
ММЛЛААДДЕЕЖЖККИИ ФФООРРУУММ
„„ННААУУККАА,, ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ,,

ИИННООВВААЦЦИИИИ,, ББИИЗЗННЕЕСС““
22002211 ппррооллеетт

YYOOUUTTHH FFOORRUUMMSS
""SSCCIIEENNCCEE,, TTEECCHHNNOOLLOOGGYY,,

IINNNNOOVVAATTIIOONN,, BBUUSSIINNEESSSS -- 22002211""

2277 -- 2288 ммаайй 22002211 ггооддииннаа
ДДоомм ннаа ннааууккааттаа ии ттееххннииккааттаа -- ППллооввддиивв

ССББООРРННИИКК ДДООККЛЛААДДИИ

ППЛЛООВВДДИИВВ

IISSSSNN 22336677 -- 88556699

ППууббллииккуувваанноо ннаа::
hhttttpp::////hhsstt..bbgg//bbuullggaarriiaann//ccoonnffeerreennccee..hhttmm

1



ММЛЛААДДЕЕЖЖККИИ ФФООРРУУММ

„„ННААУУККАА,, ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ,,

ИИННООВВААЦЦИИИИ,, ББИИЗЗННЕЕСС““

22002211 ппррооллеетт

организиран

от

СНЦ „ТО на НТС с Дом на науката и
техниката - Пловдив”

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Проф. дин Асен Конарев

Проф. д-р инж. Георги Сомов

Проф. д-р инж. Иван Янчев

Проф. д-р Заря Ранкова

2



СЪДЪРЖАНИЕ

I-ва секция
ХРАНИ. ХРАНЕНЕ. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ.

КЕТЪРИНГ. ТУРИЗЪМ

I.1. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НИСКО И
БЕЗЛАКТОЗНИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ТАТЯНА БАЛАБАНОВА, АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LOW LACTOSE AND
LACTOSE FREE DAIRY PRODUCTS
TATYANA BALABANOVA, ALEXANDER BALABANOV …………………………….. 7

I.2. АНАЛИЗ НА ТЕРПЕНИ, ТОКОФЕРОЛИ И ФЕНОЛНИ КИСЕЛИНИ В
ИДЕНТИФИЦИРАНИ СУХИ РАСТИТЕЛНИ БИЛКОВИ СУРОВИНИ ОТ
РЕГИОН ЗАПАДНИ РОДОПИ
АЛБЕНА ПЪРЖАНОВА, ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА
ANALYSIS OF TERPENS, TOCOPHEROLS AND PHENOLIC ACIDS IN
IDENTIFIED DRY VEGETABLE HERBAL RAW MATERIALS FROM THE
WESTERN RHODOPE REGION
ALBENA PARZHANOVA, IVELINA VASILEVA, SNEZHANA IVANOVA …………... 13

I.3. ФРУКТАНИ И ЗАХАРИ В ЛЕЧЕБНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМИ
РАСТЕНИЯ – ЗНАЧЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕТО
ИВАНКА ХАМБАРЛИЙСКА, НАДЕЖДА ПЕТКОВА
FRUCTANS AND SUGARS IN MEDICINAL AND ECONOMICALLY
SIGNIFICANT PLANTS - IMPORTANCE FOR NUTRITION
IVANKA HAMBARLIYSKA, NADEZHDA PETKOVA ………………………………….. 19

I.4. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЕНЗИМНАТА ХИДРОЛИЗА НА
ЛАКТОЗАТА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БЕЗЛАКТОЗНО КИСЕЛОТО
МЛЯКО
ТАТЯНА БАЛАБАНОВА, ПЕТЯ БОЯНОВА, АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ENZYME HYDROLYSIS OF
LACTOSE ON THE QUALITY OF LACTASE-FREE YOGHOURT
TATYANA BALABANOVA, PETYA BOYANOVA, АLEXANDER BALABANOV …... 25

I.5. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И КЕТЪРИНГА В
УСЛОВИЯ НА COVID - 19
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, МАРИЯ САВОВА
DIGITALIZATION OF RESTAURANT AND CATERING IN CONDITIONS OF
COVID - 19
GEORGI ANGELOV, MARIA SAVOVA ………………………………………………….. 30

I.6. СИТО АНАЛИЗ НА СМЛЯНА СУХА РАСТИТЕЛНА СУРОВИНА ОТ
ИДЕНТИФИЦИРАНИ БИЛКИ ОТ РЕГИОН ЗАПАДНИ РОДОПИ
АЛБЕНА ПЪРЖАНОВА, БОЖИДАР БОЗАДЖИЕВ, ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА,
СНЕЖАНА ИВАНОВА
SIEVE ANALYSIS OF GROUND DRY PLANT RAW MATERIAL FROM
IDENTIFIED HERBS FROM THE WESTERN RHODOPES REGION
ALBENA PARZHANOVA, BOZHIDAR BOZADZHIEV, IVELINA VASILEVA
SNEZHANA IVANOVA ……………………………………………………………………. 35

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 3



I.7. ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА НЯКОИ ТРАДИЦИОННИ МЛЕЧНИ ХРАНИ В
БЪЛГАРИЯ
СТАНКО СТАНКОВ, ТАТЯНА БАЛАБАНОВА
LOCALIZATION OF SOME TRADITIONAL DAIRY FOODS
IN BULGARIA
STANKO STANKOV, TATYANA BALABANOVA ……………………………………… 42

I.8. ОПТИМИЗИРАНЕ КОМПОНЕНТНИЯ СЪСТАВ НА ОСМОТИЧЕН РАЗТВОР,
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕХИДРАТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО
БАТБОЛД ЗОЛЖАРГАЛ
OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF OSMOTIC SOLUTION FOR RED
BEET DEHYDRATION (BETA VULGARIS)
BATBOLD ZOLJARGAL …………………………………………………………………… 48

I.9. ПРОУЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ХРАНЕНЕТО БИТ,
КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ В ИЗБРАНИ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, МАРИЯ САВОВА, ДРАГОМИРА БУХАЛОВА
STUDY OF THE NATIONAL FEATURES OF FOOD BIT, CULTURE AND
TRADITIONS IN SELECTED REGIONS OF BULGARIA
GEORGI ANGELOV, MARIA SAVOVA, DRAGOMIRA BUHALOVA ………………… 54

I.10. ПРОУЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ХРАНЕНЕТО, БИТ,
КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ В РУСЕ И РЕГИОНА
МАРИЯ САВОВА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, ДРАГОМИРА БУХАЛОВА
STUDY OF THE NATIONAL FEATURES OF FOOD, LIFE, CULTURE AND
TRADITIONS IN RUSE AND THE REGION
MARIA SAVOVA, GEORGI ANGELOV, DRAGOMIRA BUHALOVA ………………… 60

II-ра секция
ЗЕМЕДЕЛИЕ

II.1. ПРОУЧВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ЗЪРНОТО ПРИ ОБРАЗЦИ ПЛЕВЕСТ ОВЕС СЪХРАНЯВАНИ В
НАЦИОНАЛНАТА ГЕНБАНКА
ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧИНОВА, ГЕРГАНА ДЕШЕВА, МАРИЯ СЪБЕВА
STUDY OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF GRAIN IN
WEED OATS ACCESSIONS STORED IN THE NATIONAL GENBANK
EVGENIYA VALCHINOVA, GERGANA DESHEVA, MARIA SABEVA ………………. 67

II.2. ОПАЗВАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА ВИД ZEA MAYS L. В БЪЛГАРИЯ
АЛБЕНА ПЕНЧЕВА
PRESERVATION OF BIODIVERSITY OF ZEA MAYS L. SPECIES IN BULGARIA
ALBENA PENCHEVA ……………………………………………………………………… 75

II.3. МОНИТОРИНГ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ТЮТЮНА В НЯКОИ РАЙОНИ НА
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
ИВАЙЛО БОРИСОВ, ХРИСТО БОЗУКОВ
MONITORING OF TOBACCO DISEASES IN SOME REGIONS OF SOUTH
BULGARIA
IVAYLO BORISOV, HRISTO BOZUKOV ………………………………………………… 80

II.4. ПЧЕЛООПРАШВАНЕ НА ТЮТЮН
ЖЕКО РАДЕВ
BEE POLLINATION OF TOBACCO
ZHEKO RADEV …………………………………………………………………………….. 83

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 4



III-та секция
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ.

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП

III.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОМБИНИРАНО МОДИФИЦИРАНЕ
НА СПЛАВ ALSI18Cu5Mg с Be, Ti, B и Р
БОЯН ДОЧЕВ, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА
TECHNOLOGICAL FEATURES OF COMBINED MODIFICATION OF
ALSI18Cu5Mg ALLOY WITH Be, Ti, B and P
BOYAN DOCHEV, DESISLAVA DIMOVA ………………………………………………. 87

III.2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРОБНИ ТЕЛА С НАЛИЧИЕ НА V-
ОБРАЗНИ НАДРЕЗИ ПРИ ОСОВО НАТОВАРВАНЕ
РАЙЧО РАЙЧЕВ, ИВАНКА ДЕЛОВА
STUDY OF STANDARD SPECIMENS WITH V- SHAPED NOTCHES UNDER
AXIAL LOADING
RAYCHO RAYCHEV, IVANKA DELOVA ……………………………………………….. 92

III.3. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МОДИФИКАТОРИТЕ ФОСФОР И
СТРОНЦИЙ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА
СПЛАВ ALSI18Cu3CrMn
ИВАН ПАНОВ, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PHOSPHORUS AND STRONTIUM
MODIFIERS ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF
AlSi18Cu3CrMn ALLOY
IVAN PANOV, DESISLAVA DIMOVA …………………………………………………… 96

III.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ ДИНАМИЧНИЯ МОДУЛ НА ЪГЛОВИ ДЕФОРМАЦИИ НА
АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ
DETERMINATION OF THE DYNAMIC MODULE OF ANGULAR
DEFORMATIONS OF ALUMINUM ALLOYS
SABI SABEV, PLAMEN KASABOV ………………………………………………………. 100

III.5. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НАТИСКОВОТО УСИЛИЕ ПРИ
ПЛАСТИЧНО-ПОВЪРХНОСТНО ДЕФОРМИРАНЕ С УЛТРАЗВУК ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБРАБОТВАНИТЕ
ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ
МАРИЯН КАЛЕСТРОВ , ГЕРГАНА КАЛЕСТРОВА
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PRESSURE FORCE IN
PLASTIC-SURFACE DEFORMATION WITH ULTRASOUND ON THE
TECHNOLOGICAL INDICATORS OF THE TREATED PROCESSED
MARIYAN KALESTROV, GERGANA KALESTROVA ………………………………….. 104

III.6. ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ПРИ СЛОЖНО
НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ
БОЯН ДОЧЕВ, РАЙЧО РАЙЧЕВ
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF ALUMINUM ALLOY IN A
COMPLEX STRESSED CONDITION
BOYAN DOCHEV, RAYCHO RAYCHEV ………………………………………………… 108

III.7. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТЕПЕНТА НА ПЛАСТИЧНА
ДЕФОРМАЦИЯ И РЕКРИСТАЛИЗАЦИОННОТО ОТГРЯВАНЕ ВЪРХУ
СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА СПЛАВ AlCu4Mg2 (Д16)
ИВАН ПАНОВ, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА, ЦВЕТЕЛИНА МИЛЕВА
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE DEGREE OF PLASTIC
DEFORMATION AND RECRYSTALLIZATION ANNEX ON THE STRUCTURE
AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlCu4Mg2 (Д16) ALLOY
IVAN PANOV, DESISLAVA DIMOVA, TSVETELINA MILEVA ………………………. 112

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 5



III.8. ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦАТА НА УМОРА НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ С
ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
РАЙЧО РАЙЧЕВ, БОЯН ДОЧЕВ
DETERMINATION OF THE ALMINUM ALLOY TIRED LIMIT WITH THE USE
OF SPECIALIZED SOFTWARE
RAYCHO RAYCHEV, BOYAN DOCHEV ………………………………………………… 117

III.9. ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИЧНИЯ МОДУЛ НА ЛИНЕЙНИ ДЕФОРМАЦИИ НА
АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ
STUDY OF THE DYNAMIC MODULUS OF LINEAR DEFORMATION OF
ALUMINUM ALLOYS
SABI SABEV, PLAMEN KASABOV ………………………………………………………. 121

III.10. ИЗСЛЕДВАНЕ ГРАНИЦАТА НА УМОРА ПРИ СТАНДАРТНИ ПРОБНИ ТЕЛА
С НАЛИЧИЕ НА НАДРЕЗИ
ИВАНКА ДЕЛОВА, РАЙЧО РАЙЧЕВ
STUDY OF FATIGUE LIMIT UNDER STANDARD TEST SPECIMENS WITH
PRESENCE OF NOTCHES
IVANKA DELOVA, RAYCHO RAYCHEV ……………………………………………….. 125

III.11. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СКОРОСТА И ПОДАВАНЕТО ПРИ
ПЛАСТИЧНО-ПОВЪРХНОСТНО ДЕФОРМИРАНЕ С УЛТРАЗВУК ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБРАБОТВАНИТЕ
ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ
МАРИЯН КАЛЕСТРОВ
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SPEED AND FEEDING ON
PLASTIC-SURFACE DEFORMATION WITH ULTRASOUND ON THE
TECHNOLOGICAL INDICATORS OF TREATED TREATMENTS
MARIYAN KALESTROV …………………………………………………………………... 129

III.12. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ВЪРХУ
РЕОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТВЪРДОСТ НА КАУЧУКОВИ СМЕСИ
ПАВЕЛ ГАРЧЕВ, ДЕЛЯН ГОСПОДИНОВ, ВИЛХЕЛМ ХАДЖИЙСКИ, ЙОСИФ
МУНЕВ
STUDY OF THE EFFECTS OF IONIZING RADIATION ON RHEOLOGICAL
PROPERTIES AND HARDNESS OF RUBBER MIXTURE
PAVEL GARCHEV, DELYAN GOSPODINOV, VILHELM HADJISKI3, YOSIF
MUNEV ……………………………………………………………………………………… 133

III.13. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ОЧАКВАНЕ НА
ОПТИМАЛНА ПАРАБОЛИЧНА ГРАНИЦА НА ВИНЕРОВ ПРОЦЕС
АТАКАН САЛИМОВ
ALGORITHM FOR CALCULATING THE MATHEMATICAL EXPECTATION OF
THE OPTIMAL PARABOLIC LIMIT OF A WINER PROCESS
ATAKAN SALIMOV ………………………………………………………………………... 139

IV-та секция
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

IV.1. ANALYSIS OF THE GROWTH OF BUSINESSES UTILIZING THE KANBAN AND
KAIZEN METHODOLOGY DURING COVID-19
STELA STOYKOVA
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПОЛЗВАЩИ
КАНБАН И КАЙЗЕН МЕТОДОЛОГИИ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
СТЕЛА СТОЙКОВА ……………………………………………………………………….. 144

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 6



 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НИСКО И БЕЗЛАКТОЗНИ 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ  

ТАТЯНА БАЛАБАНОВА1*, АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ1 

Университет по хранителни технологии, катедра „Технология на млякото и 

млечните продукти“ 

t_balabanova@abv.bg  ; sasho_300000@gmail.com 

Резюме:Млякото и млечните продукти съдържат основните хранителни съставки 

– белтъци, мазнини и въглехидрати в балансирано състояние и те представляват 

ценен и лесноусвоим продукт. В световен мащаб се установява постоянна 

тенденция към разрастване и разширяване на предлаганите асортименти мляко и 

млечни продукти. Непрекъснатото усъвършенстване и обогатяване на млечните 

продукти задоволява все по-пълно вкусовите и хранителните потребности на 

населението. Техният балансиран състав и биологична стойност ясно показват, че 

те намерят широко приложение в профилактичното, диетичното и лечебно 

хранене на хората от всички възрастови групи. Обект на тази статия е да се 

направи проучване на съвременните тенденции при разработване и утвърждаване 

на технологии за производство на ниско и безлактозни млечни продукти.  

Ключови думи: лактоза, мляко, млечни продукти, хидролиза на лактоза  

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 

LOW LACTOSE AND LACTOSE FREE DAIRY 

PRODUCTS  

TATYANA BALABANOVA1*, ALEXANDER BALABANOV1 

University of Food Technologies, Department: Technology of milk and milk products 

t_balabanova@abv.bg ; sasho_300000@gmail.com 

Abstract: Milk and milk products contain the main nutrients such as proteins, fats and 

carbohydrates in a balanced state and they are a valuable and easily digestible product. 

Globally, there is a constant trend to expand the range of milk and dairy products. The 

continuous improvement and enrichment of dairy products satisfies more and more the 

taste and nutritional needs of the population. Their balanced composition and biological 

value clearly show that they are widely used in the prophylactic, dietary and therapeutic 

nutrition of people of all ages. The aim of this research is review current trends in the 

development and validation of technologies process for the production of low lactose and 

lactose-free dairy products. 

Key words: lactose, milk, dairy products, hydrolyse of lactose  

 

1. Въведение 

В съвременните условия на динамичен 

живот и нарастващото внимание на 

потребителите по отношение на здравето 

изискват преосмисляне на вече съществуващите 

теории за ролята на храната в тяхното 

ежедневие.  

Млякото и млечните продукти са онези 

хранителни продукти от животински произход, 

които съдържат всички необходими за 

организма вещества - белтъци, въглехидрати и 

мазнини, в оптимално и балансирано 

съотношение. Ето защо, благодарение на 

уникалния си химичен състав и свойства, 

млякото и млечните продукти се отнасят към 

незаменимите хранителни продукти. 

Млечната захар (лактозата) е основният 

въглехидрат в млякото, който се образува 

единствено в млечната жлеза при дойните 

животни. В първите месеци от раждането 

лактозата е практически единствения 

въглехидрат в храненето на новороденото. В 

стомашно чревния тракт на човека лактозата се 

хидролизира в тънкото черво под действието на 
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ензима β-галактозидаза (ЕК 3.2.1.23) до 

монозахаридите - галактоза и глюкоза  

[1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 

В литературата се публикувани данни, че 

значителна част от хората имат генетичен 

дефицит на ензима β-галактозидаза и трудно 

усвояват лактозата в млякото [9]. По данни на 

Световната Здравна Организация  (СЗО) в 

последните години приблизително 75% от 

възрастното население на света има симптоми 

на малабсорбция (лактазна недостатъчност). 

Проявата на лактазна недостатъчност е 

характерна за жителите на Африка и Южна 

Азия (98-100 %), докато в Европа, Америка и 

Австралия засяга само около 15 % от 

населението [10]. При такива състояния се 

препоръчва консумацията на ниско и/или 

безлактозни млечни продукти [11]. 

Производството на безлактозни млечни 

продукти е ново и актуално направление в 

науката за здравословно хранене. Според [13] 

данни извлечени от Euromonitor тяхното 

производството и потребление ще нарасне до 

2022 г. и ще заема около 7,3 % от общия обем на 

произвежданите храни на млечна основа. 

Известни са доказателства, че консумацията на 

тези продукти, подобрява здравния статус на 

човека и редуцира риска от развитие на 

различни заболявания.  

Липсата на този ензим у някои хора 

(кърмачета, деца и възрастни), се нарича 

лактазна недостатъчност, която може да бъде 

вродена или придобита. Дефицитът на ензима 

лактаза ограничава възможността за 

разграждане на лактозата в тънкото черво в 

стомашно чревния тракт на човека. В дебелото 

черво ензимните системи на микроорганизмите 

ферментират лактозата с отделянето на много 

газове, усилена перисталтика и чревни 

разстройства.  

Понастоящем на пазара съществуват два 

вида лактази - неутрални и кисели [14]. 

Неутралните лактази намират приложение при 

производството на ниско или безлактозни 

млечни продукти, а киселите се предлагат на 

потребителите като хранителна добавка, която 

трябва да се приема паралелно с млечните 

продукти, за да се спомогне за по-лесното 

усвояването на лактозата в стомаха. Ензимът, 

използван за производството на ниско или 

безлактозни продукти е неутрална β-

галактозидаза, получена от дрождите 

Kluyveromyces lactis (Saccharomyces lactis, K. 

marxianus или K. fragilis) и се предлага от 

различни производители - DSM Food Specialties 

(Heerlen, Холандия) (продава се под марката 

Maxilact®), Godo, Amano и Nagase (Япония).  

Японските производители реализират своите 

продукти чрез фирма Dupont (Wilmington, DE, 

USA) (Godo YNL2®), Chr. Hansen (Øresund, 

Дания) (Halactase®) и Novozymes (Bagsværd, 

Дания) (Lactozyme® Pure). Ново направление в 

генното инженерство доведе и до 

производството но на ензим β-галактозидаза 

нар. Nola-Fit® от Chr. Hansen [14].  

С развитието на науката, с 

усъвършенстване на технологиите и на методите 

за изследване стана възможно внедряването на 

различни технологии за производство на ниско 

или безлактозни продукти. Основно изискване 

за производството на нисколактозно питейно 

мляко е съдържанието на остатъчното 

количество лактоза да бъде в граници до 0,5 %, а 

за безлактозните продукти <0,01 %. На фиг. 1 са 

показани основните подходи при производство 

на ниско и безлактозно питейни и ферментирали 

млека [15,16,17].  

 
Фиг. 1. Примерна технологична схема за 

производство на питейни и ферментирали 

млека с ниско и безлактозно съдържание  

 

При първи вариант на технологията се изисква 

предварителна хидролиза на лактозата, която се 

осъществява при ниска температура 6-8 °С в 

продължение на 24 часа. С цел гарантиране на 

безопасността на готовия продукта е 

необходимо изходната суровина да бъде 

предварително температурно обработена 
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(термизация/пастьоризация). Необходимо е 

процесът на хидролиза да протича при бавно 

разбъркване, за да се предотврати разслояване 

на млякото (отделяне на млечна мазнина на 

повърхността). След 24-я час, млякото се 

хомогенизира и  пастьоризира, при което ензима 

се инактивира [18]. Следва разфасовка и 

съхранение при ниска температура на продукта.  

Получените ниско или безлактозни питейни 

млека се отличават със своеобразен сладък вкус 

[19,20].  

Втория вариант технология изисква 

асептична техника за дозиране на ензима. 

Необходимо е първо млякото да премине UHT 

обработка, след което при спазване на 

асептични условия на работа, стерилния 

лактазен препарат да се инжектира в млякото 

непосредствено преди разфасовката му в 

опаковките [21].  UHT млеката притежават 

дълъг срок на съхранение при стайна 

температура и това може да доведе до 

формирането на нежелани вкусово-ароматични 

и цветови недостатъци следствие на лактозната 

хидролиза и повишено съдържание на 

монозахариди [16,22,23,24]. В тази връзка, за да 

се предотврати появата на този недостатък са 

разработени технологии за производство на 

ароматизирани и плодови питейни млека. При 

тях не се добавя захар, а се използва сладостта 

която на монозахаридите, получени след 

хидролизата [25]. Освен това адитивите (аромат 

и цвят), който се използва за производството на 

тези продукти маскират гореспоменатите 

недостатъци [26].  

Ферментиралите млечни продукти са 

важна съставна част на рационалното хранене. 

Установено, е  че в киселото мляко се съдържат 

около 30-40 грама/кг нехидролизирана лактоза 

[27],  което прави  тяхната консумация 

неподходяща за хора с малабсорбция [28,29]. 

Според Европейския Орган за Безопасност на 

Храните (EFSA) ежедневната консумацията на 

кисело мляко и приемането на голям брой живи 

микроорганизми (Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus и Streptococcus thermophilus) ще 

доведе  до подобрява процеса на разграждане на 

лактозата в храносмилателния тракт.  

В литературата са описани различни 

технологични подходи за намаляване 

съдържанието на лактоза и получаване на ниско 

или безлактозни ферментирали млечни 

продукти [14,30,31]. Тези продукти се получават 

от нискомаслено, обезмаслено или 

пълномаслено мляко с плътен или разбит 

коагулум, със или без добавка.  Според [32]  

киселомлечните продукти могат да се 

произведат по няколко начина (виж. фиг. 1): 

- предварителна хидролиза на млякото 

при ниска температура в продължение на 12 h, с 

последващо инактивиране на ензима по време на 

пастьоризацията; 

- добавка на определена доза от ензима 

непосредствено преди процеса на заквасване на 

млякото.  

Сиренето притежава високо хранителна, 

енергийна и биологична стойност. Според данни 

на ФАО [33]  коефициентът на хранителна 

усвояемост  достига 97-98 %, енергийната 

стойност варира  от 2000-17 500 кJ.10-2.d-1.  

Производството на безлактозни сирена е 

концентрирано само при пресните и свежи 

видове, т.к съдържат значително количество 

лактоза [27]. При останалите видове сирене, 

остатъчните количества от лактозата са 

пренебрежимо ниски, предвид на специфичните 

моменти от технологичната обработка, 

дейността на стартерната култура и 

продължителността на процеса зреене.  

Основните етапи на производство на 

сирене, при които може да се добави ензима са 

дадени на фиг. 2.   

  

     
 

Фиг. 2. Примерна технологична схема за 

производство на безлактозно сирине. 
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Според Monti et el., [34] производството 

на сирене Гауда изисква прилагане на 

технологичната операция делактозация,  която 

цели  да се намали  съдържание на лактоза в 

сиренината. Също така е установено, че ензима 

лактаза участва при формиране на 

вкусовоароматичния профил на зрялото сирене. 

Доказано, е че  в процеса на зреене на сирене, 

получено от мляко, третирано с лактаза, се 

установява увеличаване на количеството на 

разтворимяте азотни фракции и свободни 

аминокиселнии в резултат на повишената 

продукция на протеинази от млечнокиселите 

бактерии, както и подобряване на вкусово-

ароматните показатели и на структурата му 

[35,36,37,38]. 

Описани са редица технологии за 

производство на безлактозен сладолед. Според 

данни на Abbasi  and Saeedabadian [39] e 

установено, че хидролизата на лактозата 

увеличава вискозитета на сладоледовата смес, 

намалява точката на замръзване, повишава се 

сладостта на готовия продукт.  Монозахарите, 

глюкозата и галактозата притежават по-сладък 

вкус от лактоза, което позволява намаляване на 

добавената захар в млечните продукти с до 10-

15 г/кг, като по този начин се намалява 

прекомерния калориен прием [25]. Друга 

разновидност в технологията на производство на 

сладолед е замяната на свежото млякото със 

сухо безлактозно мляко [27,39]. Според тези 

автори най-целесъобразно е ензимът да се 

добавя по времето на зреене на сместа, за да има 

достатъчно време лактозата да се хидролизира. 

При промишленото преобразуване на 

млякото в различни млечни продукти от 50 до 

75 % от сухите вещества на суровината 

преминават в отпадните, вторични продукти- 

обезмаслено мляко, мътеница и суроватка. Те 

съдържат компонентите на млякото, но 

количественото им съдържание е различно. 

Суроватката отделена при производството на 

сирене възлиза близо на 95 % от общото 

количество отделен серум. По своята същност 

суроватката е по-голямата част от водната фаза, 

която се отделя от коагулума при 

трансформацията на млякото в сирене или 

казеин. Основните  компоненти на суроватката 

са лактозата (около 70 – 72 % от сухите 

вещества), суроватъчни протеини (около 8 – 10 

%) и минерални соли (12 – 15 %). Съществуват 

технологични решения за производство на 

безлактозна сладка течна суроватка или 

пермеат, които да се предлагат под формата на 

сладки концентрирани сироп или сухи 

лиофилизирани препарати [40]. Като 

подсладители тези продукти могат да се 

използват редица отрасли на ХВП (месо, хляб, и 

др) като подсладители. 

 

2. Заключение  

 Съвременната наука и практика 

разполага с достатъчно средства за регулиране 

на количеството и до известна степен качеството 

на млечните продукти, по отношение на 

съдържание на лактоза. Информираността на 

потребителите относно важността и 

хранителната значимост на млечните продукти в 

съчетание с съществуващите на пазара ниско и 

безлактозни млечни продукти способстват за 

разширяване на продуктовата гама и 

задоволяване на високите изисквания и 

потребностите на различни възрастови и 

професионални групи без ограничения. 
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АНАЛИЗ НА ТЕРПЕНИ, ТОКОФЕРОЛИ И 

ФЕНОЛНИ КИСЕЛИНИ В 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ СУХИ РАСТИТЕЛНИ 

БИЛКОВИ СУРОВИНИ  

ОТ РЕГИОН ЗАПАДНИ РОДОПИ 

АЛБЕНА Б. ПЪРЖАНОВА, ИВЕЛИНА Н. ВАСИЛЕВА,  

СНЕЖАНА Д. ИВАНОВА 

Катедри „Хранене и туризъм” и „Органична химия и неорганична химия“, 

Университет по Хранителни Технологии, Пловдив, България 
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Абстракт: Настоящето изследване е проведено с цел да се идентифицират група 

лечебни растения от региона на Западни Родопи и да се направят химични анализи 

за токофероли, терпени и фенолни киселини. Идентификацията на билките Thymus 

callieri Borbás ex Velen., Bulgaria; Hypericum perforatum L.; Cirsium ligulare Boiss. 

Bulgaria; Crataegus monogyna Jacq.; Juniperus communis L. събрани от регион 

Западни Родопи е извършена в Хербариумът на отдел „Растително и гъбно 

разнообразие и ресурси“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

към Българската академия на науките (ИБЕИ – БАН). По стандартни методики са 

определени и сравнени между тях количествата на терпени, токофероли и фенолни 

киселини. Най-голямо количество α токофероли и фенолни киселини са определени в 

билката Езичестолистна паламида (Cirsium ligulare Boiss.Bulgaria), съответно 

246 mg/g и 105,4 mg/g канелена киселина. 

Ключови думи: билки, антиоксидантни свойства, фенолни киселини, токофероли, 

ботаническа идентичност, терпени 

ANALYSIS OF TERPENS, TOCOPHEROLS AND 

PHENOLIC ACIDS IN IDENTIFIED DRY 

VEGETABLE HERBAL RAW MATERIALS FROM 

THE WESTERN RHODOPE REGION 

ALBENA B. PARZHANOVA, IVELINA N. VASILEVA, 

SNEZHANA D. IVANOVA 

Department of nutrition and тourism, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria  

snejana.1958@abv.bg 

Abstract: The present study was conducted in order to identify a group of medicinal 

plants from the region of the Western Rhodopes and to perform chemical analyzes for 

tocopherols, terpenes and phenolic acids. The identification of the herbs Thymus callieri 

Borbás ex Velen., Bulgaria; Hypericum perforatum L.; Cirsium ligulare Boiss. Bulgaria; 

Crataegus monogyna Jacq.; Juniperus communis L. collected from the Western Rhodope 

region was performed in the Herbarium of the Department of Plant and Fungal Diversity 

and Resources, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy 

of Sciences (IBEI-BAS). The amounts of terpenes, tocopherols and phenolic acids were 

determined and compared between them by standard methods. The highest amount of α 

tocopherols and phenolic acids was found in the herb Ezichestolistna palamida (Cirsium 

ligulare Boiss.Bulgaria), 246 mg/g and 105.4 mg/g cinnamic acid, respectively. 

Keywords: Herbs, antioxidant properties, phenolic acids, tocopherols, botanical identity, 

terpenes 
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1. Въведение 

Изследванията за билките нарастват през 

последните години. Много научни колективи 

като много важни субстанции, намиращи 

широко приложение в хранителната, 

фармацевтичната и козметичната индустрия. 

имат интерес към тях и техния химичен състав с 

цел тяхното приложение под различна форма, 

като суха субстанция или различни видове 

екстракти в медицината и кулинарната 

технология [1]. 

Фенолните киселини и флавоноидите са 

вещества, които имат полезно действие върху 

здравето на човека, следователно, те са 

ефективните вещества, които могат да играят 

важна роля в защитата на човешкото тяло от 

заболявания, свързани с оксидативния стрес 

като възпаления, сърдечно-съдови заболявания, 

ракови заболявания и стареене [2]. По тази 

причина полифенолните съединенията са обект 

на голям интерес от страна на учените. 

Сложността на състава им в растителни храни и 

билкови екстракти и възможните синергични 

или антагонистични взаимодействия между тях, 

е провокирало учените да разработят надежден 

метод за определяне на общото съдържание на 

полифенолни антиоксиданти. Все пак такъв 

надежден метод все още не е разработен. 

Проучване на литературата показва, че по-

голямата част от методите, използвани за 

определянето на полифенолни съединения и 

тяхната антиоксидантна активност са 

спектрофотометрични. Тези методи притежават 

редица недостатъци, като дълго време на 

реакция, ниска чувствителност, ниска 

селективност, което води до надценяване или 

подценяване на резултатите [3]. Наблюдавани са 

значими и положителни корелации между 

антиоксидантната активност и полифенолите и 

антоцианидините [4]. Въз основа на тази 

констатация е разработен нов метод за 

хемилуминесценция с инжекционен поток (FI-

CL) за определяне на общото съдържание на 

полифеноли в растителни екстракти [5].  

Проучено е, че много активни съставки 

от лечебни растения със силна 

антиоксидантната активност, като флавоноиди и 

фенолни киселини, действат като 

противовъзпалително средство, поради 

способността да неутрализират свободните 

радикали. В случай на остър възпалителен 

процес, вещества с антиоксидантни свойства 

като споменатите фенолни съединения 

(флавоноиди и фенолни киселини) могат да 

произведат защитни средства [6]. 

Полифенолите са голяма група вторични 

растителни метаболити. Най-често срещаните 

фенолни съединения в растителната храна са 

фенолните киселини и флавоноидите.  

Етаноловите екстракти на H. perforatum 

съдържат много фенолни съединения и по – 

точно доказани със съвременни изследвания са  

флавоноиди и фенолни киселини, които  

имат важни антиоксидантни свойства [7]. 

В научната литература, най-често се 

представят данни за общото фенолно, 

флавоноидно, антоцианинно или каротеноидно 

съдържание на екстракти (водни, водно-

алкохолни или алкохолни) от различни части на 

редица растения [8, 9, 10]. Много по-малко са 

изследванията, свързани с определяне на 

индивидуалния състав на полифенолната и 

флавоноидна фракция от общите БАВ, както и 

на антибактериалната активност на различни 

екстракти от жълт кантарион [11]. 

 
Фиг. 1. Обща структура на флавоноиди 

Флавоноидите се характеризират с 

основния скелет на фенилбензопиренова 

структура, състоящ се от 2 ароматни пръстена 

(пръстени А и В), свързани с 3 въглеродни 

атоми, които обикновено са в оксигениран 

централен пиренов пръстен (Фиг.1). 

Флавоноидите могат да бъдат подразделени на 

шест различни класа – флавони, флавоноли, 

антоцианини, флаванони, изофлавони и флаван- 

3-оли. 

 

Фиг. 2. Фенолни киселини 

Фенолните киселини се разделят на 

производни на хидроксибензоената киселина 

(галова, ванилова, сирингова, салицилова и 3,4-
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дихидроксибензоена киселини) и хидрокси 

канелената киселини (розмаринова, кафеена, 

хлорогенова, пара-кумарова, синапена, ферулова 

и канелена киселини) [12]. 

2.Методи на анализа 

2.1.Предварителна обработка 

След набиране и сортиране за 

отстраняване на некачествена суровина, е 

подготвена необходимото количество свежа 

суровина, (реколта 2019 г.) за 

експерименталната работа в сушено състояние.  

Инспектираните свежи растителни 

суровини са изсушени на тънък слой в 

проветриво помещение, без пряка слънчева 

светлина, при температура 22 – 25 °С, до 

влажност 11 – 12 %. Сухата растителна маса е 

съхранявана в хартиени, добре затворени 

пликове на сухо място до времето за анализ. 

 

2.2. Определяне на общи феноли.  

Съдържанието на общи полифеноли в 

екстрактите е определено по метода на 

Ainsworth and Gillespie с Folin-Ciocalteu реактив. 

Резултатите са представени като mg 

еквиваленти галова киселина(GAE) в 1 g проба 

(mg GAE/g проба). 

3.Резултати и обсъждане 

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.  

Таблица 1. Необходими данни за идентификацията на изследваните растителни видове 

Растителна биомаса 

/билки/ 

Местонахождение 

Дата 

Местност 
Географски 

координати 

Надморска 

височина 

Мащерка 

Thymus callieri 

Borbás ex Velen., 

Bulgaria 

България, 

Западни Родопи, 

гр. Доспат 

35TKG 63503 16655 

Lat. 41.66583 

Lon. 24.159444 

UTM/MGRS 

KG61 

1214 m 

06.07. 2019 

Жълт 

кантарион 

Hypericum 

perforatum L. 

България, 

Западни Родопи, 

гр. Доспат, 

лок. Дълга 

Барчина 

35TKG 64164 13506 

Lat. 41.6377 

Lon. 24.16861 

UTM/MGRS 

KG61  

1264 m 

06.07.2019 

Езичестолистна 

паламида 

Cirsium ligulare 

Boiss.  

Bulgaria 

България, 

Западни Родопи, 

гр. Доспат 

35TKG 63413 16751 

Lat. 41.66666 

Lon. 24.15833 

UTM/MGRS 

KG61 

1207 m 

09.08. 2019 

Глог 
Crataegus 

monogyna Jacq. 

България, 

обл. Благоевград, 

Сатовча, местност 

Аспен 

35TKG 57029 12827  

Lat. 41.62944 

Lon. 24.50992 

UTM/MGRS 

KG51 

1134 m 

цвят: 

03.06. 2019 

плод: 

10.10. 2019 

Хвойна 

плод 

Juniperus 

communis L. 

България, 

Западни Родопи, 

гр. Доспат 

35TKG 63526 16655 

Lat. 41.66583 

Lon. 24.159722 

UTM/MGRS 

KG61 

1214 m 

18.10. 2019 
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Таблица 2. Идентификационни номера на изследваните билки 

 

Растителна биомаса 

/билки/ 
Идентифицирани видове 

Идентификационен номер на 

екземпляра 

/voucher specimens/ 

Мащерка Thymus callieri SOM 176971 

Жълт кантарион Hypericum perforatum SOM 176972 

Езичестолистна паламида Cirsium ligulare SOM 176975 

Глог цвят Crataegus monogyna - Flowers SOM 176973 

Глог плод Crataegus monogyna - Fruits SOM 176970 

Хвойна плод Juniperus communis SOM 176974 

 

Доказана е автентичноста на билките, 

като от всяка една свежа билка са приготвени 

харбарии, съгласно изискванията на ИБЕИ-БАН, 

целящи идентификацията им. 

В таблица 2 са показани резултатите от 

идентификацията на идентифицираните видове 

билки, събрани от регион Западни Родопи и 

идентификационните номера на екземпляра.  

Анализираните растения или части от 

тях с произход Западни Родопи са прибирани 

ръчно, поради което във всяка една от пробите 

непосредствано след събиране е проведена 

инспекция за премахване на нежелани примеси 

и е установено, че няма инертни чужди примеси, 

като почва, пясък, камъчета, прах и метални 

части. Органични чужди примеси също не са 

установени, като плодове и листа от плевелни 

растения; липсват плодове и листа от други 

растения, повредени или развалени от 

запарване, загниване или плесен, както и с ясно 

повредена вътрешност, зелени или презрели 

плодове. 

Сухите и идентифицирани билки са 

анализирани за съдържание на терпени и 

фенолни киселини, показани в таблица 3. 

Определени са количествата на терпени 

(бетулин, карнозинова, бетулинова, олеанолова 

и урсолова киселини) и фенолни киселини 

(хлорогенова киселина, кафеена киселина, 

ферулова киселина, p-кумарова киселина, 

синапова киселина, розмаринова киселина, 

цикориева киселина, канелена киселина и 3, 4-

дихидрокси-бензоена киселина) за шесте вида 

растителни суровини използвани за екстракция 

са представени.  

Растението глог се отличава с високо 

съдържание на фенолни киселини. В жълтия 

кантарион и хвойната не са установени фенолни 

киселини. 

С най-голямо количество токофероли се 

характеризира езичестолистна паламида – 

287,02 mg/g, като в състава предимно влиза α-

токоферол – 246,3 mg/g. Най-ниско съдържание 

на токофероли е установено в растението жълт 

кантарион (27,57 mg/g). 

Определено е съдържанието на 

токофероли - α, γ, δ и пигменти в сухите 

растителни суровини на билките, отразени в 

таблица 4.  

От извършените анализи за определяне 

на съдържанието на токофероли в сухата 

растителна суровина на изследваните билки се 

установи най-голямо количество в цветовете на 

езичестолистната паламида. Съдържанието им 

варира от 246,3 mg/g до 287,02 mg/g., като това 

количество е определено на α-токофероли, 

докато количествата на δ- и γ-токоферолите се 

установиха в съответните количества на 16,35 

mg/g и 24,37 mg/g. Определеното общо 

съдържание на токофероли в растението 

езичестолистна паламида е 287,02 mg/g и е най-

голямо в сравнение с определените токофероли 

на билките – мащерка, жълт кантарион, глог 

цвят, и хвойна (шишарки) в сухата им суровина. 

В сухата суровина на глог плод не се установи 

съдържание на токофероли. Най – малко 

количество α-, δ- и γ-токофероли се установиха 

в стръковете с цветове на растението жълт 

кантарион, общо 27,57 mg/g. Изследванията 

показаха различие в състава на изследваните 

билки и насочи бъдещите ни изследвания към 

приготвяне на различни видове екстракти и 

тяхното различно приложение в кулинарната 

технология. 

 

, 
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Таблица 3. Съдържание на терпени и фенолни киселини в сухи растителни билкови суровини 

Терпени, mg/g 

Растителна суровина Мащерка 
Жълт 

кантарион 

Езичесто-

листна 

паламида 

Глог 
Хвойна 

цвят плод 

Карнозинова киселина 81,91 8,01 4,603 73,03 – 29,70 

Бетулин 6,72 7,67 – – – 3,94 

Бетулинова киселина 14,74 6,46 – – – – 

Олеанолова киселина – – – – – 79,55 

Урсолова киселина  – 6,46 – – – 6,24 

Фенолни киселини, mg/g 

Растителна суровина Мащерка 
Жълт 

кантарион 

Езичесто-

листна 

паламида 

Глог 
Хвойна 

цвят плод 

Хлорогенова киселина – – – – 96,6 – 

Кафеена киселина – – – – 20,6 – 

Ферулова киселина – – – – ˂ LOGG – 

р-Кумарова киселина – – – 72,2 88,8 – 

Синапова киселина – – – 25,6 28,8 – 

Розмаринова киселина 8,0 – 13,4 124,40 18,4 – 

Цикориева киселина 12,0 – 13,6 <LOGG ˂ LOGG – 

Канелена киселина 12,2 – 105,4 <LOGG 16,0 – 

3,4-дихидрокси- 

бензоена киселина 
– – – – 83,8 – 

 

Таблица 4. Съдържание на токофероли в сухи билкови растителни суровини 

Растителна суровина 

Токофероли,  

mg/g 

α γ δ общо 

Мащерка 
стръкове с 

цветове 
10,08 64,08 29,90 104,06 

Жълт кантарион 
стръкове с 

цветове 
4,36 4,34 18,87 27,57 

Езичестолистна 

паламида 
цветове 246,3 24,37 16,35 287,02 

Глог 
цвят с лист 81,65 49,83 67,24 198,72 

плод – – – – 

Хвойна шишарки 68,56 36,97 68,67 174,2 

 

 

Заключение 

 Доказано е, че с най-голямо количество 

токофероли се характеризира растението 

езичестолистна паламида – 287,02 mg/g. Най-

ниско съдържание на токофероли е установено в 

растението жълт кантарион (27,57 mg/g). 

 Определени са количествата терпени 

(mg/g) и фенолни киселини (mg/g). Растението 

глог се отличава с високо съдържание на 

фенолни киселини. В жълтия кантарион и 

хвойната не са установени фенолни киселини. 
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ФРУКТАНИ И ЗАХАРИ В ЛЕЧЕБНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМИ РАСТЕНИЯ – ЗНАЧЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕТО 

ИВАНКА ХАМБАРЛИЙСКА* И НАДЕЖДА ПЕТКОВА 

Катедра „Органична химия и неорганична химия“, Университет по хранителни 

технологии, бул. Марица 26, Пловдив, 4002, България 
*
E-mail: vanya.hambarliyska@gmail.com, E-mail:petkovanadejda@abv.bg 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се определи количеството на 

фруктаните от инулинов тип и захарния състав в корени на шест лечебни и 

икономически значими растения – цикория, глухарче, чесън, ехинацея, сума 

(бразилски женшен) и корейски женшен. Получени са водни екстракти от 

подземните части на тези растения чрез прилагане на ултразвукова екстракция. 

Водните екстракти са анализрани за общи фруктани, инулин, нистоза, кестоза, 

захароза, глюкоза и фруктоза чрез спектрофотометрични и хроматографски 

методи (TLC и HPLC-RID). От получените данни с най-високо съдържание на общи 

фруктани се оличават чесън и цикория 40-70 % суха суровина. Количеството на 

инулин е най-високо в брашното от чесън - 50% суха суровина, следвано от цикория- 

27 % суха суровина, докато в корените на ехинацея и глухарче неговото 

съдържание е до 15 % суха суровина. Корените на сума се отличават с най-ниски 

стойности на инулин - 4% суха суровина. Корените на корейския женшен не 

съдържат инулин и фруктоолигозахариди, а само захароза и фруктоза. Получените 

резултати предоставят ценна информация за храненето, разкривайки потенциала 

на зеленчуците чесън и цикория като източник на диетични фибри и пребиотици. 

Ключови думи: фруктани, инулин, лечебни растения, пребиотици 
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Abstract:  
The aim of the current study was to determine the amount of inulin-type fructans and sugar 

composition in the roots of six medicinal and economically important plants - chicory, 

dandelion, garlic, echinacea, Brazilian ginseng and Korean ginseng. The aqueous extracts 

were obtained from the underground parts of these medicinal plant materials by application 

of  ultrasonic extraction. Then, the aqueous extracts were analyzed for total fructans, 

inulin, nystose, kestose, sucrose, glucose and fructose by spectrophotometric and 

chromatographic methods (TLC and HPLC-RID). From the obtained results the highest 

content of total fructans were found in  garlic and chicory 40-70% dry weight. The amount 

of inulin was the highest in garlic flour - 50% dry material, followed by chicory - 27% dry 

weight, while in the roots of echinacea and dandelion its content was up to 15% dry 

weight. The roots of the sum are characterized by the lowest values of inulin - 4% dry raw 

material. Korean ginseng roots did not contain inulin and fructooligosaccharides, but only 

sucrose and fructose were detected in them. The results provide valuable nutrition 

information, revealing the potential of vegetables (garlic and chicory) as a source of dietary 

fiber and prebiotics. 

 

Key words: fructans, inulin, medicinal plants, prebiotics 
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В резултат на широко разпространения 

интерес към възможността определени храни да 

популяризират здравoсловния начин на живот е 

въведен общият термин функционални храни. 

Food and Nutrition Board (FNB) на 

Американската академия на науките определя 

функционалната храна като такава, която 

обхваща потенциално здравословни продукти, 

включително „всяка модифицирана храна или 

хранителна съставка, която може да осигури 

полза за здравето извън тази на традиционните 

хранителни вещества, които съдържа [1]. 

Разработването на функционални храни и 

напитки с повишен здравословен ефект е една от 

най-новите тенденции в съвременните 

хранителни технологии. През последните 

десетилетия се набляга на засилeния прием на 

диетични влакнини с потенциален пребиотичен 

ефект. Към тази група спадат и фруктаните от 

инулинов тип – фруктоолигозахариди (ФОЗ) и 

инулин [2]. 

Инулинът е резервен полизахарид, който 

присъства във всекидневната диета на човека от 

векове. Среща се в много плодове, зеленчуци и 

житни растения. Като източници за 

индустриалното му производство главно се 

използват цикорията и топинамбура [2]. 

Инулинът е полидисперсен въглехидрат, чиято 

верига е съставена основнo от β-(2→1) 

фруктозил-фруктозни остатъци (Fm), която 

обикновено, но не винаги, завършва с един 

глюкопиранозен остатък (GFn), свързан с α-

(1→2) връзка, както при захарозата [3]. 

Степента на полимеризация на инулина 

обикновено варира между 2 и 70, а по последни 

данни може да достигне над 150 [4] Тя зависи 

главно от видa и физиологичната възраст на 

растението, от което е изолиран, от 

метеорологичните условия и условията на 

съхранение [5]. Най-значимите растителни 

източници на инулин и ФОЗ, доставящи 

необходимия дневен хранителния прием на 

човека, принадлежат главно към семейства 

Liliaceae (праз, чесън, лук и Asparagus) и 

Compositae (Asteraceae) (земна ябълка, цикория 

и якон) [6]  

Цикорията (Chicorium intybus, 

Asteraceae) произхожда от Западна Азия, 

Северна Африка и Европа [7]. Съобщава се, че 

това растение е важен източник на фруктани и 

цикорeeва киселина [8]. През 70-те години беше 

открито, че коренът на C. intybus съдържа до 

40% инулин, който има незначително 

въздействие върху кръвната захар и 

следователно е подходящ за диабетици [9]. 

Общото съдържание на фруктан в корени е до 

23% суха суровина [10]. 

Глухарче (Taraxacum 

officinale;Asteraceae) Смята се, че глухарчето е 

възникнало за първи път в Евразия [11]. 

Корените му съдържат въглехидрати пектин, 

инулин и захари (като захароза, глюкоза и 

фруктоза), каротеноиди, мастни киселини, 

минерали и витамини. Установено е, че 

количеството на фруктани е най-високо в 

корените на растенията събирани през есенния 

сезон, при глухарчето до 34 g/100 g с.в. [2]. 

Инулинът и фрукто-олигозахаридите 

притежават много полезни ефекти, като 

пребиотична активност и потискане на 

затлъстяването и остеопорозата [12]. 

Ехинацея (Echinacea purpurea; 

Asteraceae) е северноамерикански вид цъфтящо 

растение [13]. Echinacea purpurea (L.) Moench е 

лечебно растение, добре известно с 

приложението си във фитотерапията. Това е 

богат източник на фенолни съединения 

производни на кaфeената киселина, предимно 

цикореева, кафеена, хлорогенова и 

изохлорогенова киселини и флавоноиди. 

Корените и съдържат етерични масла, наситени 

алкалоиди от пиролизиден тип, производни на 

полиацетилена и алкамиди. Освен това се 

съобщава, че полизахариди (инулин, 

арабиногалактан, хетероксилани), протеините и 

гликопротеините, извлечени от корените на E. 

purpurea, проявяват имуностимулираща и 

противовъзпалителна активност [14]. Общото 

съдържание на фруктани от корени на ехинацея 

е в границите на 20.7-38.9 % [15]. 

Напоследък тенденциите в храненто 

включват приема на така наречените 

суперхрани. Някои от компонентите на 

суперхраните са нетрадиционни за дадения 

географски район и се внасят от Азия или Южна 

Амрерика. В настоящото изследване са 

разгледани два представителя на тези супехрни, 

които могат да се консумират под формата на 

брашно, смутита или чай. 

Бразилски женшен, или сума (Pfaffia 

glomerata, Amaranthaceae) е растение, което 

произхожда от Южна Америка и може да се 

използва в търговската мрежа като заместител 

на азиатски женшен (Panax ssp.), поради 

подобните му фармакологични ефекти [16]. 

