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Термодинамично изследване на корозията на  стомана в кисел 

разтвор с добавка на различни органични вещества 
 

автори: Небие Реджеб, Емине Мустафа 
научен ръководител: гл.ас.д-р Теменужка Хараланова 

 
Thermodynamic study of the corrosion of steel in acid solution with the addition of various 

organic substances . Low carbonic steel characterizes with low corrosional stabilatay in mineral acids. One 
of the methods for fith with the corrosion is the using of defferent inhibitor additions to the acidic solution.In 
the current work with the pull method is explored influence of the addition of various organic substances in 
corrosional conditions. The researches are conducted in o, 1 M H2SO4 with defferent concentration of the 
substances. It is established that the substances added corrosional conditions, witch decrease the speed of 
the corrosion. 

Key words:corrosion,inhibitor,pull method,steel 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Световният опит показва, че във всички напреднали страни корозионните 

загуби са много големи:преките-до 5% от националния доход, а косвените са най-
малко съизмерими с преките. Анализът показва, че при стриктното прилагане на 
вече известните методи за борба с корозията, поне 25% от загубите могат да бъдат 
спестени. Един от методите за корозионна защита е използването на инхибитори на 
процеса корозия. Инхибиторното действие на органичните вещества при корозията 
на металите в агресивна среда се определя от тяхната адсорбируемост на 
границата електрод-разтвор [1, 5-7]. Адсорбционните процеси, които протичат на 
тази граница зависят както от природата на електрода, така и от природата на 
органичното вещество, т.е. от неговата структура, от наличието на функционални 
групи и от разпределението на електронната плътност в молекулата на веществото. 
Имайки информация за това, че металната повърхност се покрива с органични 
молекули може да се установи корелация между адсорбционните и кинетичните 
закономерности и да се получи представа за влиянието на органичното вещество 
върху скоростта на корозиоония процес. 

Целта на нашата работа  е изследване влиянието на серия органични 
съединения върху процеса на корозия на стомана 3 в сярно-кисела среда и оценка 
на инхибиторния им ефект. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
За целите на нашите изследвания сме използвали: 
- образци от стомана 3 със състав[2]: [C]-0.16; [Mn]-0.65; [S]<0.05; [P]<0.04; 

[Ni]<0.3; [Gr]<0.3; [As]<0.08; [Si]-0.05:0.15 мас.%; 
-  образците  с форма на паралелепипед и имат работна повърхност 20.10-4 m2. 
-  като корозионна среда е използвана 0.1М H2SO4. Разтворите са приготвени от 

сярна киселина с марка „Merck”. 
- изследвани са веществата N-H нафтилимид на фенилмравчената киселина, 

N-H нафтилимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид. Тези 
вещества са ни предоставени от доц.Н.Стоянов(катедра „Химия и химични 
технологии). Изследването на инхибиторното действие на веществата (фиг.1) е 
проведено посредством тегловен метод [3] – състои се в измерване масата на даден 
метален образец преди и след престоя му в корозионната среда. По разликата в 
масите се определя средната скорост на корозия по уравнението: 

K=m0-m/(s.t), (g/(m2.h)                                                                                              (1)  
където  m0, g - тегло на металния образец преди експеримента;  
m, g - тегло на металния образец след експеримента;  
s, m2 - повърхност на образеца;  t, h -  време за провеждане на експеримента;  
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Като критерий за ефективността на инхибитора се използват следните величи-
ни: - степен на защита Z: 

  
Z = [(k0-k).100]/k0,%  , където              (2) 
 
 к0 - скорост на корозия на метала в корозионната среда без добавка на органи-

чно вещество 
 к - скорост на корозия на метала в корозионната среда с  добавка на органично 

вещество  
Z - степен на защита  
- коефициент на инхибиторно действие:  
Y = k0/k,                                                                                                                     (3) 

 
         РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Ние сме изследвали три органични съединения. Структурните формули на 
молекулите на посочените съединения са представени на фиг.1. Възоснова на 
получените резултати, представени в таблица 1 са построени графични зависимости 
на скоростта на корозия, степента на защита и коефициента на инхибиторно 
действие от концентрацията на органичната добавка за Т=250С (фиг.2,3,4). 
 

  
                                              (a) 
                 

 
 
                   (в) 
 

Фиг.1.Структура на молекулите на : 
а) N-H нафтилимид на фенилмравчената киселина  
б) N-H нафтилимид на фенилoцетната киселина 
в)  N-1-нафтил-1,8-нафталеними 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             (б) 
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Таблица1 
Стойности на скоростта на корозия (к),степента на защита (Z) и коефициента на 

инхибиторно действие (Y)  за различна концентрация на веществата N-H 
нафтилимид на фенилмравчената киселина, N-H нафтилимид на фенилоцетната 
киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид в кисела среда при T=250C. 

 

инхибитор 
c 

mol/l 
k 

g/m2.h 
Z 
% 

Y 

0 1.3135 - - 

4.10-6 1.1012 16.16 1.19 
8.10-6 0.8232 37.32 1.60 
1.10-5 0.5214 60.30 2.52 

 

 
N-H нафтилимид на 
фенилмравчената 

киселина 
2.10-5 0.4853 63.05 2.71 

0 1.3135 - - 

4.10-6 1.1518 12.31 1.14 

8.10-6 0.9578 27.08 1.37 

1.10-5 0.5713 56.51 2.29 

 

 
N-H нафтилимид на 

фенилоцетната киселина 2.10-5 0.5142 60.85 2.55 

0 1.3135 - - 

4.10-6 1.1317 12.38 1.11 

8.10-6 0.9456 28.07 1.30 

1.10-5 0.6612 49.79 1.98 

 

 
N-1-нафтил-1,8-нафталенимид 2.10-5 0.6125 51.24 2.06 
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Фиг.2 Зависимост на скоростта на корозия (к) от концентрациите на органичните 

вещества (ci) в 0.1M H2SO4 при 250C: крива 1- N-H нафтилимид на 
фенилмравчената киселина ; крива 2- N-H нафтилимид на фенилоцетната 
киселина ;крива 3- N-1-нафтил-1,8-нафталенимид 

 

c.10
-5

 ,mol/l 

k
,g

/m
2
.h
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Фиг.3 Зависимост на степента на защита (Z) от концентрацията на веществата 
(ci) в 0.1M H2SO4 при 250C: крива 1- N-H нафтилимид на фенилмравчената 
киселина :крива 2- N-H нафтилимид на фенилоцетната киселина ;крива 3- N-1-
нафтил-1,8-нафталенимид 
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Фиг.4 Зависимост на коефициента на инхибиторно действие (Y) от 
концентрацията на веществата (ci) в 0.1M H2SO4 при 250C: крива 1- N-H нафтилимид 
на фенилмравчената киселина :крива 2- N-H нафтилимид на фенилоцетната 
киселина ;крива 3- N-1-нафтил-1,8-нафталенимид 
 

      ИЗВОДИ 
 
1) Веществата N-H нафтилимид на фенилмравчената киселина, N-H 

нафтилимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид 
добавени в изследваната корозионна среда понижават скоростта на корозия 
на стомана3. 

2) Установено е, че скоростта на корозия на стомана3 намалява с увеличаване 
концентрацията на изследваните съединения. 

3) Коефициентът на инхибиторно действие е сравнително висок при 
оптималната концентрация на веществата. 

4) Изчислените стойности за степента на защита Z показват, че инхибиторния 
ефект на изследваните вещества при корозията на стомана3 не е особено 
голям. 

 

 

c.10
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Z
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Y
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Синтез на енантиомерни циклични (R) – и  (S) - α,α 

дисубституирани α - амино карбоксилови киселини 
 

автор: Даниела Иванова 
научен ръководител: Доц. д-р Нейко Стоянов 

 
   Abstract: A wide range  of cyclic α ,α – disubstituted α - amino acide were prepared. The recemic N 

– acilated α ,α – disubstituted amino acids were resolved by coupling to chiral amines derived from (S) – 
cyclopentylhydantoin to form diastercoisomers that could be separated by crystallization and or fhash 
chromatography on silica gel. Selective cleavage ria the 1,3 – oxazol – 5(4H) – ones gave corresponding 
optically pure α ,α – disubstituted amino acids derivatives in high yield. 

   Key words: α ,α – amino acids, hydantoin, heterocycllics derivatives;  

 
    ВЪВЕДЕНИЕ:   
   Цикличните     α,α – дисубституирани α – амино карбоксилови киселини (І) 

могат да се получат по най-различни начини (схема 1) и се използват при синтеза на 
микробиални пептидни антибиотици [1].  
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( схема 1 ) 

 
    Ние получихме рацемичната циклопентил-аминокарбоксилова киселина като 

използвахме циклопентанон за преходен реагент и го превърнахме в съответния 
циклопентенил спирохидантоин по реакцията на Bucherer – Lieb [2], който след това 
хидролизираме с Ва (ОН)2.8Н2О[3] 
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( схема 2 ) 
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  ИЗЛОЖЕНИЕ 
  Експериментална част 
 За синтеза на веществата са използвани реактиви с квалификация  ‘’р.а.” 
 Елементният анализ е определен на автоматичен анализатор Carlo Erba  - 

1106. 
 IR – спектрите са снети в таблети КВr на спектометър Perkin Elmer. 
 NMR – спектрите са снети в разтворител CDCl3 на спектометър Bruker DRX – 

250. 
 Ъгълът на пречупване е определен на поляриметър Polamat. 
 Т.т. са определени на Кофлеров микроскоп.  
 Чистотата на анализираните съединения беше проверена чрез тънкослойна 

хроматография върху плаки Kigelgel 60 F 254, 0,2 mm Merck. 
 За елуиране беше използвана системата хлороформ – метанол = 9 : 1 
1. Синтез на циклопентиламинокарбоксилова киселина. Синтезът е извършен 

по методика [3]. 
2. Синтез на метил 1 – (ацетиламино) циклопентанкарбоксилат 
а) 50 mmol от циклопентиламинокарбоксиловата киселина, 30 ml 2N NaOH бяха 

охладени в ледена баня и при разбъркване в продължение на 2 часа, бяха 
прибавени 18,3ml 6N NaOH и 125ml CH3COCl, като при прибавянето температурата 
на сместта не трябва да надвишава 100 С. След това се прибавят 100 ml 2N HCl и се 
екстрахира с 200 ml EtAc. Органичния слой се суши над безводен  MgSO4 и се 
изпарява под вакуум. Остатъка се обработва с MeOH: диоксан = 2:1 (150ml). 

 
         Добив = 56% 
         Rf = 0,43 

 
 б) Смес от rac. – циклопентиламинокарбоксилова киселина – 10 mmol, 

пиридин 10 ml и (CH3CO)2O – 10 ml бяха разбъркани за 15 часа при стайна 
температура и 1 час при кипене. Към сместа бяха прибавени 20g лед и 20 ml H2O и 
сместа се рабърква още 3 часа, след което падналия продукт се филтрува, а 
филтратът се изпарява под вакуум до сухо и му се прибавя 10ml H2O. Отново се 
разбърква, при което се получава безцветен кристален продукт.  

 
   Добив =45% 
   Т.т. =950- 960C 
   Rf = 0,43 
   IR (KBr, см-1); 3300; 3063; 2921; 2662; 1702; 1637; 1536; 1452; 743 
  1Н – ЯМР (δ, ppm, CDCl3); 8,46 (s, 1NH) ;14,01 (s, OH) 
 
3. Получаване на rac. – оксозолона (ІІІ) 
Rac. – смес от продуктите получена по точка 2 - 10mmol 20ml CH2Cl2 беше 

обработена с DCC - 10,5mmol при стайна температура и разбърквана в продължение 
на 72 часа, охладена в 20g лед и подкислена с 2N HCl, след което се екстрахира с 
30ml CH2Cl2. Органичният слой се суши над MgSO4, изпарява се под вакуум, а 
остатъка се хроматографира в колона с Al2O3- Брокман ІІ с Et2O/i – PrOH и се 
прекристализира из диоксан:  H2O. 

 
   Добив = 65% 
   Т.т.= 670- 680 C 
   Rf = 0,61 
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4. Получаване на енантиомерните продукти (VІа и VІб) 
Смес от амидите ІVа и ІVб – 10mmol и 4N HCl: диоксан = 1:1 (30ml) бяха 

разбъркани 4 часа при 800 С. След охлаждане до стайна температура бяха 
прибавени 80ml CHCl3  и 50ml H2O. Водният слой беше ехстрахиран с 2 х 50ml 
проции CHCl3, сушен над MgSO4 и хроматографиран в колона с Al2O3 – Брокман ІІ с 
елуент CH2Cl2. 

      Добив  VІа = 92%; Т.т = 1020 – 1030 С; Rf = 0,30; [α]D =  -19,58 
      IR (ע, см-1, KBr); 3354; 2949; 1843; 1740; 1529; 1487; 1300; 1259; 1220; 1094; 

803; 714 
          1Н – ЯМР (δ, ppm, CDCl3); 6,26 (S, 1NH); 3,80 (S, 1MeO) 
 Елементен анализ: 
       Изчислено: % C = 59,66; % N = 7,73; % H = 6,10; 
       Намерено:  % C = 59,71; % N = 6,43; % H = 7,69;     
 
       Добив VІб = 94%; аморфна течност; Rf = 0,31; [α]D =  +19,82 
      Елементен анализ: 
       Изчислено: % C = 59,66; % N = 7,73; % H = 6,10; 
       Намерено:  % C = 59,71; % N = 6,43; % H = 7,69;       
 

       РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
       За получаването на rac. – 1,3 – оксазол – 5 (4Н) – они, ние изхождахме от 
съответните циклични N – ацилирани  α,α – дисубституирани амино киселини, които 
синтезирахме по два различни начина: 

- използвайки СН3 СОСl в алкална среда; 
- използвайки (СН3 СО)2О и пиридин (схема 3) 
 
 

COO
-

NH3

+

COOCH3

NHCOCH3

( II )  
( схема 3 ) 
 
 

          Получаването на продукта (І) беше следено хроматографски и спектрално, 
като се получава характерна ивица за трептене на амидна карбонилна група в IR – 
спектъра на сиединението при   1570 см-1 N – ацилираните продукти се подлагат на 
циклизиране с помощта на DCC в СН2Сl2 до получаването на rac. – 1,3 – оксазол – 5 
(4Н) – он (продукт ІІІ), който се обработва с DMF, с отваряне на оксазолоновия 
пръстен и получаване на изомерите ІVа и ІVб, които по нататък се обработват с 
МеСN и Н2О в отношение 4 : 1 при 700 – 900 С и се превръщат в изомерните 
продукти Vа  и Vб, а те при обработката си  с разредена НСl в диоксан се превръшат 
в крайните (R) – и  (S) – енантиомерни форми VIa и VIб. 
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 Ъгълът на пречупване на получените съединения е следен поляриметрично. 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 Осъществено е изолирането на чистите (R) – и (S) – енантиомерни 

ацетиламинни продукти и е доказан техния строеж с физикохимични и спектрални 
данни 
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Интранет и Екстранет – ключове към ефективно управление в 
химични и биохимични корпорации 

 
автор : Илиян Колев 

научен ръководител : доц. д-р Драгомир Добруджалиев 
 

В настоящето съобщение се акцентира на създаването и разпространяването на 
информация в химичните и биохимични корпорации.Тази информация трбва да се създава от 
надеждни данни, по сигурни и прецизни алгоритми, тъй като нейното качество определя 
ефективното управление на технологичните процеси, енергийните и суровинни потоци и 
технико-икономическото състояние като цяло на корпорациите. Разпространяването и 
достъпът до тази информация трябва да бъде строго регламентиран.Създаването на 
Интарнет и Екстранет мрежи за комуникация са основни предпоставки за ефективно 
управление.В статията се разглеждат  елементите и подходите при тяхното изграждане и 
необходимостта от влагане на средства и бързото им реимбулсиране  в областта на 
информационната сигурност в тези корпорации.  

 Ключови думи : Интранет, Екстранет, ефективно управление 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
За ефективното управление на на химически и биохимически корпорации е 

необходимо да се създава надеждна управленческа информация.Това се 
осъществява въз основа на точно данни, постъпващи от различните структурни 
звена на корпорациите.В тях се създава различна по тип информация: 

 
� технологична информация - от технологичните апарати и 

производствената технология в различните производствени звена; 
� техническа-за машинно - технологичното обурудване и всички 

спомагателни съоръжения, необходими за производствените и помощни 
звена; 

� енерго-механична - обезпечаваща енергийните ресурси в корпорацията; 
� информация за суровинните и продуктови потоци; 
� управленческа информация и др. 
 

Създаваната информация се разпределя на различните йерархични нива на 
управление(вертикално) и по различните структурни и производствени нива 
(хоризонтално).Тази информация е различна по обем, като в йерархията на 
управлението тя все по-агрегрегирана, за разлика от хоризонталната, която е 
огромна по обем.Съвременните средства за създаване на информация от всякакъв 
тип са персоналните компютри, а нейното разпространяване се извършва по 
изградени мрежови структури. В това отношение е изключителна ролята на 
глобалната мрежа Интернет, притежаваща огромни комуникационни възможности и 
ресурси. 
         През последните години ресурсите на Интернет се използват за създаване на 
Интранет и Екстранет мрежи, които повишават производителността и ефективността 
на управление в корпорациите. 
  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Същност на Интранет и Екстранет 
Интранет представлява използване на Интернет технологията и TCP/IP-

мрежите за изграждане на мрежова и информационна инфраструктура на 
корпоративна мрежа” [1]. Тя е “заела” от Интернет всички важни протоколи и 
приложения. Интранет по същество се явява ефективно използване на технологиите 
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на глобалната мрежа Интернет за решаване на корпоративни задачи и средство за 
(web) интеграция на корпоративни (затворени) мрежи и отворени мрежи Интернет.  

Екстранет представлява свързване на интранет-мрежи с добавена сигурност, в 
краен случай и с използване на технологии като публично криптиране.Целта е 
провеждане на бизнес с висока степен на сигурност, базиран върху публичния 
Интернет, т.е даване на ограничен достъп за други компании, партньори в бизнеса, 
клиенти, до фирмения Интранет. 

На Фиг. 1 е представена обща схема за конфигуриране на Интарнет и Екстранет 
въз основа на глбалната мрежа Интернет. 

                                         
                                  Фиг. 1. Интранет и Екстранет в Интернет 

Интранет  позволява ефективно обединение на използвани в миналото 
програмни решения, както и на бъдещи, основаващи се на  класически и нови 
принципи на информационно обслужване и осигуряване. Реално Интранет 
позволява безпроблемно надграждане на съществуващата информационна 
инфраструктура на корпорацията с новите технологични, информационни и идейни 
решения. WEB-технологията е еволюционна по отношение на безусловното и 
безпроблемно запазване на мрежови и общокомуникационни устройства и 
интерфейси, компютърни системи, приложен софтуер, системи за управление на 
бази данни и самите бази и банки данни.  

Протоколи и услуги 
Те се групират в две основни групи : за пренос на данни и за поддържане на 

мрежата. 

Протоколи и услуги  за пренасяне на данни : 

• TCP (Transmission Control Protocol)  
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
• FTP (File Transfer Protocol) 
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        Протоколи и услуги, осигуряващи и поддържащи връзките в мрежата : 

• IP (Internet Protocol) 
• ICMC (Internet Control Message Protocol) 
• ARP (Address Resolution Protocol) 
• IGMP (Internet Group Management Protocol) 

Видове сървъри 
В тези мрежи успешно приложение намират Mail, News и IRC-сървърите. 
  
Mail сървъри - сървъри за електронна поща: Електронната поща е може би 

най-използваната комуникационна услуга още от зората на компютърните 
технологии. Въпреки главоломното развитие на web технологиите, електронната 
поща си остава основния начин за комуникация. Използваща се отначало само с 
текст, електонната поща започва да придобива все по мултимедийна насоченост. 
Съвременната електронна поща може да съдържа видео презентации, авангардни 
технологии като Java аплети и динамичен HTML. Това я прави още по-подходяща 
при корпоративните комуникации където се обменят най-различни типове 
информация. Съществуват разбира се и проблеми при използването на 
електронната поща.Въпреки тези недостатъци електронната поща остава основното 
средство за комуникация не само в Интернет, но и в корпоративната среда.  

News сървър за дискусии . Те могат да се използват за обмяна на информация 
в хоризонтална и вертикална посока при управлението на корпорацията. 
Предимството му пред останалите начини на комуникация е, че News сървъра 
подрежда хронологично информацията, като създава съответната връзка между 
документите, които се отнасят до еднотипна информация.  

IRC сървърите са особено подходящи при корпоративни on-line конференции на 
по-нисшия управленски персонал, при обучение и техническа поддръжка. Те са най-
удачния начин за комуникация межу екипи, работещи в георгафско отдалечени 
точки. 

Браузери 
Това са средства за връзка и преглеждане на информацията.Те се базират на 

клиент-сървър технологията с едно приложение разработено в Националния Център 
за Суперкомпютърни Приложения (NCSA) в Университета в Илинойс. Това 
приложение, наречено Mosaic е в основата на всички браузери.  
Уникалността на тази технология се дължи на няколко фактора:  

• междуплатформена съвместимост - броузъри работещи върху UNIX, Mac 
или PC платформи могат да имат достъп до една и съща информация ; 

• глобален достъп - могат да се изискват документи от сървъри, които се 
намират навсякъде, от глобални TCP/IP мрежи като Интернет или частни 
такива като LAN или WAN ; 

• лесно използване - навигацията е интуитивна и става с кликване на бутон 
върху хипертекстова препратка.  

• гъвкавост - web клиентите могат да имат достъп до различни типове сървъри 
(http, Usenet, gopher, ftp и др.) и потенциално могат да разпознават всеки 
файлов формат.  

• отворена система - всеки софтуер, които следва създадените стандарти и 
използва съответните протоколи може да се използва като броузър.  

Всички съвременните браузъри използват всичко това, като доразвиват в 
значителна степен тези възможности.  

    Мотивация за внедряване, инвестиции и реимбулсация 
   В корпорациите се организират вътрешни Web-сървъри и Интранет-мрежи за  

облекчаване достъпа на всички сътрудници към огромната корпоративна 
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информация.В корпоративната мрежа web-браузера осигурява достъп до 
разнообразни файлове, документи и бази данни чрез корпоративния web-сървър. Тя 
е прекрасна платформа за осигуряване на групова работа.Така се 
икономисва(спасява) хартия, по-бързо се търгува, отколкото традиционната система  
базирана на хартия. Спестяват се ресурси-време, усилия, средства. По-сложно стоят 
въпросите на безопасността, затова структурирането и достъпът са различни.   В 
зависимост от изискванията, една система може да бъде автономна или web 
базирана. Системите могат да включват много различни ресурси и услуги от типа на 
електронна поща, дъска за съобщения, групи мрежови новини, архиви, custom 
приложения. Те могат да използват много различни технологии от типа на java, 
javascript, applets, servlets, cgi, html, xml.   

