обезлюдяването на селските райони и тяхното 

развитието.  

В изследването е използван метода на 

диверсификация, като средство за развитие.  

Диверсификация е „предприемане на 

действия за разработване на по-широк спектър 

от продукти, интереси, умения и т.н., за да бъде 

по-успешен бизнеса или да се намали рискът; 

процесът на промяна, така че да има по-голямо 

разнообразие“ [1]. 

В изследваната литература се откриват 

различни дефиниции за предприемаческа 

екосистема:  

1. „Предприемаческата екосистема е 

набор от различни индивиди, които могат да 

бъдат потенциални или съществуващи 

предприемачи, организации, които подкрепят 

предприемачеството, които могат да бъдат 

бизнеси, рисков капитал, бизнес ангели и банки, 

както и институции като университети, агенции 

от публичния сектор и предприемачески процеси, 

които се случват в екосистемата, като например 

зараждане на бизнеси, броя на фирмите с висок 

потенциал за растеж, серийните предприемачи и 

тяхната предприемаческа амбиция“[2]. 

2. „Най-общо предприемаческата 

екосистема е съвкупност от условия (фактори), 

които влияят върху развитието на 

предприемаческата дейност“ [3]. 

Моделът за анализ на подхода към 

стратегиите за растеж на продуктовия пазар е 

разработен от Ансоф през 1965 г. [4]. Основните 

оси на матрицата са нови или съществуващи 

продукти и нови или съществуващи пазари. 

Матрицата има четири квадранта: 1) навлизане 

на пазара със съществуващи продукти на 

съществуващи пазари. Това е най-сигурната 

стратегия. При нея фирмата познава пазара и 

залага на увеличаване на продажбите на 

съществуващи продукти в съществуващи 

пазари; 2) разработване на нов продукт, което 

включва нови продукти, въведени на 

съществуващи пазари; 3) развитие на пазара, 

което включва намиране на нови пазари за 

съществуващи продукти; 4) диверсификация, 

която включва нови продукти на нови пазари. 

Съвременният практикуващ маркетинг може да 

намери матрицата за полезна главно за добре 

дефинирани пазари и осезаеми продукти.  

Матричната рамка може да се използва 

за разработване на продуктови стратегии за 

различни стратегии за пазарен растеж:  

1. Стратегията за навлизане на пазара или 

проникването на съществуващия пазар със 

съществуващ продукт се счита за стратегия с най-

нисък риск. Това може да включва по-агресивни 

маркетингови и търговски кампании около 

съществуващия продукт. Резултатите могат да 

включват увеличаване на покупките извършени 

от съществуващи клиенти, насърчени от 

атрактивни цени или оферти с отстъпки при 

закупуване на стоки и услуги в по-големи 

количества. Това може да е в резултат на по-

интензивно проучване на клиентите и 

фокусирани действия, например целево 

изпращане на подходящи оферти на редовни 

клиенти. Алтернативно, това може да бъде 

постигнато чрез агресивно изграждане на пазарен 

дял, т.е. спечелване на клиенти от конкуренти на 

съществуващия пазар.  

2. Навлизане на нови пазара, със 

съществуващи продукти, тази стратегия е с по-

висок риск. Този стратегически подход търси 

нови пазарни сектори, които са слабо развити или 

които са по-малко съобразени с цената от 

съществуващия пазар. Това може да включва 

разработването на нови канали за дистрибуция 

или нови търговски обекти. Тя може също да 

включва нови географски пазари за 

съществуващите продукти, например чрез 

лицензиране, агенти или дистрибутори.  

3. Разработването на нови продукти за 

съществуващите пазари, често може да бъде най-

тежката инвестиционна програма поради 

разходите, свързани с производството и 

маркетинг на нов продукт. Това може да включва 

разработването на продукти, базирани на нови и 

неизпробвани технологии. 

4. Диверсификацията, разработването на 

нови пазари с нови продукти, се счита за най-

висок риск. Това ще отведе компанията до пазари 

и цикли на разработване на продукти, в които тя 

няма опит. Това може също да принуди 

компанията да направи придобивания или да се 

слее с други компании, за да спечели или 

пазарни, или продуктови активи [5].  

2. Изложение на доклада 

Целта на изследването е да представи 

възможности за предприемачески стъпки към 

повишаване нивото на пазарно представяне на 

малките и средни предприятия във винарския 

отрасъл спрямо големите конкурентни 

винопроизводители.  

В настоящото изследване са представени 

няколко предприемачески решения за 

диверсификация на производството: 

2.1. Производство на биологично вино, 

като допълнителен бранд към конвенционалното 

производство. Биологичното вино се произвежда 

от биологично грозде, третирано само с 

позволените от европейските норми за 

биопроизводство продукти и използване на 
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разрешените от добавки. Биологичното вино е 

произведено с контролирани и ограничени 

допустими препарати и добавки. За да бъде 

етикетирано като биологично, виното трябва да 

отговаря на специфични стандарти и е обект на 

контрол от сертифициращи органи [6], които 

могат да са публикувани в база данни на 

производителите, преработвателите и търговците 

на земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин [7]. 

Европейският съюз дава следното 

определение за биологично производство:  

„Биологичното производство е съвкупна 

система за управление на земеделието и 

производство на храни, в която се съчетават най-

добри практики по отношение опазване на 

околната среда, висока степен на биологично 

разнообразие, опазване на природните ресурси, 

прилагане на високи стандарти за благосъстояние 

на животните и производствен метод, съобразен с 

предпочитанията на някои потребители към 

продукти, произведени чрез използване на 

естествени вещества и процеси. По този начин 

методът за биологично производство изпълнява 

двойна обществена роля, като от една страна 

обезпечава един специфичен пазар, отговарящ на 

потребителското търсене на биологични продукти, 

а от друга страна доставя обществени блага, 

допринасящи за опазване на околната среда и 

благосъстоянието на животните, както и за 

развитие на селските райони“ [8]. 

На 08.02.2012 г. в Официалния вестник на 

Европейския съюз е публикуван Регламент 

203/2012 за правилата и изискванията за 

производство на биологично вино. В резюме могат 

да се представят основните изисквания на новия 

регламент:  

− разрешени продукти и вещества; 

− разрешени и забранени енологични 

практики; 

− използването на серен диоксид; 

− етикетиране; 

− сертификация на количества от 

предходни години; 

− разрешените съставки от земеделски 

произход [9]. 

В Таблица 1 е представен списък на 

продуктите и веществата разрешени за 

производство на вино (съгласно условията на 

употреба описани в Приложение I А на ЕЕС 

606/2009 [10]: 

Таблица 1.  Позволени продукти и 

вещества за производство на вино. 

Вид практика 
Позволени продукти или 

вещества 

Ферментация - Дрожди*; 

- Млечнокисели бактерии. 

Центрофугиране и 

филтрация 

- Перлит;  

- Целулоза;  

- Диатомит. 

Аериране и 

окисляване 

- Въздух; 

- Газообразен кислород. 

Хранене на 

дрождите 

- Двуамониев фосфат; 

- Тиаминов дихлорхидрат. 

Избистряне - Белтъчен албумин*; 

- Казеин; 

- Калиев казеинат; 

- Ядивен желатин *; 

- Рибен клей*; 

- Растителни протеини от 

пшеница или грах*; 

- Бентонит; 

- Силициев диоксид; 

- Танини*; 

- Пектолитни ензими. 

Използване за 

създаване на 

инертна 

атмосфера и за 

защитаване на 

продукта от 

въздуха 

- Азот; 

- Въглероден диоксид; 

- Аргон. 

Повишаване на 

киселинното 

съдържание 

Млечна киселина; 

- L(+) винена киселина. 

Намаляване на 

киселинното 

съдържание 

- L(+) винена киселина; 

- Калциев карбонат; 

- Неутрален калиев тартарат; 

- Калиев бикарбонат. 

Стабилизация или 

консервиране 

- Серен диоксид; 

- Калиев бисулфит; 

- Калиев метабисулфит; 

- Лимонена киселина. 

Допълнение - Смола от алепски бор; 

- L-аскорбинова киселина; 

- Въглероден диоксид; 

- Танини*; 

- Метавинена киселина. 

Използване - Въглен за енологични цели; 

- Калиев битартарат; 

- Калиев алгинат; 

- Акациева гума (арабска 

гума)*; 

- Меден цитрат; 

- Меден сулфат (до 

31.07.2015); 

- Дъбов чипс; 

- Азот (за барботаж ); 

- Калциев сулфат (само за 

“vino generoso” или “vino 

generoso de licor”). 

(*) Получени от биологични суровини, ако са 

налични. 

Източник: Приложение VIIIa на ЕЕС 889/2008. 

Все повече потребители търсят и се 

интересуват от природно чиста и натурална 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 161



 

продукция, за която са готови да заплатят по-

висока цена и да получат по-високо качество.  

„В България има ниско ниво на 

замърсяване на околната среда с пестициди и 

химически торове, подходящо териториално 

разположение на лозята, сортова структура с 

необходимите качества, специалисти и 

работници с подходящи знания и умения“ [11]. 

Това означава, че са налице основните 

необходими предпоставки, които позволяват в 

отрасъла да се прилагат принципите на 

биологичното производство.  

Българските винопроизводители имат 

възможност да се възползват от нови мерки за 

подпомагане на земеделските стопани относно 

биологичното земеделие, а това е още едно 

предимство за развитието на това направление. 

2.2. Отглеждане на стари винени 

сортове грозде – засаждане, както на стари 

български сортове лози, които са вече на 

изчезване, така и нови сортове.  

Тези дейности намират подкрепа в новите 

мерки за подпомагане на биоразнообразието в 

България. Една от тях e проект „SOS за 

застрашени традиционни сортове лозя“ по 

Програма за сътрудничество “Interreg V-A Greece 

– Bulgaria” и е финансирана от Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансиране. Изпълнителната агенция по 

лозата и виното е водещ партньор на “VineSOS” 

[12]. „Основната цел на проекта е да се насърчи и 

даде възможност за дългосрочно опазване на 

лозята, особено тези в Натура 2000 и освен това 

да се подобри консервационният статус на 

местните сортове лози; да анализира и поддържа 

местни видове чрез съвместна научна 

работа“ [13].  

Други алтернативи, от които могат да се 

възползват винопроизводителите са: 

2.3. Въвеждане на нови за страната или 

региона винени сортове лози, редки или по-

малко известни, но с изключителни качества. 

2.4. Добавяне на т.нар. „купажиране на 

вино“ или смесване на различни видове вина за 

получаване на по-добър и по-качествен продукт. 

2.5. Преработката на отпадъци и 

използването им за вторични цели.  

Глобалното замърсяване, отпадъците и 

необходимостта от преработването и 

редуцирането в световен мащаб им е голямо.  

Проведени са изследвания от различни 

университети за вторичното използване на 

отпадъците от производството на вино. Едно от 

тях е направено от докторанти от Университетът 

в Аделаида, Южна Австралия. „Глобалното 

производство на грозде може да генерира до 13 

млн. тона за година отпаднала биомаса. 

Съставите на Каберне Совиньон (червени 

джибри) и Совиньон Блан (бели джибри) бяха 

анализирани с оглед използването на джибрите 

като суровина за производство на биогорива. 

Теоретичното количество биоетанол, което 

може да се получи чрез ферментация на 

гроздови джибри е до 400 л/т. Въпреки това, 

биоетанолът само от разтворими въглехидрати 

може да даде 270 л/т, оставяйки полифенол 

обогатена фракция, която може да се използва за 

храна за животни или като тор“ [14]. Това може 

да доведе намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда, редуцирано 

изхвърляне на отпадъците в нея. Остатъчният 

продукт от винопроизводството, като винените 

чепки, могат да бъдат използвани от фермите на 

животновъдите за храна на животните.  

Всички вторични производни 

компоненти могат да генерират допълнителни 

приходи за винопроизводителите. Създаването 

на инфраструктура за валоризиране на отпадъка 

струва скъпо, но въвеждането ѝ генерира 

приходи и създава възможност за откриване на 

работни места, подобряване инфраструктурата 

на района, икономиката и опазването на 

околната среда.  
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Фиг. 1. Диверсифициране на традиционно производство на грозде. 

Източник: Авторска разработка. 

 

3. Заключение 

Представените предприемачески решения 

за диверсификация, подбор и правилно прилагане 

на действащите стратегии за развитие на 

предприемаческите екосистеми на малките и 

средни предприятия във винопроизводството са от 

изключително значение за тяхното икономическо 

развитие и стабилност. Предприемаческите 

решения за прилагането на успешна система за 

преработка на отпадъци и използването им за 

биогориво са тенденция, иновативна стратегия и 

революционна стъпка във винопроизводството 

при малките и средни предприятия във 

винопроизводството. Необходимо е да се създаде 

най-подходящата съвкупност от фактори и 

условия в новосъздадените предприемачески 

екосистеми, които да влияят положително върху 

развитието на предприемаческата дейност.  
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За пръв път терминът „дигитална икономика” се въвежда през 90-те 
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Въведение 

Живеем в нов дигитализиран свят. 

Обществата се развиват с бързи темпове. 