Наскоро Caleffi et al. [17] съобщават, че 

Бразилският женшен съдържа фруктани от 

инулинов тип. Други автори откриват наличие 

на FOS в екстракти от корени на бразилски 

женшен до 8,8 g/100 g екстракт [16]. 

Женшенът (Panax ginseng, Araliaceae)  

или Корейския женшен е добре известно 

източно лекарствено растение и 

имуномодулатор. Основни фармакологични 
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компоненти са сапонини, полифенолни, 

съединения, полиацетилени, тритерпеноиди и 

др. Екстрактите от женшен, съдържащи 

полизахариди, повишават фагоцитната 

активност на макрофагите. Перитонеалните 

макрофаги показват повишена фагоцитна 

активност след третиране с киселинни 

полилизахариди от червен женшен [18]. 

Чесън (Allium sativum; Amaryllidaceae) е 

вид от рода лук, Allium. Той произхожда от 

Централна Азия и североизточен Иран и отдавна 

е обичайна подправка в целия свят, с 

хилядолетна история на консумация и употреба 

от човека. [19, 20]. Въглехидратите са най-

разпространеният клас съединения, които 

присъстват в луковиците на чесъна и 

представляват около 77% от сухото тегло. По-

голямата част от тях се състои от 

водоразтворими фруктозни полимери, наречени 

фруктани или фруктозани. Установено е, че 

приблизително 54-65% от сухото тегло на 

чесъна се състои от фруктани с молекулна маса 

1000-6800 Da; следователно фруктаните 

съставляват 84% от съдържанието на общи 

въглехидрати в чесъна [21]. 

Целта на настоящото изследване е да се 

получат водни екстракти и да се определи 

количеството на фруктаните от инулинов тип и 

захарния състав в корени на шест лечебни и 

икономически значими растения – цикория, 

глухарче, чесън, ехинацея, сума (бразилски 

женшен) и корейски женшен. 
 

2. Материали и методи  

1.1 Растителни суровини  

Всички лечебни растения са закупени от 

билкови аптеки от територията на страната 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1.  
 Таблица производител и произход 

 Лечебно растение  Производител 

1. Сума - корен - Бразилски 

женшен (Pfaffia paniculata) 
Бразилия 

2. Ехинацея - корен ( Ehinacea 

puprpurea ) 

Билки ЕООД,гр 

София 

3. Глухарче - корен (Taraxacum 

officiale) 

Дикрасин 

България ООД 

4. Корейски еншен - червен 

корен (Panax ginseng)  

Билки ЕООД, 

гр.София 

5. Цикория- корен (Chicorium 

intybus var foliosum) 

Търговска 

България 

6. Чесън брашно (Allium 

sativum)  

Metro Chef, 

Украйна 

Всички лечебни растения са получени в 

сухо състояние. Допълнително са смлени в 

лабораторен хомогенизатор до размер на 

частиците 0.5 mm. 

2.1. Определяне на влага 

Влагосъдържанието в растителните 

суровини е определено при сушене до 

постоянно тегло на влагомерна везна Kern DAB 

и е изразено в проценти. 

2.2. Ултразвукова екстракция 

Избраните растителни суровини се 

претеглят в центрофужни епруветки от 50 ml и 

се екстрахират трикратно с вода в съотношение 

растителна част към разтворител 1:5 (w/v). 

Екстракцията се провежда в ултразвукова вана 

Siel UST 5.7-150 (Габрово) с честота 35 kHz, 

мощност 300 W при температура 70°С за 20 

минути. Пробите се охлаждат и филтруват. 

Отчита се обемът на получените екстракти и те 

се подлагат на анализ за фруктани и захари. 

2.3. Метод за общи фруктани 

Получените екстракти се анализират за 

количество на общи фруктани. Воден екстракт 

(100 μl) се прехвърля в 10 mL градуирана 

епруветка. Последователно се прибавят 100 μL 

разтвор на тиоуреа, 100 μL разтвор на 

резорцинол, 800 μL етанол и 900 μL k. HCl. 

Градуираните епруветки се покриват с 

парафилм и вортексират. Пробите се поставят 

във водна баня за 8 min при 80 ºС. След това се 

охлаждат, доливат се до марката с дестилирана 

вода и се измерва абсорбцията на полученото 

цветно съединение при дължина на вълната 480 

nm спрямо д. H2O. Резултатите се изчисляват 

като се използва уравнението на стандартната 

права с фруктоза [22] . 

2.4. Тънкослойна хроматография 

На TLC плака Kieselgel 60 F254 (Merck, 

Germany) се накапват по 10 μl от съответния 

екстракт. Като стандарти се използват по 5 μl 

глюкоза, фруктоза, захароза (Sigma Aldrich), 

олигофруктози (Frutafit
®
 HD с СП 9-12), инулин 

- Frutafit® TEX, със СП= 22 и Raftiline HP (СП 

=25), Beneo, Orafti (Белгия), всички с 

концентрация 3 mg/mL. TLC хроматограмите се 

потапят в мобилна фаза със състав n-BuOH:i-

PrOH:H2O:CH3COOH (7:5:4:2 v/v/v/v). 

Проявяването се извършва с реактив 

дифениламин-анилин-H3PO4–ацетон (1:1:5:50 

w/v/v/v) и нагряване на 120 °C за 5 min [22]. 

 

2.5. HPLC-RID метод 

За хроматографското разделяне и 

количественото определяне на инулин, 
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нистоза, кестоза, захароза, глюкоза и фруктоза 

във водните екстракти се използва течен 

хроматограф с рефрактометричен детектор 

(RID) Chromaster  5450 (VWR), колона 

Shodex® SUGAR SP0810 снабден с предколона 

Shodex SP-G (5 μm, 6 × 50 mm, температура на 

колоната 85°C и температура на детектора 

35°C. Пробите са анализирани с мобилна фаза 

д. H2O със скорост на потока 1,0 mL/min [10].  

2.6. Статистическа обработка  

Всички анализи са проведени с 

трикратно повторение. За статистическа 

обработка на получените данни е използван 

Microsoft Excel. Резултатите са представени като 

средно аритметични стойности. 
 

3. Резултати и обсъждане 

От получената TLC хроматограма на водни 

екстракти от лечебни растения (Фиг. 1) се 

вижда, че в корените на цикория, глухарче, 

бразилски женшен, ехинацея, както и брашното 

от чесън се съдържат захарите (глюкоза, 

фруктоза и захароза), фруктоолигозахариди и 

инулин. Инулин липсва само в корните на 

корейски женшен (Фиг. 1, точки 8,9). 

Характерно за тези водни екстракти е 

съдържанието на глюкоза, фруктоза и захароза. 

 

 

Фиг. 1.  TLC хроматограми на водни екстракти 

от лечебни растения, където 1. Glc, 2. Fru, 3. 

Suc, 4.ФОЗ Frutafit CLR (СП 9-12), 5. Инулин, 6. 

цикория, 7. чесън, 8,9 женшен, 10, глухарче, 11-

12 бразилски женшен и 13. ехинацея 

Допълнително е извършен и количествен 

анализ на водните екстракти чрез HPLC-RID 

метод. Получените хроматограми са 

представени на Фиг. 2, а количеството на захари 

и инулин детайлно са представени в Таблица 2. 

От изследваните водни екстракти, всички 

съдърат монозахаридите – глюкоза и фруктоза, 

както и дизахарида захароза. Най-богати на 

общи фруктани са пробите чесън и цикория 40-

70 % суха суровина. Количеството на инулин е 

най-високо в брашното от чесън - 50% суха 

суровина, следвано от цикория- 27 % суха 

суровина, докато в корените на ехинацея и 

глухарче неговото съдържание е до 11-15 % суха 

суровина. 

 
Фиг. 2. HPLC-RID хроматограми на водни 

екстракти от корени на: А) глухарче; Б) сума и 

В) ехинацея 

 

Най-ниско е съдържанието на инулин и общи 

фруктани в Бразилски женшен (сума) - 3,46% и 

4,25%. Инулин и фруктоолигозахариди липсват 

в екстракти от корейски женшен (Panax 

ginseng), което може да се обясни с това, че той 

е представител от семейство Araliaceae, за което 

най-вероятно фруктаните не са характерени 

метоболити. Обаче количеството на захароза е 

най-високо в него – 5,5%. Най-високо 

количество 1-кестоза се открива в цикория 3 %. 

Най-високи стойности на фруктоза се откриват в 

цикория и глухарче – 3%. Брашното от чесън 

съдържа инулин (50%), захароза и фруктоза. 

Получените от нас резултати съвпадат с 

докладваните в литературата данни за инулин в 

чесън [21]. Количеството на инулин в корени от 

глухарче и ехинацея е близко по стойности в 

границите 14-20 % [23]. В пробата от Бразилски 

женшен количеството на инулин е от два до три 

пъти по-ниско отколкото докладваните в 

литературата данни [21]. Тази разлика може да 

се обясни с периода на събиране на 

растителната суровина и нейното съхранение. 

 

Заключение 

Изследвани са шест лечебни и 

икономически значими растения използвани 

като зеленчуци и суперхрани. Получените 

резултати предоставят ценна информация за 

храненето, разкривайки потенциала на брашно 

от чесън и корени на цикория като източник на 

диетични фибри и пребиотици. От 

суперхраните, корен от сума се отличава като 

беден източник на инулин - под 4 %. Докато 

корените на лечебните растения ехинацея и 

глухарче, използвани масово за приготвяне на 

декокти и инфузии са богат източник на инулин 

(11-15%) и пребиотика 1-кестоза (1-2%). 
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Таблица 2  

Фруктани и захари във водни екстракти, % суха суровина 

 

 

Растение Растителна 

част 

Влагос. % Общи фруктани Инулин Нистоза 1-Кестоза Захароза Глюкоза Фруктоза 

Сума, Бразилски женшен (Pfaffia 

paniculata (Mart.) Kuntze) 

корен 5,57+0,57 4,25±0,90 3,46±0,09 - 0,31±0,02 0,36±0,05 0,43±0,01 0,73±0,02 

Ехинацея (Ehinacea puprpurea (L.) 

Moench ) 

корен 10,04±0,40 15,06±0,65 11,83±1,77 - 1,07±0,09 1,94±0,35 0,55±0,01 1,60±0,11 

Глухарче (Taraxacum officiale (L.) 

Weber ex F.H.Wigg.) 

корен 10,79±0.22 23,35±0,14 14,12±0,18 - 1,87±0,21 3,82±0,04 1,04±0,09 3,30±0,04 

Корейски женшен, червен корен 

(Panax ginseng)  

корен 10,40±0.38 9,12±0,67 - - - 5,50±1,61 0,00 0,44±0,28 

Цикория (Chicorium intybus var 

foliosum) 

корен 11,37±0.03 42,91±1,93 27,49±0,89 - 3,10±0,10 3,38±0,23 1,30±0,16 2,98±0,10 

Чесън (Allium sativum L.)  луковица 7,54±0,12 74,81±3,98 50,44±4,65 - - 2,56±0,01 - 0,28±0,14 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЕНЗИМНАТА 

ХИДРОЛИЗА НА ЛАКТОЗАТА ВЪРХУ 

КАЧЕСТВОТО НА БЕЗЛАКТОЗНО КИСЕЛОТО 

МЛЯКО  

ТАТЯНА БАЛАБАНОВА1*, ПЕТЯ БОЯНОВА2, АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ3 

1,2,3 Университет по хранителни технологии, катедра „Технология на млякото и 

млечните продукти“ 

t_balabanova@abv.bg , petyabboyanova@gmail.com , sasho_300000@gmail.com  

Резюме: В настоящата статия е изследвано влиянието на ензимната хидролиза 

върху качеството на полученото безлактозно кисело мляко.  Ензимната хидролиза 

на лактозата се извърши по два начина - предварителна и ко-хидролиза. 

Установено, е че най – интензивни процеси на изменение в показателя титруема 

киселинност се наблюдава при проба S2, следвани от пробите S3 и S1.  От 

проведения микробиологичен анализ се установява, че с хидролизата на лактозата в 

млякото се осигуряват по-достъпните за млечнокиселите бактерии монозахариди - 

глюкоза и галактоза, следствие на което пробите S2 и S3 имат по-висок установен 

брой млечнокисели бактерии. От проведеното изследване и получените резултати 

се установява, че и двата метода за хидролиза на лактозата проявяват 

положително въздействие върху качествените характеристики на безлактозните  

кисели млека.  

Ключови думи: .лактоза, хидролиза, безлактозно кисело мляко  

 INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 

ENZYME HYDROLYSIS OF LACTOSE ON THE 

QUALITY OF LACTASE-FREE YOGHOURT  

TATYANA BALABANOVA1*, PETYA BOYANOVA2, АLEXANDER BALABANOV3 

1,2,3University of Food Technology, Department:Technology of milk and milk products 

 t_balabanova@abv.bg , petyabboyanova@gmail.com, sasho_300000@gmail.com  

Abstract: The present work present  the influence of enzymatic hydrolysis on the quality of 

lactose-free yogurt. Enzymatic hydrolysis of lactose was performed in two ways - pre-

hydrolysis and co-hydrolysis. It was found that the most intensive processes of change in 

the titratable acidity were observed in sample S2, followed by samples S3 and S1. From 

the microbiological analysis it was established that the hydrolysis of lactose in milk 

provides more accessible for LAB monosaccharides - glucose and galactose, as a result of 

which samples S2 and S3 have a higher total number of lactic acid bacteria count. From 

the conducted research and the obtained results, it was established that both methods for 

hydrolysis of lactose have a positive effect on the quality characteristics of lactose-free 

yogurts. 

Key words: lactose, hydrolysis, lactose free yoghurt. 

 

1. Въведение 

Тенденциите в рационалното хранене 

изискват хранителните продукти да доставят на 

човешкия организъм, не само необходимите 

хранителни съставки, но и специфични 

вещества, които влияят положително върху 

здравето на консуматора. Доказано, е че млякото 

и млечните продукти, са незаменим, пълноценен 

хранителен продукт с природно балансиран 

състав [1].  

Лактозата е дизахарид, съдържащ се 

основно в млякото, а способността на човешкия 

организъм да усвоява млечната захар е 

благодарение на специален ензим-лактаза (β-

галактозидаза), секретиращ се в тънките черва 

[2]. Установено, е че над 70 % от световното 

население страда от малабсорбция, т.е. 
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заболяване при което липсва секреция на езима 

β-галактозидаза в тънките черва [3,4,5].  

Ферментиралите млечни продукти се 

отличават с висока функционална стойност и 

биологична ценност. Те се получават чрез 

контролиран млечнокисел процес, който 

протича под действието на подбрани видове и 

щамове млечнокисели бактерии но 

същевременно е неподходяща храна за хора с 

малабсорбция [6]. Производството на 

безлактозни млечни продукти е актуално 

направление в науката за рационалното хранене, 

при което са известни и доказателства, че 

консумацията на такива продукти, подобрява 

здравния статус на човека и редуцира риска от 

развитие на различни заболявания [7]. Ензимът 

β – галактозидаза може да бъде изолиран от 

растения, животни, плесени, дрожди и различни 

бактерии [1], но най-широко приложение 

намира ензимния препарат получени от 

Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, 

Aspergillus niger и Aspergillus oryzae [8,9].  В 

литературата са описани няколко възможни 

технологични подхода, приложими за 

производството на нисколактозни или 

безлактозни киселомлечни продукти, но 

съществува ограничена информация за      

влиянието на ензимната хидролиза на лактозата 

върху темпа и активността на стартерната 

култура при ферментиралото мляко. 

Целта на изследването е да се проследи 

влиянието на ензимната хидролиза на лактозата 

върху качеството на полученото кисело мляко.  

 

Материали и методи 

2.1. Материали 

Като суровина за производство на 

безлактозно кисели мляко се използва сурово 

краве мляко, доставено от ферма с. Оризаре, 

обл. Пловдив, което отговаря на изискванията на 

Регламент 853/2004 г. [10]. Производството на 

експерименталните проби като цяло следва 

класическата технология за производство на 

кисело мляко, но с адаптиране и прилагане на 

определени подходи, показани на фиг. 1. 

За целите на експеримента са 

произведени три проби кисело мляко, а именно:  

-S1–проба кисело мляко, произведено по 

традиционна технология (контрола); 

-S2–проба безлактозно кисело мляко, 

произведено с предварителна ензима хидролиза 

лактаза при ниска температура; 

-S3–проба безлактозно кисело мляко, 

получено по метода на ко-хидролиза (ензимът се 

добавя към млякото, преди инокулирането му 

със стартерна култура). 

 
 

Фиг. 1. Технологична схема за производство на 

кисело мляко с хидролизирана лактоза 

 

За производството на експерименталните 

проби се използва ензимен препарат NOLA ™ 

Fit (от фирма Chr. Hansen, Дания). Количеството 

ензим се изчислява, посредством софтуерна 

програма, в която се въвеждат данни за 

температурата при която ще протича 

хидролизата: желаното съдържание на 

остатъчна лактоза в готовия продукт;  началното 

съдържание на лактоза в изходното мляко и 

количество мляко, което ще се заквасва. 

Използвана е DVS стартерната култура от 

фирма Chr. Hansen (съдържаща щамовете 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и 

Streptococcus thermophilus), която се добавя към 

трите експериментални проби.  

Ферментационният процес протича в термостат 

при температура 43 ± 1 °С в продължение на 4,5 

– 5,0 часа до достигане на  стойности на рН 4,8 

0,1. След това пробите се охлаждат и 

съхраняват в продължение на 20 дни при 

температура 3 ± 1 °C. 

 

2.2. Методи за анализ 

През периода на съхранението (1, 10, и 

20 ден) в динамика се проследяват измененията 
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във физикохимичният състав. Определени са: 

титруема киселинност, съгласно метода на 

Тьорнер [11]; млечна мазнина - по метода на 

Gerber - Van Gulik [12]; общ белтък - по метода 

на Келдал [13]; водно съдържание [14] и 

остатъчно количество лактоза [15]. 

Микробиологичен анализ - извършват се 

посевки върху селективни синтетични 

хранителни среди (М17 и MRS). Следва се 

методологичния ход описан в IDF Standard 

117B:1997 [15]. Подготовката на пробите се 

провежда съгласно IDF Standard 122C:1996 [16]. 

Направен е статистическия анализ на 

средните стойности от трикратните повторения. 

Проведен е анализ на променливите (one-way 

ANOVA) с ниво на значимост P≤0,05 [17].  

Всички статистически процедури са проведени с 

помощта на софтуеp Microsoft Excel 10. 

 

3. Резултати и обсъждане 

На табл. 1 са представени резултатите 

относно физикохимичните изменения на проби 

кисело мляко в процеса на съхранение.

 

                                                                        Таблица 2.  

Физикохимичен състав на проби безлактозно мляко 

П
р

о
б

а
 

 

Д
ен

 Показатели 

ВС1,% ТК2, °Т М3, % Б4, % Л5, % 

S1 1 

ден 
12,10,5 920,5 3,60,1 3,20,1 4,30,1 

S2 12,20,6 980,6 3,60,2 3,20,1 0,050,1 

S3 12,10,3 951,0 3,60,2 3,20,2 0,010,2 

S1 10 

ден 
12,20,2 1040,5 3,60,1 3,20,1 4,10,2 

S2 12,20,5 1110,5 3,60,3 3,20,2 0,050,1 

S3 12,10,3 1080,6 3,60,1 3,20,1 0,010,2 

S1 20 

ден 
12,00,5 1200,5 3,60,1 3,20,2 3,90,3 

S2 12,10,5 1280,3 3,60,2 3,20,2 0,050,1 

S3 12,10,5 1250,5 3,60,2 3,20,2 0,010,2 

*Средна стойност ±SD (n=3); ВС1-водно съдържание; ТК2-титруема  

киселинност; М3-маслено съдържание; Б4-белтъчно съдържание; 

 Л5- съдържание на лактоза. 

 

От данните е видно, че значително 

изменение се установява при показателя 

титруема киселинност за пробите S1, S2 и S3. 

Отчетеното повишение отразява хода и 

активността на млечнокиселия процес, който 

протича през периода на съхранение. С 

повишаване на стойностите на показателя се и 

активизира метаболитната дейност на 

млечнокиселита бактерии, които продуцират 

млечна киселина. От получените резултати е 

видно, че предварителната ензимна хидролиза 

(S2) и съответно приложената ко-хидролиза 

(S3), не оказват негативно влияние върху 

интензивността на ферментационните процеси. 

В началото на процеса се установява, че 

титруемата киселинност е най-висока при проба 

S2, в сравнение с проби S2 и S1. До края на 

изследвания период тази тенденция се запазва, а 

показателя достига стойности 128, 125 и 120°Т, 

при проби S2, S3 и S1. Тази тенденция се 

обяснява с положителното влияние на 

предварителната хидролизата на лактозата в 

млякото, чрез което се създават по-

благоприятни условия за микроорганизмите да 

придобият ”инерция” на размножаване, 

независимо от  ниските температури на 

съхранение. Подобни резултати докладват 

Draper and Smith [18]  и 19. Matijević et al., 

[19], според които предварителната хидролиза 

на лактозата в млякото повлиява върху 

продължителността на ферментационния 

процес, т.е. съкращава се времето за коагулация 

на мляко.  Противоречиви са резултатите от 

Nagaraj et al., [20] които установяват увеличение 

на време за ферментация, докато Ibarra et al., 

[21]  констатира, че  предварителната хидролиза 

няма пряко влияние върху млечнокиселия 

процес. През изследвания период за тире 

експериментални проби не се отчита изменение 

в процентното съдържание на показателите - 

водно съдържание, масленост и белтъци.  

Изменението на общия брой 

млечнокисели бактерии по време на и 

съхранението на експерименталните проби са 

представени на фиг.1. Интензивността и 

насочеността на микробиологичните и 
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биохимичните процеси, които протичат през  

периода на съхранение на пробите се обуславят 

в значителна степен от състава и активността на 

микрофлората от стартерната култура.   

 

 
 

Фиг. 1. Изменение на общ брой микроорганизми 

през периода на съхранение. 

 

Лактозата е единствения наличен субстрат за 

развитие на микроорганизмите от стартерната 

култура. Качество на закваската се определя от 

физиологичното състояние на 

микроорганизмяте и от количеството на 

жизнеспособните клетки. Според  други автори 

[22,23,24] бактериалните клетки по-бързо 

преминават във фаза на експоненциален растеж 

в хранителна среда, съдържаща глюкоза. Ето 

защо предварителната хидролизата на лактозата 

в млякото осигурява по-достъпните за 

млечнокиселите бактерии глюкоза и галактоза, 

следствие на което в първия ден от 

съхранението проба S2 има най-висока 

микробна популация. Повишената активност на 

микроорганизмяте в културата предизвиква 

бързо развитие на киселинност и интензивно 

продуциране на млечна киселина. Това води до 

по-бърз процес на инхибиране на 

микроорганизмите след  10 ден  и до края на 

процеса от съхранение на проби S2. Нашите 

резултати са в съответствие с тези получени от 

Schmidt et al., [3]. Плавен процес на редукция на 

млечнокиселита микроорганизмите се 

наблюдава  при проби S1 и S3. При тях се 

установява, контролиран процес на 

стимулирането на растежа и интензифицирането 

на метаболизма на млечнокиселите бактерии, 

корелиращи с наличното съдържание на лактоза 

в млякото преди процеса заквасване. Поради 

тази причина се установява и по-плавен процес 

на киселинообразуване и по-висока бактериална 

популация на клетки в готовия продукт на 20 

ден от съхранението. 

 

4. Заключение  

Въз основа на проведеното изследване и 

получените резултати се установи, че от 

технологична и икономическа гледна точка по-

целесъобразно е прилагането на метода ко-

хидролиза (добавяне на ензим β-галактозидаза 

към млякото, непосредствено преди процеса 

заквасване) при производството на безлактозни 

кисели млека. При този метод се констатира по-

ниски енергийни разходи, по-ниски дози на 

използвания ензим, по-кратък период за 

хидролиза на лактазата, по-малък разход на 

труд, в сравнение с метода на предварителната 

хидролиза на лактоза. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И 

КЕТЪРИНГА В УСЛОВИЯ НА COVID - 19 
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Резюме: В условията и в динамичната среда, в която живеем дигитализацията и 

роботизацията набират все по широка популярност. Ресторантьорството и 

кетъринга, както и туризма и хотелиерството са най-застрашената индустрия по 

време на световна пандемия. Туристическата сфера трудно издържа на 

наложените рестрикции и противоепидемични мерки налагани в световен мащаб. 

Дигитализацията и роботизацията са бързо и ефикасно решение, което ще 

спомогне за постигане на печалби и за възраждането на туризма, хотелиерството, 

екскурзоводството, ресторантьорството и кетъринга. Световната практика 

показва, че тенденцията за дигитализация е все по нарастваща и просперираща. 

Много бизнеси се съсредоточават към дигиталните технологии с цел спазване на 

противоепидемични мерки, спиране на разпространението на Covid – 19, както и в 

някой случай за повече печалби.   

Ключови думи: дигитализация, роботизация, ресторантьорство, кетъринг, Covid 

– 19 

DIGITALIZATION OF RESTAURANT AND CATERING IN 

CONDITIONS OF COVID - 19 

GEORGI TSONEV ANGELOV
1
, MARIA STEFANOVA SAVOVA

1 

1 Department of Nutrition and Tourism, Faculty of Economics, University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria 
                   herr.angeloff@abv.bg 

 

Abstract: In the conditions and in the dynamic environment in which we live, digitalization 

and robotics are gaining more and more popularity. Restaurants and catering, as well as 

tourism and hospitality, are the most endangered industries during a global pandemic. The 

tourism sector finds it difficult to withstand the restrictions and anti-epidemic measures 

imposed worldwide. Digitalization and robotics are a fast and efficient solution that will 

help to achieve profits and the revival of tourism, hospitality, tours, restaurants and 

catering. World practice shows that the trend for digitalization is growing and 

prosperous. Many businesses are focusing on digital technologies in order to 

comply with anti-epidemic measures, stop the spread of Covid-19, and in some 

cases for more profit. 
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1. Въведение 
В XXI век дигиталните технологии са 

средство, което помага на хората за бързо и 

лесно постигане на целите си. Хората така 

спестяват време, което го отделят за по-важни за 

тях приоритети. Една от основните 

физиологични нужди на човек е храненето. То 

може да достигне до крайния потребител като 

вече готово кулинарно изделие благодарение на 

дигитализацията в ресторантьорската 

индустрия. Благодарение на много хранителни 

доставчици, потребителите вече могат да си 

поръчат от готови хранителни асортименти до 

продукти за приготвяне на домашна храна. 

Хранителните доставчици бързо се 

съсредоточават в предлагането и на други 

асортименти, освен на готова храна, поради 

здравната криза причинена от COVID – 19. С 

цел задоволяване на потребностите на болните, 

контактните лица и карантинираните 

доставчиците разшириха своя обсег и в момента 

предлагат разнообразни хранителни продукти, 

алкохолни и безалкохолни напитки, както и 

стоки за бита, стоки от първа необходимост, 

лекарства, козметика, цветя, подаръци и прочие. 

Дори след края на световната пандемия 

причинена от COVID – 19, дигитализацията в 

ресторантьорството и кетъринга не само ще се 

запази, но и ще се развива повече, поради по- 

големите удобства за крайния потребител.   
Роботизираните технологии са 

иновативно решение на причинената 

пандемична криза и са способни да осигурят 

необходимата безопасност, социална дистанция, 

както и комфорт у гостите на заведенията за 

хранене и развлечения. С внедряване на 

роботизиран персонал търсенето от страна на 

гостите се очаква да достигне своите върхове, 

поради новите техники, технологии и методи на 

обслужване. На гостите ще им бъде интересно 

да бъдат част от динамичното развитие на 

технологиите и роботизацията. 
 

2. Изложение 
В началото на 2020 година България 

регистрира първите си случаи на Covid – 19, 

което от своя страна я включи в пандемичната 

световна карта. В началото на пандемията в 

България противоепидемиологичните мерки 

наложени от правителството и Националния 

оперативен щаб доведоха до затварянето на 

много обекти и магазини в почти всички 

индустриални сфери. Според експерти едни от 

най – засегнатите сектори са туризма, 

хотелиерството и ресторантьорството. Освен 

неработещите сектори, имаше ограничения на 

входно – изходните артерии на градовете, 

невъзможност за посещаване на градски 

паркове, градини, плажове и зони на открито. 

Стигна се и до блокиране на цели квартали и 

градове. Голяма част от услугите  преустановиха 

работа като заведения за хранене и развлечения, 

барове, дискотеки, казина, фризьорски салони, 

козметични студия, търговски центрове и т.н. 

През определено време при намаляване броя на 

новозаразените, част от мерките се премахваха и 

възвръщаха при увеличение на заболелите. 

Училищата и университетите преминаха на 

онлайн провеждане на занятия, като в редки 

изключения се извършваха присъствени изпити, 

практики стажове и защити. За малко повече от 

година България се модернизира и доста от 

услугите, за които не бе необходим визуален 

контакт преминаха в онлайн среда. Много от 

работодателите съставя различни работни 

графици за присъствен и дистанционен режим 

на работа. 
При вече увеличаването на заболелите, 

по-леките случаи, или тези без съпътстващи 

заболявания най-често остават за долекуване в 

домовете си. Те имат пълна забрана да излизат 

извън карантинирания адрес, първоначално до 

два поредни отрицателни PCR SARS-CoV-2 

теста, постепенно наложената 28 дневна 

карантина, намаляваща до 14 дневна карантина. 

Същото се отнася и за карантинираните 

контактни лица. В така динамичната и 

напрегната обстановка, в така наложените 

забрани и ограничения, започна усилено 

използването на дигитални начини за покупко-

продажби на храни, стоки от първа 

необходимост и прочие. Първоначално доставка 

на хранителни продукти и стоки за бита, 

предлагаха таксиметровите компании. 

Постепенно се популяризираха допълнително и 

големите доставчици на храни за вкъщи. Те 

започнаха да предлагат и хранителни продукти, 

стоки за бита и други поръчки. 

Ресторантьорският бизнес се ориентира към 

работа с доставяне на храна за вкъщи, като 

използва или собствени доставчици или едни от 

най - популярните в интернет пространството 

хранителни доставчици. Също така магазините 

за хранителни стоки, започнаха усилено онлайн 

търговията на предлаганите от тях стоки, както 

и на приготвянето на различни видове готови 

ястия, предлагани за доставки или за вземане от 

място. Това по своята същност е вид 

централизирано производство. Магазина или 

ресторанта предлагащ даден асортимент 

извършва първичната и окончателната 

обработка на хранителните продукти, а 

реализацията на готовото кулинарно изделие се 
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консумира на различно от производствения блок 

място, тоест има прекъсване по време и място – 

основен принцип на централизираното 

кулунарно производство. Постепенно във 

времето се реализираха и много други онлайн 

магазини за храни, напитки, стоки за бита, както 

излязоха нови доставчици за готова храна за 

вкъщи в интернет пространството. Създадоха се 

мобилни приложения за поръчване на храна, 

много от които имат възможност за онлайн 

банково плащане, с цел ограничаване на 

социалните контакти, особено със заболели или 

контактни лица. 

 

3. Роботизация  
на персонала 

В Япония от 2017 година се е 

популяризирало обслужването от роботизиран 

персонал. В няколко японски града 

роботизирания персонал се заменя голяма част 

от човешката работна ръка. Рецепционист – 

администраторът е дигитален робот, както и 

пиколото. Дигитализацията и роботизацията все 

още не са обхванали камериерските и 

охранителните услуги. При въведената 

роботизация за обслужване в хотелските и 

ресторантьорските комплекси капиталите се 

повишават бързо и целеустремено, поради 

ниските разходи за поддръжка и амортизация на 

роботите. Съществуват идеи за въвеждането на 

цялостен роботизиран персонал, което ще 

доведе до повече приходи за туристическата 

индустрия, както и ще донесе спокойствие в 

здравната криза, в която се намира света. 

Японската хотелска компания развива 

роботизирания персонал и в хотели в Шанхай и 

Тайван [9,10]. 
В Непал е започнало развитието на 

роботизирани сервитьори в заведенията за 

хранене и развлечения, като първия такъв 

ресторант е в Катманду. Роботите са 

произведени от местна технологична компания, 

която произвежда роботи и за износ към Китай, 

Япония и други страни. Това е едно голямо 

преимущество за осигуряване на безопасност по 

време на Covid – 19 [9,10]. 
В Китай е открит първия в света изцяло 

роботизиран ресторант. Намира се в град 

Куншан, провинция Янгсу и предлага на гостите 

на заведението популярни ястия от региона. 

Роботите готвачи приготвят ястията, докато 

двама човека им поддържат кухнята заредена с 

продукти и приготвят по-специфичните блюда. 

Сервитьорският роботизиран персонал сервира 

на ролери [9,10]. 

Ресторант на една от най-известните 

вериги предлагащи храни за бързо хранене 

внедри в екипа си робот. Той разпознава пол, 

възраст, както и настроение в зависимост от 

това  предлага разнообразни стоки и менюта. 

„Умният“ работник запомня лицата и данните на 

посетителите си и при повторно посещение на 

обекта за хранене, роботът ги предлага отново 

[9,10].   
Нощни барове в Южна Корея 

популяризират роботи – бармани. Роботите 

вземат поръчки и приготвят разнообразни 

коктейли. Говорят над 10 езика. Гостите са 

изключително впечатление от иновативното 

решение за справяне с наложените рестрикции 

за социална дистанция и социална изолация, 

поради световната пандемия причинена от Covid 

– 19. Роботи – бармани работят и в кафенета и 

чайни в столицата на Южна Корея – Сеул [9,10]. 
Във Вирджиния, САЩ роботи доставят 

храна по домовете. Роботите се движат по 

предварително зададени маршрути в града, като 

така осигуряват повече безопасно и социална 

дистанция. Роботите не могат да развиват 

висока скорост и е предвидено спирането им на 

кръстовища с пешеходни пътеки или светофарна 

уредба. Поръчката се осъществява през 

специална дигитална апликация, подходяща за 

всеки смартфон. В условията на пандемия, 

онлайн доставките поддържат заведенията в 

щата Вирджиния да не стигнат до банкрут 

[9,10]. 
В заведения в Нидерландия 

роботизирани сервитьори обслужват гостите на 

заведенията, по време на пандемията причинена 

от Covid – 19. Роботизирания персонал говори 

над 15 чужди езика и е много добре приеман от 

местните жители и гости на страната [9,10]. 
На летището в Истанбул роботи 

обслужват гостите в ресторанта, както и 

спомагат на пътниците на летището. 

Ресторантът е увеличил приходите си с 25% 

поради засиления интерес на гостите да го 

посетят. Основната идея първоначално е била 

експериментална и е тествала как ще се справи 

иновативния им нов персонал, както и какво ще 

бъде мнението на хората. Роботите работещи на 

самото летище съпровождат пътниците до 

различни ключови места като паспортната 

служба, билетния център, багажно помещение, 

гардероб, както и отговарят на предварително 

планирани въпроси на английски и турски език 

[9,10]. 
Във Валенсия, Испания ресторант има 

роботизиран обслужващ персонал. Роботите – 

сервитьори са произведени в Китай и са 

внедрени в ресторанта поради настоящата 
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епидемиологична обстановка в света. Гостите на 

ресторанта са впечатлени от обслужването на 

роботизирания персонал. Проведено е 

проучване на гости на заведението и 95 % от 

тях, твърдят че се чувстват сигурни и 

защититени обслужвани от сервитьори – роботи 

[9,10]. 
Бар в Швейцария се обслужва от барман 

– робот. Поръчките стигат до бармана през 

специално дигитално приложение подходящо за 

смартфон, а когато питиетата им са готови за 

консумация на голям дисплей се уведомяват 

гостите. Робота приготвя 16 смесени алкохолни 

напитки и 8 безалкохолни, както и предлага 

вино и пиво. Робота е програмиран през 

определено време сам да дезинфекцира ръката 

си, за да спазва противоепидемиологичните 

мерки [9,10]. 
Световният опит разкрива, че кризите 

във фирмите, както и в по-големите макро- и 

мезообразования на икономиката, са обективно 

явление, присъщо за всяка развиваща се 

система. Те настъпват през различни интервали 

от време, с различни мащаби и форми на 

проявление и имат способност да се повтарят 

[3].  
В зависимост от обхвата на проявление, 

кризите в икономиката се разграничават на 

световни, национални, регионални, локални, 

индивидуални (фирмени) кризи, а в зависимост 

от сектора, в който се проявяват – аграрни, 

промишлени, финансови и други. 
В момента във връзка с пандемичната 

обстановка в която се намира света туризмът, 

хотелиерството и ресторантьорството ще 

претърпят период на криза дори това да бъде 

негласно. 
Мнението на експертите е, че след дълъг 

и изтощителен престой в апартаменти, 

туристите веднага ще искат да пътуват и да 

посещават ресторанти, щом имат такава 

възможност. Въпросът е дали желанията на 

туристите ще бъдат подкрепени от техните 

възможности, тъй като във връзка с 

икономическата криза спестяванията на хората 

във всички страни, изправени пред Covid – 19, 

очевидно ще станат по-малко и покупателната 

им способност ще намалее. Според експерти, 

поради икономически проблеми, търсенето на 

най-евтините турове ще се увеличи – хората ще 

спестят от продължителността на пътуванията, 

ще изберат най-достъпните дестинации. В 

същото време, поради страх от големи тълпи от 

хора, популярността на екологичните маршрути, 

горските походи, екскурзиите на открито и 

подобни видове отдих ще се увеличи. Заедно 

тези два фактора могат да доведат до 

експлозивен растеж на активен туризъм с 

палатки и къмпинги, към плажовете на 

крайбрежията, бреговете на големите реки и 

други места, привлекателни за туристите. Друга 

изключително вероятна последица от кризата ще 

бъде значително по-голямото внимание на 

туристите към безопасността, санитарните и 

епидемиологичните условия. Пътуващите вече 

са много по-склонни да мият ръцете си и да 

използват антибактериални кърпички. Световни 

експерти смятат, че след края на пандемията 

популярността на системата all inclusive в 

хотелите ще намалее, тъй като това не е най-

добрата форма на храна от гледна точка на 

безопасността за здравето. Освен това, според 

тях хотелиерите ще трябва да дезинфекцират 

стаи след всеки гост и като цяло да обръщат 

много повече внимание на чистотата и 

санитарните условия. Подобно на всички 

предишни кризи, настоящата ще прояви и 

затвърди дългосрочните тенденции. Сред тях е 

дигитализацията. Масовият туризъм ще става 

все по-индивидуален, хората все по-активно ще 

резервират своите пътувания онлайн. Очевидно 

популярността на организирания пакетен 

туризъм ще продължи да намалява и това ще 

допринесе за опасенията относно безопасността 

на свободното време в огромни хотели. Хората 

няма да спрат да пътуват, пътуванията и 

услугите за хотелиерство ще бъдат търсени. 

Пазарът ще отиде при онези, които имат сили да 

издържат и излизат от кризата още по-силни и 

по-опитни. 
Кетъринг е дума, която няма пълен 

превод на български език. На английски 

кетъринг произлиза от думата cater – доставям 

провизии, обслужвам. Кетърингът е бизнес за 

транспортиране на храна и напитки на всяко 

отдалечено място. Кетъринговата индустрията 

съвместява такива места, институции и 

компании при приготвяне на всяка храна извън 

дома. Тази индустрия събира в себе си 

ресторанти, училища, болници, кафенета, 

кетърингови операции и редица други формати. 

„Кетъринг“ в основния си смисъл на думата е 

производство, пласмент и реализация на готови 

кулинарни изделия на необичайно място, като 

едновременно с това е и задоволяване на 

специфичните изисквания на клиента – 

гастрономични, естетични, психологически чрез 

насищане с положителни усещания– зрителни, 

вкусови, ароматни и тактилни сетива. 

 

4. Класификация  
на кетъринг 
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1. Вътрешен кетъринг – 

организиране на мероприятия и събития в 

търговска зала или друг вид салон, като се 

използва материалната база на ресторант, 

хотелски комплекс или друго подходящо място 

на закрито. 
2. Външен кетъринг – провеждане 

на събития на открито, в паркове, градини, 

плажове, планини и други. 
3. Социален кетъринг – ориентиран 

е основно към обслужване на частни лица и 

предоставяне на комплексна услуга „кетъринг“ 

при организиране на лични тържества, 

официални поводи и други. 
4. Транспортен кетъринг – от своя 

страна той се разделя на няколко направления: 

авиационен кетъринг, круизен кетъринг, 

железопътен кетъринг и автобусен кетъринг. 
5. Индустриален (корпоративен) – 

корпоративния кетъринг е ориентиран в 

изхранването на големи институции като банки, 

училища, предприятия, ведомства, държавни 

институции и други. 
6. Парти кетъринг – организиране 

на забавни събития като коледни партита, 

сватби, кръщенета, рожденни дни и други. 
 

Съвременната дигитализация за 

набавяне на храни, напитки и стоки от първа 

необходимост от своя страна също би могла да 

се нарече „кетъринг услуга“. Популяризирането 

на този метод за снабдяване на физиологични 

потребности ще продължава да се разраства, ще 

намалее присъственото ходене по магазини, 

защото чрез съвременните дигитални 

технологии бързо и лесно задоволяваме 

желанията си. 

 

5. Заключение 
Във времената, в които живеем 

дигитализацията се е превърнала в 

необходимост. Потребителите предпочитат 

online банкиране, поръчване на дрехи, книги, 

закупуване на билети за театър и кино, както и 

поръчване на хранителни продукти, стоки за 

бита или кулинарна продукция готова за 

реализация. Дигиталната сфера се разраства и 

популяризира все повече в съвременните 

потребители, заради лесната достъпност и 

бързината, с която се осъщестяват техните 

желания. Едно заболяване довело до пандемия 

промени представите за времето в толкова 

много хора, сега многобройна част от хората 

гледат да се улеснят, с използването на 

дигиталните средства. Внедряването на роботи в 

заведенията за хранене и развлечения води до 

спокойствие в клиентите, но влияе върху 

безработицата. Роботизацията е част от 

динамичното дигитално развитие, с което се 

сблъскват всички хора, но улеснява до голяма 

част тяхното ежедневие, дава им възможност да 

имат повече време за приоритетите си.   
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АБСТРАКТ: Настоящето изследване е проведено с цел да се извърши сито анализ 

на шест лечебни растения, събрани от региона на Западни Родопи, община Доспат: 

мащерка (Thymus callieri Borbás ex Velen.), жълт кантарион (Hypericum 

perforatym L), езичестолистна паламида (Cirsium ligulare Boiss.), глог (Crataegus 

monogyna), хвойна (Juniperus communis L). Изследвани са различните морфологични 

части на шестте лечебни растения, а именно: цветове (езичестолистна паламида, 

глог цвят), цветоносни стъбла – стръкове с цветове (жълт кантарион, мащерка), 

които са събирани в периода на техния масов цъфтеж, в слънчево и сухо време 

(май-септември), плодове на глог и шишарки от хвойна, които са брани след 

узряването на плода и шишарката – септември-октомври, 2019 година. Проведено е 

сито анализно изследване на шестте билки, които са подложени на предварително 

ударно смилане с помощта на щифтова мелница, като пресяването на получения 

раздробен материал е извършено с помощта на планзихтер, снабден с набор от 

сита със светли отвори: 132, 280, 450, 670, 1000 и 2000 µm. Изчислен е средния 

еквивалентен диаметър на частиците на всяка от смлените билки. С най-висока 

стойност на dср = 1007,3 μm се отличават частиците на плодове от глог, а с най-

ниска - на жълт кантарион (dср = 545,8 μm). Едрината (гранулометричния състав) 

на смлените растителни суровини са изчислени и представени графично чрез 

плътността на разпределение на техните фракции по едрина. Плътността на 

разпределение (qi) е най-висока в два от класовете: в клас II (132 – 280µm) с qi=1,58 

за глог плод и в клас V (670 – 1000 µm) с qi =1,12 за машерка. Пресетите смлени 

субстанции от билки са предназначени за производство на нови продукти, за 

влагане в кулинарни ястия, десерти, както и за бъдещи изследвания с цел 

обогатяването им с биологично активни вещества. 

Ключови думи: лечебни растения, сито анализ, гранулометричeн състав, 

едрина на смилане, смляна субстанция 
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Abstract: The present study was conducted in order to perform a sieve analysis of six 

medicinal plants collected from the region of the Western Rhodopes, Dospat municipality: 

thyme (Thymus callieri Borbás ex Velen.), St. John's wort (Hypericum perforatym L), 

lingual bonito (Cirsium ligulare)), hawthorn (Crataegus monogyna), juniper (Juniperus 

communis L). The different morphological parts of the six medicinal plants were studied, 

namely: flowers (lingual palamide, hawthorn), flowering stems - flower stalks (St. John's 

wort, thyme), which were collected during their mass flowering, in sunny and dry weather. 

(May-September), fruits of hawthorn and juniper cones, which are harvested after ripening 

of the fruit and cone – September-October, 2019 A sieve analysis of the six herbs, which 

were subjected to impact grinding with the help of a pin mill, was carried out, and the 

sieving of the obtained crushed material was performed with the help of a plansifter 

equipped with a set of sieves with light holes: 132, 280, 450, 670, 1000 and 2000µm. The 

average equivalent particle diameter of each of the ground herbs was calculated. The 

highest value of d=1007.3μm is distinguished by the particles of hawthorn fruits, and the 

lowest - of St. John's wort (d = 545.8 μm). The size (particle size distribution) of the ground 

plant raw materials are calculated and presented graphically by the distribution of their 

fractions by size. The distribution density (qi) is highest in two of the classes: in class II 

(132 – 280µm) with qi = 1.58 for hawthorn fruit and in class V (670 – 1000 µm) with  

qi = 1.12 for masher. The sifted ground substances are intended for production of new 

products, for use in culinary dishes, desserts and for future research to enrich them with 

biologically active substances. 

Keywords: medicinal plants, sieve analysis, particle size distribution, grinding size, 

ground substance 

 

1.Въведение 

През последните години билките се 

възприемат като много важни субстанции, 

намиращи широко приложение в хранителната, 

фармацевтичната и козметичната индустрия. 

Светът се сблъсква с безпрецедентното 

възраждане на интереса към билките и тяхното 

приложение под различна форма, като суха 

субстанция или различни видове екстракти [1]. 

Качеството на природните екстракти и 

антиоксидантните им свойства зависят не само 

от естеството на растителния източник, 

географския произход, климатичните условия, 

времето за събиране на билката и 

съхраняването, но и от начина на екстракция и 

използвания естрагент [2]. 

Известно е, че растителните биологично 

активни вещества не са равномерно 

разпределени в билките и техните 

морфологични части.  

Изследванията в областта на 

хранителната технология в глобален мащаб 

поставят акцент върху търсенето и предлагането 

на решения за и качество. Храните, с наличието 

в тях на добавени или синтезирани компоненти 

с висок здравословен ефект и активности, 

упражнявани върху метаболизма и системите на 

човешкия организъм, могат да извършват 

превенция на редица заболявания. Съвременен 

акцент в работата на много научни групи е 

търсенето на решения за повишаването на 

качествените и здравословни характеристики на 

храни, чрез добавяне в тях на различни 

растителни билкови суровини и извлеци 

[3,4,5,6]. 

Размерите и формата на частиците на 

растителната матрица са един от основните 

фактори оказващи съществено влияние върху 

екстрахируемостта на биологично активните 

вещества. Установено е, че едрината на 

частиците, изразена чрез степента на смилане 

има пряко влияние върху скоростта на 

екстракция. При по-фино смилане се повишава 

вътрешната повърхност на фракциите, а с това 

се увеличава скоростта на екстракция. При това 

стените на растителните клетки се разрушават 

във висока степен и екстрагента прониква 

безпрепятствено във вътрешността им [7].  

При изследвания на екстракция на 

алкалоиди от растителни суровини е 

препоръчано степента на смилане да бъде 

определена след пресяване над сито с номер V 

(Jermstad, Oestby)  

Формата на частиците оказва значително 

влияние върху резултатите от ситовия анализ. 

Методите за анализ на изображения предоставят 

нови средства за определяне на размера на 

агрегатите [8].  

Предварителната подготовка на 

растителната суровина, изразяваща се в сушене 

и смилане също има голямо значение за 

подобряване на екстрахируемостта на 

биологично активните вещества и увеличава 

срока на съхранение на билките.  

В литературата няма данни за извършен 

ситов анализ на идентифицирани билки от 

региона на Западни Родопи. 
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2.Материали и методи на анализа 

2.1. Растителна суровина 

Подбрани са 5 различни български 

лечебни растения, които виреят в Западните 

Родопи, община Доспат: мащерка (Thymus 

callieri Borbás ex Velen.), жълт кантарион 

(Hypericum perforatym L), езичестолистна 

паламида (Cirsium ligulare Boiss.), глог 

(Crataegus monogyna), хвойна (Juniperus 

communis L).  

Изследвани са различните морфологични 

части на петте лечебни растения, а именно: 

цветове (езичестолистна паламида, глог цвят), 

цветоносни стъбла – стръкове с цветове (жълт 

кантарион, мащерка), които са събирани в 

периода на техния масов цъфтеж, в слънчево и 

сухо време (май-септември), плодове на глог и 

шишарки от хвойна, които са брани след 

узряването на плода и шишарката – септември-

октомври, 2019 година.  

На растението глог се анализират и 

проучват, както съцветието, така и плодовете 

му, затова лечебните растения са пет, а билките 

от тях (пробите – шест). Поради особеността на 

съцветието на растението глог, което е 

съставено от бели цветчета, обвити с листа е 

установено следното съотношение: цвят : листа 

– 1: 1 (Фиг. 1).  

Необходимото количество свежа 

суровина, (реколта 2019 г.) за 

експерименталната работа, след набиране и 

сортиране за отстраняване на некачествена 

суровина, са подготвени сушени растителни 

суровини. Инспектираните свежи растителни 

суровини са изсушени на тънък слой на сянка 

при температура 22 – 25 °С. Сухата растителна 

маса е съхранявана в хартиени, добре затворени 

пликове на сухо място до времето за извършване 

на ситовия анализ. 

 

 

В таблица 1 са представени 

морфологичните части на идентифицираните 

шест лечебни растения, събрани от региона на 

Западни Родопи. 

Фиг.1. Съцвeтие на глог и установено 

съотношение на морфологичните части в него 

 

Таблица 1. Изследвани морфологични части на идентифицирани лечебни растения (билки) 

Лечебни растения 
Билки 

(морфологични части) 
Година Място 

Мащерка стръкове с цветове 2019 гр. Доспат 

Жълт кантарион стръкове с цветове 2019 гр. Доспат 

Езичестолистна паламида цветове 2019 гр. Доспат 

Глог 

съцветие 

/цвят с листа/ 
2019 с. Сатовча 

плодове 2019 с. Сатовча 

Хвойна  шишарки (галбули) 2019 гр. Доспат 
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2.2. Метод за определяне на примеси  

Показателите: инертни и органични 

чужди примеси са определени, съгласно [9]. 

 2.3. Идентификация на лечебните 

растения 

Преди анализите и получаването на 

екстракти, растителните суровини (билки) са 

подложени на идентификация в отдел 

„Растително и гъбно разнообразие и ресурси“, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания към Българската академия на 

науките (ИБЕИ-БАН), гр. София.  

