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I. Символи, обозначения и индекси 

1. Символи и обозначения 
Bi – число (критерий) на Био; 
C [kg/m3] – концентрация; 
const – константа; 
D – общ дифузионен коефициент; 
De – коефициент на ефективна дифузия; 
d [m] – размер на първичните частици; размер на включенията. 
F [m2] – сечение; 
f – функция; 
h [m] – разстояние между разтворимите твърди включения; 
j [kg/(m.s)] – плътност на дифузионния поток; 
K [m/s] – частен коефициент на масопренос във външната фаза; 
Kn – число (критерий) на Кнудсен; 
Kp – коефициент на разпределение; 
k [m2] – проницаемост;  
L [m] – дължина; 
l [m] – определящ размер на твърдото тяло;  
P, p [Pa] – налягане; 
Q [m3/s] – обменен поток несвиваема течност, надлъжно на образеца порест 
материал; 
R, r [m] – радиус; R – корелационен коефициент; 
S [m2] – специфична повърхност; 
T [°C], [K] – температура; 
V [m3] – обем; 
x – координата; 
y – координата; 
z – координата; 
 
∆p [Pa] – пад на налягане в краищата на образеца; 
ε – порестост; 
λ [m] – дължина на свободния пробег на молекулите; 
μ [Pa.s] – динамичен вискозитет; 
ξ [m3/kg] – хидромодул; 
π – числото Пи, математическа константа = 3.14159265359; 
Σ – сума; 
τ [s] – време; 
ψ – относителна координата; 
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2. Индекси 
внш – външен;  
втр – вътрешен; 
 е – ефективен;  
з – закрит;  
н – начален;  
о – общ/ образец;  
П – повърхност;  
p – равновесие/ разпределение;  
тв – твърд;  
тф – твърда фаза;  
0 – начален;  
1 – течна фаза;  
2 – твърда фаза;  
ˉ – среден;  
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II. Увод 

Екстракцията на вещества, които притежават антиоксидантни свойства от 
растителни и особено от отпадъчни продукти от селскостопанската 
промишленост, е обект на засилен изследователски интерес от страна на 
научните среди, тъй като предоставя възможности за потенциално 
приложение на получените продукти с добавена стойност в различни 
отрасли на промишлеността, като фармацевтичната, хранително-вкусовата, 
козметичната, химичната и др. 

Една от най-актуалните и обсъждани теми в наши дни е воденето на 
здравословен и природосъобразен начин на живот. Поради тази причина, на 
пазара се появяват все повече продукти, съдържащи биоактивни съставки. 
Именно затова екстракцията от растителни суровини предизвиква голям 
интерес. Тя е най-перспективния метод за извличането на особено ценни 
вещества, които са в малко количество. Отделянето им по други методи е 
скъпо и неикономично и това налага отличното познаване не само на 
процеса, но и на апаратурното му оформление. Поради високите цени на 
извличаните компоненти, всяко отклонение от оптималното водене на 
процеса би довело до големи по размер икономически загуби.  

Екстракцията в системата твърдо тяло – течност представлява процес на 
извличане на един или няколко компонента от сложно твърдо вещество с 
пореста структура. Извличаното вещество се намира в порите на твърдото 
тяло, в твърд вид или в разтворено състояние. Механизмът на протичане на 
екстракционния процес се определя именно от фазовото състояние на 
целевия компонент. За проектирането на екстракционни съоръжения е 
необходимо да се изясни степента на извличане, видът на дифузионния 
процес и факторите, оказващи влияние върху него.  

Отпадъчните продукти от процесите на извличане на етерични масла 
биват подценявани като полезен източник на ценни вещества. Настоящата 
дипломна работа има за цел да представи някои начини за оползотворяване 
на лавандуловия остатък от производството на лавандулово етерично масло 
чрез екстракция. Във връзка с бурния растеж и навлизането на много нови 
производители всяка година, количеството на отпадна биомаса се увеличава. 
Липсата на технологии за оползотворяване, превръща тази маса в 
неизползван отпадък. Поради високото съдържание на мазнини в отпадната 
биомаса от лавандула, процесът на гранулиране протича незадоволително. 
Материалът се залепва по работните елементи на гранулиращата машина и 
води до блокирането ѝ. Чрез гранулирането на отпадната биомаса от 
лавандула се получава продукт, удобен за съхранение, намалява се 
многократно праховата фракция на горивото, която влошава горивния 
процес при изгарянето, намалява се влажността на крайния продукт, с което 
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се повишава к.п.д. на котела и се повишава значително 
енергонатоварването му.  