Компютърна грамотност е термин, който 

все по-често чуваме. Технологиите се 

модернизират, а с тях и хората. Това е 

естествения развой на събитията. Както във 

всяка сфера, това се вижда и в сферата на 

икономиката. Дигитализацията завладява 

все по-голяма част от бизнеса, което може 

да се открие навсякъде и във всичко. Дали 

предимствата от нея са повече, или 

недостатъците? На този въпрос няма верен 

отговор. Мненията за различни, както и 

доводите. Българското общество все още не 

е толкова добре развито в тази насока. 

Скептицизмът към технологичните 

промени е по-голям от приветствието. 

Голяма част от населението предпочита 

използването на стандартните начини на 

комуникация, пазаруване, обучение. Трябва 

ли да бъдем отворени към новото, което ще 

продължи да се развива?  

Същност на дигиталната 

икономика 

За пръв път терминът „дигитална 

икономика” се въвежда през 90-те години 

на миналия век. В самото начало той се 

свързва с електронната търговия, 

електронното разплащане, интернет 

рекламата в маркетинга и т.н. Със 

създаването на компютъра се поставя 

началото на дигиталната икономика, но 

това не води до цялостна промяна в 

икономиката, а само в информационно-

комуникационните технологии. 

Впоследствие всички сфери и процеси на 

икономиката, а също и в света, се променят 

- дигитализират се. Дигиталната икономика 

носи много на брой рискове, свързани с 

информацията и данните, които се пренасят 

по електронната мрежа. В същото време тя 

носи в себе си и предимства като по-бърз и 

лесен начин за комуникация, за 

осъществяване на търговия, реклама и 

всички дейности, свързани с бизнес 

процесите. Така например интернет 

маркетингът нашумява повече в последните 

години. Той е често срещан инструмент, 

използван основно за разпространение на 

реклама в интернет пространството.  

Технологии, въведени в бизнес 

средите 

Бизнесът в наши дни на практика 

трудно би се осъществявал без помощта на 

информационните технологии. Все по-

голямо внимание се обръща на облачните 

пространства (cloud виртуални сървъри), 

чрез които бизнес организациите могат да 

си позволят да не инвестират в хардуери, 

които струват скъпо, същевременно са с 

висока степен на сложност и се налага да 

бъдат наемани квалифицирани и 

високоплатени специалисти. Също така 

облачните пространства дават възможност 

всяка компания да оперира лесно с тях и да 

задава собствени параметри на самият 

сървър. Създават се все повече нови 

платформи за осъществяване на бизнесите 

на различни организации. Има очаквания да 

бъдат създадени на 500 млн. приложения, 

които да се използват от бизнеса и 

потребителите в следващите пет години. 
1

На водещи позиции сред дигиталните 

технологии и с най-голямо влияние са 

именно софтуерните системи, с помощта на 

които се изготвят електронни документи. 

Чрез тях се намалява използването на 

хартиени носители, което също може да се 

отнесе като предимство, от една страна, 

свързано с по-лесното и сигурно 

съхранение на информация, от друга 

страна, насочени към екологията и 

опазването на околната среда, защото водят 

до понижаване количествата на 

замърсяване и обезлесяване. 

Счетоводни технологии в 

дигиталната икономика 

Бизнесът непрекъснато се стреми 

към подобряване на ефективността на 

дейността си с цел постигане на по-висока 

доходност. Дигитализираното счетоводство 

е един от най-важните инструменти на 

разположение на мениджърите за постигане 

на по-високи нива на ефективност и 

производителност в бизнес операциите, 

особено когато това се прави заедно с 
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 Виж повече на 

https://www.bloombergtv.bg/a/34-biznes-

sreshta/40223-kak-izglezhdat-inteligentnite-

resheniya-na-badeshteto, посетен на 

20.11.2021 г. 
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промените в бизнес практиките и 

поведението на управление. 
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Дигитализацията на счетоводните 

системи подпомага работата, като доставя 

данни и информация в реално време. 

Предимства на дигитализацията в 

счетоводството на фирмата: 

- Намаляване на разходите; 

- По-бързи, по-лесни, по-

ефективни и по-ефикасни бизнес процеси; 

- Дигитализиране на процесите 

на събиране и плащане чрез споделянето на 

структурирани електронни документи; 

- Подобрена прозрачност на 

процесите, отваряне на нови кредитни 

модели; 

- По-благоприятен профил на 

устойчивост, по-добра корпоративна 

социална отговорност, ефективност и по-

силни пълномощия; 

- Повишена обща 

производителност и конкурентоспособност. 

В счетоводството се използват 

голям брой софтуери. Счетоводният 

софтуер осигурява контрол върху 

финансовото състояние на организациите, 

носи ползи, свързани с цялостното 

наблюдение на бизнеса. Използват се 

различни електронни таблици (като 

Microsoft Excel, Google Sheets); софтуери в 

корпоративното счетоводство, които се 

използват основно от по-големите 

компании за извършване на сложни 

операции; софтуери в търговското 

счетоводство, които се използват от по-

малки и средни по размер организации, но 

са ефективни и позволяват осъществяването 

на повечето или всички счетоводни 

операции. Съществуват и персонализирани 

счетоводни софтуери, които се създават от 

самите бизнес организации, в зависимост от 

нуждите. Използването на нови счетоводни 

технологии позволява лесно да бъдат 

извършвани всички операции и дейности, 

които се изискват от дадена компания. За 

подпомагане развитието на счетоводството 
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е необходимо да бъдат интегрирани 

технологиите в него. Инвестирането в 

технологии е стратегическо и необходимо, 

за да се развива дадена счетоводна кантора. 

Именно с помощта на технологиите се 

пести време, необходимо за 

удовлетворяване нуждите на по-голям брой 

клиенти, по-бърз обмен на документи в 

електронна среда, тоест отчитането се 

осъществява в реално време. Други 

предимства на интегрираните технологии в 

счетоводството е автоматизиране на 

процесите, които се извършват рутинно; по-

лесно оценяване на данните, тяхната по-

висока точност и съгласуваност. Чрез 

дигитализацията в счетоводството, 

дейностите по извършване на счетоводни 

операции могат да се осъществяват от 

различни места, което няма да попречи на 

тяхното съхранение, както и рискът тези 

данни да бъдат изгубени намалява. С 

помощта на счетоводните технологии се 

улеснява бързото предоставяне на 

необходимата информация, без да се 

изисква физическо присъствие и пренос на 

документация. Така например финансово-

оперативната дейност на една 

чуждестранна компания може да се 

осъществява в друга срана, без това да 

попречи на ефективността. Възможностите, 

които носи дигитализирането, са свързани с 

понижаване на капиталовите разходи, 

увеличаване на продуктивността на 

персонала и увеличаване броя на услугите, 

което се осъществява чрез различните 

мобилни приложения.  

ERP (Enterprise Resource Planning – 

планиране на ресурсите на предприятието)  

системата е система, с помощта на която се 

управляват всички операции за 

подобряване на бизнеса. Тази система не е 

просто система за управление на 

счетоводството, а тя може да използва и 

управлява всички данни, като обхваща 

целия финансово-  стопански процес в 

предприятието. Cloud ERP (облак ERP) 

съдържа в себе си решение, чрез което се 

управляват ресурсите и се съхраняват данни 

с помощта на интернет. Облакът може да 

бъде подготвен за работа лесно и в кратък 

срок. Версиите се актуализират и това 

улеснява работата с него.   
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Дигитализацията и дигиталната 

трансформация носят съществени промени 

във всички фирми и сфери, независимо от 

размера им и икономическата област, в 

която работят. 
3
 

Заключение  

Дигитализация е естествен процес, 

свързан с модернизирането и израстването 

на обществата. Както всичко, заобикалящо 

ни, така и икономиката се дигитализира. По 

този начин се улесняват множество 

процеси, които без помощта на 

технологиите отнемат повече време и 

ресурси, водят до увеличаване на разходите 

и са свързани с необходимостта от 

физически контакт. Чрез дигиталните 

технологии комуникацията е по-лесна и 

бърза, а ефективността не намалява.В 

счетоводството е необходимо интегриране 

на технологии. Основните предимства са 

намаляване на използваните хартиени 

носители, което е полезно и за околната 

среда, намаляване на всички възможни 

рискове, свързани със загуба на данни, 

увеличаване на ефективността на 

процесите, улесняване на въвеждането на 

данни, извършването на счетоводни 

операции, по-висока точност и т.н. 

Използването на счетоводни софтуери и 

системи е бъдещето, към което всяка една 

организация се стреми. Дигитализацията 

носи много повече възможности, отколкото 

рискове. Ето защо трябва да бъдем 

отворени към новото, което ще продължи 

да се развива.  
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Резюме: През последните години ресторантьорският бранш бе поставен пред 

множество изпитания в световен мащаб. Глобалната пандемия от Covid-19 оказа 

изключително неблагоприятно въздействие върху бизнеса и постави стотици хиляди 

организации на ръба на оцеляването. Въпреки всичко сферата на ресторантьорството 

има възможности за преодоляване на кризата – те са продиктувани от новите 

технологии, промяната в навиците и поведението на потребителите, успешното 

сътрудничество с други браншове и повишената гъвкавост в мениджмънта, които 

оказват положително въздействие върху процеса на адаптация към новата реалност. 

Ключови думи: ресторантьорство, бизнес, хранителна индустрия, криза, Covid-19, 

управление, възможности, развитие, сътрудничество, ефективност. 
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Abstract: In the past few years, the restaurant industry has faced many challenges. The Covid-

19 global pandemic has had an extremely negative impact on business and has put hundreds of 

thousands of organizations on the edge of survival. Nevertheless, the restaurant industry has 

different opportunities to overcome the crisis – the use of new technologies, changes in habits 

and consumer behavior, successful cooperation with other industries and increased 

management flexibility will have a positive impact on the process of adaptation to the new 

reality. 

Key words: restaurant industry, business, food industry, crisis, Covid-19, management, 

opportunities, development, cooperation, efficiency. 
 

 
1. Въведение 

 Последните години са особено трудни 

за ресторантьорския бизнес. От една страна, 

навиците на потребителите и техните 

очаквания стават все по-различни. Тенденциите 

показват все по-ясно търсене на здравословни 

продукти, ниска цена и възможно най-голяма 

допълнителна стойност, т.е. преживяване. От 

друга страна, в сектора се наблюдава висока 

степен на конкуренция, както и появата на 

голям брой междинни звена (така модерните 

платформи за поръчка и доставка на храна), 

които обогатяват дистрибуционния канал и 

увеличават потенциалните целеви групи, 

респективно продажбите, но за сметка на това 

довеждат до намаляване на печалбата за самите 

ресторантьори. 

 Най-сериозно влияние, обаче, оказва 

Covid-19 и последвалата промяна в начина на 

живот в световен мащаб. Covid-кризата води 

след себе си стотици хиляди съкращения на 

служители и фалити на собственици на бизнес. 

Това резултира в преориентиране към 

първичните потребности на хората, както и 

стремеж към социална дистанция. Продуктът, 

който ресторантите предлагат, по правило има 

вторичен характер – макар и да задоволява 

първична потребност от храна, клиентите могат 

да си приготвят такава и у дома, при това по-

евтино, без физически контакт с потенциална 
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зараза и без да се налага да излизат от вкъщи, 

особено при случаите на карантина. 

 Тази негативна тенденция от началото 

на 2020-та година насам оказва изключително 

влияние на бизнеса. Ресторантьорите отчитат 

драстични спадове в оборотите, което е 

причина за освобождаване на персонал, но и не 

само. Бракуваните продукти и суровини също 

нарастват, а това означава допълнителни 

загуби. Мерките, които държавата налага за 

ограничаване ресторантьорската дейност, карат 

обектите да намалят капацитета си и да 

инсталират различно оборудване – автомати-

зирани средства за дезинфекция, фотоклетки за 

избягване на контакт с вратите, платформи за 

онлайн поръчки и т.н. 

 Всичко това означава допълнителни 

разходи, което в съчетание с намалелите при-

ходи представлява сериозна опасност за 

бранша като цяло. И въпреки всички описани 

негативни тенденции ресторантьорската сфера 

не се предава и продължава да функционира на 

фона на рестрикциите на правителствено ниво, 

отлива на клиенти и свитото потребление на 

ресторантьорска продукция. Всъщност, Covid-

кризата налага един нов бизнес модел, който би 

могъл да бъде ефективно приложен. В този 

смисъл ресторантьорският бизнес е напълно 

възможно да продължи да се развива с 

адекватни на ситуацията темпове, стига да се 

обърне необходимото внимание на различните 

алтернативи и тяхното управление. Именно те 

предстои да бъдат детайлно разгледани в 

следващите страници. 

 

2. Covid-19 и ресторантьорския бизнес 

 По данни, цитирани от изследване на 

БАН от месец ноември 2020-та година, около 

44% от заведенията за хранене и развлечение в 

България са замразили изцяло дейността си и са 

освободили персонала като непосредствена 

реакция при обявяването на извънредно 

положение (за периода 13 март – 13 май, 2020 

г.). След облекчаването на мерките през май и 

юни над 70% от обектите в страната са 

стартирали работа отново, но с намален 

капацитет съгласно въведените норми [1].  