2.4. Смилане на сухите лечебни растения 

Смилането е извършено с лабораторна 

щифтова дробилка на фирма „Schule“ – Germany 

при измерена периферна скорост на щифтовете 

– 64m/s, чрез многократно пропускане на всяка 

от пробите през дробилката. 

2.5. Ситов анализ на смляна суха 

растителна суровина. 

Вземането на средна проба и 

ситоанализа на смления продукт са направени 

съгласно БДС 754:1980 „Млевни продукти. 

Правила за вземане на проби и методи за 

изпитване“ 

Ситоанализното изследване на 

получения смлян продукт е проведено с 

лабораторен планзихтер LP-200 с пет ситови 

рамки с габаритни размери 200х200mm и 

размери на светлите отвори на ситата, както 

следва: 2000; 1000; 670; 450, 280 и 132μm. 

Пресяването е с продължителност 5 min, с 

честота на въртене на планзихтера 180min-1. За 

подпомагане процеса на пресяване, във всяка от 

рамките са поставени по две гумени топки. 

Резултатите са обработени съгласно 

методика (2) и са построени диаграми на 

плътността на разпределение на получените 

фракции по едрина за всяка една от 

изследваните проби. 

Плътността на разпределение на 

раздробената и фракционирана билкова маса е 

определена съгласно методика по DIN 66 141. 

При смилане на суровината се получава 

смлян продукт с размери на частиците, движещи 

се в определени диапазони (класове), в 

зависимост от вида на суровината, нейната 

структура и състав. Смляната субстанция от 

сухата билка, е пресята през сита с подбрани 

светли отвори. Така се формират шест фракции 

с различен диаметър на смлените частици, 

разпределени в класове в диапазона 0 – 2000 µm:  

Клас I – 132/0µm; 

Клас II – 280/132µm; 

Клас III – 450/280µm; 

Клас IV – 670/450µm;  

Клас V – 1000/670µm; 

Клас VI – 2000/1000µm. 

2.6. Статистическа обработка 

Статистическата обработка на 

получените резултати е направена с помощта на 

програмен софтуер StatPlus LE 7.3.0. 

Изследванията са проведени в петкратна 

повторяемост. 

3.Резултати и обсъждане 

Първичната обработка на събраните 

билките е направена, за да се запази качеството 

им и биологично-активните вещества в тях и да 

не настъпи промяна във външният вид, мирисът 

и вкусът им, както и да се избегне 

замърсяването с външни примеси и 

микроорганизми. Билките са изсушени до 

въздушно сухо състояние (с влажност под 10%), 

за да се съхранят за по-дълго време. Подложени 

са на предварително почистване, наситняване 

(чрез нарязване), балиране и опаковане. 

Таблица 2. Нежелани органични чужди примеси 

(%) в анализираните суровини 
Примеси  

 

 

 

 

Билки 

Плодове и 
листа от 

плевелни и 

други 

растения 

Повреден

и от 

запарване, 
загниване 

или 

плесен 

Зелени 
плодове 

Презрели 
плодове 

Мащерка 14,8 0,7 –* – 

Жълт кантарион 7,5 0,1 – – 

Езичестолистна 

паламида 
– 0,2 – – 

Глог цвят – – – – 

Глог плод – 5,2 6,9 7,1 

Хвойна плод – 2,4 27,4 0,1 

–* Не се открива. 

Анализираните билки са с произход 

община Доспат, подрайон Западни Родопи и са 

събирани ръчно, поради което във всяка една от 

пробите непосредствено след събиране е 

проведена инспекция за премахване на 

нежелани примеси.  

Установено е, че няма неорганични 

инертни чужди примеси, като: почва, пясък, 

камъчета, прах, метални частици; 

След осъщественото инспектиране е 

определено количеството на органични чужди 

примеси, като получените резултати са дадени в 

таблица 2. 
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След извършените операции билките са 

подложени чрез гореописаните методи на 

смилане, ситов анализ и тяхната подготовка за 

влагане в храни, ястия и напитки. 

В таблица 3 са дадени резултатите от 

ситовия анализ на смляна суха суровина от 

билките – мащерка, жълт канатрион, глог (цвят 

и плод) и хвойна. Поради физическите 

особености в структурата и състава на 

растението езичестолистна паламида, при 

условията при които са смлени останалите 

растителни суровини (раздробяване чрез ударно 

действие) не беше възможно да се осъществи 

пълното смилане и ситовия анализ на тази 

билка.  Изчислена е средната едрина на 

фракциите, като среден еквивалентен диаметър 

на техните частици. При това за опростяване на 

изчисленията се приема, че еквивалентният 

(среден) диаметър (dср) на несферична частица 

(каквито са частиците на раздробените билки), е 

равен на диаметъра на сферична частица, 

съизмерим с този на изследваната несферична 

частица. 

Най-ниска е стойността на средния 

диаметър на жълт кантарион (dср = 545,8 μm). С 

най-голям среден диаметър са частиците на 

плодове от глог (dср = 1007,3 μm).  

 

 

Таблица 3. Разпределение на получените смлени фракции по едрина на частиците, g 

Клас 

на 

едрина 

Размери на 

светли 

отвори, 

µm 

Маси на смлени фракции билки, g  

M±SD 

Мащерка 

/Thymus 

callieri/ 

Жълт 

кантарион 

/Hypericum 

perforatum/ 

Глог 

/цвят/ 

/Crataegus 

monogyna 

– Flowers/ 

Глог 

/плод/ 

Crataegus 

monogyna 

– Fruits 

Хвойна 

Juniperus 

communis 

I 132/0 5,7±1,0 18,1±0,2 10,1±0,1 8,4±1,0 12,8±0,1 

II 280/132 8,0±0,2 30,5±1,1 17,2±0,3 18,7±0,9 27,1±1,4 

III 450/280 8,8±0,6 23,8±1,4 20,3±0,4 15,1±1,3 29,8±0,5 

IV 670/450 13,3±0,3 18,6±1,3 26,7±0,8 18,3±1,6 43,6±1,0 

V 1000/670 29,5±2,1 22,4±1,1 42,5±1,3 39,9±1,6 74,4±3,1 

VI 2000/1000 14,8±0,6 17,4±1,9 10,2±1,0 96,7±0,7 26,9±1,4 

Среден диаметър dср, 

μm 
743,0±2,3 545,8±1,9 609,1±1,6 1007,3±2,9 671,9±2,0 

 

На фигура 2 са представени графично 

във вид на линейна диаграма измененията в 

плътността на смлените фракции по едрина 

на частиците за всяка една от изследваните 

билки, съответно: мащерка, жълт кантарион, 

глог цвят, глог плод и хвойна.  

 
Фиг. 2. Плътност на разпределение по 

едрина на частиците  

на фракции смлени билки 

Тези резултати, които са получени 

при еднакви фиксирани условия, показват 

различната степен на смилане на билките, 

която е функция на специфичната структура 

и състав на техните морфологични части. 

Билките като суровини спадат към 

полидисперсните системи със сложна 

структура и състав. Това определя големи 

различия в здравината и плътността на 

тяхната структура както в нативно състояние, 

така и в изсушен вид.  

Графичните криви дават представа за 

състава и плътността на разпределението на 

млевните фракции по едрина на частиците в 

изледвания диапазон от размери 0 – 2000 µm 

след ситоанализно пресяване. В хода на 

кривите при различните билки се установяват 

два ясно изразени максимуми в плътностите 

на разпределение на частиците. Тъй като 
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максимумите са разположени в два несъседни 

класа по едрина, в изследваната област 

разпределението на фракциите може да се 

разглежда като бимодално. Понеже зоната с 

по-висока плътност на разпределение, е 

разположена преобладаващо отляво на 

графиката, изтеглянето на данните по посока 

надясно определя разпределението като 

дясно изтеглено положително асиметрично. В 

областта от размери между 132 – 280µm 

(клас II) се отчита първият максимум 

изразяващ най-висока плътност на 

разпределение при жълтия кантарион 

(qi = 1,58), а с най-ниска на билката глог плод 

(qi = 0,66).  

Вторият максимум се отчита в 

областта 670 – 1000µm (клас V) за машерка с 

най-висока плътност на разпределение 

(qi = 1,12), а с най-ниска – на жълт кантарион 

(qi = 0,53). Със сходен ход на разпределение 

на частиците по едрина се характеризират 

смлените проби от билките – мещерка, глог 

(цвят) и хвойна. 

С по-твърда и здрава структура и с 

по-малка степен на смилане са плодовете на 

глога. Поради тази причина смлените 

частици са по-едри, но по-равномерно 

разпределени в целия изследван диапазон от 

размери. 

Изводи: 

Избраните пет български лечебни 

растения са от рода Мащерка (Thymus), 

Звъника (Hypericum), Паламида (Cirsium), 

Глог (Crataegus) и Хвойна (Juniperus). Те са 

типични за община Доспат, район Западни 

Родопи и с дългогодишна традиционна 

употреба (масово използвани в народната 

медицина, като лекарствени средства и по-

рядко в напитки и храни). Тези местни 

растения се характеризират с наличие на 

морфологично близки видове, което налага да 

се установи тяхната автентичност. 

Осъществената идентификация установи, че 

изследваните растителни видове са: Thymus 

callieri Borbás ex Velen., Bulgaria 

(SOM 176971); Hypericum perforatum L. 

(SOM 176972); Cirsium ligulare Boiss. Bulgaria 

(SOM 176975); Crataegus monogyna Jacq. 

(SOM 176973–съцветие и SOM 176970 –

плодове) и Juniperus communis L. 

(SOM 176974). 

След направеното ситоанализно 

изследване се установи, че с най-висок 

среден еквивалентен диаметър на частиците 

се отличават плодовете на глог (dср = 1007,3 

μm), а с най-нисък – на жълт кантарион 

(dср = 545,8 μm).  

Изчисленията на данните от 

ситоанализа на смлените фракции билки и 

тяхното графично представяне показаха, че 

разпределението на фракциите в класове по 

едрина е неравномерно и се характеризира с 

два максимума в плътността на 

разпределение (qi): първи – при жълт 

кантарион (qi=1,58) в клас 132 – 280 µm и 

втори – при машерка (qi =1,12) в клас 670 –

 1000 µm. Поради физическите особености в 

структурата и състава им, от шесте вида 

билки се получават различни по размери 

смлени частици, при едни и същи условия 

(метод на смилане чрез ударно действие и 

пресяване), а това вероятно ще окаже 

влияние в процесите на последващи 

екстракции. При изследваните условия на 

смилане не беше възможно да се осъществи 

ефективно смилане и ситов анализ на 

цветовете на растението езичестолистна 

паламида, поради техните изключително 

ниски маса и плътност на цветовете.  

Подготвени и смлени по описания по-

горе начин билките са съхранени в 

херметични опаковки за бъдещи изследвания 

и влагане в кулинарни изделия. 
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Резюме: Настоящото проучване има за цел да обобщи някои представители на 

традиционните млечни храни, използвани в храненето на българите. Материалът 

обобщава типични за България млечни продукти, представени с техните локални 

наименования. Представена е обобщена информация за технологичния процес на 

производство и основни технологични и някои сензорни характеристики на 

„Тулумено сирене“, „Бито сирене“, „Брънза“, „Сирене в стомна“ и „Катък“. 

Фокусът на проучването е насочен към възможността да бъдат адаптирани в 

условията на съвременното производство и използване в храненето. Литературния 

обзор дава възможност получените данни да бъдат използвани за популяризирането 

на локални традиционни млечни продукти и кулинарни специалитети, като елемент 

от рационалното хранене. 

Ключови думи: „Тулумено сирене“, „Бито сирене“, „Брънза“, „Сирене в стомна“, 

„Катък“ 
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Abstract: The aim of the present study was to summarize the technological characteristics 

of some traditional dairy foods used mainly in the diet of Bulgarians. The paper presented 

the typical for Bulgaria dairy products with their local names. A summary of the 

technological process of production and main technological and some sensory 

characteristics of "Tulum cheese", "Bito cheese", "Branza", "Cheese in a pitcher", and 

"Katak" were given. The study was focused on dairy foods’ adapting to the conditions of 

modern production and use in the Bulgarian's diet. The obtained data created opportunities 

for promoting local traditional dairy products and culinary specialties as an element of 

rational food. 
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1. Локалните млечни храни в условията 

на пазарна икономика 
Потребителският избор се насочва към 

храни, които са типични или местни за 

съответния район. За потребителите, храната 

типизирана като „локална“ е онази, която 

изминава съвсем кратки разстояния от 

производителя до тяхната трапеза [1, 2, 3]. 

От друга страна храните с локален 

характер подобряват икономическия статус на 

местното население, като по този начин добавят 

допълнителни елементи към потенциалните 

възможности за икономическо развитие на 

малките населени места [3]. Така в условията на 

пазарна икономика локалните храни насърчават 

взаимоотношенията между производители и 

потребители в директен контакт [4, 5], а това от 

своя страна допълнително мотивира малките 

занаятчийски или домашни производства. 

Създаването на фермерски пазари, в които 

основна цел е да бъдат предлагани традиционни 

(типични) храни отбелязва значителен 
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потребителски интерес, който в по-голямата си 

част оправдава доверието на участващите 

страни – производител и потребител. 

Причините, според които потребителите 

се насочват по-често към локалния избор на 

храни се свързва с икономически, екологични, 

климатични, хедонични, здравословни и други 

фактори. Липсата на нормативна уредба, която 

ясно да дефинира местните храни често 

предизвиква различни емоционални възприятия 

у потребителите [1, 5, 6]. Понятията „местна 

храна“ и „локална храна“ се объркват и създават 

погрешно разбиране у консуматорите. 

Дефиницията за местна храна е по-широко 

понятие, което все още няма правна рамка, 

докато локалните храни по-скоро се отнасят към 

Европейските норми свързани с географските 

означения – храни със защитени географски 

указания. 

Днес млечните продукти, които по-често 

закупуваме от търговската мрежа са от краве 

мляко, а при националните особености в 

храненето на българите са доминирали 

предимно млечните продукти получени от козе 

и овче мляко, като част от доминиращия 

скотовъден поминък на местното население. 

Понижаването на количеството на добитото 

овче и козе мляко днес е в резултат на 

глобалните процеси, свързани преди всичко с 

миграцията на хората от селата към градските 

центрове. При дребните приживни животни, 

каквито са овцете и козите се отчита значителен 

спад, тъй като тяхното отглеждане е по-

трудоемко спрямо говедовъдството. Поради тази 

причина днес повечето ферми за отглеждане на 

овце и окози избира модела за селекция на 

млечни породи животни, които не са типични за 

България [6, 7]. Това до голяма степен променя 

видът, състава и качеството на използваните 

суровини и е предпоставка за използване на 

сухо мляко или други алтернативни суровини, 

които драстично променят качеството на 

крайнит емлечни продукти. 
 

2. Традиционни млечни храни в 

България и тяхното локализиране 

Традиционните млечни продукти се 

консумират ежедневно, като тяхното 

производство може да бъде осъществено по 

метода на занаятчийското, домашното или така 

нареченото бутиково получаване. Днес редица 

традиционни млечни продукти, като: 

българското бяло саламурено сирене, кашкавал, 

катък, кисело мляко, айран, кефир и други се 

приготвят в условия на промишлено 

производство [7]. Различията в състава на 

използваните млека, култивирани закваски и 

условията за протичане на млечнокиселата 

ферментация определя различията в 

органолептичните, текстуралните и 

хранителните качества на продуктите и не на 

последно място дава възможност за повишаване 

на асортиментното разнообразие [8, 9]. 

Българският традиционен опит в млечните 

продукти се изразява в голямо разнообразие от 

млечни продукти, както и включването им в 

състава на разнообразни по състав и 

характеристики кулинарни изделия. Голяма част 

от млечните продукти са с локални проявления, 

дори индивидуални, и много често скрити в 

производствената и консуматорска анонимност 

на конкретното населено място или етнос. В 

България, като традиционни по-често се 

посочват млечните продукти получени при 

използване на мляко от дребни преживни 

животни – овце и кози [7]. 

Българските земи са обтавани от различни 

древни етноси, с техните придружаващи 

типични хранителни навици, включително и 

придобитите умения в производството на 

млечни храни. 
 

2.1. Тулумено сирене (сирене в мях) 

В България с локален характер се 

отличават сирена, като сирене в мях или 

тулумено сирене [10, 2]. Сиренето е типично за 

районите на Сливен, Жеравна, Котел, както и за 

някои населени места в раойона на Бургас, 

Карнобат, Айтос и Ямбол. 

Технологията за неговото производство от 

древността се свързва с използване на овче 

мляко, което се подсирва в топло състояние (30 

– 32 ºС), непосредствено след издояването му. В 

условията на автентичното производство се 

използва сирищен ензим извлечен от 

предстомашието на преживно животно (агне, 

теле), което е в етап на бозаене. Полученото 

сирище се промива в продължение на 24 h, след 

което се осолява и изсушава. Така полученият 

див сирищен ензим се използва за подсирване. 

Получената след подсирването (45 – 60 min) 

сиренна маса (коагулум) се нарязва (кубчета 1 

cm) и към нея се добавя студена вода (6 – 8 ºС), 

като по този начин температурата се понижава и 

ензимните процеси се инхибират. Получения 

коагулум престоява 20 – 30 min, отцежда се в 

платно (тензух) от 3 до 4 h и се пресова с тежест 

в дървени сандъчета с перфорирани дъна за 

около 2 – 3 h. Непосредствено след отцеждането 

сиренето се нарязва и се осолява с морска сол 

(сухо осоляване), и се подлага на начално зреене 

за 24 h във функционални съдове при 

темепратура 10 – 12 °С, [10]. Така отлежалото 

сирене се подрежда в дървени качета, като към 
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него се добавя отделената по време на 

осоляването втора суроватка. След събиране на 

определено количество сирене, то се поставя 

плътно в предварително подготвеният мях 

(тулум) и се залива със сварено и посолено овче 

стародойно мляко, а в някои краища на 

България се приготвя саламура (вода, морска 

сол). Мяхът се завързва и се поставя в хладни 

помещения (8 – 10 ºС), върху специални 

дървени плоскости приготвени от хвойна, бряст 

или дъб за зреене. По време на зреенето мяхът 

се обръща периодично, като пропускливостта на 

агнешката кожа (мях) дава възможност на част 

от влагата да се отдели. При класическото 

зреене в мях се отчита силно понижаване на 

влагата на сиренето (под 40 %), което е 

значително по-ниско, спрямо влагата на бялото 

саламурено сирене (около 60 %). 

Сиренето в тулум има бял или кремаво 

жълт цвят, високо съдържание на мазнини, 

ронлива и полутвърда текстура. Характеризира 

се с остър сметанов вкус, а формите на 

отделните късове имат заоблен вид, 

наподобяващ моцарела, a при съхранение над 7 

– 8 месеца придобива консистенция на пармезан 

(Фиг.1.). 

 
Фиг.1. Тулумено сирене – съхранявано 9 месеца  

(с. Нейково, Общ. Сливен) 

 

Типичните ароматно-вкусови 

характеристики се дължат на идентифицираните 

[11] летливи съединения – късоверижни мастни 

киселини, 2-бутанол, диацетил, първични 

алкохоли и етанол в процес на зреене. 

Съдържанието на серни съединения, терпенови 

съединения, метил кетони, алдехиди и други 

определят по-специфичния маслено остър вкус. 

В храненето сиренето може да бъде 

използвано, като самостоятелен деликатесен 

продукт в състава на разядки, мезета за вина, 

както и в състава на някои традиционни ястия 

(качамак, баници) или да бъде комбинирано с 

диви ягоди, круши, череши или като компонент 

на печени зеленчукови ястия. Тулуменото 

сирене се отличава с леко горчива нотка, която 

може да се допълва с по-сладки червени вина. 
 

 

 

2.2. Бито сирене (мътан) 

Сиренето е типично за района на 

Централни и Западни Родопи [12]. Битото 

сирене (мътан), се получава при избиване на 

маслото след кратко подсирване с мая (образува 

се лек коагулум) и с помощта на механично 

сепариране (разбъркване или с буталка) в 

продължение на 1 – 1.5 h се отделя част от 

маслото. Обезмасленото мляко се поставя в 

големи функционални съдове (казани), нагрява 

се до 30 – 33 °С (температура на прясно издоено 

мляко), подсирва се повторно, докато се 

образува плътен коагулум (70 – 80 min). 

Подсирената маса се нарязва и бавно се нагрява, 

при непрекъснато разбъркване, докато на 

повърхността започне отделянето на 

суроватката. Нагряването се прекратява и 

суроватката се отделя от сирената маса. Така 

получената сиренина се нарязва на късове и се 

подлага на отцеждане за 2 до 3 d. След 

отцеждането сиренината се разстила за да 

подсъхне, като периодично се разбърква. 

Отделената суроватка (от попарването) е леко 

ферментирала и се нагрява, като се получава 

суроватъчна извара (урда). Млечните 

денатурирали частици се отделят и отцеждат 

добре в платно, притискат се с тежест, за да се 

отдели възможно най-много от остатъчната 

течност (Фиг.2). 
 

 
Фиг.2. Бито сирене  

(с. Бориково, Общ. Смолян) 

 

Зрялото сирене се смесва с урдата, като се 

добавя сол (2.5 %), и се поставя плътно в мяхове 

от овчи кожи, подстригани много късо, които се 

зашиват като козината остава отвътре (както при 

сиренето в мях). Така битото сирене се оставя да 

зрее поне няколко месеца (минимум 3), преди да 

е готово за консумация. С течение на времето 

през порите на кожата се отделя допълнително 

влага, а сиренето придобива мека, зърнеста 

структура. Остатъчната влага е около 30.9 %, 

мазнини 39.0 %, протеини 19 % и сол 4.4.% [13]. 

В състава на сиренето преобладават предимно 

кетони и алкохоли – 2-бутанол и 3-метил-1-

бутанол, както и терпенови съединения. 

Сиренето подходящо се комбинира в 

състава на тестени изделия (баници, запеканки) 
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или като самостоятелен продукт в комбинирани 

студени предястия. Специфичната структура на 

сиренето позволява то да бъде съчетавано 

(смесено) с горски билки (мащерка, риган) или 

към него да бъдат добавяни боровинки, сладко 

от зелени орехи, ядки и други. Съчетава се 

добре с танинови вина или сухи бели, както и с 

няякои представители на шампанизираните 

вина. 

2.3. „Брънза“ 

Сиренето „Брънза“ или наричано още 

„имансъз“ се получава от издоеното и топло 

овче мляко, което се подлага на подсирване 

(около 1 h) с помощта на сирищен ензим [14]. 

Полученият коагулум се нагрява умерено до 38 

– 40 °С при непрекъснато бъркане. В процеса на 

нагряване се образуват конгломерати от млечен 

белтък и мазнина, които прерастват в образувала 

се дребнозърнеста обща маса (сирена маса). 

Процесът се нарича попарване, а ефекта от 

отделяне на суроватката „отцвичване“. 

Получената сиренна маса се поставя в платно 

(тензух) и се отцежда в продължение на 48 h, 

като в този период освен отделяне на суроватка 

в сиренната маса настъпват и процеси на 

биохимично зреене. След първоначалното 

зреене сиренната маса се отстранява от 

платното, нарязва се на парчета с маса около 60 

– 70 g и се осолява (сухо осоляване). След 

осоляването на парчетата сирене, те се поставят 

върху платно на тънък пласт за 24 h, като 

периодично се разбъркват. От отделената 

суроватка, при началното попарване се получава 

извара, която се отцежда и добавя към осолената 

сиренна маса. Така смесените извара и попарена 

сиренна маса се поставят в качета и се 

притискат. Ако се поставят в стъклени опаковки 

и се стерилизират могат да се съхраняват до 2 – 

3 години (Фиг.3.). 
 

 
Фиг.3. Сирене „Брънза“  

(с. Момчиловци, Общ. Смолян) 

 

Сиренето се отличава с бледожълт цвят, 

типична структура наподобяваща кашкавал 

смесен с извара и характерен млечно-сметанов 

аромат. 

Продукта е подходящ за влагане в състава 

на тестени изделия, млечни и зеленчукови 

печени ястия. Съчетава се добре с плодове, като 

праскови, череши, грозде и вина с по-високо 

таниново съдържание. 

 

2.4. Сирене в стомна 

Сиренето в глинени съдове е типично за 

районите около Сливен, Ямбол и Нова Загора. 

Приготвя се единствено от овче стародойно 

мляко, което се получава в края на 

лактационния период при овцете. Основните 

технологични етапи в неговото производство 

включват: филтриране на издоеното мляко и 

сваряване на водна баня в продължение на 2 до 

3 h, при което млякото повишава 

концентрацията на сухото си вещество над 20 %. 

Температурата на нагряване на водната баня не 

трябва да надвишава 94 – 95 °С, а по време на 

нагряването млякото периодично се разбърква с 

дървена лъжица. Свареното мляко се охлажда с 

помощта на студена водна баня до температура 

36 – 38 °С и се осолява с добавяне на сол (4 %). 

Така осолено мляко се поставя в глинени 

съдове, които не са глиджосани (без гланцирано 

вътрешно и външно покритие), като пълненето 

им се извършва периодично (2 до 3 пъти). Така 

напълнените глинени съдове (стомни) се 

затварят плътно с тесто (вода и брашно) или се 

парафинират. Зреенето на сиренето в стомна се 

извършва на два етапа. През първия етап то 

протича при 8 – 10 °С за 30 d, като в този период 

се формира плътен куагулум и от порите на 

глинения съд се отделя по-интензивно 

количество суроватка. През втория етап на 

зреенето глинените съдове се съхраняват при 3 – 

6 °С в продължение на 5 – 6 месеца. През втория 

етап в сиренето се формират типичните 

текстурални и органолептични показатели, 

характерни за продукта. 

В различните етапи на зреене сиренето 

притежава различна текстура [15], като в 

първите 2 до 3 месеца тя е с кремоподобна 

структура, а между 5 и 6 месец наподобява 

структурата на бялото саламурено сирене 

(Фиг.4.). 
 

  
а) б) 

Фиг.4. Сирене в стомна – а) зряло 3 мсеца и б) зряло 

8 месеца (с. Тополчане, Общ. Сливен) 
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Вкусовите качества на сиренето в стомна 

се характеризират с бледожълтеникав цвят, мек 

солен вкус, средно доловим сметаново-

карамелен аромат. 

Сиренето е подходящо да се консумира, 

както в самостоятелна форма, така и в 

комбинация със сушени плодове, мащерка, 

сладко от горски плодове, грозде, в състава на 

зеленчукови, гъбени или месни ястия. 

 

2.5. „Катък“ 

Катъкът е млечнокисел продукт, който се 

приготвя в различни райони на България [16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22], като изходната суровина 

трябва да бъде задължително овче стародойно 

мляко. След издояване млякото се филтрира и се 

подлага на варене в отворен функционален съд 

на водна баня. Температурата на водата във 

водната баня трябва да бъде 93 – 95 °С. 

Варенето продължава около 1 - 1.5 h, което 

допълнително повишава концентрацията на 

сухото вещество в млякото. Свареното мляко се 

охлажда с помощта на студена водна баня до 

температура 40 °С и към него се добавя 1.0 % 

готварска сол, охлаждането продължава до 32 – 

33 °С и към млякото се добавя зряло овче сирене 

(60 d, приготвено с непастьоризирано овче 

мляко и сирищен ензим), което е предварително 

натрошено. Така получената смес се подлага на 

зреене със съпътстващи ферментационни 

процеси при температури 18 ± 2 °С, за 24 h. 

След проведената ферментация млечнокиселия 

продукт се съхранява при хладилни условия (2 – 

4 °С), (Фиг.5.). 
 

 
Фиг.5. Катък от овче мляко  

(с. Тополчане, Общ. Сливен) 

 

Продукта се характеризира с млечно бял 

цвят с кремав оттенък. Вкусът е подчертан с 

доминиращи нотки на млечнокисело и солено. 

Високата масленост на готовия продукт му 

придава маслен послевкус, който в комбинация 

с киселинността създава усещане за лекота и 

завършеност. 

Катъкът се комбинира с пресни, варени и 

печени зеленчуци, в състава на редица студени 

предястия, може успешно да бъде използван, 

като компонент в състава на основни ястия и 

гарнитури. Комбинира се добре с печени 

плодове, зеленчуци и други, а също така може 

да бъде превърнат в студен сладолед или 

паниран с помощта на панировъчна смес и 

изпържен. 
 

3. Традиционните млечни храни в храненето 

на българите 

Положителните ефекти от приложението 

на млечните продукти в хрането са проявени 

предимно от съдържащите се в техния състав 

микроорганизми [1, 18]. Автохтонните 

представители на млечнокиселите бактерии 

обогатяват традиционните млечни храни с 

пребиотици, биоактивни пептиди, 

имуномодулиращи екзополизахариди и други 

метаболити с доказани здравословни ползи за 

човешкия организъм [19]. Благоприятните 

физиологични ефекти при консумацията на 

традиционни млечни продукти могат да бъдат в 

резултат на проявените биоактивни свойства в 

резултат на редица метаболити образувани от 

жизнената дейност на типичната микрофлора. 

В друго отношение млечните продукти са 

предпочитани в менюто на българите поради 

техните вкусови качества. Умението да се 

съчетават добре в състава на тестени, 

зеленчукови, месни ястия ги прави 

задължителен елемент от рационалното хранене 

[1, 6, 19]. Голяма част от представителите на 

традиционните млечни храни могат да бъдат 

използвани и в състава на десерти от плодове 

или студени млечни десерти. 
 

4. Заключение  

Традиционната лактокулинарна култура 

променя своите навици. Консумацията на 

традиционни млечни храни и кулинарни 

продукти от овче мляко са желан продукт за 

потребителите. Повишаването на познанията в 

технологията за получаване на традиционните 

млечни продукти би подобрила тяхното 

разпознаване и използване в ежедневното 

хранене на българите. Наличието на регионални 

и локални варианти за наименоване на 

традиционни млечни храни или технологии е 

признак на национално богатство.  
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ОПТИМИЗИРАНЕ КОМПОНЕНТНИЯ СЪСТАВ 
НА ОСМОТИЧЕН РАЗТВОР, ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ЗА ДЕХИДРАТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО 

(BETA VULGARIS) 

БАТБОЛД ЗОЛЖАРГАЛ 

Университет по хранителни технологии, бул. Марица 26, гр. Пловдив4002 
E-mail: zoljargal_b@must.edu.mn 

Резюме: Направено е проучване за оптимизиране трикомпонентен състав на 
хипертоничен  разтвор, предназначен за дехидратация на червено цвекло (beta 
vulgaris), съставен от ябълков концентрат, гроздов  концентрат и калиев хлорид. 
Използван е I-оптимален план за изследване на многокомпонентни системи (смеси) 
с взаимнозависими и двустранно ограничени компоненти. Получени са 
математични модели на водната активност (Aw), динамичния вискозитет (μ.103, 
Pa.s), обща киселинност на моделните разтвори. Регресионните модели описват с 
достатъчна точност изследваните физикохимични показатели на приготвените 
осмотични разтвори. Коефициентът на множествена корелация (R2) варира за 
отделните варианти от 0.7467 до 0.9882.Установено е оптимално съотношение на 
трикомпонентната система: 48% ябълков концентрат, 44% гроздов концентрат и 
8% KCl. 
Ключови думи: червено цвекло, осмотични разтвори, осмотично сушене, 
оптимизация 

OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF 
OSMOTIC SOLUTION FOR RED BEET 

DEHYDRATION (BETA VULGARIS) 

BATBOLD ZOLJARGAL 

University of Food Technologies, 26 Maritza blvd. 4002 Plovdiv, Bulgaria 
E-mail zoljargal_b@must.edu.mn 

Abstract: A study was done to optimize the three-component composition of a hypertonic 
solution designed for dehydration of beetroot (beta vulgaris), consisting of apple 
concentrate, grape concentrate and potassium chloride. To study multicomponent systems 
(mixtures) with interdependent and bilaterally constrained components I-optimal plan was 
use . Mathematical models of water activity (Aw), dynamic viscosity (μ.103, Pa.s), and total 
acidity of the model solutions were obtained The regression models describe with sufficient 
accuracy the investigated physicochemical parameters of the prepared osmotic solutions. 
The multiple correlation coefficient (R2) individual parameters varies from 0.747 to 0.988. 
The optimal ratio of the three-component system was established: 48% apple concentrate, 
44% grape concentrate and 8% KCl. 
 
Key words red beet, osmotic solutions, osmotic dehydration, optimization 

 

1. Въведение 

Методът на осмотичното обезводняване 
на растителнити и животински тъкани се 
основава на запазване на полупропускливия 
характер  на клетъчната мембрана. Прилагането 
му за сушене се основава на разработки 
започнали през 1966 год. Методът  предложен  
за частично сушене чрез осмоза се състои  в 

потапяне на плодове и зеленчуци в разтвор на 
кристална захароза или инвертна захар 
[Collignan, Raoult-Wack, 1992]. При 
производството на сушени плодове и зеленчуци 
е въведено двуетапното отнемане на влагата. 
През първия етап подготвените суровини се 
поставят в концентрирани разтвори на: захароза, 
инвертна захар, глюкоза, смес от захароза и 
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инвертна захар, натриев хлорид и др., [Kulwinder 
Kaur, A. K. Singh, 2013].  

Върху скоростта на проникване на  
веществата влияят големината и 
конфигурацията на молекулите на веществата, 
наличието, вида и големината на електрическия 
заряд, рН на хипертоничния разтвор, а също 
неговата концентрация и температура [Ст. 
Танчев ,1987]. 

Тези разтвори имат ниска водна 
активност. В резултат на разликата в 
концентрациите на продукта и разтвора започва 
отделяне на вода от продукта по осмотичен път. 
Едновременно с това протича и обратният 
процес – навлизане на част от разтвореното 
вещество (захари, сол) в продукта. Тъй като 
дифузията на водните молекули протича по-
бързо, се отделя голямо количество вода от 
продукта, а съвсем малка част от разтвореното 
вещество навлиза в него. Така се отнема около 
50% от водата в продукта [Penov, N., Roytchev, 
V., Christov, Ch., 2009]. 

Смеси от захароза и натриев хлорид с 
прибавен към тях калиев метабисулфит  са били  
използвани за осмотично обезводняване на 
плодове и зеленчуци. Установено е, че 
натриевия хлорид има по-слаб  ефект върху 
осмотичното обезводняване в сравнение със 
захарните разтвори. Солта има по- добър ефект 
при обезводняването на зеленчуци – домати, 
червен пипер, зелено манго. Нейното 
предимство е, че тя намалява ензимното и 
неензимно потъмняване на суровините и 
готовия продукт [Шарма, Р. Ч., 1983]. 

Проби от Червено цвекло са осмотично 
обработени в хипертоничен захарен разтвор (55, 
65 и 75 0 Brix) и натриев хлорид 5% (w / v), при 
различни температури (30, 45 & 60 ° C) 
[Kulwinder Kaur, A. K. Singh, 2013]. 

При използуване на разтвори от захароза 
или инвертна захар най-подходящата 
концентрация на разтвора е около 70 %. 
Концентрацията на натриевия хлорид се 
определя в зависимост от морфологичния 
строеж на растителната тъкан и от допустимата 
концентрация на разтвора в изсушения продукт 
[Ст. Танчев ,1987]. 

През втория етап Доизсушаването на 
плодовете и зеленчуците се извършва чрез 
конвективно или сублимационно сушене. 

 
Цел на настоящето изследване е да се 

оптимизира компонентния състав на осмотичен 
разтвор, предназначен за дехидратация на 
червено цвекло (beta vulgaris). 

 

2. Материали и методи за анализ 

2.1. Материали 

Ябълков концентрат – доставен от фирма 
Кричимфрукт ООД, гр. Кричим (72°Brix). 

Гроздов  концентрат – доставен от PIC 
CO Bulgaria (65°Brix). 

Калиев хлорид- производител фирма 
CPAchem Ltd.- химически чист. 

2.2. Методи за анализ 

2.2.1. Водна  активност  (Аw) 

Водната активност на пробите е 
определене чрез Novasina  AG  CH-8853 аw 
метър (Zurich, Switzerland) при 20 °C.  

Първоначално пробата се хомогенизира 
и се поставя в прободържател (представяващ 
малко пластмасово петри), като се запълват 
максимум 2/3 от обема му. При измерване на 
течни проби хомогенизирането на пробата се 
пропуска. 

2.2.2. Сухо вещество (рефрактометрично)  

БДС EN 12143:2000 

2.2.3. Реологични характеристики и 
промяна на вискозитета на 
осмотичните разтвори 

Вискозитетът и напрежението на 
преместване се измерват при различни 
скоростни градиенти чрез дигитален 
вискозиметър “Brookfield” RV-DV II+Pro (фиг. 
1). Използван е адаптер за малки проби, 
оборудван с камера с водна риза SC4-13R, 
цилиндър и цилиндричен шпиндел ULA. 

 

Фиг. 1.  Вискозиметър “Brookfield” RV-
DV II+Pro 

За изчисляване на динамичния 
вискозитет и напрежението на преместване е 
използван специализиран софтуер „Rheocalc” 
32, работещ паралелно с вискозиметъра. 
Осъществяват се предварителни експерименти, 
за да се определи диапазон от скоростни 
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градиенти, при които уреда е в нужния обхват. 
Чрез софтуера се програмира експеримент при 
най-малко десет различни скоростни градиента. 
След приключване на експериментите, 
“Rheocalc” 32 автоматично изчертава графична 
зависимост между напрежението на преместване 
(τ) и скоростния градиент (D). Получената 
зависимост се апроксимира, след което се 
определя реологичния модел, по който изтича 
продукта. Избира се този модел, при който се 
получава най-висок коефициент на корелация 
(R2).  

Динамичният вискозитет е изчислен по 
уравнението: 

τ=μ.D, Pa  (5) 
τ – напрежение на преместване, Pa;  
μ – динамичен вискозитет, Pa.s;  
D – скоростен градиент, s-1. 
 

2.2.4. Определяне на обща киселинност 

БДС 6996-93 

2.3. Приготвяне на моделни осмотични 
разтвори 

Моделните осмотични разтвори са 
приготвени чрез смесване на ябълков, гроздов 
концентрат  и калиев хлорид съгласно 
матрицата за провеждане на експеримента 
(Таблица 2.). 

 

2.4. Планиране на експеримента 

За оптимизиране компонентния състав 
на осмотичен разтвор, предназначен за 
дехидратация на червено цвекло е използван I-
оптимален план, подходящ за смеси, при който 
сумата от променливите (Х1, Х2, Х3) е равна на 
1 (или 100%). Той се прилага при изследване на 
многокомпонентни системи (смеси и сплави) с 
взаимнозависими и двустранно ограничени 
компоненти [Myers and Montgomery, 2002; 
Cornell, 1980]. 

Общият вид на уравнението, с което 
могат да се опишат свойствата на смесите е: 

3X2X1X123β3X2X23β3X1X13β

2X1X12β3X3β2X2β1X1βY




  (2) 

 
където ßi, ßij и ßijk са коефициентите на 

уравнението, а Хi – компонентите на сместа. 
На база математическите модели се 

изчертават повърхностите на отражение. 
 
 
 

3. Резултати и дискусия 

3.1. Матрица за провеждане на 
експеримента и резултати от 
проведените изследвания 

За провеждане на изследователската 
работа са избрани и анализирани следните 
осмотични агенти: ябълков концентрат 
(72°Brix), гроздов концентрат (65°Brix) и KCl. 

Наименованията на независимите 
променливи, техните ограничения, матрицата, 
по която са проведени експериментите са 
представени в Таблици 1 и 2. 

 

Таблица 1.  Граници на вариране на отделните 
компоненти 

Долна 
граница, % 

Ограничения Горна граница, 
% 

40 ≤ A:Ябълков 
концентрат 

≤ 56 

40 ≤ B:Гроздов 
концентрат 

≤ 56 

4 ≤ C:KCL ≤ 8 

  A+B+C = 100 

 

Таблица 2.  Матрица за провеждане на 
експеримента 

N A:Ябълков 
концентрат, % 

 

B:Гроздов 
концентрат, 

% 

C:KCL, 
% 

1 56 40 4 
2 52 44 4 
3 48 48 4 
4 44 52 4 
5 40 56 4 
6 52 40 8 
7 48 44 8 
8 44 48 8 
9 40 52 8 

10 54 40 6 
11 52 42 6 
12 48 46 6 
13 44 50 6 
14 40 54 6 

 
 

3.2. Изследване на моделни осмотични 
разтвори 

В Таблица 3 са представени стойностите 
на основни физикохимични показатели на 
приготвените осмотични разтвори, по която са 
изчислени регресионните уравнения. 
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Таблица 3.  Матрица за провеждане на 
експеримента 

N Aw μ.103, Pa.s total acidity, % 
1 0.739 9.79 0.862 
2 0.751 9.98 0.805 
3 0.733 9.89 0.763 
4 0.72 9.86 0.679 
5 0.716 9.84 0.619 
6 0.701 10.22 0.826 
7 0.687 9.95 0.744 
8 0.696 10.13 0.663 
9 0.697 10.06 0.622 

10 0.716 10.06 0.829 
11 0.715 10.05 0.794 
12 0.72 9.94 0.747 
13 0.737 9.94 0.664 
14 0.716 10.14 0.612 

 
След обработка на експерименталните 

данни са получени следните регресионни 
модели:  
Aw =0.65*Apple concentrate +0.2727*Grape 
concentrate - 15.843*KCL +1.018*Apple 
concentrate*Grape concentrate+15.184*Apple 
concentrate*KCL+20.814*Grape concentrate*KCL, 
R2=0.8245  (2) 
μ.103=-8.248 * Apple concentrate -7.598 * Grape 
concentrate -350.354 * KCL + 70.458 * Apple 
concentrate * Grape concentrate + 759.643 * Apple 
concentrate * KCL + 746.147 * Grape concentrate * 
KCL-1477.42 * Apple concentrate * Grape 
concentrate * KCL, Pa.s, R2=0.7467  (3) 
Total Acidity=1.428 * Apple concentrate + 0.099 * 
Grape concentrate + 22.671 * KCL + 0.391 * Apple 
concentrate * Grape concentrate + -23.299 * Apple 
concentrate * KCL + -27.902 * Grape concentrate * 
KCL, %, R2=0.9882  (4) 

Регресионните модели описват с 
достатъчна точност изследваните 
физикохимични показатели на приготвените 
осмотични разтвори. Коефициентът на 
множествена корелация (R2) варира за отделните 
варианти от 0.7467 до 0.9882. 

За протичане на химичните реакции са 
необходими определени условия: рН, 
температура, вода, каталитични фактори и др. 
При равни други условия решаващо влияние 
оказва водната активност. Тя може да служи 
като солвент на реагиращите вещества; да бъде 
реагент в хидролитичните реакции; да бъде 
продукт на реакции; да модифицира 
каталитичната или инхибираща дейност на 
някои вещества и т.н. (Пенов, Н., Т. Петрова, 
2013). 

На фиг. 2 е представено влияние на 
концентрацията на ябълков концентрат, гроздов 

концентрат и KCl върху водната активност (Aw) 
на разтворите. 

Най-нискa стойност на водната 
активност e отчетенa при вариант N7: 48% 
ябълков концентрат, 44% гроздов концентрат и 
8% KCl (Aw=0.687), а най-висока при вариант 
N2: 52% ябълков концентрат, 44% гроздов 
концентрат и 4% KCl (Aw=0.687) – Фиг. 2. 

 

Фиг. 2.  Влияние на концентрацията на 
ябълков концентрат, гроздов 

концентрат и KCl върху водната 
активност (Aw) на разтворите. 

 

Фиг. 3.  Влияние на концентрацията на 
ябълков концентрат, гроздов 

концентрат и KCl върху динамичният 
вискозитет (μ.103, Pa.s) на 

разтворите. 
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На Фиг. 3. е представено влиянието на 
концентрацията на ябълков концентрат, гроздов 
концентрат и KCl върху динамичният 
вискозитет (μ.103, Pa.s) на разтворите. По време 
на експериментите бе установено, че всички 
изследвани разтвори проявяват поведение на 
нютонови течности, т.е. техният вискозитет 
остава постоянен при изменение на скоростния 
градиент. 

Най-нискa стойност на динамичният 
вискозитет (μ.103, Pa.s) e отчетенa при вариант 
N1: 56% ябълков концентрат, 40% гроздов 
концентрат и 4% KCl (μ.103 =9.79 Pa.s), а най-
висок при вариант N6: 52% ябълков концентрат, 
44% гроздов концентрат и 4% KCl (μ.103 =10.22 
Pa.s) – Фиг. 3. 

 

 

Фиг. 4.  Влияние на концентрацията на 
ябълков концентрат, гроздов 

концентрат и KCl върху общата 
киселинност на разтворите. 

Най-нискa стойност на общата 
киселинност на разтворите e отчетенa при 
вариант N14: 40% ябълков концентрат, 54% 
гроздов концентрат и 6% KCl (0.612), а най-
висока при вариант N1: 56% ябълков 
концентрат, 40% гроздов концентрат и 4% KCl 
(0.862) – Фиг. 4. 
За оптимизиране на тези целеви функции е 
необходимо водната активност (Aw) и 
динамичният вискозитет (μ.103, Pa.s) на 
разтворите да клонят към минимум, а общата 
киселинност към максимум (табл. 4). 

 

Таблица 4.  Граници на целевите функции за 
оптимизация на компонентния състав на 

осмотичния разтвор 

N Целева функция Граници на 
целевата функция 

1 Aw min 
2 μ.103, Pa.s min 
3 total acidity, % max 

 

 

Фиг. 5.  Влияние на концентрацията на 
ябълков концентрат, гроздов 

концентрат и KCl върху общата 
киселинност на разтворите. 

След направеният анализ на получените 
резултати е установено оптимално съотношение 
на трикомпонентната система 48% ябълков 
концентрат, 44% гроздов концентрат и 8% KCl, 
при което се удовлетворяват всички поставени 
условия (Фиг. 5). 

 
4. Заключение 

Най-нискa стойност на водната 
активност e отчетенa при вариант N7: 48% 
бълков концентрат, 44% гроздов концентрат и 
8% KCl (Aw=0.687). 

Установено e, че всички изследвани 
разтвори проявяват поведение на нютонови 
течности. 

Най-нискa стойност на динамичният 
вискозитет (μ.103, Pa.s) e отчетенa при вариант 
N1: 56% ябълков концентрат, 40% гроздов 
концентрат и 4% KCl (μ.103 =9.79 Pa.s). 

Най-висока обща киселинност на 
разтворите e постигната при вариант N1: 56% 
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ябълков концентрат, 40% гроздов концентрат и 
4% KCl (0.862). 

Установено е оптимално съотношение на 
трикомпонентната система: 48% ябълков 
концентрат, 44% гроздов концентрат и 8% KCl. 
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ПРОУЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА 

ХРАНЕНЕТО БИТ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ В ИЗБРАНИ 

РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ 
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Резюме: Проучването има за цел да представи характерите ястия, бит, култура и 

традиции в различни региони на страната. Националните особености на храненето 

се формират по разнообразни показатели като географското положение, 

населението в региона разгледано от възраст, пол, етническа и религиозна 

принадлежност, икономически фактори и други показатели.  Рецептурните 

състави на всяка една от областите на България има свой специфичен облик и 

характерни продукти, на които тя е плодородна и богата. Традициите и обичайте 

по време на календарните празници са от изкючителна важност за населението и 

те са запазени и до днес. Има наличие на известни различия в обредите и ритуалите 

провеждани повреме на календарните празници, в зависимост от населеното място 

и региона. Тези различия са навлезли и са се разпространили поради миграционните 

процеси, различните разбирания от обществото, както и влиянието на други 

народи. 

Ключови думи: рецепти,кухня, традиции, национални особености в храненето, 

празници 

STUDY OF THE NATIONAL FEATURES OF FOOD BIT, 
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Abstract: The study aims to present the characters of dishes, life, culture and traditions in 

different regions of the country. The national peculiarities of nourishment are formed by 

various indicators such as geographical location, population in the region considered by 

age, sex, ethnic and religious affiliation, economic factors and other indicators. The 

recipes’ compositions of each of the districts of Bulgaria have their own specific 

appearance and characteristic products, of which it is prolific and rich. Traditions and 

manners during the calendar holidays are extremely important for the population and they 

are preserved to this day. There are some differences in the rites and rituals performed 

during the calendar holidays, depending on the settlement and the region. These differences 

have entered and spread due to migration processes, different understandings of society, as 

well as the influence of other peoples.  

 

Keywords: recipes, cuisine, traditions, national peculiarities in nutrition, holidays
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Въведение 

 В българската научна кулинарна 

история няма задълбочено обосновано 

териториално райониране на страната въз 

основа на характерните национални особености 

на храненето.  Отделни райони са наложили 

свой особености в националната кухня, 

традиции в храненето и бита, което дава 

възможност да се разглежда отделни регионални 

кухни и техните автентични характеристики за 

приготвянето на дадени асортименти. Има 

различни определения за териториално 

райониране като например "Родопски регион". 

"Пирински край", "Шопски край", "Тракийски 

регион", "Черноморието", "Добруджански край", 

"Делиормански край" и други подобни [19]. 

Кулинарният фолклор представлява 

кулинарното майсторство на типични и 

автентични кулинарни рецепти, които основават 

кулинарните традиции на даден наред, общност, 

регион, създадени и съхранявани във времето. В 

това число влизат националните кулинарни 

особености свързани с българските календарни 

празници, обреди и нрави, както и провежданите 

кулинарни изложби, панаири и фестивали [16].  

   Изложение 

Рило – пирински регион - районът 

обхваща планините Рила и Пирин и долините на 

реките Струма и Места. Основни кулинарни 

центрове са Мелник, Петрич, Сандански, 

Самоков, Сапарева баня, Банско, Белица, 

Костенец, Благоевград и други [19].  

Банско. Банско освен като основна зимна 

туристическа дестинация е едно от най-

привлекателните кулинарни места за посещение 

от туристи поради уникалността в кулинарен 

характер и автентичната си атмосфера. Типично 

за кухнята на Банско, е че месото се нарязва на 

дребни парчета, а кисело зеле се яде и през 

лятото. Гостите на Банско могат да опитат 

бански старец, агнешка глава в шкембе, 

кървавица или джолан в бекон. Салатите са 

традиционни и не се отличават с характерни за 

региона особеностти. Банския сач е един от най-

характерните местни специалитети той се 

приготвя като върху глинена плоча са опечени 

различни меса бански суджук, домашна 

наденица и кървавица гарнирани са с печени 

зеленчуци и като лук, гъба и други. Чомлек. 

Чомлека е типично за Банско кулинарно ястие 

приготвено в глинен съд, от типа на гювеч или 

гърне. Основния местен продукти при 

приготвянето на чомлек е телешки джолан с лук, 

гъби, картофи, червено вино и подправки, като 

може да бъде добавена и пикантна нотка към 

ястието. Капама също се приготвя в глинен съд 

(капамена тенджера). Технологичният процес 

отнема дълго време. На дъното на глинения съд 

се поставят нарязани на филийки сланина или 

дропка. Върху сланината се поставят свински 

ребърца, на тях се подрежда предварително 

напълнено пиле, а около пилето се подреждат 

сърмички от кисел зелев лист и най-отгоре се 

поставя кървавицата. За Банско характерен 

десерт е гъсто кисело мляко с домашно 

приготвено сладко от горски плодове като 

боровинки, малини или диви ягоди. Също така 

се поднася и с билков мед и фино счукани орехи 

[4, 10, 17]. 