Инвестициите в изграждането на Интранет и Екстранет мрежи са напълно 
обосновани, тъй като световната статистиката показва, че реимбулсацията на 
средствата се осъществява максимум от половин до една година. 
1. Интранет и Екстанет в България 

В България през последните години се наблюдава една тендеция за 
изграждане на Интранет и Екстранет мрежи, което е представено на Фиг.2  и 
Фиг.3.  Данните са от Националния Статистически институт РБългария [10]. 
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                            Фиг.2. Изграждане на  Интранет  в Бьлгария  
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                           Фиг. 3.  Изграждане  на Екстранет в Бьлгария 
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        РЕЗУЛТАТИ 
Резултатите от внедяване на Интранет и Екстранет са многопосочни, но някои 

от тях са: 
1. Намалени разходи за отпечатване на документи  
2. Двустранна комуникация между ръководство и служители  
3. Координиране на общите усилия   
4. Разпространение на информация за настъпили промени  
5. Организиране на информацията чрез единствен вход  
6. Лесен достъп до информацията  
7. Унифициране на документите  
8. Обмяна на опит и самообучение  
9. Среда за социални контакти между служителите  

ИЗВОДИ  
Изграждането и експлоатацията на Интранет и Екстранет мрежи води до 

подобряване на вътрешната комуникация на различните нива на управление в 
корпорацията и неминуемо до повишаване на ефективността и бизнес 
резултатите.Инвестицията в това направление се доказва от добрите практики в 
индустриалното производство, като скрока за реимбулсация на средствата е 
изключително кратък. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
[1] http://www.dcp.kiev.ua/dummies/dmm-intranet.html  
[2] Scott, M., The Extranet Revolution Byte, December 1997 pp. 65 
[3] Tere Parnell Building High-Speed Networks Osborne/McGraw-Hill, 1999   
[4] How to Build Fast and Secure Intranets and Extranets pp.279-340 
[5] Андерсон, К.,М. Минаси, Локальные сети,изд. Киев 1999 
[6] Кульгин, М., Создание корпоративной web-сети,стр. 363-385  
[7] Технологии корпоративных сетей, Энциклопедия - СПб.; Издательство 

“Питер”, 1999 
[8] Методология построения корпоративной сети ,стр.52-82  
[9] Ключевые компоненты , http://www.citforum.ru/internet/intranet/intra_ky.shtml 
[10] http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17&a1=235&a2=236&a3=240 
 
За контакти : 
Илиян Колев , Университет „ Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 
Бул. „ Я. Якимов „ 1, E-mail : ILIYANKOLEV@ABV.BG 
 
 

 
 
 
 

 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’10 

 - 21 - 
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Product quality in terms of competitive markets: In recent years companies in Bulgaria show 

increasing interest in the implementation of systems for quality management and its certification under 
international standards (ISO 9000:2000). The main reason for this is awareness of the necessity to improve 
management processes. The article examines the quality system of a large, powerful unit on the market for 
the manufacture of ceramic tiles and the sole producer of porcelain in Bulgaria in terms of competitive 
markets. 

Keywords: quality management, international standards ISO, "Asparouh-AD gr.Isperih. 

 
 ВЪВЕДЕНИЕ 
 Хан Аспарух”-АД гр.Исперих е фирма с дългогодишен опит, обзаведена с 

модерно оборудване. Тя е управлявана от висококвалифицирани професионалисти 
и произвежда продукция, с добър прием на вътрешен и външен пазар. 

30-годишната история на фирмата е гаранция за големия натрупан опит, 
познания и подход в областта на производството на керамични плочки и създаване 
на кадри с висок професионализъм. Продукцията, силно адаптивна към 
потребностите на клиентите, отговаря на съвременните стандарти и изисквания. 
Произвежданите продукти се тестват от най-авторитетната лаборатория Ceram 
Research в областта на керамичните изделия. Резултатите на изследваните 
параметри са отлични и напълно отговарят на продуктовият стандарт.  

Възникването и развитието на системите за управление на качеството е 
свързано с използването на нов подход за постигане и подобряване на качеството. 
Той се изразява в насочване на усилията към предварително разработване на 
процедури за изпълнение на дейности. Те водят до подобряване на осигуряващи 
високо качество на продуктите (изделия и услуги). Възприемането на този подход е 
свързано с осъзнатата икономическата целесъобразност да се инвестира в 
усъвършенстване на процесите за осигуряване качество на продуктите, вместо да се 
предприемат действия след установяване на дефекти, когато загубите от 
направените разходи са невъзвратими. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Система за управление на качеството (СУК) е въведена в „Хан 
Аспарух”-АД гр.Исперих. Разработената и внедрена система гарантира, че 
фирмата е способна да задоволява изискванията на клиентите, прилага изисквания 
и нормативните актове. Като управлява процесите, необходими на Системата за 
управление, фирмата осигурява условия за постоянно увеличаване 
удовлетвореността на клиентите. 

Системата за осигуряване, контрол и управление на качеството в 
„Хан Аспарух”-АД е изградена по следния начин: 

� определяне на политиката и целите по качеството; 
� определяне на отговорностите и осигуряване на ресурсите, необходими 

за постигане на целите; 
� определяне и осигуряване на изпълнение и контрол на процесите за 

постигане на целите; 
� установяване и прилагане на процеси за постоянно подобрение на 

системата. 
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С фирмената системата по управление се осигурява: 

• контрол и поддържане на процесите, оборудването, включително контролното 
и изпитвателното, инсталациите и уменията на персонала; 

• своевременно изясняване и осигуряване на изискванията за съответствие; 
• документиране на качеството чрез съответни записи в оперативни документи; 
Дефиниране на процесите. Качеството на извършваните от фирмата 

дейности се определя от степента на изпълнение на изискванията към тях. Поради 
това постоянното проучване на изискванията на клиентите и степента на тяхната 
удовлетвореност, са основна задача при планиране действията на ръководството.  

На тази база процесите,  необходими за функционирането на Системата за 
управление, могат да се систематизират в три основни групи: 

� основни процеси; 
� спомагателни процеси; 
� информационно – управленски процеси. 
 
Използвани документи при разработване на системата 
За да има качество, трябва да има система за неговото управление. Точно в 

тази област са процедурите на световната организация ISO (International Standart 
Оrganization). Целта е създаването на модел за най-ефективна система за 
управление на качеството. Освен модел в стандартите ISO се съдържат препоръки,  
изисквания, указания за подобряване на СУК. Ползата от тези стандарти е 
неоспорима. Чрез тях се преодоляват хилядите индивидуални различия, които могат 
да възникнат в резултат от националните особености. Стандартите са единен 
универсален език за качество, разбираем и приемлив за всички. 

За разработване и функциониране на системата за управление на „Хан 
Аспарух”-АД гр.Исперих са използвани: 

� стандарт ІSO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни 
принципи и речник” - Характерна особеност на ISO 9000 е намесата на „трета 
независима страна” в отношенията между производител и клиент, т.е. 
сертифицираща организация, която удостоверява, че продуктите отговарят на 
определените от тази серия стандарти за качество.  

� стандарт ISO 9001“Системи за управление на качеството. Изисквания” - 
система за управление на качеството, представяща модел за изискванията при 
управлението на качеството в проектирането, разработката, производството, 
монтажа и сервизната дейност. стандарт ІSO 9004“Системи за управление на 
качеството. Ръководство за подобряване на дейността” - системи за управление на 
качеството (ръководство за подобряване на дейността), които заместват 
стандартите 9004-1 и 9004-2. 

 
 Модел и обхват  на системата по управление 
 Системата по управление на фирмата обхваща цялата дейност на 

Организацията, всички структурни звена и дейности, видове произвеждани изделия 
с изключение на дейностите по сервизното обслужване на продукцията и работа с 
продукти на клиента. 

Системата за управление във фирмата съответства на изискванията на 
ISO 9001 по отношение на пълния цикъл от проектиране, производство, контрол и 
продажба на продукцията. 

      Изисквания към документацията 
      Системата по управление на качеството е документирана на четири нива: 
� Първо ниво - политика и качеството и наръчник по качеството;  
� Второ ниво (основни процедури) - писмени документи, регламентиращи 

реда и отговорностите на персонала по изпълнение на отделните процеси в 
Организацията. 
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� Трето ниво - работни процедури и инструкции, техническа документация 
и нормативни документи. 

� Четвърто ниво - записи по качеството.  
 
 Фирмен наръчник на системата за управление 
 Фирменият наръчник по управление на качеството (НК) е  основния документ 

на системата за управление на „Хан Аспарух”-АД гр.Исперих. Той изразява 
политиката по качеството на Организацията и описва системата по управление. 
Фирменият наръчник за управление има за цел да представи пред персонала и пред 
външни лица внедрената в Организацията СУК, протичащите процеси и тяхното 
взаимодействие. 

Той може да се използва и за: 
� за осигуряване документалната база за извършване  одити на 

системата; 
� осигуряване непрекъснатост на системата по управление и на 

изискванията и при променящи се обстоятелства; 
� обучение на персонала, относно изискванията на системата по 

управление; 
� при договорни ситуации. 
 
 Управление на документите. Организирането и координирането  на 

дейностите по контрола на документите в системата по управление се осъществява 
от Представителя на ръководството.  

Управление на документите и записите 
Това се усъществява от председателя на ръководството. Записите по 

качеството съдържат получените резултати и са доказателства за извършени 
дейности. 

Отговорност на ръководството 
1. Ангажимент на ръководството. Отговорността на ръководството е 

насочено към печелившо  печелившо функциониране на Организацията чрез 
задоволяване на изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни. 
Ръководството на Организацията демонстрира ангажираност чрез лидерство и 
активно участие в управлението на всички процеси, необходими на Системата за 
управление и за създаване на продукта. 

2. Насоченост към клиента. Определянето и изпълнението на изискванията 
на клиентите и на другите заинтересовани страни е предпоставка за успеха.  

3. Политика по качеството. Политиката по качеството е част от общата 
политика за цялостната дейност. Тя показва ангажираността на ръководството за 
изпълнение на изискванията на клиентите и непрекъснато повишаване на 
ефективността на Фирмената система за управление. Политиката по качество е 
разяснена и доведена до знанието на целия колектив. Персоналът е инструктиран и 
задължен за практическото провеждане на обявената политика по качество, 
спазвайки съответните процедури. 

4. Планиране 
5. Отговорности, пълномощия и обмен на информация 
Ръководството на Организацията ежегодно извършва цялостен преглед на  

системата по управление. Целта е:  
− да се провери и оцени ефективността на системата за удовлетворяване 

изискванията на ISO 9001; 
− да определи насоките и конкретните мерки за усъвършенстване на системата 

по управление; 
− да определи дали установените цели по качеството са достигнати; 
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− дали Системата за управление осигурява данни, които да подпомагат 
вземането на управленски решения; 

− какви са възможностите за подобрения. 
   Осигуряване на ресурси, инфраструктура и работна среда 
   Инфраструктурата е необходима за осъществяване на основните процеси. Тя 

се изразява в осигуряване на административни и производствени помещения, с 
необходимите комуникации и технологично и транспортно оборудване. В 
Организацията се обръща изключително внимание за осигуряване и управление на 
работната среда, като важен фактор при изпълнение на основните производствени и 
други задачи. Ръководството на Организацията прилага практически действия за 
управление и мотивиране на персонала за постигане на целите по качеството. То се 
извършва периодично, но не по-малко от веднъж годишно,  отчитайки и 
анализирайки постигнатите резултати и  набелязвайки мерки за тяхното 
подобряване. 

 
  Създаване на продукта 
  1. Планиране. Планирането на процесите за създаване на продукта има за 

цел определяне на последователността от дейности, необходими за реализиране на 
продукти, които да удовлетворяват изискванията на клиентите и на другите 
заинтересовани страни. 

Процесите за създаване на продукта са част от Системата за управление и са 
свързани с останалите групи процеси, като: 

 2. Процеси, свързани с клиента. 
 3. Проектиране и разработване. 
 4. Закупуване. 

         5. Производство и предоставяне на следпродажбени услуги. 
 6. Управление на средствата за наблюдение и измерване.  
Измерване, анализ и подобрение 
 Общи положения: Чрез прилагане на процесите за измерване, анализиране и 

подобряване се осигурява изпълнението на следните три цели: 
� постигането на изискванията на клиента; 
� съответствието на практиката с внедрената Система за управление; 
� непрекъснатото подобряване на ефективността и ефикасността на 

процесите, които ги осигуряват. 
Наблюдение и измерване. Наблюдението и измерването се прилагат при: 
� оценяване на удовлетвореността на клиентите; 
� провеждане на вътрешни одити; 
� наблюдение и измерване на процесите и на продуктите. 
Оценяване на удовлетвореността на клиентите 
Оценяването на удовлетвореността на клиентите цели  определяне степента 

на удоволетвореност от доставените продукти и услуги. Оценяването на системата 
за управление на качеството се извършва чрез провеждане на одити, който са 
вътрешни и външни. Вътрешният одит се осъществява по инициатива на 
Ръководството на фирмата на планирани интервали от време и с помощта на нейни 
служители. С него се цели да се установи дали системата за управление на 
качеството съответства на изискванията на международния стандарт. Външният 
одит бива клиентскии сертификационен. Целта на клиентския одит е да провери 
дали разпоредбите в документацията по управление на качеството напълно 
отговарят на изискванията по осигуряване на качеството, които клиентът е предал в 
документиран вид. Целта на сертификационния одит е да се провери дали 
разпоредбите в документацията за управление на качеството отговарят напълно на 
комплекса от изисквания на международните стандарти.  
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Вътрешни одити:  
         Вътрешните одити се извършват от предварително определени и обучени 

одитори, независими от проверяващите дейности.  Документираните  резултати от 
тази дейност се представят както на заинтересованите лица и отдели,  така и  на 
ръководството на Организацията.  

Основно се работи в две направления: 
� Наблюдение и измерване на процесите 
� Наблюдение и измерване на продуктите 
      На Фиг. 1 е представена класификация и структурна схема на процесите: 
                

 
 
Фиг.1  Класификация и структурна схема на процесите 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Принципите и изискванията на международните стандарти за системи за 

управление на качеството осигуряват възможности за ефективно управление на 
дейностите и процесите във фирмата. Насочване на техните усилия са за 
подобряване на цялостния процес на производство и реализация. Това се осигурява 
посредством: идентификация на отделните процеси, в т.ч. и логистичните; 
определяне на тяхната последователност и взаимовръзка; осигуряване на ресурси и 
информация; разработване на необходимата документация; изграждане на 
подходяща вътрешноорганизационна среда и управленска структура на фирмата. 
Използване на системния подход за усъвършенстване управлението на 
взаимносвързаните дейности и процеси в нея са добра практика. Така се осигурява 
високо качество на изделията и услугите и се увеличава възможнстта за  
намаляване на общите разходи. 

Управлението на качеството в „Хан Аспарух”-АД гр.Исперих  я извежда като 
водеща в  производството на керамични плочки и гранитогрес в условията на 
съвременните конкурентни пазари. 
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Получаване на зеолит NaA по метода на хидротермалния синтез 

 
автор:Иванка Станчева 

научен ръководител: доц. д-р Димитър Георгиев 
 

Abstract: The synthesis of zeolite Type NaA from gadolinite by conventional alkaline activation was 
investigated. As mentioned in the literature, the recommended molar composition for NaA zeolite synthesis 
was Na20/AI203 ratio of 1-2 and Si02/AI203 ratio of 1-2, but in our work, NaA zeolite was synthesized with 
new molar compositions. In this research, NaA zeolite was synthesized via hydrothermal method. Also, the 
effects of reaction time and temperature on morphology and crystalline of the synthesized zeolites were 
investigated. The final products were characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy 
(SEM). It is found that the reaction time has a great effect on the crystalline of the synthesized zeolites. 
        Key words: Zeolite NaA, kaolin, metakaolin ,  hydrothermal method, synthesis of zeolite, structure of 
zeolite. 
 

   ВЪВЕДЕНИЕ 
 През 1756 г. шведският минералог Алекс Фредрик Кронщедт за първи път 
въвежда термина „зеолит”. Наименованието на минерала произхожда от гръцката 
дума “zeо” – кипящ  и  „lithos” - камък. 
 Минералите от зеолитовата група представляват водни алумосиликати на Na 
и Ca, по което показват известна аналогия с плагиоклазите. Характерно за тях е 
постепенното отделяне на водата, без да се наруши кристалната решетка. Важни 
представители на тази група са: натролит, аналцим, томсонит, морденит, 
клиноптилолит. Броят на зеолитовите минерали надминава 30 като у нас са 
установени около половината. 
 Природният зеолит е изключително полезен минерал. По отношение на 
йонообменни и адсорбционни свойства българският клиноптилолит е най-чистата 
зеолитова скала в света. Зеолитите в района на Кърджали са едни от най-богатите 
находища в света на клиноптилолити. 
 Развитите индустриални страни, които не притежават природни зеолити, имат 
голямо производство на техните синтетични аналози. Консумацията на зеолити 
расте с невиждани темпове. Всяка година употребата им бележи ръст спрямо 
предишната с 20 на сто. Япония и САЩ са най-големи консуматори. Количеството на 
използваните зеолити в икономиката на една страна е точен показател за нейното 
развитие. 
 Зеолитът е порест минерал с бял цвят, съставен предимно от алуминий, 
силиций и кислород. Поради действието си на молекулно сито той има 
изключително широко и разнообразно приложение като съставлява около една 
трета от обема на праховете за пране, използва се за рафиниране на 99 % от 
световния петрол, за пречистване на води и за обработка на ядрени отпадъци. 
Доколкото ефективността и селективността на зеолитите зависят от 
разпределението на алуминиевите атоми и от размера на порите в решетката, те са 
обект на задълбочени научни изследвания.   
 Първият опит за получаване на синтетични зеолити е направен от Свети Клер-
Дивайл през 1862 г., симулирайки геоложки условия, при които се е считало, че те са 
се формирали в природата. Но едва през 1948 г. Барер докладва за първия 
окончателен синтез. По данни на INZA - International Natural Zeolite Association  до 
днес са получени голям брой (около 180) синтетични зеолити и подобни композиции, 
като повечето от тях нямат природни аналози.  
          В сравнение с природните, синтетичните зеолити имат значителни предимства 
като: еднородност на фазовия състав, висока степен на чистота, еднакъв размер на 
порите и по-добри йонообменни свойства. По настоящем са синтезирани нови 
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композиции и структури с уникални физико-химични свойства, които разширяват 
обхвата и приложението на зеолити 

    
   МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА 

За получаване на синтетични зеолити с ниско съдържание на SiO2 като NaA, 
NaX and  NaY се  използват основно скални материали, глини, каолини и отпадъци 
като пепели и сгур[1-4]. 

Като изходна суровина за получаване на зеолит NaA в настоящото 
изследвание се използват: каолин на фирма „Каолин АД” (България) и NaOH със 
съдържание на основното вещество 99,99 мас.%. 

Каолинът е предпочитана  основна суровина, тъй като е с високо съдържание 
на   SiO2  и Al2O3 с подходящо съотношение на тези компоненти. Използва се за 
синтезиране на зеолити с висока степен на кристализация и катионообменен  
капацитет.   

 Каолинитът [Al2Si2O5(OH)4] е  най-известния и разпространен минерал от 
групата на каолините. Той е в триклинна сингония. Слоевете са съставени от една 
тетраедрична и една октаедрична мрежа. Едната повърхност е направена от 
структури тип кварц, кадето всеки силициев атом представлява център на тетраедър 
с кислородни атоми на върховете. Другата повърхност е съставена от структури 
gibbsite-тип,  кадето всеки алуминиев атом е център на октаедър  с кислородни 
атоми и хидроксилни групи на върховете.  Така на едната страна на gibbsite-тип слоя 
се намират хидроксилни групи а на другата страна на слоя (кварцовата) има 
кислородни атоми. Тази структура на каолинита придава пластичните свойства на 
този минерал [5-7]. 

Използването на каолин  за синтезиране на зеолити се основава  и на това, че 
този минерал има възможност да се aктивира предварително. Каолинът е слабо 
активен, устойчив е на въздействието на киселини и основи. 

 Ето защо каолинът обикновено се използва след изотермично активиране  
(калциниране) при температура от 600 до 900оС. При тази обработка се 
осъществява  получаване на метакаолин, която е активна реакционна фаза.  Всичко 
това е свързано със загуба на кристализационната вода на каолина и значителни 
преобразувания в структурата му при което остава малко количество от октаедри 
AlO6, а останалата част се превръща в тетра- и пента координирани единици. Най 
добри условия за получаване на метакаолин са докладвани от ралични автори, 
които посочват оптимална температура в границите от 600 до 800оС. 

 За получване на синтетични зеолити, от каолин и метакаолин, много често се 
използва хидротермания метод. По този начин много автори публикуват 
синтезиране на следните продукти като LTA, FAU, CHA, zeolite NA-P1, zeolite Barrer –
KF, ANA, CAN, JBW, PHI  и др [1-3,8,9]. За изучаване стабилизацията  на каолин при 
високо pH се съобщава в [10].  В [11]     се публикуват изследвания за  получаване на 
зеолити по хидротермален път във флуоридна среда. 

 Използваният каолин е подложен на пълен силикатен анализ и има следния 
химичен състав показан в таблица 1. 

Таблица 1 
Химичен състав на каолин марка “BoExtra”) 

Компоненти (%)  
Al2O3 CaO Fe2O3 TiO2 МgO CaO Na2O K2O LО.I.

* 

36,59 49,43 0,79 0,24 0,23 0,18 0,16 0,55 2,45 
             *  Loss of ignition. 

 Синтезирането на зеолита беше  осъществено на два основни етапа: 
  1. Термична активация на каолина, с цел получаване на метакаолин. 
  2.  Хидротермално третиране на метаколина с различна алкална среда. 
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 Метакаолинизирането на изходната суровина се осъществи, (след 
изсушаване при 110оС за 1 час) на температури 600, 650 и 700оС на муфелна пещ 
при изотермична задръжка от 2 часа. 

 Хидротермалната алкална обработка на метакаолина се изшърши по 
следната последователност като за целта се третираха серия от пробни смеси в  
съответствие с таблица 2.  Метакаолин (в различни количества) и воден алкален 
разтвор (с различно съдържание на NaOH) се хомогенизират интензивно в 
продължение на 30 мин. при температура 60оС. Хомогенизираната пастообразна 
смес се прехвърля и обработва в автоклавен реактор при температура 140оС, 
налягане  6-8 атм. за 3 часа.                              

Таблица 2. 
Състави на експерименталните продукти 

 
Продукт Количество смес, при съотношение: 

метакаолин/алкален разтвор, g/100ml 
NaOH, 
концентрация (N) 

Z1 10.0 6 
Z2 20.0 6 
Z3 10.0 8 
Z4 20.0 8 
Z5 30.0 8 

 
Полученият продукт се промива многократно с вода и етилов алкохол (до pH 7-

8), след което се изсушава (при 110оС за 1 час) и активира при температура 620оС за 
2 часа.  

