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Въведение 
Интензивно променящият се начин на живот и технологичното развитие през 
последните десетилетия доведоха до значителното присъствие на синтетични и 
полусинтетични функционални съставки в храните и козметиката, което доведе до 
неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве и качеството на живот. В резултат на 
това търсенето на органични храни и напитки, както и козметика и фармацевтични 
продукти с високо съдържание на естествени съставки, е значително увеличено през 
последните години като алтернатива на синтетичните. Суровите и рафинираните 
растителни екстракти, богати на фенолни съединения, все повече се прилагат като 
естествени оцветители, антиоксиданти, консерванти и хранителни добавки. В същото 
време растенията, богати на ценни етерични масла, са и основните източници на 
естествени антиоксиданти, но според пазарните прогнози годишното потребление на 
етерични масла на световния пазар непрекъснато нараства, достигайки 403 хиляди тона 
през 2025 г. [1]. Тъй като етеричните масла съставляват много малка част от масата на 
съответните растения, от няколко процента за типичните представители на семейство 
Lamiaceae [2,3] до едва 0,03% за Rosa × damascena [4], това означава, че десетки 
милиони тонове отпадъчни фракции се генерират всяка година, което се превръща в 
екологичен проблем в райони с традиции при производството на етерични масла. В 
същото време се губят ценни вещества с биологична активност. 

Дестилацията с пара остава основна технология, осигуряваща високо и устойчиво 
качество на извлечените масла [5]. В зависимост от начина на контакт между 
растителния материал и парата и / или водата се разграничават три вида процеси - суха 
дестилация на пара, директна дестилация на пара и хидродестилация [5]. И във 
всичките три случая освен отпадъчната растителна маса и етеричното масло има още 
две течни фракции - воден кондензат (хидролат, хидрозол) и екстракт (остатъчна вода). 
Хидрозолът се получава чрез разделяне на дестилата в маслена фракция и водна 
фракция. Съдържа малки количества летливи ароматни вещества, което в случай на 
някои растителни видове го прави краен продукт за ароматерапия, съставка в 
козметични състави или суровина за по-нататъшна дестилация с цел увеличаване на 
добива на етерични масла. В много случаи обаче той се изхвърля в околната среда без 
допълнителна обработка. Остатъчната вода обикновено се счита за отпадък и се 
изхвърля в околната среда. Количеството варира в зависимост от режима на дестилация 
на пара и работните параметри. 

Типичните стойности на килограм произведено етерично масло могат да бъдат 
посочени като 100 kg при суха дестилация на пара [6] и 12000 kg при хидродестилация 
на венчелистчета Rosa × damascena [7]. Тези отпадъчни фракции традиционно са 
подценявани като източник на вещества с висока добавена стойност поради ниската им 
концентрация и податливостта на съдържащите се биологично активни вещества към 
окисляване и разграждане при висока температура. Следователно традиционните 
методи за термично разделяне, като дестилация и изпаряване, се считат за 
икономически неизгодни и често водят до намалено качество на продукта. 
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Следователно са необходими алтернативни методи за разделяне, които да позволят по-
меки условия по време на концентриране или фракциониране, така че да се повиши 
качеството на получените продукти и същевременно да се намалят разходите за 
тяхното оползотворяване. 

Процесите на разделяне на молекулярно ниво и по-специално нанофилтруването през 
последните години са обект на интензивни изследвания по отношение на приложението 
им за оползотворяване на странични продукти от хранителната и агропромишлеността 
[8, 9]. Актуален доклад за тенденциите в изследванията на нанофилтруването и 
нанофилтруваната мембрана през последното десетилетие подчертава тяхното 
приложение при пречистването на отпадъчни води и производството на чиста вода като 
основни теми [10]. Изследвани са факторите, определящи селективността и 
проникващия поток на нано- и ултрафилтруваните мембрани за изолиране, 
фракциониране и концентрация на фенолни съединения с биологична активност, 
извлечени от продукти на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост 
[9]. По време на разделянето на водните разтвори на полифенолни съединения [9] са 
установени значителни несъответствия между капацитета на задържане на търговските 
мембрани и техните номинални MWCO, което се обяснява със специфични 
взаимодействия между мембраната и компонентите на отделените смеси. Тези 
взаимодействия се състоят от адсорбция на компонентите на повърхността на 
мембраната, хидрофобни или електростатични взаимодействия с мембраната, които не 
могат да бъдат повлияни от параметрите на процеса. Някои физикохимични и 
структурни характеристики на водоразтворимите органични вещества и мембрани са 
използвани като дескриптори в емпирични количествени модели за прогнозиране на 
задържането на мембраната и проникването на потока по време на нанофилтруването, 
като се вземат предвид ефектите от замърсяването на мембраните [11, 12]. Независимо 
от това, не са провеждани проучвания за способността на типичните търговски 
мембрани за нанофилтруване за фракциониране или концентрация на хидрозоли и 
водни екстракти от парна дестилация на етерични масла по отношение на техния 
специфичен състав. Целта на настоящото проучване е да се оцени ефективността на 
разделяне на типичните търговски мембрани за нанофилтруване, насочена към тяхното 
приложение за фракциониране или концентрация на отпадъчни води от 
етеричномаслената промишленост, като се използват налични модели за задържане на 
мембраната. За постигане на тази цел предмет на теоретичен анализ беше набор от 
растителни материали, които са емблематични и представляват икономически интерес 
за България, както и представителни за широк спектър от ароматни растения по 
отношение на техния фитохимичен състав и технологични параметри на дестилацията 
на пара от техните етерични масла. Разпределението на ключовите компоненти във 
фракциите на отпадъците в условията на процеса беше прогнозирано с помощта на 
универсални модели на статистическа термодинамика (Conductor-like Screening Model 
Real Solvents, COSMO RS) [13-15] за моделиране на твърдо течно, течно течно и 
равновесие пара-течност. 
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Около 1995 г. Андреас Кламт, тогава работещ за Bayer, се доближава до подход, който 
дава възможност да се изчислят детайлите на молекулите квантово механично и 
впоследствие да се използват тези подробности в приблизителна процедура за 
статистическа механика [43]. Този подход се нарича COSMO-RS (COnductor като 
скрининг MOdel за реалистични разтворители) и се оказва доста мощен. Понастоящем 
това може да е най-добрата връзка между света на химическата квантова механика и 
инженерната термодинамика. 

Ключови думи: нанофилтруване, мембрана, фракциониране, хидрозол, остатъчна вода, 
COSMO-RS 
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Цел и задачи 
Целта на настоящата дипломна работа е теоретична оценка на използването на 
нанофилтруването за фракциониране на отпадъчни водни фракции от етерично-
маслената промишленост и изследване на възможността за фракциониране на 
хидрозоли и екстракти от дестилацията на представителни етерично-маслени растения 
с помощта на нанофилтруване. 

За постигане на целта на дипломната работа бяха поставени за решаване следните 
задачи: 

 Прогнозиране на селективността по отношение на ключови биологични активни 
съставки на отпадъчните води от етерично-маслената промишленост на пет 
представителни търговски мембрани за нанофилтруване въз основа на 
емпирични модели. 

 Теоретичен анализ върху пет маслени култури Rosa x damascena, Lavandula 
angustifolia, Melissa officinalis, цветните пъпки от Syzygium aromaticum. 