Белица. Регионални ястия от Белица са 

месаница, шупла, тиганици, поленик, целуварки, 

фудула, домашна ювка, кускус, чушки с нога, 

зелник, благо вариво, бурек, бракадан, 

гугуревица, ошав, цръквенски боб, боб кльомбе, 

цифула, кабуровица, салата от сушени пиперки 

и праз, дедец, пестил, боров мед и други [4, 10, 

17]. 

Елешница. Основен продукт се е 

използвал фасулът. Доста често зрелия фасул се 

е приговял с кисело зеле или чекане (червено 

цвекло). След Коледните пости се приготвяло 

капама. Най-често реализирани ястия били 

качамакът и шуплата [4, 10, 17].  

Родопски район – в минали времена 

населените места в планина Родопи не били 

облагодетелствани с добра пътна 

инфраструктура, което създавало трудности в 

снабдяването с хранителни продукти. Това 

довело до принуда от страна на местните 

жители за развитието на земеделието по техния 

край. Основен помикък отглеждан от родопчани 

било фасулът, картофите, алабаша, пшеница и 

други. В родопския регион консумацията на 

мляко и млечни продукти била доста застъпена. 

Ястията се приготвяли при разнородни 

комбинации от оснвните продукти 

произвеждани в района, като например – фасул с 

картофи, зеле с ориз, алабаш с картофи, леща с 

картофи и прочие. Родопската кухня има 

допирни точки до съвременното диетично 

хранене, поради ограничаването на топлинния 

процес пържене. Продуктите се използвали в 

натурален вид, като различните методи за 

консервиране не били прилагани. Предствители 

на подправките били магданозът, джоджена, 

червен пипер, чубрица и в малки количества 

бахар, черен пипер и дафинов лист. При големи 

събирания като сборове основното месно ястие 

приготвяно в родопския край било чевермето. 

Десертът придобиш широка популярност в 

Родопите бил клинът. Най-популярните 

съвременниродопски ястия са клин, пататник, 
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марудник, чеверме, качамак, люта каша, кочан, 

турп, трахана и други [11, 15].  

Черноморски регион – българското 

черноморие е многообрано от екземпляри 

съответно и от различни кулинарни технологии 

променящи се през историческите епохи. По 

северното черноморие се усеща силно влияние 

от Румъния, като пример качамакът там се 

нарича „мамалига“. Сиропираните сладкиши и 

десерти като кадаиф и реване са взаимствани от 

турската кухня, а от Гърция са навлезли сармите 

със стафиди и фаршировани зеленчуци и риба. 

Рибата по черноморието е един задължителен 

фрагмент в кулинарните особености на месните 

жители. Технологичните процеси за 

разнообразни, като включват, кондуктивно и 

конвективно печене, пържене и варене. 

Представители от черноморската акватория са 

калкан, сафрид, чернокоп, лефер, зарган, 

паламуд, кефал, хамсия и други. Регионалната 

кухня предлага богат асортимент от морски 

дарове. В северното черноморие има изградена 

мидена ферма в залива Дълбока в близост до 

Каварна. Освен рибите, характерни за региона 

са и месните яхнии приготвени със сини сливи и 

лук [11, 15].  

Софийски район – районът се състои от 

административните области София, Перник и 

Кюстендил. Най – популярните туристически 

пунктове са София, Банкя, Кюстендил, Трън, 

Вършец и др. В регионалната кухня в т.нар. 

Шопски край основно влияние има 

етнографската група на шопите. Представители 

на шопската кухня са зелен фасул (подправен 

със оцет, чесън, копър, магданоз), шопска 

печеница, шкембе чорба, шопска салата (има 

множество дискусии дали произлиза от 

Шопския край), пържоли по шопски с кисело 

зеле, пържоли по шопски с лук и домати, 

патладжани по шопски, прусан кебап по 

самоковски, кебап по шопски, пържено месо в 

сахан по шопски и сирене по шопски [26].  

Въпреки голямото изобилие на 

хранителни продукти произвеждани в 

плодородното Софийско поле, ежедневната 

храна на селското население е сравнително 

бедна и еднообразна. Основната храна бил 

хлябът. Той не само е средство за добиване на 

макронутриенти, но и има сакрално значение за 

българина. Хлябът се почита в основната 

православна молитва. Коливо (варено жито) е 

задължително при провеждането на църковни 

обреди [12, 26].  

Приготвянето на хляба става по два 

начина – без квас (пита) и квасен, наричан още 

кисел хляб. Към него на трапезата най-често се 

прибавя лук, чесън, през летния сезон сурови 

или печени чушки. Понякога на софийската 

маса присъстват и бучка сирене, парче сланина, 

кисело мляко, яйца. Населението стриктно 

спазва църковните канони за постни и бласжни 

периоди [4,12].  

От варивата най-употребявани са бобът 

и лещата. Орез зимния сезон се консумират и 

консервират зеленчуци предимно под формата 

на туршии, приготвени по най-простия начин в 

разсол (саламура). Червени чушки и гъби както 

и плодове се сушат и прибират като зимнина. 

Копривата, киселеца, лапада събирани по 

поляните също се използват за храна. От 

подправките предпочитани са джодженът, 

магданоза и чубрицата. Месни ястия от кокошо, 

пуешко, риба, свинско, говеждо, агнешко и 

овнешко се приготвят по-рядко, предимно на 

големи христянски празници. Свинско за 

Рождество Христово, агнешко за Великден и 

Гергьовден, кокошка за Петровден за едни от 

задължителен фрагмент от празниците [11, 12, 

26]. 

Виното и ракията също са предпочитави 

в така наречения „шоплък“. Виното не се слави 

с високи огранолептични качества, поради 

начина на съхраненеие на бъчвите. През летния 

сезон от плодове и вода се приготвят 

безалкохолни напитки със слаба ферментация. 

Сервирането на храната се осъществявало на 

кръгла ниска маса („софра“) в един съд в 

средата. Липсват индивидуални чинии и всеки 

взима с лъжица по малко от гозбата, която е 

като подправка към хляба [26]. 

 Фиг. 1.  Ниска маса (софра) 

Храненето в двореца 
 

В Двореца приготвянето и сервирането 

на хранителните асортименти се осъществява по 

така наречения „Дворцов протокол“. Главният 

майстор – готвач е Чужденец от Западна Европа 

по покана на княза. В последствие тази 

длъжност е заемана и от българи, обучавали се е 

Европа. Френската кухня преобладава в менюто 

на княжеското семейство и техните гости. 

Множесто от необходимите продукти, дори и 
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тези използвани за дизайн на масите били 

доставяни директно от австрийската столица 

[26].  

 

Фиг. 2.  Дворцов сервиз 
Монархческата институция организира и 

провежда приеми, банкети и тържествени обеди 

или вечери по различни поводи. Поводите биват 

редица, като политически, обществени, 

православни, католически или лични празници. 

Най-често по приемите се е поднасяло студен 

бюфет и напитки [26].  

В зависимост от повода сервизите и 

украсата биват разнообразни, както и гостите 

имат точно опеделено седящо място [26].  

 

Фиг. 3.  Маса за вечеря в Двореца 

 

Троянски балкан – в района на 

Троянския балкан е широко разпространено 

производството и консумацията на сливи.  

В троянско още от старо време сливите 

са използвани под различна форма за храна. 

Още щом започват да зреят, чак до последната 

слива, останала на дървото, хората в троянско ги 

ядат в сурово състояние и без да спазват 

установено време за закуска, обяд или вечеря. 

Още преди освобождението много Троянци, 

както с дървен материал и грънци, така и със 

сушени или сурови сливи натоварени в коли те 

ги закарвали в дунаския край и ги заменяли за 

срещу зърнени храни (жито, мамули). Суровите 

зрели сливи не издържат на дълъг транспорт, 

затова стопанинът ги слага в сандъчета, 

кринчета или кошове, изплетени от върба или 

повет, които товари на колата или каруцата. При 

тези пътувания се завръзвали познанства между 

балканджии и поленци, които не рядко 

завършват със сватбарство, женитба, преселване 

от Балкана към Дунава и обратното [27]. 

Сушени зрели сливи – за сушене се 

използват най-хубавите и най-добре узрелите 

сливи. Изсушават се цели, разцепени или 

попарени. Плодовете се разцепват ръчно по 

дължина – от дръжката до върха по кореместата 

линия на сливата и се изваждат костилките. 

Разцепените сливи се разтварят се разтварят с 

пръсти и се нареждат с месестата част нагоре, 

без да се застъпват една друга. За да се попарят, 

сливите се сипват в голям съд, заливат се със 

студена вода и после кипват. Отцеждат се и се 

изсушават цели. Когато се сушат на слънце, 

сушенето продължава няколко дни. За да добият 

гланц, изсушените сливи се потапят в специално 

сварен сливов сироп и отново се изсушават за 

кратко [27].  

Ошав от сливи – сушените сливи се 

измиват в студена вода и се слагат в съда, така 

че да го запълнят до средата. От водата сливите 

набъбват, омекват и като се сваряват стават 

много вкусни. Водата също става сладка. Ако 

ошавът не е достатъчно сладък, допълнително се 

слага обикновена захар според вкуса на 

домакинята. За аромат се слагат канела, 

лимонови или портокалови кори. В сливовия 

ошав често се прибавят сушени цепени ябълки и 

круши. Така ошавът добива още по-хубав вкус и 

аромат [27].  

Сладко от сливи – подбират се зрели, 

едри, здрави сливи. Дръжките им се махат и 

обелват с остър нож. За един килограм сладко се 

отброяват 80-120 сливи. В кофа вода се слага 

шепа гасена вар и се разбърква добре. След като 

варта се утаи на дъното, варовата вода 

внимателно се излива в друг съд. Там се слагат 

обелените сливи. Престояват 1-2 часа, докато се 

втръдят. Изваждат се и се измиват няколко пъти. 

В дълбока тава се слага вода и захар в 

съотношение 1:1. След като заври и захарта се е 

стопила, се добавят сливите. Появилата се пяна 

се маха с лъжица. След 1-2 часа сокът се 

избистря. Сливите добиват жълто – кехлебарен 

цвят, намаляват обема си и се свиват. За да стане 

хубаво сладкото, сокът от сливите трябва да се 

извари, така че да не съдържа никаква вода. 

Това се познава като с лъжица се капва върху 

порцелано съд. Ако капката не се разлива това 

означава, че сладкото е готово [12, 27].  
 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 57



Фиг. 4.  Съдове за приготвяне на сладко 
Троянска сливова ракия.  

Подбор на сливите за ракия – първите 

узрели плодове, капнали сами на земята, 

повредени или шупливи се слагат задължително 

в каците за ракия. Независимо от това през 

цялата кампания на сливобера стопаните 

преценяват кои сливи за каква прерабока се 

отделят. Всеизвесно, е че от хубави и добре 

узрели сливи става по-вкусна и с по-висок 

градус ракия. Правилото е в кашата да няма 

неузрели и сплути сливи [27].  
 

Фиг. 5.  Съдове за ракия 
Греяна ракия – налива се студена ракия, 

съдът се слага на печката или в жарта на 

огнището. Следи се пламък „да не близва“ 

ракията, защото се запалва. Слага се захар за 

подслаждане. Над още врящата ракия в щипците 

на предварително нажежен до червено дилаф се 

слага бучка захар. Стискайки с дилафа бучката 

захар, тя се стопява от топлината, добива 

кафяво-карамелен цвят и започва да капе в 

ракията. Разбърква се добре, за да добие жълто-

кехлибарен цвят, а на вкус да стане сладка и 

пивка. Греяната ракия се пие през месеците, 

които в наименованието си съдържат буквата 

„р“ [27].  

Габровски район  

Географското положение на този район и 

почвено – климатичните му условия способстват 

за развитието на овощарството. За много селища 

в региона от допълнителен се превръща в 

основен поминък. Класификационният състав на 

овощните дървета е доста разновиден – сливи, 

ябълки, круши, череши, вишни, праскови, дюли, 

мушмули, орехи. Преобладаващо място заемат 

старите местни сортове, сформирали се без 

антропогенен рерурс и в зависимост от 

особеностите на района. Основен овощен вид в 

района е сливата. Към 60% от насажденията са 

сливови. От старите местни сортове виреят 

маджаркини, джанки (ириболки), бельовки 

(ракийнции), трънки – едри и дребни, бардачки, 

караджейки, попадийни кълки и др. В по – 

малки количества и предимно за домашна 

употреба от маджаркини се вари маджун. 

Според начина на варене той бива гъст и рядък. 

В бакърена пестилджийска тава се сипват зрели 

и чисти сливи и се варят. След като се напукат и 

омекнат, сливовата каша се прецежда през 

дърмон и се връща обратно в тавата. Варенето 

продължава при непрекъсната хомогенизация, 

докато кашата се сгъсти и бъркалката започне да 

оставя следа по дъното на тавата. Накрая, за 

неутрализиране на киселинноста и за услаждане, 

в маджуна се слага шепа пресята дървесна 

пепел. Полученият краен продукт е гъст и се 

нарича от местните „чест маджун“. Съхранява 

се в глинени делви и дървени съдове. Когато 

маджунът е предназначен за търговия, се 

поставя в дървени качета. Той е изкупуван от 

селото главно за нуждите на войската. За да се 

получи рядък маджун, след напукването на 

сливите в тавата се взема само техния въртак 

(сок), който се вари на слаб огън, докато започне 

да се точи на конец. Малко преди кулинарна 

готовност, в тавата се слагат ядки от орех, зърна 

от грозде, парчета тиква. Редкият маджун, 

наричан още „въртак маджун“ е предназначен 

само за лична консумация. Съхранява се в 

калайдисани бакърени тенджери.[ 23, 24, 25, 28].  

Пестил от сини сливи – Пестилът се 

приготвя от зрели и здрави сини сливи. В 

големи бакърени (пестилджийски) тави с 

вместимост около 100 l се слагат измитите сливи 

и се заливат с 15-20 l вода. Подклажда се в 

началото слаб огън, който постепенно се 

засилва, докато се изпукат сливите като се 

бъркат с дървена бъркалка. Обикновено на 

следващия ден, кашата се прецежда с дърмон, 

докато в него останат костилките и обвивките. 

Изсъхналият пестил се отлепва с нож или 

огрибка от всяка дъска, навива се на руло, което 

не трябва да е стегнато и се оставя да съхне. 

Консумира се през цялата година [5,6, 22, 23].   

Тракия – района на Тракия със своите 

подрайони предоставя алтернативи основно за 

развитие на културно-познавателен туризъм, а 

като допълнителни спа и балнолечебен; винен и 

гурме; фестивален. В този регион основните 

общини са Пловдив, Кричим, Марица, 

Ивайловград, Батак, Тополовград, 

Димитровград, Свиленград, Брезово, Куклен, 
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Гурково, Карлово, Сливен, Ямбол, Чирпан, 

Стамболово, Първомай, Хисаря, Асеновград, 

Брацигово. Кулинарният туризъм не е напълно 

подходяш за привличане на туристи поради 

липсата на силно изразени типични месни ястия. 

Основни представители на сливенската 

регионална кухня са чорба по селски, 

карандилски клин, чомлек по сливенски, 

милинки по сливенски. Автентични 

асеновградски ястия са станимашки сарми, 

хардало, булама, балсуджук, сладко от зелени 

смокини, рачел, сладко от бели череши, 

сланутък, сладкиш с петмез, туршия с пълнени 

камби. Типично за Панагюрище и карловско е 

Карловската луканка, която е вписана в 

Патентното ведомство на България[18].  

Заключение 

В настоящото проучване са описани 

характерните национални особености на 

храненето, бит, култура и традиции в Рило – 

Пириския, Родопския, Черноморския, 

Софийския, Габровския, Троянския регион. 

Всеки сам по себе си се е утвърдил като 

самостоятелен кулинарен център със свои 

рецепти и характерни продукти и асортименти. 

Кулинарните особености на отделните региони 

се ръководят и структурират по-доста отделни 

фрагменти като етнически и религиозни 

принадлежности, географско положение, 

икономически и демографски фактори и други. 

Историческото развитие на традициите и 

обичайте в храненето също са важна част за 

формирането на националните особености в 

храненето на българина. Развитието на 

земеделието и произвеждането на храни и 

напитки от тях,  води до разработването на 

продукти, добиващи широка популярност, 

заради вида, сорта или региона на произведента  

култура, с което те се утвърждават на пазара 

като конкурентни продукти.   
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Резюме: Настоящото кулинарно изследване има за цел да представи богатия 

асортимент от рецепти в Русе и региона, както и бита и традициите в региона. За 

формирането на тази богата палитра от рецепти и кулинарното развитие на 

региона основна функция изпълняват разнообразието от етническо население – 

българи, евреи, арменци, турци. През годините някой от рецептите са се запазили, 

други са променили малко или много своят облик, а има и такива, които напълно са 

забравени. Ролята на проучването е да представи град Русе като град с вековна 

история и богато кулинарно и културно наследство.  
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Abstract: The current culinary research aims to present the rich assortment of recipes in 

Ruse and the region, as well as the way of life and traditions in the region. The main 

function of the formation of this rich palette of recipes and the culinary development of the 

region is performed by the diversity of the ethnic population - Bulgarians, Jews, 

Armenians, Turks. Over the years, some of the recipes have survived, others have more or 

less changed their appearance, and there are some that are completely forgotten. The role 

of the study is to present the city of Ruse as a city with a centuries-old history and rich 

culinary and cultural heritage. 
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Въведение 

Русе е стар български град, разположен 

на брега на река Дунав, в който от далечни 

времена хората са се заселвали там, така те 

поставят началото на Русенската селищна 

могила, която в резултат на многогодишни 

археологически проучвания дава сведения, за 

духовния живот на хората от преди шест хиляди 

години.  Къщите в могилата били подредени в 

прави линии, наподобяващи улици, това дава 

основание на специалистите да я наричат 

„протоград“ [11]. 

След влизането на руските войски в 

Русе, бива учредено Временно общинско 

управление, което е ръководено от Атанас 

Гарвалов. В града се случват няколо 

миграционни процеса, в следствие на които 

населението на града на нараства и става 25 163 

души, от които: българи- 11 348, турци- 10 252, 

евреи- 1943, арменци- 835 и други [9]. 

По време на Втората световна война, за 

страна като България е невъзможно да се опълчи 

на хитлеризма. Макар и малка страна България е 

направила за своите евреи това, което никой 

друг народ не го е сторил,  спасила е всички 

български граждани от еврейски произход. Русе 

е един от най-разнообразните по население град 

в България. Еврейската общност в този град 

играе важна роля, тъй като много евреи създават 

бизнеси, които са свързани с много от 

европейските държави, а това е културен тласък 

за града [11]. 

Еврейската общност в Русе е създадена 

от евреи придошли от еврейски общности от 

градовете Видин, Одрин, София, Белград и Ниш. 

И до днес на територията на град Русе се срещат 

много евреи [11].  

 На 24.04.1915 година в нощта срещу 

Великден младотурското движение „Единство и 

прогрес“ задвижва плана си за масово 

изтребление на арменското население от 

територията на Османската империя. До това 

злощастно обстоятелство се е стигнал защото 

още по времето на султан Абдул Хамид  II  

арменското население е изявило претенции за 

автономия, също както всички поробени народи 

в империята. Етническото прочистване отнема 

живота на милион и половина арменци. По 

територията на България пристигат около 30 000 

хиляди души, като те биват приети чрез 

издадения специален указ за приемане на 

арменски бежанци от Княз Фердинанд I.  Голяма 

част от арменските бежанци се заселват на 

територията на град Русе, като заедно с 

еврейското общество и останали турци след 

Освобождението става повод за разноликото 

население на територията на града и околията. 

Също така те повлияват и в изграждането на 

културното, битовото и духовното разнообразие 

в региона на град Русе [11]. 

Традиции, обичаи и фестивали в 

Русенско 
Коледните празници в русенско започват 

на 20 декември – Игнажден,  като вечерта преди 

празника има специален обичай „вардене на 

квас“, в който вземат участие само моми и жени. 

Събират се в нечий дом и две от момите, които 

са първа и последна дъщеря на 

семейството,замесват тесто в нощви 

(специфичен дървен съд), в което баби са 

сложили различни „магьоснически билки“. След 

като тестото е замесено, се поставя в ъгъл от 

стаята, а цяла нощ до него седи омъжена жена, 

докато другите моми и жени играят хоро до 

изгрев слънце.  Този обред се прави дванадесет 

дни до Новогодишната нощ, като единствено се 

сменя мястото на обичая. Последната вечер 

тестото се разделя между всички участници, 

като тестото се използва за лекове и правене на 

магии [11].  

Традиции и обичаи покрай Великден. В 

покрайнините около Русе на втория ден от 

празника момичетата обхождат селото, като 

влизат във всеки дом, за да пожелаят здраве и 

плодородие.  

Традиционните обредни хлябове по 

българските земи са така наречените солени 

хлябове, като пити. Навлизането на козунака на 

територията на България става именно през 

Русе, от където е внесен от румънци [11].  

Една от традициите на Великден е 

младите да посещават по-възрастните, кумците 

посещават своите кръстници и носят пита или 

козунак, печена кокошка и червено яйце, което 

се подава в ръцете на кръстника, след като му е 

целуната ръка. 

 В някои русенски села се изпълнява  

обичаят „дойли“, който наподобява лазарките. 

Този обичай се среща в селата Пиргово и Мечка, 

прави се на втория ден от Великден, като в него 

вземат участие шест момичета, които пеят 

специални песни и танцуват „дойленски танц“, 

обикалят из къщите и стопаните им дават яйца 

или други неща, които най-често биват 

продадени, а с парите се купува нещо за 

местната църква [9, 11].  

„От Поломието до Дунав заедно“ е 

традиционен празник в община Иваново, който 

се чества в края на месец август на брега на р. 

Дунав, в селищно образувание Стълпище, край 

село Мечка. Празникът е символично 

продължение на традиционните събори 

провеждани в края на месец август. На брега на 
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Дунав са се събирали да празнуват всички 

жители от селата Мечка, Пиргово, 

Тръстеник и други села от община 

Иваново. За автичността на тези празници 

се грижат читалищата от общината, в 

които има работещи клубове по интереси 

и самодейни състави, като певчески групи 

за автентичен фолклор и стари градски 

песни, младежки танцови състави, 

лазарки, коледарски групи, състави за 

художествено слово, които имат за цел да 

запазят живи местните традиции, а по 

време на организирани мероприятия имат 

за цел да покажат и популяризират 

местни ястия и култура [10, 11]. 

„Фестивалът на гъбата“ се чества 

в село Красен, общ. Иваново. Според 

местна легенда първите хора за 

произлезли от гъбите, от където и идва 

особената почит към тях. Местните от селото 

твърдят, че могат да сготвят поне сто ястия от 

гъби, като на масата присъстрва всичко от супа 

до десерт [10, 11]. 

 

Изложение 
 

Българска кухня 
Армеева  чорба 

Табл.№ 1 Армеева чорба 

Продукти Количество 

 

Зелев сок 

/бистър/ 

1 и 1/3 л. 

Кисело зеле 150 гр. 

Праз лук 200 гр. 

Олио 200 гр. 

Червен пипер 5 гр. 

Суха люта 

чушка /по  желание/ 

1 бр. 

 

Начин на приготвяне:  

В дълбока купа се изсипва   зелевият сок, 

към него  се прибавя ситно нарязаният  праз лук 

и нарязаното кисело зеле /за предпочитане от 

сърцевината на зелката / поръсва се с  червения  

пипер и олиото, оставя се  да престои за 20-30 

минути и тогава се сервира. По желание към 

чорбата може да се добави стрита суха люта 

чушка [13]. 

 

 

 

 

 

Фиг.№ 1 Технологична схема за 

реализация на Армеева чорба 

 

Пълнено агнешко шкембе 

Табл.  № 2 Пълнено агнешко шкембе 

Продукти Количество 

 

Агнешко 

шкембе 

3 бр. 

Агнешки 

комплект /бял, черен 

дроб и сърце 

1 бр. 

Агнешки черва 500 гр. 

Гъби 400 гр. 

Пресен 

джоджен 

3-4 стръка 

Магданоз 5-6 стръка 

Ориз 500 гр. 

Олио  200 мл. 

Пресен лук 1 връзка 

Начин на приготвяне:  

Предварително почистеното шкембе се 

поставя в тенджера и се залива със студена вода, 

след което се вари почти до готовност. 

Агнешкият комплект се сварява в отделен съд 

заедно с червата, след това се изплакват и се 

режат на ситно. Бульона в който са се варили 

дреболиите се запазва за по-късен етап от 

приготвянето на ястието. В подходящ съд се 

поставя мазнината и ситно нарязания лук, след 

това се прибавя оризът, след като се запържат 

към тях се прибавя прецедения бульон от 

ангешкия комплект в съотношение 1:3. Към 

ориза се прибавят и агнешките дреболии, заедно 

подправките. С готовата смес се пълнят 

агнешките шкембенца, пекат се в загрята на 180° 

С фурна, за 30-40 минути [17]. 
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Мъстеница 

Табл. № 3 Мъстеница 

Продукти Количество  

 

Шира /гроздов 

сок/ 

750 гр. 

Нишесте 125 гр. 

Орехи 100 гр. 

Захар 150 гр. 

Начин на приготвяне: 

Ширата се поставя в тенджера, където се 

оставя да заври и към врящата шира при 

непрекъснато бъркане се изсипва разтвореното 

нишесте, до получаване на еднородна маса. 

Изсипва се в купички и след като изстинат се 

поръсват със смели орехи [12]. 

 
 

Фиг.№ 2 Технологична схема за 

реализация на Мъстеница 

Домашно русенско варено 

Табл.№ 4 Домашно русенско варено 

Продукти Количество 

 

Свински бут 500 гр. 

Едро смляна 

свинска плешка 

1,5 кг. 

Чесън на прах 6 гр. 

Бял пипер 4 гр. 

Сол /готварска/ 18 гр. 

Сол /нитритна/ 18 гр. 

Захар 22 гр. 

Скорбяла / 

картофена/ 

22 гр 

Ледена вода 150 мл. 

Начин на приготвяне: 

Свинският бут се нарязва на пържоли, 

които се начукват на тънко, след това се 

накълцва със сатър, смесва се със смляното месо 

и подправките и водата. Получава се  лепкава 

смес. След това се премества във формата за 

печене. Пече се завито с фолио при температура 

100-110 ° С , на водна баня за около 3 часа [14].   

Еврейска кухня 

 
Кюфтета от праз с месо / Фритикас де 

праса кон каране молида/ 

Табл. № 5 Кюфтета от праз с месо/ 

Фритикас де праса кон карне молида/ 

Продукти Количество 

 

Праз лук 1 вр. 

Кайма 250 гр. 

Сол 3 гр. 

Черен пипер 2 гр. 

Начин на приготвяне:  

Предварително почистеният праз се 

нарязва на парчета с дебелина около 5 см, след 

това се сварява в подсолена вода. След 

сваряване се отцежда и се смила през машинката 

за мелене на месо. Към праза се добавя каймата, 

солата и черния пипер. Сместа се омесва добре, 

оставя се да престои в хладилник за 30-40 

минути, след което се оформят кюфтета, които 

се пържат в сгорещена мазнина [14]. 

 

 

 

Фиг.№ 3 Технологична схема за 

реализация на Кюфтета от праз с месо/ 

Фритикас де праса кон карне молида/ 

Задушени телешки котлети /Костиас 

асад и абафадас/ 

Табл. № 7 Задушени телешки котлети 

/Костиас асад и абафадас/ 

Продукти  Количество 

 

Телешки 

котлети 

1 кг. 

Олио 100 гр. 
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Домати 5 бр. 

Сол 3 гр. 

Начин на приготвяне:  

В предварително загрята вода се 

попарват доматите за 1-2 минути, след което се 

охлаждат в студена вода, обелват се и се 

настъргват. Към тях се добавя олио и сол и се 

поставят в тенджера за да заврят. Предварително 

овкусените котлети се изпичат на скара и се 

прибавят към доматения сос и се варят в него за 

около 40-45 минути [15]. 

 
Фиг.№ 4 Технологична схема за 

реализация на Задушени телешки котлети 

/Костиас асад и абафадас/ 

 

Арменска кухня 
Пахлава 

Табл. № 8 Пахлава 

Продукти Количество 

 

Брашно 300 гр. 

Краве масло 200 гр. 

Заквасена 

сметана 

200 гр. 

Захар 200 гр. 

Бакпулвер 1 ч.л. 

Орехи 250 гр. 

Захар 230 гр. 

Яйце 1 бр. 

 Начин на приготвяне:  

 За тестото:  Маслото се смесва заедно 

със сметаната и 2 с.л. захар, на части се добавя 

брашното и се омесва средно меко тесто, което 

се разделя на две части. 

За плънката: Смесва се останалата захар 

с натрошените орехи и яйцето. 

В предварително намаслена тава се слага 

първата част от тестото, която се разстила 

равномерно отгоре се поставя плънката и се 

покрива с останалата част от тестото. Краищата 

на десерта се прищипват добре, след което се 

пече в предварително загрята фурна на 180 ° С, 

за 40-45 минути. След като се охлади десерта се 

реже на квадрати [18]. 

Пъстърва по арменски 

Табл. № 9 Пъстърва по арменски 

Продукти Количество 

 

Пъстърва 1 кг. 

Яйца  6 бр. 

Прясно краве 

масло  

250 гр. 

Магданоз  50 гр. 

Сол  10 гр. 

 Начин на приготвяне:  

Пъстървите се почистват, измиват и 

осоляват. Филетират се и се пържат в гореща 

мазнина до получаване на златист цвят и 

хрупкава коричка. Подреждат се в тавичка и се 

заливат с разбити яйца, черен пипер и сол. 

Запичат се в предварително загрята на 180 ° С 

фурна. Поръсват се с наряния на ситно магданоз 

[18].  

Фиг№ 5 Технологична схема за 

реализация на Пъстърва по арменски 

 

Турска кухня 

 
Ичли кюфте 

Табл. № 10 Ичли кюфте 

Продукти Количество 

 

Булгур/от най-

ситния/ 

2 ч.ч. 

Белтък 1 бр. 

Кайма 700 гр. 

Черен пипер 2 гр. 
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Червен пипер 2 гр. 

Кимион 1 гр. 

Лук 50 гр. 

Орехи 30 гр. 

Сол 3 гр. 

Мазнина за 

пържене 

300 мл. 

Начин на приготвяне: 

В подходящ съд се поставя булгурът, 

който се залива с гореща вода, захлупва се и се 

оставя за един час докато набъбне. В тиган се 

запържва каймата,ситно нарязаният лук, орехите 

и подправките. Булгурът се поръсва с малко 

вода и се размесва непосредствено преди 

оформянето на кюфтетата. От каймата се 

оформят правоъгълни кюфтенца, които се  

завиват с булгуреното тесто и се пържат до 

златисто [15]. 

Маклюбе  

Табл. № 11 Маклюбе 

 

Начин на приготвяне: 

В  средно голяма тенджера  се нарежда 

нарязаният на шайби лук, върху него се поставят 

нарязаните на  кубчета и предварително 

запържени картофи. Месото се сварява в 

подсолена вода ,след което се реже на кубчета и 

се слага върху картофите, а след него се поставя 

измитият и отцеден ориз. Добавя се олио и се 

залива с бульона от месото, вари се на слаб огън, 

докато  се абсорбира  течността, след това се 

държи за 30 минути под капак. Готовото ястие 

се обръща в широк съд като се внимава да не се 

разпадне. По желание може да се сервира с 

кисело мляко [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. № 6 Технологична схема за 

реализация на Маклюбе 

Заключение 

В изследването беше представена историята и 

развитието на град Русе. Многото заселници в 

региона спомагат за сформирането на тази 

богата гама от кулинарни рецепти. Освен тях за 

формирането на националните особености на 

храненето ключова роля са и историческо и 

обществено-икономическо развитие, географски 

и климатични условия, демографски промени и 

комуникации. Богатия асортимент от рецепти, 

които се приготвят и до днес показват от своя 

страна за липсата на етническо напрежение в 

местните жители. Представени са кулинарни 

празници и фестивали провеждани в град Русе и 

областта, както и и бита и традициите на 

местното население при отбелязване на големи 

църковни празници. Съхраняването на 

традициите и предаването им в поколенията е от 

ключово значение при формирането на едно 

общество. 
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ПРОУЧВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗЪРНОТО ПРИ ОБРАЗЦИ ПЛЕВЕСТ 

ОВЕС СЪХРАНЯВАНИ В НАЦИОНАЛНАТА ГЕНБАНКА 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧИНОВА, ГЕРГАНА ДЕШЕВА, МАРИЯ СЪБЕВА 

Институт по Растителни Генетични Ресурси, 4122 Садово, ул. Дружба 2 

e-mail: zenj_val@abv.bg 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучат някой химични и 

физични показатели на зърното при образци плевест овес, съхранявани в 

Националната генбанка. Проучването е проведено в ИРГР-Садово, в периода 

2016-2017 г. върху 22 образеца плевест овес, от които като стандарт е 

използван българският сорт „Дунав”. Анализирани са следните химични и 

физични показатели на зърното- суров протеин (%), лизин (%), лизин в 

количество протеин (%), маса на 1000 зърна (g) и хектолитрова маса (kg/hl). 

Съдържанието на суров протеин е в границите 8,42-12,17%, на лизин (0,27-

0,43%), лизин в количество протеин (2,47-4,51%), маса на 1000 семена (22,5-

44,5%) и хектолитрова маса (33,35-49,45 kg/hl. Резултатите от 

приложението на РС-анализ показват, че първият компонент обосновава 

36,058% от общото вариране, вторият – 27,120%, а третият 27,044%. 

Трите фактора общо обосновават 90,223% от сумарното вариране в опита. 

Генетически най-отдалечени по проучваните физични и химични показатели 

на зърното са B4000222 с B4000190, В4000187 с В4000189, В4000187 с  

B4000222 и  В4000187 с В4000190. Генетически най-сходни по изследваните 

показатели са В4ВМ0010 с В4000197, A7ВМ0003 с В4000193, В4000185 с 

В400188, A7ВМ0003 с В4000191 и 83106190 с В4000185. 

Ключови думи: Аvena sativa L., плевест овес, химични показатели на зърното, 

физични показатели на зърното, PC-анализ 

 

STUDY OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL 

PARAMETERS OF GRAIN IN WEED OATS ACCESSIONS 

STORED IN THE NATIONAL GENBANK 

EVGENIYA VALCHINOVA, GERGANA DESHEVA, MARIA SABEVA 

Institute of Plant Genetic Resources, 4122 Sadovo, 2 Druzhba str. 

e-mail: zenj_val@abv.bg 

Abstract: The purpose of the present study was to examine some chemical and 

physical parameters of the grain in weed oats accessions stored in the National 

Gene Bank. The study was conducted in IRGR-Sadovo, in the period 2016-2017 on 

17 rye accessions, of which the Bulgarian variety "Dunav" was used as a standard. 

The following indicators of grain were analyzed - crude protein (%), lysine (%), 

lysine in the amount of protein (%), thousand grain weight (g) and hectolitre weight 

(kg/hl). The content of crude protein was in the range of 8,42-12,17%, lysine (0,27-

0,43%), lysine in the amount of protein (2,47-4,51%), thousand grain weight (22,5-

44,5 g) and hectolitre weight (33.35-49,45 kg/hl). The results of the application of 

PC analysis showed that the first component justified 36,058% of the total variation, 

the second – 27,120%, and the third 27,044%. The three factors together justified 

90,233% of the total variation in experience. Genetically the most distant in the 

studied physical and chemical parameters of the grain were B4000222 with 
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B4000190, В4000187 with В4000189, В4000187 with  B4000222 and В4000187 

with В4000190, and genetically most similar were: В4ВМ0010 with В4000197, 

A7ВМ0003 with В4000193, В4000185 with  В400188, A7ВМ0003 with В4000191 

and 83106190 with В4000185. 

Keywords: Аvena sativa L., weed oats, chemical parameters of the grain, physical 

parameters of the grain, PC-analysis 

 

 

1. Въведение  

Много изследвания са насочени към 

определяне съдържанието на протеин в 

различни растителни видове [Sogi et al., 

2002; Tomotake et al., 2002; Rangel et al., 

2003] с цел увеличаване на хранителната 

стойност на продуктите. 

Аминокиселинният състав на овесеното 

зърно се свежда до валин, лейцин, лизин, 

метионин, треонин, триптофан, 

фенилаланин [Antonova, и др. 2000]. 

Балансът на аминокиселините при овеса 

като цяло е по-добър в сравнение с този при 

пшеницата, ръжта и ечемика [Yeoh and 

Watson, 1981]. Другите съставки в 

овесеното зърно не са по-малко ценни и 

важни за човека от
 

аминокиселинния 

състав. Овесените зърна съдържат редица 

ценни вещества за човешкото тяло: 

въглехидрати (скорбяла до 77%), неутрални 

мазнини (7,5%), лецитин (24%), минерални 

соли (желязо, фосфор, магнезий, калций), 

целулоза, витамини (група В, А, Е, Р и Д), 

ензими и особен хормон, подобен на 

женския фоликуларен хормон. В плевите на 

зърната е открит ценен алкалоид и 

сапонини, а в овесената слама – витамините 

А и Д, силициеви соли и диуретично 

действащо вещество [Антонова, 2000]. 

Овесеното зърно съдържа 

значително количество от 

водоразтворимите В витамини. Тиамин, 

ниацин и фолат са в достатъчни количества, 

за да направят овеса полезен в диетичното 

хранене. Действието на витамин Е се 

свързва с антиокисляващатата му функция 

in vivo [McLaughlin and Weihrauch, 1979]. 

Освен като зърно, овесът се 

използва и като зелен фураж, 

самостоятелно или в смеска с други житни 

и бобови култури (грах и фий).  

Целта на настоящото изследване е 

да се проучат някой физични и химични 

показатели на зърното при образци плевест 

овес поддържани в националната генбанка 

на ИРГР-Садово. 

 

2.  Материали и методи  

През периода 2016-2017 г. е 

проведен полски опит по блоков метод в 

опитното поле на ИРГР “К. Малков“ – 

Садово, след предшественик грах в 3 

повторения, с реколтна площ 10 m2, на 

канелено-горски почви. Проучени са 22 

образеца плевест овес които с произход от 

България-4, Германия-1, Швеция- 1, САЩ-

2, Канада-1, Унгария-1, Алжир-1, Зимбабве-

1, Испания-1, Аржентина-1, Турция-1, 

Русия-1, Литва-1, Молдова-1, Украйна-1, 

Перу-1, Франция-1 и Гърция-1. 

За стандарт е използван българският 

сорт „Дунав”. По време на вегетацията е 

приложена стандартната агротехника за 

отглеждане на овес в България. Определени 

са съдържание на суров протеин по метода 

на Келдал [Машев и др., 1989], на лизин – 

колориметрично [Ермаков и др., 1972]. 

Маса на 1000 зърна (g) и хектолитрова маса 

на зърното (kg/hl) са определение съответно 

по БДС 601-85 и БДС 13381-76.  Данните от 

двете години на изпитване на генотиповете 

са обработени математически чрез 

еднофакторен дисперсионни анализи. 

Разликите между стандартният сорт Дунав 

и средните на вариантите са оценени чрез 

теста за най-малка допустима разлика 

(LSD) при нива на статистическа 

значимост: р ≤ 0,05; р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001 

[Лидански, 1988]. 

Клъстер анализ базиран на първите 

три принципни компонента е използван за 

оценката на генетичната близост и 

отдалеченост на изследваните образци на 

база изследваните физични и химични 

показатели на зърното. 

Статистико-математическата 

обработка на данните е извършена с 
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помощта на програмата IBM SPSS Statistics 

22 for Windows. 

 

 

3. Резултати и обсъждане 
Съдържанието на суров протеин в 

зърното при проучваните 22 образеца 

варира в границите от 8,42 до 12,17%, при 

средна стойност за анализираната извадка 

от 10,59%. При четири образеца 83106163 

(DE), B4000184 (US), B4000186 (HU) и 

B4000190 (ZW) са регистрирани стойности 

по-високи от тези на стандартният сорт 

Дунав, но разликите спрямо стандарта не са 

статистически доказани. 

Съдържанието на лизин в зърното 

варира от 0,27 % до 0,43%, а на лизин 

спрямо количеството протеин от 2,47%-

4,51%. Най-високи стойности на лизин са 

установени при 83106163 (0,43%) и 

В4000195 (0,43%), а за лизина спрямо 

количеството протеин, съответно при 

В4000222 (4,51%), В4000195 (3,92%) и 

В4000196 (3,77%). Разликите спрямо 

стандартният сорт Дунав са статистически 

доказани при нива на статистическа 

достоверност *p≤0,05 и ***p≤0,001.Четири 

образеца по показател съдържание на лизин 

в зърното имат стойности равни на стандарт 

Дунав [Таблица 1].  

 

Таблица 1. Доказаност на разликите между стандарта Дунав и проучваните 

образци плевест овес по показателите суров протеин (%), лизин (%) и лизин в 

количество протеин (%), средно за периода 2016-2017 г. 

 

Име на 

образеца 

Произход Суров 

протеин, 

% 

Разлика 

спрямо 

St 

Лизин, 

% 

Разлика 

спрямо 

St. 

Лизин в 

протеин, 

% 

Разлика 

спрямо 

St. 

St Дунав BG 11,49  0,37  3,18  

83106163 DE 11,99 -0,51 0,43 -0,07* 3,58 -0,40 

83106190 SE 11,07 0,41 0,37 0,00 3,30 -0,12 

A7BM0003 BG 9,53 1,96* 0,29 0,08** 3,01 0,17 

B3BM0103 BG 10,31 1,18 0,35 0,02 3,33 -0,15 

B4BM0010 BG 10,34 1,15 0,29 0,08** 2,80 0,38 

B4000184 US 11,52 -0,04 0,34 0,03 2,93 0,25 

B4000185 CA 10,59 0,90 0,35 0,02 3,27 -0,09 

B4000186 HU 11,58 -0,10 0,37 0,00 3,22 -0,04 

B4000187 DZ 10,80 0,68 0,30 0,07* 2,74 0,44 

B4000188 US 10,52 0,97 0,34 0,03 3,19 -0,01 

B4000189 NL 10,43 1,06 0,33 0,04 3,17 0,01 

B4000190 ZW 12,17 -0,69 0,30 0,07* 2,47 0,71* 

B4000191 ES 9,41 2,08* 0,29 0,08** 3,13 0,05 

B4000192                                                                           AR 10,17 1,32* 0,29 0,08** 2,83 0,35 

B4000193                                                                    TU 9,31 2,18** 0,27 0,10*** 3,00 0,18 

B4000194 RU 11,17 0,32 0,37 0,00 3,26 -0,08 

B4000195 LT 10,98 0,51 0,43 -0,07* 3,92 -0,74* 

B4000196 MD 10,16 1,33 0,38 -0,02 3,77 -0,59* 

B4000197 UA 10,26 1,23 0,29 0,08** 2,85 0,33 

B4000199 PE 10,74 0,75 0,32 0,05 3,04 0,14 

B4000222 FR 8,42 3,07*** 0,38 -0,02 4,51 -1,33*** 

Mean  10,59 

 

0,34 

 

3,20 

 

Std. deviation  

1,17 

0,05 0,52 
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CV, %   11,05 14,70 16,25 

LSD 0,05   1,502  0,055  0,567 

LSD 0,01   2,010  0,073  0,759 

LSD 0,001   2,630  0,096  0,993 

*p≤0,05;** p≤0,01; ***p≤0,001 

Средната стойност на показателя 

маса на 1000 зърна е 32,2 g, като при осем 

от образците (83106190-33,0 g, А7ВМ0003-

33,5 g, В3ВМ0103-39,5 g, В4ВМ0010-34,0 g, 

В4000187-44,5 g, В4000191-35,0 g, 

В4000192- g, В4000199-36,0 g) са 

регистрирани по-високи стойности от тези 

на сорт Дунав. Четири образеца -83106163, 

B4000188, B4000189 и В4000190 са с 

доказано по-дребно зърно и съответно с 

маса на 1000 семена от 29 g и 23,5 g. С най-

едри семена и доказано превъзхождащи 

стандарта са B3BM0103, B4000187 и 

B4000199. 

Хектолитровата маса на зърното се 

движи в границите между 33,35 kg/hl и 

49,45 kg/hl, като само при образец 83106190 

се установи по-високи стойности от сорт 

Дунав, но без доказана достоверност на 

разликите [Таблица 2]. 

 
Таблица 2. Доказаност на разликите между стандарт Дунав и проучваните 

образци плевест овес по показателите маса на 1000 зърна и хектолитрова маса, 

средно за периода 2016-2017 г. 

 

Име на 

образеца 

Произход 

Маса на 

1000, g 

Разлика 

спрямо 

St. 

Хектолитро

ва маса, 

kg/hl 

Разлика спрямо 

St. 

St Дунав BG 32,0 

 

47,75 

 83106163 DE 29,0 3,00* 47,10 0,65 

83106190 SE 33,0 -1,00 49,45 -1,70 

A7BM0003 BG 33,5 -1,50 45,85 1,90 

B3BM0103 BG 39,5 -7,50*** 47,35 0,40 

B4BM0010 BG 34,0 -2,00 46,00 1,75 

B4000184 US 30,0 2,00 40,55 7,20* 

B4000185 CA 29,5 2,50 43,40 4,35 

B4000186 HU 32,5 -0,50 39,95 7,80* 

B4000187 DZ 44,5 -12,50*** 33,35 14,40*** 

B4000188 US 29,0 3,00* 45,25 2,50 

B4000189 NL 22,5 9,50*** 47,30 0,45 

B4000190 ZW 23,5 8,50*** 42,65 5,10 

B4000191 ES 35,0 -3,00* 43,60 4,15 

B4000192                                                                           AR 34,0 -2,00 41,30 6,45 

B4000193                                                                    TU 30,5 1,50 42,60 5,15 

B4000194 RU 29,5 2,50 41,35 6,40 

B4000195 LT 31,0 1,00 45,15 2,60 

B4000196 MD 30,0 2,00 47,15 0,60 

B4000197 UA 32,5 -0,50 45,60 2,15 

B4000199 PE 36,0 -4,00** 44,00 3,75 

B4000222 FR 33,5 -1,50 45,05 2,70 

Mean  32,02 

 

44,17 
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Std. 

deviation 

 4,79 3,51 

CV, %  14,96 7,95 

LSD 0,05  

 

2,727 

 

7,020 

LSD 0,01  

 

3,650 

 

9,395 

LSD 0,001  

 

4,776 

 

12,294 

*p≤0,05;** p≤0,01; ***p≤0,001 

Анализираната извадка от 22 

образeца плевест овес е еднородна по 

отношение на признаците суров протеин и 

хектолитрова маса, тъй като изчислените 

вариационни коефициенти варират в 

границите от 7,95 % до 11,05%. 

Относително най-вариабилен е показателят 

лизин в протеина (16,25%), следван от 

масата на 1000 семена, но разсейването на 

признаците в анализираната извадка е 

приблизително еднородно [Таблици 1-2]. 

Резултатите от приложението на РС-

анализ са представени на Таблица 3. 

Стойностите на трите компонента спрямо 

всеки от изследваните показатели са 

изчислени емпирично. Анализът показва, че 

първият компонент обосновава 36,058% от 

общото вариране, вторият – 27,120%, а 

третият 27,044%. Трите фактора общо 

обосновават 90,223% от сумарното 

вариране в опита. Съдържанието на лизин в 

зърното и на лизина в % протеин са в 

положителна корелационна връзка с 

първият компонент, Вторият компонент е в 

отрицателна корелационни връзки с масата 

на 1000 семена и в положителна с 

хектолитровата маса. Третият компонент е 

свързан със съдържанието на суров протеин 

в зърното. 

 
Таблица 3. Претеглени фактори (PC1, PC2 и PC3) на физични и химични 

показатели на зърното в ротационен матрикс с три фактора (Rotated Component 

Matrix) 

 

Показатели 
Компоненти 

PC1 PC2 PC3 

Суров протеин 0,006 0,060 0,979 

Лизин 0,921 0,136 0,361 

Лизин в протеин 0,920 0,106 -0,319 

Маса на 1000 0,041 -0,848 -0,314 

Хектолитрова маса 0,328 0,777 -0,251 

% variance 36,058 27,120 27,044 

Cumulative variance % 36,058 63,179 90,223 

 
Клъстер анализа базиран на първите 

три принципни компонента и проведен по 

метода на между-груповото свързване 

(Between group linkage) и квадратичното 

евклидово разстояние (Squared Eucliden) е 

представен на фигура 1. 

Образците са групирани в 4 основни 

клъстера при квадратичното евклидово 

разстояние от 15. Първия клъстер 

обединява 86,36% от проучваните образци. 

Той се разделя на два подклъстера. В 

първият подкластер са групиране 8 

образеца. Във втората подгрупа попада 

стандартният сорт Дунав заедно с още 10 

образеца. Образците В4000190, В4000222 и 

В4000187 са отделени в самостоятелни 

клъстери.  

Генетически най-отдалечени по 

проучваните физични и химични 

показатели на зърното са съответно 

B4000222 и B4000190 с коефициент на 

генетична отдалеченост 30,68, следвани от 

двойките В4000187 и В4000189 (29,25), 

В4000187 и B4000222 (24,27), В4000187 и 

В4000190 (23,32). Стандартният сорт Дунав 

е генетически най-отдалечен съответно с 

образец В4000187 (16,58) и В4000222 

(11,49). Генетически най-сходни по 
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изследваните показатели са В4ВМ0010 с 

В4000197 (0,02), A7ВМ0003 с В4000193 

(0,17), В4000185 с В400188 (0,27), 

A7ВМ0003 с В4000191 (0,40) и 83106190 с 

В4000185 (0,42). Стандарт Дунав е 

генетически най-близък с образец 83106190 

(0,35) [Таблица 4]. 