Таблица 3.  
Температурни режими за синтезиране на зеолит NaA 

 
Режим Температура, оС Автоклавно 

налягане, atm  
Време, часа  

1 100 4,0 6;8 
2 110 4,5 5;6 
3 120 5,0 5;5 
4 130 5,5 3;4;5 
5 140 6,0 3;4 
6 150 6,5 2;3 

 
Най-ефективен за нашите цели се оказа режим 5 при температура 140оС, при 

което се постига автоклавно налягане от 6 atm, като за целта синтезът  е 3 часа. 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 Калциниране на изходния каолин се проведе при изотермични  задръжки на 
температури 600, 650 и 700оС.  На получения метакаолинит са проведени  DTA-DTG 
анализ и IR спектроскопия. От проведения  DTA/TGA анализ  на фиг.1 (а) ясно се 
вижда, че дехидратацията на изходния каолин се осъществява на 565оС. При 975оС 
се формира нова кристална шпинелна фаза. Дехидратацията на каолина протича с 
масови загуби – 17.7%. 

Най-подходяща температура за метакаолизиране в случая се оказва 650оС, тъй 
като при 600оС все още има кристална вода а кривите при 650 и 700оС са почти 
еднакви.  
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(а)                                                                            (b) 

   Фиг.1. DTA/TGA крива:(a)- изходен каолин; (b)- при 650oC метакаолин. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         (а)(b) 

              

 Фиг. 2. IR спектър на изходния каолин (а)  и на метакаолин термообработен 
при 650оC (b) 

 
На фиг.2 са показани  IR spectra на изходния каолин и на същия, калциниран при 

650оC. 
       На IR спектъра на изходния каолин ясно се забелязва наличие на свързаните 
хидроксидни групи при 3620 и 3696 cm-1, пиковете за Si-O при 469 и 430 cm-1 и за 
групите Si-O-Si съответните пикове при 790 и 755 cm-1. 
      На фиг.2 (b) ясно се вижда, че липсват вибрационни честоти за свързани 
хидроксидни групи. Забелязват се ясно изразен широк пик за вибрационните честоти 
на групите на SiO при 1087 cm-1 и друг за Al-O при 799.86 cm-1. 
 Активирането на синтезираният зеолит се извършва, чрез термообработка с 
цел окончателно премахване на водата от зеолита. Това става в муфелна пещ при 
температура  550-600оС с времетраене до 3 часа. Така активиран окончателният 
продукт се помества в стъклени ампули като същите се поставят във вакуумирани 
полиетиленови пликове.  
 След окончателната обработка на получения зеолит се направи бърз тест с 
цел установяване дали продукта притежава необходимата зеолитообразна 
структура и свойства. Това се проверява като в  стъклен съд се смесват  еднакви 
количества вода и зеолит (около 20 g), при което зеолитът видимо “кипи” и повишава 
температурата си. В нашият случай температурата се повиши до 84оС в сравнение 
на природния около 30оС. 
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 ИЗВОДИ 
 Проведените изследвания от научната работа дават основание да се 
направят следните по-важни изводи.  
 1. Изследвана е възможността за получаване на синтетичен зеолит  NaA с 
изходна суровина - каолин (марка “BoExtra”) на фирма Каолин АД (България), по 
метода на хидротермалния синтез.   
 2. Изучени са условията за термична обработка на изходният  каолин. 
Установено беше (чрез методите на IR спектър и  DTA/TGA анализ), че при 
термообработка на 650оС и задръжка - 2 часа, трансформацията до метакаолин е 
цялостна и същия е приложим за синтез на зеолит NaA . 
 3. Установена е цялостната технология за получаване на зеолит NaA по 
метода на хидротермалния синтез в лабораторни условия. Най-добри резултати се 
получиха (за състав зеолит Z4) при термообработка в автоклавен реактор на 
температура 140оС, налягане 6-8 atm в продължение на 3 часа.  
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Нов метод за синтез на  

дициклопентилмоноспирохидантоин 
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научен ръководител: доц. д-р Нейко Стоянов 

 
 

Abstract: 2-Thiohydantoin derivatives are produced by heating a mixture of thiourea  and an c
α

r
α  

- 
cyclopentil  amino acid. The method described offers the advantages of simplicity low cost easy work – up 
and scalability. 

Veywords: Amino acids, Antiviral agents, Cyclization, Heterocycles, monotiospirohydantoin.    

 
            ВЪВЕДЕНИЕ 

Тиохидантоините са серни аналози на хидантоините, в които карбонилната 
група е заместена с тиокарбонилна [1]. Те са известни отдавна, но 
спирохидантоиновите производни са получени наскоро[2]. 

Някои от тези съединения са намерили приложение в медицинската практика 
като антиепилептични[3], антиаритмични[4], противотуморни[5], антивирусни и 
антибактериални (HSV и HIF) [6,7], като пестициди[8], при багренето на текстилни 
влакна[9], в полимерния катализ[10]. 2-тиохидантоините са получени при 
взаимодействието на α – аминокиселини в среда от оцетен анхидрид и амониев 
тиоцианат[11], както и  при взаимодействието на α – аминокарбоксилови киселини и 
изоцианат[12]. 2-моно-тиоспирохидантоините се получават по доста дълга 
синтетична схема, като се изхожда от съответния дитиоспирохидантоин, който се 
обработва с 2-аминоетанол и след това се хидролизира с 20 % HCl [13]  ( схема 1). 
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(Схема 1.) 

 
 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
За  синтеза на веществото са използувани реактиви с квалификация „р.а”. 

Елементният анализ е определен на автоматичен анализатор Carlo Erba -1106. IR  - 
спектрите са снети в таблети KBr  на  спектрофотометър Bruker -113. 

1H – NMR  спектъра е снет в разтворител DMSO – d, а 13С - NMR в разтворител 
CDCl3  на спектрометър Bruker DRX - 250. Т.т. е определена на Кофлеров микроскоп. 
Чистотата на анализираното съединение беше проверена чрез тънкослойна 
хроматография върху плака  Kieselgel 60 F254 , 0,2 mm Merck. 

За елуирането беше използувана системата етилацетат : петролев етер = 1 : 2 
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1. Синтез на циклопентиламинокарбоксилова киселина. 

20 g циклопентилспирохидантоин и 60 g Ba(OH)2.8H2O в 400 ml вода се нагрява при 
160°С в автоклав на солна баня в продължение на два часа. След приключване на 
нагряването реакционната смес се охлажда до стайна температура, филтрува се 
под вакуум и филтратът се обработва с 10 g (NH4)2CO3. Сместта се филтрува и 
филтратът се концентрира. След охлаждане аминокарбоксиловата киселина 
кристализира, допълнително количество от нея пада при обработката с ацетон. 
 Добив 9,7 g  ( 70 %) 
 Т.т. > 300ºС 
 Rf = 0,31 

IR (KBr, sm-1) : 3478;3219 (NH2), 3049(N+H3), 2962 – 2885 (CH2), 2070 (N+H3), 1674 
(COOH), 1623 (C – N), 1575 (COO-) . 

1H – NMR (δ скала, ppm DMSO – d6): 1.63 -1.87 (m, 8H, CH2), 8.17 (s, 2H, NH3), 10.49 
(s, 1H, COOH) 

13C – NMR (δ скала, ppm DMSO – d6 + D2O): 25.1 (C3,C4), 36.4 (C2,C5), 66.9 (C1), 
177.8 (C = 0). 
 

2. Синтез на 2-монотиоциклопентилспирохидантоин. 
Смес от 2,01 g циклопентиламинокарбоксиловата киселина и 3,75 g тиокарбамид 

се нагряват при 225-230ºС на солна баня за 10 min в открита колба до стапяне на 
сместта, след което се поставя обратен хладник и се нагрява още 30 min. След 
охлаждане се прибавят 20 ml вода. Сместта се нагрява до редуциране на продукта. 
След охлаждане падналите кристали се филтруват и прекристализират из вода. 

Добив – 1,3 g  ( 49 %) 
Т.т. – 196-197ºС 
Rf = 0.53 
IR (KBr, sm-1): 3330 (N3–H), 3124 (N1–H), 3000 – 2860 (CH2), 1748 (C = 0), 1538 (C = 

S), 1075 (C = S). 
1H - NMR (δ скала, ppm DMSO – d6): 1.67 – 1.90  (m, 8H, CH2), 10.28 (s,  1H,  N3-H), 

11.59 (s, 1H, N1–H) 
13C - NMR (δ скала, ppm, DMCl3): 24.8 (C7, C8), 40.2 (C6,C19), 71.2 (C5), 178.7 (C2), 

180.5 (C4). 
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
Реакцията, която използвахме за пръв път е директна кондензация между 

циклопентиламинокарбоксиловата киселина и тиокарбамида при 225-230°С 
(схема2). 
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(Схема 2.) 

 
Изходната циклопентиламинокарбоксилова киселина се получава при хидролиза 

на циклопентилспирохидантоин с  Ba(OH)2 . 8Н2О  по методика[14]. Самото 
нагряване се извършва на солна баня за 40 мин. при 225-230°С. Продуктите се 
стапят и се превръщат в течна смес. След охлаждане се прибавя вода и полученият 
твърд продукт се разтваря при нагряване и се оставя да кристализира.  

Вероятно реакцията протича по следния механизъм (схема 3) : 
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 (Схема 3.) 
 
Спектралните данни , както и физикохимичните параметри на съединението, 

съответстват на получените от нас преди това по друга методика[2]. 
Етапите за получаването му обаче са съкратени с два, а добивът е значително по-

висок. 
 

ИЗВОДИ: 
Проведени са сполучливи опити, относно създаване на нов метод за синтез на 

монотиоспирохидантоин. 
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Получаване на Cu(II) комплексни съединения на ненаситени 

имидазолидин-2,4-диони  
 

автор: Диана Петкова 
научен ръководител: гл.ас.инж. Веска Матева 

 
 Sinthesis of Cu (II) complexes of nusaturatedes imidazolidin-2,4- diones.A number of substituted 

2,4-imidizolidines have been prepeared and tested for toxicity, for anticonvulsant and analgesic activity in 
mice. Cu(II) complexes with substituted 2,4-imidazolidines is obtained. The sintesized ligands and the 
complexes, obtained from it are characterized though m.p., elemental analyses and IR- spectral date.  

Key words: Hidantoins, 2,4 – imidazolidines, complexes of hidantoins. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Интересът на изследователите към хидантоините се дължи най-вече на 

приложението им в медицинската практика като антиепилептични, антиаритмични, 
антиконвулсивни [1-6] лекарства. По-късно е доказано приложението на такива 
съединения за терапия на HIV – I инфекции и особено на диабет.  

Съществуват сериозни доказателства за решаващото значение и влияние на 
заместителите на пето място на хидантоиновия пръстен върху физиологичното им 
действие [2].  

Получаването на комплексни съединения на йони на предходните метали с 
органични лиганди, създава условия за повишаване на разтворимостта им във 
физиологични течности и увеличава възможността за прилагане в медицинската 
практика [1-3].  

 
Цел на настоящата работа е:  да се получат комплексни съединения на Cu(II) с 

ненаситени имидазолидин – 2,4 – диони.  
 

      Задачите които си поставихме са:  
- синтез на органични лиганди – ненаситени имидазолидин – 2,4 – диони 
- получаване на Cu (II) комплексни съединения  
- охарактеризиране на получените съединения  
 
 ИЗЛОЖЕНИЕ 
 Експериментална част:  
 Използвани са материали на фирмите: Fluka,Merck,Aldrich. 
 IR - спектри са снети на спектрометър Perkin Elmer – 1600 в таблетки с калиев 

бромид (KBr). 
Температурите на топене са определени с Кофлеров микроскоп. 
Елементният анализ е извършен с автоматичен анализатор Carlo Erba – 1106  
Чистотата на съединенията е проверена чрез ТСХ върху Kieselgel 60 F254,0,2 

mm   
при следните елуентни системи:  
 А) етилацетат: петролев етер = 1:2  
 Б) толуен: ацетон = 5:1  
 

1. Синтез на (2Е) – 1,3 – дифенилпроп – 2-ен-1-они  
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Схема (1) 
 

В съд с обем 200 cm3 се разтварят 0,17 мола натриева основа (NaOH) в 55 cm3 
вода (H2О), добавят се 35 cm3  етилов алкохол (C2H5OH) и полученият разтвор се 
охлажда до 20 °C . Прехвърля се в тригърлена колба от 250 cm3 , снабдена с 
механична бъркалка, обратен хладник и делителна фуния.  Прибавят се 0,12 мола 
кетон, включва се бъркалката и при енергично разбъркване бързо се прибавя от 
делителната фуния 0,12 мола алдехид. Реакционната смес се разбърква при стайна 
температура 1 час и се оставя за една нош.  

Получените кристали се филтруват под вакуум и се промиват с вода по рН = 7. 
Полученият продукт се прекристализира из етилов алкохол (C2H5OH).  
                    а                           б                              в  
   Добив:     88%                     85%                          87%  
     Т.т.      70°C ±0,5 °C      110°C±0,5 °C           100°C ± 0,5°C           
      Rf              0,62               0,84                           0,82  
 

2. Синтез на 5 [(E)-2-(4-заместени фенил) етенил -5- фенилимидазолидин-2-4-
диони. 

0,01М от съответния халкон III а,б,в; 0,01М  NaNH и 0,033M (NH4)2CO3 се 
смесват и към тях се прибавят 5,2 cm3 96% C2H5OH и 5,2 cm3 H2O. Получената смес 
се разбърква при 55 – 60 °C в продължение на 4 часа и още 2 часа при кипене. След 
това разтворът се концентрира до ⅔  от обема и се подкислява с концентрирана 
солна киселина (HCl) до рН = 5-6. Получената след престояване утайка се 
прекристализира из CH3OH\H2O.  
                       а                           б                              в  
   Добив:     65%                     72%                          64%  
     Т.т.      120°C ±0,5 °C      160°C±0,5 °C           100°C ± 0,5°C           
      Rf              0,70                     0,64                           0,78  

   

R

C C

H

H

R
1

O

R

NH CO

NH

CO

C

R
1

NaCN/(NH
4
)
2
CO

3

∆/C
2
H

5
OH/H

2
O

H

H

 
 

Схема (2) 
- където :  

I.  a) R=H          R1= H  
II. б) R=H          R1 = CH3 
III. в) R=H         R1 = OCH3 
 

Обща методика за получаване на Cu (II) комплексни съединения на 
ненаситени  имидазолидин-2,4-диони. 
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1m mol от лигандите (II-а, II-б, II-в) се разтваря в 10 cm3 CH3OH при 
разбъркване. Прибавят се 10 cm3  0,1 М NaOH (р-р в CH3OH). Към получения 
разтвор от бюрета бавно на капки се прибавят  10 cm3  0,1 М CuCl2  (р-р в CH3OH). 
Периодично се измерва рН с универсален индикатор, като средата винаги трябва 
да бъде алкална. (Ако се наложи се прибавя допълнително р-р на  NaOH). Сместа 
престоява 15-20 минути и се проверява за пълно утаяване. Получената утайка се 
филтрува през филтър „синя лента”, суши се на въздух, а след това в ексикатор 
над силикагел. 

 
 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
За синтеза на 5-фенил-5(2-фенилетенил)- имидазолидин-2,4-дионите, 

използвахме халкони (1,3-дифенилпроп-2-ен-1-они), които са продукти, получени 
при взаимодействието на алкиларил кетони и съответните ароматни алдехиди. ( 
α,β –  ненаситени кетони) (схема 1). 

Халконите съществуват в енергетически стабилната Е (транс) форма (схема 
2). 

Е – формата на халконите е тази, която води до получаване на енергетически 
изгодните Е-имидазолини чрез реакцията на Bucherer [5] (схема 2)  

Структурата на ненаситените  имидазолидини е доказана, чрез физико-
химичните им характеристики,хроматографски и спектрални данни. В таблица 1 са 
посочени IR – спектрални данни (в  KBr) :  
                                                                                     Таблица 1:  

Съединения  

   N
3
 – H   N

1
 – H   C

2
 = O   C

4
 = O  

 II-а  3210  3056  1777  1732 

 II-б  3215  3076  1788  1737 

 II-в  3201  3070  1775  1732 

 
При ненаситените халкони липсват трептенията на NH-групите, а трептението 

на С=H – групите е единично.  
Получените комплексни съединения са в съотношения комплексообразувател 

към лиганд 1:2 т.е. Cu:L = 1:2, което се подтвърждава от елементния анализ в 
таблица 2.  
                                                                                                                       Таблица 2  

Теоретично изчислено %   Практически намерено %  

 C H N Cu  O  C H  N  Cu  O   

 66,50 5,24  8,63  9,78  9,85  66,25  5,37  8,62  9,76  10  

   

Най-вероятната структура на получените комплексни съединения е 

H

R

NH
C

HN

CO

C H

R
1

O

C u

R
1

C

NH CO

HN

R

C

H H

O

 Схема 3 
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II. a) при R1 =H полученото съединение е светло синьозелено дребно кристално 
вещество 
II. б) при R1 = CH3 полученото съединение е тъмно сивозелено дребно кристално 
вещество  
II. в) при R1 = OCH3 полученото съединение е зелено дребно кристално вещество 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получени са ненаситени имидазолидин 2,4-диони и техните Cu(II) комплекси.  
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Оползотворяване на отпадни катализатори от 

нефтопреработвателните предприятия в керамични пигменти 
 

автор: Георги Емилов Георгиев 
научен ръководител: гл.ас. д-р Цветан Димитров 

 
Utilization of chemical refuse from petroleum-revision productions in ceramic pigments: Many 

catalysts are used in oil refineries for processes like catalytic cracking, catalytic reforming, hydropurification 
(hydrodesulfurization), as well as in the production of petroleum based chemical substances related to the 
processes of dealkylation, silicate materials are used as adsorbents and molecular sieves in the processes 
of fine purification of gases. The experiments proposed will provide possibilities to solve significant ecological 
problems by utilizing the waste catalyst to produce ceramic pigments.  

Experiments have been carried out on the solid state synthesis of zircon ceramic pigments with 
utilization of chemical refuse from petroleum-revision productions. Detection of the phases have been 
studied dy X-ray diffraction analysis. Particle size of the pigments have been determined by transmission 
electron microscopy. The colour characteristics are measured spectrophotometrical way. 

Key words: pigment, colour, ceramic, zircon, utilization 
 

     ВЪВЕДЕНИЕ 
             За керамичните пигменти най - важното изискване е да са устойчиви при 
високите температури, използвани в силикатната промишленост. Пигментите не 
трябва да реагират със своите носители (масите, ангобите, глазурите и керамичните 
бои).  

Цирконовите пигменти са сравнително нови, но вече едни от най-
разпространените и най-перспективни керамични пигменти. Поради отличната им 
устойчивост на разтваряне в стопени глазури цирконовите пигменти намират широко 
приложение  и днес се смята, че около 50% от общото количество пигменти 
използвани в керамичната промишленост се пада на тях. 

Основа на цирконовите пигменти е минералът циркон (ZrSiO4), който играе 
ролята на акцептор, т.е. приема цветен йон. Чистият циркон представлява безцветно 
кристално вещество. Благодарение на влизащите в кристалната му решетка 
примеси, цирконът притежава способността да се оцветява в различни цветове. 

Основен компонент на замърсяването  на околната среда и нарушаване на 
екологичното равновесие е получаването на опасни вещества и отпадъци. Това 
ориентира научните изследвания в посока към намиране на нови технологии и 
методи за тяхното оползотворяване. 

В нефтопреработвателните предприятия се използват много катализатори в 
процесите  като каталитичен крекинг, каталитичен реформинг, ходроочистване 
(хидрообезсерване), а също и при производството на нефтохимикали свързани с 
процесите на деалкилиране, силикатни материали се използват като адсорбенти и 
молекулни сита в процесите на финноочистване на газове. 

Известни са три типа катализатори за каталитичен крекинг, които 
представляват природни активирани алумосиликати, синтетични аморфни 
алумосиликати и синтетични кристални алумосиликати. Първите вече не се 
използват поради ниската им активност, неустоичивостта при високи температури и 
ниското октаново число на получавания бензин. 

За една нефтена рафинерия, преработваща 7 000 000 тона за година нефт, 
използва между 50 и 100 т/год. катализатор и между 3 и 7 т/год. гард слой.  

Представените данни показват актуалността на научната проблематика в 
предвид огромните количества отпаден катализатор, който създава екологични 
проблеми.  
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   ИЗЛОЖЕНИЕ 
       Основни суровини 

Основни суровини за синтеза на цирконовите пигменти с отпадни 
катализатори са оксидите SiO2, ZrO2 и MgO, които са с чистота чистота ч. и чза .  
Като минерализатор е използван NaF в количество 2,5 %, който осъществява 
връзката при процеса на накаляване. Количеството на минерализатора е взето по 
литературни данни. Предпочетен е минерализатор с едновалентен алкален йон, тъй 
като той образува стопилки с най-ниско значение на повърхностното напрежение и е 
значително по-активен от минерализаторите с двувалентен алкалоземен йон от типа 
MeX2.  Отработения катализатор (Oka) е от инсталация за хидроочистване на тежка 
дизелова фракция в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД. Той съдържа оксидите на NiO; γ-
Al2O3 и CoO. 

Изработени са две серии проби, като към втората – 1 А - се добавя HNO3 в 
количество, достатъчно за образуване на нитрати от смесените оксиди. Рецептурния 
състав е представен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Рецепрурен състав на масите за керамични пигменти (мас. %) 

 
         оксид       

серия 
ZrO2 SiO2 MgO ОКa NaF сума 

1 50.5 22.5 16.0 8.5 2.5 100 

 
 

Метод на синтез 
 
Пигментите са синтезирани по технологията на твърдофазно спичане. Масите 

се смесват в стехиометрични количества, като ZrO2 и SiO2 са достатъчни за синтез 
на циркон – ZrSiO4. MgO е достатъчен за свързване на излишното количество γ-Al2O3 

от катализатора в шпинелна структура в MgAl2O4. 
След хомогенизиране, смилане във водна среда в топкова керамична мелница 

и сушене, масите се накаляват в температурния интервал от 600 до 1100 оС през 
100 оС със задръжка от 1 h при всяка температура. Разработената технологична 
схема за синтез на цирконови пигменти включва: Изготвяне на изходната шихта → 
добавяне на минерализатор и (или) хромофор → сухо хомогенизиране → термично 
накаляване при посочените температури. След синтеза по описаната схема, на 
пигментите се извършва визуална оценка  и се анализират. 