 В самото начало на пандемията в 

България се налага строго затваряне на фирми, 

включително ресторанти, молове и хотели, за 

период от около 3 месеца. Повечето магазини за 

хранителни стоки, супермаркети, аптеки и 

други обекти от първа необходимост остават 

отворени, а от 03.06.2020 г. ресторантите и 

кафенетата отново могат да работят на закрито.  

 Проблемът е, че ограничителните 

мерки имат циклична повтаряемост – от 

началото на извънредната обстановка в стра-

ната има няколко периода на пълно или 

частично затваряне на заведенията за хранене и 

развлечение, а към днешна дата (месец 

ноември, 2021-ва година) е въведен и „Зелен 

сертификат“, който позволява единствено на 

определена група потребители да посещават 

ресторантьорски обекти. Резултатът е 80% по-

малко посещения на заведения в национален 

мащаб, което може да се обясни с наличието на 

около 20% ваксинирано население, т.е. имащи 

сертификат потенциални потребители. От нача-

лото на Covid-кризата до есента на 2021-ва 

година са прекратили своята дейност общо 

3300 обекта от бранша [2].  

 Освен това скорошно проучване на ЕIT 

Food показва, че клиентите не се връщат 

напълно към старите си потребителски навици 

и модели, дори и да притежават Зелен 

сертификат и да не са пострадали финансово 

заради Covid-19. Масово потребителите не 

само в България, но и в световен мащаб 

намаляват разходите си за луксозни продукти и 

такива с висока добавена стойност. За сметка на 

това се отчита пренасочване към по-евтини 

основни продукти и трайни стоки. Потре-

бителите избягват да се хранят в ресторанти и 

по-често приготвят храната си вкъщи, като 

използват продукция с по-ниска добавена 

стойност [3]. 

 По данни на НСИ [4], само за месец 

септември 2021-ва година заведенията за 

хранене и развлечение отчитат близо 30% спад 

в приходите от продажби спрямо предходния 

месец (Фиг. 1). След въвеждането на мярката за 

посещение на ресторанти само със Зелен 

сертификат се очаква индустрията да претърпи 

още по-сериозни загуби. 

 
Фиг. 1 - Изменение в приходите от продажби на 

стоки или услуги на нефинансовите предприятия 

през септември 2021 г. спрямо предходния месец по 

икономически дейности, НСИ 
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Всичко това е ясна индикация за 

наличието на сериозен проблем. Освен това, 

световните анализатори са на мнение, че 

пандемията ще продължи значителен период от 

време и цикличността на ограничителните 

мерки ще се запази. Медийното въздействие 

върху публичното мнение и масовите нагласи 

пък се очаква да променят изцяло навиците на 

потребителите, особено във връзка с храненето 

и посещението на заведения. Това в крайна 

сметка може да доведе до появата на един нов 

бизнес модел, който да се окаже печеливш за 

бизнеса, стига да се прояви достатъчно 

гъвкавост, да се предложат иновативни реше-

ния и такъв продукт, който да пасва на новите 

изисквания и очаквания. 

 

3. Възможности за бранша в условия на 

криза 

 Благодарение на новите технологии 

бизнесът може да оцелее. Covid-кризата 

изисква бърза и креативна адаптация, а това 

означава висока степен на гъвкавост и 

отвореност към различните технологични 

решения. Масово заведенията за хранене и 

развлечение в страната започват да използват 

система за доставки – някои ресторантьори 

приемат поръчки по телефон, а други 

предпочитат да внедрят система за онлайн 

доставки. Това е възможно по два начина: 

 Разработване на собствен софтуер – 

сайт и/или приложение; 

 Включване в различните дигитални 

платформи за поръчка и доставка. 

Повечето фирми предпочитат втората 

алтернатива главно поради следните причини: 

- разходите по създаване и поддръжка на 

платформите се поемат изцяло от съответния 

посредник; 

- платформите за онлайн поръчка на храна се 

рекламират постоянно по всички възможни 

канали, при това за сметка на конкретната 

организация. Това означава, че заведенията 

могат да достигнат до много по-широк от 

обичайния си целеви сегмент, при това на 

много ниска цена (заплащайки само комисион 

на сайта посредник); 

- не се заплаща за самата доставка, т.е. 

разходите за нейната физическа реализация 

(гориво, автомобил) се поемат от фирмата 

разносвач. 

 Видимо е, че всъщност преходът към 

дигиталните платформи за поръчка и доставка 

на храна не е никак лошо решение, дори 

напротив. Чрез тях заведенията могат да 

получат поръчки от клиенти от съвсем нетради-

ционни таргети – например, от далечни кварта-

ли, с изцяло различен профил от обичайния 

целеви клиент. В големите областни градове 

функционират немалко платформи за онлайн 

поръчка и доставка на храна. Най-известни са 

Glovo, TakeAway, Food Panda и други. Те се 

рекламират в национален мащаб чрез всички 

възможни комуникационни канали. Освен това 

самите посредници поемат отговорността за 

спазване на противоепидемичните мерки и 

гарантиране здравето на потребителя. 

Примерът на TakeAway [5] към 2021-ва година 

е следният: 

 Изцяло безконтактна доставка – ку-

риерът поставя чантата за доставка пред 

вратата на клиента, позвънява на звъне-

ца и изчаква, докато вземе поръчката 

си; 

 Плащането е преобладаващо онлайн – 

още при самата поръчка в платформата. 

По този начин клиентът и куриерът 

избягват физически контакт и нямат 

досег с пари в брой, които са основен 

източник на бактерии и микроорга-

низми; 

 Обучение на персонала – фирмата 

обучава всички служители и куриери, 

като следи за спазването на 

инструкциите за здраве и безопасност. 

TakeAway осигурява на своите куриери 

антибактериални дезинфектанти за 

ръце, маските, които се изискват 

локално, и дезинфекциращи спрейове. 

Освен дигиталните платформи за 

поръчка и доставка на храна бизнесът може да 

използва и друго решение, което предлагат 

новите технологии. То е също на посредни-

чески принцип, но възможен партньор в случая 

е сайт за колективно пазаруване. През послед-

ните години в България подобен тип органи-

зации успяха да се наложат в туристическия 

бизнес и са предпочитан инструмент за 

планиране и резервиране на почивка в страната 

и чужбина. Причина за това са значително по-

ниската цена на услугата, сигурността за 

потребителя и значителното удобство за 

потребителя от онлайн пазаруването като цяло. 

Клиентът може да сравни неограничено 

количество оферти, като ги сортира според 

своите предпочитания, както и да добие 
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представа за качеството на продукта благода-

рение на рейтинговите системи в сайтовете за 

колективно пазаруване с реални оценки и 

коментари на други потребители. 

Много добър пример е сайтът Grabo.bg, 

който е предпочитан партньор за ресторантьори 

от цялата страна от 2010-та година насам. 

Много често собствениците на бизнес рекла-

мират с оферта в началната фаза от жизнения 

цикъл на организацията, когато няма 

достатъчно клиенти и бизнесът все още е 

непознат. Удачен избор за подобен тип 

партньорство е и при отчитане на спад в 

продажбите, поява на пряк конкурент или в 

кризисна ситуация, когато приоритетите на 

клиентите се преориентират преди всичко към 

първичните потребности, а бюджетът за 

вторични стоки и услуги е свит. 

В началото на 2020-та година се обявява 

принудително затваряне на обектите от 

ресторантьорския бранш. Първоначално клиен-

тите се страхуват да консумират храна, 

приготвена навън, а голяма част от офисите в 

близост до заведенията не работят, т.е. спира 

основният клиентопоток. В последствие с 

облекчаване на мерките доставките започват да 

се нормализират, но отново с намалени маща-

би, което е напълно нормално с оглед на 

информацията, която медиите постоянно 

публикуват. Това поставя бизнеса в много 

неблагоприятно положение. Именно тогава 

Grabo.bg взема бързото решение за стартиране 

на кампанията „Купи и подкрепи”. Тя 

позволява на потребителя да закупи ваучер с 

33% отстъпка, който е валиден до края на 

годината, но покупката през месеците март-май 

се оказва особено значима за бизнеса, който 

има сериозна нужда от приходи, въпреки 

забраната да извършва търговска дейност. По 

този начин потребителите подкрепят 

собствениците на малък бизнес, които са запла-

шени от фалит (ресторанти, салони за красота, 

детски центрове и т.н.). Те генерират моментал-

ни приходи за фирмите, а закупените ваучери за 

съответните услуги могат да бъдат използвани 

до края на 2020-та година. С други думи, дори 

при нова карантина клиентът ще може да 

употреби ваучера си за посещение на 

заведение, а към момента ще подпомогне биз-

неса и едновременно с това ще си закупи ваучер 

за ресторантьорска продукция на изгодна за 

него цена – с 33% по-ниска. 

Слоган на кампанията е „Заедно в 

помощ на българската икономика и заетостта”. 

Концепцията добавя допълнителна стойност на 

продукта – той вече не удовлетворява личните 

потребности на клиента, а спомага за под-

държането на икономиката в страната и 

запазването на малкия бизнес, който е двига-

телят на икономиката. Комуникационната стра-

тегия на Grabo.bg има за цел не само повиша-

ване на своите продажби (тъй като в панде-

мичните условия потребителите ограничават 

купуването на ваучери и продажбите драстично 

спадат), но и социален аспект – обединяване 

около обществено значима кауза, подпомагане 

на бизнеса и икономиката като цяло. 

 

4. Нетрадиционни решения за бизнеса 

 Освен технологичните възможности и 

съвместната дейност с организации от посред-

нически тип (каквито са примерите с TakeAway 

и Grabo.bg), ресторантьорският сектор може да 

предложи по-нестандартни решения за повиша-

ване потребителския интерес, макар и те са 

бъдат удачни за по-тесен кръг потенциални 

потребители. 

 Световната практика в онлайн пазару-

ването познава следния пример – блогове или 

електронни магазини за храна предлагат 

доставка на точното количество и вид продукти 

за приготвянето на дадено ястие, придружено с 

рецепта или линк към видео рецепта. 

Преориентирането на хората към готвене у 

дома е фактор, който може да насочи бизнеса 

към подобен тип решения. 

 Идеята е удачна, особено с оглед на 

факта, че ресторантите ще спестят значителни 

ресурси по приготвянето на храната – когато 

клиентът сам си я приготвя, заведението не 

заплаща електричество и други консумативи, 

не се губи време за поръчката, а броят на 

служителите може да бъде редуциран. Подобен 

пример представя българската фирма Cook it – 

това е компания за доставка на кутии с 

продукти за готвене по рецепта. Когато 

клиентът поръча, получава точно оразмерени, 

качествени продукти, заедно с лесни стъпки и 

професионални тънкости за приготвянето на 

избраната рецепта. По този начин потребителят 

си спестява ходенето на пазар и намалява 

разхищението на храна [6]. Освен това се 

избягва физическият контакт и потенциалното 

заразяване в условия на пандемия. Това 
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решение е изключително иновативно и 

изразява висока степен на гъвкавост. 

 Друго нестандартно решение би 

изисквало разходи за реорганизиране на 

търговските помещения в заведенията за 

хранене и развлечения, но тенденцията показва 

търсене на все по-малко социални контакти. В 

Япония има редица примери за ресторанти, в 

които основната зала е разделена на отделни 

пространства чрез стени или прегради. Това 

означава не само възможност за спазване на 

основните противоепидемични мерки за 

избягване на зараза, но и гарантира уникално 

VIP-изживяване. Въпросната алтернатива би 

довела до възход на заведенията за хранене от 

по-висока категория и таргетиране на онзи 

целеви сегмент, който търси луксозен продукт 

и преди всичко преживяване. 

 Отново в Япония (а също и в САЩ и 

някои от по-модерните круизни кораби) 

съществуват ресторанти, в които храната се 

поднася или дори приготвя на място пред 

клиента от робот. Това също изисква сериозна 

инвестиция, но в последствие ще повиши 

качеството и стойността на продукта, би 

привлякло повече интерес и би генерирало 

повече приходи от продажби заради самото 

преживяване. 

 Пример от българската практика е 

заместване на традиционното хартиено меню с 

QR-код, който клиентът сканира на място в 

заведението и така избира и поръчва храна, без 

контакт със сервитьор. Тази възможност е 

насочена преди всичко към потребители от по-

младото поколение, но в бъдеще е напълно 

възможно да се окаже предпочитан начин от по-

възрастните посетители на ресторанти. 

 

5. Заключение 

 Последните години са сериозно 

изпитание за всеки бранш не само в България, 

но и в световен мащаб. Наложените мерки на 

правителството във връзка с пандемията от 

Covid-19 включват периодична забрана за 

дейността на ресторантите, включително и за 

тези за бързо хранене на място в търговските 

обекти, а при засилени мерки за сигурност и 

хигиена се разрешават само доставки. Към 

днешна дата се изисква Зелен сертификат за 

посещение на заведения за хранене и 

развлечение, което отново е мотив за отлив на 

клиенти и нови загуби за ресторантьорите.  