 
 

Фиг. 1 Клъстериране на образци овес  базирано на първите три принципни 

компонента, по метода на междугруповото свързване (Between group linkage) и 

квадратичното евклидово разстояние (Squared Eucliden) 
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Таблица 4.  Матрица на разстоянията (Proximity Matrix) между проучваните 22 образеца плевест овес 

Proximity Matrix 

Case 

 Squared Euclidean Distance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 0,00                                           

2 1,74 0,00                                         

3 0,35 2,49 0,00                                       

4 5,17 12,40 3,90 0,00                                     

5 3,03 6,60 2,12 2,91 0,00                                   

6 3,44 10,02 3,04 0,56 3,11 0,00                                 

7 1,56 4,37 3,00 6,51 4,58 3,63 0,00                               

8 0,43 3,63 0,42 2,81 1,57 1,66 1,56 0,00                             

9 2,28 3,38 3,68 9,12 3,96 6,40 0,97 2,50 0,00                           

10 16,58 21,50 18,21 16,88 11,09 14,61 10,35 13,90 8,13 0,00                         

11 0,78 4,68 0,52 2,06 2,36 1,15 2,46 0,27 4,26 17,05 0,00                       

12 3,47 8,05 2,90 4,18 7,80 3,35 6,72 3,43 10,66 29,25 1,86 0,00                     

13 5,60 10,03 7,67 10,35 13,59 6,35 3,84 6,25 8,35 23,32 5,62 5,27 0,00                   

14 5,58 12,60 4,38 0,40 1,85 1,03 6,26 2,93 7,90 12,86 2,76 6,59 12,32 0,00                 

15 4,11 10,58 4,14 1,56 2,61 0,65 2,81 2,04 4,66 9,14 2,27 6,53 7,55 1,10 0,00               

16 6,22 14,29 5,14 0,17 4,06 0,53 6,80 3,61 9,99 16,69 2,74 4,69 9,78 0,65 1,42 0,00             

17 0,57 2,23 1,41 6,19 2,77 4,01 0,61 0,78 0,59 11,49 1,80 6,33 6,25 5,78 3,47 7,09 0,00           

18 2,58 1,37 2,37 10,51 3,51 9,53 5,82 3,45 3,55 17,98 4,86 10,07 15,26 9,73 9,46 12,72 2,68 0,00         

19 1,86 3,85 0,64 4,18 1,71 4,42 5,94 1,60 5,89 20,42 1,67 4,39 12,56 4,41 5,75 5,86 3,28 2,17 0,00       

20 3,42 10,01 2,98 0,56 3,37 0,02 3,84 1,71 6,79 15,72 1,08 2,89 6,16 1,20 0,90 0,53 4,20 9,68 4,36 0,00     

21 2,02 6,47 2,11 2,36 1,13 1,31 1,62 0,72 2,31 8,90 1,35 6,12 7,74 1,71 0,62 2,80 1,39 5,30 3,35 1,57 0,00   

22 11,49 14,19 8,32 9,02 4,43 12,00 17,38 9,53 15,06 24,27 10,09 15,64 30,68 7,70 12,57 11,43 12,60 7,54 4,58 12,17 9,90 0,00 

This is a dissimilarity matrix 

1:StДунав, 2:83106163, 3:83106190, 4:A7BM0003, 5:B3BM0103, 6:B4BM0010, 7:B4000184, 8:B4000185, 9:B4000186, 10:B4000187, 11:B4000188, 12:B4000189, 

13:B4000190, 14:B4000191, 15:B4000192, 16:B4000193, 17:B4000194, 18:B4000195, 19:B4000196, 20:B4000197, 21:B4000199, 22:B4000222 
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4. Заключение 

Анализираната извадка от 22 

образeца плевест овес е еднородна по 

отношение на признаците суров протеин и 

хектолитрова маса и приблизително 

еднородна по признаците лизин, лизин в 

протеин и маса на 1000 семена. 

Относително най-вариабилен е показателят 

лизин в протеина. 

Резултатите от приложението на РС-

анализ показват, че първият компонент 

обосновава 36,058% от общото вариране, 

вторият – 27,120%, а третият 27,044%. 

Трите фактора общо обосновават 90,223% 

от сумарното вариране в опита.  

Съдържанието на лизин в зърното и 

на лизина в % протеин са в положителна 

корелационна връзка с първият компонент, 

Вторият компонент е в отрицателна 

корелационни връзки с масата на 1000 

семена и в положителна с хектолитровата 

маса. Третият компонент е свързан със 

съдържанието на суров протеин в зърното. 

Клъстер анализа базиран на първите 

три принципни компонента, метода на 

между-груповото свързване (Between group 

linkage) и квадратичното евклидово 

разстояние (Squared Eucliden) групира 

образците в 4 основни клъстера. 

 Генетически най-отдалечени по 

проучваните физични и химични 

показатели на зърното са B4000222 с 

B4000190, В4000187 с В4000189, В4000187 

с  B4000222 и В4000187 с В4000190. 

Генетически най-сходни по изследваните 

показатели са В4ВМ0010 с В4000197, 

A7ВМ0003 с В4000193, В4000185 с 

В400188, A7ВМ0003 с В4000191 и 

83106190 с В4000185. 
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 За България царевицата е третата по важност култура след пшеницата и 

слънчогледа. В Института по растителни генетични ресурси – гр. Садово се 

поддържа богата колекция от местни и интродуцирани материали. Местни 

образци царевица са събрани  от различни региони в Северна и Южна България. В 

колекцията са включени и интродукции от САЩ, Канада, Китай, Мексико, Франция, 

Русия и други чрез международен безвалутен обмен на зародишна плазма. През 

периода 1974 – 2017 г. са проучени 1679 образци, от които: местни сортове – 392; 

местни популации – 676; чужди сортове – 611 броя. Повече от 80% от оценените 

образци са включени в дългосрочно съхранение в генбанката на Института. 

Създадени са бази данни с паспортни и оценъчни характеристики от 

международните дескриптори, като редица признаци зависят от биологичния 

статус на съответния образец. Установени са генотипове с ценни икономически 

характеристики, като ранозрелост, продуктивност, качество на зърното и 

устойчивост на болести. Съхранението на информацията е от голямо значение за 

селекционно-подобрителната работа с царевицата и улеснява използването ù в 

производството.  

Ключови думи: биоразнообразие, колекции, експедиции, местни материали 

 

PRESERVATION OF BIODIVERSITY OF ZEA 

MAYS L. SPECIES IN BULGARIA   
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Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin Malkov”, 4122 Sadovo, 2 Druzhba str., 

Bulgaria 

e-mail: albena_1172@abv.bg 
 

 For Bulgaria, maize is the third most important crop after wheat and sunflower. The 

Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo maintains a rich collection of local and 

introduced materials. Local accessions of maize are collected from different regions in 

Northern and Southern Bulgaria. The collection also includes introductions from the USA, 

Canada, China, Mexico, France, Russia and others through international currency-free 

exchange of gene plasma. During the period 1974 - 2017, 1679 accessions were studied, of 

which: local varieties - 392; local populations - 676; foreign varieties - 611 pieces. More 

than 80% of the evaluated accessions are included in long-term storage in the genebank of 

the Institute. Databases with passport and assessment characteristics have been created by 

international descriptors, and a number of features depend on the biological status of the 

respective material. Genotypes with valuable economic characteristics such as early 

maturity, productivity, grain quality and disease resistance have been identified. The 

storage of information is of great importance for the selection and improvement work with 

maize and facilitates its use in production. 

Key words: biodiversity, collections, expeditions, local materials 

 

1. Въведение 

Използването на растителните генетични 

ресурси е особено актуално днес, когато под 

въздействието на различни фактори се 

наблюдава изчезване или стесняване на ареала 

на разпространение на ценни растителни видове 

[1, 2]. Правилното и устойчиво използване на 

колекциите от царевична зародишна плазма 

създава възможност за съществено подобряване 

на ефективността на селекционната работа. В 

структурата им са включени стари сортове и 

популации, селекционни линии–донори, 

мутантни форми, новоселекционирани сортове, 

вписани в нашата и европейска сортова листа. 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 75

mailto:albena_1172@abv.bg
mailto:albena_1172@abv.bg


 

Те съдържат разнообразни по произход, ниво на 

селекция и ботаническа принадлежност 

растителни материали [3]. 

Представянето на база данни за 

перспективните селекционни материали от 

техните изпитвания и оценки, допринася в 

значителна степен за напредъка в селекционната 

работа с царевицата, с цел създаване на нови 

високо продуктивни и стопански ценни сортове 

и хибриди [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Засилването на сътрудничеството между 

генбанките на световно ниво, както и между 

институтите на национално, играе все по голяма 

роля за подобряването на качеството на 

дейностите за управление и устойчиво ползване 

на растителните генетични ресурси за прехрана 

и земеделие [14, 15]. 

Целта на настоящата разработка е 

изясняване статуса на образците от вид Zea mays 

L., съхранени еx situ в генбанката на ИРГР-

Садово и извършване на отбор на ценни 

геноносители, представляващи интерес за 

селекцията и производството. 
 

2. Материал и методи 

Програмата по Растителни генетични 

ресурси в ИРГР „К. Малков“–гр. Садово е в 

синхрон с европейската [ECPGR]. В Института 

се поддържа богата колекция от образци от род 

Zea, като особен интерес представляват: местни 

популации 676 броя; 1048 селекционни линии и 

сортове; 1135 броя интродуцирани образци от 

САЩ, Канада, Китай, Мексико, Франция, Русия 

и други.  

През периода 1974–2017 г. са проучени 

общо 1679 образци от колекцията. 

Експериментът е проведен в опитното поле на 

института по възприетата методика за средно 

ранно полско производство, след предшественик 

пшеница. Създадени са бази данни с паспортна 

и оценъчна информация по международни 

дескриптори, като броят на показателите е в 

зависимост от биологичния статус на образците. 

Изпитването е проведено в 

рандомизирани полски опити, в две повторения, 

при големина на опитната парцелка 10 m² и 

гъстота на посева 5000 р/da. Растенията в 

опитните парцели са отглеждани при условия с 

напояване. Проучването на фенотипните 

особености, морфологичната и биологичната 

характеристика на образците е базирано на 

извършените фенологични наблюдения във 

фазите: „поникване”, „изметляване”, „цъфтеж на 

кочана” и „узряване”. Характеризирани са по 30 

растения от образец, от двете повторения. Във 

фаза “стопанска зрелост” на 50 кочана от 

средната проба са направени биометрични 

измервания. 

За анализиране биохимичният състав и 

качеството на зърното, от всеки образец са взети 

проби от 30 g. Биохимичен анализ за определяне 

на суров протеин и сурови мазнини е извършен 

в лабораторията към института по утвърдена 

методика [метод на Келдал и метод на Сокслет] 

[16], като паралелно с него е направен анализ на 

процентното съдържание в зърното на суров 

протеин, сурови мазнини и скорбяла в ИЦ–

Кнежа с апарат за автоматични анализи 

„Infralizer 400”. 

Изследвана е и устойчивостта на 

образците към: полягане, пречупване и полска 

устойчивост към фузариоза [Fusarium 

moniliforme], обикновена [мехуреста] и цветна 

главня [Ustilago zeae Becm. Unger], Отчитането 

на нападението от болестите е извършено чрез 

оценка на нападението на 30 последователни 

растения от образец.  
 

3. Резултати и обсъждане 

 Приоритетни са образците царевица с 

произход от България, които формират 

категорията оригинална зародишна плазма. 

Колекцията от царевица се характеризира с най-

голямо разнообразие от местни популации [676 

броя], селекционни линии и сортове [1048 броя]. 

Посредством експедиции са обследвани райони 

на страната, в които се отглеждат стари сортове 

царевица, а материалите са предоставени от 

стопаните за научни изследвания [фиг. 1] 

[таблица 1]. 
 

 
Фиг. 1. Райони в България с местни образци 

царевица 
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Таблица 1.  Проведени експедиции в 

България за събиране на местни 

образци царевица  

Землище Община Област 

с. Червен Асеновград Пловдив 

с. Равнища Мадан Смолян 

с. Грохотно Девин Смолян 

с. Шишковци Кюстендил Кюстендил 

с. Микрево Благоевград Благоевград 

с. Радко 

Димитриево 

Шумен Шумен 

с. Овощник Казанлък Стара Загора 

с. Съдиево Айтос Бургас 

с. Мадара Шумен Шумен 

с. Звездел Момчилград Кърджали 

Ивайловград Ивайловград Хасково 

с. Дъбавец Любимец Хасково 

с. Капитан 

Андреево 

Свиленград Хасково 

Тополовград Тополовград Хасково 

с. Равадиново Созопол Бургас 

с. Зетово Чирпан Стара Загора 

с. Калитиново Стара Загора Стара Загора 

с. Острово Завет Разград 

с. Негованци Радомир Перник 

с. Брегово Кирково Кърджали 

с. Егрек Крумовград Кърджали 

с. Венец Шумен Шумен 

Кочериново Кочериново Кюстендил 

с. Мандрица Ивайловград Хасково 

с. Щит Свиленград Хасково 

с. Левка Свиленград Хасково 

с. Цар Асен Пазарджик Пазарджик 

с. Габрене Петрич Благоевград 

с. Арнаутито Стара Загора Стара Загора 

с. Бистрица Благоевград Благоевград 

с. Гюешево Кюстендил Кюстендил 

с. Граматиково Малко 

Търново 

Бургас 

с. Койнарци Рудозем Смолян 

Малко Търново Малко 

Търново 

Бургас 

Рила Рила Кюстендил 

с. Средгорци Мадан Смолян 

с. Стайчовци Перник Перник 

с. Страдалово Невестино Кюстендил 

с. Църварица Невестино Кюстендил 

с. Гумощник Троян Ловеч 

с. Старо село Троян Ловеч 

с. Голяма 

Железна 

Троян Ловеч 

Севлиево Севлиево Габрово 
  

 Образците, традиционно отглеждани в 

миналото са събирани основно между 

петдесетте и осемдесетте години на миналия 

век. Генофондът се характеризира с голямо 

генетично разнообразие, което се определя от 

различните райони на произход и биологичен 

статус на зародишната плазма.  

 При местните образци се наблюдава 

голямо разнообразие, по отношение на цвят и 

едрина на кочана. Различия се установяват също 

и по хабитус на растението, облистеност, 

ранозрялост и т.н. [фиг. 2, 3]. 

 

  
Фиг. 2. Ex situ съхранение на местни образци 

царевица 

   

   
Фиг. 3. Местни образци от експедиции 

 

 Особено значение за използваемостта на 

генетичния материал е включването на данни за 

съхранените ресурси в международни 

информационни мрежи за растителни генетични 

ресурси. Това елиминира ограниченията, 

свързани с пространствено-отдалеченото 
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разположение на генбанките и в резултат 

подобрява координацията между организациите 

и изследователите, работещи в областта на РГР. 

 С помощта на Европейския каталог за 

растителни генетични ресурси EURISCO 

[информационна система за поддържаните ex 

situ колекции от растителни генетични ресурси в 

Европа] е осигурен публичен достъп до базите 

данни с паспортни характеристики. 

Европейската колекция от Zеа mays L. включва 

46 937 образци, като най-голям брой образци се 

поддържат в Украйна, Румъния, Италия, Сърбия 

и България [17]. 

 Базите данни с оценъчни характеристики 

за проучените генотипове от вида Zea mays L. са 

основа за изучаване на генетичното 

разнообразие, включено в колекцията. Това 

разнообразие е класифицирано в групи и са 

определени признаците, които обуславят 

варирането, както и сравняването им по 

стойност с тези на приетите стандарти. Част от 

материалите подлежат на специална оценка, в 

зависимост от конкретните насоки на 

селекцията [таблица 2]. 

Таблица 2. Образци царевица с ценни стопански 

качества 

  

 Образците царевица се оценяват по 51 

морфологични и стопански признаци, а 

паспортните данни са 20 на брой [таблица 3]. 
 

Таблица 3. Брой документирани 

показатели при ex situ колекця царевица 
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 ИРГР Садово е Национален координатор 

на програмата по растителни генетични ресурси. 

Генофондът при царевицата, регистриран в 

Националната колекция на ИРГР – Садово от 

1982 г. включва 4268 образци. В обменна 

колекция фигурират общо 202 броя образци, от 

които 119 са образците, събрани от експедиции; 

54 са селекционните линии и 29 броя са 

български местни сортове. 

 Основните направления при селекцията 

на царевицата се отнасят до повишаване на 

продуктивността и качествените показатели на 

на зърното. Образците в колекцията 

представляват разнообразен генетичен материал 

за:  

 •директно използване в производството; 

 •като изходен материал за селекционни 

цели; 

 •като донор на ценни стопански 

качества; 

 •за научни изследвания; 

 •за свободен безвалутен обмен с 

партниращи организации. 
 

4. Заключение 

Генофондът при царевицата, поддържан 

в ИРГР „К. Малков” - Садово се характеризира с 

голямо генетично разнообразие, по отношение 

на произход и биологичен статус. Оригиналната 

зародишна плазма при царевицата е 

потенциален ресурс за селекционно-

подобрителна работа с оглед на ограничаването 

на генетичната ерозия и промените в климата. 

Местните образци са ценен ресурс за 

възвръщане на някой обичаи и традиции в 

районите на отглеждане и за развитието на 

биологично земеделие.  

Дейностите по обогатяване и 

поддържане на генофонда са в съответствие с 

Глобалната стратегия за опазване на растенията 

2020 и Конвенцията за биологичното 

разнообразие. 
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ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - ПЛОВДИВ 

 
Резюме 
Болестите по тютюна от вирусно, фитоплазмено, бактериално или гъбно естество ежегодно 

нанасят значителни щети на тютюнопроизводството в качествено и количествено отношение. 

Тези загуби, според някои изследователи възлизат на 15-20 % от реколтата и то само по 

отношение на количеството на прибраните тютюни. Заедно със загубите върху качеството на 

тютюна причинени от болести, които се движат средно между 5 - 10 %, общата ежегодна 

загуба от болести по тютюна възлиза на 20 - 30 % . Извеждането на ефективна и екологична 

борба с болестите по тютюна е трудно и скъпо без детайлно познаване състава и степента им 

на проявление във всеки конкретен тютюнопроизводствен район.  

Целта на проучването е да определим фитопатогенния състав на болестите по тютюна в 

конкретни райони на страната. 

Като резултат от проучването са установени най-често срещаните заболявания по тютюна в 5 

тютюнопроизводствени района на Южна България и процента на засегнатите площи. 

Ключови думи: болести по тютюна, мониторинг, определяне разпространението на 

болестите, тютюневи региони в Южна България 
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Abstract 

Tobacco diseases of viral, phytoplasma, bacterial or fungal nature annually cause significant damage to 

tobacco production in qualitative and quantitative terms. These losses, according to some researchers, 

amount to 15-20% of the harvest and only in terms of the amount of tobacco harvested. Together with 

losses on tobacco quality caused by diseases that range on average between 5 - 10%, the total annual 

loss of tobacco diseases amounts to 20 - 30%. Carrying out effective and ecological control of tobacco 

diseases is difficult and expensive without detailed knowledge of their composition and degree of 

manifestation in each specific tobacco production area. 

The aim of the study is to determine the phytopathogenic composition of tobacco diseases in specific 

regions of the country. 

As a result of the study, the most common tobacco diseases in 5 tobacco production regions of Southern 

Bulgaria and the percentage of affected areas were identified. 

Key words: tobacco diseases, monitoring, determining the spread of diseases tobacco 

regions in Southern Bulgaria 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Болестите по тютюна от вирусно, 

фитоплазмено, бактериално или гъбно естество 

ежегодно нанасят значителни щети на 

тютюнопроизводството в качествено и 

количествено отношение [1, 2, 3, 6].  Според 

Атанасов и Габровска [1], Шабанов и Чалъков 

[3] и др. тези загуби възлизат на 15-20 % от 

реколтата и то само по отношение на 

количеството на прибраните тютюни. Заедно със 

загубите върху качеството на тютюна 

причинени от болести, които се движат средно 
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между 5 - 10 %, общата ежегодна загуба от 

болести по тютюна възлиза на 20 - 30 % или на 

около 10 - 20 хиляди тона тютюн! Извеждането 

на ефективна и екологична борба с болестите по 

тютюна е трудно и скъпо без детайлно 

познаване състава и степента им на проявление 

във всеки конкретен тютюнопроизводствен 

район. Наличието на такава информация ще 

направи възможни прогнозирането на появата и 

провеждането на подходящи превантивни и 

оперативни мерки, изготвянето на 

диференцирани схеми за борба със 

заболяванията във всеки конкретен 

производствен район и не на последно място 

повишаване на икономическия, техническия и 

екологичен ефект от борбата с болестите по 

тютюна [5, 6, 7, 8].  

Целта на нашето изследване е да 

установим видовия състав на болестите 

перманентно или факултативно, проявяващи се 

в тютюнопроизводствени райони на Южна 

България, както и процента на проявлението им 

отнесен към площите засадени с тютюн във 

всеки от тези райони. 

2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Проучванията извършихме в периода 

2018-2020 година в някои тютюнопроизводни 

райони на Южна България - Благоевградски, 

Пловдивски, Хасковски, Кърджалийски и 

Старозагорски. 

Обследванията извършвахме 

посредством  обхождане на разсадите и 

разсадените с тютюн площи в съответните 

райони през вегетационния сезон на културата 

от сеитбата до узряване на семенните кутийки. 

Наблюдавахме развитието на заболяванията 

както по ориенталските така и по едролистните 

тютюни. Освен нашите лични наблюдения 

ползвахме и данни предоставени ни от 

специалистите по производство на тютюн към 

съответните търговски фирми, изкупуващи 

тютюн. Констатирахме и описвахме всяко 

заболяване, проявяващо се на повече от 0.5 % в 

обследваните площи и регистрирахме 

периодичността на появата им през 

тригодишния период. Като типични за района 

приемахме заболявания, които се явяваха в 

тютюневите площи поне през две от годините на 

периода. 

3.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Резултатите от наблюденията ни върху 

видовия състав и разпространението на 

болестите в осемте тютюнопроизводни района 

са представени в таблица 1. 

 

Таблица 1.  

Резултати от обследванията на 

тютюнопроизводните райони в Южна България. 

    
Тютюнопроизводни райони 
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РVУ 3 2 2 0,5 3 

TSWV 6,5 4 5,5 2 2 

TMV 1 2 1 1 0,5 

CMV 0,5 1 1 1 0,5 

Мана 1,5 0,5 0,5 0,5 1 

Алтер-

нария 
4,5 2,5 3 1,5 1 

Чер-

нилка 
2,5 0,5 0 0 0 

Сече-

не 
4 3 3 3,5 4 

Черно 

коре-

ново 

гниене 

2 2,5 2 2 1,5 

Див 

огън 
2 0 0 1 1,5 

 

3.1 Вирусни болести. 

Най-голям процент нападнати площи от 

картофеният ипсилон вирус /PVY/ установихме 

в районите, където освен тютюн масово се 

отглеждат и картофи – Благоевградски и 

Кърджалийски. Най-силно са нападнати 

тютюните в Кюстендилско - 6.0 %, където 

тютюневата листна въшка - Myzus nicotianae - 

основния преносител на вируса [4] е сериозен 

проблем.  

Разпространението на доматената 

бронзовост /TSWV/ e най-голямо в тютюневите 

площи на Благоевградски - 6.5 %, Старозагорски 

- 5.5 % и Пловдивски - 4.0 % райони. Особеното 

тук е, че докато в първия район нападението е 

по ориенталския тютюн, то в другите два 

високия процент се получава от силното 

нападение в едролистните тютюни. 

Установените нови за тютюна вируси  на 

гравировката  /ТЕV / и вируса на розетъчната 

болест /ТVМV/ [6, 8] се срещат все още 

ограничено и в площите с едролистни тютюни. 

Обикновената тютюнева мозайка /ТМV/ 

и краставичната мозайка /СМV/ се проявяват 

сравнително слабо. Най-силно нападение от 

ТМV констатирахме в Пловдивски район - 2.0 
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%, а от СМV в Пловдивски, Хасковски и 

Старозагорски - по 1.0 %, където се отглеждат 

много култури от сем. Тиквови.  

3.2 Гъбни болести. 

Наблюденията потвърдиха тезата [2]/, че 

маната /Peronospora tabacina/ вече понижава 

значението си на икономически важна за 

тютюна в България болест. От тригодишния 

период на наблюдение само през 2018 година 

болестта се разви в сравнително висок процент 

от площите в страната. Като средно за периода 

този процент е по-висок само в Благоевградски 

район. 

За разлика от маната кафявите листни 

петна /Alternaria spp./ добиват вече все по-

голямо значение за тютюна [2]. Най-голям 

процент засегнати от това заболяване площи 

има в Благоевградско и Старозагорско. 

Чернилката /Phytophthora parasitica var. 

nicotianae/ все още е проблем предимно за  

Благоевградски регион, но се наблюдава инвазия 

на болеста и в някои части на Пловдивско. 

“Детските” за тютюна болести сеченето 

на разсада /Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, 

Phytophthora и др./ и черното кореново гниене 

/Thielaviopsis basicola/ бяха перманентно 

представени в площите с тютюнев разсад на 

всичките осем района. Най-силна проява на 

сеченето по разсада има в планинските райони - 

Благоевградски и Кърджалийски по 4.0 %, 

където съществуват оптимални условия за 

развитие на болестта. Черното кореново гниене 

беше по-силно проявено главно в площи с 

разсад от едролистни тютюни. 

3.3 Бактериални болести. 

Основен педставител на заболяванията 

от този тип е дивият огън /Pseudomonas syringae 

p.v. tabaci/. Болестта ежегодно се проявяваше по 

тютюна в планинските райони - Благоевградски,  

Хасковски и Кърджалийски. В равнинните 

райони на страната – Пловдивски и 

Старозагорски, дивият огън се явява рядко и в 

ниска степен. 

Разглеждани поотделно, болестите в 

обследваните райони се проявяват в невисок 

процент, но сумарно засегнатите от болести 

площи надхвърлят 10-15 %, което представлява 

вече сериозен проблем за 

тютюнопроизводството. 

ИЗВОДИ 

1. Установен е видовият състав на болестите, 

проявяващи се в тютюнопроизводствените 

райони на Южна България, както и процента 

на проявлението. 

2. Най-голям процент засегнати от болести 

площи има в Благоевградски район, а най-

нисък в Хасковски район. 

3. Най-разпространени са вирусните 

заболявания - TSWV и РVY и гъбните 

сечене на разсада и кафяви листни петна. 
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ПЧЕЛООПРАШВАНЕ НА ТЮТЮН 
 

ЖЕКО РАДЕВ 

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково 

E-mail: zhekoradev@abv.bg 

Резюме: Пчелоопрашването е природен процес поради нуждата от 

репродукция на растителните видове. Чрез този природен феномен се постига 

възпроизвеждането на флоралните видове и средата в която живеем. Целта на 

настоящият научен труд е проучване на опрашителната дейност на медоносните 

пчели от вида Apis mellifera L. по техническата култура тютюн (Nicotiana tabacum 

L.). Въпреки че културата е самоопрашваща се, тя се посещава с охота от пчелите, 

когато те са в близост до нея и липсва конкурентна растителност според редица 

фактори. Направени са анализи и констатации по отношение на среднодневната 

посещаемост на медоносните пчели на м2 площ с тютюневи растения, броят им 

посещения по цветовете за една минута от една пчела, продължителността на 

работният ден на пчелите работнички изразена в часове, както и органолептична 

характеристика на добитият тютюнев мед. Резултатите от направеното 

изследване върху тези показатели ясно подчертават, че посещаемостта е силно 

изразена до 100 m от тютюневите растения. Най-ярко е подчертана разликата на 

посещаемостта до 50 m в сравнение с тази oт 200 дo 400 m. Стандартните 

отклонение също варират в по-широки граници с увеличаване на разстоянието. 

Колкото пчелите са по-близо до растителността толкова повече я посещават. 

Техният брой намалява, с увеличаване на разстоянието. Цветът на добитият 

стоков мед е в тясна зависимост от състоянието на магазинните восъчни пити. 

Ключови думи: Пчелоопрашване, тютюн, медоносни пчели, Apis mellifera. 
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Abstract: Bee pollination is a natural process due to the need of plant species 

reproduction. Through this natural phenomenon the reproduction of the floral species and 

the environment in which we live is achieved. The aim of the present scientific work is to 

study the pollination activity of honey bees Apis mellifera L. on tobacco plants (Nicotiana 

tabacum L.). Although the crop is self-pollinating, it was visited willingly by bees when they 

are close to it and lacks competitive vegetation according to a number of factors. Analyzes 

and findings have been made regarding the average daily attendance of honey bees per m2 

area with tobacco plants, their number of flower visits per minute by one bee, the length of 

the working day of bees expressed in hours, and organoleptic characteristics of tobacco 

honey. The results of the study on these indicators clearly emphasize that the attendance is 

strongly expressed up to 100 m of tobacco plants. The difference in attendance up to 50 m 

compared to 200 to 400 m is most clearly emphasized. The standard deviation also varies 

over a wider range with a distance increasing. When the bees are closer to plants, the more 

they visit them. Their number decrease with distance increasing. The color of the extracted 

honey is closely dependent on the condition of the wax combs. 

Keywords: Bee pollination, tobacco, honey bee, Apis mellifera. 
 

 
 

1. Въведение 

Oпрашването на растителните видове е в 

тясна връзка с тяхното нектаро-отделяне 

[Дарвин, 1939]. Взаимната връзка между 

растенията и опрашителите се е изграждала 

милиони години. Тази тясно изградена връзка 

между тях за първи път е описана от Sprengel 

(1793, 1811), който също обяснява и 

кръстосаното опрашване и оплождане. 

Растителните видове произвеждат 
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изключително голямо количество полен за 

осъществяване на своята репродукция [Gluhov 

& Ponomarev по Chanishev & Eberli, 1983]. 

Опрашването на растенията може да се 

извърши и осъществи по няколко начина: 

самоопрашване; анемофилно с помощта на 

вятъра; хидрофилно с помощта на водата; 

орнитофилно с помощта на птиците и най-

масово разпространеният метод е 

ентомофилното опрашване с помощта на 

насекомите. 

Медоносните пчели участват в 

опрашването на най-много растителни видове. 

Броят на опрашените видове от растителният 

свят се повишава при по-голямо и по-често 

посещение от страна на медоносните пчели 

[Hobs & Lilly, 1955; Zherebkin & Mironova, 

1976]. Според Corbet et al. [1991] поради 

специфичната си морфологична характеристика 

представителите на медоносните пчели са 

съществена част от репродуктивния цикъл на 

множество растителни видове, по този начин те 

извършват опрашителната дейност на много 

диворастящи и културни флорални 

представители. 

Поленовите зърна на растителните 

видове имат различна морфологична 

характеристика. Те имат различни кукички, 

шипчета, брадавички и израстъци, чрез които те 

се закрепват по-лесно по телата на насекомите и 

пренасянето им по растителните цветове е 

гарантирано. Според Симидчиев [1980] 

пренесеният цветен прашец от насекомите е 

необходим за задоволяване на основната 

биологична потребност на растенията, за 

развитието и репродукцията им. 

Добивите и качеството на плодовете и 

семената се повишават чрез използване на 

медоносните пчели при опрашване, а през 

последните години се наблюдава и тенденция за 

повишаване на имунитета при опрашените 

растителни видове. Голям процент от 

ентомофилните видове се опрашват от 

медоносните пчели и тези таксони се наричат 

мелитофилни. Споменатите флорални 

представители произвеждат по-малко на брой 

поленови зърна в сравнение с другите растения 

и изпитват необходимост от опрашване. По 

време на цъфтеж медоносните пчели посещават 

растенията многократно и пренасят винаги 

цветен прашец върху близалцето. По този начин 

се гарантира опрашването на посетените 

растителни таксони. 

2. Цел 

Целта на настоящият научен труд е 

проучване на опрашителната дейност на 

медоносните пчели от вида Apis mellifera L. по 

техническата култура тютюн (Nicotiana tabacum 

L.). 

3. Материал и методи 

Експерименталната работа бе проведена 

в района на землището на с. Полски градец, 

област Стара Загора. В опита бяха включени три 

силни и изравнени по показатели пчелни 

семейства настанени в многокорпусни кошери. 

Пчелите са от вида Apis mellifera L. 

разпространени на територията на България и 

бяха превозени в начален цъфтеж на тютюна. 

Питите в магазинните наставки бяха 

центрофугирани и почистени от предишен мед. 

Кошерите бяха поставени в късият край на нива 

с правоъгълна форма (50x400 m) и площ от 20 

dka засаденa с тютюневи растения. В съседство 

конкурентната растителност бе предимно 

ливадна и плевелна и отделни по-малки на площ 

ниви с тютюн. 

В рамките на десет дни се отчиташе 

интензитета на посещение от пчелите 

работнички на тютюневите цветове 

разположени в експерименталната площ: 

среднодневна посещаемост на пчели брой/м2, 

брой посещения на цветове за минута от една 

пчела, работен ден на пчелите в часове. Също 

така бе отчитано и посещението на пчелите по 

другата растителност. 

Добитият мед бе центрофугиран и отделен 

според качеството на питите. 

4. Резултати и обсъждане 

Пчелните семейства бяха превозени и 

настанени в начален цъфтеж на тютюневите 

растенията, за да могат пчелите да привикнат 

към техните цветове. Целта бе да се засили 

флороспециализацията към тютюна и да се 

избегне флоромиграцията и предпочитаемостта 

към другите растителни видове. 

В Таблица 1 обработените данни 

показват среднодневната посещаемост на 

пчелите – брой работнички на м2 площ с 

тютюневи растения. Получените резултати ясно 

показват, че колкото пчелните кошери са по-

близо до растителността толкова повече пчели я 

посещават. Техният брой намалява, с 

увеличаване на разстоянието, отчетена е високо 

доказана отрицателна корелация (r=-0.98, p≤ 

0.05). Повече на брой пчели на квадратен метър 

са посетили тютюневите растения до 100 m в 

сравнение над това разстояние (F > F crit, 

Anova: Single factor). Най-силно изразена е 

разликата на посещаемостта до 50 m в 

сравнение с тази oт 200 дo 400 m. Стандартното 
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отклонение също варира в по-широки граници с увеличаване на разстоянието. 

Таблица 1. Среднодневна посещаемост на пчели, брой/м2. 

Дълбочина на 

отчитане 

Среднодневна посещаемост на 

пчели, брой/м2 

means±std 

до 10 m 23.2 23.2±0.8 

до 20 m 22.4 22.4±0.6 

до 50 m 21.2 21.2±0.8 

до 100 m 19.9 19.9±0.9 

до 200 m 17.7 17.7±0.9 

до 300 m 16.2 16.2±1.1 

до 400 m 15.1 15.1±1.2 

 
Резултатите от посещението на 

тютюневите цветовете от пчелите показват 

идентични резултати. Работничките посещават 

повече на брой цветове, колкото по-близо се 

намират те до тях. Тази особеност е заложена в 

биологията на медоносните пчели от вида Apis 

mellifera. Те се стремят с минимално 

изразходване на хранителни запаси да донесат 

повече такива в пчелното гнездо. С увеличаване 

на дистанцията, разходът на енергия и храна се 

увеличава. Броят на посетените цветове от една 

пчела прогресивно намалява с увеличаване на 

дистанцията, отчетена е високо доказана 

отрицателна корелация (r=-0.97, p≤ 0.05). 

Значително повече на брой пчели са посетили 

цветовете на тютюневите растения до 50 м, като 

тенденцията се запазва до 100 m в сравнение над 

това разстояние (F > F crit, Anova: Single factor). 

При този показател също най-силно изразена е 

разликата на посетените цветове до 50 m в 

сравнение с тази oт 200 дo 400 m. Стандартното 

отклонение започва да варира по-изразено след 

50 m и също варира в по-широки граници с 

увеличаване на разстоянието (Таблица 2). 

Работният ден на пчелите работнички 

също доказано зависи от дистанцията между 

пчелното гнездо (семейство) и посещаваната 

растителност. Пчелите посещават по-дълъг 

период от време цветовете на растенията, 

колкото по-близо се намират те до тях. Времето 

за посещение също намалява с увеличаване на 

дистанцията. 

 

 

 

Таблица 2. Брой посещения на цветове за минута от една пчела. 

Дълбочина на 

отчитане 

Брой посещения на цветове за 

минута от една пчела 

means±std 

до 10 m 20.7 20.7±0.7 

до 20 m 20.1 20.1±0.6 

до 50 m 19.7 19.7±0.8 

до 100 m 18.1 18.1±1.2 

до 200 m 17.2 17.2±1.4 

до 300 m 16.1 16.1±1.5 

до 400 m 15.4 15.4±1.8 

 

 
Броят на посетените цветове от една пчела 

прогресивно намалява с увеличаване на 

дистанцията, отчетена е високо доказана 

отрицателна корелация (r=-0.98, p≤ 0.05). 

Значително повече дълго време работят пчелите 

по цветовете на тютюна които са до 50 м, като 

тенденцията се запазва до 200 m в сравнение над 

това разстояние (F > F crit, Anova: Single factor). 

При този показател също най-силно изразена е 

разликата на времето за посещение на цветовете 

до 50 m в сравнение с тази след 100 m. И в този 

случай стандартното отклонение значително 

започва да варира по-изразено след 50 м и също 

варира в по-широки граници с увеличаване на 

разстоянието (Таблица 3). 
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Таблица 3. Работен ден на пчелите в часове. 

Дълбочина на 

отчитане 

Работен ден на пчелите в 

часове  

means±std 

до 10 m 13.9 13.9±0.9 

до 20 m 13.9 13.9±0.9 

до 50 m  13.7 13.7±0.8 

до 100 m 13.2 13.3±1.1 

до 200 m 13.1 13.1±1.1 

до 300 m 12.7 12.9±1.3 

до 400 m 12.2 12.3±1.4 

 

Пчелите са едни от малкото същества, 

които рационално използват хранителните 

ресурси и енергията си. Целта им е да съхранят 

пчелното семейство като единица и то да 

съществува в по-благоприятни условия. 

Тютюнът по принцип е самоопрашващо се 

растение, но се посещава с охота от пчелите, тъй 

като им предоставя нектар и полен. Това 

позволява и натрупване на хранителни запаси за 

зимата в такива райони, където растителността е 

оскъдна. 

Беше отчетено посещение на медоносните 

пчели по ливадната и плевелна растителност, но 

приоритет бяха тютюневите растения. 

Предпочитаемостта на пчелите към полена от 

различни флорални видове е също важен 

индикатор и се намира под влиянието на 

различни фактори. Всяко пчелно семейство има 

специфична селекция, която може да варира 

дори между съседни такива [Maurizio, 1953; 

Louveaux, 1958, 1959; Adams et al., 1979]. 

Преди центрофугирането на меда 

магазинните пити със стоковият мед бяха 

разделени на по-светли и по-тъмни. Медът в 

светлите пити имаше светъл цвят, възгорчив 

вкус и характерен аромат на тютюн, който се 

охарактеризира с по-бавна кристализация. 

Медът от по-тъмните пити се охарактеризира 

със съответните разлики- по-тъмен цвят и по-

бърза кристализация в сравнение със светлия. 

Пчелните семейства иззимуваха благоприятно 

зазимени с нектарен мед и полен от тютюн. 

5.  Заключение 

1. Посещаемостта на пчелите е силно 

изразена до 100 m от тютюневите 

растения, а най-ярко е подчертана 

разликата на посещаемостта до 50 m 

в сравнение с тази oт 200 дo 400 m. 
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ 

КОМБИНИРАНО МОДИФИЦИРАНЕ НА 

СПЛАВ ALSI18Cu5Mg с Be, Ti, B и Р  

БОЯН ДОЧЕВ1, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА2 

Технически Университет София - филиал Пловдив1,2 

boyan.dochev@gmail.com1 , desislava608738@gmail.com2  

Резюме: С цел издребняване на кристалите евтектичен силиций в структурата на 

сплав AlSi18Cu5Mg, същата е модифицирана с комбинацията от модификатори Be, 

Ti  и В. Установено е , че след закаляване сплавта отделя разтворен водород, който 

влошава механичните Ѝ свойства. За предотвратяване на възникналият проблем 

сплавта е допълнително модифицирана с фосфор и е променена 

последователността на въвеждане на другите модификатори. След така 

проведената металургична обработка, след закаляване и последващо изкуствено 

стареене не се наблюдава отделяне на разтворени по време на топене газове от 
сплавта.  

Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, водород 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF COMBINED 

MODIFICATION OF ALSI18Cu5Mg ALLOY 

WITH Be, Ti, B and P 

BOYAN DOCHEV1, DESISLAVA DIMOVA2  

 Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2 

boyan.dochev@gmail.com1 , desislava608738@gmail.com2 

Abstract: In order to grind eutectic silicon crystals in the structure of the AlSi18Cu5Mg 

alloy, it is modified with the combination of modifiers Be, Ti and B. It was found that after 

hardening the alloy releases dissolved hydrogen, which deteriorates its mechanical 

properties. To prevent this problem, the alloy was further modified with phosphorus and 

the sequence of introduction of the other modifiers was changed. After such metallurgical 

processing, after quenching and subsequent artificial aging, no separation of dissolved 

gases from the alloy is observed. 

Key words: aluminum-silicon alloy, modification, hydrogen 

 

1. Въведение 

Според основният си легиращ елемент 

алуминиевите сплави се разделят на четири 

основни групи. Това са сплавите от системите 
Al-Zn, Al-Mg, Al-Cu и Al-Si. Сплавите от 

системата Al-Si са известни под общото 

название силумини. В зависимост от 

съдържанието на силиций в техният състав те се 
разделят на подевтектични, евтектични и 

надевтектични. Структурата на надевтектичните 

алуминий-силициеви сплави се състои от 
кристали първичен силиций и евтектика. 

Първичните силициеви кристали са с груба 

неправилна форма и големи размери. Те се 
модифицират с фосфор или сяра, а през 

последните години се използват и нови 

модификатори – наномодификатори. Счита се, 

че основният проблем за влошаване на 

механичните свойства на надевтектичните 
силумини са немодифицираните кристали 

първичен силиций. 

Евтектичният силиций кристализира под 
формата на груби пластини със значително 

голяма дължина. Той е разположен в 

разклоненията на дендритите на α-твърдият 
разтвор. Притежавайки висока микротвърдост и 

неправилна форма, той има голямо надрезно 

действие върху α-фазата и влошава 

допълнително механичните свойства на този вид 
сплави. За неговото модифициране при 

подевтектичните и евтектичните алуминий-

силициеви сплави се използват Na, Sb и Sr.  
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Целта е да бъде намалена неговата 

дължина и да му бъде придадена нишковидна 
форма [1, 2, 3, 4 , 5]. 

За издребняване на α-фазата в 

структурата на подевтектичните и евтектичните 
алуминий-силициеви сплави се използват Ti, B и 

Zr [6, 7, 8]. Колкото по издребнена е тя, толкова 

по -фини са нейните разклонения и разстоянието 

между тях е минимално. Това възпрепятства 
нарастването на евтектичните силициеви 

кристали и те са със значително намалени 

размери. Въвеждането на модификаторите Ti и 
В е чрез лигатурите AlTi5B1 и AlTi3B1 (във вид 

на пръти), които първо са разработени за 

деформируемите алуминиеви сплави, но по-

късно са адаптирани за леярските подевтектични 
алуминий - силициеви сплави [9]. При 

издребняване на структурата с помощта на 

бориди, трябва да се има предвид, че 
съдържание на В над 0,004 % е вредно, тъй като 

боридите имат склонност да агломерират и да се 

утаяват при престой на стопилката. Преди 
разливане на сплавта е необходимо 

интензивното и разбъркване. 

В [1] е изследвано влиянието на 

различни химични елементи върху върху 
размера на първичните силициеви кристали в 

структурата на надевтектична алуминий-

силициева сплав AlSi20. Въведен е термина 
„коефициент на модифициране“. Доказано е, че 

след фосфора, берилия е с втория по големина 

коефициент на модифициране К=73%. При 
сплави от системата Al-Si-Cu-Mg, 

комбинирането на малки количества Be и Ti има 

положително влияние върху структурата на 

сплавите след термична обработка Т6. 
Двукомпонентните алуминий-силициеви 

сплави не се подлагат на термична обработка. 

При стареене след закаляване от преситеният 
твърд разтвор се отделя само силиций. Той 

бързо коагулира в големи частици и поради това 

не се повишават механичните свойства на 

сплавта. Легираните сплави се подлагат на 
термична обработка, най-често закаляване и 

последващо изкуствено стареене (T6). При 

дисперсионното твърдеене се отделят 
уякчаващи фази, които повишават механичните 

свойства на сплавите.  

2. Използвани материали 

Обект на изследване е надевтектична 

алуминий-силициева сплав AlSi18Cu5Mg. За 

нейното модифициране са използвани следните   

комбинации от модификатори:  
❖ 0,005% Be; 0,015% Ti; 0,003% В 

❖ 0,007% Be; 0,015% Ti; 0,003% В 

Берилият се въвежда в сплавта чрез 

берилиев бронз CuNi1Co1Be0,5, а 
модификаторите Ti и В чрез лигатурата 

AlTi5B1.  

Изследваната сплав е стопена в 
електросъпротивителна пещ под слой от 

покривно рафиниращ флюс в количество 

0,5%wt. от масата на сплавта. При температура 

830ºС е въведен в стопилката берилиевият 
бронз. След разтварянето му в сплавта е 

добавена и лигатурата AlTi5B1 за въвеждането 

на модификаторите Ti и В. При температура 760 
ºС сплавта е дегазирана чрез продухване с аргон 

в продължение на 3min. В стоманен кокил с 

температура 210ºС са отляти пробни отливки, 

предвидени за изработване на стандартни 
пробни тела за механични изпитвания и  

заготовки за металографски шлифове, върху 

които се провежда микроструктурен анализ. 
Останалото количество сплав е отлято на блок. 

След отстраняване на мъртвите глави на 

отливките, част от тях са подложени на 
термична обработка (T6). След провеждане на 

термичната обработка на заготовките 

предвидени за изработване на стандартни 

пробни тела е установено, че те са променили 
своята форма. Наблюдават се дефекти от 

отделени газове. На фигура 1 е показана 

заготовка преди провеждане на термична 
обработка, а на фигура 2 и на фигура 3 след 

термообработка на заготовките. Структурата на 

сплавта преди термична обработка е показана на 
фигура 4, а на фигура 5 е показана структурата 

на сплавта след термообработка. 

 

Фиг. 1. Отливка  преди термична обработка 

 

Фиг. 2. Отливка  след  термична обработка 
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Фиг. 3. Напречно сечение на отливка  след  

термична обработка 

 

 

Фиг. 4. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg + 
0,007% Be; 0,015% Ti; 0,003% В преди термична 

обработка  х200 

 

 
Фиг. 5. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg + 

0,007% Be; 0,015% Ti; 0,003% В след термична 

обработка  х1000 

Сплавта отлята на блок и отрязаните от 

отливките мъртвите глави са претопени. 
Топенето е проведено под слой от покривно 

рафиниращ флюс в количество0,5%wt. от масата 

на сплавта. Поради това, че модифициращото 
действие на берилия, титана и бора не се загубва 

след второ и трето претопяване, не е проведена 

модифицираща обработка на сплавта. При тези 

експерименти температурата на сплавта 
умишлено е задържана при по-ниски стойности 

(760ºС) за този вид сплави с цел да се 

предотврати насищането на стопилката с газове. 
При температура 760ºС сплавта е дегазирана 

чрез продухване с аргон, този път в 

продължение на 5min. В стоманен кокил с 

температура 210ºС са отляти пробни отливки. 
След отливане не се наблюдават дефекти от 

газове (фигура 6), а след термична обработка на 

заготовките отново се наблюдава отделяне на 
газове от сплавта (фигура 7). 

 

Фиг. 6. Отливка след претопяване на сплавта  

преди термична обработка 

 
 

 
Фиг. 7. Отливка след претопяване на сплавта  

след термична обработка 
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Проведени са нови експерименти, при 

които условията на топене и флюсовата 
обработка на стопилката са като при 

предходните експерименти. След стопяване на 

сплавта при температура 830ºС са въведени в 
стопилката лигатурата CuP10 и берилиевият 

бронз. След тяхното усвояване температурата на 

сплавта е понижена до 760ºС. При тази 

температура сплавта е дегазирана с аргон в 
продължение на 3min. След дегазиране и 

непосредствено преди разливане, в сплавта е 

добавена лигатурата AlTi5B1 за въвеждане на 
модификаторите Ti и В. До момента на изливане 

стопилката се разбърква интензивно, за 

предотвратяване на утаяването на образувалите 

се бориди. Както и при предходните 
експерименти, за отливане на пробните отливки 

е използвана метална леярска екипировка с 

температура 210ºС.   Мъртвите глави на 
отливките са отстранени и е проведена 

последващата термична обработка. След така 

проведената модифицираща обработка на 
сплавта, след термообработване на 

експерименталните отливки не са регистрирани 

дефекти от отделяне на усвоени при топенето 

газове (фигура 8). 
 

 

Фиг. 8. Отливки след претопяване на сплавта  
AlSi18Cu5Mg модифицирана с  

0,005% Be; 0,015% Ti; 0,003% В;0,04% Р 

0,007% Be; 0,015% Ti; 0,003% В;0,04% Р 
 след термична обработка 

 

От пробните отливки  от всички 
проведени експерименти са изработени 

стандартни къси пробни тела за провеждане на 

механични изпитвания. Определени са якостта 

на опън, относителното удължение и 
макротвърдостта на изследваните състави. В 

таблица 1 са показани резултатите от 

проведените изпитвания. 
 

Таблица 1. Резултати от механични 

изпитвания 

Сплав Т.О. Rm 

/MPa/ 

А5 

/%/ 

НВ 

2,5/62,5/30 

AlSi18Cu5Mg 

немодифицирана 

не 105 - 132 

AlSi18Cu5Mg 

0,005%Be;0,015%Ti; 

0,003% В (с газове) 

да 61 - 79 

AlSi18Cu5Mg 

0,007%Be;0,015%Ti; 

0,003% В (с газове) 

да 67 - 66 

AlSi18Cu5Mg 

0,005%Be;0,015%Ti; 

0,003% В; 0,04% P 

да 154 0,4 81 

AlSi18Cu5Mg 

0,007%Be;0,015%Ti; 

0,003% В; 0,04% P 

да 147 1 76 

 

Съставите, при които се наблюдават 
дефекти в резултат на отделяне на газове при 

проведената термична обработка притежават 

якост на опън и макротвърдост, значително по-
ниски от същите на немодифицираната сплав. 

Сплавите модифицирани допълнително с 

фосфор и модифицирани с титан и бор след 
дегазирането им притежават желания комплекс 

от свойства. Стойностите на макротвърдостта и 

якостта на опън са на долната граница на 

изискванията предявени към буталните 
надевтектични алуминий-слициеви сплави, 

регистрирано е и относително удължение. При 

сплавта модифицирана с  0,005% Be; 0,015% Ti; 
0,003% В;0,04% Р то е в изискуемите граници, а 

при модифициране с 0,007% Be; 0,015% Ti; 

0,003% В;0,04% Р е по-голямо от изискванията 

към този вид сплави (0,3%-0,5%). 
Алуминият е от групата метали, които не 

разтварят кислород, но се окисляват. Той се 

отнася към металите, които разтварят 
значително количество водород и образува с 

него истински разтвори. Титанът се отнася към 

групата метали образуващи псевдоразтвори с 
водорода и разтваря количество от  него [2, 10]. 

Най-вероятната причина за отделяне на 

разтворени газове от сплавта при термична 

обработка е, че алуминия и титана са разтворили 
значително количество водород по време на 

стопяване на сплавта, който не е отстранен от 
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стопилката при процеса на дегазиране. 

Фосфорът освен образуването на AlP 
(кристализационни центрове) директно 

взаимодейства с водорода и образува 

съединението PH3. Може да се предположи, че 
това е едната причина да не се наблюдава 

отделяне на газове от сплавта модифицирана 

допълнително с фосфор при термична 

обработка. Другата най-вероятна причина е реда 
на въвеждане на модификаторите. При сплавта 

модифицирана с титан и бор след дегазиране и 

непосредствено преди разливане не отделя 

разтворени газове при термична обработка.  