 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
Рентгенофазов анализ  
Получените след изпичане пигменти бяха подложени на рентгенофазов анализ 

на апарат “PHILIPS” -APD-15, CuKα за изучаване на фазообразуването в зависимост 
от температурата и вида на хромофорния йон. На фиг. 1 са представени 
рентгенограмите на синтезираните пигменти. 
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Фигура 1. Рентгенограми на цирконови керамични пигменти 

 
В табл. 2 са представени индексиране на дифрактограмите и минералния 

състав на цирконовите пигменти. 
Полученият керамичен пигмент е със светлосин цвят. Той е приятен и 

подходящ за оцветяване на санитарна керамика. Не губи масата си при корозионна 
проба с оцетна киселина за 4 h.  
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Таблица 2. Фазов състав в цирконовите керамични пигменти 
Проба d, nm I  (0 – 2000) Фаза 

0.332 2000 Solid solution*** 
0.330 1650 Zrn** 
0.288 1200 Solid solution 
0.182 600 Sp* 

0.252 350 Sp 

0.361 400 Solid solution 

0.443 320 Zrn 

1 
(1000 оС-1 

h) 

0.155 300 Sp 
0.331 1900 Zrn 
0.320 1710 Solid solution 

0.286 1300 Solid solution 

0.181 440 Sp 

0.361 340 Sp 
0.250 330 Zrn 
0.154 200 Sp 

1 А 
(700 oC-1 h) 

0.234 180 Zrn 
* Sp – шпинел; ** Zrn – циркон; *** Solid solution – твърд разтвор 

 
Данните от дифрактограмите показват, че не е останал свободен оксид на 

тежките метали. Цялото количество се е свързало в твърди разтвори или шпинел. 
Твърдите разтвори са между циркон и шпинел и са от вида: ZrSiO4 - MgAl2O4 - NiAl2O4 

- CoAl2O4; (Zr, Mg)Al2O4; (Mg, Co)Al2O4; (Ni, Co)Al2O4; (Mg, Ni)Al2O4; (Zr, Co, Ni)ZrO4. 
Именно тези твърди разтвори определят цвета на синтезирания керамичен пигмент. 
Масите без HNO3 се превръщат напълно в пигмент при 1000оС – 1 h , докато при 
тези третирани с HNO3 синтеза преключва още при 700оС - 1 h. При 1000оС - 1 h на 
масите, третирани с HNO3 се наблюдава «препичане», увеличаване количеството на 
циркон и намаляване количеството на твърдите разтвори. Наблюдава се и 
изсветляване на цвета, което се дължи на капсуловането на повече хромофорни 
йони в структурата на циркона. При количествен анализ, извършен по метода на 
вътрешния стандарт, се установява нарастване на циркон с 20 % при 1000оС - 1 h в 
сравнение със 700оС - 1 h. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Използвайки методите на твърдофазно спичане и разлагане в присъствие на 

нитрати, получени изкуствено, използвайки отработен катализатор е получен 
светлосин цирконов керамичен пигмент, подходящ за оцветяване на санитарна 
керамика. Пигмента има много добри показатели и е устойчив на корозионни 
въздействия. 
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Синтез на ненаситени имидазолидин – 2,4 – диони 

 

автор : Сали  Сали , Гюрсел Хамди 
научен ръководител : Рени Андросик  

 
Synthesis of unsaturated imidazolidin – 2, 4 – diones A number of substituted 2,4 – 

imidazolidines have been prepared and tested for toхicity, for gross effects on behavior, and for 
anticonvulsant and analgesic activity in mice . 

Key words : hydantoins, 2,4 – imidazolidines , heterocycles . 

 
        ВЪВЕДЕНИЕ   

Хидантоините  ( имидазолидините ) са известни отдавна , но едва след 1938г. 
започва тяхното преоткриване  с налагането в медицинската практика на  
5,5 – дифенил  хидантоина при лекуването на епилепсията. Вина затова имат и 
Bucherer – Bergs [ 1] , които синтезират различни  5 – субституирани хидантоини, 
чрез взаимодействие на съответните алдехиди или кетони с натриев или калиев 
цианид , амониев карбонат и въглероден диоксид  при висока или стайна 
температура, при обикновено или повишено налягане  
(схема 1 ) .  
 

 

C        O

R1
NaCN/( NH4 )2 CO3

C2H5OHR2

R1

R2

CONH

CO NH   
 

схема 1  
 
 По- късно е открито тяхното антиконвулсивно , антиаритмично и 
противотуморно  действие , както и терапевтичният им ефект в борбата срещу 
диабета.  
 Съществуват сериозни доказателства за решаващото значение и влияние  
на заместителите на  5 – то  място в хидантоиновия пръстен  върху физиологичното 
им действие [ 2 ] . Ето защо на това 5-то място искахме да вкараме ненаситен 
заместител.  
 
        ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ  

Използвани са материали на фирмите Fluкa, , Merks, Aldrich 
ИЧ – спектрите на синтезираните съединения , са снети в таблети с KBr  на 
спектрофотометър Perkin Elmer  – 1600. 

Температурата на топене са определени на Кофлеров микроскоп. 
Елементният анализ  е определен на автоматичен анализатор  

Carlo Erba – 1106. 
Чистотата на анализираните съединения беше проверена чрез тънкослойна 

хроматография върху Kieselgel 60 F254 , 0,2 мм Merck.  
За развиване на хроматограмите бяха използвани следните елуентни системи 

:          А) етилацетат: петролов = етер – 1:2  
Б) толуен : ацетон – 5 : 1 
1. Синтез на (2Е )  – 1,3 – дифенилпроп–2 – ен – 1 – они 

                           
АrCOCH3+

NaOH
ArCOCH CHArAr CHO

H2O/ ЕtOH  
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В съд с обем 200 ml се разтваря 0,17 мола NaOH  в 55 ml H2O , добавя се 35 
ml C2H5OH и полученият разтвор се охлажда до 20 0 С. Прехвърля се в тригърлена 
колба от 250 ml, снабдена с механична бъркалка, обратен хладник и делителна 
фуния. След това се прибавя 0,12 мола кетон, включва се бъркалката и при 
енергично разбъркване бързо се прибавя от делителната фуния 0,12 мола алдехид. 
Реакционната смес се разбърква при стайна температура в продължение на 1 час и 
се оставя да пренощува. 
 Получените кристали се филтруват под вакуум и се промиват с вода до рН = 7 
( неутрална реакция ) . Полученият продукт се прекристализира из минимално 
количество спирт – етанол . 
 
 
 Добив на III a – 89  %  ,           III  б – 85  % ,                  III в – 87 %  
                  
           т.т на III a – 70 – 710 С  ,         III  б – 110 – 1110 С ,     III  в – 108 – 1090 С 
                 
           Rf ( б ) на III a – 0,62 ,                III  б – 0,84  ,                  III  в – 0,82  
 

 
2. Синтез на 5 [ ( E ) – 2–( 4 – заместени фенил) етенил – 5– 

фенилимидазолидин –2,4 – диони  
 

0,01 М от съответния халкон III a; б ; в , 0,01 М NaCN и 
 0,033 М ( NH4 )2CO3 се смесват и към тях се прибавят 5,2 ml  96 % C2H5OH и  
5,2 ml H2O. Така образуваната смес се разбърква при 55 – 60 0 С за 4 часа, и още 
два часа при кипене. След това разтворът се концентрира до 2/3 от обема си и се 
подкислява с концентрирана HCl до pH = 5 – 6 . След престояване , падналите 
продукти се филтруват и се прекристализират из  CH3ОН / H2O.  
 
           Добив на IV a –  65 % ,             IV  б – 72 %  ,                  IV в – 64 % 
                  
          т.т на IV a – 120 – 121 0 С  ,      IV  б – 160 – 161 0 С,      IV в – 100 – 101 0 С 
                 
          Rf ( б ) на IVa –  0,70 ,                  IV  б – 0, 63    ,               IV  в – 0,77  
 
        РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ    

За синтез на 5 – фенил – 5  ( 2 – фенилетенил ) – имидазолидин – 2,4 – 
дионите , използвахме халкони ( 1,3 – дифенилпроп – 2 – ен –1 –они ) [ 3 ] , които  
представляват  продукти получени при взаимодействието на алкиларилкетони и 
съответните ароматни алдехиди (  в много случаи са известни и като α,β – 
ненаситени кетони ) , ( схема 2 ). 
 
                                                    

                            
АrCOCH3+

NaOH
ArCOCH CHArAr CHO

H2O/ ЕtOH  
 
                         

схема 2 
 

                Халконите съществуват в енергетически стабилната Е – или транс – форма 
, (схема 3 ) 
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R
 O

R

  

 

   C = C

H

 C                    H

 
III 

схема 3 
 

 
а). R = H ;  Rı = H  
б). R=H   ;  Rı =CH3  
в). R=H   ;  Rı = OCH3 

 
Е – формата на халконите е тази , която участва в реакцията на Bucherer [4] и 

води до получаването на енергетически изгодните Е – имидазолидини  
( схема 4 ). 
 

     

NaCN / ( NH4 )2 CO3  

 NH         CO

 CO         NH
 C 

 / C2H5OH / H2O
H

   

R

    R

R
 O

R
   C = C

H

 C                    H

    H        C                
;

 
                                                   схема 4  

 
 

Структурата на ненаситените имидазолидини е доказана, чрез 
физикохимичните им характеристики , хроматографски и спектрални данни .  
Т. напр. ИЧ – спектрални данни ( KBr. см-1 ) на тези съединения са дадени в  
таблица 1 .  
 
                                                                                                    Таблица .1 
 

Съединение 

№ N3 – H N1 – Н C2 = O C4 = O 
IV а 3210 3056 1777 1732 
IV б 3215 3074 1788 1737 
IV в 3201 3070 1775 1732 

 
При ненаситените халкони , липсват  трептения за NH– групи , а трептението за 

C=O група е единично.  
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Лабораторно изследване на адсорбцията на оцетна 

киселина върху активен въглен 
 

автори: Радослав Тодоров Цонев 
научен ръководител: гл.ас.д-р Теменужка Хараланова 

 
         Laboratory study of the adsorption of acetic acid on charcoal . The contact boundary between two 
phases unbalanced forces exist between building piece. The adsorbtion is determined Adsorption is 
determined by the forces acting on the surface of the adsorbent. The adsorption isotherms are most 
frequently used functions to describe the adsorption processes. The goal of my work is the construction of 
the adsorption isotherm and checking the validity of the isotherm of Froyndlich. 
         Key words:adsorbtion, adsorption isotherm, Froyndlich 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Когато две фази се поставят в контакт, винаги между тях се създава гранична 

повъхностт. В зависимост от природата на веществата, които изграждат двете фази, 
концентрациите на граничната повърхност могат да бъдат по-високи или пък по-
ниски от аналогичните концентрации в обема на разтвора. Ако едната фаза е 
твърда, при контакт с течна фаза се създава гранична повърхност твърдо/течност и 
повърхностната концентрация на компонентите на течността е различна от 
съответната концентрация в обема. В повечето случаи, повърхностната 
концентрация е по-висока от тази в обема[1]. Разликата в концентрациите  на 
повърхността и в обема на двете фази е обусловена от наличието на 
небалансирани сили между градивните частици. Силите, които действат на 
повърхността на адсорбента обуславят явлението адсорбция .Адсорбираното 
количество вещество зависи от развновесната концентрация, от температурата и 
природата на адсорбента и адсорбтива. Най-често адсорбираното количество се 
изразява като функция на концентрацията на адсорбтива и тази зависимост се 
нарича адсорбционна изотерма. Адсорбционните изотерми са най-често 
използваните функции за описване на адсорбционните процеси. Между най-често 
прилаганите адсорбционни изотерми са тези на Фройндлих, Лангмюир,Гибс,Полони-
Дубинин-Радушкевич,БЕТ и др.[2] 

Целта на моята работа е построяване на адсорбционната изотерма, 
проверяване на валидността на изотермата на Фройндлих и определяне на 
константите от уравнението на Фройндлих. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
За описване на адсорбционното равновесие Х.Фройндлих предлага следното 

емпирично уравнение (в литературата носи неговото име): 
A=k.Ce

n,                                                                                                                      (1) 
където Ce е равновесната концентрация; 
k-специфична константа на адсорбента, която изразява адсорбираното 

количество за Ce=1. Тя зависи от природата на адсорбента, адсорбтива и 
температурата; 

n-константа(0.1<n<0.9). Тя винаги нараства с повишаване на температурата, 
стремейки се към единица. 

Според уравнение (1), адсорбираното количество вещество (А) трябва да 
нараства неограничено с повишаване на концентрацията (Ce). На фиг.1 това 
изразява кривата, означена с пунктир. Опитът обаче, е показал, че след определена 
граница А престава да зависи от Ce, т.е. адсорбентът се насища(плътната линия на 
фиг.1). 
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Фиг.1. Адсорбционна изотерма 

 Теоритичен(кривата с пунктир) и опитен ход на изотермата на Фройндлих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.2.Линеен вид на изотермата на Фройндлих. 
За областта от средни концентрации изотермата се съгласува много добре с 

опитните резултати. За да се получи линейният вид на изотермата, тя се 
преобразува чрез логаритмуване: 

lnA=lnk+nlnCe                                                                                                            (2) 
Опитно намерената зависимост lnA=f(lnCe)T се изразява графично чрез права 

линия (фиг.2) и от получената графика се определят константите k и n [3,4]. 
 Определянето на адсорбираните количества при различни концентрации се 

извършва, като се поставят в контакт разтворите и твърдият адсорбент. 
Концентрацията на всеки разтвор е определена предварително. След като се 
достигне адсорбционното развновесие, концентрацията се определя отново. От 
получената разлика между изходната концентрация и равновесната концентрация се 
изчислява количеството адсорбирано вещество за грам адсорбент[4]. 

В моята работа, като адсорбент съм използвал активен въглен, а като 
адсорбтив-разтвори на оцетна киселина с различна концентрация. Всеки разтвор се 
разделя на две части. Едната част се използва за контролно определяне на точната 
изходна концентрация. Към втората половина от всеки разтвор се поставя по един 
грам активен въглен и периодично се разбърква. След около час, в който се изчаква 
достигането на адсорбционното равновесие, въгленът се филтрува. Вземат се по 2-
3 проби от всеки разтвор и се титруват с разтвор на NaOH при индикатор 
фенолфталейн, с което се определя равновесната концентрация. Количеството 
адсорбирана киселина от грам активен въглен се изчислява по формулата: 

A=[(C0-Ce) / (m.103)] . V  ,                                                                                          (3) 
където m е количеството активен въглен, V е обемът разтвор, който е в контакт 

с адсорбента. 
 
 
 

A 

Ce 

α 

lnk 

lnA 

lnCe 

tgα=n 
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 РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 В експеримента се използва изходен 0.4М разтвор на оцетна киселина. От 

него се приготвят по 100 cm3  0.05М CH3COOH;0.1M CH3COOH; 0.15M CH3COOH; 
0.2M CH3COOH; 0.25M CH3COOH; 0.3M CH3COOH. Получените точни начални и 
равновесни концентрации, както и количеството адсорбирана оцетна киселина са 
представени в таблица 1. 
Табл.1 Начални и равн. концентрации и количество адсорбирана оцетна киселина. 

Получените опитни данни са представени графично в логаритмични координати 
на фиг.3 и от графиката са определени константите k и n. 

6.25

6.3

6.35

6.4

6.45

6.5
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6.6
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6.7

0 0.5 1 1.5 2

Series1

 
Фиг.3.Зависимост на адсорбираното количество оцетна киселина от 

равновесната концентрация в координати lnA-lnCe. 
          
ИЗВОДИ 

1. Изотермата на Фройндлих е подходяща за изразяване на адсорбцията из 
разтвори при средни концентрации. 

2. Адсорбираното количество вещество не расте неограничено с повишаване на 
концентрацията. 

3. Чрез изразяване на опитно получените стойности за A и Ce в логаритмични 
координати могат да се определят графично стойностите на константите в 
изотермата на Фройндлих. 
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C0CH3COOH CeCH3COOH A.10-3 lnA lnCe 
0.0512 0.0252 1.300 -6.65 -3.68 
0.1132 0.0946 0.930 -6.95 -2.36 
0.1528 0.1093 2.175 -6.13 -2.21 
0.2132 0.1875 1.285 -6.66 -1.67 
0.2493 0.2163 1.650 -6.41 -1.53 
0.3126 0.2847 1.395 -6.58 -1.27 

-lnCe 

-lnA 
k=1.8.10-3

n=0.22 
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Компютърните и грипни вируси – пандемиите на 21 век 
 

автор : Виолета Арабаджиева 
научен ръководител : доц. д-р Драгомир Добруджалиев 

 
В представеният доклад се прави анализ на един много актуален проблем на 

информационния 21 век.Поради навлизането на ИКТ във всички сфери на икономиката и живота, с 
изграждането на компютърните мрежи и Интернет опасността от компютърни вируси 
придобива размерите на пандемия.С цел запазване и съхраняване на важна лична и корпоративна 
информация е необходимо всеки да притежава познания в тази област, както и да спазва 
правилата за правилата за профилактика и дезинфекция.  

Ключови думи : компютърни вируси, профилактика, дезинфекция 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Пандемията (от гръцки - παν pan "всички" + δήµος demos "хора") е епидемия 

взела особено големи размери, пресякла границите на една държава и засегнала 
огромни територии-глобална епидемия.  

Епидемичният процес се характеризира с непрекъснато предаване на 
възбудителя на инфекцията. За възникването му са необходими 3 фактора - 
източник на инфекциозния процес, механизми за предаване, среда за 
разпространяване. 

Терминът “вирус” идва от латински, означава “отровен сок” и е заимстван от 
биологията. Там с този термин се обозначават микроорганизми, които се прилепват 
по носителите на генния материал на живите клетки-стопани и го използват за 
своето размножаване. След определено време вирусът се активизира и болестта 
избухва 

Грипните вируси са едни от най-често срещаните днес вируси.Те се 
предават по контактен, така и по въздушно-капков път. Грипните вируси се променят 
и мутират, с което се обясняват и честите рецидиви.При тях трудно се създава  
имунитет. Те развиват възпалителен процес, попадайки в организма и засягат 
цялата дихателна система. Заболяването подтиска имунната система, като се 
създават условия за появата на бактериална инфекция. 

Компютърният вирус е саморазмножаваща се програма, която се 
разпространява, вмъквайки копия от себе си в друг изпълним код, в друга програма. 
Това дава и името на този вид програми.Тяхното поведение е сходно с поведението 
на биологичения вирус, който се размножава чрез вмъкване в живите клетки. По 
аналогия, вмъкването на вирус в програма често се нарича „инфекция“. Вирусите са 
само един от различните видове злонамерени програми, които „дебнат” всеки един 
РС-потребител на нашия информационен век. Както всяка друга програма, 
компютърният вирус следва предварително зададени логически инструкции за 
действие( за заразяване и поражения). Една вирусна програма може да има 
различни версии, като те могат да са от един и същ или различни автори. 

Днес пандемиите са най-вече от грипни вируси (птичи, свински, котешки ....) и 
компютърните вируси, чиито идентификации и мутации надхвърлят вече милиони 
единици. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Компютърните вируси(КВ) наподобават биологичните с незабелязано 
заразяване, мащабност на инфектирането и голяма взривна разрушителна 
сила.Идеята за компютърния вирус се ражда още през 70-те години на миналия 
век.И като всяка (зло)гениална идея се появява с и в резултат на добри намерения – 
като занимателна компютърна игра на големите ЕИМ, но с неприятни последици.     
Към тази идея, но вече с други намерения се обръщат компютърните специалисти 
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през втората половина на 80-те години, с появата на първите мини(персонални) 8-
битови компютри.Така през 1986 год. се появява  Brain - първият вирус за PC, а след 
това Internet Worm, полиморфните вируси, истерията "Микеланджело", WinVir - 
първият вирус за Windows, Concept - първият макровирус за Microsoft Word, 
последвали го такива за Microsoft Excel и Microsoft Access. От 1990 год. започна нова 
ера за злонамерения софтуер. Фиг.1 и Фиг. 2 се превърнаха в емблематични знаци 
на компютърната пандемия на 21 век. 

 

           
                       Фиг. 1                                                        Фиг. 2 
 
Причини за създаване на КВ 
Вирусите се създават от хора с добри умения в областта на програмирането. 

Някои от тях просто демонстрират своите възможности, като не пропускат 
възможността да станат известни. Други отмъщават на работодателя си или крадат 
информация с цел парични облаги. Днес са регистрирани десетки хиляди вируса. В 
повечето случаи само малка част от тях са активни и опасни, тъй като съвремените 
антивирусни програми до голяма степен предпазват потребителите, предлагайки 
комбинирана защита от различни по вид и действия вируси. 

Обща схема на компютърен вирус 
Вирусна част Задача на вируса 
Разпознаване на вируса VirusID = ABCD 
Копиране Търси се незаразен файл и следва инфекция 
Щети Подпрограма за нанасяне на щети 
Преход Преход в началото на програмата домакин 

Разпознаване на вируса. Чрез специален низ, наречен ключ, вирусът може 
да определи дали файлът е вече заразен. По този начин се избягва двойното 
заразяване. 

Копираща част. Тази част на вируса търси незаразени области от паметта и 
се копира в програмата, подлежаща на заразяване. Тази програма може също да 
разпространява заразата. 

Част за нанасяне на щети. При определени условия настъпва 
предвиденото действие. 

Преход. След обработката на съответната част от командата вирусната 
програма се връща в началото на програмата домакин, за да може извиканата 
потребителска програма да започне работа. 

Проявления, видове и разпространяване на  КВ 
Когато инфектираната програма е стартирана, вирусът извършва действие, което 
може да бъде: 
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1. Дразнещо – показване на съобщение на определена дата, забавена 
производителност на системата, промяна на резолюцията на екрана, издаване на 
странни или приятни звуци, музика и  др. 

 
2. Разрушаващо и Фатално – изтриване на файлове, кражба на лични данни, 
сриване на системата и др. 
  Зловредният софтуер се разпространява чрез прикрепени файлове, чрез P2P, 
LAN, WLAN мрежи, чрез линкове към инфектирани сайтове и др. Вирусите се 
разпространяват чрез всички начини за предаване на данни и информация, чрез 
oптични кабели, мрежи, дискети, в някой случай CD, игри, драйвери, операционни 
среди, среди за програмиране, транслатори, всякакви файлове ( влкючително и 
документални), архивирани пакети, модеми, Интернет, оптични кабели, e-mail, IRC и 
ICQ и др. Други разпространители са и заразените антивирусни програми. 

 
Видове КВ 
Резидентни - те остават резидентни в паметта. От паметта вируса може да се 

размножава и да смущава работата на компютъра и да поврежда файлове и цели 
програми. 

 
Вируси с директно действие - са вируси, които се стартират нанасят своят 

удар върху софтуера и се "самоизключват", но остават като инфекция. 
 
Stealth - вирусите са най – коварните, защото те причиняват големи щети и 

остават резидентни в RAM. Те  прикриват симптомите на вирусната инфекция и 
взаймодействат с различни антивирусни програми, принуждавайки ги да извеждат 
съобщения за липса на вируси.  

 
Макровируси - вируси предназначени за макроси. Тези  често предизвикват 

правописни и стилистични грешки в текстовете и по таблиците на на Word и Excel. 
Тези вируси не различават версиите, и се пренасят много бързо по документите.  

 
Boot sector вируси - те се активират при четене на boot сектора от външната 

памет. При опит за конвенционален достъп до boot сектора често се прилагат stealth 
техники и операцията се пренасочва към предварително запазения оригинален boot 
record. 

BIOS вирусите – вируси, които освен че причиняват щети правят и промени 
по BIOS-a на компютъра или се записват там, променяйки настройките му.  