 Обобщаване въз основа преглед на литературата. 
 Създаване на оценка за нанофилтруване и изолиране на рафинирани фракции от 

отпадъчните води от екстракти. 
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Литературен обзор 
 

1. Роза 
Най-важните продукти, получени от маслодайната роза са розово масло, розова вода, 
розов конкрет и розов абсолют. Розовата вода се използва главно в козметичната 
индустрия за производство на кремове, а също и за почистване на лицето. Розовата 
вода съдържа от 10-50% розово масло [58]. 

Екип от български учени прави фитохимичен анализ на худрозол от Rosa alba L. 
и Rosa damascene Mill [61]:

 

Проведени изследвания 

1.1 Изолиране на летливото масло 
Венчелистчетата на R. damascena (500 g) са подложени на худродестилация за 6 часа в 
апарат на Clevenger. Добивът на полученото летливо масло е 0,12% v / w. В резултат се 
получава летливо масло с леко жълтеникав цвят. Полученото масло се суши с безводен 
натриев сулфат и се съхранява при 4 ° С на тъмно. 

1.2 GC анализ 
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За извършване на GC анализ е използван е газов хроматограф Shimadzu 2010 (Япония), 
оборудван с пламъчно-йонизационен детектор (FID) и AB-Innowax 7031428 WCOT 
слята капилярна колона (60 m x 0.25 mm x 0.25 μm). Температурата на инжектора и 
детектора (FID) се поддържа между 250 и 270 ° C. Използваният инертен газ е азот със 
скорост на потока 1,21 ml/min с колонно налягане 155,1 kPa. Проба с обем 0.2 μl се 
инжектира в колоната в съотношение от 80: 1. Разделянето на компонентите се постига 
след постепенно покачване на температурата от 60 до 230 ºC със скорост 3 ºC/min и 
след това се поддържа температура 230°С в продължение на 9 минути, с общо време на 
работа 55.14 мин.  

1.3 GC-MS анализ 
Анализът на летливите компоненти се извършва на Shimadzu QP-2010 GC-MS система, 
оборудвана с AB-Innowax 7031428 WCOT колона (60 m x 0,25 mm x 0,25 μm), директно 
свързана към МS. Използваният инертен газ е е хелий със скорост на потока 1,21 
ml/min, температурата на фурната се повишава до 50°С за 1 min и се поддържа 
постоянна 2 минути. Температурата в инжектора е 250 ºC,а при детектора 280ºC, 
коефициентът на разделяне е 1:50, инжектираният обем: 1 μL от маслото [59]. 
 

1.4 Антиоксидантна активност  

 
 

[60] 
 

1.5 Антимикробна активност  
Антимикробният потенциал на екстрактите е сравнен според зоната им на 

инхибиране срещу няколко патогенни организма. И двата екстракта на Rosa damascena 
- метанолен и воден са чувствителни към всички бактериални и гъбични щамове. 
Екстрактът от метанол показва най-голяма чувствителност към всички щамове на 
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микроорганизмите. Водният и метаноловият екстракт не показват никаква 
чувствителност към Aspergillus niger.  

Екстрактът от метанол и водният екстракт показват добра антибактериална 
активност, съответно при 40 mg и 80 mg, което е сравнимо със стандартния 
хлорамфеникол. Метаноловият екстракт показва противогъбична активност срещу 
Candida albicans, докато водният екстракт не показва никаква противогъбична 
активност. 

 
В проучването на Tatke и колектив става ясно, че метаноловите екстракти от 

Rosa damascena проявяват широкоспектърни антимикробни и антиоксидантни 
активности. Наличието на флавоноиди и фенолни съединения в екстракта на метанол 
може частично да допринесе за наблюдаваните антиоксидантни и антимикробни 
активности [60]. 
 

2. Лавандула 

 

Най-богати на етерични масла са листата и цветовете на лавандулата. 
Лавандуловото масло се произвежда от надземната част на L. Officinalis и се използва 
предимно в ароматерапията като релаксиращо и седативно средство (Cavanagh and 
Wilkinson, 2002; Sanz et al., 2004).  

Етеричното масло от лавандула е едно от най-ценените суровини за 
производството на парфюми и сапуни. Получава се чрез кратка парна дестилация на 
свежи цветове. Качеството на етеричното масло, освен други параметри, силно зависи 
от общото количество естерни съединения, което трябва да бъде от 35 до 55%, 
изчислено като линил ацетат [62]. 

 
2.1 Процентно съдържание 
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2.2 Основни компоненти на ЕМ 
Както се вижда от таблица 1 са идентифицирани около 84,6% (27 компонента) от 
маслото добито от листата L. Officinalis и 91,2% (19 компонента) от маслото добито от 
стволовете на растението. 
Маслото от листата се характеризира с присъствието на борнеол (23.6%), 1, 8- цинеол 
(17.6%), камфор (12.6%) и β-бисаболенал (4.6%). Летливото масло получено от 
стъблата, съдържа пет основни съединения - 1, 8- цинеол (20,8%), борнеол (19,2%), α-
кадинол (11,3%), кариофилен оксид (10,4%) и камфор (7,4%). Доминиращите 
съединения в листата и стъблото са кислород съдържащите монотерпени (съответно 
58,3 и 49,7%). При проучване на маслото от въздушните части на L. officinalis, събрано 
в планината Кожак, Република Македония, основните компоненти са линалоол (25,7%), 
линалил ацетат (23,2%) и лавандулил ацетат (12,4%) (Kulevanova et al. , 2000). 
Съобщава се за химичните съставки на етеричното масло от цветя на L. officinalis, 
растящи в Иран, основните компоненти са линалол (34,1%), 1,8-цинеол (18,5%), 
борнеол (14,5%), камфор (10,2%) ), терпинен-4-ол (4,5%), линалил ацетат (3,7%), α-
бисаболол (3%), α-терпинеол (2,2%) и (Z) -β-фарнезен (2,2%) (Afsharypuor и 
Azarbayejany, 2006). Според резултатите добивите на хексанов екстракт от 
изследваната различна част от L. Officinalis са 3,1% (екстракт от листа) и 2,4% (екстракт 
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от стъблото) на база сухо тегло на растителните материали. Най-високият общ процент 
е открит в листата. 

Общото съдържание на мастни киселини в хексановите екстракти варира от 95,6 
до 96,2% (Таблица 2). Процентното съдържание на основните наситени и ненаситени 
компоненти, включително линолова (ω-6) и палмитинова киселини също са 
представени в таблицата. Основните полиненаситени мастни киселини (PUFAs) са α-
линоленова и линолова киселина. Както се вижда от Таблица 2. идентифицирани са 
около 96,2% (27 компонента) от екстракта от листа и 95,6% (25 компонента) от 
екстракт от стъблата [61]. Забелязват се разлики в процентното съдържание на 
мастните киселини в различните части на това растение. Съдържанието на ненаситени 
мастни киселини е по-високо от наситените, докато някои от мастните киселини не се 
наблюдават във всички части на това растение. Всъщност и двете фракции включват 
главно ненаситени мастни киселини с ясно преобладаване на α-линоленова киселина 
(ALA или ω-3), линолова киселина (LA) и бис(2-етилхексил) фталат. Една от основните 
мастни киселини (EFAs), ω-3 (ALA) е преобладаващ компонент в листата на L. 
officinalis. По-високо съдържание на ненаситената мастна киселина (UFA) има в 
хексановият екстракт от листата в сравнение  на този от стъблата. 