 

III. Теоретична част 

1. Получаване на етерични масла 
Етеричните масла се извличат от различни части на ароматните растения, 

като цветове, листа, иглички, клонки, кора от цитрусови плодове, семена, 
корени. Необходимо е голямо количество растителен материал за 
добиването само на 1 кг. масло.  

Съществуват няколко метода за добиване на етерични масла. Най-често 
използваните са: парна дестилация, студено пресоване, извличане чрез 
разтворител, извличане чрез въглероден диоксид. 

Парната дестилация е древен метод за извличане на етерични масла. 
Повечето масла (около 80%) се извличат чрез този метод. Извършва се, като 
по време на дестилация пресният или изсушеният растителен материал се 
поставя в голям съд, през който минава пара. Топлината и парата 
разрушават структурата на клетката на растителния материал и по този 
начин се освобождава етеричното масло. Молекулите на етеричното масло 
заедно с парата преминават през тръба и се отправят към охлаждащ 
резервоар, където те се превръщат в течна форма и се събират в специален 
съд. Изплуващата течност е смесица от масло и вода, а понеже етеричните 
масла не са водоразтворими, те лесно могат да бъдат отделени от водата. 
Някои от маслата добивани, чрез този метод са: лавандула, индрише, 
немска лайка, римска лайка, хелихризум, джинджифил, лимонена трева, 
босилек, мащерка, кипарис, кардамон, кедър, нероли, пачули, мента, 
розмарин, черен пипер, канела, сандалово дърво чаено дърво, ветивер, 
тамян и др.  

Студеното пресоване представлява механичен или ръчен метод на 
извличане, чрез който се добиват етерични масла от кората на цитрусови 
плодове: бергамот, грейпфрут, лимон, лайм, мандарина, портокал. Маслото 
се извлича от кората на плодовете, като се отделя от вътрешността и се 
настъргва, след това се смачква чрез машина или ръчно. По този начин 
специалните клетки, в които се намира етеричното масло, се разрушават и 
го освобождават. Интересно е, че някои растения образуват различни 
етерични масла в различни части от растението, които имат сходен, но все 
пак различен химичен състав и лечебни свойства. Например от дървото на 
горчивия портокал се извличат 3 различни етерични масла – от цветовете на 
дървото се извлича  масло от нероли, от кората на плода – масло от горчив 
портокал, а от листата – масло от петигрин. 

Етеричните масла извлечени чрез разтворител се наричат абсолюти. Те не 
са чисти, тъй като в крайния продукт остават и неразтворими химични 
съставки. За да се получи абсолют е необходим въглеводороден разтворител 
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като бензол, хексан, пентан, метанол, етанол и др. Растителният материал се 
покрива с разтварящото вещество и бавно се загрява, за да се разтворят 
ароматните молекули. Разтворителят извлича аромата и след това се 
филтрира, за да се произведе „конкрет“, който представлява твърдо, 
подобно на восък вещество, което съдържа около 50% восък и 50% масло. За 
да се получи абсолют, конкретът се смесва с чист алкохол, за да се 
разтворят ароматните молекули, а след това се охлажда. Тази смес се 
филтрира, за да се освободят отпадъчните продукти и да се отдели 
неразтворимият восък. Алкохолът се изпарява внимателно във вакуум, след 
това остава плътна, гъста, цветна течност, позната като абсолют. Чрез този 
метод се извличат масла от деликатни цветя, като жасмин, роза, нероли. 

Извличането на етерични масла чрез въглероден диоксид е сравнително 
нов метод, използван за получаване на масла чрез високо налягане и ниска 
температура. Методът е скъп и не се използва често. Извличането протича в 
затворена камера и се извършва бързо, така че дори и най-летливите и 
чувствителни към топлина ароматни молекули могат да бъдат събрани 
неповредени и без остатъци от разтворител [24, 25]. 

В дипломната работа, използваният метод за извличане на лавандулово 
масло е парната дестилация. 