 И все пак в предходните страници бяха 

представени няколко възможности, които 

бизнесът би могъл да имплементира в своята 

дейност, за да оцелее в тази динамична среда. 

Най-общо алтернативите пред ресторантьорите 

са в две направления – базирани на новите 

технологии и онлайн поръчките или базирани 

на нестандартни решения и внедряване на 

иновации. Ако бизнесът иска да преодолее 

негативните последици на Covid-кризата, е 

нужно да бъде по-гъвкав от всякога, за да се 

адаптира успешно и да продължи да 

функционира. 

 Кризите по принцип са двигател за 

иновации, а последните са в основата на 

модерното предприемачество. Историята пази 

немалко примери как именно в най-тежките 

моменти се раждат изключителни възможности 

и технологии. Времето ще покаже дали е реално 

изпълним оптимистичният сценарий за 

налагане на изцяло нов, революционен бизнес 

модел в ресторантьорството. 
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Резюме: Счетоводната отчетност е основен фактор за 

функционирането на всяка организация, която се стреми към постигане 

на целите си. По своята същност селскостопанската продукция е 

резултат от използването на биологичните активи. Терминът 

биологични активи се въвежда от МСС 41 Земеделие Биологичен актив е 

живо животно или растение.  
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Въведение 

Във всяка икономическа сфера има 

особености, свързани със спецификата на 

различните области, които обхваща. Това се 

отнася и до счетоводството. То не може да 

бъде прилагано универсално. Счетоводната 

отчетност е основен фактор за 

функционирането на всяка организация, 

която се стреми към постигане на целите си. 

То носи в себе си информация за ресурсите, с 

които разполага дадено предприятие, а това е 

основополагащо за извършване на 

стопанската дейност, при вземане на 

управленски решения и създаването на 

прогнози за бъдещото развитие на 

предприятието. По своята същност 

селскостопанската продукция е резултат от 

използването на биологичните активи. 

Терминът биологични активи се въвежда от 

МСС 41 Земеделие Биологичен актив е живо 

животно или растение. Биологичната 

трансформация обхваща процесите на 

растеж, дегенериране, производство и 

възстановяване, които предизвикват 

качествени или количествени изменения в 

биологичния актив.
1
 С въвеждането на 

понятието биологични активи се предлага 

нов подход за тяхното оценяване и отчитане, 

което води до неодобрение от страна на 

предприятията, извършващи селскостопанска 

дейност. Основни причини за това 

неодобрение са невъзможността да се спазват 

единни правила в резлични сфери в аграрния 

сектор, наличието на трудности при 

определянето на справедлива цена на 

биологичните активи, най-вече в случаите, 

когато няма наличие на активен пазар за тях. 

Съгласно СС 41 Селско стопанство активен 

пазар е пазар, при който съществуват 
следните условия: 

 стоките, които се търгуват, са 

хомогенни; 

                                                           
1
 цит. МСС 41 „Земеделие“, т. 5 в: 

https://www.clubschetovodstvo.bg/statii/schetov

odstvo-115/mss-41_zemedelie-1141.html, 

посетен на 20.11.2021 г. 

 желаещите продавачи и купувачи 

могат да бъдат открити нормално по всяко 

време, и 

 цените са общодостъпни.
2
 

С приемането на Счетоводен стандарт 

41 Селско стопанство оформилите се 

дискусии намират широк отзвук и в 

националната практика. Причината е, че в 

националния стандарт се запазва 

концептуалната рамка, предвидена в 

Международен счетоводен стандарт 41 

Земеделие, макар и пречупена през призмата 

на националните особености.
3
 В настоящата 

статия ще бъдат разгледани особеностите 

при счетоводното отчитане на 

селскостопаската продукция на база видовете 

биологични активи, тяхното признаване и 

оценяване. 

Групиране на биологичните активи 

Биологичен актив е придобито и 

контролирано от предприятието живо 

животно или растение в резултат на минали 

събития, от управлението на което се очаква 

икономическа изгода.
4
  В зависимост от 

времето, през което предприятието черпи 

икономическа изгода от тях, биологичните 

активи се делят на: 

1. Дълготрайните (нетекущи) 

биологични активи, които включват: 

 гори; 

 трайни насаждения (плододаващи 

и неплододаващи); 

 продуктивни животни; 

 репродуктивни животни; 

                                                           
2
 цит. СС 41 „Селско стопанство“, т. 2 в 

https://e-gconsult.com/nss-41-2/, посетен на 

20.11.2021 г. 
3
 цит. 

https://uard.bg/files/custom_files/files/document

s/New%20knowledge/year2_n3/paper_pancheva

3_y2_n3.pdf, посетен на 20.11.2021 г. 
4
 цит. СС 41 Селско стопанство, т. 2 в 

https://e-gconsult.com/nss-41-2/, посетен на 

20.11.2021 г. 
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 работни животни 

2. Краткотрайните (текущи) 

биологични актви, които включват: 

 млади подрастващи животни; 

 животни, отглеждани за разплод; 

 животни, отглеждани за угояване; 

 селскостопанска продукция от 

растениевъдство; 

 селскостопанска продукция от 

животновъдство.
5
 

Разграничаването на биологичните 

активи като нетекущи и текущи на база 

периода на черпене на иконочическата 

изгода от тях най-общо може да се обясни с 

разделението им над една година и под една 

година. 

Признаване на биологичните 

активи и селскостопанската продукция 

За признаването на биолгичните 

активи и тяхното оповестяване във 

финансовите отчети на предприятията, 

извършващи селскостопанска дейност, 

трябава да са налице следните критерии: 

 предприятието контролира актива 

в резултат на минали събития; 

 съществува достатъчна вероятност 

предприятието да придобие икономическа 

изгода; 

 да са достоверно имерими.
6
 

Всяко предприятие трябва да 

извършва контрол върху наличните активи, 

необходими за осъществяването на 

стопанската дейност. Контролирането на 

биологичните активи се основава на 

собствеността върху тях или временното им 

ползване под формата на наемни отношения 

или аренда. В животновъдството 

доказателство за собственост върху 

биологичните активи е маркирането на едри 

                                                           
5
 цит. СС 41 Селско стопанство, т.5.2 в 

http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-

09-52-20/natzionalni-standarti/836-ss-41-selsko-

stopanstvo, посетен на 20.11.2021 г. 
6
 цит. СС 41 Селско стопанство, т. 3.1 в 

https://e-gconsult.com/nss-41-2/, посетен на 

20.11.2021 г. 

и дребни преживни животни още с тяхното 

раждане или придобиване. В 

растениевъдството контролът се доказва на 

база собственост върху земята, използвана за 

отглеждане на селскостопанската продукция 

или съответен документ, удостоверяващ 

правото на ползване на земята за определен 

период. Признаването на биологичните 

активи зависи също и от икономическата 

изгода, която предприятието очаква да 

получи. При краткотрайните биологични 

активи изгодата се черпи еднократно или 

през един отчетен период. При 

дълготрайните биологични активи изгодата 

се черпи в рамките над един отчетен период. 

Полезно при признаването на биологичните 

активи е изготвянето на прогноза за ползите, 

които могат да бъдат получени от 

биологичните активи. Това помага и за 

извършването на качествен контрол върху 

селскостопанската дейност. Друго изискване 

за признаването на биологичните активи е 

точното и достоверно измерване. От тук 

следва важността на оценяването им, без 

което те няма да бъдат признати и съответно 

отчетени от предприятието, без значение 

дали останалите условия са изпълнени или 

не. 

Оценяване на биологичните активи 

и селскостопаската продукция 

Основна особеност при счетоводното 

отчитане на селскостопанската продукция е 

нейното оценяване. СС 41 Селско стопанство 

определя специфичните изисквания към 

счетоводното отчитане и представяне на 

селскостопанската продукция в Годишния 

финансов отчет на предприятията със 

селскостопанска дейност. Съгласно този 

стандарт селскостопанската продукция се 

оценява по нетна справедлива стойност, 

която е разликата между пазарната стойност, 

намалена с разходите за продажба, с 

изключение на случаите, в които такава не 

може да бъде изчислена при първоначалното 

признаване. След първоначалната оценка на 

съответната продукция, тя се оценява 

съгласно разпоредбите на СС 2 Стоково-

материални запаси. Предприятието избира 

подход, по който да определи справедливата 
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стойност и на база този подход  се издава 

заповед на ръководно лице, която да бъде 

основание за оценяване на биологичните 

активи. Видовете подходи според СС 41 

Селско стопанство са следните: 

 препоръчителен подход – при 

този подход справедливата цена се равнява 

на съществуващата цена на биологичните 

активи на активните пазари. Както вече беше 

споменато активен пазар е пазар, при който 

търгуваните стоки са хомогенни, 

контрагентите могат да бъдат открити по 

всяко време и цените са общодостъпни. В 

случай че предприятието, извършващо 

селскостопанска дейност може да достигне 

до няколко активни пазара, то ще избере 

цената на този пазар, на който ще продава 

своите биологични активи. Биологичните 

активи би следвало да се групират на база на 

техните характеристики, които 

предприятието ще използва като 

ценообразуващ елемент. 

Оценяването на живите животни и 

растения зависи от това съдържа ли се 

непризната продукция в тях към момента на 

съставянето на оценката. 

Количеството и качеството на 

очакваните ползи от биологичните активи 

също влияят върху оценяването им. На 

практика тези икономически ползи зависят 

от характеристиките на живите животни и 

растенията.  

Когато биологичните активи са 

прикрепени към земя и липсва активен пазар 

за тях, справедливата им цена може да се 

определи като разлика между продажната 

цена на биологичните активи, земята и 

нейните подобрения, взети заедно и 

продажната цена на тази необработена земя.
7
 

 алтернативен подход – оценката на 

биологичните активи се извършва по един от 

следните начини, които също могат да се 

комбинират: най-скорошната цена на 

сделката, при условие че не е имало 

значително изменение на икономическите 

                                                           
7
 цит. СС 41 Селско стопанство, т. 3.9 в 

http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-

09-52-20/natzionalni-standarti/836-ss-41-selsko-

stopanstvo, посетен на 20.11.2021 г. 

условия между датата на сделката и датата на 

оценката; пазарната цена на сходни и 

подобни активи; препоръчителния подход за 

отрасъла или сектора.
8
.  

В случай че дотук представените 

подходи са неприложими се използва 

възможен (трети) подход, основан на тяхната 

настояща стойност. Според него 

справедливата стойност на биологичните 

активи се основава на настоящата стойност 

на очакваните от тях парични потоци. 

Заключение 

В резултат на гореизложеното могат 

да се направят следните изводи: 

 селскостопанската продукция е 

резултат от тренсформирането на 

биологични активи, които са живи 

организими, собственост на предприятието и 

от които се очаква формирането на 

икономическа изгода; 

 тези активи могат да се групират 

на база време, през което се черпи 

икономическа изгода от тях на дълготрайни и 

краткотрайни; 

 биологичните активи се признават 

при следните услония: когато са собственост 

на предприятието или то ги придобива за 

определен период от време чрез наем или 

аренда, черпи икономическа изгода от тях и 

когато те са достоверно измерими; 

 биологичните активи се оценяват 

първоначално по справедлива стойност, 

намалена с разходите за продажба, а в 

последствие, съгласно СС 2 Стоково-

матириални запаси. 
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Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху литературно проучване на 

ролята на  биоикономиката в устойчивото развитие. Обект на изследване е 

концепцията за устойчивост и напредък чрез развитието на биоикономиката, 

кръговата, зелената и синята икономика, които могат да осъществят по-

устойчиви и ефективни модели на производство, потребление, развитие и начин 

на живот, включително благодарение на нов синтез между тях като част от  

икономиката, околна среда и социалното качество на живот, за да се съживи 

процеса на растеж и европейска индустриализация. Иновативните решения на 

ЕК и ООН относно промяна на системите за производство и потребление ще 

повишат икономическия растеж и ще гарантират по-добро благосъстояние на 

хората без негативно въздействие върху околната среда. 

Ключови думи: устойчиво развитие, биоикономика, кръгова икономика, зелена 

икономика, синя икономика 
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От изключителна важност за бъдещето 

на Европа е намирането на нови подходи за 

справяне с нарастване броя на населението в 

световен мащаб [1], повишаване на 

потреблението на енергийни и продоволствени 

източници  и недостига на природни такива. 

Това определя необходимостта от политически 

и икономически решения, търсене на нови 

подходи за справяне със социалните 

предизвикатества [2]. Това би могло да се 

потигне единствено с ефикасни и устойчиви 

начини на производство и потребление. През 

2002 г,  с приемането на  Стратегията за наука  

за живота и биотехнологиите [3], за първи път 

в Европейския съюз бе разработена идеята за 

биоикономиката. Директивата за възобновяема 

енергия на ЕС (2009) определя целите, които 

трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. [4]. 

Идеята е 20 % от крайното потребление на 

енергия в ЕС, да се генерира от възобновяеми 

енергийни ресурси, за да се намалят емисиите 

на въглероден двуокис. 