Таблица 2. Процентно съдържание на хексанови екстракти 
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Още други въглеводородни съединения са открити в листата и стъблата на лавандулата 
(Таблица 2). Наличието на флавоноиди, танини, кумарини, мастни киселини и летливи 
съединения в частта на растението е показател, че растението има фармакологично 
значение (Hostettmann and Marston, 1995). Етеричното масло и хексановите екстракти 
имат голямо разнообразие фитохимикали, които могат да се считат за отговорни за по-
голяма или по-малка част от антимикробните активности [62]. 
В друго проучване се разглежда сорта L. angustifolia Mill. (лавандула), който се 
култивира главно заради съцветията си (Lavandulae flos). Използва се в прясно или в 
сухо състояние, съдържащо 1-6% летливи масла (монотерпенини съединения, алкохоли 
и естери), тритерпенови киселини, кумарини, флавони, смоли и полифеноли [63].  
 

2.3 HPLC анализ 
Разделянето на фенолни киселини и флавоноиди е проведено върху колона Supelcosil 
LC-18 (250 mm × 4,6 mm, 5 _m), като използваните мобилни фази са съответно - 
метанол: оцетна киселина: H2O 10: 2: 88 (разтворител А) и метанол: оцетна киселина: 
Н20 90: 3: 7 (разтворител В), използвайки следния линеен градиент на А-В: 10 минути, 
85:15; 30 мин., 50: 50; 45 мин., 15:85; 55 минути, 100: 0 (общо време на изпълнение 60 
минути). Хроматограмите на фенолните киселини и флавоноидите са регистрирани при 
280 и 320 nm. Концентрацията на всяко отделно съединение се изчислява въз основа на 
метода на външен стандарт, използвайки калибровъчни криви на всяко съединение, 
след като се сравнят времето на задържане и UV спектрите с референтни стандарти 
[63]. 

2.4 Антиоксидантна активност 
Определена е по метода DPPH (Brand-Williams et al., 1995) с някои модификации (Chen 
et al., 2000), обикновено адаптирани за спектрофотометрия на четеца на микроплаки. 
DPPH радикалът (0,02 mM) е приготвен в метанол и абсорбцията се измерва при 515 
nm, като е използван Synergy 2Microplate Reader. Като положителна контрола са 
използвани различни концентрации на Trolox (аналог на витамин Е) (0,0–0,025 mM / L). 
Процентът на инхибиция се определя за всяка концентрация на Trolox и се построява 
калибровъчна крива на % инхибиране и концентрацията на Trolox. 
От същият научен екип е проведен и FRAP анализ [63]. 

3. Маточинa 

Таблица. Химичен състав на маточина [64, 65] 
 

Маточ
ина 

(Lemon 
balm- Melissa 

officinalis) 

Състав 

Листа цитрал, монотерпени, гераниал и нерал. 
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Флавоноиди – лутеолин-7-О-глюкозид (0.0002%) 
 

Масло гераниал, нерал, 6-метил-5-хептен-2-он, 
цитронелал, геранил-ацетат, β-кариофилен, β-

кариофилен-оксид 

Сухи 
листа 

цитрал (нерал+гераниал) 0.13%, общо фенолно 
съдържнаие 11.8%, съдържащи общо 

хидроксицинаминови съединения 11.3% (розмаринова 
киселина 4.1%) и общо флавоноидни съединения 0.5% 

Ексрак
т 

производни на хидроскицинаминовата и 
флавоноди с кафеинова киселина, m-кумаринова 
киселина, ериодидиол-7-О-глюкозид, нарингин, 
хесперидин, фенолно съдържание на екстракта 

(еквиваленти на галовата киселина) 

Масло 
[2] 

цитрал (гераниал + нерал) 39.9%, 
цитронела (13.7%), лимонен (2.2%), гераниол 

(3.4%), 
β-кариофилен (4.6%), β-кариофилен-оксид (1.7%),  

гермакрен D (2.4%) 

  
Според авторите, най-силна антиоксидантна активност притежават както 

следва: керцитин > галова киселина >  керцитрин > рутин. В апендикс I е 
представена таблица с всички открити съединения (33 на брой) при анализа [64]. 

 
3.1 Антиоксидантният потенциал 

 на маточината според Ehsani, A. et al., се дължи на различни биоактивни съединения в 
етеричното масло, които са идентифицирани с GC-MS, сред тях са флаваноиди, 
гераниол, тимол, гераниал, цитронела и цитрал [66].  

По данни на FAO, добивът на етерично масло е 0.014% при дестилация на свежа 
маточина, 0.112% за суха, нараствайки до 0.13% при използване на кохобация [67]. 

Някои етерични масла имат относително високо съдържание на водоразтворими 
съединения. Това води до загуба на етерично масло във водата по време на 
дестилацията (примери Rosa,  Melissa officinlis). В тези случаи се налага използването 
на кохобация [68]. Кохобацията е приложена и при лавандула (Lavandula angustifolia 
Mill) от Tasheva, S. et al., които отчитат, че 83% от етеричтно масло, разтворено в 
първите дестилационни води са екстрахирани с приложената от тях инсталация [69]. 

Етеричното масло от карамфил е с високо тегло и Sp. Gr. 1.05 – 1.06, това е причината 
да потъва във вода. Както и други сходни на него етерични масла се дестилира със сол 
и вода като се налага многократна кохобация [70]. 
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4. Карамфил 

4.1 Карамфил – Clove, Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllata; 

4.2 Основни компоненти, открити при екстракция на съцветията (flowers)– евгенол, 

ацетилевгенол, кавикол, ацетил салицилат и хумуленес [71]; 

4.3 Процентно съдържание на компонентите в хидрозола – 1-октен-3-ол (<0.05%), 

1,8-цинеол (8.7%), фенхон (0.1%), α-туйон (0.1%), β-туйон (0.1%), линалол 

(0.1%), камфор (6.7%), борнеол (1.1%), терпинен-4-ол (0.3%%), α-терпинеол 

(0.3), вербенон (1.1%), тимол (0.3%), карвакрол (0.2%), евгенол (80.8%).  