2. Същност на процеса твърдо-течна екстракция 
Процесът екстракция представлява извличане на един или няколко 

компонента от смес в твърдо или течно състояние чрез обработка с 
разтворител, наречен екстрагент [1]. 

 В зависимост от агрегатното състояние на сместа, се различават: 
екстракция течност – течност (напр. извличане на соли на тежки метали от 
отпадни води с помощта на органичен разтворител) и екстракция твърдо – 
течност (напр. варене на чай или кафе, извличане на олио от слънчогледови 
семена с петролев етер). В настоящата дипломна работа ще бъде 
разглеждан именно вторият вид екстракция (твърдо-течна). 

При екстракцията от изходната смес и разтворителя се получават 
рафинат (изходната смес, обеднена на целевия компонент) и екстракт 
(разтворител плюс целеви компонент). Полученият при екстракция целеви 
компонент не е чист, а е смесен с разтворителя, който трябва да се отдели 
чрез изпаряване, ректификация и др. По тази причина екстракцията е 
сравнително скъп метод на разделяне и се прилага в промишлеността само 
в определени случаи, когато например целевият компонент е нелетлив 
(висококипящ компонент, сол и др.), неустойчив на нагряване, когато той е с 
много ниска концентрация, когато разделянето чрез ректификация е 
невъзможно поради образуването на азеотроп или близки температури на 
кипене на компонентите и др. [2]. 
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2.1. Фактори, оказващи влияние върху процеса 
Екстракцията е дифузионен процес, който продължава докато се установи 

равновесие. Условията (факторите), от които зависи екстракционният процес 
и които трябва да се оптимизират за рационално водене на процеса, са:  

 

• Вид на екстрахиращия агент: 
Основните физико-химични параметри на разтворителя, от които зависи 

ефективността на процеса на екстракция, са: температура на кипене, 
специфичен топлинен капацитет, топлина на парообразуване; вискозитет; 
плътност; повърхностно напрежение; поляритет (диелектрична константа и 
диполен момент); разтворимост и образуване на азеотропни смеси. 
Изборът на подходящ разтворител (или смес от разтворители) е важен, тъй 
като трябва да се съобразят няколко изисквания: да разтваря селективно 
предимно целевия продукт; да има различна точка на кипене от извличаното 
вещество, за да може лесно да се отделя от него; да има нисък топлинен 
капацитет, ниска температура на изпарение за намаляване разходите при 
регенерация; да не разяжда работните съоръжения, да е достъпен и евтин; 
да не е отровен, взривоопасен или пък да има силно корозионно действие. 
Най-използваните разтворители са вода, бензол, бензин, етер, ацетон, 
алкохоли и др.  

• Съотношение между двете фази: 
Съотношението между твърдата и течна фаза при екстракция се нарича 

„хидромодул“ ξ [m3 разтворител/kg твърда фаза]. Хидромодулът има 
отношение към равновесието и кинетиката на процеса, което произтича от 
промяна в скоростта, степента на екстракция и разходите за регенерация за 
разтворителя. При увеличение на хидромодула се наблюдава по-голяма 
степен на екстракция, както и по-ниски равновесни концентрации, но в 
същото време растат и разходите за регенерация на разтворител, тъй като 
се получават по-разредени екстракти. 

• Форма и размер на твърдите частички: 
Контактната повърхност между обработваната смес и екстрахиращия 

агент трябва да е достатъчно голяма. Това се постига чрез раздробяването на 
твърдата фаза и разбъркването с разтворителя, като големината на 
частичките не трябва да е по-малка от 5-8 mm. При много дребни частички се 
наблюдава слепване на масата, което влошава проникването на 
разтворителя в нея. Предварителна механична и/ или термична обработка на 
твърдия материал променя кинетиката на процеса. По-голямата контактна 
повърхност между частичките и разтворителя води до увеличаване на 
количеството на екстрахираното вещество. Ако се смени съоръжението на 
механична и термична обработка, се получава нов по вид материал и ново 
разпределение на частиците по размер, което влияе върху кинетиката на 
процеса. 