Oтговор на съвременните 

предизвикателства дава биоикономиката. Тя 

гарантира подкрепа и устойчивост в 

развитието на  селските райони, намиране на 
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успешни решения за намаляване на емисиите 

на парникови газове. Биоикономиката е 

надежна и важна възможност, гарантираща, 

по-голяма устойчивост и подкрепа за 

развитието на селските райони, потенциално 

намаляване на емисиите на парникови  газове, 

разпространение на промишлените иновации и 

по-голяма устойчивост на производствения 

цикъл  по цялата верига на стойността [5]. 

Преди всичко, стратегията за биоикономика  

дава възможност за интелигентен растеж и 

предоставя решение относно намаляване 

зависимостта на икономиката от изкопаеми 

горива, за по-устойчив, нисковъглероден свят 

и заедно с това повишаване на равнището на 

заетостта на населението. От изключителна 

важност за осъществяване на стратегията е 

насърчаване на изследванията, иновациите и 

компетентността, засилено взаимодействие 

между различните политики и укрепване на 

пазарите и конкурентоспособността. Според 

Доклада на ЕК относно иновациите за 

устойчив растеж: биоикономика за Европа 

2013 [6] това може да стане възможно чрез 

рабработване на ясна и стабилна нормативна 

рамка гарантираща хармонизация на 

селскостопанската и промишлената политика, 

политиката в областта на околната среда и на 

изследванията и иновациите, които оказват 

влияние върху сектора на биоикономиката. 

Отбелязано е, че е необходимо да се разработи 

междусекторен и междудисциплинарен 

подход, като същевремен но се гарантира 

обмен на знания на регионално, национално и 

европейско равнище, с цел уеднаквяването на 

степента на развитие на биоикономиката на 

територията на ЕС. За осъществяване на целта 

трябва да бъдат разработени координирани и 

последователни програми за изследвания и 

иновации, да се предвидят мероприятия  за 

подкрепа на промишлените инвестиции, да се 

осигурят финансови средства, за да се 

гарантира, че постигнатите резултати ще 

окажат максимално въздействие върху 

обществото и пазара. Всичко това ще осигури 

високо технологични инфраструктури, 

върхови научни постижения и 

природосъобразни  биопроизводства, с цел 

напредък в областта на иновациите и 

конкурентоспособността и екологията. 

Европейската комисия в Доклада си 

относно "2050: Бъдещето започва днес – 

препоръки за бъдеща интегрирана политика на 

ЕС за опазване на климата" си е поставила 

дългосрочна цел за създаване на 

конкурентоспособна, икономична на ресурси и 

нисковъглеродна икономика до 2050 г.[7]. 

Според ОИСР до 2055 г., основният принцип 

на европейската икономика ще бъде 

развитието на биоикономиката, като 

преимуществено ще се развива  

производството на възобновяеми биоресурси в 

селското, горското и аквакултурно стопанства, 

а биомасата ще се превърне в основен 

източник на суровини за промишленността [8]. 

Връзката между биоикономиката и 

кръговата икономика предизвиква научни 

дискусии [9,10,11,12,13,14] след представянето 

на  стратегията за кръгова икономика и 

свързания с нея план за действие „Затваряне на 

веригата“ от Европейската комисия през 2014 

и 2015 г. Benzing, T.  (2015) и Newton, A. et al. 

(2017) считат, че биоикономиката е просто 

част от кръговата икономика и предлагат  

двете концепции да бъдат изцяло интегрирани.  

 
 

Фиг.1. Кръгова  икономика - затваряне на 

цикъла 
Източник: Partnership for Action on Green 

Economy (PAGE) 

 

Моделът и логиката [15,16,17,18] на 

кръговата икономика (closing the loop), 

предлагат много ясна и приложима визия за 

цялостното структуриране на социално-

икономическите отношения по начин, по 

който икономическите дейности не са заплаха 

за природата и хората, а се превръщат в 

неразделен, позитивен елемент от цялата 

екосистема като създават условия за 

регенеративно функциониране и генерират 

ползи за обществото, бизнеса и околната среда 

(Фиг.1.). 

ЕК в  плана за кръговата икономика 

определя „кръговата икономика като 

икономическо пространство, където 

стойността на продуктите, материалите и 

ресурсите се поддържа в икономиката 
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възможно най-дълго и генерирането на 

отпадъци е сведено до минимум“ [19]. 

В съответствие с предишната политика 

на ЕО,  документът третира ефективното 

използване на икономически и екологични 

ресурси и отпадъци, които се третират също 

като ресурс. Планът за действие включва два 

секторни приоритета, пряко свързани с 

биоикономиката: хранителни отпадъци и 

ефективна конверсия на биомаса. 

„Хранителните отпадъци са ключова 

област в кръговата икономика и трябва да 

бъдат адресирани на много нива по веригата 

на стойността“ [20]. 

 Фондация Ellen MacArthur [21], като 

активен участник в дискусията, предлага 

цялостни концепции и дефиниции за кръговата 

икономика в съответствие с определението за 

кръгова икономика на ЕС. Те представят 

кръговата икономика като възстановителен, 

регенеративен модел, при който „нищо не се 

губи и всичко се храни с нов цикъл“. 

Доскоро прилаганият икономически 

модел е линейният, основан на извличане на 

природни ресурси, преработването им до 

крайни продукти, консумация и  изхвърляне на 

отпадъците. Не ефективността на линейния 

икономически модел се изразява в 

неравномерност в консумирането на ресурсите 

преимуществено във високо развитите страни 

и натрупването на огромни количества 

отпадъци, които се изхвърлят в околната 

среда. Биоикономиката черпи вдъхновение от 

биосистемите, от конкретните природни 

цикли- раждане, развитие, западане, смърт и 

отново раждане. Oтделните системи в рамките 

на икономиката притежават също такива 

цикли. 

Необходим е преход от линейни към 

затворени материални потоци въз основа на 

удължен жизнен цикъл на продукта, 

обмислени подходи към разработването и 

стандартизацията на продуктите, както и 

повторна употреба, рециклиране и преработка. 

Неефективното използване на природните 

ресурси ще продължи да създава натиск, който 

е несъвместим с устойчивостта и глобалният 

добив на ресурси ще се удвои – от 88 милиарда 

тона през 2015г. до 190 милиарда тона през 

2060г., а използването на ресурсите на глава от 

населението ще нарасне от 11,9 тона на 18,5 

тона. Необходимостта от допълнителни сгради 

и инфраструктурни съоръжения ще доведе до 

годишно увеличение на производството на 

неметални подземни богатства с 2,2%, а до 

2060 г. делът на последните ще нарасне до 

59% от общото световно производство на 

ресурси. Биомасата ще представлява 23% от 

общите възстановени ресурси в света, а 

изкопаемите горива и металните руди- 9.% 

[22]. Ако настоящите тенденции продължат, 

глобалното използване на природни ресурси 

на глава от населението ще се увеличи със 70 

процента до 2050 г. [23]. Нарастването на 

неефективното използване на природните 

ресурси в условията на линейната организация 

на икономиката, липсата на спешни и 

координирани действия, ще продължи да 

създава натиск. Следователно, в условията на 

XXI век линейните системи вече не могат да 

бъдат приложими за икономиката. 

Потребителите вече търсят продукти за 

дълготрайна употреба, което ще стимулира 

търсенето на възможности и разработването  

на нови такива, биоразградими или подлежащи 

на  рециклиране и многократно приложение. 

През 2008 г., Програмата на ООН за околната 

среда (UNEP), предлага модел на Зелената 

икономика който е „Система от икономически 

дейности, свързани с производството, 

дистрибуцията и потреблението на стоки и 

услуги, които ще подобрят благосъстоянието 

на хората в дългосрочен план, без да излагат 

бъдещите поколения на значителни 

екологични рискове и екологичен недостиг“. 

Европейската комисия през март 2021г. 

предлага нов подход за устойчива синя 

икономика в ЕС, като концепцията се основава 

на прехода към по-устойчиви вериги за 

създаване на стойност, основани на океаните, 

моретата и крайбрежните дейности. Ако при 

океанската енергия бъде постигнат устойчив 

микс (включващ енергия от плаващи 

ветроенергийни паркове, топлинна енергия, 

енергия на вълните и енергия на приливите и 

отливите), към 2050 г. тя може да представлява 

25 % от електроенергията в ЕС [24]. Паули 

[25] доказва, че при синята икономика има 

възстановяване, могат да бъдат намерени 

препратки с физиката, химията и биологията с 

възобновяеми материали и устойчиви 

практики, подобно на екосистемите и  ако при 

зелената икономика, въпреки цялото 

доброжелание и положени усилия, се изискват 

повече инвестициии, то и потребителите 

трябва да плащат по-скъпо, за да  опазят 

околната среда. Стремежът на синята 

икономика е устойчивостта, която надхвърля 

простото опазването на околната среда. Тя 

гарантира, революционното развитие на 

екосистемите, така че да се възстанови потока 

на творческо усъвършенстване и изобилие на 

природата [24]. 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ - 2021“, есен
25-26 ноември 2021 година, Пловдив 182



 

Целите за устойчиво развитие 

осигуряват рамка за промяна на тази ситуация, 

чрез въвеждане на модели на устойчиво 

потребление и производство и подобряване на 

ефективността на ресурсите, чрез премахване 

на връзката между икономическия растеж и 

неговото въздействие върху околната среда. 

Необходимо е да се направят прогнози за 

глобалния ресурсен потенциал, да се 

анализират демографските и социално-

икономическите движещи сили определящи 

добива и използването на природни ресурси на 

глобално ниво и да се определят как 

движещите фактори и свързаният с тях натиск 

върху околната среда предопределят  

настоящото състояние на проблемите. Без 

оценка на въздействието на използването на 

ресурсите върху околната среда не може да 

бъде достигнато  човешко благополучие и да 

се обсъжда разпределението и интензивността 

на въздействията  променящи околна среда 

[26].  

За постигане на международно приети 

цели от Парижкото споразумение, целите за 

биологично разнообразие от Айчи [27], 

борбата срещу деградацията на земите 

съгласно Конвенцията за борба с 

опустиняването [28] и целите за устойчиво 

развитие - без да се надхвърлят възможностите 

на нашата планета,  е необходима спешна и 

системна трансформация на подходите за 

използване и управление на природните 

ресурси. Необходимо е, да се обмислят 

иновативни подходи за справяне с 

екологичните предизвикателства, свързани с 

използването на природни ресурси, както и по-

устойчиви методи на потребление и 

производство, за да се осигурят ресурси за 

бъдещето. 

От 2010 до 2060 г. общата селско 

стопанска площ в света ще се увеличи с 21%, 

като по-голямата част от растежа ще се случи в 

Европа, Африка и Северна Америка. 

Прогнозираните увеличения на добивите няма 

да бъдат достатъчни за задоволяване на 

нарастващите нужди от храна. Площта на 

световните пастбища ще се увеличи с 25%, 

като най-голямото увеличение ще е в Африка 

и Латинска Америка. Предвижда се слабо 

намаляване на горската площ на всички 

континенти. Основните огнища на 

обезлесяване ще бъдат в Африка, Латинска 

Америка и Азия. Общата площ на пасища, 

храсти и савани - важни природни екосистеми, 

които поддържат голяма част от земното 

биоразнообразие - ще намалее с 20%, като най-

големите загуби ще настъпят в Европа, 

Африка и Латинска Америка [28]. За 

постигането на принципите на устойчивост и 

рещаване на проблемите Международната 

група за устойчиво управление на ресурсите 

[22] препоръчва многоцелев подход към 

формирането на политиката, включващ набор 

от мерки и насочен към едновременно 

постигане на положителни резултати в 

различни области. 

През септември 2015 година ООН [29] 

приема нов пакет от глобални цели 2015-2030, 

очертавайки нова епоха в международното 

развитие. Дефинирани като Цели за устойчиво 

развитие, събрани в 17 по-общи цели и 169 

задачи, те наследяват осемте Цели на 

Хилядолетието за развитие 2000-2015 г, 

конкретизирани с 21 задачи [30]. Новата 

програма за развитие интегрира 

икономическите, социалните и екологичните 

измерения на устойчивото развитие. “Решени 

сме да предприемем спешно необходимите 

стъпки за осъществяване на промени, за да 

насочим света по пътя на устойчивото 

развитие” [29]. 

Глобалните цели за устойчиво развитие 

са насочени към ключови бариери за постигане 

на устойчиво развитие в сектори като 

неравенството, неустойчивото потребление, 

остарелите модели на производство, 

неадекватната инфраструктура и липсата на 

достоен труд. Екологичните проблеми са 

включени в целите за океаните и морските 

ресурси, за екосистемите и биологичното 

разнообразие. За постигането на целите са 

предвидени средства за изпълнение, свързани 

с финансиране, развитие на нови технологии и 

на капацитет за постигане на растеж.  

 

Заключение 

Съгласно концепцията за устойчивост 

светът е в състояние да постигне значителни 

подобрения в ефективността на ресурсите и в 

някои случаи напълно да премахне връзката 

между икономическата дейност и нейните 

отрицателни въздействия. Премахването на 

зависимостта на икономическата дейност и 

човешкото благосъстояние от използването на 

природните ресурси и въздействието върху 

околната среда е един от най-важните 

елементи на прехода към устойчиво бъдеще. 