Кислородсъдърщажи монотерпени – 19.1% 

Фенилпропаноиди – 80.8% 

Други- <0.05% [72] 

4.4 Съдържание на ЕМ в хидрозола - >0.025% 

Относително тегло – 0.950-1.050 при 20˚C 

Коефицент на пречупване – 0.915 до 0.947 

Оптично въртене – 1.2730-1.2760 

pH – 3.00-6.00 при 20˚C [73] 

4.5 В хидрозола се съдържат 0.05-0.2g/L от съединенията, открити в  ЕМ 

4.6 Хидрозолът притежава антибактериална активност спрямо: A. hydrophila, P. 

fluorescens, E. coli, P. aeruginosa [74] 

4.7 Хидрозолът притежава антиоксидантна активност [72]: 

 
 
 

 

 

 

 

5. Нанофилтруване 
Изследва се възможността за фракциониране на хидрозоли и екстракти (остатъчни 
води) от дестилацията на представителни етерично-маслени растения с помощта на 
нанофилтруване. Задържането на пет търговски мембрани за нанофилтруване по 
отношение на ключови биоактивни компоненти се прогнозира въз основа на 
регресионни модели. Анализират се мембрани с различно молекулно тегло (MWCO), 
структура и състав. Дескриптори в моделите са мембранната MWCO и зета потенциал, 



16 
 

както и молекулното тегло (Mw), коефициентът на разпределение октанол-вода (log P) 
и константата на киселинност (pKa) на разтворените вещества. За последователност, log 
P и pKa на всички изследвани компоненти са изчислени съгласно метода COSMO-RS, 
който има квантово-химичната основа на диригент-подобен скрининг модел (COSMO). 
Разпределението на ключовите компоненти в двата вида отпадъчни води при условията 
на процеса също се предсказа с помощта на COSMO-RS за моделиране на равновесие 
твърдо-течно, течно-течно и пара-течно. Изчисленията се извършват с помощта на 
софтуерния пакет BIOVIA COSMOsuite 

 

6. Програмата COSMO-RS 
Програмата ADF COSMO-RS (диригент-подобен скрининг модел за реалистични 
разтворители) е програма, която може да се използва за изчисляване на 
термодинамичните свойства на (смесени) течности. Методът COSMO-RS е разработен 
от Klamt и колеги. С COSMO-RS е възможно да се използва термодинамично 
последователен комбинаторен принос към химичния потенциал, както се използва в 
Реф. [43] и взаимодействие на водородна връзка, зависещо от температурата, също 
описано в Реф. [43].  

Програмата COSMOtherm се основава на теорията на COSMO-RS за 
взаимодействащите молекулни повърхностни заряди [44][45][46][47]. COSMO-RS е 
теория за взаимодействащите молекулни повърхности, изчислена чрез квантово 
химични методи (QM). COSMO-RS комбинира електростатична теория на локално 
взаимодействащите молекулни повърхностни дескриптори (които се предлагат от 
изчисленията на QM) със статистическа методология на термодинамиката. 

Квантовохимичната основа на COSMO-RS е COSM [48], диригент-подобен скрининг 
модел, който принадлежи към класа на QM континуумни модели на разтваряне (CSMs). 
По принцип основната квантова химическа методология описва изолирани молекули 
при температура T = 0 K, позволявайки реалистично описание само за молекули във 
вакуум или в газова фаза. CSM са продължение на основните методи за управление на 
качеството с цел описание на течните фази. CSM описват молекула в разтвор чрез 
квантово химично изчисление на разтворената молекула с приблизително представяне 
на околния разтворител като континуум. Или чрез решение на диелектричното 
гранично условие, или чрез решение на уравнението на Поасон-Болцман, разтвореното 
вещество се третира като вградено в диелектрична среда чрез молекулна повърхност 
или „кухина“, която е изградена около молекулата. По този начин обикновено се 
използва макроскопичната диелектрична константа на разтворителя. COSMO е доста 
популярен модел, базиран на леко приближение, който в сравнение с други CSM 
постига превъзходна ефективност и стабилност на изчислителната методология [48] 
[49]. Моделът COSMO се предлага в няколко програмни пакета за квантова химия: 
Turbomole [50], DMOL3 [51], Gaussian [52], GAMESS-US [53] PQ [54], Molpro [55], 
Columbus [56], ORCA [ 57] и Q-Chem [58]. Доказано е, че в комбинация с точна QM 
CSM дават разумни резултати за свойства като константи на закона на Хенри или 
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коефициенти на разпределение. Както беше показано по-нататък [49], описанието на 
континуума на CSM се основава на погрешна физическа концепция. Освен това в CSM 
липсват понятия за температура и смес. 
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Методи 
Предвиждане на физико-химични свойства с помощта на COSMO-RS 

Анализът на разпределението на най-значимите ценни вещества и компоненти на 
етерично масло в отпадъчните водни потоци се извършва с помощта на квантова химия 
и методи за статистическа термодинамика, за да се оптимизират молекулните 
структури, които представляват интерес и да се предвидят необходимите 
физикохимични свойства на многокомпонентните смеси, както и за описване на 
фазовото равновесие. Разтворимостта на компонентите, диаграмите за равновесие на 
пара-течност (VLE), pKa и logP се предвиждат с помощта на метода COSMO-RS, който 
се предлага в много търговски софтуерни пакети за молекулярна симулация. Някои от 
тях (например Turbomole, Gaussian, DMOL3, GAMESS-US, PQS, Molpro, Columbus, 
ORCA, Q-Chem) могат да се използват за изчисляване на дискретна повърхност около 
предварително оптимизирана на необходимото ниво молекулярна структура, 
заобиколена от въображаема проводяща среда с безкрайна диелектрична константа. 
Всеки елемент от тази повърхност се характеризира с размера на нейната повърхност и 
така наречената плътност на екраниращия заряд (SCD). Течността се разглежда като 
набор от тясно разположени („опаковани“) молекули, при което се предвиждат 
макроскопични термодинамични и физични свойства въз основа на статистическото 
осредняване на възможните електростатични взаимодействия между сегменти с 
различни SCD [13-15]. За изпълнение на последната стъпка, специализиран софтуер, 
COSMOtherm [14], който използва данните за разпределение на SCD за изследваната 
структура и нейната обща енергия, получена в резултат на квантово-химични 
симулации. В тази работа за всички компоненти на банката данни се използва BP-
TZVP-параметризираната BIOVIA COSMObase 2020 Golden база данни, доставена със 
софтуера BIOVIA COSMOtherm 2020 Golden (Dassault Systèmes SE, Франция). За да се 
параметризират всички съединения, които не са от банка данни, на едно и също 
изчислително ниво, се разработва симулационна последователност с помощта на 
софтуера Turbomole Версия 7.4 (Dassault Systèmes SE, Франция). Първоначалната 
структура се генерира от съединенията SMILES чрез софтуерния графичен 
потребителски интерфейс TmoleX 4.3. Първоначалната структура се оптимизира 
предварително на полуемпирично ниво AM1 (MOPAC 7) с SVP база, зададена във 
вакуум. Получената структура се оптимизира допълнително на ниво DFT, като се 
използва функционалността на плътността BP86 и базата на TZVP и се подлага на 
изчисление COSMO, за да се получи скрининг на заряда върху молекулната повърхност 
и съответния .cosmo файл, като се вземат предвид разтворителните ефекти чрез 
подобен на проводник поляризуем модел на континуум. По този начин съставната 
структура се параметризира на изчислително ниво, съвместимо с BP-TZVP-
параметризираната база данни COSMObase 2020. Новият компонент се добавя към 
COSMObase 2020 чрез импортиране от получения файл .cosmo. Разтворимостта на 
компонентите и VLE се анализират с помощта на приложението COSMOtherm. LogP 
коефициентите на разпределение и pKa за всички компоненти се предвижда с помощта 
на теорията COSMO-RS чрез програмата COSMOquick (Dassault Systèmes SE, Франция) 
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и COSMOfrag [16]. Теорията на COSMO-RS позволява предсказване на logP при 
дефинирана от потребителя температура, за разлика от често използваните методи 
QSAR (количествена структура активност).  
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Регресионни модели за задържане на мембраната 
Ограничен брой проучвания съобщават QSAR модели за прогнозиране на задържането 
и проникването на потока от търговски нанофилтрувани мембрани по време на 
нанофилтруване на водни разтвори на органични разтворени вещества, които отчитат 
молекулярните взаимодействия разтворено вещество-разтворител-мембрана [11, 12]. В 
изследване, обхващащо редица органични разтворени вещества и разнообразие от 
нанофилтрувани мембрани, се получават емпирични модели за прогнозиране на 
количеството разтворено вещество, адсорбирано от мембраните, пермеатният поток и 
задържането на разтвореното вещество [12]. В това проучване се използват пет 
търговски мембрани за нанофилтруване с различна MWCO, структура и състав: 
Desal51HL и Desal5DL (GE Osmonics, САЩ), N30F и NFPES10 (MICRODYN-NADIR, 
Германия), NTR7450 (Nitto-Denko, Япония). Desal51HL и Desal5DL имат полиамиден 
горен слой, докато в N30F, NFPES10 и NTR7450 селективният слой е направен от (в 
случая на NTR7450, сулфиран) полиетерсулфон (PES). MWCO, порьозност на 
повърхностния слой (представена като обемна част от порите с малки и големи 
размери), грапавост на активната повърхност, ъгъл на контакт с вода, 
водопропускливост и мембранен заряд (изразен като зета потенциал на мембраната при 
три стойности на pH ) се използват като мембранни дескриптори. Получават се 
независими модели за случаите на нанофилтруване на незаредени и заредени 
органични разтворени вещества, разтворени във вода. В тази работа коефициентите на 
задържане на мембраната за ключовите компоненти на екстрактите и хидрозолите се 
предвиждат, използвайки регресиите, докладвани в [12] за незаредени, уравнение (1) и 
таксуван, уравнение (2), разтворени вещества:  