3. Заключение 

Установено е, че сплавта, която е  

модифицирана с берилий, титан и бор преди 
дегазиране, при провеждане на  термична 

обработка Т6 отделя разтворен по време на 

топенето водород. 
След претопяване на предварително 

легирана и модифицирана с Be, Ti и B сплав, 

при която металургичната обработка е 
проведена при относително ниска температура с 

цел предотвратяване разтварянето на големи 

количества водород, при последващата 

термична обработка отново отделя газове. 
Сплавта при която е въведен 

допълнителен модификатор (фосфор) и 

въвеждането на модификаторите титан и бор е 
след провеждане на дегазирането  на сплавта, 

при провеждане на термична обработка не са 

регистрирани дефекти от отделяне на разтворен 
при процеса на топене водород.  

Модифицираните сплави, при които е 

установено отделяне на газове при термична 

обработка притежават якост на опън и 
макротвърдост по-ниски спрямо 

немодифицираната сплав AlSi18Cu5Mg. 

Сплавите модифицирани с берилий, 
титан, бор и фосфор след термична обработка 

притежават якост на опън, макротвърдост и 

относително удължение близки до изискванията 

към стандартизираните надевтектични бутални 
алуминий-силициеви сплави. 

Установен е реда на въвеждане на 

използваните модификатори (P, Be, Ti, B) при 
провеждане на металургичната обработка 

(модифициране и дегазиране) на легираната 

надевтектична алуминий-силициева сплав 
AlSi18Cu5Mg. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРОБНИ 

ТЕЛА С НАЛИЧИЕ НА V-ОБРАЗНИ НАДРЕЗИ 

ПРИ ОСОВО НАТОВАРВАНЕ 

РАЙЧО РАЙЧЕВ, ИВАНКА ДЕЛОВА 

Технически университет София, филиал Пловдив 

rpraichev@tu-plovdiv.bg, prosto_vanq89@abv.bg  

Резюме: В настоящата статия е представено изследване на стандартни пробни 

тела с наличие на V-образни надрези. Образците са подложени на осево 

натоварване, като са изследвани четири характерни случая за различни ъгли на 

надрезите. Осъществена е и софтуерна оптимизация с ANSYS, като целевата 

функция е минимизиране на напреженията в застрашените участъци. 

Резултатите са представени в графичен вид.  

Ключови думи: стандартни пробни тела, надрези, софтуерна оптимизация. 

STUDY OF STANDARD SPECIMENS WITH V- 

SHAPED NOTCHES UNDER AXIAL LOADING 
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Abstract: This article presents a study of standard specimens with the presence of V-

shaped notches. The specimens were subjected to axial loading, and four characteristic 

cases for different notch angles were investigated. Software optimization was also 

performed with ANSYS, as the target function is to minimize the stresses in the endangered 

areas. The results are presented graphically. 

Key words: standard test specimens, notches, software optimization 

 

1. Въведение 

Концентрацията на напрежение в 

локални области при машинните детайли винаги 

са били обект на редица дискусии. С развитието 

на технологиите, компютърните симулации със 

специализиран софтуер, намират все по-голямо 

приложение в ежедневието на конструкторите. 

По този начин, в зависимост от 

експлоатационните характеристики на 

изследвания обект,  могат да бъдат определени 

максималните стойности на напреженията в 

застрашените зони. Това дава възможност за 

осъществяването на редица оптимизационни 

решения, свързани с намаляването на 

напреженията. 

В специализираната литература са 

представени редица методи, свързани с 

определянето и намаляването на напреженията 

при стандартни пробни образци, подложени на 

определено натоварване. 

В [1] се изследва концентрацията на 

напрежения при пробни тела с наличие на 

надрези. Изследват се три типа геометрия на 

надреза, V-образна, U-образна и призматична 

форма. В обектите на изследване са използвани 

две стоманени сплави - с висока и  с ниска 

якост. Концентрацията на напрежение е 

получена чрез числена симулация, а умората на 

материала е определена експериментално. 

Резултатите показват, че геометрията на 

надрезите оказва голямо въздействие върху 

умората на материалите. При високоякостните 

стоманени образци това въздейстние е 

приблизително около 50%. За стоманената 

нискоякостна сплав влиянието на надрезите 

варира от 20% при тестовете за нискоциклова 

умора до 75% при тестовете за високоциклова 

умора.  

В [2] се изследва концентрацията на 

напрежение при образци с наличие на надрези. 

За намаляване на напреженията се предлага 

използването на модифицирана елиптична 

форма на надрезите, която дава по-малка 

концентрация на напрежение в сравнение с 

полукръгъл и U-образен надрез. За получаване 
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на желания резултат е необходимо 

съотношението на малката и голямата полуоси 

на елипсата трябва да бъде между 0,3 и 0,4. С 

помощта на специализиран софтуер е 

осъществен анализ, базиран на метода на 

крайните елементи. Получените резултати са 

използвани за определянето на оптималните 

геометричните параметри на изследваните 

образци.  

В [3] са изследвани напреженията, които 

се получават при цилиндричен образец, 

подложен на осово натоварване. Образеца се 

характеризира с наличие на двойни U-образни и 

V-образни надрези. С помощта на 

специализирания софтуер ANSYS са 

осъществени симулации, при които са получени 

стойностите на напреженията и при двата вида 

надрези. Анализа на резултатите показва, че 

максималните стойности на напреженията имат 

по-ниски стойности при наличието на двойни U-

образни надрези в сравнение с двойните V-

образни надрези. 

В [4] са предложени аналитични 

решения, свързани с изследване на 

напреженията при цилиндрични пробни тела с 

наличие на U- и V-образни надрези. Образците 

са подложени на усукване.  Основната цел  е да 

се предостави съвкупност от изрази в затворена 

форма за областите на напрежения, при  U- и  V-

образните надрези. Изразите за областите на 

напрежение се получават чрез използване на 

комплексен подход на потенциалната функция и 

реалните граници на надрезите. Двучленна 

потенциална функция се използва за описване 

на локални области на напрежение, а 

определени гранични условия се прилагат на 

предписани места по надреза. 

Имайки предвид различните глобални и 

локални геометрии, резултатите за получените 

напрежения от изведените уравнения се 

сравняват с резултатите, получени с  метода на 

крайни елементи и показват много добро 

съвпадение. Авторите смятат, че поради 

намалената им сложност такива уравнения се 

оказват особено полезни в практиката. 

 В [5] са представени различни 

оптимизирани на форми на профила при 

закръгленията на стъпаловидни образци, 

подложени на осево натоварване. Изследвани са 

значителен диапазон от геометрии на 

закръгления, като в таблична форма са 

представени техните параметри, което позволява 

лесното им използване от конструкторите. 

Резултатите показват, че определените 

оптимални форми са значително по-добри по 

отношение на точността и обхвата на 

геометричните параметри от тези, които са 

представени в специализираната литература. 

Авторите подчертават, че оптимизирането на 

закръгленията води до значително намаляване 

на коефициента на концентрация на 

напреженията, което може да изиграе 

съществена роля в ситуации, при които се 

изисква най-ниската възможна концентрация на 

напрежения при детайли, подложени на 

комплексно натоварване. 

Основната цел в настоящата работа е да 

се осъществи анализ на напреженията, които 

възникват при образци с наличие на V-образни 

надрези. Образците са подложени на осево 

натоварване. 

2. Описание на изследването 

Обекти на настоящото изследване са 

призматичен образец със симетрично 

разположен централен V-надрез и цилиндричен 

образец с пръстеновиден централен V-надрез. 

На Фиг. 1 са представени схемите с линейните 

размери на образците. 

 

Фиг. 1.  Схема на изследваните образци 

С помощта на специализирания софтуер 

ANSYS са реализирани компютърни симулации, 

при които са определени еквивалентните 

напрежения и относителните удължения при 

различни дълбочини и радиуси в основата на 

надрезите, както и за четири характерни ъгли на 

наклона на надрезите. И двата образеца са 

подложени опън и на огъване. 

Чрез допълнително вградения към 

ANSYS модул optiSLang е осъществена 

оптимизационна задача, в която основната цел е 

да бъдат получени оптималните стойности на 

геометричните размери при надрезите в 

изследвания диапазон. Целевата функция при 

оптимизацията е минимизиране на 

максималните стойности на еквивалентните 

напрежения. 

Резултатите от симулациите са 

представени в табличен и в графичен вид. 
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3.  Резултати от изследването 

В таблици 1 и 2 са представени 

получените стойности от симулациите за 

еквивалентното напрежение и относителното 

удължение за двата образеца при натоварване на 

опън. 

Таблица 1.   

 

Таблица 2.   

 

На Фиг. 2 и Фиг. 3 са показани 

получените резултати за еквивалентните 

напрежения в графичен вид. 

 

Фиг. 2.  Диаграма на напреженията при опън 

за призматичен образец. 

 

Фиг. 3.  Диаграма на напреженията при опън 

за цилиндричен образец. 

В таблици 6 и 7 са представени 

получените стойности от симулациите за 

еквивалентното напрежение и относителното 

удължение за двата образеца при натоварване на 

огъване. 

Таблица 3.   

 

Таблица 4.   

 

На Фиг. 4 и Фиг. 5 са показани 

получените резултати за еквивалентните 

напрежения в графичен вид. 
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Фиг. 4.  Диаграма на напреженията при 

огъване за призматичен образец. 

 

Фиг. 5.  Диаграма на напреженията при 

огъване за цилиндричен образец. 

В таблица 5 са представени стойностите 

на геометричните размери на надрезите при 

които еквивалентните напрежения имат най- 

ниски стойности. Тези стойности са определени 

с помощта на допълнителния модул за 

оптимизация optiSLang, който има възможност 

да бъде импортиран в специализирания софтуер 

ANSYS и да използва получените резултати от 

симулацията за да реализира поставената 

оптимизационнна задача.  

Таблица 5.   

 

4. Заключение 

Получените резултати от симулациите 

показват, че най-ниските стойности на 

напреженията и при двата образеца се получават 

при съотношение на геометричните размери с 

най-голям ъгъл, най-малък радиус и най-малка 

дълбочина на надрезите. Както се вижда и от 

получените диаграми всяка промяна в 

параметрите на надрезите, води до значителни 

разлики в стойностите на напреженията.  

Реализирането на оптимизационната 

задача показва, че при точно определени 

геометрични размери на надрезите, стойностите 

на напреженията намаляват при призматичния 

образец с повече от 15% при опън и повече от 

11% при огъване. При цилиндричния образец  

намаляването на напреженията са с 9,07% при 

опън и с 2,7%  при огъване. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 

МОДИФИКАТОРИТЕ ФОСФОР И СТРОНЦИЙ 

ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ 

СВОЙСТВА НА СПЛАВ ALSI18Cu3CrMn  

ИВАН ПАНОВ1, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА2 

Технически Университет София - филиал Пловдив1,2 

specialista57@abv.bg1 , desislava608738@gmail.com2  

Резюме: Надевтектична  алуминий-силициева сплав е легирана с мед, хром и манган. 

Сплавта AlSi18Cu3CrMn е модифицирана с фосфор и стронций. Изследвано е 

влиянието на модификаторите върху структурата и механичните свойства на 

сплавта. Резултатите от микроструктурният анализ и проведените механични 
изпитвания показват, че използваните модификатори оказват положителен ефект 

върху структурата и механичните свойства на изследваната сплав. 

Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, структура, механични 

свойства 

 INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 

PHOSPHORUS AND STRONTIUM MODIFIERS 

ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF AlSi18Cu3CrMn ALLOY 

IVAN PANOV1, DESISLAVA DIMOVA2 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

specialista57@abv.bg1 , desislava608738@gmail.com2 

 

Abstract: Hypereutectic aluminum-silicon alloy is alloyed with copper, chromium and 

manganese. The AlSi18Cu3CrMn alloy was modified with phosphorus and strontium. The 

influence of the modifiers on the structure and mechanical properties of the alloy was 

studied. The results of the microstructural analysis and the performed mechanical tests 

show that the used modifiers have a positive effect on the structure and mechanical 

properties of the studied alloy.  

Key words: aluminum-silicon alloy, modification, structure, mechanical properties 

 

1. Въведение 

Поради ниското си специфично тегло и 

висока специфична якост, алуминиeвите сплави 

намират все по-широко приложение в 
различните клонове на промишлеността в 

световен мащаб в т.ч.: машиностроене, 

автомобилостроене, корабостроене, авиация, 

компютърна техника и др. Това се дължи на 
добрите им физико-химични, технологични и 

механични свойства. Алуминиевите сплави от 

системата Аl-Si са сред най-често използваните. 
От съществено значение за получаването на 

алуминий-силициеви сплави с модифицирана 

структура и подобрени механични свойства е  
металургичната обработка на стопилките. На 

модифициране се подлагат както подевтектични 

и евтектични, така и надевтектични Аl-Si 

сплави. 

Все по-голямото практическо 
приложение на  надевтектичните алуминий-

силициеви сплави се дължи на добрите им 

механични свойства, повишената 
износоустойчивост в трибологични двойки с 

мазане на граничният слой, ниския им 

коефициент на линейно разширение и добрата 
им обработваемост. За разлика от 

подевтектичните и евтектичните алуминий-

силициеви сплави, надевтектичните са с 

влошени леярски свойства. С модифициращата 
обработка на надевтектичните Аl-Si сплави се 

цели издребняването на първичните силициеви 

кристали,  придаването на компактна форма и  
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равномерното им разпределение в структурата 

на сплавта. Необходимо е обаче и силициевите 
кристали в състава на евтектиката също да бъдат 

издребнени. Класическите модификатори за 

надевтектични алуминий-силициеви сплави са 
фосфорът и сярата. Ефектът от модифицирането 

на сплавите с фосфор се запазва 4-6h след 

модифициране и се губи при следващо 

претопяване. Необходимо е да се отбележи, че 
дегазирането с хлор или хлор-съдържащи 

таблетки не премахва модифициращият ефект 

на фосфора. При модифициране със сяра, 
същата се внася в стопилката с помощта на 

перфориран звънец. Използва се сяра на прах, а 

модифициращият ефект не се губи в 

продължение на 2h след модифицирането. 
Модифицирането с фосфор или сяра на 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави 

води до повишаване и на тяхната 
топлоустойчивост. Установено е, че 

термоцикличната устойчивост на буталните 

силумини е тясно свързана с пластичността им 
при високи температури, тъй като с повишаване 

на пластичността намалява нивото на 

възникващите в материала термични 

напрежения за сметка на тяхната релаксация. На 
пластичността на алуминиевите сплави 

отрицателно влияе наличието на крехки фази в 

структурата им и ако те не се разтварят при 
повишени температури, ниската пластичност се 

съхранява т.е. те играят роля на концентратори 

на напрежение и при високи температури на 
експлоатация. С това се обяснява факта, че 

издребняването на първичните силициеви 

кристали чрез модифициране с фосфор или сяра 

води до повишаване на пластичността и на 
термоцикличната устойчивост на 

надевтектичните Аl-Si сплави.  

Счита се, че за повишаване на 
механичните свойства на този вид сплави е 

необходимо модифицирането както на 

кристалите първичен Si, така и модифициране 

на силициевите кристали в състава на 
евтектиката. Най-ефективен модификатор на 

евтектиката в структурата на алуминий-

силициевите сплави е натрия, който е 
класически пример за модификатор от I род. 

Успешно се използват за целта натриеви соли 

(NaF, NaCl, Na3AlF6). Също така задоволително 
модифициращо действие имат стронция (Sr) и 

антимона (Sb) [1, 2, 3, 4, 5].  

Научен интерес представлява 

комбинирането на модификатори от първи и 
втори род за комплексно модифициране на 

структурата на надевтектичните алуминий-

силициеви сплави. 

2. Изследвана сплав  

Обект на настоящото изследване е 

надевтектична алуминий-силициева сплав 

AlSi18Cu3CrMn. Съдържанието на основните 
легиращи елементи е показано в таблица 1. 

 

Табл.1. Химически състав на сплав 
AlSi18Cu3CrMn. 

Cu Cr Mn Fe Al 

3.1% 0.9% 0.71% 0.25% rest 

 
Медта е основен легиращ елемент за 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави. 

Тя образува уякчаващата фаза CuAl2 и участва в 

състава на S-фазата (Al₂CuMg₄), T-фазата 
(Al₂CuMg) и W-фазата (AlₓMg₅Cu₄Si₄ или 

Al₅Cu₂Mg₈Si₆). Съдържание на Cu над 3% 

увеличава прокаляемостта на сплавите. 
За неутрализиране на  вредното влияние 

на Fe в силумините се добавя Mn в количество, 

съответстващо на количеството на желязото. 
Така сплавта незначително увеличава якостта 

си, но се запазва нейната  пластичност.  Освен 

манган, като елементи неутрализиращи 

вредното действие на Fe в сплавите от системата  
Al-Si-Mg се използват още Cr, V, Ni, Mo и др.  

Хромът свързва Fe във фаза, която се отделя във 

вид на включения наподобяващи фини 
дендрити. Манганът и хромът образуват 

труднотопими съединения, които блокират 

нарастването на зърната и спомагат за 

получаване на отливки с дребнозърнеста 
структура [1]. 

За модифициране на сплавта са 

използвани класическият модификатор фосфор 
(P) в количество 0,04% wt. и модификаторът от I 

род – стронций (Sr) в количество 0,05% wt. 

Фосфорът е въведен в стопилката чрез лигатура 
CuP10, а стронцият чрез лигатура AlSr10. 

Изследваната надевтектична алуминий-

силициева сплав AlSi18Cu3CrMn се стопява в 

лабораторна електросъпротивителна пещ с 
графитов тигел под слой от покривно – 

рафиниращ флюс (в количество 0,5 wt% от 

количеството на сплавта). След стопяване и 
достигане на необходимата температура за 

модифициране (830оС), стопилката се почиства 

от шлаката и сплавта се модифицира с фосфор. 
След пълното усвояване на модификатора, 

шлаката се почиства отново и в стопилката се 

въвежда лигатурата AlSr10. Сплавта се дегазира 

чрез продухване с инертен газ (аргон) в 
продължение на 3min. След дегазиране се 

почиства отново повърхността на стопилката  и 

след  достигане температурата на леене за 
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сплавта (760оС) се отливат пробни отливки за 

изработване на шлифове за микроструктурен 
анализ и стандартни пробни тела за провеждане 

на механични изпитвания.  

3. Получени резултати 

При проведеният микроструктурен 

анализ е измерен и изчислен условният среден 

диаметър на кристалите първичен силиций в 

структурата на изследваната сплав. Измерена е и 
дължината на силициевите кристали в състава 

на евтектиката.  

В структурата на немодифицираната 
двукомпонентна алуминий-силициева сплав 

AlSi18 кристалите пъвичен силиций са с груба, 

неправилна форма и размери в границите 87,2-

97,6 µm.  Евтектичният силиций е под формата 
на игли с размери достигащи  дължина до 250-

260 µm. Условният среден диаметър на 

първичните силициеви  кристали в структурата 
на сплав AlSi18 модифицирана с фосфор варира 

в границите 52,1-59,2 µm. При така 

модифицираната сплав силициевите кристали в 
състава на евтектиката са под формата на фини 

пластини с дължина до 115-135 µm [6, 7]. В 

структурата на сложнолегираната сплав 

AlSi18Cu3CrMn след модифицирането и с 
фосфор и стронций, кристалите първичен 

силиций са с правилна форма и размери в 

границите 20μm-37μm. Евтектичният силиций е 
под формата на пластини с максимална дължина 

63 μm. Структурата на изследваната сплав при 

различни увеличения е показана  на фигура1, 
фигура 2, фигура 3 и фигура 4. 

 

 
Фиг. 1. Структура на сплав 

AlSi18Cu3CrMn + 0,04%Р +0,05% Sr х100 

 

 
 

 

 
 

 

Фиг. 2. Структура на сплав 

AlSi18Cu3CrMn + 0,04%Р +0,05% Sr х200 

 

 

Фиг. 3. Структура на сплав 

AlSi18Cu3CrMn + 0,04%Р +0,05% Sr х500 

 
 

 

Фиг. 4. Структура на сплав 

AlSi18Cu3CrMn + 0,04%Р +0,05% Sr х1000 
 

 

Резултатите получени при  проведените 

механични изпитвания са показани в таблица 1.  
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Таблица 1. Резултати от механични 

изпитвания 

Сплав Rm, 

MPa 

А5, 

% 

НВ 

2,5/62,5/30 

AlSi18 108 1.4 65 

AlSi18+0.04%P 128 1.6 64 

AlSi18Cu3CrMn 

+0.04%P+0.05%Sr 

121 - 95.1 

 

Сплавта легирана с мед, хром и манган 
след модифициране с фосфор и стронций 

притежава значително по-висока макротвърдост 

спрямо сплавта AlSi18 (немодифицирана и 

модифицирана с фосфор). Най-вероятната 
причина за това е модифицираният силиций в 

състава на евтектиката на сплавта. 

Притежавайки висока твърдост и съответно 
голяма крехкост, изследваната сплав не показва 

относително удължение при проведените 

изпитвания. Якостта на опън на изследваната 
сплав AlSi18Cu3CrMn е по-висока от същата на 

немодифицираната двукомпонентна сплав и е 

съизмерима с тази на модифицираната с фосфор 

сплав AlSi18. При участието на легиращите 
елементи Cu, Cr и Mn    в състава на сплавта се 

образуват различни уякчаващи фази. При 

кристализация част от тях са неравномерно  
разположени по границите на зърната и са със 

значително по-големи размери и неправилна 

форма. Те притежават висока микротвърдост и 
поради това се явяват като концентратори на 

напрежения. За повишаване на механичните 

свойства на алуминий-силициевите сплави, те се 

подлагат на термична обработка - Т6 

(закаляване и изкуствено стареене) [8].  

4. Заключение 

Първичните силициеви кристали в 
структурата на легираната с мед, хром и манган 

сплав, модифицирана с фосфор са силно 

издребнени. Те са с размери близки до 

препоръчителните за този вид сплави. 
Евтектичният силиций в структурата на 

сплавта е издребнен под действието на 

модификатора стронций. Той е под формата на 
фини пластини. Така придадената му форма 

намалява надрезното му действие върху α-

фазата в състава на евтектиката. 
Модифицирането на евтектичните 

силициеви кристали води до значително 

повишаване на макротвърдостта на изследваната 

сплав. 

Модифицирането както на първичните 

силициеви кристали, така и на силициевите 
кристали в състава на евтектиката, предполагат 

подобряване на експлоатационните свойства на 

сплавта – износоустойчивост, корозионна 
устойчивост, както и на топлофизичните 

свойства на сплавта. 

Комплексното модифициране на 

изследваната сплав чрез комбиниране на 
класическият модификатор за този вид сплави 

(фосфор) и модификаторът от I род – стронций, 

използван за модифициране на евтектични и 
подевтектични алуминий- силициеви сплави е 

целесъобразно.  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ДИНАМИЧНИЯ МОДУЛ НА ЪГЛОВИ 
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Резюме: В настоящата статия са представени количествените стойности на 

динамичния модул на ъглови деформации на гама алуминиеви сплави. 

Експерименталните изследвания са базирани на стандартен тестови метод. 

Ключови думи: алуминиеви сплави, динамичен модул на  ъглова деформации, 

експериментален модален анализ. 
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Abstract:  This paper presents the quantitative value of the dynamic module angular 

deformations of aluminum alloys. The experimental study is based on the standard testing 

methods.   

Kay words: aluminum alloys, dynamic modulus of angular deformations, experimental 

modal analysis. 

 

1.  Увод 

Алуминиевите леарски сплажи все по-

често се прилагат като конструкционен материал 

за детайли в различни производствени 

направления, заради техните добри якосно-

деформационни свойства. Като цяло до момента, 

еластичните свойства на тези материали са 

изследвани при статични изпитвания. Един от 

перспективните методи за установяване на 

динамичните им еластични свойства е метода на 

експерименталния модален анализ. 

 В сравнение със статичните изпитвания, 

метода на експерименталния модален анализ има 

редица предимства, най-важните от които са, че 

е безразрушителен, дава точни резултати и е 

много мобилен. 

Обектът на изследване в публикацията са 

гама алуминиеви сплави разработени и 

реализирани в ТУ-София, филиал Пловдив. 

Експерименталните образци имат формата на 

правоъгълен паралелепипед (тип греда) с 

размери 8x40x210 mm.  

 

Предметът на изследване в настоящия 

труд е количественото определяне на 

динамичният модул на ъглови деформации за 

гамата сплави. За целта  е приложена теорията на 

Тимошенко [2] за вибрационно поведение на 

призматични  греди и е използван стандарта 

ASTM E1876-02 [1].   

Статията има експериментално-

изследователски характер и основната и цел е: 

Количествено определяне на динамичния модул 

на ъглови деформации dG
 

на гама образци, 

създадени и реализирани в лабораторията MM 

CPU HTEC към ТУ-София, филиал Пловдив. 
 

2. Теоретични предпоставки 

Определянето на динамичните модули за 

правоъгълни пръти чрез импулсно възбуждане ще се 

извърши по стандарта ASTM E1876-01 [1], както 

следва: 

 Динамичният модул на ъглова деформация 

dG
 
се пресмята от следното уравнение: 

24( / )[ / (1 )]d TG Lmf bt B A            (1) 
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където: Tf - e фундаменталната резонансна честота 

при усукване, фиг.1 . 

 
Фиг. 1.  Изследване вибрациите при усукване 

  A и B са корекционни емпирични 

коефициенти за ширина и дебелина. 
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3. Методика на експеримента  

Чрез импулсно ( ударно ) възбуждане на 

системата с последващ анализ на свободните 

затихващи трептения. Импулсният метод се 

реализира с неприкрепен възбудител - ударен 

чук. Tака създадената енергия се разпределя 

върху широк честотен спектър и възбужда 

всички моди в разглеждания честотен обхват на 

образеца [3-5].  

 

 
Фиг. 2.  Изследване на напречни вибрации  

За количественото определяне на  

динамичния модул на еластичност е използван 

следният експериментален подход: - 
Изпитваното пробно тяло с размери 8х40х210 от 

алуминиева сплав се окачва свободно на струни, 

фиг.2. В единия край на гредата се прилага 

импулсното динамично въздействие, а от 

срещуположната страна в другия край се измерва 

отклика с помощта на микрофон.   

Метода е лесен за прилагане, и изисква 

само някои основни компоненти: компютър с 

подходяща звукова карта и микрофон. 

Kомплектация на измервателната 

апаратура включва: 

 микрофон на фирмата "Аudio-technica" - 

АТ2031;  

 звукова карта M-Audio Audiophile 192 

 специализиран софтуер "Spectra PLUS".  

Експериментални резултати за 

динамичния модул на ъглова деформация  dG
 
за 

образците от на  алуминиевите сплави са 

получени чрез импулсно възбуждане, фиг.2 и 

обработени със специализирания софтуер 

"Spectra PLUS". , 

SpectraPLUS е мощен двуканален 

спектрален анализатор. Интерфейсите на 

програмата предоставят в реално време 

спектрален анализ. Спектралния анализатор е 

инструмент, използван за преобразуване на 

сигнал от времевата област (амплитуда-време), в  

честотната област (амплитуда-честота). Аудио 

спектралния анализатор, по дефиниция, е 

ограничен в обработка на сигнали в звуковата 

лента. Граница на анализираната честотата се 

определя от възможностите на използваната 

звукова карта. 

Софтуерът използва бързо преобразуване 

на Фурие (FFT), който преобразува сигнала от 

времевата област в честотната област. 

На фиг.3 са представен експериментален 

образец изготвени в лабораторията по 

металорежещи мащини с ЦПУ HAAS (HTEC) 

при Технически университет София, филиал 

Пловдив. 

 

 
 

Фиг.3. Опитен образец 
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4. Експериментални  резултати 

Получените Експериментални резултати 

за динамичния модул на ъглова деформация dG  
на алуминиевите сплави са представени в Табл.1.  

Таблица  1   Експериментални резултати 

1,1 4717,68 32,51 7,1 3832,76 35,20

1,2 4705,26 29,93 7,2 3805,99 36,32

1,3 4753,45 31,58 7,3 3827,42 36,57

2,1 3897,51 30,13 8,1 4206,21 32,89

2,2 3768,31 30,13 8,2 4254,90 34,53

2,3 3811,38 30,13 8,3 4236,66 34,37

3,1 3752,16 30,04 9,1 4188,21 34,54

3,2 3752,16 29,62 9,2 4211,40 34,54

3,3 3752,16 29,96 9,3 4106,65 34,54

4,1 4301,26 30,76 10,1 3913,66 34,14

4,2 4369,48 31,10 10,2 3875,12 34,93

4,3 4384,15 29,58 10,3 3918,50 34,63

5,1 4302,16 28,47 11,1 3675,30 32,78

5,2 4408,16 28,91 11,2 3703,71 32,14

5,3 4398,16 28,60 11,3 3683,52 32,86

6,1 4408,92 33,00 12,1 3987,35 31,57

6,2 4408,92 32,82 12,2 4021,33 32,11

6,3 4408,92 33,50 12,3 4015,61 32,02

Gd

[GPa]

С
ъ

с
т
а
в
 №

ft

[Hz]

Gd

[GPa]

С
ъ

с
т
а
в
 №

ft 

[Hz]

 
 

На фиг.4 получените количествени 

стойности на dG  са представени в графичен вид. 

 
Фиг.4. Експериментални резултати за dG  

Интересуващите ни данни за стойността 

на собствените честоти на експерименталните 

алуминиеви сплави получаваме от 

автоспектралната характеристика, фиг.5  

 

 
Фиг.5. Автоспектър на образец 2 

 

 
Фиг.5. Автоспектър на образец 5 

 

5. Обработка на експерименталните 

резултати  

Математико-статистическата обработка е 

извършена с програмния продукт MINITAB19. За 

математическото описание на целевата функция 

ŷ
- (модула на линейни деформации dE

) 

енизползван приведен модел от втора непълна 

степен от вида: 

1

1 1 1

ˆ
q q q

i i ij i j

i i j i

y b x b x x


   

                  (4) 

След обработване на екперименталните 

данни се получава следното регресионно 

уравнение: 

 

8147111013 1  59622829314    

901795043    59173940596   

 38017438742  1  609327620   

549412247461   1  584253665577  *

1  79580582433  *  2114275708  *

dG P

Si Ti

Sr Sb

Be P P

P Ti Si Ti

  

  

  

  

 

 (5) 

Анализът на остатъците се извършва с 

помощта на графиките за стандартизираните  

остатъци фиг. 6. 
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Анализът на остатъците не показва 

нарушаване на предпоставките на регресионния 

анализ. От фиг. 6  се вижда, че само един от  

остатъци е извън интервала  2 . Следователно, 

може да се направи изводът за отсъствие на груби 

грешки. 

 

 
Фиг. 6. Графика на стандартизираните остатъци 

С помоща на софтуерния продукт 

MINITAB19 е анализирано влиянието върху 

динамичния модул на ъглова деформация на 

всеки един от модификаторите в разгледаните  

алуминиевите сплави. Резултата е представен 

графично на фиг.7 и фиг.8. 

 

 
Фиг. 7. Влияние на компонентите  

 

 
Фиг. 8. Двукомпонентна зависимост 

С помощта на погоре описания софтуер 

на математико-статистическа обработка е 

направена параметрична оптимизация на 

целевата функция (динамичен модул на ъглови 

деформации Gd ), като оптимиззационен 

критерий се търси максималната стойност. 

Резултатите са представени на фиг. 9.  

 

Фиг. 6. Оптимизационна графика 

Процентното съдържание на 

модификаторите и силиция за предсказаната 

максималната стойност на динамичния модул 

44,52 GPа са представини в табл. 2. 

Таблица 2        Стойности на модификаторите 

P Si Ti Sr Sb Be

0,0503 25 0 0,05 1,50 0,01 44,52

Gd 

[GPa] 

Компоненти [%]

 

 

6. Заключение 

Резултатите от настоящата работа се 

свеждат до: 

 Изведен e регресионен математико-

статистически модел (чрез използване 

програмния продукт MINITAB.19) добре и 

адекватно описващи функционалната връзка 

между целевите функции - модул на ъглови 

деформации и компонентите на сплавта. 

 Експериментално са получени 

количествените стойности за динамичните 

модулите на ъглова деформация на 12 броя 

различни  алуминиеви сплави.  

 Направена е параметрична оптимиция на 

модула на ъглови деформации  

 Направен е анализ на влиянието на 

компонентите върху модула и е представен в 

графичен вид.  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ASTM Е1876 - 02. Standard Test Method for 

Dynamic Young’s Modulus, Shear Modulus, 

and Poisson’s Ratio by Impulse Excitation of 

Vibration. 

2. S. Timoshenko, D. H. Young, and W. Weaver, 

Jr., Vibration Problems in Engineering (4th ed.), 

Wiley, New York, 1974Контакти:  

3. Singiresu S. Rao, Mechanical Vibrations 5th 

Edition, University of Miam, 2011. 

4. L. Klein,   Transverse vibrations of non-uniform 

beams,   Journal of Sound and Vibration,Vol. 

37, 1974 

5. Ulbrich H. Vibration, Control of Nonlinear 

Mechanism and Structure. Technical 

University, Munich, 2005. 

 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 103

http://www.academia.edu/30977270/Mechanical_Vibrations_5th_Edition_-_By_Singiresu_S._Rao_
http://www.chegg.com/homework-help/mechanical-vibrations-5th-edition-solutions-9780132128193
http://www.chegg.com/homework-help/mechanical-vibrations-5th-edition-solutions-9780132128193


 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НАТИСКОВОТО УСИЛИЕ 

ПРИ ПЛАСТИЧНО-ПОВЪРХНОСТНО ДЕФОРМИРАНЕ С 

УЛТРАЗВУК ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ОБРАБОТВАНИТЕ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 
 

 
 

МАРИЯН КАЛЕСТРОВ , ГЕРГАНА КАЛЕСТРОВА 
Технически университет София – Филиал Пловдив 

kalestrov@mail.bg , kalestrova@mail.bg  
 

Резюме: Приложението на ултразвука при механично обработване и повърхностно 

пластично уякчаване е перспективно и прогресивно направление в съвремената технология. 

В доклада е показано приложението на механична трептяща система с една степен на 

свобода в хоризонтална равнина със сферичен накрайник с определена маса, закрепена 

еластично при обработване на външни ротационни повърхнини. 
Ключови думи: повърхностно пластично деформиране, ултразвук, трептения, 

излъчвател. 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PRESSURE 

FORCE IN PLASTIC-SURFACE DEFORMATION WITH 

ULTRASOUND ON THE TECHNOLOGICAL INDICATORS OF 

THE TREATED PROCESSED 
 

MARIYAN KALESTROV , GERGANA KALESTROVA 

Technical university of Sofia – Plovdiv Branch 

kalestrov@mail.bg , kalestrova@mail.bg 
 

Abstract: The application of ultrasound in machining and surface plastic reinforcement is a 

promising and progressive direction in modern technology. The report shows the application of a 

mechanical oscillating system with a degree of freedom in a horizontal plane with a spherical tip 

with a certain mass, fixed elastically when machining external rotating surfaces. 

Key words: surface plastic deformation, ultrasound, oscillations, emitter. 
 

 
Въведение: Ултразвуковите трептения 

представляват еластични вълни, които се 

разпространяват с определена скорост в 

материална среда – газове, течности и твърди 

тела. Разпространението на високоенергийни 

трептения в твърди тела е съпроводено с 

получаване на нови ефекти. Ултразвукът 

позволява да се повиши нивото на 

технологичните процеси при обработване на 

труднообработваеми материали. 

Авторите показват резултати от 

изследвания, проведени на опитна установка, 

при обработване на външни цилиндрични 

повърхнини чрез повърхностно пластично 

деформиране е ултразвук. 

 

Схема на опитната установка: 

Изследването е проведено на установка за 

повърхностно пластично деформиране (ППД) с 

ултразвук, показана на фиг.1. Използва се 

универсален струг СУ404Т , ултразвуков 

генератор с мощност 1kW и реголируема 

честота от 5 до 40 kHz , пиезо-електричен 

ултразвуков излъчвател (глава) за ППД. На 

фиг.2 е показан общия вид на ултразвуковият 

излъчвател, работния инструмент с пружинно 

устройство. 

Излъчвателят (главата) е основен елемент 

от ултразвуковата установка. Състои се от 

акустичен трансформатор и работен 

инструмент. Инструментът е съединен с 

концентратора на излъчвателя и ултразвуковите 

трептения се предават на него. Инструментът 

извършва възвратно постъпателни движения в 

равнина нормално разположена към 

обработваната повърхнина на детайла. 

Обработваните детайли се установяват на 

центри и извършват въртеливо движение. 

Подавателните движения се осигуряват 

чрез супорта на струга, върху който е 

монтирана ултразвуковата глава. Постоянният 

натиск се осигурява с помощта на пружинно 

устройство.  

При конкретното измерване е използван 

универсалан струг със следните технологични 

възможности : 
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Скорост – степенно регуриране / план на 

скоростите / , както следва : 45 , 63 , 90 , 125 , 

180 , 250 , 355 , 500 , 710 , 1000 , 1400 , 2000 

оборота/минута 
Подаване / план на надлъжните подавания 

– в обхвата от 0,070 мм/оборот до 1,050 

мм/оборот при нормален подавателен ред 

Установеният върху струга ултразвуков 

излъчвател е с вграден тензометричен датчик , 

отчитащ прилаганото върху обработваната 

повърхнина усилие от работният елемент /  /  . 

Натисковото усилие е променяно чрез 

натягането /аксиално натоварване/ на два броя 

тарелчати пружини , вградени с конструкцията 

на излъчвателя – посочени на фиг.3 

 

Последователност 

Обработени са 8 броя еднотипни 

цилиндрични повърхности, като върху тях  при 

обработване чрез ултра-звуково ППД е 

прилагана различна сила. 

Изходните конструктивни параметри на 8-те 

броя повърхности са : 

- Диаметър – ф40 мм , дължина – 30 мм 

- Материал: нормализирана стомана марка 

С45 БДС_EN 682-1 

- Дължина на обработка/пластично 

повърхностно деформиране / - 20 мм 

- Изходна грапавост- Ra= 45 µm 

Еднаква изходна грапавост на опитните 

образци (Ra заг) е осигурявана чрез контролно 

измерване с Уред за измерване на грапавост 

HUATEC SRT-6210. 

Всички детайли са обработени механично 

предварително на една и съща установка , при 

едни и същи режими на рязаве. 

Първоначалните зъготовки са с размери ф42 

мм , който се обстъргават до ф40 мм. 

 

Технологичните параметри ултра-звуковото 

пластично-повърхностно деформиране  са : 

-Скорост  – Ѡ = 45 оборота/минута , 

съответно при ф40 мм , скороста на обработка е 

: 

 

V= 3,14.Ддет.Ѡ = 40.3,14.45 

 

V= 5,5 м/мин 

 

-Подаване -  0,7 мм / оборот – избрана 

средна големина по стойноста на подаването 

спрямо възможният нормален ред на 

подаванията на машината. 

Съвременното ниво на развитие на ултра-

звуковата техника и технологии дават 

възможност предварително чрез стендово 

измерване да се установи при каква работна 

частота на генератора се постига максимална 

/оптимална/ амплитуда на трептене на всеки 

конкретен излъчвател и работен инструмент. 

В конкретният случай , с любезното 

съдействие на специалистите от „Апронекс“ 

ООД гр.Габрово , са установени следните 

стойности : 

- Работна честота подавана от Генератора 

към ултра-звуковият излъчвател – 19 kHz 

- Работна мощност подавана от Генератора 

към ултра-звуковият излъчвател – 1 kWa 

- Амплитуда на трептене на работният орган 

на излъчвателя – 50 … 80 µm 

- Работен орган , завършващ със сферична 

част с диаметър R=6 мм. 

 

 

 
фиг.1 Опитна установка  

1-ултразвуков генератор; 2- опитен образец; 3- 

работен инструмент; 4- ултразвуков излъчвател; 5- 

пружинно устройство 

 

 

 

 

 

фиг.2 

Общ вид на ултразвуковата глава 
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фиг.3 Работен орган 

1-работен инструмент ; 2- излъчвател с 

концентратор ; 3- тензометричен датчик ; 4- предна 

опора  ; 5- пружинни елементи ; 6- задна опора / 

регулируема / 

 

Резултати и графични зависимости  

 

Обработката е извършена при 

установяване на образците между центри на 

струга. 

В предният край е поставен неподвижен 

център, който да предава въртеливото движение. 

В задният край е подпрян с въртящ се 

център чрез прилагане на достатъчно усилие за 

осигуряване на непреплъзване при въртене / 

обработване на детайлите. 

Повърхностите са обстъргани 

едновременно, цилиндрично , грубо при един и 

същи режим и условия за постигане на 

изходната грапавост. 

Всяка повърхнина се подлага на 

ултразвуково пластично-повърхностно 

деформиране с различна сила -  от 10 N (1 кг.)  до 

80 N (8 кг.). 

Силата е постигната чрез „натягане“ чрез 

напречно подаване на кръстатият супорт на 

струга върху който е установен излъчвателя. 

Отчитенето на силата е извършено чрез 

вграден в системата тензометичан датчик. 

Измерена е получената окончателна 

грапавост на всяка повърхност и резултатите се 

записани в Таблица 1 , както следва : 

 

Таблица 1. 

№ Приложена 

сила (N) 

Измерена грапавост 

( Ra ) 
1 10N (1 кг.) 25  µm 

2 20N (2 кг.) 12  µm 

3 30N (3 кг.) 6,5  µm 

4 40N (4 кг.) 1,25  µm 

5 50N (5 кг.) 0,75  µm 

6 60N (6 кг.) 0,63  µm 

7 70N (7 кг.) 0,63  µm 

8 80N (8 кг.) 0,68  µm 

 

Като измерването на стойноста на 

грапавостта ( Ra ) е извършвано трикратно през 

120 градуса на всяка цилиндрична повърхнина. 

В таблицата са записани средно-аритметичните 

стойности.  

Окончателната грапавост на опитните 

образци (Ra заг) е установена чрез контролно 

измерване с Уред за измерване на грапавост 

HUATEC SRT-6210 при спазването на всички 

необходими мерки за осигуряване на единство 

на измерванията. В това число и при спазване на 

стандарти БДС EN 10049:2014 Измерване на 

средна грапавост Ra и максимална изчислена за 

метални плоски продукти и БДС 

782:1979 Основни норми за взаимозаменяемост. 

Грапавост на повърхнините. Основни параметри 

и числови стойности 

 

Получените графични зависимости са 

изобразени на фигура 4. 

 

Фигура 3. 

 

 
 

Анализ на получените резултати и 

изводи: 

Ултразвуковите трептения при 

обработване на на външни ротационни 

повърхнини чрез ППД намаляват височината на 

грапавините, повишават микротвърдостта и 

формират натискови остатъчни напрежения в 

повърхностния слой на обработваната 

повърхнина. 

Всичко това води до повишаване на 

износоустойчивостта и трайността на 

обработените по този метод повърхнини и 

възможността да издържат по-високи 

знакопроменливи натоварвания. 

Това се потвърждава и от настоящото 

иследване. 

Обработените /уякчени/ с ултразвук 

повърхнини на детайлите работят с по-голяма 

надежност. Износоустойчивоста им е 

значително по-висока.  

Конкретните изводи от настоящото 

иследване са : 
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-Необходимата сила за постигене на 

минимална грапавост на обработената 

повърхност е многократно по-ниска от тази 

при конвенчионалното пластично-повърхностно 

деформиране. Поради което настоящият 

метод може да се реализира върху 

конвенционално /неспециализирано/ оборудване. 

-При конкретното иследване е установено , 

че технологично най-добрата сила на 

натисковото усилие е в границите на 60N (6 кг.) 

- 70N (. кг.). При тезе стойности на силата на 

притискане се получава най-добра грапавост. 

-Поради малките натискови усилия, 

необходими за осъществяване на настоящото 

обработване е постигнатата значително по-

ниска себестойност на технологичните 

прочеси. 

-Повишено е качеството на 

технологичните показатели на обработваните 

цилиндрични повърхнини със значително по-

малки материални разходи. 

- Тези направени изследвания ни дават 

основание да се премине към определяне на 

оптималните стойности на останалите 

технологични параметри на процеса – а именно 

скороста на въртене при обработка и 

надлъжното подаване. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА 

АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ПРИ СЛОЖНО 

НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ 

БОЯН ДОЧЕВ1, РАЙЧО РАЙЧЕВ2 

Технически Университет София - филиал Пловдив1,2 

boyan.dochev@gmail.com1 , rpraichev@tu-plovdiv.bg2  

Резюме: Сложнолегирана надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn 

e модифицирана с комбинация от модификатори (P, Ti, B, Be). Сплавта е 

подложена на термична обработка Т6. С помощта на специализиран софтуер е 

изследвано влиянието на работните параметри на термичната обработка върху 

поведението на така модифицираната сплав при сложно напрегнато състояние 

(опън – огъване; огъване – усукване; опън - усукване). Получените резултати са 

представени в графичен вид. 

Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, специализиран софтуер, 

сложно напрегнато състояние 

INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF 

ALUMINUM ALLOY IN A COMPLEX STRESSED 

CONDITION 

BOYAN DOCHEV1, RAYCHO RAYCHEV2 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2 

boyan.dochev@gmail.com1 , rpraichev@tu-plovdiv.bg2  

Abstract: Complex doped supereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn was 

modified with a combination of modifiers (P, Ti, B, Be). The alloy is subjected to heat 

treatment T6. With the help of specialized software the influence of the operating 

parameters of the heat treatment on the behavior of the modified alloy in a complex stress 

state (tension - bending; bending – twisting; tension - torsion ) has been studied. The 

obtained results are presented in graphical form. 

Key words: aluminum-silicon alloy, modification, specialized software, complex stress 

state 

 

1. Въведение 

На практика структурата на 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави е 

естествен композит. Тя се състои от 

относително мека матрица - α-твърд разтвор на 
основата на алуминий, евтектика (αAl+Si), в 

която са разположени първично отделени 

силициеви кристали с висока микротвърдост. 
Надевтектичните алуминий-силициеви сплави 

се характеризират с добри механични свойства, 

корозионна устойчивост и износоустойчивост. 
Примери за това са използването им като сплави 

за изработване на вариатори, корпуси на помпи 

и компресори, в които приложения се разчита 

основно на високата им устойчивост на триене и 
износване , включително и при високи (до 350 

С°) температури. За да получат максимални 

механични показатели надевтектичните 

алуминий-силициеви сплави задължително се 

подлагат на модифицираща обработка. Най-
често модифицирането на тези сплави е чрез 

използването на фосфор, а металургичната 

обработка се провежда чрез използването на 
лигатурата фосфорна мед в количество 0,2-0,6% 

от масата на сплавта при температура 750-

820°С. При така проведената модифицираща 

обработка е необходимо да се има предвид 
медта, която остава в сплавта. Освен чрез 

използването на фосфорна мед модифицирането 

може да се извърши и чрез използване на червен 
фосфор в количество 0,2%, чрез съединението 

PCl5 – 0,45% или смес на червен фосфор с някои 

соли. При модифициране на сплавите с фосфор 
се издребняват кристалите първичен силиций в 
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структурата на сплавите. За повишаване на 

механичните свойства на сплавите е необходимо 
да се модифицират и силициевите кристали в 

състава на евтектиката [1, 2, 3].  

Обикновено за производство на детайли 
за различните клонове на промишлеността не се 

използват двукомпонентни алуминий-силициеви 

сплави. С въвеждането на легиращи елементи  в 

състава на алуминий-силициевите сплави се 
цели повишаване на механичните им свойства, 

както и  възможността на сплавите да се 

термообработват. 

 

2. Използвани материали 

Надевтектична алуминий-силициева 

сплав е легирана с Cu, Cr и Mn. Химичният 
състав на сплавта е показан в таблица 1. 

 

Таблица 1.  Химичен състав на 

сплав AlSi18Cu3CrMn 

Si Cu Cr Mn Fe Al 

18.5 3.1 0.9 0.71 0.25 rest 

 

Медта е основен легиращ елемент при 
алуминий-силициевите сплави. С увеличаване 

на съдържанието на Cu до около 3 % се 

увеличава якостта на сложно легираните 
силумини Над тази концентрация якостните 

характеристики практически не се променят, а 

при евтектичните силумини тя дори намалява. 
Манганът взаимодейства със Si и Al  

образувайки интерметалид AlSiMn, както и 

фазите AlSiFeMn и AlSiMn, които са устойчиви 

и трудно се разтварят в твърдия разтвор. 
Дребните частици на тези фази блокират 

границите на зърната в твърдия разтвор и 

възпрепятстват дифузионните процеси, като по 
този начин повишават топлоустойчивостта на 

сплавите. При по висока скорост на охлаждане в 

процеса на кристализация, част от мангана, 

както и медта остават в твърдия разтвор, 
повишавайки степента на изкривяване на 

кристалната решетка, а следователно и 

механичните свойства на сплавта.  
Хромът има аналогични на мангана 

свойства. Образува сложни труднотопими 

съединения, блокиращи границите на зърната на 
твърдия разтвор, повишава топлоустойчивостта 

на силумините и повишава механичните 

показатели на сплавите. 

 За модифициране на изследваната сплав 
е използвана следната комбинация от 

модификатори: фосфор, титан, бор, берилий. В 

таблица 2 е показана концентрацията на 

използваните модификатори. 

Таблица 2.  Използвани модификатори 

Модификатор Концентрация 

Фосфор (P) 0.04% 

Титан (Ti) 0.2% 

Бор (B) 0.04% 

Берилий (Be) 0.007% 

 
След провеждане на металургичната 

обработка на сплавта са отляти 

експериментални отливки, които са подложени 

на термична обработка Т6 (закаляване и 
изкуствено стареене). Температурата на 

нагряване за закаляване е 510-515°С , а времето 

на задържане при тази температура е 6 h и 30 
min. Охлаждащата среда е вода с температура 

20°С. Изкуственото стареене е проведено при 

различни работни параметри:  

• 210°С за 16h 

• 250°С за 12h 

• 330°С за   8h 

3. Резултати 

С помощта на специализиран софтуер е 

изследвано влиянието на работните параметри 

на термичната обработка върху поведението на 
така модифицираната сплав при сложно 

напрегнато състояние.  

В таблица 3 са показани резултатите от 
софтуерната симулация при сложно напрегнато 

състояние „опън-огъване“ на изследваната 

сплав. Получените резултати показват, че най-

високи стойности на деформация и 
относителното удължение (фон Мизес) са 

установени при сплавта подложена на 

изкуствено стареене при 210°С за 16h. При 
сплавите подложени на изкуствено стареене при 

по-високи температури стойностите на 

деформация и удължение са по-ниски. 
 

Таблица 3.  Резултати от опън-

огъване на сплав AlSi18Cu3CrMn 
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Получените резултати от софтуерната 

симулация при сложно напрегнати състояния 
„огъване-усукване“ (таблица 4) и „опън-

усукване“ (таблица 5) отново показват най-

високи стойности на деформация и удължение 
при сплавта подложена на изкуствено при най-

ниската температура (210°С) за най-дълъг 

период от време (16h). Както и при предходното 

изследване с повишаване на температурата и 
намаляване на времето  на изкуствено стареене 

отново е регистрирано понижаване на 

стойностите на изследваните параметри.  