Това е възможно и може да се превърне в 

източник на значителни ползи за обществото. 

Ефективността при използването на ресурсите 

предполага получаване на повече или по-

добри резултати с използването на по-малко 

материали и намалено отрицателно 

въздействие, което предполага премахване на 
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зависимостта на икономическите дейности от 

потребление на ресурси и стрес върху 

околната среда. Относителното елиминиране 

на тази зависимост е възможно, когато 

потреблението на ресурси или натоварването 

върху околната среда и човешкото 

благосъстояние нараства по-бавно от 

икономическата дейност, която ги причинява, 

а пълното елиминиране на тази зависимост 

предполага намаляване на потреблението на 

ресурси, натиска върху околната среда и върху 

благосъстояниета на хората на фона на 

продължаващото бързо развитие на 

икономическата дейност. Премахването на 

зависимостта на човешкото благосъстояние от 

потреблението на ресурси предполага 

предоставяне на по-голям обем услуги или 

задоволяване на по-голям обем човешки 

потребности на единица изразходван ресурс, 

което прави растежа на благосъстоянието 

независим от растежа на потреблението на 

ресурси. Въпреки това само ефективността на 

ресурсите е недостатъчна. Важни за 

устойчивостта са и борбата срещу 

изменението на климата, опазването на 

биоразнообразието и промените в поведението 

на потребителите и обществото като цяло. В 

рамките на концепцията „Към устойчивост“ 

мерките, насочени към повишаване на 

ефективността на използване на ресурсите и 

устойчивостта на потреблението и 

производството, водят до значително забавяне 

на растежа на потреблението на ресурси, така 

че доходите и другите показатели за 

благосъстояние трябва да растат на фона на 

намаляване натиска върху околната среда, 

включително премахване на причинени по-

рано щети, като същевременно се поддържа 

икономическия растеж и човешкото 

благополучие. Стратегическите интервенции, 

зелените технологии и решения за 

финансиране, изграждането на капацитет и 

публично-частни партньорства могат да 

допринесат за решаване на  

предизвикателствата. От решаващо значение е 

да се  подобрят методите за получаване, 

преработка и използване на природни ресурси, 

както и изхвърляне на получените отпадъци. 

Трябва да се търсят  възможности за иновации 

и системни промени съществуващи на всички 

етапи от жизнения цикъл на икономическата 

дейност. Само така могат да се осигурят  

устойчиво потребление и намаляване на 

въздействието върху околната среда, което 

определя икономическото развитие. 

Иновативните решения за промяна на 

системите за производство и потребление 

позволяват икономически растеж и по-добро 

благосъстояние на хората без негативно 

въздействие върху околната среда. 

Все по-големи усилия трябва да бъдат 

насочени към подкрепа на по-нататъшен 

напредък в развитието на биоикономиката, 

зелената и синята икономика, които могат да 

осъществят по-устойчиви и ефикасни модели 

на производство, потребление, развитие и 

начин на живот, включително благодарение на 

нов синтез между тях като част от  

икономиката, околна среда и социалното 

качество на живот, за да се съживи процеса на 

растеж и европейска индустриализация. 
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Abstract: The effect of heterosis is not clearly understood, but it is well known and widely 

used by breeders in all vegetable crops including melon. A half diallel and partial diallel 

schemes were used to estimate the heterosis effect of 16 F1 hybrids originating from 11 

different melon lines. Fourteen important melon traits were assessed to explore the heterosis 

effect of hybrids crossed with lines with monoecious, andromonoecious, gynoecious, and 

hermaphrodite types of flowering. The cross combination WI998 x Poul (3 x 4) were found 

to be high-yielding showed a high heterosis effect for the traits yield per plant (133%), fruit 

length (75%), flesh thickness (38%), and fruit weight (98%). The hybrid AGY x Seminole (4 

x 2) displayed the highest heterosis effect (from 28% to 98%) in terms of five of the tested 14 

traits – yield per plant, fruit length, fruit diameter, flesh thickness, and fruit weight. The 

studied hybrid combinations can be used as F1 cultivars or to be included in a breeding 

program. 

 

Keywords: Cucumis melo, breeding program, monoecious, andromonoecious, gynoecious, 

hermaphrodite 

 

ХЕТЕРОЗИСЕН ЕФЕКТ НА ХИБРИДИ 

ПЪПЕШИ, ЧРЕЗ ПОЛУ ДИАЛЕЛНА И 

ЧАСТИЧНА ДИАЛЕЛНА СХЕМА 

ЖАНА ИВАНОВА, НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ 

Институт по Зеленчукови Култури „Марица“ – Пловдив, ул. Брезовско шосе 32, 

4003 

 

jana-ivanova@abv.bg, velkov_n@abv.bg 

 

Резюме: Хетерозисният ефект е все още слабо проучен и не напълно изяснен, но 

въпреки това добре познат и широко използван от селекционерите при всички 

зеленчукови култури, включително и пъпеша. За да се оцени хетерозисният ефект на 

различни генотипи пъпеши са използвани полу диалелна схема и частичнa диалелна 

схема на кръстосване. Направена е оценка на 14 важни характеристики на пъпеша 

и е изследван хетерозисния ефект на 16 хибрида, получени от 11 родителски линии с 

различен тип на цъфтеж - monoecious, andromonoecious, gynoecious и hermaphrodite. 

Хибридната комбинация  WI998 x Poul (3 x 4) се открои като най-високодобивна, 

показваща най-висок хетерозис за признаците добив от растение (133%), дължина 

на плода (75%), ширина на месестата част (38%) и маса на плода (98%). 

Кръстоската AGY x Seminole (4 x 2) се отличава с най-висок хетерозисен ефект (от 

28% до 98%) по отношение на пет от изпитваните 14 признака – добив от растение, 

дължина на плода, ширина на плода, ширина на месестата част и маса на плода. 

Изучаваните хибридби комбинации могат да бъдат използвани като хибридни 

сортове или да бъдат включени в селекционна програма. 

 

Ключови думи: Cucumis melo, селекционна програма, monoecious, andromonoecious, 

gynoecious, hermaphrodite 
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1. Introduction 

Melon is one of the important vegetable 

crops in Bulgaria. The average production of melon 

fruits amounts to 26 595 t per year, a total area of 

production is 3000 ha [Agrostatistica 2018]. Melon 

(Cucumis melo L., 2n =24) is a diploid species (2n = 

2x = 24) belonging to the Cucurbitaceae family. The 

species is cross-pollinated based on different types of 

flowering (gynoecious, monoecious, male sterility) 

existed. Heterosis effects are well expressed in many 

traits such as yield, earliness, plant growth, etc., 

which are used in breeding programs [Pitrat, 2008]. 

Heterosis is a biological phenomenon in 

which the plant growth, productivity, early maturity, 

quality, and other characteristics of hybrids are 

higher than those of their parent components. There 

are three main hypotheses that explain the 

manifestations of heterosis: dominance, 

overdominance, and the hypothesis of genetic 

balance. Hays and Jones, [1916], according to 

[Nimitha et al., 2018] were the first authors who 

reported a heterosis effect in the Cucurbitaceae 

family. 

A major challenge in the heterosis breeding 

method is the selection of suitable parental lines that 

have the potential for high productivity. The main 

characteristics associated with productivity are 

average fruit weight, number of fruits per plant, fruit 

length, fruit diameter, and flesh thickness. Studying 

the variation and inheritance of these traits is 

important in improving yields. It is considered that 

the large genetic distance between the parents is a 

prerequisite for a possible heterosis effect. 

Napolitano et al., [2017] in a scheme of partial diallel 

crosses involving distant parental lines, found that 

genetic distance is not a necessary condition for the 

heterosis effect in melon. 

Most of the melon cultivars are F1 hybrids 

because of the higher yield performance than the 

standard cultivars [Tomar and Bhalala, 2006]. One 

of the biggest challenges of the heterosis breeding 

methods is hardly predictable yield-related traits 

because of low heritability and strongly influenced 

by environmental conditions.  

Lal and Kaur, [2002] evaluating 40 

combinations of four female and ten male melon 

genotypes concluded that the best hybrid 

combinations were those involving parents with high 

general combining ability. Aravindakumar et al., 

[2005], studied 49 hybrids derived from seven lines 

and seven testers and found heterosis by early 

maturity, measuring days to the first female flowers 

appear, number of internodes to the first female 

flower, and days to ripening. Similar results were 

found by Abou Kamer et al., [2015]. The authors 

suggest that the resulting heterosis is due to the 

presence of over-dominant genes in the studied 

genotypes. Moon et al., [2006] studied the heterosis 

of 28 hybrids for some biochemical characteristics. 

As a result of their experiments, heterosis was found 

concerning TSS content, carotenoids, and ascorbic 

acid. Choudhary et al., [2003] and Tomar and 

Bhalala, [2006] observed a heterosis effect in terms 

of yield and number of fruits per plant. Тhe 

differences in the results obtained by scientists 

investigations are due to the different genotypes they 

work with. 

The main purpose of the study was to 

estimate the heterosis effect of different melon 

hybrids under half diallel and partial diallel schemes 

for important traits. 

 

2. Materials and methods 

In the present study, the heterosis effect was 

evaluated in three gynoecious and one 

hermaphroditic melon lines (BG14, Gynodow, 

WI998, and Poul) under a half diallel crosses (Table 

1) as well as two groups of lines: BK/1-5-5, K/15-6 

(with male sterility type 4), Gynodow, AGY and 

BG14 (with gynoecious type of flowering) as the 

female parent and L5-1-2 and Seminole (with 

andromonoecious type of flowering) as a pollinator 

in a partial diallel cross (Table 2). The experiments 

were carried out at the Maritsa Vegetable Crops 

Research Institute, Plovdiv, Bulgaria during the 

period 2018 – 2019. The investigation was 

conducted in an unheated glasshouse, Venlo type. 

Plants were grown according to the technology 

requirements. A double-row system was used; the 

scheme of transplanting was 240 cm between the 

centers of each pair of rows, 80 cm between the two 

rows within a pair, 45 cm between plants in the rows. 

Plant density was 1,4 plants/m2. Plants were grown 

vertically in the greenhouse until plants reached the 

support wires (200 cm). Plants were irrigated, 

fertilized, and protected from pathogens and pests 

according to standard horticultural practices. 

 

Table 1. Half diallel scheme 
Lines BG14 Gynodow WI998 Poul 

1.BG14 * * * * 

2.Gynodow  * * * 

3.WI998   * * 

4.Poul    * 
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Table 2. Partial diallel scheme 
Lines 5-1-2 Seminole 

1.ВК155 * * 

2.К15-6 * * 

3.Gynodow * * 

4.AGY * * 

5.BG14 * * 

 

 
 

Plots were arranged in a randomized 

complete block design, with three replications, four 

plants per plot, and a total of twelve plants per 

genotype. The experiments were conducted twice.  

Results were processed by Microsoft's Excel 

software and program GENES [Cruiz, 2013]. 

The following characters were measured:  

- days to 50 % flowering,  

- days to ripening (from pollination to mature fruit),  

- fruit weight (kg), 

- fruit length (cm), 

- fruit diameter (cm),  

- flesh thickness (cm),  

- total soluble solids TSS (oBx) (measured by using a 

digital refractometer KERN ORA 32 BA/BB). 

- plant height (cm), 

- number of internodes, 

- leaf area (cm2)(0,64 x W2; W-leaf diameter [Panta 

and NeSmith, 1995], 

- number of nodes to the first fruit position, 

- number of fruits per plant, 

- yield per plant (kg), 

- vegetation period. 

3. Results and discussion 

Half diallel scheme 

The identification of promising melon lines 

and hybrids is crucial in breeding programs. The new 

varieties must surpass those available in the 

production in terms of yield, fruit quality, early 

maturity, and disease resistance. To achieve these 

goals, the breeder has one of the most effective tools 

- the heterosis effect [Napolitano et al., 2020]. There 

is a significant number of publications in which a 

heterosis effect has been found in several of the 

important characteristics related to fruit quality and 

yield in melon [Abd-El-Salam and Marie, 2002; 

Abou Kamer et al., 2011; Mohammadi et al., 2014]. 

The heterosis effect varies differently in the 

individual characteristics of F1 hybrids. To 

summarize the obtained results from the diallel 

scheme, we analyzed the heterosis effect on all of the 

studied traits. The heterosis was estimated based on 

the average performance of two parents (mid-parent 

heterosis) (Fig. 1). The greatest heterosis effect for 

the traits plant length (45%) and the number of nodes 

(28%) were observed in hybrid combination 1 x 3. 

As far as number of fruits per plant, the greatest 

heterosis effect was detected in cross 1 x 4 (35%). In 

terms of earliness-related traits, such as days to mass 

flowering, node that is developed first fruit, days to 

ripening, and vegetation period, the best heterosis 

was observed in F1 hybrid 1 x 4. The cross 3 x 4 

showed a high heterosis effect for the traits yield per 

plant (133%), fruit length (75%), flesh thickness 

(38%), and fruit weight (98%). The highest heterosis 

effect for total soluble solids content was found in the 

1 x 2 hybrid (26%). 