 
Вируси убийци – По непотвърдени данни тази категория вируси не 

повреждат данни или информация, а убиват оператора. Такъв вирус са използвали в 
КГБ, като крайна мярка на защита на компютрите им през студената война. Вирусът 
се е казвал 666 и няма нищо общо с разпространения глупав файлов 666 вирус, 
носещ името за заблуда и е обърквал до такава степен мозъчните вълни на човека, 
че е причинявял невероятно главоболие и смърт. 

Червеи (Worms) – Програми които се самокопират, заразяват и други 
програми, но не винаги причинявят щети. 

 
Host червеи – Имат нужда от локална мрежа за да се самокопират и 

функционират. 
 
Net Worm – Разпространяват части от себе си по мрежа и се нуждаят от 

такава, за да работят частите му съвместно. Може да съществуват и на единичен 
компютър, но се самокопират на различни места и/или дялове на хард диска. 
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Троянски коне и логически бомби - троянските коне не се нужндаят от 

програма - домакин, те самите са самостоятелно приложение. Веднъж изпълнени те 
изкривяват нужните им системни функции и забавят локалния компютър, като  имат 
всички странични ефекти и проявления на вирусите. Проблемите рязко се 
усложняват, ако компютърът е включен в мрежа. Те осигуряват достъп до машината 
от разстояние, с възможности за  подслушване и наблюдение в реално време, както 
и организиране на записи.Често срещана е и комбинацията на троянски кон и вирус. 
Логическите бомби са специален вид троянски коне, които се активират в точно 
определен момент от време или при изпълнението на някакво външно условие. 

Разпространяване на вируси  
Това може да се осъществи по два начина – активно и пасивно. При 

активното разпространение компютърният вирус се предава със заразената от него 
програма и пряко участвува в процеса. При пасивното разпространение вирусът е 
няма участие със собствени процедури при пренасянето си. И двата метода 
показват, че разпространението на вирусите става най-често чрез размяна или 
предаване на файлове. 

Заразяване и работа на компютърните вируси  
Инфектираният файл може да се самокопира, докато запълни цялото 

свободно място на твърдия диск. Възможно е форматиране на твърдия диск. 
Вирусите могат да се активират на дата (CIH, по-известен като Чернобил, защото се 
задейства на 26 Април- аварията в Чернобил, Микел Анджело на 6 март-рождения 
ден на великия художник и др.).Заразяване може да стане чрез отваряне на 
прикачен файл. Резултатът не винаги е повреда на операционната система. 
Напоследък се разпространяват вируси, които крадат лични данни с цел 
присвояване на пари или чужда самоличност. 

Често се появяват   странни съобщения на екрана или   прозорци с рекламни 
съобщения(Adware-рекламен софтуер). Това са съобщения за липса на достатъчно 
памет или паметта(външна) не може да бъде прочетена. Възможно е да има 
хардуерен проблем с паметта или най-вероятно да се предизвиква или инициира 
такъв. Често явеление е внезапно рестартиране на Операционната система -това 
може да се дължи на хардуерен или софтуерен проблем, но и на вирус. Откриване 
на повредени сектори на твърдия диск-възможно е някои вируси да замаскират като 
повредени сектори, за да се скрият от проверките на антивирусните програми. 
Променяне на началната страница на Internet Explorer (IE) и/или се прибавя нова 
лента за търсене в уеб браузъра.Често изчезват или се променят файлове, като 
компютърът работи по-бавно, увисва или се рестартира. Регистрира се необичайна 
дейност на хард диска или на мрежовото оборудване.Възможно е да се случи нещо 
необичайно с компютъра - това е индикация най-често на вирус. 

 
Идентификация, профилактика и дезинфекция 
Антивирусната програма е програма следяща всички процеси в компютъра, 

търсейки и идентифицирайки компютърни вируси. Тя се състои се състои от няколко 
основни части :  

База данни с дефиниции на вируси - уникални низове от тялото на вируса, с 
цел неговата идентификация.  

Файлов скенер – за  преглед на файловете и тяхната имунизация срещу  
заразяване.В алгоритмите на скенерите се използват атрибутите на файловете: 
control checksum - контролна сума, CRC - Cyclical Redundancy Check на файла, и 
неговия размер. Използват се и комбинирани методи за сканиране с включване и на 
имунизация.  

Резидентен модул - този модул е подобен на скенера, който следи 
файловете и операциите с тях : копиране, преместване, стартиране, отваряне, 
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записване, редактиране и др. При откриване на зараза, резидентната част извиква 
файловия скенер като преустановява работата на текущия процес предизвикал 
тревогата. Резидентният модул сканира  вичко в реално време, като използва част 
от системните ресурси.  

Интерфейс - това е тази част от антивирусната програма, чрез която 
потребителят осъществява връзката с антивирусната програма. Колкото по лек и 
дружелюбен, толкова работата е по-лесна и ефективна.  

Евристичен скенер - това са допълнителни алгоритми, изследващи 
поведението на файла, който анализират резултатите и решават обявяването на  
тревога. Тези скенери са много чувствителни и мнителни. Възможно е те да вдигнат 
и необоснована тревога. Това е рядкост, но все пак е възможно. Евристични скенири 
се опитват да повишават вниманието и предупреждават за евентуална опастност, 
като насочват съмнителните файлове към карантинната папка 

Карантинна папка - това е една папка, създавана от антивирусната програма, 
с цел съхраняване на съмнителни или заразени файлове. Освен антивирусната 
програма никой и нищо друго няма достъп до карантинната папка. Препоръчително е 
наблюдение и  анализ на тази папка. Често антивирусните програми имат 
автоматизирана функция за целта.  

Мрежови модули - позволяват антивирусната програма да се инсталира само 
на сървъра ,  а програмата да покрива цялата мрежа - сканиране, следене на 
заявките, следене на трафика, интернет връзката, и всичко което използва мрежата.  

WEB филтри - тези модули позволяват да се ограничи достъпа до 
потенциално опасни сайтове.Може чрез тях  да се блокират реклами и банери, 
филтрират определени сървъри.  

Пощенски модул - този модул сканира електронна поща, когато тя се 
използва а комуникация.  

Download контрол -  модул, следящ  тегленето от мрежата, като се активира 
само при заявка за download.  

Архивен Модул - създава архивно копие. Това е най-висшата степен на 
защита, защото ако има проблем, се изтриват само заразените файлове и 
възстановяват техни копия от архива 

 
Има много антивирусни технологии  и всички претендират, че са най-добри и 

най-ефикасни.Такива са: Kaspersky, McAfee, Norton Antivirus, AVG, NOD32 и 
др.Последните тестове, проведени от компаниите за сигурност доказаха, че Sophos 
Antivirus е най-доброто решение, когато става въпрос за предотвратяването на 
приложения със злонамерен код.  

Проучването, проведено от AVIEWS показа , че Sophos е открила не по-малко 
от 80 % от неизвестните вируси, докато други опоненти като BitDefender са открили 
само 35 %. "Повечето мнения за антивирусните програми изследват само познатите 
вируси, а не преценяват кое е най-добро за случаите, когато става дума за 
новоизлезли вируси, които още не са влезли в базите. Необходимо е в индустрията 
да има сила, която да е надеждна както при познати, така и при непознати вируси, 
тъй като авторите на вируси и хакерите продължават своите непрестанни опити" 
съобщава Guy Edsall, менаджер от Sophos.  

На Фиг.3 са представени резултатите на AVIEWS за предварително откриване 
на зловреден софтуер.  
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Фиг. 3. Резултати на AVI EWS за предварително откриване на зловреден 

софтуер  
ИЗВОДИ   
За да се намали вероятността за проблеми с КВ е необходимо да се спазват 

препоръки, като: да не се отварят прикачени файлове от съмнителен източник, както 
и  файлове с неочаквани писма или съмнителни податели. Трябва да се изтриват 
верижните писма и спама, както и да не се отварят съмнителни сайтове и изтеглят 
файлове от Интернет. Необходимо е винаги да се проверява софтуера за вируси 
преди употребата му.При симптоми за заразяване – да се проведе надеждна 
дезинфекция.Обновявайте на антивирусните програми да се провежда редовно, 
както и да се правят често архивни копия на данните. Препоръчително е да се 
проверява токущо закупения софтуер, дори ако това е директно от фирмата 
производител,  а при вземане на софтуер от други места сканирането е 
задължително. 
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Получаване и изследване физикохимичните свойства на 

млечнокисели функционални продукти 
 

автор: Евгения Ганева 
научен ръководител: доц. д-р Станка Дамянова,  гл.ас.д-р Севдалина Тодорова 

 
Obtaining and Study of functional food products: The Yoghourt products have been developed 

possessing qualities of functional food by adding ground oat flakes, ground flax seeds, sesame seeds,  
honey.The influence of additives on the dynamics acid formation the syneresis, organoleptic indices. It is 
established that the additions  makes the yoghourt product into wholesome and healthful food.  

Key words: Functional food, Yoghourt products, Additives, Ground oat flakes, Ground flax seeds, 
Sesame seeds,  Honey. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Функционалните храни са едно от новите направления в науката за хранене, с 

важно значение за здравословното хранене. Най-често като функционални храни се 
определят такива храни, които оказват благоприятни ефекти по отношение на една 
или повече  функции в организма,  както и които подобряват здравния статус или 
редуцират здравния риск от развитие на редица заболявания [9,13]. 

Разработването на функционални храни е в основата на стремежа на 
съвременния човек да живее здравословно, да повишава защитните си сили, да 
подпомага оздравителни процеси и да увеличава продължителността си на живот.  

Млечно-киселите продукти са много добра база, съдържаща биоактивни 
съставки, които могат да се обогатят с различни добавки. Наличието в тях на вода и 
липиди, позволява включването, както на водоразтворими, така и на 
мастноразтворими добавки. Това е от особено значение за високата им усвояемост 
в новия продукт, което позволява оптималния им физиологичен ефект в организма 
[8, 10-12]. 

В предишни наши работи са получени и изследвани млечнокисели продукти с 
добавка овесени ядки [2], сусамено семе [7], ленено семе [1] и пчелен мед [3]. Целта 
на настоящата работа е да се получи и изследва млечнокисел продукт, съдържащ 
комбинация от тези добавки. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 Експериментите, обект на настоящата работа са провеждани в лабораторни 

условия с краве мляко от Разградски регион, Североизточна  България.  
На суровото краве мляко са определени: процентно съдържание на млечна 

мазнина, сух безмаслен остатък (СБО), общ белтък, плътност, оводняване, 
криоскопско число с анализатор за мляко ЕКОМИЛК на фирма BULTEH 2000.  

Микрофлората на суровото и пастьоризирано мляко е определена съгласно  
Регламент 853/ 2004/ЕС и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №30 
(ДВ, бр.111/2002г.). 

Киселинността е е определяна с Рн-метър за титруема киселинност и по 
метода на Тьорнер [4, 6].    

Киселото мляко е получавано със закваска на фирма ПиСофт Lyofast Y 382 F 
по класическата технология [4]. 

Като добавки към млякото  са влагани: овесени ядки (6%), ленено семе (4%), 
сусамено семе (2%) и пчелен мед (4%). Те са закупени от търговската мрежа.  

На готовите млечнокисели продукти са определени: динамиката на 
киселинообразуване (чрез измерване на рН и определяне на титруема киселинност 
по метода на Тьорнер); синерезис [4,6] и органолептичен анализ (по методика на 
Национална млечна асоциация). 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Експериментите са проведени с прясно краве мляко от Разградски регион, 

Североизточна България. 
Данните за  състава, свойствата и микрофлората на суровото и 

пастьоризираното мляко са представени в таблица 1. По основните показатели (рН, 
киселинност, масленост, СБО, плътност, оводняване и криоскопско число) то 
отговаря на изискванията. От таблицата се вижда още, че в суровото мляко е 
завишен броят на мезофилните микроорганизми. Причината е в ръчното доене, при 
което могат да попаднат микроорганизми от външната среда, от повърхността на 
цицките и от съдовете. Данните показват, че пастьоризираното мляко отговаря на 
изискванията. 

Таблица 1 
Състав, свойства и микрофлора на сурово и пастьоризирано краве мляко 

 

Състав и свойства на 
сурово и пастьоризирано краве 

мляко 

Микрофлора на сурово и 
пастьоризирано краве мляко 

№ по 
ред 

Показатели Сурово 
краве 
мляко 

Пастьор
изирано 
краве 
мляко 

Микробни 
показатели  

в кое/ml 

Сурово 
краве 
мляко 

Пастьор
изирано 
краве 
мляко 

1 рН 6,65 6,60 Общ брой 
микроорганизми  

3,8.10
5 

0 

2 Киселинност, 
o
Т 17,00 18,00 Психротрофни 

микроорганизми  
1,9.10

4 
0 

3 Масленост, % 3,60 3,60 Термофилни 
микроорганизми 

1,0.10
3 

0 

4 СБО, % 9,02 9,31 Колибактерии 6,0.10
3 

0 

5 Плътност, 
o 
А 29,07 30,06 Патогенни 

стафилококи 
3,0 0 

6 Оводняване 0,00 0,00 Плесени и дрожди 1,2.10
3 

0 

7 Криоскопско 
число 

50,00 60,40    

 

Проследена е динамиката на киселинообразуване при кисело мляко без 
добавка (контрола),  кисело мляко с добавени смлени овесени ядки (6%), смляно 
ленено семе (4%) и сусамено семе (2%)  (продукт №1), както и кисело мляко,  което 
освен посочените  добавки съдържа и 4%  пчелен мед ( продукт №2). Динамиката на 
киселинообразуване е представена на фиг.1. 

Данните представят етапите на заквасване, коагулация и съхранение при 4oС 
след 24 часа и до 10 дни. Видно е, че киселинността и при трите проби нараства. По-
високи стойности и по-бързи темпове на нарастване на киселинността се наблюдава 
при контролата. Забавено е киселинообразуването на продуктите с добавки, 
особено при №1. Прави впечатление и времето за коагулация на млеката. 
Контролата коагулира за 3,5часа, докато при другите това време се съкращава 
наполовина. След 24 часа киселинността нараства  и при контролата  е 96 ºТ, а при 
продуктите с добавки - 80ºТ. На 48-я час и в следващите часове 
киселинообразуването при тях е забавено. След 10 дни съхранение при 4ºС 
киселиността при контролата достига 110ºТ, а при продуктите с добавки - 94ºТ  и 
96ºТ. Видно е, че добавките забавят процеса. Този факт бе отчетен и при млечните 
продукти, съдържащи ги поотделно [1,2,3,7]. Всяка от използваните добавки 
понижава киселинообразуването. При комбинирането им в един продукт се 
наблюдава  удължаване на процеса  на киселинообразуване, което допринася за по-
продължително запазване на плътната консистенция, приятния млечнокисел вкус, 
както и се увеличават благоприятно действащите върху организма  вещества.  
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Фиг. 1. Динамика на киселинообразуването при кисело мляко без добавка 

(контрола) и с добавки: №1 -  6% овесени ядки, 4%  ленено семе, 2% сусамено 
семе; №2 - 6%  овесени ядки, 4%  ленено семе, 2% сусамено семе, 4% мед 

 
Синерезисът на изследваните продукти е представен в таблица 2. Видно е, че 

овесените ядки, сусамовото и лененото семе, както и пчелният мед влияят на този 
показател. Отделеното количество цвик в продължение на пет часа е значително 
повече при контролата (42,50cm3), а при продуктите с добавки – едва 1,30cm3 ( №1) 
и 4,40cm3 ( №2). Имайки предвид данните за  синерезиса при млечните продукти, 
съдържащи поотделно всяка добавка [1,2,3,7] считаме, че най-силно влияние на този 
показател оказват овесените ядки и лененото семе. Те имат способността да 
поглъщат и задържат водата в себе си и по този начин намаляват количеството 
цвик, което се отделя от киселото мляко. Това подобрява качеството на млечния 
продукт. 

                                  Таблица 2Синерезис на млечнокиселите продукти 
Продукт 

Кисело мляко без 
добавки (контрола) 

№1: С 
добавки:6%  овесени 

ядки, 4%  ленено 
семе, 2% сусамено 

семе 

№2: С добавки: 
6% овесени ядки, 4%  

ленено семе, 2% 
сусамено семе, 4% 

мед 

№ 
по ред 

Време, 

min 

Цвик, cm
3 

Време, 

min 
Цвик, cm

3 

 
Време, 

min 
Цвик, cm

3 

 

1 5 8,00 5 0,00 5 0,00 

2 10 17,00 10 0,00 10 0,50 

3 15 19,00 15 0,00 15 1,00 

4 30 21,00 30 0,00 30 1,40 

5 60 35,00 60 0,50 60 2,00 

6 120 41,00 120 1,30 120 4,40 

7 180 41,50 180 1,30 180 4,40 

8 240 42,00 240 1,30 240 4,40 

9 300 42,50 300 1,30 300 4,40 
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Органолептичните показатели са представени в таблица 3. Получените 
млечнокисели продукти са с много добър и балансиран вкус, консистенция  и 
структура.  

 
Таблица 3  Органолептични показатели на киселомлечните продукти 

 
№

 по 
ред 

Продукт Повър
хност 

Цвят Коагу 
лум 

Разрез Консис 
тенция 

Вкус и 
мирис 

1 кисело 
мляко 
(контрола) 

гладка бял Плътен, 
гладък 

Гладък, 
със слабо 
отделяне 
на 
суроватка 

Сметанооб
разна, 
хомогенна 

приятен, 
специфичен, 
млечноки 
сел 

2 6%  
овесени 
ядки, 4% 
ленено 
семе, 2% 
сусамено 
семе 

гладка Бял с 
кремав 
оттенък, 
специфи
чен за 
използ 
ваните 
добавки 

Плътен Гладък, 
със слабо 
отделяне 
на 
суроватка 

Кремообра
зна, 
хомогенна 

приятен, 
специфичен, 
типичен за 
използванит
е добавки  

3 6% 
овесени 
ядки, 4%  
ленено 
семе, 2% 
сусамено 
семе, 4% 
мед 

гладка Бял с 
кремав 
оттенък, 
специфи 
чен за 
използва
ните 
добавки 

плътен Гладък, 
със слабо 
отделяне 
на 
суроватка 

Кремообра
зна, 
хомогенна 

приятен, 
специфичен, 
типичен за 
използвани 
те добавки 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Получени са два млечнокисели продукта с качества на функционална храна, 

чрез добавяне на: 6% овесени ядки, 4%  ленено семе, 2% сусамено семе (Продукт 
№1); и 6% овесени ядки, 4%  ленено семе, 2% сусамено семе, 4% мед (Продукт №2).  

Тези добавки се отразяват благоприятно на динамиката на 
киселинообразуването, синерезиса и на органолептичните показатели, което ги 
прави много полезна и здравословна ежедневна храна.   
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Описание и характеристика на добавки, използвани в  млечни 

продукти 

автор: Фатме Мухаремова Мехмедова 
научен ръководител:  доц. д-р С. Дамянова 

 

Description and Characteristic of Additives Used in milk products:  A research of additives used 
in milk products has been made: processed cheese, powdered cream, cream powder, icecredm. The 
established additives belong to the groups of preservatives, antioxidants, acid regulators, emulsifiers, 
thickeners. 

Key words:  additives, milk products, preservatives, antioxidants, acid regulators, emulsifiers, 
thickeners 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Човек използва хранителни продукти за  да задоволява  ежедневните  нужди на 

организма си от хранителни вещества - белтъчини, въглехидрати, мазнини, 
минерални соли и др. Млякото и млечните продукти са ценна храна за всички 
възрасти. Те са най-добрият източник на лесно усвоим калций. Съдържат 
пълноценни белтъци и други незаменими хранителни вещества като: витамин А, 
витамин Д, целия спектър на витамините от група В, особено на вит. В2. Млякото и 
млечните продукти са източници на мазнини, а млякото - и на млечна захар 
(лактоза). В тази група храни се включват прясното и кисело мляко, различните 
видове сирене и кашкавал, извара, сметана и продукти на млечна основа, като 
сладолед и др. Млякото и млечните продукти намаляват риска от развитие на кариес 
на зъбите. Прясното мляко има алкална реакция и неутрализира киселините, които 
се получават при ферментацията на захарите в устата и разрушават зъбния емайл. 
Киселото мляко пък предпазва от кариес като подтиска развитието на 
микроорганизмите в устната кухина, които предизвикват ферментацията. Сирената 
действат защитно, поради високото си съдържание на калций, белтък и фосфор. 
Млякото и млечните продукти са основният източник на калций в храненето на 
човека. Една чаша прясно или кисело мляко (200 г) съдържат 240 мг калций. Същото 
количество калций се доставя средно от 50 г сирене. С една чаша мляко и 50 г 
сирене се осигуряват почти 50% от дневните потребности на калция на възрастен 
човек, които са 1000 мг.[2].  

Млякото е добра база за обогатяването му с различни добавки, при което на 
пазара се предлага богат асортимент от млечни продукти.   

Целта на настоящото проучване е установяване, описание и оценка на 
влаганите добавки при производството на млечни продукти. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ  
         Хранителните добавки от естествен произход се използват от векове. В 
зависимост от географското си положение, хората са откривали най-различни 
подправки и добавки, които придавали по-приятен вкус на храната и я съхранявали 
по-дълго време.С развитието на химията през ХХ век, се появяват и изкуствените 
хранителни добавки, получени чрез методите на синтез. За да се упражнява контрол 
над тези добавки, както и да се информират потребителите, всички добавки са 
получили уникални  номера  наричани „Е-номера”, които се използват в 
европейските страни. Създадената през 1973г. комисия за изготвяне на Codex 
Alimentarius, публикува указанията за използване на добавки в хранителната 
промишленост. Основното изискване е те да бъдат токсикологично изследвани и 
оценени, за да се гарантира безопастността на продуктите. 
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  Разрешените хранителни добавки са групирани в няколко категории: 
оцветители, консерванти, желиращи агенти, сгъстители, киселинни регулатори, 
емулгатори, овкусители, антиоксиданти, подсладители, набухватели и др. В таблица 
1 са дадени основните групи добавки и предназначението им [1,3,4]. 

 

Основни групи добавки, влагани в хранителни продукти 

                                                                                               Таблица 1. 

 
 
За настоящото проучване са използвани млечни  продукти, закупени от 

търговската мрежа: топени сирена, плодови млека, кашкавал, сметана на прах, 
сладолед. На всеки продукт е направен анализ на съдържащите се в тях добавки: 
наименование, произход и значение, предназначение, оценка. Резултатите са 
представени в обобщен вид в таблица 2.  