Задържане = (5.73 − 0.71𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 0.002𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)2 (1) 

Задържане = −82.75 + 26.13 ln(𝑀𝑀𝑀𝑀) +
5052.63 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 18.54 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀 ⁄⁄         (2) 
Коефициентът на задържане на мембраната се определя въз основа на съотношението 
на концентрацията в потоците на пермеата, CP и ретентата, CR, както следва [13]: 

Задържане = 1 − 𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑅𝑅⁄     (3) 

 
Свързаните с мембраната параметри на модела в уравнения (1) и (2) са MWCO и 
мембранният заряд, изразени като зета потенциал при специфично рН. Техните 
стойности за изследваните мембрани се обобщават в Таблица 1. Дескрипторите, 
свързани с разтворените вещества, са MW в случай на заредени и lsogP в случай на 
незаредени органични съединения. Зарядът на разтворените вещества в настоящата 
работа се изчислява при съответното рН въз основа на тяхната рКа стойност. 
Съединенията, съдържащи или карбоксилни (-СООН), или хидроксилни (-ОН) 
функционални групи при рН по-високо от техните рКа, за предпочитане се 
депротонират и по този начин се зареждат отрицателно. При рН по-ниско от рКа тези 
съединения се приемат за неутрални, тъй като нито едно от тях не съдържа основни 
групи, както се потвърждава и от нашите симулации. Някои от компонентите не 
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съдържат нито киселинни, нито основни групи и се считат за неутрални независимо от 
pH. 
 
Таблица 1. Обобщение на свързаните с мембраната параметри в моделите за задържане 

на мембраната 
при различни стойности на pH [12]. 

Membran
e 

pH 3 pH 6 pH 10 
MWC
O, Da 

Mambrane 
charge (Zeta 
potential), 
mV 

MWC
O, Da 

Mambrane 
charge (Zeta 
potential), 
mV 

MWC
O, Da 

Mambrane 
charge (Zeta 
potential), mV 

Deasal51
HL 

220 4 190 -13 220 -17 

Desal 
5DL 

290 7 260 -17 270 -21 

NTR 
7450 

310 1 310 -15 310 -19 

N30F 590 1 680 -14 630 -18 
NFPES10 1300 1 1200 -10 1300 -15 
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Резултати и дискусия 
Биологично активни съставки на етеричните маслени култури и тяхното разпределение 
сред водните екстракти и хидрозоли 

Това проучване се фокусира върху водоразтворимите биологично активни компоненти 
на етеричните маслени култури, както и върху основните съставки на техните етерични 
масла. Поради относително високата си разтворимост в топла вода, фенолните 
съединения в растенията са и основните биоактивни компоненти във водните отвари 
или инфузии от лечебни растения. Често общата фенолна фракция от растението 
(противовъзпалителни средства [4, 7, 17]), пречистени и стандартизирани полифенолни 
фракции (веноактивни лекарства [18], фитоестрогени [19], хепатопротективни 
лекарства [20]) или отделни фенолни съединения ( лекарства за остри и хронични 
чернодробни заболявания, рак и хематологични заболявания [21], лекарства и 
материали за дентална медицина [22]), са активният компонент на лекарствата и 
медицинските материали. В таблица 2 се обобщават ключовите полифенолни и 
етерично-маслени компоненти на изключително популярни, култивирани и 
преработени в големи количества култури поради техните страхотни ползи за 
човешкото здраве - Rosa × damascena, ароматни растения от семейство Lamiaceae 
(лавандула, маточина) и карамфил. България е водеща страна в света за отглеждане и 
преработка на лавандула и през 2017 г. представлява 52% от световното производство 
на етерично масло. Отглеждането и преработката на Роза Дамасцена е емблематичен 
сектор за България. 

Изследвания върху фитохимичния профил на водния екстракт от хидродестилация на 
листенца Rosa × damascena показват, че той съдържа фенолни съединения, 
представители на различни подкласове от семейство флавоноиди (флаван-3-оли, 
флаванони, флавоноли и флавони) [7]. Количественият анализ доказва, че 
преобладаващите фенолни съединения както в отпадъчните води, така и в остатъчната 
биомаса [4] са флавонолни гликозиди, съдържащи камферол и кверцетин в тяхната 
структура, както и флавонол, елагова киселина, флавон, кверцетин и кемпферол. 
Молекулните тегла на фенола компонентите във водния екстракт варират от около 280 
g / mol за кемпферол до около 637 g / mol за мултифлорин А [7], като по този начин 
покриват значителна част от спектъра на селективност на нанофилтруваните мембрани 
(200-1000 g / mol). При условия на кипене във вода във водния екстракт може да се 
очаква високо съдържание на високомолекулни пектинови полизахариди [23]. В 
зависимост от източника и метода на екстракция, молекулното тегло на възстановените 
пектинови полизахариди варира в широки граници от около 30 000 до около 250 000 g / 
mol, попада извън обхвата на селективност на нанофилтруваните мембрани и не се 
разглежда в настоящата работа. Основни съставки на етеричното масло от Rosa × 
damascena са монотерпените (гераниол, цитронелол, нерол), фенетилов алкохол и 
въглеводороди (нонадекан) с молекулни тегла предимно под обхвата на 
нанофилтруване [24-26]. 
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Лавандулата и маточината са ароматни билки, принадлежащи към семейство 
Lamiaceae, които се характеризират с високо съдържание на полифенолни съединения. 
В екстракти с полярен органичен разтворител от растителни отпадъци, останали след 
парна дестилация на лавандула [3, 27, 28] и във водни екстракти от маточина [29, 30], 
флавоноидни гликозиди, подобни на тези в потоците от хидродестилация на Rosa × 
damascena, се идентифицират. Техните структури съдържат лутеолин и апигенин в 
случай на лавандула или мирицетин и кверцитин в случай на маточина. В допълнение 
към съдържанието на флавоноиди, тези фракции са богати на полифенолни киселини, 
като кофеинова, галова, хлорогенна и розмаринова киселини. Доминираща по 
отношение на всички фенолни съставки и в двете билки е розмариновата киселина, 
която също е основен фактор за антиоксидантния капацитет на водните екстракти. 
Въпреки разликите в състава на етеричните масла, първичните компоненти са линалоол 
и цитрал, съответно в случая на лавандула и маточина. Други често срещани съставки 
на етеричното масло от лавандула са линалилацетат, транс-β-оцимен, терпинен-4-ол и 
борнеол [24, 31, 32]. 