Studies by Randhawa and Singh [1990] 

reveal high heterosis in terms of plant length, days to 

flowering, and number of fruits per plant. Similar 

results for the plant height trait are obtained by Abou 

Kamer et al., [2015]. The authors found a heterosis 

effect in F1 progeny in three of the hybrid 

combinations tested. The results from the current 

investigation showed that the best heterosis was 

observed for the traits: yield per plant, fruit length, 

and fruit weight. Low heterosis effect was detected 

for the traits related to earliness: days to mass 

flowering, days to ripening, and vegetation period. 
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Fig.1. Estimation of the heterosis effect (%) from half diallel crosses over mid-parent 

 

Partial diallel scheme 

A major challenge in heterosis breeding is 

the selection of suitable parental lines that have the 

potential for high yield. The main characteristics 

associated with productivity are average fruit weight, 

number of fruits per plant, fruit length, fruit diameter, 

and flesh thickness. Studying the variation and 

inheritance of these traits is important in improving 

yield. 

 

The results of the current study showed that 

the strongest heterosis effect was observed for the 

following traits: yield per plant, fruit length, and 

average fruit weight (Fig. 2). The results correspond 

to the data obtained from half diallel crosses, where 

these characteristics also showed a pronounced 

heterosis effect. In the present study, none of the 

hybrid combinations showed a positive heterosis 

effect for number of fruits per plant. The traits days 

to mass flowering, days to ripening, and vegetation 

period appeared with the weakest heterosis effect. 

Fig. 2. Estimation of the heterosis effect (%) from partial diallel crosses over mid-parent 
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A heterosis effect for the number of fruits per 

plant in melons has been reported relatively rarely in 

the scientific literature. In the present study, no 

positive heterosis was observed for any of the hybrid 

combinations, which was also found by Abou Kamer 

et al., [2015]. A weak heterosis effect was 

established for the total soluble solids content, from 

1% to 8%. Probably the display of heterosis in this 

trait depends greatly on the chosen parental 

genotypes. A stronger heterosis effect was observed 

in hybrid combination 4 x 2 (from 28% to 98%) in 

terms of five of the 14 characteristics tested – yield 

per plant, fruit length, fruit diameter, flesh thickness, 

and average fruit weight. The 5 x 1 hybrid 

combination showed the highest heterosis effect for 

the following traits: plant length, number of nodes, 

leaf area, days to mass flowering, and node that is 

developed first fruit. 

 

4. Conclusion 

The highest heterosis effect from diallel 

cross was detected for the traits: yield per plant 

(133%), fruit length (75%), flesh thickness (38%), 

and fruit weight (98%) in cross WI998 x Poul (3 x 

4). The hybrid combination AGY x Seminole (4 x 2) 

derived from partial diallel cross showed the highest 

heterosis effect (from 28% to 98%) concerning five 

of the tested 14 indicators – yield per plant, fruit 

length, fruit diameter, flesh thickness, and average 

fruit weight. 
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РАСТЕЖНИ ПРОЯВИ НА ОРЕХОВИ РАСТЕНИЯ 

ПРИСАДЕНИ С ТЕХНИКИТЕ РАЗЦЕП И 

ПОДОБРЕНА АНГЛИЙСКА КОПУЛАЦИЯ, 

ОТГЛЕЖДАНИ В КОНТЕЙНЕРИ 
 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ, ВАНЯ АКОВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ, ВИКТОРИЯ 

НИКОЛОВА 
 

Институт по овощарство - Пловдив 

E-mail: angel_dimitrov89@abv.bg 

Резюме: Този . Проучването се проведе в Института по овощарство - Пловдив през 

периода 2020-2021 година. Проследиха се растежните прояви на орехови растения 

присадени с техниките „разцеп” и „подобрена английска копулация”, отглеждани в 

контейнери, които се сравниха с тези на орехови растения отглеждани на открито в 

питомник (по стандартната технология-присадени на „прозорче”).Обект на проучване 

беше ореховият сорт Извор 10, присаден върху подложка обикновен орех (Juglans regia 

L.).Отчетоха се показателите височина(сm), напречно сечение на стъблото(mm2) и обем 

на кореновата система(сm3)При контейнерното отглеждане се получават растения с 

височина от 100.4 до113.1 сm и напречно сечение от 183.45до 187.52 mm2. Най-голям обем 

на кореновата система (317 сm3) е отчетен при растенията присадени с техниката 

„подобрена английска копулация”. 
 

Ключови думи: орех, присадени растения, разцеп, подобрена английска копулация, 

контейнери, питомник, растежни прояви 

 

VEGETATIVE BEHAVIOUR OF WALNUT PLANTS 

GRAFTED BY TECHNIQUES ”CLEFT” AND 

“WHIP-TONGUE”, GROWN IN CONTAINERS 
 

ANGEL DIMITROV, VANYA AKOVA, PLAMEN IVANOV, VIKTORIJA 

NIKOLOVA 

Fruit growing institute – Plovdiv, Bulgaria 

E-mail:angel_dimitrov89@abv.bg 

Abstract: A survey was carried out at Fruit growing institute – Plovdiv during period of 2020 

– 2021 year. Avegetative behaviour of walnut plants grafted with “cleft” and “whip- tongue” 

techniques, grown in containers was observed, which were compared with a “patch” budded 

plants in openfield. An object of study was a walnut cultivar Izvor 10, grafted to rootstock of 

walnut (Juglans regia L.). They were reported the indicators height of one - year shoot, cross 

section of a trunk and a volume of root system. A container cultivation produces plants with 

height from 100,4 to 113,1 cm and cross section from 183,45 to 187,52 mm2. The highest value 

of volume of root system (317cm3) was reported to “whip-tongue” grafted plants. 

 

Key words: walnut, grafted plants, cleft, whip-tongue, containers, open field, vegetative 

behaviour 
 

 

1. Въведение 

Поради хетерозиготността на ореха, 

размножаването му чрез семена не води до 

унаследяване качествата на избрания сорт 

[Sharma et al., 2003]. По тази причина в света се 

търсят различни техники за производство на 

орехов посадъчен материал. Понастоящем най-

разпространени са присаждането на пъпка и на 

калем [Gandev, 2016a]. Една от най-старите и 

популярни техники за размножаване на ореха на 

пъпка е присаждането на „прозорче”[Talbert, 

1949; Kuniyuki and Forde,1985], която е 
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адаптирана у нас от Недев и др., [1976]. 

Недостатък на разработената технология за 

размножаване на прозорче е краткият срок за 

присаждане и зависимостта от климатичните 

условия [Гандев, 2014]. Новите техники, които 

преодоляват посочените по-горе недостатъци са 

размножаването на ореха на калем, посредством 

методите топъл калус [Gandev, 2013, 2014, 2017] 

и епикотилно размножаване [Gandev, 2009, 

2016b, Gandev and Arnaudov 2011]. 

Размножаването на ореха на калем, по време на 

зимния му покой, дава възможност за 

контейнерно отглеждане на присадените 

дръвчета. Според Ruter, [1993] основните 

предимства на контейнерното отглеждане са 

възможността за целогодишно засаждане; 

запазване на кореновата система без повреди при 

изваждането на растенията от контейнерите и по-

голяма фина коренова маса в сравнение с 

растенията, отглеждани на полето. При растения 

отглеждани в контейнери торенето е ключов 

фактор, поради ограничения обем на почвата 

[Акова и др., 2018]. Торенето има доказан ефект 

върху растежа и развитието на орехови растения 

отглеждани в контейнери [Akova et al., 2020, 

2021]. 

Целта на проучването е да се сравнят 

растежните прояви при орехови растения 

присадени с техниките „разцеп” и „подобрена 

английска копулация”, отглеждани в контейнери, 

с тези на орехови растения отглеждани на 

открито в питомник (по стандартната 

технология-присадени на „прозорче”). 

 

2. Материали и методи 

Изследването се проведе през периода 

2020-2021 г. в Института по овощарство – 

Пловдив. Обект на проучване беше ореховият 

сорт Извор 10, присаден върху подложка 

обикновен орех (Juglans regia L.). Опитът се 

заложи в три варианта с по двадесет и пет 

повторения, като всяко растение е отделно 

повторение. 

Варианти на опита: 

I. Растения присадени на „прозорче”  по 

време на вегетацията и отглеждани на открито в 

питомник (контрола); 

II.Растения присадени по време на зимния покой 

на „разцеп” и отглеждани в контейнери при 

засенчване 50%; 

III.Растения присадени по време на зимния покой 

на „подобрена английска копулация” и 

отглеждани в контейнери при засенчване 50% 

Растенията от вар. I. се присадиха по 

техниката „прозорче” [Недев и др., 1976] и се 

отглеждаха в питомник на открито, а тези от вар. 

II и вар. III се размножиха в стратификалня и се 

засадиха в пластмасови контейнери с вместимост 

10L. За субстрат се използваше смес от торф и 

перлит в съотношение 2:1.Отглеждаха се две 

вегетации в засенчено поле и бяха торени с 

комбиниран тор (N:P:K-20:5:10 MgO-2% SO3-

25% + микроелементи (Fe-0,07%, Mn-0,04%, Mo-

0,004%,Zn-0,025%, B-0,025%, Cu-0,01%)), в доза 

1.3g/L субстрат. Почвената влажност в 

контейнерите беше поддържана до пределна 

полска влагоемност, като поливната норма се 

съобразяваше с конкретните температурни 

условия и количеството на падналите валежи. 

Отчетоха се следните показатели: 

височина на растенията(cm), напречно сечение 

на стъблото (mm2) и обем на кореновата система 

(m3).  

Получените резултати са статистически 

обработени по метода на Дънкан [Steele and 

Torie, 1980]. 

 

3. Резултати и обсъждане 

Получените резултати показват, че между 

растенията отглеждани по стандартна 

технология в питомник (вар. I)и тези отглеждани 

в контейнери (вар. II и вар. III) има различия при 

основните растежни показатели и разликите са 

статистически доказани. 

Резултатите отразяващи растежните 

прояви на опитните растения в края на 

вегетацията на втората година от проучването са 

представени на Фиг.1. 

 

 

Фигура 1. Растежни прояви на опитните 

растения в края на вегетацията (2021 година) 

 

Растенията отглеждани в питомник (вар. 

I) са с по-високи стойности при показателите 

височина и напречно сечение на стъблото, в 

сравнение с тези отглеждани в контейнери (вар. 

II и вар. III)(фиг.1). 

Растенията отглеждани в питомник(вар. 

I) са с височина 126.1 сm, а тези отглеждани в 

контейнери се характеризират с по-ниски средни 
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стойности за височина – от 100.4 до 113.1 сm 

(вар. III и вар. II). 

Растенията присадени с техниката 

„разцеп”(вар.II) са с по-високи стойности за 

височина и напречно сечение, в сравнение с тези 

присадени с техниката „подобрена английска 

копулация”(вар. III). 

Съществено повишаване беше 

отбелязано в обема на кореновата система при 

растенията отглеждани в контейнери, в 

сравнение с растенията отглеждани в питомник. 

Редица автори изтъкват положителна корелация 

между обема на кореновата система и 

последващото развитие на растенията при полски 

условия, като посадъчният материал с по-голям 

обем на кореновата система има по-висока 

преживяемост. [Rose et al. 1991a, 1991b, 1992, 

1997, Jacobs et al., 2005].Средната стойност на 

обема на кореновата система при контролните 

растения е 238сm3. Растенията присадени с 

техниката „подобрена английска копулация” са с 

по-високи стойности за обем на кореновата 

система (317сm3), в сравнение с тези присадени с 

техниката „разцеп”(273сm3). 

 

4. Изводи 
Констатира се, че отглеждането в 

питомник води до получаване на орехов 

посадъчен материал с по-голяма височина и 

напречно сечение в сравнение с този, произведен 

в контейнери. 

Установено е съществено повишаване на 

обема на кореновата система при растенията 

отглеждани в контейнери, в сравнение с 

растенията отглеждани в питомник. 

Растенията присадени с техниката 

„разцеп” са с по-високи стойности за височина и 

с по-ниски стойности за обем на кореновата 

система, в сравнение с тези присадени на 

„подобрена английска копулация”. 

И двете техники на присаждане („разцеп” и 

„подобрена английска копулация”) водят до 

получаване на орехов посадъчен материал в 

контейнери, годен за засаждане в овощни 

градини. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛИЦЕРОЛ В 

БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ОРИЕНТАЛСКИ ТЮТЮН  

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА, ДЕСИСЛАВА КИРКОВА, МАРГАРИТА ДОЧЕВА, ЙОВЧО КОЧЕВ 

Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково - 4108, България 

liliqstoqnova@gmail.com, desislavaa894@gmail.com, margarita_1980@gmail.com 

 

Резюме: Изследвано е съдържанието на глицерол в български сортове ориенталски 

тютюн от сортова група Басми и Кабакулак, конвенционално отгледани и български 

сорт ориенталски тютюн от сортова група Басми, отгледан в условия на биоземделие. 

Съдържанието на глицерол в изследваните сортове тютюни не надвишава 0,18 %. 