Таблица 4.  Резултати от огъване-

усукване на сплав AlSi18Cu3CrMn 

 

Таблица 5.  Резултати от опън-

усукване на сплав AlSi18Cu3CrMn 

 

Получените резултати от проведените 

софтуерни симулации на изследваната сплав 
AlSi18Cu3CrMn модифицирана с P, Ti, B и Be са 

представени под формата на графика на фиг. 1. 

 

Фиг. 1.  Резултати от софтуерни 

симулации 

Детайлите произведени от алуминий-
силициеви сплави обикновено се подлагат на 

термична обработка. Изключение правят 

отливките произведени чрез леене с високо 

спецефично налягане, при които се наблюдава 
ефекта на самозакаляване.  За получаване на 

необходимият комплекс от физико-механични 

свойства на сплавите се използват следните 
видове термична обработка: отгряване, 

закаляване и стареене. 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. 

Отгряване - прилага се за снемане на 

остатъчни напреженията и частично 
отстраняване на химическата нееднородност 

(ликвация) на сплавта, посредством дифузия и 

частично хомогенизиране на зърната на α – 
твърдия разтвор, възможно е дори да се 

постигнат частични изменения на формата и 

размера на вторичните фази. 
Закаляване - прилага се за максимално 

пресищане на твърдия разтвор на основата на 

Al, което обезпечава уякчаване на сплавта. 

Режима на закаляване се състои в нагряване на 
детайла задържане при тази температура и 

последващо охлаждане. Нагряване на детайлите 

до температура за закаляване и задържане при 
тази температура, се провежда с цел максимално 

разтваряне на уякчаващите фази в α-фазата. 

Температурата на нагряване зависи от химичния 
състав на сплавта и се определя от диаграмата 

на състоянието на съответната система, като тя 

трябва да бъде по-ниска от температурата на 

солидус линията. Времето за задържане при 
темература на нагряване за закаляване се 

определя от скоростта на разтваряне на 

уякчаващите фази, което от своя страна зависи 
от природата на сплавта, метода на леене на 

детайла (в пясъчни форми времето за задържане 

е необходимо да бъде с 20% по-дълго) 

изходната структура и условията на нагряване. 
Предварителната термична обработка 

(отгряване) благоприятства за намаляване на 

времето за задържане при температура за 
закаляване.   

След закаляване детайлите от 

алуминиеви сплави се подлагат на последващо 
стареене. Целта на тази стареенето е да се  

повиши якостта и твърдостта на закалените 

детайли  или стабилизиране на размерите на 

детайлите чрез отделяне на уякчаващи фази. 
Стареенето може да бъде естествено и 

изкуствено. При изкуствено стареене проведено 

при ниски температури се наблюдава отделяне 
на фини уякчаващи фази, равномерно 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 110



 

разпределени по границите на зърната. 

Провеждането на процеса за по-кратък период 
от време, но при по-високи температури създава 

условия за коагулиране на отделените фази и те 

увеличават своите размери. Може да се допусне, 
че това са причините поради които сплавта 

подложена на закаляване и последващо 

изкуствено стареене при температура 210°С за 

16h, да покаже по-добри резултати при 
проведените изследвания спрямо сплавите 

подложени на изкуствено стареене при 250°С за 

12h и при 330°С за 8h [4, 5, 6, 7]. 

4. Заключение 

От проведените софтуерни симулации е 

установено, че сплавта модифицирана с P, Ti, B 

и Be, закалена и подложена на изкуствено 
стареене при 210°С за 16h притежава най-високи 

стойности на деформация и относително 

удължение. Причини за това е получената 
структура и фино диспергираните уякчаващи 

фази по границите на зърната след стареене. 

Сплавите подложени на изкуствено 
стареене при по-високи температури притежават 

по-ниски стойности на изследваните 

характеристики вследствие на коагулирането на 

вторичните (уякчаващи) фази.  Получените 
стойности напълно задоволяват изискванията 

предявени към стандартизираните бутални 

надевтектични алуминий-силициеви сплави. 
Резултатите получени от софтуерните 

симулации при сложно напрегнато състояние 

„опън-огъване“, „огъване-усукване“ и „опън- 
усукване“ показват, че използването на P, Ti, B и 

Be за модифициране на изследваната сплав 

AlSi18Cu3CrMn е целесъобразно. 

Получените резултати от проведените 
изследвания показват, че оптималният режим на 

изкуствено стареене на изследваната сплав 

AlSi18Cu3CrMn модифицирана с комбинацията 
от модификатори P, Ti, B и Be е при 

температура 210°С с продължителност 16h.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Славов Р. М.Манолов, В.Атанасова. 
Наръчник по леене на цветни метали и 

сплави. София, Техника, 1976. 

2. Стоянов Н., Технология на леярството. 

София 1987г. 
3. Строганов Г.Б., В.А.Ротенберг, 

Г.Б.Гершман, Сплавы алюминия с 

кремнием. М., Металлургия, 1977 
4. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А.  

„Металловедение и термическая 

обработка цветных металлов и сплавов” 
Москва „Металургия” 1981. 

5. Бочвар А. А. „Металловедение и 

обработка цветных сплавов” Москва 
„Наука” 1992. 

6. Гогачев И. и колектив “Ръководство за 

лабораторни упражнения по 
материалознание и термична обработка 

на металите”, София „Техника” 1987. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, ПловдивМладежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“ – пролет, 27-28 май 2021 година, Пловдив 111



 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТЕПЕНТА 

НА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ И 

РЕКРИСТАЛИЗАЦИОННОТО ОТГРЯВАНЕ 

ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ 

СВОЙСТВА НА СПЛАВ AlCu4Mg2 (Д16) 

ИВАН ПАНОВ1, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА2, ЦВЕТЕЛИНА МИЛЕВА3 

Технически университет София – филиал Пловдив1,2,3 

specialista57@abv.bg1 , desislava608738@gmail.com2 , cmileva1981@abv.bg3   

Резюме: Деформируема, уякчаваща се чрез термична обработка сплав AlCu4Mg2 

(Д16) е изследвана след прилагане на различни степени на пластична деформация. 

Същата е термично обработена и при различни режими на рекристализационно 

отгряване. Целта на изследването е да бъде подбран оптимален режим за 

рекристализационно отгряване при различни степени на пластична деформация на 

сплавта. Беше установено, че най-добри механични показатели и най-дисперсна 

структура получаваме при по-големи степени на пластична деформация и по-ниска 

температура на рекристализационно отгряване.  

Ключови думи: деформируема сплав, термична обработка, степен на пластична 

деформация, рекристализационно отгряване 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE 

DEGREE OF PLASTIC DEFORMATION AND 

RECRYSTALLIZATION ANNEX ON THE 

STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 

OF AlCu4Mg2 (Д16) ALLOY 

IVAN PANOV1, DESISLAVA DIMOVA2, TSVETELINA MILEVA3 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2,3 

specialista57@abv.bg1 ,  desislava608738@gmail.com2 , cmileva1981@abv.bg3  

 

Abstract: Deformable, reinforced by heat treatment alloy AlCu4Mg2 (Д16) was 

investigated after application of different degrees of plastic deformation. It is also heat 

treated in different annex of recrystallization annealing. The aim of the study is to select 

the optimal annex for recrystallization annealing at different degrees of plastic deformation 

of the alloy. It was found that the best mechanical properties and the most dispersed 
structure are obtained at higher degrees of plastic deformation and lower recrystallization 

annealing temperature.  
Key words: deformable alloys, heat treatment, degree of plastic deformation, 

recrystallization annealing 

 

1. Въведение 

Дуралуминият AlCu4Mg2 (Д16) e 

деформируема алуминиева сплав уякчаващa се 

чрез термична обработка. Уякчаването се 
постига след закаляване и стареене 

(дисперсионно твърдеене) в резултат на 

образуването на ЗГП, уякчаващи фази, или 

метастабилните фази θ и S. 

Мангана (Mn) в тези сплави повишава 

корозионната  устойчивост. Примесите са във 

вид на дисперсни частици Т(Al12Mn2Cu), 
повишаващи температурата на рекристализация 

и подобряващи механичните свойства на 

сплавта.   
В качеството си на естествени примеси в 

дуралумините присъстват Fe и Si. Желязото (Fe) 

образува съединения - Al3Fe и (MnFe)Al6, 
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кристализиращи във вид на груби пластини. 

Освен това Fe образува съединението Al7Cu2Fe, 
което са неразтворимо в алуминия. Желязото 

(Fe) свързва медта (Cu) в тези съединения и в 

резултат на това се намалява ефекта на 
уякчаване на сплавта при стареене. Силиция (Si) 

образува фазите Mg2Si и W (AlₓMg₅Cu₄Si₄), 

които се разтварят в Al и при последващо 

стареене уякчават сплавта.  
    Структурата на дуралуминият в отгрято 

състояние се състои от α твърд разтвор и  

влючвания на различни интерметални 
съединения. При закаляване от 500-510°C 

основното количество от тези съединения (без 

железните) се разтваря в  твърдия разтвор и в 

закалено състояние структурата на сплавта се 
състои от преситен α твърд разтвор и 

неразтворими в него железни съединения. 

Дуралуминият принадлежи към естествено 
стареещите алуминиеви сплави и най-високи 

механични свойства се получават след 

закаляване и стареене при стайна температура в 
продължение на една седмица. 

След пластична деформация на студено се 

прилага рекристализационно отгряване за 

отстраняване на наклепа – възникналите  
изменения в структурата и свойствата на 

сплавта.  

 Критериите за пълно протичане на 
процеса на рекристализация са: възстановяване 

на кристалите, като размер и форма на зърната 

(включително разнородни зърна), намаляване на 
твърдостта и якостта на опън, увеличаване на 

относителното удължение, намаляване на 

плътността на дефектите в кристалната решетка.  

Параметрите на процеса на 
рекристализационно отгряване зависят от: 

естеството на метала (сплавта), степента на 

пластична деформация, температурата на 
нагряване и продължителността на задържане 

при тази температура.  

Прагът на рекристализация зависи от 

чистотата на метала, хомогенността на 
структурата и степента на деформация. 

В същото време еднозначни зависимости 

между тези параметри няма. За да се установи 
оптималния режим на рекристализация е 

необходимо да се направят изследвания 

(натурни изпитвания). 
 

2. Използвани материали 

Изследваната  AlCu4Mg2 (Д16) е 

алуминиева сплав с основни легиращи елементи 
Cu и Mg, което я класифицира, като сплав от 

системата Al-Cu-Mg. Изброените компоненти 

образуват и химични съединения (CuAl2, 

CuMgAl2, Mg2Si). Химичния  състав на сплавта е 

посочен в таблица 1. 
Таблица 1. Химичен състав на сплав           

AlCu4Mg2(Д16) 
Cu Mg Fe Ti Zn  Mn Si Al 

4,02 1,31 0,36 0,04 0,06 0,51 0,22 res. 

 

2.1. Mетодика на изследването 

Експериментите са проведени при 
еднакви условия за всички пробни образци. 

Нарязани са заготовки от прът с диаметър 40mm 

с различна дължина, отговаряща на различна 
степен на пластична деформация (таблица 2). 

 

         Таблица 2. Размери на заготовките 
Дължина [mm] 77 86 91 98 

Степен на ПД [%] 15 20 25 30 

 

Пробните тела (по два броя от размер) са 

деформирани на преса “SMERAL” – 1600t., с 
ограничение на хода на бабката до разстояние  

66mm между деформиращите плочи. 

Деформираните образци са подложени на два 
различни режима за рекристализационно 

отгряване.    

За определяне режима на 
резкристализационно отгряване са използвани 

пробни тела от заготовка със степен на 

пластична деформация  25%, по схема 

показана на фиг. 2. За всеки сегмент от 

пробното тяло е приложен режим на 

отгряване при  различна температура за 

рекристализация: 280, 300 ,320 ,340, 360°С и 

време за задържане при тези температури от 

30 min – еднакво за всички пробни тела. 

 
Фиг. 1. Схема на пробни образци за 

уточняване на режима за ТО 
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 Термичната обработка на пробните 

образци (табл. 2) с различна степен на пластична 
деформация  е извършена в камерна пещ при 

температури, съответно за първия режим 280°С-

30min, а за втория режим температура 320°С- 

30min. Охлаждането на пробните образци става 

на спокоен въздух.  
След термична обработка от всички 

пробни тела са изработени стандартни къси 

пробни тела за определяне на якостта на опън, 
относителното удължение и измерване на 

макротвърдост и металографски анализ. 

Образците за металографски анализ са 

подготвени по следния метод: мокро шлифоване 
на шкурки с номера: 180, 240, 320, 400, 600, 800 

и 1200. След шлифоването образците са 

полирани механично с диамантена паста и 
лубрикант. Микроструктурата  на шлифовете е 

проявена с реактив на Keller (1 ч. HF, 1.5 ч. HCl, 

2.5 ч. HNO3, 95 ч. H2O) и просветлeна с HNO3.    

 

2.2 Резултати 

За установяване на оптимален режим за 

рекристализационно отгряване са проведени 
различни режими за термообработка на пробни 

тела с 25% степен на пластична деформация 

(фиг.1). Резултатите от изпитването им на 
твърдост по метода на Бринел със сфера с 

диаметър 10mm и натоварване 1000kg  са 

посочени в таблица 3. 

 
Таблица 3. Режими на 

рекристализационно отгряване 

Температура 

°С 

Време 

min 

Твърдост 

НВ 

280  

 

30 

81 

300 77.6 

320 76.3 

340 66 

360 61 

 

След анализ на получените резултати от 
различните режими за рекристализационно 

отгряване са подбрани два режима. Избраните 

режими са при температури на нагряване 280 и 

320°С, което ни гарантира, че отгряването се 

осъществява в зоната на първична 

рекристализация (фиг.2)  

 

 
 

Фиг.2. Влияние на температурата върху 

изменението на твърдостта при 

отгряване 
 

 На избраните режими за 

рекристализационно отгряване са подложени 

пробни тела получени от заготовки с приложена 
различна степен на пластична деформация, 

съответно: 15, 20, 25 и 30%, получени чрез 

височинно сбиване (сплескване). За постигане 
на тази цел, предварително са изчислени 

дължините на заготовките.  

Механичните изпитвания са проведени на 

универсална машина за изпитване при статично 

натоварване  “ZwickRoell”. Резултатите са 
показани в таблици 4 и 5. 

 

 

Таблица 4. Резултати от 
механични изпитвания след 

режим на ТО - 280°С за 30min 

Степен 

на ПД 

[%] 

Rm 

[MPa] 

Rp0.2 

[Mpa] 

A5 

[%] 

HB10/1000 

15 320 273 7,5 80 

20 291 239 8,5 89 

25 323 282 8,5 98 

30 324 296 5 98 
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Таблица 5. Резултати от 

механични изпитвания след 

режим на ТО - 320°С за 30min 

Степен 

на ПД 

[%] 

Rm 

[MPa] 

Rp0.2 

[Mpa] 

A5 

[%] 

HB10/1000 

15 264 229 6,5 75 

20 273 229 6 80 

25 259 220 6 76 

30 271 235 5,5 81 

 

На фиг. 3 е показана микроструктурата 

на пробно тяло с 30% степен на пластична 

деформация преди рекристализационно 

отгряване. Върху изследваното поле на шлифа 
се наблюдават различно ориентирани зърна, 

което е следствие от протеклата пластичната 

деформация.  
След протеклата рекристализация при 

280ºС за 30min (фиг.4) наблюдаваме по-фина 

структура с по-съвършени зърна. Дисперсно 
разпределени фази: CuAl2 (сивите включения 

върху шлифа) и S (Al2MgCu)- черните фази с 

неправилна форма.    

На фигура 5 при отгрятата на 320ºС за 
30min сплав с 30% степен на ПД,  наблюдаваме 

малко по-едри зърна, но отново дисперсно 

разпределени фази и хомогенна структура.  
 

 
 

Фиг.3. Микроструктура на пробно тяло със 
степен на деформация 30% преди 

рекристализационно отгряване – увеличение 

х200 
 

 
 

Фиг.4.  Микроструктура на пробно тяло със 
степен на деформация 30% след проведено 

отгряване при температура 280°С за 30min – 

увеличение х400 

 

Фиг.5.  Микроструктура на пробно тяло със 

степен на деформация 30% след проведено 

отгряване при температура 320°С за 30min – 

увеличение х400 

 

 

 

3. Заключение 

 От предварителните опити за установяване 
на оптималния режим за рекристализационно 

отгряване (фиг.2) се вижда, че  до температура 

320ºС получаваме сравнително еднаква 

твърдост, след което твърдостта бързо се 
понижава с повишаване на температурата. Това 

се обяснява с навлизане в зоната в която 

протичат процеси на събирателна 
рекристализация. При относително ниските 

степени на пластична деформация това води до 

чувствително разякчаване на сплавта.   
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От анализа на механичните показатели                

отчитаме понижаване на пластичността при 
едновременно понижаване на якостта на опън и 

твърдостта, след рекристализационно отгряване 

при температура  320ºС.  
 

Изводите от направеното изследване са: че 

при по-високи степени на пластична 

деформация (25-30%) и по-ниска температура на 
отгряване (280ºС) получаваме най-добри 

механичните показатели на сплавта, резултат от 

получената най-финодисперсна структура и 
хомогенно разпределени в нея интерметални 

съединения (уякчаващи фази).  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦАТА НА УМОРА НА 

АЛУМИНИЕВА СПЛАВ С ПОМОЩТА НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР  

 РАЙЧО РАЙЧЕВ1, БОЯН ДОЧЕВ2 

Технически Университет София - филиал Пловдив1,2 

rpraichev@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2     

Резюме: Алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn е модифицирана с комбинация 

от модификатори. Сплавта е закалена и подложена на изкуствено стареене. 

Изследвано е влиянието на работните параметри на режима на стареене 

(температура и време) върху границата на умора на сплавта. За провеждане на 

експериментите е използван специализираният софтуер ANSYS. Установено е 

влиянието на термичната обработка върху границата на умора на изследваната 

сплав.     

Ключови думи: алуминиева сплав, граница на умора, специализиран софтуер 

DETERMINATION OF THE ALMINUM ALLOY 

TIRED LIMIT WITH THE USE OF SPECIALIZED 

SOFTWARE 

RAYCHO RAYCHEV1, BOYAN DOCHEV2 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2 

rpraichev@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2 

Abstract: Aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn is modified with a combination of 

modifiers.  The alloy is hardened and subjected to artificial aging. The influence of the 

operating parameters of the aging regime (temperature and time) on the fatigue limit of the 

alloy was studied. The specialized ANSYS software was used to perform the experiments. 

The influence of the heat treatment on the fatigue limit of the studied alloy has been 

established. 

Key words: alluminium alloy, limit of fatigue, specialized software 

 

1. Въведение 

Сплавите от системата алуминий-

силиций, легирани с Cu имат  задоволителни  

леярски  свойства,  херметичност, корозионна 

устойчивост и повишена огнеупорност  при  

работни  температури от 200-300°C, както и 

добра  обработваемост чрез рязане. Медта 

оказва положително влияние върху 

топлоустойчивостта на буталните 

надевтектични Al-Si сплави. Магнезият в 

количество 0,2-0,8 % повишава якостните 

показатели  и подобрява  обработваемостта  на 

сплавите, но намалява тяхната пластичност. При 

легиране на Al-Si сплави с Mg, след термична 

обработка се отделя съединението Mg2Si, което 

притежава много висока микротвърдост. 

Разтворимостта на фазата Mg2Si в твърдият 

разтвор на основа на Al е сравнително голяма 

при високи температури, като при 535°С се 

разтваря напълно в течение на 35 min., но 

значително намалява при понижаване на 

температурата. Поради това използването на 

магнезий за легиране на бутални надевтектични 

алуминий-силициеви сплави е дискусионно. 

Мангана и хрома образуват сложни 

труднотопими съединения, които блокират 

границите на зърната на α-твърдия разтвор и 

възпрепятстват тяхното нарастване, като това е 

предпоставка за подобряване на механичните 

свойства  и повишаване на износоустойчивостта 

на сплавите [1, 2, 3]. 

Структурата на немодифицираните 

надевтектични силумини се състои от кристали 

първичен силиций с неправилна форма и  

големи размери разположени в евтектична 

матрица. Евтектичният силиций е под формата 

на груби продълговати пластини. Поради това те 

(първичен и евтектичен силиций) се явяват като  
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концентратори на напрежение и влошават 

механичните  свойства на този вид сплави. За 

издребняване на кристалите първичен силиций, 

за придаването им на правилна форма и 

равномерното им разпределение в структурата 

на сплавите, промяна на формата и размерите на 

силициевите кристали в състава на евтектиката 

се постига чрез провеждане на модифицираща 

обработка на сплавите.  

За модифицирането на кристалите 

първичен силиций в структурата на 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави се 

използва фосфор, а по-рядко и сяра. С 

комплексното модифициране на сплавите се 

цели едновременно издребняване както на 

първичният силиций, така и на силиция в 

състава на евтектиката. Използват се  

модификатори от първи род, характерни за 

модифициращата обработка на структурните 

съставляващи на подевтектични и евтектични 

алуминий-силициеви сплави. 

Термичната обработка е технологичен 

процес, чрез който се осигурява необходимият 

комплекс от физико-механични свойства на 

детайли произведени от алуминиеви сплави [4, 

5]. Буталните надевтектични алуминий-

силициеви сплави се подлагат на закаляване и 

последващо изкуствено стареене. 

Препоръчителната температура на нагряване на 

сплавите преди закаляване е 510-515ºС за време 

5-8h и охлаждане в гореща вода (50-90ºС). 

Температурите на изкуствено стареене са в 

диапазона 210-350ºС, а времето на задържане 8-

16h [3].  

2. Използвани материали 

Обект на настоящото изследване е 

надевтектична алуминий-силициева сплав 

AlSi18Cu3CrMn модифицирана със следната 

комбинация от модификатори: 

 

0,04% P; 0,2% Ti; 0,04% B; 0,007%Be 

 

За издребняване на структурата и 

равномерното разпределение на отделящите се 

фази в силумините легирани с Mg се въвежда  Ti 

съвместно с Be. Комбинация от тези два 

елемента в много малка концентрация  

подобряват механичните свойства, което най-

вероятно се дължи на факта, че тези добавки 

повишават концентрацията на ваканците при 

закаляване, т.е.  ускоряват процесите на дифузия 

на Mg и Si при стареене, което от своя страна 

облекчава образуване на зародиши на 

метастабилната β´ фаза. Берилият не образува 

огнеупорни съединения със силиция. Продуктът 

на модифициране на силумините с берилий е 

огнеупорният BeO, който е силно разтворим в 

стопилката и следователно термодинамичната 

му активност в нея е максимална. Берилият 

добре се разтваря в течния алуминий и той е 

единственият елемент, който притежава 

способността да предпазва течната сплав от 

взаимодействие с кислорода.  

При модифициране на надевтектичните 

алуминиеви сплави с малки количество метали с 

високи температури на топене като титан и бор, 

ефектът от модифицирането на зърната зависи 

от следните фактори: началното състояние на  

добавките, времето на задържане и температура 

на обработване на сплав, въведеното количество 

модификатор и метод за добавянето му. При 

взаимодействие с алуминия  модифициращите 

елементи образуват огнеупорни интерметални 

съединения (TiAl3, TiB2). Частиците TiAl3 и TiB2 

трябва да са със сферична форма и  да имат 

размери - първият 1-2 μm, а вторият - не повече 

от 100 μm. В стопилката се образува голямо 

количество кристализационни центрове, които 

водят до издребняване на зърната на сплавите. 

Съвместното добавянето на титан и бор във 

всяко съотношение има благоприятен ефект 

върху структурата на сплавите. Най-често в 

алуминиевите сплави модифициращите добавки 

Ti и B се въвеждат чрез лигатурата лигатура Al-

Ti5-B1. 

След стопяване на изследваната сплав и 

провеждане на металургичната обработка на 

стопилката са отляти експериментални отливки. 

Използвана е метална леярска екипировка с 

температура 210ºС. След отстраняване на 

мъртвите глави отливките са подложени на 

термична обработка. Използвана е камерна пещ. 

Температурата на нагряване преди закаляване е 

510-515°С , а времето на задържане при тази 

температура е 6 h и 30 min. Въпреки , че се 

препоръчва температурата на водата за 

закаляване да е в температурният интервал 50-

90ºС, в случая е използвана вода е с температура 

20°С. За да бъде уточнен оптимален режим на 

изкуствено стареене, при който да бъдат 

повишени стойностите на якостните и 

пластичните характеристики на сплавта са 

проведени експерименти  при различни 

температури и при различна продължителност 

на процеса. Използвани са следните режими на 

изкуствено стареене: 

➢ 210°С за 16h 

➢ 250°С за 12h 

➢ 330°С за   8h 

3. Резултати 

За определяне границата на умора на 

изследваната сплав AlSi18Cu3CrMn 
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модифицирана с комбинация от модификатори и 

подложена на термична обработка Т6, при 

различни режими на изкуствено стареене е 

използван специализираният софтуер ANSYS. 

На фиг. 1 е представена схема с 

линейните размери на стандартния образец, 

използван в симулациите. 

 

 

Фиг. 1.  Схема на опитния образец. 

 Резултатите от симулациите при опън 

огъване и усукване са представени съответно в 

таблица1, таблица 2 и таблица 3. 

Таблица 1.  Резултати от 

симулации при опън 

 

Таблица 2.  Резултати от 

симулации при огъване 

 

Таблица 3.  Резултати от 

симулации при усукване 

 

С помощта на допълнителния модул 

nCode DesignLife, който успешно се импортира 

към специализираният софтуер ANSYS, са 

реализирани симулации свързани с границата на 

умора при изследвания образец. На Фиг. 2, Фиг. 

3 и Фиг. 4 са представени графичните 

зависимости на броя цикли като функция на 

относителното удължение, за различните 

натоварвания на които е подложен опитния 

образец.  

 

Фиг. 2.  Графика на умора при опън. 

 

Фиг. 3.  Графика на умора при огъване. 

 

Фиг. 4.  Графика на умора при усукване. 

На фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7 са представени 

кривите на умора, които отразяват отношението 

на броя цикли като функция на напрежението, 

при различните натоварвания за които са 

осъществени симулациите. 

 

Фиг. 5.  Крива на умора при опън. 
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Фиг. 6.  Крива на умора при огъване. 

 

Фиг. 7.  Крива на умора при усукване. 

 

Получените резултати от софтуерната 

симулация за определяне на границата на умора 

при опън, огъване и усукване на изследваната 

сплав  AlSi18Cu3CrMn показват най-високи 

стойности на деформация и удължение при 

сплавта подложена на изкуствено при най-

ниската температура (210°С) за най-дълъг 

период от време (16h). С повишаване на 

температурата и намаляване на времето  на 

изкуствено стареене е регистрирано понижаване 

на стойностите на изследваните параметри. 

Провеждането на  термичната обработка- 

изкуствено стареене при по-високи температури 

и за по-кратък период от време създава условия 

за коагулиране на отделените уякчаващи фази. 

Така те увеличават своите размери и повлияват 

върху механичните и пластичните 

характеристики на сплавите. В случая е 

регистрирано намаляване на относителното 

удължение на изследваната сплав. При 

изкуствено стареене проведено при ниски 

температури и за по-дълъг период от време се 

наблюдава отделяне на фини уякчаващи фази, 

равномерно разпределени по границите на 

зърната. Това е механизма за повишаване на 

якостните характеристики на алуминиевите 

сплави, а в случая се наблюдава  положителен 

ефект и върху пластичността на изследваната 

сплав. Разработването на надевтектична 

алуминий-силициева бутална сплав с повишени 

механични свойства и с подобрена пластичност 

представлява научен и производствен интерес.  

4. Заключение 

Проведена e модифицираща обработка 

на надевтектична алуминий-силициева сплав 

AlSi18Cu3CrMn с комбинация от 

нетрадиционни модификатори (P, Ti, B, Be). При 

провеждане на софтуерна симулация за 

определяне границата на умора при опън, 

огъване и усукване са регистрирани най-високи 

стойности на деформация и относително 

удължение на сплавта подложена на изкуствено 

стареене (след закаляване) при температура 

210°С за 16h. 

Експериментално са уточнени работните 

параметри – температура на нагряване и време 

за задържане на режима на изкуствено стареене. 

При така проведената термична обработка 

славта притежава най-добри якостни и 

пластични характеристики, в следствие на 

получената структура. 

Резултатите от проведените изследвания 

на сплав AlSi18Cu3CrMn (експериментални и 

софтуерни) ни дават основание за провеждане 

на експерименти за определяне на: 

трибологичните, корозионните и  

топлофизичните и свойства, както и изследване 

на механичните свойства на сплавта при 

повишени температури. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИЧНИЯ МОДУЛ НА ЛИНЕЙНИ 

ДЕФОРМАЦИИ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ  
 

  СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ 

Технически университет София,филиaл Пловдив 

sabi_sabev@tu-plovdiv.bg , kasabov_p@abv.bg 

Резюме: В настоящата статия са представени количествените стойности на 

динамичния модул на линейни деформации (модул на Юнг) на алуминиеви сплави. 

Експерименталните изследвания на динамичният модул са получени по стандартен 

тестови метод базиран на експерименталния модален анализ.  

Ключови думи: алуминиеви сплави,, динамичен модул на  линейни деформации, 

експериментален модален анализ. 

 

STUDY OF THE DYNAMIC MODULUS OF LINEAR 

DEFORMATION OF ALUMINUM ALLOYS 
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Technical University of Sofia, branch Plovdiv 
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Abstract: This paper presents the quantitative value of the dynamic module of linear 

deformation (Jung's module) of aluminum alloys. The experimental studies of the dynamic 

module were obtained by a standard test method based on the experimental modal analysis. 

Keywords: aluminum alloys, dynamic modulus of linear deformations, experimental modal 

analysis. 

 

1.  Увод 

Познаването на материалните константи 

на конструкционните машиностроителни 

материали е задължително условие при 

определяне якостно деформационно поведение 

на детайлите и структурите, произвеждани от 

тези материал.  

В този аспект изследването и 

определянето на количествените стойности на 

еластичните характеристики (като модула на 

линейните деформации  Е,  модула на ъгловите 

деформации G, и коефициента на Поасон µ, 

които са алгебрично свързани по между си) на 

алуминие ви сплави предназначени за 

автомобило-строенето е актуална  инженерна 

задача. Тези характеристики, както плътността, 

специфиченния температурен коефициент, 

температурни разширения и др. на материала се 

явяват като входни данни за всеки софтуерен 

продукт за статичен или динамичен инженерен 

анализ (CAE), което в значителна степен 

подпомага проектантската дейност и позволява 

бързо получаване на надеждни резултати при 

симулиране на работните условия.  

 

 

Приложението на този алтернативен 

метален конструкционен материал за 

производството на бутала за двигатели с 

вътрешно горене е иновационна дейност [6], 

която създава предпоставки за подобряване на 

технико-експлоатационни качества на 

произвежданите бутала като:  

 динамична стабилност; 

 динамична устойчивост; 

 термично поведение; 

 устойчивост на износване. 

Предметът на изследване в настоящия 

труд е количественото определяне на модулa на 

линейни деформации. За целта  е приложена 

теорията на Тимошенко [1] за поведението на  

свободните вибраци на призматични греди и 

стандарта ASTM E1876-02.   

Статията има експериментално-

изследователски характер и основната и цел е: 

Количествено определяне на динамичния модул 

на линейни деформации dE
 
на гама алуминиеви 

сплави, създадени и реализирани в ТУ-София, 

филиал Пловдив. 
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2. Теоретични предпоставки 

Определянето на динамичните модули за 

правоъгълни пръти чрез импулсно възбуждане ще се 

извърши по стандарта ASTM E1876-01 [5]. 

Динамичният модул на линейни деформации 

(модул на Юнг) се определя от следното уравнение 

[5]: 

2 3 30.9465( / )( / )
1

E mf b L t T
d f
             (1) 

където: 

dE - е динамичен модул на Юнг;
 
 

m - маса на гредата; 

b - широчина на гредата; 

L - дължина на гредата; 

t  - дебелина на гредата; 

ff - първата собствена честота при огъване, фиг. 1; 
 

1T  - геометричен корекционен коефициент. 

 

Ако L/t > 20 - геометричните ефекти се считат 

за незначителни и 1T  може да се изчисли директно от 

уравнение (1): 

 
2

1 [1.000 6.585( / ) ]T t L                    (2) 

 

Ако L/t < 20, тогава стойността на 1T  ще се 

пресметне по: 

 
2 2 4

1

2 4

2 2

1.000 6.585(1 0.0752 0.8109 )( / ) 0.868( / )

8.340(1 0.2023 2.173 )( / )

1.000 6338(1 0.1408 1.536 )( / )

Т t L t L

t L

t L

 

 

 

     

 


  

 (3) 

 

 
Фиг. 1. Установка за изследване вибрациите при 

огъване на греда 

Експериментални резултати за динамичните 

модули на линейните dE  са получени чрез импулсно 

възбуждане, фиг. 2 и обработени със специализирания 

софтуер "Spectra PLUS". 

 
Фиг. 2. Опитна установка за определяне на ff  

 

3. Методика на експеримента  

Чрез импулсно ( ударно ) възбуждане на 

системата с последващ анализ на свободните 

затихващи трептения. Импулсният метод се 

реализира с неприкрепен възбудител - ударен 

чук. Tака създадената енергия се разпределя 

върху широк честотен спектър и възбужда 

всички моди в разглеждания честотен обхват на 

образеца [1-5].  

За количественото определяне на  

динамичния модул на еластичност е използван 

следният експериментален подход: - 
Изпитваното пробно тяло с размери 8х40х210 от 

алуминиева сплав се поставя на призми, фиг. 4. В 

единия край на гредата се прилага импулсното 

динамично въздействие, а от срещуположната 

страна в другия край се измерва отклика с 

помощта на микрофон.   

Метода е лесен за прилагане, и изисква 

само някои основни компоненти: компютър с 

подходяща звукова карта, микрофон и софтуер. 

Kомплектация на измервателната 

апаратура включва: 

 микрофон на фирмата "Аudio-technica" - 

АТ2031;  

 звукова карта M-Audio Audiophile 192 

 специализиран софтуер "Spectra PLUS".  

Експериментални резултати за динамичния 

модул на линейните  деформации dE  на  образци 

са получени чрез импулсно възбуждане, фиг. 4 и 

обработени със специализирания софтуер 

"Spectra PLUS". , 

Spectra PLUS е мощен двуканален 

спектрален анализатор. Интерфейсите на 

програмата предоставят в реално време 

спектрален анализ. Спектралния анализатор е 

инструмент, използван за преобразуване на 

сигнал от времевата област (амплитуда-време), в  

честотната област (амплитуда-честота). Аудио 

спектралния анализатор, по дефиниция, е 

ограничен в обработка на сигнали в звуковата 

лента. Граница на анализираната честотата се 
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3 

 

определя от възможностите на използваната 

звукова карта. 

Софтуерът използва бързо преобразуване 

на Фурие (FFT), който преобразува сигнала от 

времевата област в честотната област. 

Състава на гамата пробни тела е 

представен в табличен вид, табл.1. Представение 

са в таблицата всички модификатори и техното 

количество в съответната сплав. 

 
Таблица  1                                Състав на образците

P Ti Be B Sr Sb

1 AlSi18Cu3CrMn 0,04

2 AlSi18Cu3CrMn 0,04 0,05

3 AlSi18Cu5Mg 0,01

4 AlSi18Cu5Mg 0,04 0,20 0,04

5 AlSi18Cu5Mg 0,20 0,04

6 AlSi25 1,50

7 AlSi25 0,04 0,05

8 AlSi25 0,04 0,20 0,04

9 AlSi25 0,04

10 AlSi25 0,06

11 AlSi25 0,05

12 AlSi25 0,20 0,04

 № Сплав
Модификатори

 
 

Направени са по три изследвания на всеки 

състав, за да се минимизират случайните грешки. 

 
Таблица  2               Експериментални резултати 

1,1 1729,12 88,15 7,1 1353,58 77,31

1,2 1718,35 87,05 7,2 1343,16 76,12

1,3 1744,00 89,67 7,3 1351,06 77,02

2,1 1383,51 85,29 8,1 1503,09 88,91

2,2 1335,06 77,98 8,2 1521,09 91,05

2,3 1353,90 83,20 8,3 1518,09 90,69

3,1 1343,13 80,40 9,1 1496,56 78,41

3,2 1355,42 81,90 9,2 1486,18 77,33

3,3 1323,63 78,10 9,3 1456,42 74,26

4,1 1527,38 90,23 10,1 1372,74 83,94

4,2 1534,24 91,04 10,2 1361,44 82,57

4,3 1520,80 89,44 10,3 1370,67 83,69

5,1 1537,56 84,13 11,1 1331,58 77,59

5,2 1587,85 89,72 11,2 1324,29 76,74

5,3 1577,31 88,54 11,3 1344,35 79,08

6,1 1588,07 89,76 12,1 1438,57 84,33

6,2 1588,07 89,76 12,2 1450,80 85,78

Ed

[GPa]

С
ъ

с
т
а
в
 №

f f 

[Hz]

С
ъ

с
т
а
в
 №

Ed

[GPa]

f f 

[Hz]

 
 

 

4. Експериментални резултати 

Получените експериментални резултати 

за динамичния модулите на линейните 

деформации dE
 

са представени в Табл.2. На 

фиг.3 същите са представени в графичен вид. 

 
Фиг. 3. Експериментални резултати за dE  

 

Интересуващите ни данни за стойността 

на първата собствена честота на 

експерименталните състави получаваме от 

автоспектралната характеристика, фиг. 4 и 5. 

 
Фиг. 4. Честотен спектър за ff  образец 1 

 
Фиг. 5. Честотен спектър за ff  образец 2 
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5. Обработка на експерименталните 

резултати 

Математико-статистическата обработка е 

извършена с програмния продукт MINITAB19. За 

математическото описание на целевата функция 

ŷ
 

- (модула на линейни деформации dE ) е 

използван приведен модел от втора непълна 

степен от вида: 

1

1 1 1

ˆ
q q q

i i ij i j

i i j i

y b x b x x


   

         (4) 

Данните от табл. 2 са обработени и е 

получен следният регресионен модел: 

 

  59612226586  49789232323   932231974 

   7776039401   9610170896 

 3580314311   42435766014  –

 2472443032940 *   12790366615 *

 399708321793 *   824576748 *

E P Si

Ti Sr

Sb Be

P P P Si

P Ti Si Ti

  

 

 



 

(5) 

 

Анализът на остатъците се извършва с 

помощта на графиките за стандартизираните  

остатъци фиг. 6. 

Анализът на остатъците не показва 

нарушаване на предпоставките на регресионния 

анализ. От фиг. 6  се вижда, че само един от  

остатъци е извън интервала  2 . Следователно, 

може да се направи изводът за отсъствие на груби 

грешки. 

 

 
Фиг. 6. Графика на стандартизираните остатъци 

Анализирано е с помоща на MINITAB19 

влиянието на силиция и отделните 

модификатори върху динамичния модул на 

линейни деформации фиг. 7. 

 

 
Фиг. 7. Влияние на компонентите  

 
Фиг. 8. Двукомпонентна зависимост 

6. Заключение 

Резултатите от настоящата работа се свеждат до: 

 Експериментално са получени 

количествените стойности за динамичните 

модулите на еластичност на 12 броя различни  

алуминиели състави.  

  От алализа на влиянито на компонентите 

се установи, че най-голямо влияние оказва 

количеството на силиция върху модула.  

 Приоритетно е използван методът на 

експерименталния модален анализ при 

количественото определяне на динамичния 

модул на еластичност. 

 Динамичния модул на еластичност е 

определен на база динамичната реакция 

(отклика) на свободните затихващи трептения на 

импулсно възбудената динамична система на 

експерименталните образци. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ГРАНИЦАТА НА УМОРА ПРИ 

СТАНДАРТНИ ПРОБНИ ТЕЛА С НАЛИЧИЕ НА 

НАДРЕЗИ   

ИВАНКА ДЕЛОВА, РАЙЧО РАЙЧЕВ 

 Технически университет София- филиал Пловдив 

prosto_vanq89@abv.bg, rpraichev@tu-plovdiv.bg 

Резюме: В статията са представени изследвания, свързани с границата на умора 

при пробни образци с наличие на надрези. Изследванията са осъществени чрез 

специализирания софтуер ANSYS . За осъществяване на симулациите образците са 

предварително подложени на осево натоварване и е определено влиянието на 

надрезите върху концентрацията на напрежение в застрашените участъци. 

Резултатите са представени в графичен вид  

Ключови думи: граница на умора, надрези, ANSYS, концентрация на напрежение. 

STUDY OF FATIGUE LIMIT UNDER STANDARD 

TEST SPECIMENS WITH PRESENCE OF 

NOTCHES 

IVANKA DELOVA, RAYCHO RAYCHEV 

Technical University of Sofia Branch Plovdiv 

prosto_vanq89@abv.bg, rpraichev@tu-plovdiv.bg 

Abstract: The article presents studies related to the limit of fatigue in test specimens with 

noches. The research was performed using the specialized ANSYS software. To perform the 

simulations, the samples were pre-subjected to axial loading and the influence of the 

notches on the stress concentration in the endangered areas was determined. The results 

are presented graphically. 

Key words: fatigue limit, notches, ANSYS, stress concentration. 

 

1. Въведение 

Поведението на детайлите в 

машиностроенето при циклично натоварване 

зависи от много фактори – структурата на 

материала, неговите механични свойства, фазов 

състав и др. От практическа гледна точка е 

важно да може да бъде определена зависимостта 

между границата на разрушаване на материала и 

броят цикли до разрушаването. Съществуващите 

методи за определяне на тази зависимост са 

свързани с механични изпитвания, които 

отнемат много време и средства. През 

последните години компютърните симулации 

проведени със специализирани софтуери 

отразяват изключително точно поведението на 

изследваните обекти, независимо от сложното 

натоварване на които те са подложени.   

Редица научни издания са посветени на 

изследвания, свързани с умората на материала. 

  В [1] е представено експериментално 

изследване на образци с наличие на централен 

надрез. Основната цел е разработването на 

метод за оценка якостта на умора при огъване.  

За провеждане на експеримента са специално 

проектирани и триточкови образци за огъване с 

наличие на цилиндрични надрези. 

Представянето на якостта на умора при огъване 

се изразява като максимално действително 

напрежение в критичната точка, което се 

увеличава с намаляване радиуса на надреза. 

Анализирайки ефектите от разпределението на 

напрежението върху якостта на умора при 

огъване, авторите представят метод за оценка на 

якостта на умора при опън на гладък образец. 

В [2] е приложена теорията на 

критичните разстояния за да бъде прогнозирана  

границата на умора при пробни образци с 

наличие на надрез, базирайки се на данните за 

гладки образци. Основният аргумент на 

авторите е, че при режим на умора с нисък 

цикъл окончателното разкъсване настъпва при 
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достатъчно къси пукнатини, които остават в 

зоната на напрежение, повлияно от надреза. 

В [3] е изследван ефектът от радиуса на 

надрезите върху концентрацията на напрежение, 

намаляването на якостта и умората на 

материала, при образци с наличие на надрези. 

Материалът, който е избран за това изследване е 

Al 2024-T3. Приложен е обемен подход за 

получаване на стойностите на коефициента на 

намаляване на якостта на надреза и резултатите 

са сравнени с тези, получени от методите на 

Нойбер и Питърсън. Тестовете за умора с 

контролирано натоварване на образците са 

проведени на специализирана серво-

хидравлична машина. Границата на умората при 

образците е предвидена въз основа на наличната 

плавна крива S-N на Al2024-T3. За да бъдат 

определени уморните цикли, с помощта на 

софтуера ANSYS са определени стойностите на 

напрежение и деформация в основата на 

надреза. Работата показва, че обемният подход 

върши много добра работа за прогнозиране 

границата на умората при образци, с наличие на 

надрези. 

 В [4] са представени механични 

изпитвания за умора с нисък цикъл за образци, 

изработени от неръждаема стомана, с наличие 

на надрези. Резултатите от изпитването на опън 

показват, че границата на провлачване и якостта 

на опън при образците с надрези са по-високи от 

тези на гладкия образец. Границата на умора 

при образците с надрези е прогнозирана чрез 

локален подход „напрежение-деформация“. 

Статията [5] описва методология за 

анализ границата на умора на образци с надрези 

от алуминий 7075 T7531, използвайки HVS 

(highly stressed volume) подход. Разработена е 

стендова установка за изпитване на образци с 

различни концентрации на напрежение при 

многократно високочестотно огъване. Силно 

натоварените зони се определят прецизно, като 

се използва статичен анализ на крайните 

елементи в комбинация със софтуера Matlab за 

последваща обработка. Резултатите показват, че 

силно нотоварените зони могат да се използват 

като точен и ефективен параметър на 

геометрията на образците, който отразява 

ефектът от наличието на надрези при 

алуминиевите компоненти. 

В статията [6] е изследвана границата на 

умора при кръгли образци с наличие на надрези 

при контролирано циклично натоварване. 

Прогнозирането на уморната граница се 

осъществява, като се използва връзката между 

относителното удължение при образеца и броят 

на циклите до разрушаване. 

Максималните стойности на относителното 

удължение се изчислявта чрез статичен анализ 

на крайните елементи, използвайки софтуера 

ABAQUS. Симулационните модели и 

параметрите на материала се валидират чрез 

сравняване на резултатите от симулацията и 

експерименталните резултати от тестове на 

кръгли образци, проведени със специализирано 

обурудване.  

Основната цел в настоящата статия е с 

помощта на специализиран софтуер да бъде 

определена границата на умора при стандартни 

пробни тела с наличие на надрези. 

2. Описание на изследването. 

На Фиг. 1 са представени схемите с 

линейните размери на изследваните образци. 

 

Фиг. 1.  Схеми на изследваните образци:(а) 

образец с наличие на централен надрез; 

(б) образец с наличие на закръгления. 

С помощта на специализирания софтуер 

ANSYS е осъществен статичен анализ, при 

който образците са подложени на осево 

натоварване и са определени стойностите на 

напреженията в застрашените участъци.  

За да бъдат намалени максималните 

стойности на напреженията, към двата образеца 

са добавени допълнителни надрези със 

специфична форма. Чрез вградения в софтуера 

модул OptiSLang е осъществена оптимизация, 

която има за цел да определи геометричните 

параметри на допълнителните надрези така, че 

стойностите на напреженията да бъдат 

минимизирани. 

След определяне на геометричните 

размери на допълнителните надрези, чрез 

модула nCode DesignLife на ANSYS е 

определена границата на умора при 

изследваните образци.  
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3. Резултати от симулациите. 

В таблица 1 са представени получените 

стойности на максималните напрежения от 

статичния анализ с ANSYS при изследваните 

образци, преди добавянето на допълнителни 

надрези.  

Таблица 1.   

 

На Фиг. 1 и Фиг. 2 са представени 

геометричните параметри на надрезите при 

изследваните образци. 

 

Фиг. 2.  Геометрични параметри на 

надрезите при образеца с централен 

надрез. 

 

Фиг. 3.  Геометрични параметри на 

надрезите при образеца с наличие на 

закръгления. 

В таблица 2 и таблица 3 са представени 

геометричните размери на надрезите след 

осъществената софтуерна оптимизация с модула 

OptiSLang. Представени са и максималните 

стойности на напреженията, които се получават 

в застрашените участъци от образците при 

наличието на допълнителни надрези. 

Таблица 2.   

 

 

Таблица 3.   

 

С помощта на модула nCode DesignLife, 

който е импортиран в ANSYS, е определена 

границата на умора при изследваните образци 

преди и след оформянето на допълнителните 

надрези. На Фиг. 4, Фиг. 5 и Фиг. 6 са 

представени кривите на умора при изследваните 

образци с наличие на допълнителни надрези. 

 

Фиг. 4.  Криви на умора при цилиндричен 

образец с наличие на допълнителни 

единични надрези. 

 

Фиг. 5.  Криви на умора при цилиндричен 

образец с наличие на допълнителни 

двустранни надрези. 

 

Фиг. 6.  Крива на умора при цилиндричен 

образец със закръгления. 
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4. Заключение 

Получените резултати за максималните 

напрежения след оптимизацията показват, че 

при точно определени геометрични размери и 

разположение на допълнителните надрези 

спрямо основните, напреженията в 

застрашените участъци могат да намалеят 

значително. Това понижаване на напреженията 

оказва съществена положителна роля върху 

границата на умора при изследваните образци. 

Определените параметри в настоящото 

изследване могат да имат своето практическо 

значение след валидиране на получените 

резултати от симулацията с реални механични 

изпитвания. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СКОРОСТА И 

ПОДАВАНЕТО ПРИ ПЛАСТИЧНО-ПОВЪРХНОСТНО 

ДЕФОРМИРАНЕ С УЛТРАЗВУК ВЪРХУ 

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ОБРАБОТВАНИТЕ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 
 

МАРИЯН КАЛЕСТРОВ  

Технически университет София – Филиал Пловдив 

kalestrov@mail.bg  

Резюме: През последните години сериозно развитие получиха множество нови 

направления в науката, техниката и технологиите. Това развитие даде възможност за 

осъществяване и прилагани на принципно нови методи и средства на обработка, чрез 

използване на еластични или пластични тела в статичен или динамичен контакт, за 

изграждане на сигурни и енергиино-пестеливи технологии и съоръжения. 

Както вече e известно от няколко предходни публикации, приложението на ултразвука 

при механично обработване и повърхностно пластично уякчаване е перспективно и 

прогресивно направление в съвремената технология. 

Ключови думи: повърхностно пластично деформиране, ултразвук, 

трептения, излъчвател, скорост на обработка, подаване  

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SPEED AND 

FEEDING ON PLASTIC-SURFACE DEFORMATION WITH 

ULTRASOUND ON THE TECHNOLOGICAL INDICATORS 

OF TREATED TREATMENTS 
 

MARIYAN KALESTROV  

Technical university of Sofia – Plovdiv Branch 

kalestrov@mail.bg  
 

Abstract: In recent years, many new directions in science, technology and engineering have 

received serious development. This development made it possible to implement and apply 

fundamentally new methods and means of processing, by using elastic or plastic bodies in static or 

dynamic contact, to build safe and energy-saving technologies and facilities. 

As already mentioned in several previous publications, the application of ultrasound in machining 

and surface plastic reinforcement is a promising and progressive direction in modern technology. 

Key words: surface plastic deformation, ultrasound, oscillations, emitter. 

 

 
Въведение: Ултразвуковите трептения 

представляват еластични вълни, които се 

разпространяват с определена скорост в 

материална среда – газове, течности и твърди 

тела.  

Тук се използва един принципно нов 

подход на звукови и ултразвукови приложения – 

програмата/метода MASTERSONIC. 

Оборудването за захранване 

MASTERSONIC е базирано на технологията 

MMM (мулти-функционална захранваща 

система), която произвежда високоефективна 

активна мощност при широколентови звукови и 

ултразвукови вибрации. 

Широколентовата и ултразвукова енергия 

(варираща от честота от инфразионна до 

домейна MHz) се разпространява чрез 

произволно оформени твърди структури, 

метални контейнери с тежки и много дебели 

стени и други различни механични структури. 