Таблица 2 Ключови полифенолни (PF) и етерични масла (EO) компоненти, техните 
термодинамични свойства и разпределение сред водните екстракти и хидрозолите. 

Plant Fra
cti
on 

Key component COSM
O 
parame
trizatio
n 

Mw, 
Da 

𝑀𝑀100  
× 106 

𝑀𝑀30 
× 106 

y* at 
100 ⁰С 
× 106 

KAW 
at 
100 
⁰С 

Ro
sa

 ×
 d

am
as

ce
na

 

PF 2-Phenylethyl-O-β-D-
glucopyranoside 

User 284.
3 

3588.0 361.3 0 0 

Kaempferol User 286.
2 

1300.7 178.2 0 0 

Quercetin User 302.
2 

1522.0 305.0 0 0 

Ellagic acid User 302.
2 

6720.1 1546.1 0 0 

Kaempferol-3-O-
glucoside (Astragalin) 

User 448.
4 

163.1 4.871 0 0 

Kaempferol-3-O-
glucosylrhamnoside  
(Multiflorin B) 

User 594.
5 

8.4 0.1 0 0 

Quercetin-3-O-
rhamnosylglucoside 
(Rutin) 

User 610.
5 

3.4 0 0 0 

Kaempferol-3-O-
acetylglucosylrhamnosid
e (Multiflorin A) 

User 636.
6 

3.3 0.1 0 0 

EO Geraniol  BIOVI
A 

154,
3  

974.4 592.8 8381.1 73.77 

Citronellol BIOVI
A 

156,
3  

578.1 310.2 8405.1 126.4 

Nerol BIOVI 154, 1188.0 709.0 15032. 108.5 
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A 3 2 
Phenethyl alcohol BIOVI

A 
122,
2 

37570.
0 

24261.
7 

15930.
7 

2.79 

Nonadecane BIOVI
A 

268,
5 

0 0 NA NA 

La
va

nd
ul

a 
an

gu
st

ifo
lia

 

PF Rosmarinic acid User 360.
3 

12900.
1 

1806.2 0 0 

Luteolin User 286.
2 

740.5 25.3 0 0 

Caffeic acid User 180.
2 

13547
9.9 

23161.
1 

0 0 

EO Linalool BIOVI
A 

154.
3 

607.8 322.6 22449.
1 

316.1 

Linalyl acetate BIOVI
A 

196.
3 

93.5 43.0 4741.0 553.3 

Trans-β-ocimene User 136.
2 

65.8 15.9 164681
.6 

1924
0 

Terpinen-4-ol BIOVI
A 

154.
3 

529.3 61.5 7347.9 119.2 

Borneol BIOVI
A 

154.
3 

759.3 67.7 4888.5 55.27 

M
el

is
sa

 o
ffi

ci
na

lis
 

PF Rosmarinic acid User 360.
3 

12900.
1 

1806.2 0 0 

Caffeic acid User 180.
2 

13547
9.9 

23161.
1 

0 0 

Rutin User 610.
5 

3.4 0 0 0 

EO Citral (Neral and 
Geranial) 

BIOVI
A 

152,
2 

2261.1 3082.2 12588.
7 

47.49 

Germacrene D  BIOVI
A 

204.
4 

4.8 0.1 1420.9 3379 

β-Caryophyllene BIOVI
A 

204.
4 

13.6 2.5 2878.3 2400 

Citronellal BIOVI
A 

154.
3 

417.6 246.0 33679.
5 

695.7 

D-Limonene  BIOVI
A 

136.
2 

93.4 23.7 86305.
1 

7051 

Sy
zy

gi
um

 a
ro

m
at

ic
um

 (C
lo

ve
s)

 PF Еugenol BIOVI
A 

164.
2 

1479.9 677.3 4569.4 28.33 

Gallic acid BIOVI
A 

170.
1 

27819
0.0 

89312.
9 

0 0 

Kaempferol User 286.
2 

1300.7 178.2 0 0 

Quercetin User 302.
2 

1522.0 305.0 0 0 

Tamarixetin 3-O-β-D-
glucopyranoside 

User 478.
4 

81.5 2.0 0 0 

EO Еugenol BIOVI
A 

164.
2 

1479.9 677.3 4569.4 28.33 
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Eugenyl acetate BIOVI
A 

206.
2 

533.5 179.1 152.44
1 

3.275 

β-Caryophyllene BIOVI
A 

204.
4 

13.6 2.5 2878.3 2400 

3-(1-methylethyl)-
benzoic acid  

BIOVI
A 

178.
2 

3017.5 344.8 657.0 2.002 

α-humulene BIOVI
A 

204.
4 

6.0 0.2 851.1 1604 

 

𝑀𝑀100 - разтворимост във вода при 100 ⁰С (максимална концентрация във водни 
екстракти), масова част; 𝑀𝑀30 - разтворимост във вода при 30⁰С (концентрация в 
хидрозоли), масова част; KAW - коефициент на разпределение въздух-вода (y* /xsat); xsat 
– молна част на компонента в наситен разтвор; y* - концентрация на парна фаза в 
равновесие с наситен разтвор в молна фракция. 

Освен цитрал, маслото от маточина съдържа гермакрен D, β-кариофилен, цитронелал и 
D-лимонен [24, 33-35]. Ароматните цветни пъпки на дървото Syzygium aromaticum 
(карамфил), освен че се използват широко като подправка, консервант за храна и в 
медицината, са и една от популярните суровини за приготвянето на етерично масло 
чрез парна дестилация [36-38 ]. Това се дължи на високото им съдържание на 
биологично активни полифенолни и ароматни вещества. Евгенолът е основната 
съставка на етеричното масло [36-38], а също и биологично активният компонент с най-
високо съдържание на единица маса растителен материал - до приблизително 10 тегл. 
% [37]. В систематично проучване върху метанолни екстракти от 26 ароматни растения, 
принадлежащи към 12 ботанически семейства с подчертана антиоксидантна активност, 
се установява, че цветните пъпки на Syzygium aromaticum имат най-високо общо 
фенолно съдържание [37]. Ключов представител на полифенолните съединения е 
галовата киселина (783,5 mg / 100 g суха растителна маса) и нейните производни 
(2375,8 mg / 100 g суха растителна маса), флавоноидите (кемпферол, 23,8 mg / 100 g и 
кверцетин), 28,4 mg / 100 g суха растителна маса) [37] и техните гликозиди (tamarixetin 
3-O-β-D-глюкопиранозид [38]). Освен евгенол, етеричното масло съдържа също 
значителни количества евгенилацетат, β-кариофилен, 3- (1-метилетил) -бензоена 
киселина и α-хумулен [36, 39, 40]. 