Тютюните от сортова група Кабакулак превъзхождат по съдържание на глицерол 

тютюните от сортова група Басми. Не се наблюдават големи различия между 

съдържанието на глицерол в отделните сортове тютюни, както и между класите на 

един и същ сорт. Съдържанието на глицерол в биотютюна е средно 0,15%. Данните за 

съдържанието на глицерол във всички изследвани проби са под допустимата в Закона за 

акцизите и данъчните складове стойност от 0,65 %. 

Ключови думи: ориентаслки тютюн, биотютюн, глицерол, газова хроматография 

DETERMINATION OF GLYCEROL CONTENT IN 

BULGARIAN ORIENTAL TOBACCO VARIETIES 

LILIYA STOYANOVA, DESISLAVA KIRKOVA, MARGARITA DOCHEVA, YOVCHO 

KOCHEV 

Tobacco and Tobacco Products Institute, Markovo -4108, Plovdiv, Bulgaria 

liliqstoqnova@gmail.com, desislavaa894@gmail.com, margarita_1980@gmail.com 

 

Abstract: The content of glycerol in Bulgarian varieties of oriental tobacco from the variety 

group Basmi and Kabakulak, conventional grown and Bulgarian variety of oriental tobacco 

from the variety group Basmi, grown upon organic conditions, was studied. The content of 

glycerol in the investigated tobacco varieties does not exceed 0,18%. Tobacco from the 

Kabakulak variety group is superior in terms of glycerol content compare to the tobacco from 

the Basmi variety group. There are no major differences between the glycerol content of the 

different tobacco varieties and between the classes of the same variety. The glycerol content of 

biotobacco is on average 0,15 %. The data on the content of glycerol in all tested samples are 

below the permissible value in the Law on Excise Duties and Tax Warehouses of 0,65%. 

Key words: oriental tobacco, biotobacco, glycerol, gas chromatography 
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1.Въведение 

В световен мащаб тютюнът представлява 

важна техническа култура с голямо стопанско 

значение. В България се отглеждат тютюни от 

четири сортови групи – Виржиния, Бърлей, 

Басми и Кабакулак [1]. Ориенталските тютюни 

от сортова група Басми се отглеждат в Южна 

България, преди всичко на слаби скелетни 

почви, наклонени терени, ниска почвена и 

въздушна влажност и обилно слънцегреене, а 

тези от сортова група Кабакулак – в Северна 

България [1, 16].  

В последните години сериозно внимание 

се обръща и на възможностите за отглеждане на 

тютюн в условия на биоземеделие. Био тютюнът 

е нов промишлен растителен продукт, който се 

обработва и отглежда на специални 

сертифицирани биополета, без да се използват 

конвенционални препарати за растителна 

защита [3]. През 2016 г. в Опитно поле Гоце 

Делчев при Институт по тютюна и тютюневите 

изделия започна отглеждане на био тютюн [17]. 

Тютюнът като едногодишно растение, 

продуцира голямо количество първични 

метаболити - липиди, въглехидрати и белтъци 

[4]. Съдържанието на липиди и в частност 

ацилглицероли в тютюна варира между 37, 4 % 

и 56, 0 mg/g [5]. Това зависи от типа тютюн, 

начина на отглеждане, сушене и ферментация 

[6].  

Ацилглицеролите са естери на глицерола 

с мастни кислеини и преминават през процес на 

хидролиза и естерификация, при наличие на 

висока температура и водна среда [7]. Те се 

явяват прекурсори за получаване на глицерол 

при техническата обработка на тютюна - 

процесите на сушене и ферментация. 
Глицеролът е тривалентен алифатен алкохол, 

познат още като глицерин, 1,2,3 –пропантриол и 

трихидроксипропан. По време на ферментация 

са налични всички необхнодими условия за 

протичане на хидролизни процеси на 

ацилглицеролите [8].  

Изследванията за съдържанието на 

глицерол започва още в началото на 60-те 

години. Установеното съдържание на глицерол в 

ориенталски тютюни е между 0,34 % и 0,48 %, в 

тютюн Виржиния (0,07 - 0,12%), в тютюн 

Бърлей (0,27 - 0,33%), а в необработени 

цигарени смеси (0,23 - 0,31%), без контакт с 

глицерол [9]. Наличие на естествен глицерол в 

малки количества в тютюн е регистрирано и от 

Johnstone and Pilmer [10]. С помоща на 

тънкослойна хроматография, като качествен 

анализ, наличието на глицерол в тютюн се 

потвърждава и от Patterson [11].  

От технологична гледна точка, 

глицеролът представлява търсена добавка в 

цигареното производство. При производството 

на цигари като основна добавка в тютюневия 

бленд се използва глицерол. Съдържанието му 

може да достигне от 1 % до 3 % [12]. С 

промяната на ч.12 ал.1 т.4 от 13.03.2020 г, от 

Закона за акцизите и данъчните складове в 

България, глицеролът е обект на контрол и при 

нива над 0,65 %, тютюнът подлежи на облагане 

[13]. 

Малко са натрупаните данни за 

съдържанието на естествен глицерол в тютюн, 

както и не са известни предходни проучвания за 

съдържание на глицерол в български сортове 

ориенталски тютюни с пазарна ориентация. 

Целта на настоящия доклад е да се 

изследва съдържанието на глицерол в български 

сортове ориенталски тютюн от сортова група 

Басми и Кабакулак, конвенционално отгледани 

и български сорт ориенталски тютюн от сортова 

група Басми, отгледан в условия на 

биоземеделие. 

2. Материал и метод  

2.1 Материал  

1. Използвани са следните сортове 

тютюн: 

- три сорта тютюн от сортова група 

Басми, конвенционално производство 

(Крумовград 78, Крумовград 58 и Неврокоп 

1146), реколта 2019 

- два сорта тютюн от сортова група 

Кабакулак, конвенционално производство (Хан 

Тервел 39 и Хански 277), реколта 2019.  

- един сорт тютюн от сортова група 

Басми, произведен в сертифицирано биополе 

(Крумовград 58), реколта 2019 и 2020.  

Всички тютюни са отгледани съгласно 

агротехническите изисквания на сортовите 

групи и начините на производство. Спазена е 

технологията за бране, сушене и ферментация. 

 

2.2. Апаратура и консумативи 

Анализът за определяне количеството 

глицерол в тютюн се извършва на газов 

хроматограф Agilent 7890 A с пламъчно - 

йонизационен детектор (FID детектор ) и 

Innovax колона (30 m, ID 0.320 mm; 0.25 μm).  

За извършване на анализа са използвани 

консумативи с висока чистота: Glycerol, purity 

99, 5 % (Мerk), 1, 3 – Butandiol, purity 99, 0 % 

(Merk), Methanol (Merk). 

2.3. Метод  
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Изследванията са извършени съгласно 

адаптирания метод за определяне на глицерол в 

тютюн, разработен в Институт по тютюна и 

тютюневите изделия, Марково [14]. На 

аналитична везна се претеглят 0,2 g тютюнев 

прах и се екстрахира с 25 ml екстракционна 

смес, състояща се от метанол с вътрешен 

стандарт 1,3 – бутандиол с концентрация 2 g/ml. 

Екстракцията се извършва посредством шутел за 

60 min. Количественото определяне на глицерол 

се извършва посредством вътрешен стандарт 

(1,3-бутандиол) и външни стандарти на 

глицерол с концентрации отговарящи на 

количеството на глицерол в тютюна. 

Получените резултати са представени като 

средна стойност между две повторения в mg/g и 

процентно съотношение % . 

3. Резултати и обсъждане  

В литературата се срещат някои основни 

методи за анализ на глицерол: колонна 

хроматография, течна и газова хроматография 

[12]. Предимствата на газовата хроматография 

са бързина на анализа, голяма разделителна 

способност, добра повтаряемост при 

количествен анализ и малък обем на 

изследваната проба. 

В табл. 1 са представени резултатите от 

анализа за съдържанието глицерол в пет сорта 

ориенталски тютюн, отгледани при 

конвенционални условия. Изследвано е 

съдържанието на глицерол както в различни 

сортове тютюн на дадена сортова група, така и в 

различните класи на един и същ сорт.  

Тютюните от сортова група Кабакулак се 

характеризират с неутрален характер, поради 

което служат за основа в блендове на много 

марки цигари [16]. Средното съдържание на 

глицерол при тютюните от сортова група 

Кабакулак е 0,13 %. Прави впечатление, че сорт 

Хански е с по-високо съдържание на глицерол в 

сравнение със сорт Хан Тервел. Количеството на 

глицерола при сорт Хански 277 разгледано по 

класи е между 0,17 % (ІІ кл.) и 0,18 % (І кл). 

Количествтото на глицерола при сорт Хан 

Тервел 39 е между 0,10 (I кл.) и 0,11 % (II кл.). 

Разликата в съдържанието на глицерол между 

класите при тези сортове е минимално - 0,01 %. 

 

Tаблица 1. Съдържание на глицерол в 

ориентаслки тютюни от сортови групи 

Кабакулак и Басми, % 

 

Ориенталските тютюни от сортова група 

Басми се характеризират с фин и приятен аромат 

и се влагат в тютюневите блендове, за да 

предадат специфичния вкус и аромат на 

тютюневия дим [1]. Сорт Крумовград 78 се 

характеризира с най-ниско съдържание на 

глицерол 0,07 %, като не се наблюдава разлика в 

количеството му между отделните класи. Прави 

впечатление голямата разлика в съдържанието 

на глицерол между I кл. (0,15 %) и II кл. (0,08 %) 

при сорт Крумовград 58, където разликата е 0,08 

%. При сорт Неврокоп 1146, подобно на сорт 

Крумовград 78 не се откриват различия в 

съдържанието на глицерол в изследваните класи 

тютюн (средно 0,12%).  

Проследено е съдържанието на глицерол 

в тютюн Крумовград 58, отгледан в опитно поле 

Гоце Делчев, съгласно „Технология за 

биологично производство на тютюн“, 

разработена в Институт по тютюна и 

тютюневите изделия [17,18]. Изследвани са 

тютюни от две последователни вегетации – 2019 

и 2020 г. При тютюните от реколта 2019 г. 

съдържанието варира от 0,18 % ( II класа) до 

0,20% (I класа), а при тези от вегетация 2020 г. 

от 0,15 % (I класа) до 0,12 % (II класа). 

Графично резултатите са представени на Фигура 

1. При биотютюна се установява по-високо 

съдържание на глицерол (средно 0,19 % за рек. 

2019 г. и средно 0,13 % за реколта 2020 г.) в 

сравнение с конвенционално произведения – 

(средно 0,12 %). 

 

Сортова група Кабакулак Gly, % 

Сорт Хански 277 I кл.  0,18 

Сорт Хански 277 II кл.  0,17 

Сорт Хан Тервел 39 I кл.  0,10 

Сорт Хан Тервел 39 II кл.  0,11 

Сортова група Басми  

Сорт Крумовград 78 I кл.  0,07 

Сорт Крумовград 78 II кл.  0,07 

Сорт Крумовград 58 І кл 0,15 

Сорт Крумовград 58 ІІ кл. 0,08 

Сорт Неврокоп 1146 I кл. 0,12 

Сорт Неврокоп 1146 II кл. 0,12 
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Фигура 1. Съдържание на глицерол в тютюн 

отгледан на сертифицирано биополе, изразенo в 

%. 

Обобщените данни за съдържание на глицерол 

(%) при различните сортови групи тютюн, 

отгледани конвенционално и в условията на 

биопроизводство са представени на Фигура 2. 

Тютюн, сорт Крумовград 58, отгледан в 

условията на биопроизводство е с най-високо 

съдържание на глицерол в сравнение с 

конвенционално произведените сортове 

тютюни. 

0,13

0,09

0,15

Глицерол, %

Сортова 
група 
Кабакулак 

Сортова 
група 
Басми 

Фигура 2. Средно съдържание на глицерол в 

тютюни от различни сортови групи изразено в 

% 

Съдържанието на глицерол в 

изследваните сортове български ориенталски 

тютюн е сравнително ниско (0,07 % до 0,18 %) и 

не надвишават изискуемата от закона стойност 

от 0,65 %. Количеството на глицерола при 

изследваните от нас тютюни е по-ниско в 

сравнение с отчетеното количество глицерол 

при турски ориенталски тютюн - 0,34 % [15]. 

4. Извод 

Направено е проучване за съдържанието 

на глицерол в български сортове тютюни от 

сортова група Кабакулак и сортова група Басми, 

произведени конвенционално и отгледани в 

условията на биопроизводство. Съдържанието 

на глицерол не надвишава 0,18 %. Тютюните от 

сортова група Кабакулак превъзхождат по 

съдържание на глицерол тютюните от сортова 

група Басми. Не се наблюдават големи различия 

между съдържанието на глицерол в отделните 

сортове тютюни, както и между класите на един 

и същи сорт. Най-високо съдържание на 

глицерол се открива при ориентаслките тютюни 

отгледани в условия на биоземеделие – 0,15%. 

Данните за съдържанието на глицерол във 

всички изследвани проби са под допустимата в 

Закона за акцизите и данъчните складове 

стойност от 0,65 %. 
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