11 
 

• Температура на провеждане на екстракцията: 
Повишаването на температурата ускорява процеса – намалява се 

вискозитетът на разтворителя, интензифицират се дифузионните процеси. 
Като цяло се повишава степента на извличане. Интензивното разбъркване и 
високата температура благоприятстват екстракцията, но с повишаване на 
температурата понякога стават промени с обработваните смеси, които 
влошават дифузията, както и качеството на екстракта: извличане на баластни 
вещества, загуба на биологична активност, термично разлагане при 
термолабилни компоненти. Затова е необходимо оптималната температура 
на екстракция да се определя по опитен път за конкретната система твърдо 
тяло – течност, като обикновено не надвишава 40 – 60°С. 

• Начална влажност на суровината: 
По-високото влагосъдържание затруднява екстракцията (проникването на 

разтворителя). Материалът може да се подложи на предварително 
изсушаване, но е необходимо да се направи икономическа равносметка 
дали разходите за сушене са по-малки от приходите от допълнително 
добитото количество екстрахирано вещество. 

• Продължителност на процеса: 
За екстракцията е от значение времето за провеждането ѝ. Колкото по-

дълго е това време, толкова извличането е по-пълно. Скоростта на екстракция 
е неравномерна – в началото е по-бърза, а към края на процеса силно 
намалява. Поради променливия коефициент на дифузия на 
екстрахируемите вещества в съответния разтворител, с течение на времето 
се изменя съотношението им в продукта, който променя и качеството си. 
Затова екстракцията обикновено не се провежда докрай, а понякога се 
прекъсва, преди да са извлечени и 50% от екстрахируемите вещества. 
Съществуват и случаи, при които по-краткотрайното екстрахиране води до 
получаването на по-качествени екстракти [3, 4]. 

2.2. Етапи на процеса 
Отделянето на компонентите на течна или твърда смес чрез екстракция 

задължително включва два последователни етапа: 

• I eтап: екстрахиране – чрез смесване на изходната смес с 
разтворителя и извличане на желания компонент; 

• II eтап: отделяне на разтворителя от екстрагента с цел регенерирането 
му и отделяне на целевия продукт. Провежда се чрез изпаряване, 
ректификация или изсолване, мембранно разделяне и др. 

Вторият етап представлява най-често ректификационна колона за разделяне 
на екстракта като краен продукт и регенериран разтворител [3]. 
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2.3. Механизъм на процеса 
Механизмът на екстракция от растителни суровини по същество е същият 

като класическия масопренос газ – твърдо вещество или течно – твърдо 
вещество. Налице са няколко етапа, показани на фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1 Механизъм на екстракционния процес 

1 – Придвижване на молекулите на разтворителя от вътрешността на течната 
фаза към граничната повърхност на твърдото тяло;  
2 – Преминаване през външния граничен слой; 
3 – Дифузия през порите на растителната суровина към активните центрове 
за екстракция; 
4 – Разтваряне (екстракция) в активните центрове; 
5 – Дифузия на екстрахираните компоненти през порите на твърдата фаза 
към повърхността ѝ. 
6 – Преминаване на извлечените компоненти през граничния слой около 
твърдата фаза; 
7 – Придвижване на екстрахираните вещества от повърхността на твърдата 
фаза към ядрото на течната фаза.  

Най-бавният от гореизброените етапи лимитира скоростта на процеса 
като цяло. Ако скоростта на четвъртия етап е най-малка, общата скорост на 
процеса се определя чрез уравнения за разтваряне на веществата. Ако 
етапът на екстракция е бърз, то обикновено лимитиращ е процесът на 
дифузия в порите, който се описва чрез общите уравнения за масообмен.   

При екстракция на растителни суровини процесът в повечето случаи е 
вътрешно дифузионен – лимитиран е от дифузията в твърдата фаза. Когато 
процесът е външно дифузионен  той се лимитира от дифузионния процес в 
граничния слой. 
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2.4. Класификация на твърдите материали, използвани при 
екстракция, в зависимост от характера на контакта на течната 
фаза 

Твърдите материали, използвани при екстракция, могат да се 
класифицират в зависимост от характера на контакта с течната фаза на: 

• плътни твърди тела (разтваряне); 
• порести тела, съдържащи в себе си целевия компонент под формата 

на твърди включения (дифузионно извличане); 
• порести тела, в които извличаното вещество е в разтвор или по стените 

на порите (дифузионно извличане, сорбция, йонообмен);  
• порести тела склонни към набъбване. 

За плътните тела от значение са тяхната форма, размер и химичен 
състав, а за твърдите порести тела допълнително се отчитат особеностите на 
вътрешния им строеж – размери и геометрия на порите [5, 6, 7]. 