За да може да се обсъдят ефектите от нанофилтруването на екстрактите и хидрозолите 
от дестилацията, е необходима предварителна оценка на техния състав. Като оценка за 
величината на концентрацията на даден компонент в екстрактите се приема неговата 
прогнозирана разтворимост във вода при 100 ⁰С, показана в Таблица 2. Това 
приближение се оправдава, тъй като работното налягане обикновено е близко до 
атмосферното, докато растителният материал е в контакт с вряща вода по време на 
хидродестилация или в крайна сметка в контакт с воден кондензат, което води до 
образуването на екстракт по време на дестилация с пара. Растителните материали 
трябва да съдържат необходимото количество от съответния компонент, за да се 
постигне равновесна концентрация във вода при споменатата температура като 
допълнителна предпоставка. Разтворимостта при 100 ⁰С обаче не е достатъчен 
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критерий за присъствие на съответното съединение в екстракта. В хода на типичен 
процес за изследваните етерично-маслени растения (продължителността е в диапазона 
от 40 минути до 4 часа [68]), силно летливите съединения ще бъдат отделени от 
екстракта и количествено прехвърлени в дестилата. Поради тази причина е симулирана 
и изобарна VLE и резултатите се илюстрират в Таблица 2. Диаграмата VLE y = f (x) е 
линейна връзка (коефициент на линейна корелация повече от 0,9996 във всички случаи) 
за всички изследвани летливи компоненти в диапазоните за x с наклон, равен на y * / 
xsat (Таблица 2). Последният представлява коефициент на разпределение въздух-вода, 
KAW, и показва, че законът на Хенри за разредените системи е в диапазона на 
разтворимост на компонентите на етерични масла при 100 ⁰C и 1013,25 mBar. По-
малката стойност на KAW предполага високо съотношение на обратен хладник и 
множество етапи, като по този начин неефективно разделяне на компонентите на 
етеричното масло чрез дестилация. В случай на проста дестилация, която изобразява 
процеса на хидродестилация на етерично-маслени култури и може да се използва като 
приближение за случая, когато парната дестилация на биомасата се придружава от 
образуване на воден кондензат (екстракт), малка KAW ще изисква дестилация на 
големи фракции от фуражния разтвор, за да се постигне достатъчен добив на 
етеричните маслени компоненти в дестилата. В резултат на това компонентите с най-
високи коефициенти на разпределение се очакват количествено да се прехвърлят в 
дестилата и следователно да се разпределят между хидрозолите и фракцията на 
етеричното масло, докато тези с изключително нисък коефициент на разпределение 
също могат да присъстват във водните екстракти. Следователно в таблица 3 като 
съставни части на екстрактите се изброяват само компоненти, които имат разтворимост 
при 100 ⁰C и стойности на KAW, позволяващи теоретична концентрация в екстрактите 
над 100 ppm. 

Хидрозолите ще съдържат разтворени компоненти на съответните етерични масла в 
концентрации, съответстващи на тяхната разтворимост при температурата на 
декантиране на емулсията (28-35 ⁰С) [16, 41]. Разтворимостта на компонентите на 
етеричното масло в тази работа се предсказва при референтна температура 30 ⁰С 
(Таблица 2) и само съединения с разтворимост по-висока от 40 ppm се разглеждат в 
моделните смеси, представляващи хидрозолите от дестилацията на културите от 
етерични масла (Таблица 3). 
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Параметри на моделите за задържане на мембраната 
Стойностите за мембранния MWCO и зета потенциал при различно рН са взети от 
литературата и изброени в таблица 1. Единственият параметър на модела, специфичен 
за разтвореното вещество, е logP. За всеки от предложените ключови компоненти на 
екстрактите и хидрозолите, предвидената стойност на COSMO-RS е включена в 
Таблица 3. В противоречие с общоприетия опростен подход на така наречения "сито" 
механизъм на мембранно разделяне, при който способността на мембраната за отделяне 
на определени вещества се определя от нейната MWCO, уравнение (1) разкрива, че за 
диапазона от стойности на logP в тази работа хидрофобността на органичните 
разтворени вещества, изразена като logP, оказва въздействие върху задържането на 
мембраната с порядък, равен на този на MWCO. 

Въпреки че не присъства изрично в моделните уравнения, pKa е друго физикохимично 
свойство на органичните разтворени вещества, предопределящо тяхното задържане от 
мембраната. Бързо наблюдение на теоретичните прогнози показа, че само 
полифенолните киселини са отрицателно заредени при неутрално рН. В умерено 
базисна среда с рН 10 всички полифенолни съставки с изключение на фенилетил-
глюкопиранозид ще съществуват в депротонирана форма и ще се държат като 
отрицателно заредени разтворени вещества, пронизващи мембраните. Компонентите на 
хидрозолите са или апротонни, или имат рКа по-висока от 14 (с изключение на фенетил 
алкохол и 3- (1-метилетил) -бензоена киселина), което ги прави практически 
незаредени в рамките на възможния диапазон на pH. 
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Мембранно фракциониране на отпадъчните водни 
фракции от парна дестилация 

Прогнозираните коефициенти на задържане на мембраната спрямо всички отделни 
компоненти на водните фракции се нанасят на фиг. 1 - 4. Преглед на резултатите 
разкрива, че никоя от нанофилтруваните мембрани не е в състояние да задържи 
незаредените органични съединения до ниво, позволяващо практическото им прилагане 
за концентрация на компоненти. Изключение прави фенетил алкохолът в хидрозолите 
Rosa × damascena, където подходяща конфигурация на процеса може да направи 
възможна концентрацията на наномембраните. За разлика от това, отрицателно 
заредените компоненти при определено pH по правило бяха силно отхвърлени от 
всички изследвани търговски мембрани, независимо от тяхната MWCO, морфология 
или състав на селективния слой. 

Таблица 3. Предложен състав на екстракти (E) и хидрозоли (H) от изследваните 
култури и обобщение на параметрите, свързани с разтвореното вещество в моделите за 

задържане на мембраната при различни стойности на pH. 