 
Добавки, установени в млечни продукти 

    Таблица 2. 
Е-номер Име Произход и 

значение 
Продукт/Предназна
чение 

Оценка 

102 Тартразин Изкуствен 
оцветител 

Плодови млека/ 
жълт оцветител 

Често предизвиква  
алергии при астматици и 
чувствителни към 
аспирин хора 

110 Сънсет жълто 
FCF,жълтоор
анжев S 

Изкуствен, 
азобагрило 

Плодови млека/ 
оцветител 

Често предизвиква  
алергии при астматици и 
чувствителни към 
аспирин хора 

122 Азорубин, 
кармоизин 

Изкуствен, 
азобагрило 

Плодови млека/ 
оцветител 

Често предизвиква  
алергии при астматици и 
чувствителни към 
аспирин хора 

133 Брилянтно Изкуствен Плодови млека/ В големи количества 

Група 
добавки 

Вид Предназначение  

E100- E182 Оцветители Оцветяват продуктите 

E200- E299 Консерванти 
Удължават срока на съхранение на 

продуктите 

E300- E399 
Киселинни 

регулатори, 
Антиоксиданти,  

Предпазват продуктите от развала 
причинена от окисление 

E400- E499 
Стабилизатори, 

Сгъстители, гуми 

Позволяват получаването на хомогенна 
дисперсия, стабилизират, запазват 
консистенцията на продукта 

E500- E599 
Емулгатори, 

Минерални соли 
Подпомагат образуването на емулсии, 

запазват формата на продукта 

E600- E699 
Ароматизатори и 

овкусители 
Засилват вкуса и аромата на продукта или 

придават определен вкус 

E900- E999 Пподсладители 
Придават сладък вкус и са заместители на 

захарта 
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синьо FCF оцветител син оцветител може да увреди 
бъбреците и лимфните 
съдове 

150d Карамел Изкуствено 
произведен 

Сладоледи/ кафяв 
оцветител 

Безвреден в обичайните 
количества 

160а(ii) β-каротин Смес от 
натурални 
каротеноиди 

Плодови млека/ 
оцветител 

Безвреден 

202 Калиев 
сорбат 

Изкуствено 
произведен 

Плодови млека/ 
Консервант 

Безвреден 

211 Натриев 
бензоат 

Изкуствено 
произведен 

Плодови млека/ 
Консервант 

Отключва алергии и 
евентуално натоварва 
черния дроб, да се 
консумира рядко по 
възможност 

331 Натриеви  
цитрати 

 

Натриеви соли 
на лимонената 
киселина 
(натурално 
идентичен) 

Топени сирена/ 
Киселинен 
регулатор, 
синергист на 
антиоксиданти 

Безвреден 

330 Лимонена 
киселина 

Изкуствено 
произведена от 
захарни 
отпадъци 

Млечен мус/  
Киселинен 
регулатор, 
синергист на 
антиоксиданти 

Може да предизвика 
алергии, прекомерните 
количества водят до 
раздразнения в устата и 
разваляне на зъбите 

339 Натриеви 
фосфати 

Изкуствени Плодови млека, 
топени сирена/ 
синергист, 
стабилизатор, 
емулгаторна сол 

В малки количества 
безвреден 

340 Калиеви 
фосфати 

Изкуствено 
произведени от   
фосфорна 
киселина 

Суха сметана/ 
синергист, 
стабилизатор, 
емулгаторна сол 

В малки количества 
безвреден 

401 Натриев 
алгинат 

Сол на 
алгиновата 
киселина 

Сладолед/ 
сгъстител 

Безвреден 

407 Карагенан Извлича се от 
червени 
водорасли 

 

Сладолед/ 
Желиращ агент, 
сгъстител 

Предполага се, че е 
безвреден за човека; 
предизвиква язви  на 
червата при опитни 
животни 

410 Брашно от 
семена на 
рожков (гума 
локуст бийн) 

Естествен 
произход, от 
семената на 
рожкова 

Сладолед/ 
Желиращ агент, 
естествен 
сгъстител 

Безвреден, действа 
слабително, стимулира 
храносмилането и 
снижава нивото на 
холестерола 

412 Гума гуар Извлича се от 
семената на 
гуарата 

Сладолед/ 
Естествен 
сгъстител, 
желиращ агент, 

Безвреден, в много 
големи количества са 
възможни болки в 
стомаха и газове 

414 Гума арабика 
(акациева 
гума) 

Естествена, 
извлечен от сока 
на акацията 

Сладолед/ 
сгъстител 

Безвреден 

450 Дифосфат Изкуствен- 
натриева, 
калиева или 

Топено сирене/ 
Стабилизатор, 
синергист, 

Предполага се, че 
фосфорът предизвиква 
хиперактивност, особено 
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калциева сол на 
ортофосфорнат
а киселина 

емулгаторна сол при деца 

451 Полифосфати
,  натриев, 
калиев, 
натриево-
калциев 

Изкуствен Стабилизатори, 
Емулгаторни  соли 

Безвредни 

452 Полифосфати
, 
калциев 

Изкуствен Топени сирена/ 
Емулгаторни  соли, 
Стабилизатори, 

Безвреден 

466 Карбоксимети
л целулоза 

Изкуствено 
обработена 
целулоза 

Топено сирене, 
сладолед/Сгъстите
ли, стабилизатори 

Безвредна, в големи 
количества действа 
слабително 

471 Моно- и 
диглицериди 
на мастни 
киселини 

Изкуствени 
съединения на 
мазнини и 
киселини 

Суха сметана, 
сладолед/ 
емулгатор 

Безвредни 

472а до 
f 

Моно- и 
диглицериди 
на 
хранителните 
мастни 
киселини, 
естерифицир
ани с 
природни 
киселини 
(оцетна, 
лимонена, 
винена, 
млечна) 

Естествен или 
изкуствен 

Суха сметана/ 
Сгъстители, 
стабилизатори 

Безвредни 

509 Калциев 
хлорид 

Изкуствен Минерални соли Безвреден 

 
Данните в  таблицата показват, че в подбраните млечни изделия се съдържат 

добавки от групата на оцветителите,  консервантите, антиоксидантите, киселинните 
регулатори, емулгатори, желиращи вещества, сгъстители и стабилизатори.  

Оцветителите се различават по цвят, по химична природа и по произход. 
Установените в млечните продукти оцветители са в по-голямата си част синтетични, 
най-често азобагрила. Те са устойчиви на светлина, трайни са, осигуряват добро 
качество, висока чистота и прозрачност на оцветявания продукт. Азобагрилата се 
считат за канцерогенни при определени условия. Освен изкуствени оцветители в 
млечните продукти (сладоледи и плодови млека) се влагат  естествени или 
натурално идентични. Най-често се използват каротиноиди (Е160) и производни на 
каротина (Е160а).  Оцветителите придават или подсилват цвета на продуктите. 
Цветът е първото качество, по което се оценява даден продукт и е тясно свързан с 
аромата и вкуса. Препоръчваме да се предпочитат естествени (от растения) или 
натурално идентични оцветители, които  могат да се усвояват от тялото. Например 
каротеноидите (Е160а) съдържат есенциални вещества като провитамин А [1,3,5].  

Емулгатори, сгъстители, желиращи агенти (стабилизатори) са другата голяма 
група добавки в анализираните от нас млечни продукти. С тях се цели получените 
продукти да са стабилни смеси с определена консистенция и структура. Освен това 
те придават добър външен вид и органолептични свойства.  Установените 
емулгатори са синтетични, докато желиращите агенти и сгъстителите са изолирани 
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от натурални източници (Е401, Е407, Е410, Е412, Е414). Емулгаторните соли 
превръщат белтъците в хомогенна маса и с тях се постига кремообразна и гладка 
консистенция. Считат се за безвредни, но има данни за опастност от високото 
съдържание на соли при хора с високо кръвно налягане [3]. 

От цялата гама консерванти в изследваните млечни продукти са установени 
калиев сорбат (Е202) и натриев бензоат и (Е211).Те предпазват продуктите от 
нежелани промени като развала, плесенясване и др., предизвикани от  
въздействието  на различни микроорганизми. Комбинирането на консервантите е с 
цел да се подтиска развитието както на бактерии така и на плесени. Киселинните 
регулатори също изпълняват консервиращи функции, тъй като поддържат постоянна 
киселинност и не позволяват на микроорганизмите да се развиват. Относно 
безвредността на консервантите има данни за бензоената киселина и бензоатите, че 
предизвикват алергии.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Въз основа на направеното проучване могат да се направят следните изводи: 
1.  Установените в млечните  продукти  добавки са с технологично 

предназначение, гарантиращи получаването на качествени продукти с определени 
свойства и вкус. 

2.  Като цяло добавките, влагани в обичайните количества в млечните 
продукти са безвредни. 

3.  Препоръчваме в млечните продукти да се заменят изкуствените 
оцветители с натурални и да се ограничи използването на  консерванти. Така ще се 
предлагат на пазара млечни изделия с качества на здравословна храна със 
съхранени полезни свойства. 
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Значение и особености на аминокиселините 
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Аmino acids have a function to build our muscles and body as a whole. Since the beginning of the 
21st century more people care about their health body and choose foods that take to maintain their body 
shape or due to health causes. knowledge of amino acids allows us to control some process so vital to 
improve their vitality. 
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   ВЪВЕДЕНИЕ 
 
  Аминокиселините са основните градивни елементи на белтъчините в 

човешкото тяло. Те играят важна роля и за развитието на мускулите. Главните 
аминокиселини са 20. Всяка от тях съдържа специфична аминогрупа (NH2) и 
карбоксилна група (СООН), въглероден и водороден атом. Съществуват още над 
150 аминокиселини, но в състава на белтъчините съществуват само основните 20. 

Няма еднакви аминокиселини. Всяка една се различава от другата, заради 
състава си, заради страничната група, или заради въглеводородният скелет, верига 
(R), които съдържа. В зависимост от вида на веригата, аминокиселините биват два 
вида - незаменими и заменими. Незаменимите и основни аминокиселини са осем на 
брой - метионин, треонин, триптофан, левцин, изолевцин, лизин, фенилалвинин и 
валин. Те са незаменими, защото не се произвеждат в тялото, а се налага да се 
поемат от хранителните продукти. 

        
   ИЗЛОЖЕНИЕ      
   Аминокиселините са химични съединения, в молекулата на които 

присъстват задължително аминогрупа и химична група, придаваща киселинни 
свойства на съединението (при органичните е карбоксилна група). 

 Най-известните аминокиселини са α-аминокиселините, от които са изградени 
всички генно детерминирани белтъци. Има и други аминокиселини, участващи в 
изграждането на белтъци, но те са модифицирани (метилирани и т. н.). α-
аминокиселините са хирални съединения и биват L- и D-форми.  

Биологично активни са L-формите (това означава, че те въртят равнината на 
плоско поляризирана светлина наляво). 

 Наричат се α (алфа) по името на централния въглероден атом, към който са 
свързани аминогрупата, карбоксилната група, водороден атом и въглеводородния 
остатък (Р). Освен това в метаболитно отношение 20-те алфа-аминокиселини в 
организма се делят на заменими (10), незаменими (8) и условнозаменими (2). 

Резултати от изследването на аминокиселините. Някои от тях могат да бъдат 
полезни, ако са приемани като добавки, за да се усилят описаните функции. 
Обикновено това е необходимо в случаите на малабсорбция на хранителни 
вещества, при определени заболявания, при бодибилдинг или спортни храни. 
Количествата, които се използват обикновено не са критични и могат да бъдат 
свободно променяни. Ако вашия здравен консултант не ви е препоръчал нещо 
конкретно, то можете да използвате количествата, които са обозначени на кутийката, 
която сте си купили. Обаче, в болшинството случаи вместо прием на отделни 
аминокиселини, аз препоръчвам да се взема спирулина или хлорела вместо тях. Те 
съдържат високи количества протеини (до 70%) и са лесно усвоими от организма.  
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отбелязаните със звездичка са незаменими(*) 
Неутрални аминокиселини с неполярен остатък: 

 
L-Глицин L-Аланин L-Валин*  

L-Левцин* 

 
L-Изолевцин* L-Пролин L-Фенилаланин

 
L-Серин 

                          Неутрални аминокиселини със слабо полярен остатък: 

L-Метионин * L-Треонин *
L-Триптофан *

 
L-Тирозин 

L-Аспаргин

L-Глутамин

L-Цистеин*

 

Аминокиселини с ациден остатък: 

 
L-Аспартат 

 
L-Глутамат 

                                                        Аминокиселини с основен остатък: 

 
L-Лизин * 

L-Хистидин
 

L-Аргинин 
 

Аминокиселините, подобно на много витамини, съществуват в две форми, 
които са химически идентични, но различно ориентирани. Те са наречени D- 
аминокиселини и L-аминокиселини. Аминокиселините в нашия организъм са от L-
формата. Затова, не е желателно да използвате синтетични D, L-аминокиселини, а 
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по-скоро по-скъпите D-аминокиселини произведени с ензими. Едно изключение към 
това е D, L- фенилаланина (phenylalanine), ако го използвате като 
болкоуспокояващо. Ако на етикета на добавката не е указано, че това е L-форма, то 
вие можете да предполагате, че това е по-евтината D, L -форма и аз лично не бих 
използвал този продукт. Освен това, две прости аминокиселини глицин (glycine) и 
таурин (taurine), съществуват само в една форма и не са указани D или L. 

Аргинин 
Аргининът е предшественик на невро предавателя азотен окис, който помага за 

отпускането и разширяването на кръвоносните съдове. Той се намира в 
антагонистичен баланс с лизина. Аргининът помага за насочването на хранителните 
вещества към тъканите и повишаването на регенерацията, но също и за 
проникването на микроби; лизинът блокира разпространението на микробите, но 
също и регенерацията на кожата.      

Карнитин 
Може да бъде произведен в здрав черен дроб от лизин, витамините В1, В6 и 

желязо. Вегетарианските диети могат да бъдат с недостиг на карнитин, тъй като той 
е открит основно в месото. D- карнитинът е вреден. Ацетил L-карнитинът е форма, 
която е подходяща най-вече при лечение на неврологични състояния. 

Креатин 
Широко използван от културистите за увеличаване размера на мускулите и от 

атлетите за подобряване на постиженията. 
Фосфорно свързан е в мускулите за запазване на енергията. 
Цистин 
Високо сяра-съдържаща аминокиселина, формираща се в черния дроб от 

метионин, нужен е витамин В6. Тя действа като мозъчен невро предавател и високи 
дози от нея могат да се намесят с мозъчните функции при по-чувствителните 
индивиди. 

Средство за детоксификация на тялото 
Предшественик на глутатионина, силен антиоксидант. 
Премахва излишъка от тежки метали, помага за изгарянето на мазнините 
Увеличава растежа на мускулите. 
Полезен при обгаряния и зарастване на рани. 
Помага за доставянето на инсулина. 
Глутаминова киселина 
Глутаминова киселина- главен невро предавател в мозъка и добавките трябва 

да се избягват. Моно-натриевият глутамат или MSG  е главния компонент на 
добавяните в храните ароматизатори в процеса на обработка и описани по различен 
начин като хидролизирани растителни протеини, протеинов екстракт от соя, дрожден 
екстракт, говежди булъон или естествени вкусови подобрители. Данните показват, 
че това може да убива мозъчните клетки при чувствителните индивиди. 

Метаболизма на захарта и мазнините. 
Детоксикация на амоняка (когато се взема с Глутамин). 
Заедно с гликозата се явява основното гориво за мозъка. 
Глутамин  
Осигурява приблизително 80% от телесния запас на свободен азот 
Намалява жаждата за захар, алкохол и други подобни на наркотици вещества. 
Подобрява хранителната абсорбция. 
Важен е при неспособност за подобряване на теглото. 
Полезен е при импотентност, алергии, грохналост, умора, пептични язви 
Превръща се в мозъка като невро предаватели глутаминова киселина. 
Глицин 
Предпазва или забавя мускулната дегенерация 
Необходим за здрава простата 
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Помага за функцията на централната нервна система. 
Полезен е при епилепсия и депресия. 
Важен е за имунната система, градивна част за не-основните аминокиселини. 
Хистидин 
Растеж и поддръжка на тъканите 
Важен за храносмилането и заздравяването на раните 
Контролира стомашната киселина 
Производство на червени и бели кръвни клетки. Възможна полза при 

ревматоиден артрит. 
Изолевцин 
Основна аминокиселина и една от трите аминокиселини (BCAA's), които 

формират основната част от мускулно тъканния протеин.   
Производство на хемоглобин. 
Стабилизиране на кръвната захар и нивото на енергия. 
Използване в комбинация с левцин и валин. Недостигът може да предизвика 

хипогликемия- подобни признаци. 
Лизин 
Основна аминокиселина, която би трябвало да бъде получена от диетата. 
Основна градивна част за всички протеини. 
Необходим за правилния растеж и развитие на костите при децата. 
Помага за усвояването на калция. 
Ефективен срещу обрив на устата (устните), херпес и други вируси. 
Увеличава производството на антитела 
Недостигът от него завършва със загуба на енергия и способност за 

концентрация, раздразнителност, забавяне на растежа и загуба на коса. 
Метионин 
Основна сяра-съдържаща аминокиселина, която трябва да се получава от 

диетата. Добавянето може да бъде вредно при недостиг на витамин В6, затова 
трябва да се използват заедно.Необходим за метаболизма на мазнините. 

Помощник за детоксификация на черния дроб.Участва в синтеза на Цистеина и 
ТауринаПомага за намаляване ефектите от химичните чувствителности. 

Учавства в производството на холин. 
Орнитин 
Помага за отделянето на растежния хормон.Необходим за функционирането на 

имунната система Повишава заздравяванетоДетоксификация на амоняка.        
ФенилаланинОсновна аминокиселина. D или D, L фенилаланин може да се 

използва за дълговременно облекчаване на болка. Не го използвайте по време на 
бременност, при страхови атаки, високо кръвно налягане, Phenylketonuria (PKU). 

Използва се при лечение на депресия. 
Необходим за производство на невропредаватели 
Участва при формирането на пигмента на кожата меланин. 
ТауринТаурин е сяра-съдържаща аминокиселина и главен компонент на  

жлъчните соли, които са необходими за мастната абсорбция.Повишава усвояването 
и емулгирането на мазнините.Регулира ритъмът и минералните концентрации в 
сърцето.Задържа невропредавателя, помощ при епилепсия. 

Треонин 
Една от основните аминокиселини.Поддържа протеиновия баланс.Необходим е 

за формирането на колаген и еластин.Помощник за черния дроб и за мастния 
метаболизъм.Помага за контролиране на епилепсията. 

Триптофан 
Основна аминокиселина.Важен е за производството на ниацин и ниацинамид. 
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Помага за предпазване от безсъние и повишава настроението.Контролира 
свръх активността при децата.Необходим е за производството на серотонин и 
мелатонин. 

Тирозин 
Участва в производството на меланин- пигмента на кожата и косата. 
Важен е за функционирането на надбъбречната, щитовидната и хипофизната 

жлеза.Помага за управлението на апетита и нивото на мазнини в тялото, 
антидепресант.Може да помогне по време на отказване на лекарства, към които има 
пристрастяване.Суровина за синтезиране на адреналин и допамин. 

Валин 
Основна аминокиселина в мускулния протеин. 
Важен е за поддържане на мускулната тъкан и мускулната координация. 
Стимулира и повишава умствената енергия. Белтъците са 

хетеробиополимери.Белтъчините са изградени от 20 вида аминокиселини, свързани 
помежду си с пептидни връзки. Аминокиселините са карбоксилни киселини, които 
притежават и аминогрупа, въглероден и водороден атом. 

 
 ИЗВОДИ 
1. Изследването показа че при недостига на някои аминокиселини води до 

тежки поражения над телесните функиции. 
2. Синтезирането и употребета им като препарати довежда до локален оптимум 

физичните данни на човека. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Чрез изследването на аминокиселините можем да променяме структура им  да 

подобрим общественото здраве и по този начин  да стабилизираме имунитета у 
хората. 
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Приложение на имобилизирана ацетилхолинестераза за 
мониторинг на пестициди в околната среда 

 
автор: Магдалена Александрова Георгиева 

научен ръководител: доц. д-р Настя Василева 

 
Application of immobilized Acetylcholinesterase for monitoring of pesticides in the 

environment: Acetylcholinesterase (AChE) is an important cholinesterase enzyme present in the synaptic 
clefts of living organisms. It maintains the levels of the neurotransmitter acetylcholine by catalyzing the 
hydrolysis reaction of acetylcholine to thiocholine. This catalytic activity of AChE is drastically inhibited by 
trace amounts of pesticides present in the environment. As a result, effective monitoring of pesticides in the 
environment is very desirable and has been done successfully in recent years with the use of nanomaterial-
based AChE sensors. In such sensors, the enzyme AChE has been immobilized onto nanomaterials like 
multiwalled carbon nanotubes, gold nanoparticles, zirconia nanoparticles, cadmium sulphide nano particles 
or quantum dots These nanomaterial matrices promote significant enhancements of pesticide 
determinations, with the thiocholine oxidation occurring at much lower oxidation potentials. Moreover, 
nanomaterial-based AChE sensors with rapid response, increased operational and long storage stability are 
extremely well suited for pesticide determination over a wide concentration range. In this review, the unique 
advantages of using nanomaterials as AChE immobilization matrices are discussed.  

Key words: Acetylcholinesterase; Pesticides; Thiocholine; Nanomaterialsl. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Ацетилхолинестеразата (АХЕ) (КЕ 3.1.1.7) е ензим, който катализира 

хидролитичното разграждане на ацетилхолин йодида до холин и оцетна киселина. 
Ензимният мономер представлява алфа/бета протеин и съдържа 537 амино 

киселини. Той е съставен от 12 бета листа обградени от 14 алфа вериги. Активният 
център е изграден от два специфично действащи участъка: анионен и естеразен. 
Приема се, че в анионния участък присъства свободна карбоксилна група, която 
взаимодейства с положително заредената група на ацетилхолина, в резултат на 
което молекулата на последния се ориентира върху повърхността на ензима. В 
естеразния каталитичен участък влизат групите на хистидин-сериновия комплекс 
и фенолната група на тирозина. В непосредствена близост до този участък се 
намира хидрофобна област имаща връзка с ензим-субстратното взаимодействие. 

                                 

                                
                                  Структура на ензима АХЕ  
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През последните няколко години се засили интересът към изследване на 
имобилизацията на ензима АХЕ върху различни носители [3] поради две причини:  

1) Тези имобилизирани системи са идеални аналитични реагенти за 
определяне на органофосфорни компоненти (реагенти за химична защита и 
пестициди);  

2) Имобилизираните ензими се предпочитат за рутинни анализи, което се 
дължи на възможността за многократно използване и по-ниската цена на анализите. 

 Пестицидите са сред най-известните инхибитори на АХЕ. Механизмът им на 
действие, тяхната висока токсичност и тяхното широко прилагане в земеделието за 
защита на посевите от вредители представлява постоянна заплаха за живата 
природа. Ето защо непрекъснато се увеличава необходимостта от един точен 
мониторинг на пестицидите в околната среда [4]. 