2.5. Класификация на порите 
Порите, на твърдото тяло могат да се различават една от друга, което 

силно влияе и върху кинетиката на процеса. Те могат да бъдат 
класифицрани по размер, по начин на свързване с другите пори и с 
външната среда и по режима на пренос [8]. 

В зависимост от размера, порите биват:  

• макропори – r ≈ 10-7 m;  
• мезопори (преходни пори) – r ≈ (15÷1000).10-10 m;  
• микропори – r ≈ 15.10-10 m;  
• супермикропори – r ≤ (6 ÷ 7).10-10 m, където r – радиус на порите, [m].  

По отношение на връзката на порите с другите пори в поровото 
пространство и с външната среда, се различават следните видове: 

• открити пори;  
• задънени пори;  
• изолирани (закрити) пори. 



14 
 

 

Фиг. 2 Структура на поресто тяло 

1 – открити пори, 2 – задънени пори, 3 – закрити пори; 

При закритите пори процесът протича много по-бавно. При механична 
обработка, като се разчупи частицата, закритите пори се превръщат в 
открити.  

Процесът екстракция от твърди материали се осъществява в 
периодичен или непрекъснат режим, като в последния случай може да се 
организира при правоток, противоток и при идеално смесване на 
взаимодействащите си фази. 

2.6. Екстракция от твърда фаза 
Екстракцията от твърда фаза се обособява като екстрахиране на 

ценен компонент най-често от изсушени растителни материали. Този ценен 
компонент се намира разтворен – фиг. 3, или под формата на твърди 
включения в порите – фиг. 4. 

 

Фиг. 3 Порна система на растителен материал 

Aко ценният компонент се намира в твърдо състояние в порите на 
частиците, то разтварянето от твърдата повърхност в разтворителя обикновено 
се разглежда като мигновенен процес – фиг. 4. 
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Фиг. 4 Екстрахиране на твърди включения или на разтворен компонент 

При растителните частици, чиято клетъчната мембрана при процеса 
раздробяване не е била наранена, се образува допълнително 
съпротивление. При фазово равновесие се наблюдава изравняване на 
концентрациите на веществата, които се екстрахират в двете фази. 
Механизмът на протичане на екстракционния процес се определя именно от 
фазовото състояние на целевия компонент. Когато компонентът е в 
разтворено състояние, процесът се свежда до вътрешна дифузия на 
веществото от твърдата фаза към граничната повърхност, пренос през нея и 
външнодифузионен пренос в ядрото на потока. Във втория случай целевият 
компонент се разтваря от проникналата в порите на твърдото тяло течност, 
след което се осъществява пренос към фазовата граница и ядрото на 
потока. 

2.7. Видове дифузия по отношение на механизма на пренос на 
веществата в порите на твърдото тяло 

По отношение на механизма на пренос на вещества в порите на 

твърдото тяло (според числото на Кнудсен 
r

Kn
2
λ

= , λ – дължина на свободния 

пробег на молекулите) се различават следните видове дифузия: 

• свободна (конвективна) дифузия в порите – дифузия на Поазьой – 
скоростта на пренос се контролира от вискозните сили при Kn < 10-2,                
r ≈ 10-6 m; 

• обемна (Кнудсеновска) дифузия – броят на ударите на молекулите на 
дифундиращото вещество със стените на порите е по-голям от този на 
взаимните стълкновения. В този случай Kn > 1, r ≈ 10-8 m; 

• повърхностна (Фьолмерова) дифузия – Kn > 10, r ≈ 10-9 m; 
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2.8. Твърди порести тела 
2.8.1. Класификация в зависимост от дифузионната проводимост 

Структурата на твърдите порести тела е от голямо значение за 
дифузионния пренос на вещество при екстракция в системата твърдо тяло – 
течност. В зависимост от дифузионната проводимост твърдите порести 
материали се разделят на две групи: 

• Изотропни твърди тела: 
Изотропни тела са твърдите порести материали с  еднороден строеж и 

еднаква дифузионна проводимост във всички направления. За тях е 
изпълнено условието: d << 1, където d – размер на първичните частици [m]; l – 
определящ размер на твърдото тяло [m]; Коефициентът на ефективна 
дифузия De за твърдите порeсти тела с изотропна структура трябва да бъде 
еднакъв по всички направления [9, 10]. 