Тайната на приложението му е нова 

звукова / ултразвукова, многофункционална 

захранваща система (MMM Technology), която 

може да инициира звънене и релаксиращи, 
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модулирани, мултимодни механични колебания, 

включително хармоници и суб-хармоници.  

Системата предлага фин контрол и 

отлична повторяемост от програмирания 

интерфейс и произвежда високоефективна 

активна мощност, варираща до 50 kW. 

Многофункционални, мултимодални, 

модулирани звукови и ултразвукови вибрации 

(технологията MMM) могат да бъдат създадени 

при всяка тежка експлоатация, като произвеждат 

импулсни повтарящи се, фазови, честотни и 

амплитудни модули за насищане на вълни с 

вълни, които покриват и почистват 

изключително широка честотна лента.  

Такова звуково и ултразвуково 

въздействие създава еднородно и хомогенно 

разпределение на акустичната активност върху 

повърхността и вътрешността на вибриращата 

система, като същевременно се избягва 

създаването на стационарни и стоящи вълни, 

така че цялата вибрираща система да е напълно 

разбъркана.  

 

Разпространението на високоенергийни 

трептения в твърди тела е съпроводено с 

получаване на нови ефекти. Ултразвукът 

позволява да се повиши нивото на 

технологичните процеси при обработване на 

труднообработваеми материали. 

Показани са резултати от изследвания, 

проведени на опитна установка, при 

обработване на външни цилиндрични 

повърхнини чрез повърхностно пластично 

деформиране е ултразвук. 

 

Основното тук е определянето на 

оптималните стойности на скороста на 

обработка на детаилите и свързаното с нея 

напречно подаване на деформиращият 

накрайник. 

 

Схема на опитната установка: 

Изследването е проведено на установка за 

повърхностно пластично деформиране (ППД) с 

ултразвук, показана на фиг.1. Използван е 

универсален струг СУ404Т , ултразвуков 

генератор с мощност 1kW и реголируема 

честота от 5 до 40 kHz , пиезо-електричен 

ултразвуков излъчвател (глава) за ППД. 

На фиг.2 е показан общия вид на 

ултразвуковият излъчвател, работния 

инструмент с пружинно устройство. 

 
фиг.1 Опитна установка  

1-ултразвуков генератор; 2- опитен образец; 3- 

работен инструмент; 4- ултразвуков излъчвател; 5- 

пружинно устройство 

 

Скороста на ултра-звуково пластично-

повърхностно деформиране /обработка/ на 

повърхнините е ограничена от възможностите 

на струга – а именно от наличният план на 

скоростите : 45 , 63 , 90 , 125 , 180 , 250 , 355 , 

500 , 710 , 1000 , 1400 , 2000 об/мин. Като в 

настоящото измерване ще използваме три 

вида обороти – 45 , 63 и 90 об/мин. 

Стойноста на подаването , също 

зависи от възможностите на машината и е 

както следва : 

 
0,131 0,116 0,105 0,095 0,087 0,080 0,075 0,070 

0,262 0,233 0,210 0,190 0,175 0,160 0,150 0,140 

0,525 0,466 0,420 0,380 0,350 0,320 0,300 0,280 

1,050 0,933 0,840 0,760 0,700 0,640 0,600 0,560 

Надлъжно подаване в мм/оборот на С4004Т 

 

Като за настоящото иследване се използват шест 

от възможните подавания – 0,028   0,070   0,114   

0,210   0,380   0,525  мм / оборот. 

Закрепеният върху струга ултразвуков 

излъчвател е с вградено регулируемо пружинно 

устройство, настроено за реализиране на 

натисково усилие в границите на 60 ... 70 N.  

 

 

фиг.2 

Общ вид на ултразвуковата глава 
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Последователност 

Обработени са 18 броя еднотипни 

цилиндрични детайла, като ултра-звуково ППД 

е осъществено при три различни скорости на 

въртене - 45 , 63 и 90 об/мин  и шест 

различни подавания - 0,028   0,070   0,114   

0,210   0,380   0,525  мм / оборот. 

Изходните конструктивни параметри на 18-

те броя повърхнини са : 

- Диаметър – ф40 мм , дължина – 50 мм 

- Материал: нормализирана стомана марка 

С45 БДС_EN 682-1 

- Дължина на обработка/пластично 

повърхностно деформиране / - 40 мм 

- Изходна грапавост след грубо 

обстргване- Ra= 45 µm 

Еднаква изходна грапавост на опитните 

образци (Ra заг) е осигурена чрез контролно 

измерване с Уред за измерване на грапавост 

HUATEC SRT-6210. 

Всички детайли е обработен механично 

предварително на една и съща установка , при 

едни и същи режими на рязаве. 

Първоначалните заготовки са с размери Ø42 

мм , който се обстъргават до Ø40 мм. 

 

Реализирани са 18 различни обработки с три 

вида скорости и шест броя подавания при:  

- Работна честота подавана от Генератора 

към ултразвуковият излъчвател – 19 kHz 

- Работна мощност подавана от Генератора 

към ултр-звуковият излъчвател – 1 kWa 

- Амплитуда на трептене на работният орган 

на излъчвателя – 50 … 80 µm 

- Работен орган , завършващ със сферична 

част с диаметър R=6 мм. 

 
 

Резултати и графични зависимости  

Всички образци са предварително 

маркирани. 

Обработката е извършена последователно 

при установяване на образците върху струга - 

обстръргване грубо до изходната грапавост и 

последващо котролирано ултра-звуково 

пластично-поворъхностно деформиране на 

всеки образец. 

Измерена е получената междинна 

/изходна/ и окончателната грапавост на всеки 

образец и резултатите се записани в Таблица 1. 

Като измерената стойност на грапавоста ( Ra ) е 

извършено трикратно през 120 градуса на всяка 

цилиндрична повърхнина. Като в таблицата за 

записани / отчетени средно-аритметичните 

стойности. 

 

 

   Таблица 1. Окончателна грапавост Ra µm 

 

 Скорост на въртене     

обороти / минута 
45 63 90 

П
о

д
ав

ан
е 

  
м

м
 /

 

о
б

о
р

о
т 

0,028    0,65 0,75 1,25 

0,070    0,63 0,95 1,32 

0,114    0,75 1,25 2,5 

0,210    0,95 1,6 3,2 

0,380    1,25 2,5 4,5 

0,525   3,2 4,5 6,3 

 

Окончателната грапавост на опитните 

образци (Ra заг) е установена чрез контролно 

измерване с Уред за измерване на грапавост 

HUATEC SRT-6210 при спазването на всички 

необходими мерки за осигуряване на единство 

на измерванията. В това число и при спазване на 

стандарти БДС EN 10049:2014 Измерване на 

средна грапавост Ra и максимална изчислена за 

метални плоски продукти и БДС 

782:1979 Основни норми за взаимозаменяемост. 

Грапавост на повърхнините. Основни параметри 

и числови стойности 

 

Получените графични зависимости са 

показани на фигура 3. 

 

Фигура 3. 

 

 
 

Анализ на получените резултати и 

изводи: 

При това иследване е направен  

комплексен анализ на влианието на скороста и 

подаването при осъществяване на процесите на 

ултразвуково деформиране. 

От една страна категорично са 

определени стойностите на подаването в 

обхват до 0,030 .... 0,150 мм/оборот при който 

се получават минимални стойности на 

окончателната грапавост на обработваните 

цилиндрични повърхности при минимална 

себестойност на процесите. 
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При този обхват на подаването е 

реализиран стабилен и устойчив процес с много 

добри резултати на намаляване височината на 

грапавините, повишаване микротвърдостта и 

формиране натискови остатъчни напрежения в 

повърхностния слой на обработваната 

повърхнина. 

Видно от получените стойности на 

грапавоста при прилагане на различна скорост , 

с достатъчна точност се определя обхват на 

скороста на въртене от 45 до 90 оборота 

/минута , съответстращо на V от 5,5 до 11 

метра/минута. 

При тези определени обхвати на подаване 

и скорост на изпълнение на процеса е получена 

минимална окончателна грапавост и 

максимално повишаване на 

износоустойчивостта и трайността на 

обработените повърхнини, притежаващи 

възможността да издържат по-високи 

знакопроменливи натоварвания. 

Обработените /уякчени/ с ултразвук 

повърхнини на детайлите работят с по-голяма 

надежност. Износоустойчивоста им е 

значително по-висока.  

Конкретните резултати от настоящото 

иследване са : 

- Определени са конкретни стойности на 

скорост и подаване при който се получават 

максимални резултати при минимални разходи 

за осъществяване на процесите. 

- Поради малките натискови усилия, 

необходими за осъществяване на настоящото 

обработване, е постигната значително по-

ниска технологична и производствена 

себестойност. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ ВЪРХУ РЕОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТВЪРДОСТ НА 

КАУЧУКОВИ СМЕСИ 
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УХТ Пловдив – катедра „Машини и апарати в хранително-вкусовата 

промишленост“ 2, УХТ Пловдив – катедра „Техническа механика и машинознание“ 3 
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Резюме: Йонизиращите лъчения взаимодействат с материалите по специфичен 

начин изменяйки техния молекулен строеж и химичен състав. В резултат на това 

настъпват необратими промени във физико-химичните свойства на облъчваните 

материали. Това дава възможност за целенасочено модифициране на 

конструкционни и опаковъчни материали използвани както в хранителната 

промишленост, така и в други отрасли. Процесът на радиолиза се влияе от много 

външни фактори, което създава предпоставки за въздействие и управление в 

широки граници. В тази връзка, научни изследвания целящи получаване на данни 

относно ефекта от облъчване с йонизиращи лъчения върху характеристиките на 

различни материали при разнообразни условия на околната среда са изключително 

актуални. Настоящият доклад представя предварителни данни от изследване 

относно въздействието на β и γ лъчение върху реологични характеристики и 

твърдостта на каучукова смес предназначена за директен контакт с питейна 

вода. 

Ключови думи: реология, каучуков вулканизат, каучукова смес, йонизиращи 

лъчения, твърдост 

STUDY OF THE EFFECTS OF IONIZING 

RADIATION ON RHEOLOGICAL PROPERTIES 

AND HARDNESS OF RUBBER MIXTURE 

PAVEL GARCHEV1, DELYAN GOSPODINOV2, VILHELM HADJISKI3, YOSIF MUNEV3 

UFT Plovdiv – department of Machines and apparatus in food processing industry 2, UFT 

Plovdiv – department of Technical mechanics and machinery 3, … 

dgosp@abv.bg 2 

Abstract: Ionizing radiation affects the materials in specific ways altering their molecular 

structure and chemical composition. As a result irreversible changes occur in the chemical 

and physical properties of the irradiated materials. This provides an opportunity for 

purposeful modification of structural and packaging materials used in food processing 

industry as well as in other areas. The process of radiolysis is affected by many external 

factors which provides an opportunity for manipulation and control in wide boundaries. 

Therefore, scientific studies regarding the effects of ionizing radiation on various of 

materials in different environmental conditions are essential and needed. This report 

presents some preliminary data regarding the effects of β and γ radiation on rheological 

properties and the hardness of rubber mixture intended for direct contact with drinkable 

water. 

Key words: rheology, rubber, mixture, ionizing radiation, hardness 

 

1. Въведение 

Влагането на нови и иновативни 

съвременни материали в технологичното 

оборудване използвано в хранително-вкусовата 

промишленост е от съществено значение за 

неговото оптимизиране. По този начин могат се 

подобрят редица функционални показатели 

имащи отношение към работоспособност и 
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надеждност, енергийна ефективност, хигиенен 

дизайн, разходи за обслужване и ремонт и т.н. 

Технологичното оборудване използвано в 

хранително-вкусовата промишленост включва 

машини и апарати за производство и 

преработване на хранителни продукти и 

течности, хладилна и климатична техника, 

топлинни съоръжения, опаковъчно оборудване, 

оборудване за почистване и поддържане на 

подходящи хигиенни условия и спомагателна 

техника използвана за ремонт и техническа 

поддръжка. 

Използването на нови съвременни 

материали в технологиите за опаковане на 

хранителни продукти и течности създава 

предпоставки за по-продължително съхранение 

при максимално запазване на свежестта и 

хранителните показатели на опакованите 

продукти. Това от своя страна осигурява по-

благоприятни условия за транспортиране на по-

дълги разстояния и складиране за по-

продължителни периоди от време. 

Създаването на нови и усъвършенствани 

материали изисква прилагането на иновативни 

съвременни технологии за тяхното производство 

и преработване. Използването на йонизиращи 

лъчения е нова и перспективна област от 

технология на материалите, която привлича все 

по-голямо внимание на световната научна 

общност [1, 2]. 

Йонизиращите лъчения са потоци от 

частици с висока енергия, които при удар с 

електрони от електронната обвивка на атомите 

отдават енергия. В резултат на това орбиталните 

електрони получават достатъчно енергия за да 

се откъснат от орбитите си и да напуснат 

атомите. Получават се йони и свободни 

електрони. Когато този процес засегне електрон 

участващ във формиране на химична връзка 

между атоми изграждащи молекула, тази връзка 

се прекъсва – молекулата се „накъсва“. От 

засегнатата молекула се получават фрагменти в 

чиито атоми остават несвързани валентни 

електрони, поради което тези фрагменти 

представляват свободни радикали. Електроните 

които са напуснали атомите си, взаимодействат 

електростатично с други атоми и електрони в 

резултат на което губят енергията си и се 

превръщат в т.нар. „термични електрони“. 

Термичните електрони имат силно редуциращо 

действие. Протичащите редукционни процеси 

водят до образуване на допълнителни свободни 

йони. Образувалите се свободни радикали и 

свободни йони взаимодействат помежду си 

изграждайки нови молекули [1, 2, 3, 4]. 

В резултат на действието на 

йонизиращите лъчения в облъчваните материали 

настъпват необратими изменения както в 

молекулната им структура и молекулния им 

строеж, така и в химичния им състав. Това води 

до съществени изменения в техните физико-

химичните свойства [1, 2, 3, 4]. 

Като се има предвид специфичното 

действие на йонизиращите лъчения върху 

облъчваните материали, те могат да бъдат 

успешно използвани за тяхното модифициране с 

цел подобряване на техните характеристики. 

Процесът на радиолиза се влияе от много 

външни фактори, като: погълната доза, фазово 

състояние на околната среда, химичен състав на 

околната среда, химичен състав на облъчвания 

материал, фазово състояние на облъчвания 

материал, вида на междуатомните връзки в 

облъчвания материал и др. Големият брой 

влияещи фактори представлява възможност за 

управление на процеса, като по този начин 

могат да се постигнат желани резултати. 

Проведено е изследване целящо 

получаване на данни относно въздействието 

йонизиращи лъчения върху реологичните 

вулканизационни характеристики на каучукова 

смес в условия на инертна атмосферна среда при 

стайна температура. Изследваната каучукова 

смес е на базата на EPDM каучук, която е 

сертифицирана за контакт с питейна вода. 

Изполва се за изработване на уплътнителни 

елементи влагани в битови и промишлени водни 

нагреватели. 

2. Материали и методи 

От изследваната каучукова смес се 

подготвят пробни тела, които се разделят в две 

групи. Всяка група включва пробно тяло от 

невулканизирана каучукова смес, което е 

предназначено за реологично изпитване и 

определяне на вискозитет по метода на Моней, и 

вулканизирано пробно тяло за измерване на 

твърдост по метода на Шор А. 

Пробните тела от първата група се 

подлагат на изпитание без да са били изложени 

на въздействието на йонизиращи лъчения, а 

пробните тела от втората група се облъчват с 

йонизиращи лъчения. Облъчването се извършва 

в модифицирана атмосферна среда съставена от 

газ аргон. За целта е изработена лабораторна 

облъчвателна установка, представляваща 

херметична камера (фиг. 1) в която се поставят 

облъчваните пробни тела, заедно с източник на 

йонизиращо лъчение. 

След поставяне на пробните тела и 

източника на йонизиращи лъчения в камерата, 

тя се запечатва, херметизира се и посредством 

вакуум помпа през сферичен кран се изтегля 

въздуха от нея. През втори сферичен кран в 
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камерата се вкарва газ аргон до установяване на 

надналягане от 0,2 MPa. 

 
Фиг. 1. Използвана лабораторна облъчвателна 

установка 

За облъчване на пробните тела се 

използва закрит източник на йонизиращо 

лъчение съдържащ активен елемент с 

техногенен радионуклид 60Co. Активният 

елемент на източника представлява пореста 

сфера от органична смола с диаметър 1 mm в 

чиито пори чрез йонна обмяна са вкарани йони 

на 60CoCl2. Тя е запечаната в неразглобяема 

капсула отлята от епоксидна смола. Капсулата 

има формата на диск с диаметър 25 mm и 

дебелина 3 mm (фиг. 2). Активността на 

източника е 4,5 MBq към момента на започване 

на експеримента. 

 
Фиг. 2. Схема на използвания закрит източник 

на йонизиращо лъчение 

Техногенният радионуклид 60Co е с 

период на полуразпад от 5,27 години (1925,28 

дни). Претърпява β¯ разпад в стабилно 

възбудено ядро на 60Ni при което се излъчват 

електрони (β лъчение) със средна енергия от 

96,41 keV [6]. Спектъра на β лъчението е 

показан на фигура 3. 

 

Фиг. 3. Спектър на β лъчението излъчвано при 

разпада на 60Co [6] 

Полученото възбуденото ядро на 60Ni в 

последстие преминава в основното си 

невъзбудено състояние, като електрони 

прескачат от по-високи към по-ниски 

електронни орбити в резултат на което се 

излъчват фотони с енергия в областта на γ 

лъченията. Енергийните стойности на 

излъчваните фотони са дадени в таблица 1. От 

нея се вижда, че 99,85% от разпадите излъчват 

фотон с енергия от 1,17 MeV и 99,98% от 

разпадите излъчват фотон с енергия 1,33 MeV. 

Вероятността един разпад да излъчи и двата 

високоенергийни фотона е 99,83%. 

Таблица 1. Енергия и интензитет на 

излъчваните фотони при разпад на 60Co [6] 

Енергия, keV Интензитет, % 

347,14 0,0075 

826,10 0,0076 

1173,228 99,85 

1332,492 99,9826 

2158,57 0,0012 

2505,692 2,0.10-6 

 

Пробните тела се разполагат в камерата 

около източника, а самият източник е поставен в 

специално изработена метална основа, която е 

показана на фигура 4. 

Облъчваните пробни тела се поставят в 

пространството над източника и под него, като 

подреждането е такова, че да се осигури 

максимална близост до активния елемент на 

източника. По този начин облъчваните образци 

се излагат на по-голама мощност на дозата. 
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Схема на разполагане на образците около 

активния елемент на източника е показана на 

фигура 5. 

 
Фиг. 4. Тримерен модел на метална основа за 

използвания източник на йонизиращо лъчение 

 

Фиг. 5. Схема на разположение на пробните 

тела около активния елемент на източника 

Реологичното изпитване се извършва 

като образеца от невулканизирана каучукова 

смес се притиска между два диска, които са 

нагрети до температура 180° С (фиг. 7). Към 

единият от двата диска се подава въртящ 

момент. Измерва се съпротивителния момент, 

който представлява вискозитета по Моней. Той 

характеризира вътрешното триене между 

молекулите на каучуковата смес. Измерването 

на вискозитета продължава 3 минути, като 

получените стойности се представят графично – 

визкозитетът се нанася по оста Y, а по оста X се 

нанася времето. Получава се т.нар. 

„вулканизационна крива“ (фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Вулканизационна крива 

Първоначално се регистрира спад на 

вискозитета, което е следствие от повишаване на 

температурата на каучуковата смес. След това 

започва повишаване на вискозитета, което се 

дължи на началото на процеса на вулканизация 

– образуване на напречни връзки между 

макромолекулите на каучука и пространствено 

омрежване на структурата му. При достигане на 

ниво на оптимална вулканизация темпът на 

нарастване на вискозитета намалява и кривата 

формира плато. 

За измерване на твърдост по Шор А от 

изследваната каучукова смес се формоват и 

вулканизират пробни тела с формата на диск, 

като техния диаметър е 32 mm, а дебелината им 

6 mm. Формоването и вулканизирането на 

пробните тела се извършва на лабораторна 

вулканизационна преса (фиг. 8). 

 

Фиг. 7. Използван стенд за определяне на 

вискозитет на каучукова смес и получаване на 

вулканизационна крива 

 

Фиг. 8. Използвана лабораторна 

вулканизационна преса за формоване и 

вулканизиране на пробни тела за определяне на 

твърдост по Шор А 

Изследваните пробни тела престояват в 

камерата на облъчвателната установка, където 
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са подложени на въздействието на 

йонизиращото лъчение излъчвано от източника, 

в продължение на 96 дни. Средната температура 

за споменатия период от време е 12,4° С, с 

минимална и максимална стойност съответно 

11,0° С и 14,5° С. 

Погълнатата доза се определя на база 

изчислена теоритична стойност за мощността на 

дозата в точките където са разположени 

пробните тела. За целта се използва следната 

формула за мощността на дозата от γ лъчението: 

2..4

....3600

X

fEA
D

en




  (1) 

където: 

 A – активност на източника, 

 E – енергия на фотон (от табл. 1), 

 f – интензитет на фотон с енергия 

Е (от табл 1), 

 μen – масов коефициент на 

поглъщане (от табл. 2), 

 X – разстояние от източника, 

 D – мощност на дозата. 

Използваните стойности за масовия 

коефициент на поглъщане μen са дадени в 

таблица 2. 

Таблица 2. Използвани стойности за масов 

коефициент на поглъщане μen [7] 

Енергия на фотон, keV μen, cm2/g 

347,14 2,87.10-2 

826,10 2,88.10-2 

1173,228 2,67.10-2 

1332,492 2,67.10-2 

2158,57 2.35.10-2 

2505,692 2,06.10-2 

 

Очакваната (теоритична) мощност на 

дозата от β лъчението се определя на база 

таблични стойности от [5]. 

Облъчените пробни тела се подлагат на 

реологично изпитание с цел снемане на 

вулканизационна крива, като се измерва и 

твърдостта по Шор А. 

Сравняват се вулканизационните криви 

на облъчваната смес и на необлъчваната смес, 

както и стойностите за твърдостта по Шор А 

преди и след облъчване. 

3. Резултати и обсъждане 

На фигура 9 са показани 

вулканизационните криви на облъчваната и на 

необлъчваната смес. 

Ясно се вижда изменението в характера 

на вулканизационния процес след облъчване с 

йонизиращото лъчение от 60Co. И в двата случая 

омрежването на структурата започва в един и 

същи момент, но при облъчената смес то 

протича по-бавно и кривата не формира ясно 

изразено плато. Това свидетества за накъсване 

на молекулите и намаляване на относителната 

молекулна маса на каучуковата смес. 
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Фиг. 9. Изменение на вулканизационната крива 

на изследваната каучукова смес след облъчване 

Твърдостта на вулканизираната смес, 

която не е била облъчвана е 67 единици по Шор 

А, а на сместа която е била облъчена твърдостта 

е 76 единици по Шор А. Това е увеличение с 

13,4%. 

Изчислените стойности за погълнатата 

доза за облъчените образци варират в границите 

от 6 kGy до 9 kGy. 

4. Заключение 

Проведени са реологични изпитания на 

пробни тела от EPDM каучукова смес, които са 

били подложени на въздействието на 

йонизиращи лъчения излъчвани от радиоактивен 

източник с техногенен радионуклид 60Co при 

условия на инертна атмосферна среда. 

Получените данни са сравнени с резултатите от 

реологични изпитания на пробни тела, които са 

от същата каучукова смес, но не са били 

облъчвани. На база проведения сравнителен 

анализ са получени данни даващи представа за 

ефекта от йонизиращите лъчения върху 

вулканизационните характеристики на 

каучуковата смес. 

Проведен е сравнителен анализ на 

експериментално получени данни за твърдостта 

на каучуков вулканизат от EPDM каучукова 

смес чрез който се дава представа за характера 

на измененията в механичните свойства в 

резултат на облъчване с йонизиращи лъчения в 

инертна атмосферна среда. 
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 АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА 

МАТЕМАТИЧЕСКОТО ОЧАКВАНЕ НА ОПТИМАЛНА 

ПАРАБОЛИЧНА ГРАНИЦА НА ВИНЕРОВ ПРОЦЕС 

АТАКАН САЛИМОВ 

Технически Университет София - филиал Пловдив 

atakan@abv.bg  

Резюме: Изследваме задача, в която се търси оптимална параболична граница в 

даден интервал [0, T] на Винеров процес, започващ от точката 0. Винеровият процес 

е случаен процес, който наподобява движението на частици под действието на 

хаотични удари на молекули, и често е наричан с името Брауново движение с 

непрекъснато време. Ето защо подобни задачи са известни като задачи за намиране 

на оптимални параболични граници за Брауново движение.  

Ключови думи: оптимална параболична граница, случаен процес, Винеров процес  

 

 

ALGORITHM FOR CALCULATING THE MATHEMATICAL 

EXPECTATION OF THE OPTIMAL PARABOLIC LIMIT OF A 

WINER PROCESS 

ATAKAN SALIMOV 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

atakan@abv.bg  

Abstract: We investigate a problem in which an optimal parabolic boundary is sought in a 

given interval [0, T] of a Wiener process starting from point 0. The Wiener process is a 

random process that resembles the motion of particles under the action of chaotic impacts 

of molecules, and is often called the continuously moving Brownian motion. That is why such 

problems are known as problems for finding optimal parabolic limits for Brownian motion. 

Key words: optimal parabolic boundary, random process, Wiener process 

 

1. Въведение 

Постановка на общата задача: Нека Wt е винеров 

процес, започващ от точката 0, т.е. W0 = 0, и T e 

фиксирано реално положително число. Нека )(t  е 

намаляваща функция,  дефинирана в интервала 

 ,0  и такава, че: 

1) 0)0( z ; 2) 0)( T ; 

3) kT  )()0(  ,               (1) 

 

където k и z0 са произволни реални положителни 

числа и нека с  означим следната случайна 

величина: 
 

 )(:)0min tWt t              (2) 

 

 Търсим функция )(t , удовлетворяваща 

горните условия (1), и максимизираща 

математическото очакване:  
 

 TE  1).(  

 

В настоящата работа ще се ограничим в множеството 

от начупени линии )(t , отговарящи на условията 

(1) и ще намерим оптимална такава  в класа на тези 

начупени линии, която е решение на поставената 

задача. Симвоолните пресмятания в работат са 

извършени в помощта на системата си символни 

пресмятания Wolfram Mathematica  12.1. Дефинициите 

и общите свойства на Винеровия процес и останалите 

понятия, използвани в работата, са описани в [1],[2], 

[3], [5], а специалните интеграли в [4]. 

 

Алгоритъмът, описан в следващите стъпки,  

пресмята  математическото очакване  TtE 1)(  и 

определя оптималната параболична граница на 

Винеров процес, която е начупена линия )(t , 

удовлетворяваща условията:  

kTTz  )()0(,0)(,)0( 0  .       
 

1. Обща схема. Разглеждаме Винеров процес, 

започващ от точката 0 и разделяме интервала от  време 

(0,Т) на N на брой равни части. Разглеждаме следния 
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дискретен управляем модел с хоризонт N, който е 

изобразен графично на фиг. 1: 

 

 
Фиг. 1 

ф

и

г

.

6

.

1

.   

1) Пространство на състоянията X =(0, ) {*}, 

където *  е изолирана точка; 

2) Нека наклона  на границата на съответния 

подинтервал (tn-1, tn) е  ( - аn), т.е. 

Nnttazz nnnnn ,1,))(( 11   . 

Нека = tn -tn-1 ; 

3) Неформално описание на преходната 

функция:  

Ако е избрано управление аn и на интервала 

време (tn-1, tn) Винеровият процес достигне до 

границата, то преминаваме в състояние {*} и 

край на управлението. В противен случай 

Винеровия процес ще е W
nt

= xn и 

преминаваме в състояние zn-xn.  

4) Oпределяне на  величината 

   ntTtn xWER
n
  |1)( .  

Ще пресметнем nR  чрез представянето 

nnn rrR ,2,1  , където определяме r1,n  като 

величина, която получаваме при достигане на 

границата, т.е. при попадане в състояние {*}, 

(виж фиг. 1.), а в противен случай - 

величината r2,n . 
 

2. Oпределяне на величината 

   ntTtn xWER
n
  |1)( : 

 

a) Ще определим величината  r1,n .  

Нека = tn -tn-1. 

При определяне на  r1,n  можем да 

разглеждаме интервала  (0,  )  вместо  

интервала (tn-1, tn). Нека с А означим нарастването 

на Винеровия процес от точката xn-1  до точката y0, 

т.е.  А = y0 -xn-1 , където y0 e точката, в която 

процесът е достигнал границата в момент t от 

интервала (0, ). 

Според 2)  на дискретния модел от по-горе имаме 

(-an) = 


 1nn zz
 и тогава  лесно се съобразява,че в 

координатаната система ytO 
1  графиката на 

линейната функция y1 = (-an).t + zn-1 - zn относно 

аргумента t минава през точките Zn ( ,0) и Zn-1(0, zn-1 

- zn), съответно с координати в ytO 
1 . (фиг. 1.) 

Можем да представим A = (zn -xn-1) +  (y0  - zn), но 

(y0  - zn) е всъщност ординатата на точката y0 в 

координатната система ytO 
1 . И понеже y0y1(t), то 

(y0  - zn) = (-an).t + zn-1 - zn  и за A  получаваме: 

A = zn-1 - xn-1  - an..t 

Тази величина трябва да се умножи по 

плътността границата да бъде достигната в момент t 

и полученото произведение да се интегрира от 0 до 
. 

От своя страна тази плътност съвпада с 

вероятностната плътност за това, Винеров процес със 

с отместване а (т.е Xt = Wt + а.t) да достигне нивото 

zn-1 - xn-1. Тази вероятностна плътност е равна на: 
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Окончателнo получаваме за r1,n : 
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b) Определяне на r2,n.  
 

Нека имаме W
nt

= xn  и Wt  не достига 

границата в интервала (tn-1, tn).Нека с B означим 

нарастването на процеса от точката xn-1  до точката yn, 

в която Винеровият процес достига своя максимум в 

интервала (tn-1, tn),т.е 
 

B = xn - xn-1 + R [n+1, N],  
 

където R[n+1, N]  е нарастването на процеса от нивото xn  

- xn-1   до точката yn  след момента tn-1, което ще зависи 

от zn - xn и управленията аn+1, an+2, …aN .   

  

Вероятностната плътност да достигнем xn без да се 

стига до границата съвпада с тази, Винеров процес със 

отместване аn да се окаже в околност на точката xn  - xn-

1 + zn-1  - zn   (или  xn  - xn-1 + an ) без да достига до 

нивото zn -1 - xn-1. 
 

Тази вероятностна плътност при полагането  

x = xn  - xn-1 +an  и z = zn-1 - xn-1  е равна на:  
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като е използвана зависимостта  zn =  zn-1 - an  от 2) 

на дискретния модел в 1. 
 

Така получаваме за r2,n : 
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Полагаме y = xn - xn-1 окончателно получаваме за r2,n:                               
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За да определим R = r1,n + r2,n  удобно е да се използва 

принципа на Белман, тъй като r1,n  зависи от разликата 

zn-1 - xn-1,а  r2,n  - от разликата zn  - xn. 

3. Пресмятане на nR  чрез представянето 

nnn rrR ,2,1  . 

 

Нека    fn(zn-1 - xn-1) =  R Nnn aaa

Nn

,...,,

],[
1 (zn-1 - xn-1)  

             fn+1(zn - xn) = R ]21 ,...,,

],1[
Nnn aaa

Nn


  (zn - xn) 

 

Получаваме следното уравнение за рекурентно 

пресмятане на функциите (fn), n= 1,2, …, N-1, N: 
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           Във втория интеграл zn зависи от an и fN = 0. 
 

3) a) Полагаме x = zn-1 - xn-1 ,   = zn - zn-1 , an = 
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Преминавайки от erf(x) към функцията на Лаплас, 

получаваме за I2 от по-горе: 
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От тези резултати  и от  I = I1 + I2  окончателно 

получаваме за I: 
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което всъщност е първият член във формулата за fn(x) 

от 3) a).                        
 

3.b) Пресмятаме: 
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ANALYSIS OF THE GROWTH OF BUSINESSES 

UTILIZING THE KANBAN AND KAIZEN 

METHODOLOGY DURING COVID-19 

STELA STOYKOVA 
Technical University Sofia – Plovdiv Branch,  

stelastoikova21@gmail.com 

Abstract: An analysis of the impact of the implementation of Kanban methodology on the 

economic growth of business organizations is presented. The analysis utilizes accurate 

data of the current economic situation. A comparison is made between the economic 

growth of businesses that implement the Kanban methodology and businesses that do not 

implement the Kanban methodology during the Covid-19 outbreak. The analysis proves 

that the Kanban methodology is a valuable tool for positive economic growth in situations 

of economic strain. An additional analysis of the impact of the implementation of Kaizen 

methodology on the efficiency of healthcare organizations is presented. The analysis 

utilizes accurate data of the current healthcare situation. A comparison is made between 

the efficiency of healthcare facilities that implement the Keizen methodology and those  

that do not implement the Kaizen methodology during the Covid-19 outbreak. The analysis 

proves that the Kaizen methodology is a valuable tool for positive efficiency in situations of 

healthcare strain.  

 

Key words: Kanban, Kaizen, economic growth, Covid-19, business, healthcare 

management, Lean manufacturing, Just-in-time manufacturing, production system, quality, 

safety, efficiency, improvement.  

АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПОЛЗВАЩИ КАНБАН И 

КАЙЗЕН МЕТОДОЛОГИИ ПО ВРЕМЕ НА 

КОВИД-19 

СТЕЛА СТОЙКОВА 
Технически университет София – филиал Пловдив,  

stelastoikova21@gmail.com 

Abstract: Представен е анализ на икономическия растеж на бизнес организации, 

използващи методологията Канбан. Анализът е основан на прецизна информация за 

съвременната икономическа ситуация. Направено е сравнение между 

икономическото развитие на бизнес организации, които  прилагат Канбан 

методологията и тези, които не я прилагат по време на епедемията Ковид-19. 

Анализът доказва, че методологията Канбан е полезен инструмент за запазване на 

положителен икономически растеж при бизнес организациите в условия на 

икономическo напрежение. Представен е допълнителен анализ на ефективността 

на здравни заведения и  организации, използващи методологията Кайзен. Анализът е 

основан на прецизна информация за съвременната здравна ситуация. Направено е 

сравнение между ефективността на здравни заведения и организации, които  

прилагат Кайзен методологията и тези, които не я прилагат по време на 

епедемията Ковид-19. Анализът доказва, че методологията Кайзен е полезен 

инструмент за запазване на положителна ефективност при здравните заведения в 

условия на икономическo напрежение и здравна криза.   

 

Key words: Канбан, Кайзен, икономически растеж, Ковид-19, бизнес, мениджмънт 

на здравните заведения, стегнато производство, производство „Точно на време“, 

производствени системи, качество, ефективност, безопасност.  
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1. Introduction to Kanban methodology. 

     Initially, Kanban arose as a scheduling 

system for lean manufacturing, originating from the 

Toyota Production System (TPS). In the late 1940s, 

Toyota introduced “just in time” manufacturing to 

its production. The approach represents a pull 

system. This means that production is based on 

customer demand, rather than the standard push 

practice to produce goods and push them to the 

market. Their unique production system laid the 

foundation of Lean manufacturing or simply Lean. 

Its core purpose is minimizing waste activities 

without sacrificing productivity. The main goal is to 

create more value for the customer without 

generating more costs.  

     Kanban is a method of regulating the flow 

of goods both within the factory and with outside 

suppliers and customers. It is based on automatic 

replenishment through signal cards that indicate 

when more goods are needed. The system takes its 

name from the cards that track production within a 

factory. It was first implemented as a scheduling 

system for lean manufacturing and just-in-time 

manufacturing (JIT) by Taiichi Ohno in the Toyota 

manufacturing plants. The aim of the Kanban 

system was to improve manufacturing efficiency. 

The Kanban methodology is visualized in Fig. 1. – 

it is evident that Kanban is mainly a pull type 

production strategy.   

 
Fig. 1. Kanban methodology illustration. 

   1.1. Kanban implementation. 

    In the implementation of Kanban, the first 

step is to visualize the current process, just as it is, 

in order to localize the bottlenecks. Then work-in-

progress (WIP) limits are introduced, and a path of 

evolution is followed that may or may not modify 

or replace the current process over time. This 

involves assigning explicit limits to how many 

items may be in progress at each workflow state. 
One of the main benefits of Kanban is to establish 

an upper limit to work in process inventory to avoid 

overcapacity. A goal of the Kanban system is to 

limit the buildup of excess inventory at any point in 

production. Limits on the number of items waiting 

at supply points are established and then reduced as 

inefficiencies are identified and removed. Whenever 

a limit is exceeded, this points to an inefficiency 

that should be addressed.  

The last step is measuring the lead time  and 

cycle time and optimizing the process to make these 

parameters as small and predictable as possible. 

Lead time is the total time it takes to fulfil an 

obligation to a customer such as responding to an 

enquiry. Cycle time is the total time it takes for an 

internal process to run. Lead time may include the 

cycle time of multiple internal processes and delay 

time between processes. Since problem areas are 

highlighted by measuring lead time and cycle time 

of the full process and process steps, Kanban has 

become an effective tool to support running a 

production system, and an excellent way to promote 

improvement.  

         1.2 Kanban application process. 

The Kanban application process was 

defined by Toyota as ruled by six tenets. These 

tenets are as follows [1]: 

- Each process issues requests (Kanban) to 

its suppliers as it consumes its supplies. 

- Each process produces according to the 

quantity and sequence of incoming requests. 

- No items are made or transported without 

a request. 

- The request associated with an item is 

always attached to it. 

- Processes must not send out defective 

items, to ensure that finished products will 

be defect-free. 

- Limiting the number of pending requests 

makes the process more sensitive and 

reveals inefficiencies. 

Following these core tenets allows the appropriate 

application of Kanban methodology to the 

production system. This is a direct implementation 

of a lean pull scheduling system and as such leads 

to eliminating waste from inventory and 

overproduction. The application of a Kanban 

system can eliminate the need for physical 

inventories, instead relying on signal cards to 

indicate when more goods need to be ordered. 

 

2. Analysis of the effect of Kanban on 

businesses under economic strain.  

 The implementation of Kanban in the 

production system leads to numerous benefits for 

the business organization. The benefits realized in 

the level of the production system affect the overall 

state of the business organization in the market - its 

market share and growth opportunities. 

2.1. Benefits of Kanban. 

One of the key benefits of the introduction 

of the Kanban methodology to the production 

process is the reduction in inventory. Studies show 

that Kanban will reduce inventory, on average, by 
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25% to 75% [2]. This introduces a significant cost 

reduction in terms of rent, electricity, and storage 

space as well as holding fees. In addition, the space 

freed by the implementation of a Kanban system 

can be used for future expansions or new 

opportunities.  

The second key benefit of Kanban 

implementation concerns the improved workflow. 

The visually organized environment ensures all 

parts are easily found and continually stocked. The 

speed of moving from one task to another is 

significantly reduced by the creation of clearly 

marked flow lanes, Kanban cards, and clearly 

marked labels. 

The third key benefit of applying Kanban to 

production systems regards the prevention of 

overproduction. Overproduction is one of the seven 

original wastes (activities with no added value) of 

the TPS methodology. Overproduction waste results 

from producing in larger quantities or at larger 

speeds than is required by customer demand. The 

causes of overproduction include: large batch sizes, 

unreliable process, unstable schedules, unbalanced 

cells or production departments, inaccurate demand 

forecasts. After Kanban implementation parts are 

only created at the visual signal by the Kanban 

label, thus inventory is much less likely to be 

overproduced. The result are significant savings in 

terms of the holding of stock and inventory.  

The benefits of implementing Kanban affect 

positively the growth of businesses that implement 

the Kanban methodology in their production 

systems. This means that some of the negative 

impacts of an economic strain event such as the 

SARS-COV-2 outbreak of 2020 and 2021 can be 

reduced by the proper implementation of the 

Kanban methodology.  

2.2. Kanban’s effect on business growth 

during Covid-19. 

The outbreak of Covid-19 (SARS-COV-2) 

has sparked fears of an impending economic crisis 

and recession. Social distancing, self-isolation and 

travel restrictions have led to a reduced workforce 

across all economic sectors and caused many jobs to 

be lost. The outbreak has put serious economic 

strain on business organizations to react more 

adequately and rapidly to the changes in customer 

demand in order to be able to retain their customer 

base and market share.  

Since the  implementation of the Kanban 

Methodology improves responsiveness to changes 

in demand, some sectors that had implemented  

Kanban systems prior to the outbreak realized 

positive economic growth by expanding into new 

market segments. These sectors include delivery 

services, IT, electronics manufacturing, electrical 

appliances manufacturing and have shown ability to 

adapt to this fast change in customer demand as 

well as having maintained high levels of customer 

satisfaction. The effect of Covid-19 outbreak on the 

growth of businesses by sectors with implemented 

Kanban systems (in blue) and businesses without 

implemented Kanban systems (in red) is presented 

in   Fig. 2. It regards a sample of some of the 

business sectors world-wide that were affected by 

the economic impact in the period January 2021 to 

April 2021,[3]. 

Fig. 2. Economic growth by business sector. 

As evidenced  by Fig. 2. and Table 1. 

businesses with Kanban systems implemented prior 

to the outbreak suffer fewer negative effects and 

economic strain during the outbreak and show 

positive economic growth even during the outbreak 

period.  

Table 1. Growth by sector. 

Sector Growth, % 

Delivery Services 67 

IT 63 

Electronics 48 

Electrical Appliances 33 

Automotive Industry -10 

Agriculture -33 

Tourism -48 

Publishing -55 

While businesses without Kanban 

implementation suffer more severe economic losses 

during the outbreak and show a negative growth. 

Negative growth is a contraction in business sales or 

earnings. It is also used to refer to a contraction in a 

country's economy, which is reflected in a decrease 

in its gross domestic product (GDP) during any 

quarter of a given year. Negative growth is typically 
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expressed as a negative percentage rate as shown in 

Fig. 2. And Table 1.    

  Unlike a predictive system, Kanban 

immediately reacts to the environment, which 

means that businesses that had applied the Kanban 

methodology before the Covid-19 outbreak had a 

higher chance of adapting to this drastic change to 

the business environment and the economic strain 

imposed by it. Since Kanban systems rely on the 

pull production strategy, the lag time between a 

shift in demand and a shift in production is almost 

non-existent. This makes possible for businesses to 

react rapidly to the change in customer demand and 

adjust their production cycles to it. This approach 

minimizes the risk of obsolete inventory because 

inventory is only created as it is needed. 

Furthermore, it causes reductions in storage and 

handling costs, which again alleviates economic 

strain over the businesses that apply the Kanban 

methodology.    

3. Introduction to Kaizen methodology.  

   Kaizen is the Japanese word for 

‘improvement’ or ‘change for the better’. In 

business, Kaizen refers to activities that 

continuously improve all functions and involve all 

employees from the CEO to the assembly line 

workers. It also applies to processes, such as 

purchasing and logistics, that cross organizational 

boundaries into the supply chain. This methodology 

has been applied in healthcare, psychotherapy, life-

coaching, government, and banking as well as 

various industrial and business sectors. By 

improving standardized programs and processes, 

Kaizen aims to eliminate waste. Kaizen was first 

practiced in Japanese businesses after World War II, 

influenced in part by the American business 

methodology and quality-management teachings, 

and most notably as part of The Toyota Way [4]. It 

has since spread throughout the world and has been 

applied to environments outside business and 

productivity. 

    Kaizen is a Japanese business philosophy 

focused on making constant improvements. Its 

underlying concept stresses there will always be 

room for improvement. Fundamentally, Kaizen 

aims to improve all activities and processes and 

eliminate waste and excess. This methodology 

emphasizes the implementation of quality and 

efficiency continuously and by involving all 

employees in the process of improvement.  

3.1. Kaizen implementation. 

   Kaizen can be implemented in many ways: 

as an individual, with a small-team approach, in a 

boardroom. A key part of Kaizen  implementation is 

the ‘continual’ aspect of its improvements – this is 

not a one time event, but a methodology that must 

be maintained and encouraged for years to come. It 

is with the steady maintenance of Kaizen that true 

transformations occur.  

    Since Kaizen is a process-focused 

philosophy of change and improvement, it focuses 

on small but impactful changes to the production 

process that ultimately lead to big profits in their 

long-term implementation. In the Kaizen 

philosophy changes to the production process are 

usually brought on by suggestions from. This 

approach requires support from the bottom-up and 

from the top-down – both management and 

employees need to come forward with improvement 

suggestions and those suggestions should be 

implemented based on their merit to improving 

quality and efficiency and not based on their source.  

   A facility, which implements the Kaizen 

methodology, operates on the notion that every 

individual and his or her ideas are an asset to the 

company [5]. An environment where mutual respect 

and positive recognition are fostered will prompt 

open communication. Improvements can only be 

made when people are willing to voice suggestions, 

thus suggestions are encouraged through various 

positive reinforcement methods such as bonuses, 

additional vacation days or recognition. This is 

especially beneficial in times of economic strain 

when front-line employees can offer improvement 

techniques adequate to the current business 

environment. This also shows that Kaizen is largely 

self-motivated and because it is driven by individual 

input and execution, company results can vary. 

     Improvements only happen when things are 

done right, so an improper implementation 

of Kaizen does little good. It takes dedication, 

commitment, and an underlying understanding of 

the philosophy of Kaizen to implement the Kaizen 

methodology properly. 

3.2. Kaizen application process. 

The Kaizen application process is defined 

as ruled by four tenets. These tenets are as follows 

[6]: 

- Discard conventional, fixed ideas. 

- Approach all problems concerning the 

production process as solvable.  

- Question current practices and their 

efficiency. 

- Use the '5whys' approach to realize the 

root cause of a problem. 

Following these core tenets allows the appropriate 

application of Kaizen methodology to the 

production process. The goal of Kaizen - continual 

improvement - is obviously desirable. Businesses 

dotting the globe have implemented this lean 
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methodology to augment profits, improve safety, 

increase customer retention, and boost employee 

satisfaction. 

4. Analysis of the effect of implementation 

of Kaizen in healthcare.  

  Kaizen is a philosophy meant to promote 

improvement; its benefits are the improvements 

themselves. Kaizen implementation in all forms has 

been shown to radically improve working 

environments – saving companies millions of 

dollars while making employees healthier and 

happier.  

Kaizen champions the notion that small 

changes in the workplace can result in increased 

profits, lower employee safety risks, and better 

utilization of resources. This notion is of special 

value to the current healthcare situation regarding 

Covid-19 outbreak, where hospitals around the 

world are trying to obtain maximum efficiency in 

their day-to-day operations combined with lowering 

the healthcare risks to both hospital employees and 

patients.  

A beneficial approach to Kaizen 

methodology implementation in healthcare is the 

total involvement approach. The Kaizen total 

involvement approach to improvements follows a 

set of rules, policies, directives, and procedures 

established by management. The four basic steps in 

making continual improvement involve:  

- Plan: recognize an opportunity and plan a 

change. 

- Do: test the implemented change by 

carrying out a small-scale study.  

- Check: review the test, analyze the results 

and identify necessary key improvements. 

- Act: take immediate action to realize and 

implement the necessary improvements. 

These activities comprise the total involvement 

approach also known as the PDCA cycle or 

Deming's cycle for quality improvement. This 

approach to decision-making in healthcare 

management has been widely implemented in 

Western European and Canadian hospitals and 

healthcare facilities for several decades. The 

implementation of the Kaizen total involvement 

approach to improvements in these facilities is 

partially the reason why those facilities report 

higher efficiencies in their response to healthcare 

crises such as the Covid-19 outbreak. The efficiency 

of health-care facilities is a multi-dimensional factor 

combining the rapidity of response to the healthcare 

crisis, the efficacy of the healthcare solutions and 

the safety of personnel and patients.   

The effect of Covid-19 outbreak on the 

efficiency of healthcare facilities by locations with 

implemented Kaizen systems (in green) and 

facilities without implemented Kaizen systems (in 

blue) is presented in   Fig. 3. It regards a sample of 

some of the healthcare facilities world-wide that 

were affected by the economic and health impact 

of Covid-19 outbreak in the period January 2021 to 

April 2021,[7]. 

Fig. 3. Healthcare facility efficiency. 

As evidenced  by Fig. 3. and Table 2. 

healthcare facilities and hospitals with Kaizen 

systems implemented prior to the outbreak suffer 

fewer negative effects and economic strain during 

the outbreak and show positive efficiencies even 

during the outbreak period. While healthcare 

facilities without Kaizen implementation in the 

regions of Central and Eastern Europe, and 

Southern America suffer more severe economic 

losses during the outbreak and show a negative 

efficiency.  

Table 2. Efficiency of healthcare facilities. 

Healthcare facility by location Efficiency,% 

Canada 69 

Japan  64 

Western Europe 52 

Central Europe -10 

Eastern Europe -25 

Southern America -33 

 

   This means that facilities with negative 

efficiencies would benefit from implementing the 

Kaizen methodology in the future. Since Kaizen is 

largely self-motivated and because it is driven by 

individual input and execution, the gradual change 

towards implementing the Kaizen methodology 

should be initiated by healthcare professionals and 

healthcare management specialists in the affected 

regions.  

   The Kaizen methodology promotes gradual 

improvements in efficiency, quality and safety 

implemented through simple but continuous 

changes. Thus, the Kaizen methodology is a 
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valuable tool in both cases of healthcare strain and 

economic strain.  

5. Conclusion.  

   The implementation of Kanban methodology 

to production systems prior to the Covid-19 

outbreak has a positive effect over the economic 

growth of the business organizations associated 

with those production systems. The business 

organizations that had the foresight to implement 

the Kanban lean manufacturing pull strategy suffer 

less economic strain during the outbreak, since 

Kanban immediately reacts to the environment. 

This means that businesses that had applied the 

Kanban methodology before the Covid-19 outbreak 

had a higher chance of adapting to this drastic 

change to the business environment and the 

economic strain imposed by it. Since Kanban 

systems rely on the pull production strategy, the lag 

time between a shift in demand and a shift in 

production is almost non-existent. This makes 

possible for businesses to react rapidly to the 

change in customer demand and adjust their 

production cycles to it. 

The implementation of Kaizen methodology 

is especially beneficial to healthcare organizations 

since it introduces gradual but impactful 

improvements that result in an overall increase in 

efficiency, quality, and safety. Since the Kaizen 

methodology is self-driven, the magnitude of the 

achieved improvements depends on the initiatives 

and suggestions provided by healthcare 

professionals and healthcare management 

specialists in the affected regions. Healthcare 

organizations that had implemented Kaizen 

methodology to their process prior to the Covid-19 

outbreak suffer fewer negative effects and economic 

strain during the outbreak and show positive 

healthcare efficiencies even during the outbreak 

period. 

The implementation of both Kanban and 

Kaizen methodologies requires dedication, 

commitment, and an underlying understanding of 

the methodology, its implementation and 

application process tenets. Both methodologies can 

lead to rapid improvements in quality, economic 

growth or stability as well as improved efficiency 

and safety. However, the success of the 

implementation of these methodologies entirely 

depends on the individual approach towards their 

practical application.  
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