В тази връзка, целта на настоящия обзор е да се докаже предимството на 
имобилизираната ацетилхолинестераза за определяне на концентрацията на 
пестициди в околната среда.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Съществуват редица публикации за имобилизация на ацетилхолинестераза 

върху различни носители, с цел изготвяне на електрохимични ензимни сензори за 
определяне на концентрацията на пестициди [19]. Тези сензори са с висока 
чувствителност, голяма операционна стабилност, по-ниска цена на анализа и 
значително се редуцира времето за определяне на пестициди. Освен това такива 
сензори осигуряват и прецизни резултати. При повечето АХЕ биосензори 
определянето на концентрацията на пестициди се базира на обратимото инхибиране 
на активността на ензима АХЕ от тях. Степента на инхибиране се изчислява чрез 
сравняване на остатъчната активност на ензима с началната активност. 
Задоволителни резултати са получени, когато АХЕ се имобилизира върху матрица 
на модифициран електрод. Ензимната имобилизационна техника е твърде сложна и 
често предлага много комплексни матрици. Освен това, включването на АХЕ в някои 
медиаторни матрици също понижава стабилността на ензима и възпроизводимостта 
след пестицидното инхибиране при тези АХЕ сензори е много лоша.  

В последните години АХЕ се имобилизира върху различни наноматериални 
повърхности с цел да се подобри отклика и стабилността на биосензора при 
определянето на пестициди. Тези наноматериални матрици включват въглеродни 
нанотръбички [5,9,10,12,15,16], златни наночастици [6-8,11,14] и др. Използваните 
матрици подобряват стабилността, чувствителността и границата на откриваемост 
на пестицидите в рМ и nM. На базата на направения преглед на литературата ние 
Ви предлагаме един обзор за приложение на наноматериалите при разработването 
на АХЕ сензори за определяне на пестициди. В този обзор ние правим обобщение 
на различни наноструктурирани АХЕ сензори и представяме техните 
характеристики, като селективност, линеен интервал, откриваем минимум и др. 
(таблица 1). 
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                                                                                     Таблица 1 
Характеристика на биосензори с имобилизирана АХЕ върху 

наноматериали 
 

№ Тип на електрода Инкуб. 
време 

Пестицид(линеен 
концентрационен 

интервал, М) 

Откривае
м мини-
мум, М 

Лите
рату-
ра 

1 АХЕ / многостенни въгле-
родни нанотръбички / 
модифициран «скрин 
принтед» електрод 

30 min Параоксон (1.0х10-10 
– 6.9х10-9) 

0.5х10-9 12 

2. поли(диалилдиметиламони
ев хлорид) /АХЕ/ поли 
(диалилдиметиламониев 
хлорид) / многостенни 
въглеродни нанотръбички / 
стъклен графитов електрод 

6 min Параоксон  
(1.0х10-12–0.1х10-9) 

0.4х10-12 15 

3. АХЕ / многостенни 
въглеродни нанотръбички – 
хитозан / стъклен графитов 
електрод  

10 min Триазофос 
(0.03х10-6 - 7.8х10-6 
и 7.8х10-6 – 32х10-6)  

0.1х10-7 10 

4. АХЕ / многостенни 
въглеродни нанотръбички / 
силициев зол-гел / стъклен 
графитов електрод  

12 min Триазофос 
(0.02х10-6 – 1.0х10-6 
и 5.0х10-6 – 30х10-6)  

5.0х10-9 5 

5. АХЕ / златни наночастици / 
хитозан 

10 min Малатион 
(0.30х10-9-1.51х10-6) 

0.6х10-10 8 

6. АХЕ - златни наночастици - 
силициев зол-гел 

10 min Монокротофос(4.48
х10-9-4.48х10-6и 
8.96х10-6–2.69 х10-6 

2.69х10-6 6 

7. АХЕ - кадмиев телурит – 
златни наночастици – 
хитозанови микросфери  / 
стъклен граефитов 
електрод 

8 min Монокротофос 
(5.0х10-9 – 4.48х10-6 
и 9.0х10-9 – 
0.067х10-6) 

1.34х10-9 7 

8. АХЕ / оптични влакна, 
модифицирани със 
самостоятелно 
асамблирани златни 
наночастици 

14 h Параоксон  
(3.63х10-9- 0.36х10-6)

8.5х10-10 14 

9. АХЕ – златен наножичков 
полипиролов композитен 
филм / стъклен графитов 
електрод 

12 min Метил паратион 
(0.019х10-6 – 
0.45х10-6 и 1.90х10-6 
– 1.7х10-5) 

7.6х10-6 11 

10. АХЕ / наночастици от 
циркониев оксид / 
модифициран «скрин 
принтед» електрод 

 Фосфорилирани 
АХЕ добавки 
(10.0х10-12- 4.0х10-9) 

8.0х10-12 17 

11. АХЕ/кадмиев сулфид  поли 
(N-винил-2-пиролидон) / 
стъклен графитов електрод 

5 min Трихлорфон 
(0.1х10-9 – 2.0х10-6) 

0.5х10-9 13 

12. АХЕ / полианилиново  Метил паратион 1.0х10-12 22 
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отлагане върху вертикално 
асамблирани въглеродни 
нанотръбички с включени 
олигонуклеотиди 

- Хлорпирифос(1.0х 
10-11 – 1.0х10-6) 

13. АХЕ/ 3-меркаптопропионова 
киселина асамблирана в 
монослой / златен електрод 

 
- 

Паратион 
Карбарул(2.0х10-6 – 
30.0х10-6) 

9.3х10-6 
9.0х10-6 

18 

14. АХЕ/желатинова и 
хитозанова мембрани / рН 
електрод 

 
- 

Малатион 
Метил паратион 
Метамидофос 

 
- 

20 

15. АХЕ / кварцов кристал 5 min Парохон 
Карбарул 

5.0х10-8 
1.0х10-7 

1 

16. АХЕ / фотополимерен филм 
/ «скрин принтед» електрод 

20 min Параоксон 
Дихлорфос 
Хлорпирифос етил 
оксон 
(1.0х10-8 – 1.0х10-9) 

 
 
- 

2 

17. АХЕ / модифициран 
мезопорест силициев тънък 
филм 

- Дихлорфос 
(1.0х10-8 – 1.0х10-3) 

3.1х10-9 
 

23 

18. АХЕ / модифициран с 
полиетиленимин «скрин 
принтед» въглероден 
електрод 

 
- 

Дихлорфос 
 

1.0х10-10 
 

21 

19. АХЕ / полиакрилнитрилна 
мембрана – златни 
наночастици / Pt електрод 

- Параоксон 
(1.0х10-10 – 1.0х10-7) 

1.0х10-10 
 

24 

Имобилизацията на ензима АХЕ за изготвяне на биосензорите, представени в 
таблица 1, е проведена по различни методи: чрез физична адсорбция 
[1,8,11,12,20,22]; чрез физично включване [2,5,6,13]; ковалентна имобилизация с 
глутаров алдехид, като модифициращ агент [10,21]; афинитетна имобилизация [17]; 
ковалентна имобилизация [7,18,23,24] и др. Liu и съавтори докладват за високо 
чувствителен поточно-инжекционен амперометричен биосензор за определяне на 
параоксон, получен чрез слой върху слой самостоятелно асамблирана 
имобилизационна технология [15], представена на фигура 1:  

                                          
                                                      Фиг. 1 
Схема на слой върху слой електростатично самостоятелно асамблиране на 

АХЕ върху многостенни въглеродни нанотръбички (МСВНТр): (А) нанасяне на 
положително зареден поли (диалилдиметиламониев хлорид) (ПДДА) върху 
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отрицателно заредени МСВНТр (В), нанасяне на отрицателно заредена АХЕ (С), 
нанасяне на втори слой от ПДДА. 

В друг литературен източник [17] е представен електрохимичен имуносензор 
на базата на наночастици от циркониев оксид за определяне на фосфорилирани 
АХЕ добавки (фиг. 2). 

 
                                                        фигура 2 
Принцип на електрохимично имуноотчитане на фосфорилирани АХЕ добавки 

на базата на наночастици от ZrO2 нанесени върху модифициран „скрин принтед” 
електрод: А – модифициран „скрин принтед” електрод с наночастици от ZrO2; В – 
селективно свързване на фосфорилираните АХЕ добавки; С – имунореакция между 
фосфорилираните АХЕ добавки и вкараното анти-АХЕ антитяло; D – разтваряне на 
наночастиците с киселина, последвано от електрохимично показване на анализите.  

От представените в таблица 1 резултати се вижда, че при използването на 
различни наноматериали за разработване на АХЕ сензори, най-ниска концентрация 
на параоксон (0.4х10-12М) е определена при сензор с наноструктуриран електрод, 
получен при използването на многостенни въглеродни нанотръбички върху 
повърхността на които е адсорбирана подобна на „сандвич” структура: поли 
(диалилдиметиламониев хлорид) / АХЕ / поли (диалилдиметиламониев хлорид) [15]. 
Подобна детекция на параоксон (0.1х10-9М) е посочена при използването на 
полиакрилнитрилни мембрани със златни наночастици върху платинов електрод [24 
] и при използване на оптични влакна, модифицирани със самостоятелно 
асамблирани златни наночастици (0.85х10-9М)  [14]. Освен това следи от триазофос 
са определени при електроди модифицирани с наноматериали, получени на 
основата на многослойни нанотръбички и хитозан, нанесени на стъклен графитов 
електрод и силициев зол-гел, нанесен върху стъклен графитов електрод. 
Откриваемият минимум е съответно: 0.1х10-7М [10] и 0.5х10-8М [5]. И за други 
пестициди е забелязано определянето на следи, когато се включат наноматериали – 
например включването на наночастици от циркониев оксид върху модифициран 
«скрин принтед» електрод дава възможност да се определя концентрацията на 
фосфорилирани АХЕ добавки в рМ областта (0.8х10-11М)  [17]. Също така 
включването на златни наночастици и хитозан води до детекция на 0.6х10-10М 
малатион [8], модифицираният с полиетиленимин „скрин принтед” въглероден 
електрод открива дихлорфос при концентрация 0.1х10-9М [21], сензор получен на 
основата на полианилиново отлагане върху вертикално асамблирани въглеродни 
нанотръбички с включени олигонуклеотиди определя концентрация на метил 
паратион с минимум 0.1х10-11М [22]. Тези откриваеми миниму, получени с 
прилагането на електрохимичните биосензори са много по-ниски отколкото при 
измерването с хроматографска техника [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последните години прекалено се използват нежелано количество 

пестициди, които са риск за човешкото здраве. Тези пестициди много трудно се 
разграждат в околната среда и представляват драстична опасност  за 
респираторната система, нервномускулната система, миокарда и др. Именно за това 
от голямо значение е определянето на концентрацията на пестициди в околната 
среда. От друга страна сензорите на основата на АХЕ се използват широко за 
определяне на следи от пестициди, поради техният бърз отклик и голяма 
чувствителност. Получаването на качествена и количествена информация в реално 
време с минимална подготовка на пробата е друго важно предимство на тези 
биосензори. Напредването в нанобиотехнологиите отвори нови хоризонти за 
развитието на пестицидните биосензори. Включването на наноматериали като 
златни наночастици, наночастици от циркониев оксид, наночастици от кадмиев 
сулфид и др. в качеството на имобилизационни матрици драматично повишава 
електрокаталитичната активност и селективност на електрода. Нещо повече АХЕ 
сензори с вградени наночастици показват много добра стабилност. 
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Aрхебактерии – таксономична, морфологична и физиолого-

биохимична характеристика 
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Taxonomic, morphological and physiological-biochemical characteristics of archaebacteria: 

Members of the archaebacteria kingdom live in extreme environments such as hot boiling water and thermal 
vents under conditions with no oxygen or highly acid environments.They differ markedly from the 
prokaryotes that make up the eubacteria kingdom, so they are placed in a different kingdom. The major 
differences are found in the cell membranes, the composition of their cell walls, and their RNA. The members 
of this kingdom have genetic structures closer to eukaryotes. Archaea are tiny, usually less than one micron 
long. Some are spherical, some are rod-shaped. Some oddball species have been discovered with a 
triangular or even a square shape. 

Key words: archaebacteria, methanogens, halophiles, thermoacidophiles, extremophiles 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Живите организми на Земята са обединени в шест царства: Археа, Еубактерии, 

Протисти, Гъби, Растения и Животни. Наистина е изумително, че само преди 33 
години царство Археа изобщо не е присъствало в научните трудове по 
микробиология. Едва през 1977 година става известно, че биологичното 
разнообразие на нашата планета е по-голямо от предполаганото. Тогава Carl Woese, 
професор от университета в Илиноис, за първи път прилага току що откритите 
генетични техники за директно сравняване на ДНК-секвенциите при прокариотите 
[8]. Анализът на 16S рибозомна РНК показва наличието на нова група 
микроорганизми - архебактериите. Te заемат специфично място в света на живите 
организми. От една страна притежават свойства, типични както за прокариотите, 
така и за еукариотите, но същевременно притежават и своите уникални 
характеристики [2, 5]. На бактериите приличат по това, че са едноклетъчни, с малки 
размери и нямат обособено клетъчно ядро. Но за разлика от тях, археа имат 
различно филогенетично развитие и различен метаболизъм. Сходствата с 
еукариотите са концентрирани в генетичния апарат.  

Твърде вероятно е архебактериите да са най-древните оцелели до днес живи 
същества. Обяснението за тяхното еволюционно "дълголетие" може би се крие във 
физиологичната им издръжливост. Те са се адаптирали към екстремни 
местообитания, недостъпни за други организми. Развиват се при високи 
температури, в силно кисела среда, при високи концентрации на соли и 
хидростатично налягане [1, 5]. Техните екологични ниши са горещите серни извори и 
езера, гейзери, термални водни басейни, кисели скални пластове (рудници и 
въглищни находища), антарктически ледове и вулканични области на сушата или 
океанското дъно [1, 6]. Повечето архебактерии са открити именно в местата с 
изразен вулканизъм: Исландия, остров Вулкано (Италия), Йелоустоун (САЩ), Нова 
Зеландия, Индонезия, Азорските острови, Филипините, Камчатка, Япония. 
Напоследък все повече са свидетелствата за участие на архебактериите и в много 
други екосистеми. ДНК-проби показват присъствието им в морския планктон, 
почвата, дори в стомашно-чревния тракт на различни животни и броят на известните 
архебактерии бързо нараства.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Таксономичен статус  

         Днес надделяват становищата родословното дърво на живота да бъде 
разделено на три империи: Archaea, Procaryota и Eucaryota, като по своите 
характеристики архебактериите заемат междинно положение между останалите две 
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организмови групи. Archaea се разделя на три отдела: Euryarchaeota, Crenarchaeota 
и  Korarchaeota. 

Korarchaeota включва т.н. некултивируеми архебактерии, чиято 16S РНК-
последователност е получена само по ДНК-проби от горещи извори. За техния 
метаболизъм не се знае почти нищо. 

Към кренархеотите е обособен един единствен клас - Thermoprotei. Те са 
екстремни термофили, метаболизиращи сяра. Хипертермофилните кренархеоти се 
посочват като най-примитивната група архебактерии. Те имат най-често горещи и 
кисели местообитания. Наскоро са открити и нетермофилни представители на 
Crenarchaeota, като Crenarchaeumsymbiosum - симбионт на морска гъба [4, 6].   

Групата на еуриархеотите (фиг. 1) е филогенетично по-млада. Тя включва 
метаногени, екстремни халофили и някои термофили. Систематизирани са в седем 
класа: Methanobacteria, Methanococci, Halobacteria, Thermoplasmata, Thermococci, 
Archaeoglobi, Methanopyri.  

Метаногените са едни от най-типичните облигатни анаероби между всички 
организми. Те могат да бъдат открити в блатата, в пречиствателните станции и в 
храносмилателния тракт на животните. Срещат се на океанското дъно и в горещите 
извори. Най-примитивни са представителите на клас Methanopyri, които съчетават 
хипертермофилност с продуциране на метан. 

 
Фиг. 1 Филогенетично дърво на еуриархеотите: метаногени, халофили и 

термофили 
Термоацидофилните архебактерии  виреят едновременно в гореща и кисела 

среда (фиг 2). Оптималната температура за растежа им е между 75 и 105 ºС [1, 5]. 
При температури под 60 ºС растежът се прекратява. В това отношение рекордът 
принадлежи на щам 121, който има оптимум при 121 ºС [6]. Повечето 
термоацидофилни  архебактерии живеят при умерена киселинност - рН от 4,0 до 6,0. 
Съществуват и екстремни ацидофили като Sulfolobus, Acidianus и др, чието 

 

 
Фиг. 2 Изворът Утринна слава, Йелоустоун: жълтият пръстен е от 

термоацидофили  
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 оптимално рН е от 1,0 до 3,0. Видовете от род Picrophilus оцеляват при киселинност 
по-висока от рН=0. 

Халобактериите виреят при високи концентрации на соли, като се развиват в 
почти наситени разтвори на NaCl (10 до 30 %). Някои от тях растат във води, 10 пъти 
по-солени от морската вода [6]. Халобактериите са безвредни. Често се натрупват в 
големи колонии в изпаряващите се солени водни басейни и се използват за 
получаване на сол (фиг. 3).  

                  
Фиг. 3 Халобактерии и техни колонии в солени водни басейни 

 
Thermococcus са екстремни барофили. T.barophilus например е изолиран от 

3600 m дълбочина в Атлантическия океан при хидростатично налягане от 40 МРа 
(200 atm.) и Тº=95 ºС [1, 6].  

Ултраструктурна организация на клетката 
Морфологичните типове при архебактериите са твърде разнообразни (фиг. 4). 

Освен типичните за останалите бактерии коки, пръчки и спирали, се наблюдават и 
плоски клетки с правилна или четвъртита форма, дълги нишки, дискове, кутийки и 
многостенни пирамиди [3, 4, 6]. Често срещани са клетките с неправилна, 
мицелоподобна и изменяща се форма. Сферичните или дисковидни клетки са с 
диаметър 0,2-5 µm, подвижни или неподвижни. Плеоморфните видове, чиито клетки 
са от сферични до силно удължени, имат диаметърът от 0,3 до 2, максимум 5 µm. 
Клетките с неправилна коковидна и начупена форма най-често са подвижни. 

 

 
  1                                             2                                                  3        4 

Фиг. 4 Морфологични типове при архебактериите: 1 – коковидна клетка с 
множество полярни флагели; 2 – неподвижни коки; 3 – неподвижна пръчковидна 

клетка; 4 – нишковидна клетка 
 

Клетъчната ултраструктура е с прокариотен тип на организация (фиг 5). Като 
цяло рибозомите на архебактериите са сходни с типичните за прокариотите. Те 
седиментират със 70S и се състоят от 30S и 50S - субединици. Първичната 
структура на 5S и 16S рРНК е уникална. Броят на рибозомалните белтъци е среден 
между този на еубактериите (55) и на еукариотите (78) - между 56 и 64. 
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Транспортните РНК-и също са уникални. Клетките имат натрупвания на гликоген и 
полифосфати. Размножаването е чрез просто деление или пъпкуване [3]. 

Независимо, че по оцветяване архебактериите могат да бъдат 
грамположителни или грамотрицателни, известните типове клетъчни стени при тях 
нямат аналози при други микроорганизми [2, 5, 6]. Архебактериалната клетъчната 
стена не съдържа пептидогликана муреин. Метаногените съдържат псевдомуреин, 
изграден от алтернативно повтарящи се N-ацетилглюкозамин и N-
ацетилталозаминуронова киселина. 

 
Фиг. 5 Основни клетъчни структури     на архебактериалната клетка; вдясно – 

цитоплазмена мембрана 
 

При други архебактерии (Methanosarcina, Thermococcus) кле-тъчната стена е 
дебела и многослойна, съдържаща полизахариди като галактозамин, глюкуронова 
киселина и глюкоза. Клетъчната стена на екстремните термофили е изградена 
изцяло от протеинови или глико-протеинови субединици. Такава структура е 
изключително стабилна. 

Пречистени клетъчни стени от Sulfolobus не нарушават целостта си дори в 
кипящи разтвори на детергенти. Архебактериите от род Thermoplasma са без 
клетъчна стена и в този аспект наподобяват еубактериалните микоплазми. 
Основна градивна единица на архебактериалните мембрани също са липидите. Те 
са изградени от разклонени изопренови вериги, свързани с молекули L-глицерол 
чрез етерни връзки (фиг. 6), за разлика от липидите на бактериалните и еукариотни 
мембрани, изградени от мастни киселини и D-глицерол, свързани с естерни връзки. 
Основните класове липиди в архебактериалните мембрани са глицеролните диетери 
и диглицеролните тетраетери. Глицеролните диетерни липиди формират бислой, 
подобно на клетъчните мембрани, съдържащи мастни киселини. Тетраетерите 
образуват липиден монослой. При него хидрофобните краища на въглеводородните 
опашки са свързани ковалентно едни с други. Въглеводородните вериги на 
тетраетерите обикновено са изградени от две свързани C20 части. Така те съдържат 
40 С-атома и отговарят на прениловия алкохол фитанол. Това е същото хидрофобно 
съединение, което участва в състава на хлорофила. 

 
 
 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’10 

 - 84 - 

 
Фиг. 6 Мембранна структура: горе – фосфолипид при архебактерии, долу- 

фосфолипид при бактерии и еукариоти 
 

Геномът е организиран в кръгова хромозома, както при останалите прокариоти. 
Понякога присъстват и плазмиди.  

Много от видовете архебактерии са подвижни. Структурата на 
архебактериалния флагелум силно се отличава от еубактериалния [7]. Липсват 
пръстеноподобни структури на базалното тяло. Като цяло нишката на флагелума е 
по-тънка (10-15 nm) от бактериалната (20 nm).  

Изградена е от 2 типа гликолизирани флагелинови субединици. При 
Thermoplasmavolcanium субединиците са само от един тип. Там още не е изяснено 
закрепването при отсъствие на клетъчна стена.  

Физиологo-биохимична характеристика 
Архебактериите извършват метаболитните си процеси посредством 4 типа 

хранене: хемоорганохетеротрофно, хемолитохетеротрофно, хемолитоавтотрофно и 
фотохетеротрофно. Метаногените са стриктни анаероби. Те могат да бъдат както 
хетеротрофи, така и автотрофи, но са задължителни хемолитотрофи. Доставят си 
енергия чрез уникалния само за тях път на метаногенеза чрез редукция на СО2. 
Халофилите са аеробни хемоорганотрофи. При тях е открит много примитивен 
фотосинтетичен механизъм. Екстремните термофили се развиват задължително или 
факултативно хемолитотрофно. Те са хетеротрофи и по-рядко - автотрофи. 
Доставят си енергия анаеробно чрез редукция на серни съединения в присъствие на 
Н2 или органичен донор на електрони. Други видове са аероби и получават енергия 
чрез окисление на сяра до сярна киселина. Последните са задължително 
термоацидофили. Съществуват и екстремни термофили, които в отсъствие на сяра 
усвояват различни органични съединения чрез анаеробна ферментация или 
окисление. 