 

Фиг. 5 Изотропно поресто тяло 

• Анизотропни твърди порести тела: 
Тези тела  се характеризират с  регулярна или нерегулярна структура. В 

първия случай дифузионната проводимост е постоянна в дадено 
направление, но се изменя при преминаване в друго такова. За 
анизотропните порести тела с нерегулярна структура (фиг.6) е характерна 
сложна зависимост на дифузионната проводимост от координатите. 
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Фиг. 6 Нерегулярна структура на анизотропен твърд 
материал 

При екстракция от твърди материали, практически се работи с тела с 
анизотропна структура. Когато извличаното вещество е под форма на твърди 
включения, в процеса на екстракция те постепенно изчезват, при което се 
увеличава порестостта на частиците. Поради факта, че порестостта се 
разпределя неравномерно по целия обем на частиците (h << l, d << l), дори и 
изходният материал да е с изотропна структура в хода на процеса, той се 
превръща в анизотропен. В случая h е разстоянието между разтворимите 
твърди включения,  l е определящ размер на твърдото тяло, а d е размер на 
включенията. При d ≈ l разпределението се счита за неравномерно. 

2.8.2. Структура 
Структурата на твърдите порести материали се характеризира чрез 

тяхната проницаемост, специфична повърхност, количеството течност, което 
може да се вмести в порите на твърдите частици и порестостта. 

• Проницаемост 
Проницаемостта е параметър, който характеризира способността на 

порестите материали да пропускат през поровото си пространство 
течността, под действие на градиента на налягането. Съгласно закона на 
Дарси, обмененият поток несвиваема течност Q, надлъжно на образеца 
порест материал, със сечение F и дължина L, е пропорционален на 
градиента на налягането: 

                                                  )/)(/( LpkFQ ∆= µ                                                           (1)                                                                                                          

∆p – пад на налягане в краищата на образеца, [Pa]; µ - динамичен 
вискозитет, [Pa.s]; k – проницаемост, [m2]. 

Използвайки формулата на Поазьой за цилиндричен капиляр, може да се 
запише: 

                                                        8/2rk =                                                                (2) 

r – радиус на капиляра, [m]. Следователно проницаемостта е мярка за 
средноквадратичния диаметър на порите. 

• Специфична повърхност 
Специфичната повърхност S, която бива вътрешна и външна, при 

порестите материали представлява отношението на всички повърхности на 
образеца към обема, който той заема. Вътрешната (Sвтр)  се образува от 
повърхностите на порите, капилярите, отчитат се и повърхностите на 
пукнатините, прoникващи дълбочинно във вътрешността на частицата. А 
външната (Sвнш) специфична повърхност – от недълбоките пукнатини и 
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неравностите. На практика Sвтр > Sвнш . Стойността на S може да се използва за 
извод на класическото уравнение за масопренос и в частност за определяне 
на коефициентите при масообменни процеси. 

• Количество течност, поместено в порите на частиците 
Количеството течност, поместено в порите на частиците, се определя 

като количеството разтворител, задържано от отделните частици. От тази 
характеристика зависи концентрацията на течността вътре в частиците, а 
следователно и концентрационният градиент. Основна задача на кинетиката 
на процесите на екстракция и разтваряне е да се определи времето на 
контакт между взаимодействащите си фази, необходимо за достигане на 
зададена степен на извличане на екстрахираното вещество (или обратно – 
да се определи степента на извличане като функция от времето на контакт), 
без което е невъзможно да се определят работните обеми на апаратите. 
Теоретическото описание е много сложно, поради редица обстоятелства, 
преди всичко, хаотичното разпределение на екстрахираното вещество в 
неразтворимия скелет на твърдата частица. 

• Порестост: 
- видове: 

 обща (абсолютна) – отношение между общия обем пори към 
общия обем, заеман от твърдото поресто тяло – εо;  

 ефективна – отношение между обема на свързаните пори към 
общия обем на тялото – εе;  

 закрита – разлика между абсолютната и ефективната – εз. 

Характерна особеност на порестостта на твърдите тела е нейната 
зависимост от геометрията на порите и капилярите и от кинетичната им 
неравностойност. Еднородната пореста структура се изобразява 
обикновено с модел с един параметър, а по-сложни структури се 
характеризират с два параметъра (например r  – среден радиус на 
частицата и R – радиус на частицата). 