Plant Fraction Component pKa LogP Component charge 
pH3 pH6 pH10 

Ro
sa

 ×
 d

am
as

ce
na

 

Extract 2-Phenylethyl-O-β-D-
glucopyranoside 

11.8 2.39 0 0 0 

Kaempferol 6.74 3.66 0 0 -1 
Quercetin 6.27 3.96 0 0 -1 
Ellagic acid 7.65 2.48 0 0 -1 
Kaempferol-3-O-glucoside 
(Astragalin) 

6.74 3.89 0 0 -1 

Phenethyl alcohol 13.9 1.51 0 0 0 
Hydrosol Geraniol  15.5 3.55 0 0 0 

Citronellol 15.7 3.63 0 0 0 
Nerol 15.5 3.55 0 0 0 
Phenethyl alcohol 13.9 1.51 0 0 0 

La
va

nd
ul

a 
an

gu
st

ifo
lia

 

Extract Rosmarinic acid 3.22 2.98 0 -1 -1 
Luteolin 6.27 2.76 0 0 -1 
Caffeic acid 4.4 1.36 0 -1 -1 

Hydrosol Linalool 19.2 3.71 0 0 0 
Linalyl acetate NA 4.23 0 0 0 
Terpinene-4-ol 19.2 3.44 0 0 0 
Borneol 17.7 2.95 0 0 0 

M
el

is
sa

 
of

fic
in

al
is 

Extract Rosmarinic acid 3.22 2.98 0 -1 -1 
Caffeic acid 4.4 1.36 0 -1 -1 
Citral (Neral and Geranial) NA 3.06 0 0 0 

Hydrosol Citral (Neral and Geranial) NA 3.06 0 0 0 
Citronellal NA 3.54 0 0 0 

Sy
z

yg
i    Extract Еugenol 7.4 3.34 0 0 -1 

Eugenyl acetate NA 3.27 0 0 0 
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3-(1-methylethyl)-benzoic acid 4.27 2.86 0 -1 -1 
Gallic acid 4.21 1.40 0 -1 -1 
Kaempferol 6.74 3.66 0 0 -1 
Quercetin 6.27 3.96 0 0 -1 

Hydrosol Еugenol 7.4 3.34 0 0 0 
Eugenyl acetate NA 3.27 0 0 0 
3-(1-methylethyl)-benzoic acid  4.27 2.86 0 -1 -1 

 
Това явление може да бъде обяснено само ако се предполага механизъм на задържане 
на мембраната, контролиран от междумолекулни взаимодействия разтворено вещество-
мембрана, разтворено вещество-разтворител и разтворител-мембрана, вместо 
пресяване. Както се очаква, задържането на незаредени разтворени вещества както в 
екстрактите, така и в хидрозолите непрекъснато намалява с увеличаване на MWCO на 
мембраната. Поради относително ниската им хидрофобност (на базата на ниските им 
стойности на logP), фенетил алкохолът, кофеиновата киселина и галовата киселина са 
най-силно отхвърлените незаредени компоненти с прогнозни коефициенти на 
задържане до около 20% за полиамидни композитни мембрани. Резултатите от 
екстракти от Rosa × damascena (фиг. 1) илюстрират потенциала на нанофилтруването 
както за изолиране, така и за концентрация на съдържащите се флавоноидни 
полифеноли и елагова киселина от сместа им с други фенолни съединения и фенетилов 
алкохол, когато процесът се провежда при повишено рН на 10. Чувствителността на рН 
на ефективността на наномембраните може да бъде допълнително използвана, за да се 
твърди, че една преграда и мембрана могат да бъдат използвани за пречистване на 
фенолната фракция чрез отстраняване на съединения с високо молекулно тегло като 
пектин при неутрално рН, последвано от допълнително фракциониране на фенолната 
фракция при основно pH. Въпреки относително ниското задържане за фенетил алкохол, 
неговата концентрация в хидрозоли може да бъде практически постигната чрез 
проектиране на многоетапна операция за нанофилтруване [42] с мембрани като 
Desal51HL или Desal5DL. В екстрактите от лавандула пренебрежимото задържане при 
нормално рН и високо задържане при рН 10 за лутеолин, заедно с високото задържане 
на двете фенолни киселини и в двата случая разкриват възможността да се отделят 
фенолните киселини от флавоноидните компоненти и да се концентрират (фиг. 2 ). 
Розмариновата и кофеиновата киселини също са ключови компоненти на екстрактите 
от маточина и данните на фиг. 3 демонстрират възможността за тяхното директно 
пречистване и концентрация при нормално рН на околната среда, използвайки за 
предпочитане мембрани Desal. Поради незначителното задържане на компоненти от 
етерично масло в хидрозолите както от лавандула, така и от маточина (фиг. 2, 3), 
нанофилтруването на техните хидрозоли няма да донесе никакви ползи. Предвидените 
характеристики на нанофилтруваните мембрани са благоприятни за ефективно 
фракциониране на биологично активните съставки както на екстракти от карамфил, 
така и на хидрозоли (Фиг. 4). При pH 6 нанофилтруването може селективно да 
отстранява органичните киселини от екстрактите. Ако пермеатите се подложат на 
нанофилтруване със същите мембрани при рН 10, това би позволило изолиране на 
флавоноидната фракция заедно с евгенол в ретентатите. Тъй като евгенолът е целевият 
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биоактивен компонент на карамфила и в същото време поради високата си 
разтворимост във вода се съдържа във високи концентрации в хидрозолите, 
нанофилтруването се явява като осъществима технология за рециклиране на евгенол от 
този поток от отпадъци от парната дестилация на карамфил. 

 

Фиг. 1. Наномембранна селективност спрямо ключови компоненти на екстракти и 
хидрозоли от хидродестилация на венчелистчета Rosa × damascena 

Фиг. 2. Наномембранна селективност спрямо ключови компоненти на екстракти и 
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хидрозоли от парна дестилация на Lavandula angustifolia

 

Фиг. 3. Наномембранна селективност спрямо ключови компоненти на екстракти и 
хидрозоли от парна дестилация на Melissa officinalis 

 

Фиг. 4 Наномембранна селективност спрямо ключови компоненти на екстракти и 
хидрозоли от пара или хидродестилация на Syzygium aromaticum (карамфил) 

Както е видно от Фигура 4, евгенолът в хидрозолите може да бъде изолиран чрез 
тяхната нанофилтруване при неутрално рН с цел пречистването му в пермеатите. 
Получените пермеати могат да бъдат концентрирани чрез нанофилтруване при рН 10, 
като се използват същите мембрани. 
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Заключения 
Селективността по отношение на ключови биологично активни съставки на 
отпадъчните води от етерично-маслената промишленост на пет представителни 
търговски мембрани за нанофилтруване с различни MWCO, структура и състав беше 
прогнозирана въз основа на емпирични модели. Теоретичният анализ беше извършен 
върху набор от емблематични и от икономически интерес за България етерични 
маслени култури като Rosa × damascena, Lavandula angustifolia и Melissa officinalis. 
Цветните пъпки от Syzygium aromaticum (карамфил) също са подбрани поради 
насърчаването в обхвата на настоящото изследване на спецификите във фитохимичния 
му състав и технологичните параметри на парна дестилация на неговите етерични 
масла. Основните биологично активни съставки на избраните растения са обобщени въз 
основа на преглед на литературата. Тяхното присъствие във отпадъчните водни 
фракции от дестилацията на пара е оценено чрез прогнозиране на разтворимостта на 
компонентите, VLE диаграми, pKa и LogP, като се използват универсалните модели за 
статистическа термодинамика COSMO-RS. Мембранната селективност се изразява чрез 
коефициент на задържане на мембраната. Най-значимите параметри, влияещи върху 
задържането на мембраната, са хидрофобността на разтворените вещества и рН на 
нанофилтрираните водни смеси. Резултатите ясно демонстрират жизнеспособността на 
нанофилтруването за изолиране на рафинирани полифенолни фракции от отпадъчните 
води от екстракти и за възстановяване на фенетил алкохол и евгенол от хидрозоли на 
Rosa × damascena и карамфил. 
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