Основният път на енергетичния метаболизъм при архебактериите е 
хемиосмотичният механизъм за спрягане на електронния транспорт и 
фосфорилирането. Докато при халобактериите съществуват добре развити 
електронно-транспортни вериги (ЕТВ), включващи цитохроми а, в и с, то при 
повечето термофили преобладават цитохроми от тип а. Това е свидетелство за 
скъсени ЕТВ. Крайният акцептор най-често е елементарна сяра или кислород. По-
рядко се осъществява сулфатно дишане (Archaeoglobus) или нитратно дишане. 
Голямо е разнообразието и на електронните донори - органични съединения, S0, 
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Fe2+. Определен дял в енергетичния метаболизъм заема и ферментацията. 
Архебактериите използват главно модифициран Ентнер-Дудоров метаболитен път 
за разграждане на глюкозата, без участие на фосфорилирани междинни 
съединения. Глюконеогенезата при архебактериите протича по обратен на Ембден-
Майерхоф-Парнас път. Окислението на пирувата протича през цикъла на 
трикарбоновите киселини. Фиксацията на СО2 при автотрофите се осъществява чрез 
цикъла на Калвин, а при някои термофили - и чрез цикъла на Арнон. При 
метаногените СО2-фиксацията се осъществява по ацетил-СоА-път. Някои 
архебактерии са способни да фиксират молекулен азот. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Днес архебактериите са в центъра на много молекулярно биологични и 

биохимични изследвания. От тези древни същества се очакват отговори за 
произхода и ранната еволюция на живота. На тях се възлагат надежди за 
развитието на новите методи в биотехнологията. Приложение могат да намерят 
много от ензимите на термоацидофилните архебактерии, поради високата си 
устойчивост спрямо потенциални денатуранти. Проблемът с ниската продукция на 
биомаса се преодолява успешно чрез експресия в еубактериални продуценти. 
Перспективни области на приложение са в PCR-анализа (полимеразно-верижна 
реакция), хидрофобната и газово-фазната ензимна катализа. Екстремните 
ацидофили се използват в миннодобивните процеси за извличане на рудни метали.  
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Приложение на ензима β-галактозидаза в млечната промишленост 
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Application of enzyme β- galactosidase in dairy industry: The possibility for applying the enzyme 

β- galactosidase in food processing industry especially in dairy industry studied in this paper. Various 
methods for the enzyme immobilization as well as some basic characteristics of the immobilized β- 
galactosidase have been defined. By using various immobilization technologies some data are represented 
for the degree of lactose hydrolysis in various lactic acid products. 

Key words: β- Galactosidase; Immobilization; Lactose hydrolysis; dairy industryl. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ  
β-галактозидазата (β-D-галактозид галактохидролаза КЕ 3.2.1.23) (β-Гал) е 

ензим, който катализира хидролизата на крайните нередуцирани β-D-
галактопиранозидни остатъци от дизахаридите, такива като лактоза. 

Структурата на този ензим показва, че той е 
тетрамер с 222 точкова симетрия [19]. Четири 
полипептидни вериги, изградени от 1021 амино 
киселини, са сгънати в 5 последователни домена с 
разтеглен участък при амино края. Третият от 
домените във всяка единица на β-галактозидазата 
е активен участък. Този ензим може да бъде 
разделен на два пептида - LacZα и LacZΩ, никой от 
които не е активен, но двата спонтанно се 
обединяват в един функционален ензим. Активният 
център на β-галактозидазата катализира 
хидролизата на нейния дизахарид – субстрат, 
посредством «плитко» или «дълбоко» свързване. 
Присъствието на калиеви и магнезиеви йони в 
активния център на ензима е изключително 
необходимо, за да се прояви максималната му 
активност. β -връзката на субстрата се разкъсва от 
крайната карбоксилна група на страничната верига 
на глутаминовата киселина.  

Eнзимът β-Гал има огромен потенциал в 
научен и приложен аспект в различни области като: 
хранителна промишленост, биоремедиация, 
биосензори, диагностика и третиране на отпадъци. 
Много микроорганизми, растения и животни 
продуцират този ензим. Интерес представляват 
микробните β-галактозидази (Aspergillus sp, Bispora 
sp, Candida sp, Kluyveromyces sp, Aspergillus niger и 
др.), заради тяхната термостабилност. 

Целта на настоящата работа е да се проучи 
възможността за приложение на ензима β-Гал в 
млечната промишленост, а именно разграждане  
Структура на ензима β-Гал на лактозата до 
галактоза и глюкоза. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ  
1. Лактоза – основен въглехидрат в млякото.  
Лактозата е основната захар в млякото и важен осмотичен регулатор при 

храненето. Той се усвоява от чревната β-Гал (лактаза), ензим с изразено 
съдържание при новородените. Активността на този ензим се намалява след 
прекратяване на кърменето. В резултат на това по-възрастните хора, които 
консумират мляко, обикновено имат непоносимост към лактозата, тъй като повече от 
75% от тях страдат от дефицит на ензима β-Гал. Намалението на съдържанието на 
лактоза в млякото може да се окаже полезно не само в хранителната, но също и за 
селскостопански и индустриални цели (намаляване на обема, за по-лесно 
транспортиране; добра коагулация на млякото, по-малко отпадъчни продукти) [14]. 

И така, заради ниската чревна активност на β-Гал, не всички хора са способни 
еднакво леко да преработват лактозата в млякото. Процентното съотношение на 
нарушенията при поглъщане на лактоза при хора от европейските раси варира от 
2% до 19%. Заради нарушената работа на червата активността на β-Гал може 
временно да бъде загубена. Трябва да отбележим, че не е необходимо да се 
хидролизира цялото количество лактоза. Нивото на хидролиза, което е достатъчно в 
повечето случаи е около 70 – 80%. 

Хидролизата на лактоза се препоръчва при производството на кондензирани 
млека, сладоледи, нисколактозни продукти, суха суроватка, в храната за животните 
и др [18].  

• Хидролиза на лактозата в млякото и предотвратяване на кристализацията на 
лактоза. 

Заради голямата разтворимост на някои захари (глюкоза и галактоза) 
висококонцентрираните и замразени млечни продукти могат да бъдат получени със 
дефекта «песъчливост». При обработка на млякото с β-Гал препарат е възможно да 
се предотврати този дефект. Това е предимство за производството на такива 
продукти като карамелена паста и сладолед. Степента на хидролиза, необходима за 
предотвратяване на кристализацията на лактозата в карамелената паста е 
приблизитално 30%. Ако е необходим по-сладък продукт, то могат да се използват 
по-високи степени на хидролиза. Всичко, описано по-горе дава възможност да се 
получават продукти с две положителни качества наведнъж – без лактоза и без 
дефекта, предизвикан от кристализация на лактозата. 

• Хидролиза на лактозата в млякото и неговото приложение за получаване на 
млечно-кисели продукти (кисело мляко, извара). 

Независимо от големия брой закваски (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
bulgaricus) за производство на кисело мляко, които са избрани заради тяхната 
способност да предизвикват ферментация на лактозата, в действителност 
разграждането на лактозата е ограничено. Ето защо хидролизата на лактозата често 
допълнително стимулира растежа на тези култури. В традиционните плодови млека 
или други десерти на основата на кисело мляко лактозата не увеличава сладостта. 
Последната се увеличава най-вече от хидролизираната лактоза, която е три пъти по-
сладка. По този начин се намалява необходимостта от добавяне на захар към 
млечните продукти. Например при производството на кисели млека съществуват три 
въэможни метода: 1. Предварителна хидролиза при ниски температури на 
пастьоризираното мляко; 2. Предварителна хидролиза при високи температури на 
пастьоризираното мляко; 3. Едновременна хидролиза и нарастване на 
киселинността на млякото. Всички тези начини могат да се използват за получаване 
на кисело мляко с нарушена гъстота и за кисели млека, произвеждани по 
термостатния метод. Необходимата степен на хидролиза трябва да бъде 85%. 
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• Хидролиза на лактозата в млечната суроватка 
В хранително-вкусовата промишленост трябва да се вземат по-строги мерки, 

свързани с преработката или използването на отпадъчните продукти [7]. Голяма 
част от материалите, получени като отпадъчни продукти в млеко-преработвателните 
предприятия съдържат компоненти, които могат да бъдат използвани като субстрати 
и хранителни вещества в много ферментационни процеси, което ще позволи да се 
увеличи ценността им. Добър пример за това е млечната суроватка, чиито 
компоненти и техни производни са ценна селскостопанска суровина за преработка в 
хранителни продукти, полуфабрикати и хранителни добавки. Млечната суроватка се 
състои от 93,7% вода и 6.3% сухи вещества, които са-най-ценните компоненти, 
съдържащи се в млякото. Основната част на сухите вещества се пада на лактозата 
(4-5%) и млечната захар. Наличието на въглехидрата лактоза в суроватката, както и 
на други съществени хранителни вещества я прави добра естествена хранителна 
среда за растежа на микроорганизмите и се явява потенциален субстрат за 
провеждане на биопроцеси чрез микробна ферментация. Имобилизирани клетки и 
ензими могат с успех да се прилагат за получаване на ценни продукти от 
суроватката. Основният акцент е хидролизата на лактозата и получаването на 
различни продукти (глюкоза и галактоза; етанол и млечна киселина; олигозахариди; 
галактоолигозахариди и др.), като се използва имобилизирана β-Гал. 

 
2. Имобилизация на ензима β-Галактозидаза и приложението му за 

хидролиза на лактоза в млечната промишленост. 
Съществуват различни методи за имобилизация на ензима β-Гал върху 

различни носители с цел хидролиза на лактоза. Нова хидрофобна и каталитична 
мембрана е получена чрез ковалентна имобилизация на β-Гал върху 
политетрафлуоретиленова мембрана, двойно присадена чрез използване на γ-
радиация. Като присаждащи мономери са използвани метакрилова киселина и 2-
хидроксиетил метакрилат. Мембраната е модифицирана с 1,6-диаминохексан, а като 
свързващ агент за ензима е използван глутаров алдехид. Проведена е хидролиза на 
лактоза при изотермични и неизотермични условия в биореактор [4,8]. 

β-Гал от Kluyveromyces lactis е имобилизирана чрез ковалентно свързване с 
глутаров алдехид върху графитова подложка [16]. Термична дезактивация на ензима 
настъпва при температура от 350С до 550С. Температурният оптимум на 
имобилизирания ензим е при по-висока температура (500С), в сравнение със 
свободния (400С). Установено е, че максимална активност имобилизирания ензим 
проявява при рН 7.7, докато рН оптимума на свободния ензим е 1.1. 
Имобилизираният ензим е използван за конструиране на непрекъснат биореактор за 
провеждане на хидролиза на лактоза в обезмаслено мляко. 

Авторите от литературен източник [9] съобщават за ковалентна имобилизация 
на β-Гал от Kluyveromyces lactis върху полисилоксан-поливинилалкохолен 
магнитноактивен композиционен материал, чрез свързване с глутаров алдехид. Не е 
отчетена никаква промяна на рНопт и Топт за имобилизирания ензим, в сравнение с 
този на свободния ензим (рНопт 6.5 и Топт 500С). Имобилизираният ензим показва по-
добра операционна и термична стабилност, спрямо тези на свободния. Тази 
имобилизирана система се е оказала ефективна за хидролиза на лактоза в мляко. 

β-Гал от Kluyveromyces marxianus lactis е имобилизирана чрез физична 
адсорбция върху различни оксидни сфери, като: алуминиев оксид, силициев оксид и 
алуминиев силикат [3]. Установена е строга зависимост на активността на 
имобилизирания ензим върху химичната природа и физичната структура на 
подложките. Например с увеличаване на размера на порите на подложките 
ензимната активност рязко намалява. Проведена е хидролиза на лактоза чрез 
използване на имобилизирания ензим върху малки сферички от силициев диоксид, 
като са варирани различни операционни условия. Освен това са определени и 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’10 
 

- 89 - 

количествата на получаваните в резултат на хидролизата крайни продукти – 
галактоза и глюкоза. 

Авторите в литературен източник [13] съобщават за ковалентна имобилизация 
с глутаров алдехид на β-Гал от Aspergillus ozyrae във влакна композирани от 
втвърдени алгинат и желатин. Имобилизираният ензим съхранява 56% от 
относителната си активност след 35 дневно съхранение. рН и Т оптимуми за 
свободния и имобилизирания ензим са съответно 4.5 и 500С. Имобилизираната β-
Гал е по-стабилна при по-високи температури и рН на средата, спрямо нативната. 
Изследвани са и кинетичните параметри за двете форми на ензима. Установено е, 
че новият метод за имобилизация може да се използва и за други ензими. 

Извършена е ковалентна имобилизация на β-Гал върху полипропиленови кухи 
влакна, чрез използване на 1,6-хексаметилендиамин и глутаров алдехид като 
модифициращ и свързващ агент съответно [2]. Получената имобилизационна 
система е приложена в биореактор, работещ при изотермални и неизотермални 
условия. Проведена е хидролиза на лактоза, като концентрацията на получаваният 
продукт глюкоза е изследван при вариране на температурата, субстратната 
концентрация и големината на трансмембранния температурен градиент. 

Известни са и други публикации за имобилизация на β-Гал върху различни 
носители и тяхното приложение за хидролиза на лактоза в млечната промишленост. 
Някои от тези изследвания, а именно: метод на имобилизация, вид на носителя, вид 
на обработвания продукт и степен на хидролиза на лактоза са представени в 
таблица 1. 

Таблица 1 
 
№ Метод на 

имобилизация 
Носител Вид на 

обработвания 
продукт 

Степен на 
хидролиза, 

% 

Литера 
тура 

1. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

силинизирано 
поресто стъкло 

пермиат от 
суроватка 

86 – 90% 12 

2. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

графитова 
повърхност 

5% разтвор на 
лактоза 

70% (t=37
0C; 

време 3 h)  
17 

3. химична имобилизация тиосулфинатен/ти
осулфонатен 
носител 

пермиат от 
суроватка; 
суроватка 

85 – 90% 10 

4. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

хитозан мляко 80% (време 
2 h) 

1 

5. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

памучни влакна мляко 95% (време 
2 h) 

15 

6. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

термоустойчив 
носител, покрит с 
хитозан 
(хидрогел) 

разтвор на 
лактоза 

70% (време 
7 h) 

5 

7. β-Гал стабилизирана 
с ултразвук 

 мляко 90% 11 

8. ковалентна 
имобилизация с 
глутаров алдехид 

порест SiO2 
пореста агароза 

Разтвор на 
лактоза 

90% 6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
β-Галактозидазата е важен ензим в млечната промишленост, тъй като той 

модифицира нежелателните функционални и хранителни свойства, получени в 
резултат на съдържащата се в млякото и млечните продукти лактоза. Този ензим 
също може да се прилага за разграждане на лактозата в суроватка, която е 
отпадъчен продукт при производството на сирене, извара и др. В резултат на 
хидролизата на лактозата се получават продукти с намалена концентрация на 
лактоза, които са подходящи за консумация от хора с непоносимост към лактозата. 
Ензимът също така намира приложение при производството на сладолед и на 
глюкозо-галактозни сиропи, които са по-сладки от лактозата. След провеждане на 
ензимната хидролиза на лактозата в прясното мляко, последното може да се 
използва за получаване на различни нисколактозни млечни продукти (кисело мляко, 
йогурт, плодови млека, извара и др.).  
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Нуклеинови киселини. Биологично значение. Състав и структура 
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Nucleic acids. Biological significance. Composition and structure: Nucleic acids lie at the heart 

of our DNА.аt living organisms transfer of DNA in a secure way is very important.if  arrangement of nucleic 
acids can modify the genetic information of organisms. Until now it was not possibly but is now an integral 
part of medicine, science and guardians of order. 
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ВЪВЕДЕНИЕ: 
Нуклеиновите киселини лежат в основата на нашето ДНК.При живите 

организми предаването на ДНК по защитен начин е много важно.Ако променим 
начина на подредба на нуклеиновите киселини можем да модифицираме 
генетичната информация на организмите. 

До сега това не беше въвможно, но сега е неделима част от 
медицината,науката и от пазителите на реда. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ: 
В исторически план за пръв ДНК е изолирана през 1869г. от F. Miescher, който 

успял да изолира от гной “слаба органична киселина, съдържаща въглерод, 
водород, кислород, азот и фосфор”. R. Feulgen доказал пръв наличието на 
хидрофобни участъци в молекулите на ДНК, A. Kossel установява строежа на 
пуриновите и пиримидиновите бази (Нобелова награда1910г), A.T. Avery 
характеризирал ДНК като носител на генетичната информация (1944г.). Строежът на 
нуклеиновите киселини е изяснен от J.D.Watson, F.Crick и M.Wilkins, за което те 
получават нобелова награда за медицина през 1962г. Нуклеиновите киселини са 
най- важната съставна част на живата клетка. Те съдържат и предават 
наследствените белези (генетичната информация) на клетката. Нуклеиновите 
киселини се разделят според състава си на две групи: Дезоксирибонуклеинови 
киселини (съдържат 2’-дезокси-D-рибофураноза)-ДНК; 

� Рибонуклеинови (съдържат D-рибофураноза)- РНК; 
Според вида на на клетките/ доклетъчните форми, в чието изграждане 

участват, те биват: 
� Вирусни нуклеинови киселини (1- или 2- верижна РНК или 1- или 2- 

верижна ДНК); 
� Бактериални ДНК (нагъната или кръгова форма) и РНК; 
� Еукариотни НК; 
При вирусите се среща само по един вид нуклеинова кислина (ДНК или РНК).В 

прокариотните клетки се срещат и двата вида нуклеинови киселини. При тяхлипсва 
обособено ядро и генетичният материал(ДНК) се разполага непосредствено в 
цитоплазмата. РНК се среща при бактериите само като информационна и рибозомна 
(иРНК и рРНК). Рибозомите са клетъчни органели, в които се извършва синтеза на 
белтъци. Изградени са от рРНК и белтъчна част.В еукариотните клетки по- голямата 
част от генетичния материал е съсредоточена в клетъчното ядро- над 80% от ДНК, и 
в него се синтезират всички РНК(иРНК, рРНК и транспортна- тРНК). Освен в ядрото 
ДНК се съдържа и в митохондриите и пластидите- органелите, които снабдяват 
клетката с енергия (съотв. от разграждането на органични вещества или 
фотосинтеза) и се делят независимо от клетката.Характерно за различните видове 
клетки е количественото съотношение на азотните бази, изгрждащи техните 
нуклеинови киселини. 
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            Нуклеиновите киселини са биополимери. Техни градивни единици са 
нуклеотидите. Всеки нуклеоид е изграден от 3 фрагмента: 

Азотна база (пуринова или пиримидинова): 
Пуринови: 
 
 

N

N

NH

N

NH2

N

NH

NH

N

NH2

O

 

                                               Аденин                   Гуанин 
 
( A )                        ( G ) 
 
Пиримидинови: 
 

N

NH

NH2

O NH

NH

O

O

CH3

NH

NH

O

O
 

 
                                   Цитозин                 Тимин Урацил 
 
  ( C )                        ( Т )                   ( U ) 
 
 
( в ДНК и РНК ) ( само в ДНК )  ( само в РНК ) 
 
В молекулите на ДНК участват само аденин, тимин, гуанин ицитозин. В 

молекулите на РНК на мястото на тимин участва урацил.  
� Пентозен остатък- D-рибофураноза или 2’-дезокси-D-рибофураноза 

 
� Остатъци на фосфорната киселина. 
  
Азотната база се свързва с пентозния остатък чрез β-N-гликозидна връзка, 

като пиримидиновата база се свързва при N-1, а пиридиновата при N-9. Остатъците 
на фосфорната киселина се свързват естерно на 3’- и/или 5’- позиция с пентозния 
остатък. Общата фрормула на един нуклеотид изглежда по следния начин: 
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  В природата рядко се среща единична молекула ДНК. Обикновено ДНК е под 

формата две молекули, свързани помежду си чрез водородни връзки. Свързването 
не е случайно, а подчинено на строга зависимост, наречена на името на откривателя 
си “правило на Chargaff”или още правило за комплементарност.  

 Известно е, че дължината и на двете водородни връзки е 1080 pm, т.е. в 
образуваната двуверижна структура, разстоянията се запазват, независимо от 
първичната структура. 

 Двуверижната структура се разполага в пространството под формата на 
спирала.При ДНК се наблюдава и свръхструктура, при която към двойната спирала 
са свързани белтъчни остатъци (хистонови- само при еукариотите, и нехистонови). 
Тези ДНК-протеинови комплекси се наричат хроматин, който с началото на 
клетъчното делене се нагъва силно и формира хромозомите. 

  При РНК първичната структура също отразява подредбата на нуклеотидите в 
молекулата. Прието е, че молекулите РНК са едноверижни. При транспортната РНК 
се наблюдават вътрешномолекулни сдвоени участъци (запазва се правилото за 
комплементарност-срещу гуанин се разполага цитозин, а срещу аденин- урацил), 
които обуславят и формата на детелина. Т.е. при РНК вторичната структура е 
вътрешномолекулна. Вторичната структура се среща и в рибозомната РНК, която 
при свързването си с рибозомните протеини формира и третична структура. 

   В клетката синтезата на нуклеиновите киселини се осъществява на няколко 
етапа:  

� Изграждане на азотните бази; 
� Изграждане на нуклеотидите; 
� Изграждане на нуклеиновите киселини 
Пиримидиновият пръстен се образува от карбамоилфосфат и аспаргинова 

киселина.Рибозофосфатният остатък се образува от 5-фосфорибозил-1-
пирофосфат (ФРПФ)., който се синтезира от рибозо-5-фосфат, получаващ се в 
пентофосфатния цикъл и от АТФ. В клетката процесът на синтезиране на молекули 
ДНК от четирите типа мононуклеотиди-трифосфати се извършва под действието на 
ензима ДНК-полимераза и с участието на изходна ДНК (родителска). Процесът се 
нарича репликация.При него родителската молекула се разплита и започва 
комплементарното изграждане на две нови молекули. Синтезирането на РНК също 
включва участието на родителска ДНК. Процесът се нарича транскрипция. 
Разграждането на нуклеинови киселини в клетката се извършва с участието на 
ензими- хомолитично се разкъсват естерни и N-гликозидни връзки:  ДНК, РНК    ↓ 
(дезоксирибонуклеази,рибонуклеази)олигонуклеотиди↓(олигонуклеотидфосфодиесте
рази)мононуклеотиди(фосфомоноестерази)↓  ↓(N-гликозидази)Н3РО4     нуклеозиди      
↓                              ↓                       ↓пуринови и пиримидинови основи         рибоза и 
дезоксирибозаРазграждането на нуклеинови киселини по химичен път се извършва 
главно по хидролитичен метод. В меки условия се хидролизират фосфатните 
естерни групи до мономерни единици- нуклеотиди. Чрез хидролиза на отделните 
нуклеотиди до отцепване на фосфатната група се получават т.нар. нуклоезиди 
(изградени от пентоза и азотна база): 
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Нуклеозидите са по- устйчиви. Разпадат се при по- твърди условия- обикновено 

при нагряване до 100˚С и с хлорна киселина, при киселинна и алкална хидролиза. 
  

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Нуклеиновите киселини са информационното начало и информационната 

същност на живота. На съдържащата се в тях информация се основава 
функционалната подреденост, съхраняването и развитието на живота във времето. 
Изучаването на нуклеиновите киселини е от най-голямо значение за разкриване на 
механизмите за осъществяване на материалната приемственост и непрекъснатост 
на живота. 
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