За намиране на порeстостта на материала е необходимо да се знаят 
два от следните три параметъра: oбем на образеца – Vo , обем на порите на 
образеца – Vn , обем на твърдата фаза – Vтф . 

Общата порестост (εо) е: 

                                                    

( )
0

0
0 V

VV тв−
=ε

                                                                 (3)
 

Ако материалът е с правилна форма, обемът Vо може да се 
определи от размерите му.  

- техники за анализ: 
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Параметрите, които характеризират порестостта на даден материал, 
са свързани с неговите структурни свойства. Следователно техниките за 
анализ, които ни позволяват да оценим порестостта на даден материал, са 
тези, чрез които изследваме неговата повърхност, разпределението на 
слоевете на неговата структура или пропускливостта спрямо различни 
елементи.  Някои от техниките за анализ са изброени по-долу. 

Техники на микроскопия – те са с висока разделителна способност и 
ни предоставят информация за повърхността на материалите, като могат да 
различават повърхностни детайли от порядъка на нанометри. SEM (scanning 
electron microscope – сканиращ електронен микроскоп) и TEM (transmission 
electron microscope – трансмисионен електронен микроскоп) техниките ни 
позволяват да наблюдаваме повърхността на пробата чрез взаимодействието 
ѝ с електронен лъч. Освен това ни дават възможността да извършим анализ 
на състава на повърхностите. FIB-SEM (FIB – Focused ion beam –  фокусиран 
йонен лъч) техниката е много полезна, тъй като йонният лъч генерира точно 
отваряне на повърхността на пробата, което ни позволява да наблюдаваме 
разпределението на слоевете вътре в него, използвайки SEM. Конфокална 
микроскопия, профилометър и AFM (Atomic force microscopy – атомно-
силова микроскопия) техниките се считат за едни от най-полезните за анализ 
на порьозността, тъй като позволяват получаване на информация за 
топографията и грапавостта на повърхността, което пък от своя страна ни 
позволява да получим профили на нанометрични области на повърхността 
на материала. 

Техники за физическа адсорбция на газ – газът (обикновено азот или 
въглероден диоксид), който се инжектира в пробата при постоянна 
температура, определя чрез гравиметрични или обемни методи изотермата 
на адсорбцията, т.е. количеството газ, способно да адсорбира материал. 
Чрез анализиране на изотермата на адсорбция на даден материал, може 
да се определят неговата повърхност, обем на порите и разпределение на 
размера. В зависимост от използвания газ може да се получи информация 
за порите с различни размери. Когато се използва азот, могат да се 
определят пори от 3,5 до 400 nm, докато използването на въглероден диоксид 
ни дава информация за микропорестостта. 

Живачна порозиметрия – техниката се основава на проникването на 
живак в порестата структура на материала, чрез прилагане на изостатично 
налягане. Методът се основава на уравнението на Washburn. Това уравнение 
свързва приложеното налягане с диаметъра на порите, в които се въвежда 
живакът. Живачната порозиметрия предоставя информация за порите с 
размер от 900 μm до 4 nm в диаметър. 

Хелиева пикнометрия – техника за определяне на специфичното тегло 
или обемната плътност на материала чрез изместване на обема. При този 
метод, хелиевият газ се разширява до клетка с известен обем, заета от 
пробата, която трябва да се анализира в тази клетка, определяйки 
привидната плътност на материала [8, 9, 10, 26, 27]. 



20 
 

3. Дифузия в твърди порести тела. Общи закономерности при 
масопреноса в твърдата фаза 

3.1. Масообмен в системата твърдо тяло – течност  
Масообменът в системата твърдо тяло – течност е сложен за описание и 

изчисление преносен процес. Причина за това е голямото влияние, което 
оказва видът и структурата на твърдата фаза върху интензивността на 
преноса на маса. Процесите на масообмен между течност или газ и твърда 
фаза (напр. адсорбция, йонообмен, екстракция от твърда фаза или 
сушене), за разлика от непрекъснатите процеси на масообмен, протичат в 
нестационарен режим. Характерна особеност на последния е изменението 
на концентрацията на обменящото се вещество в обема на твърдото тяло (от 
точка в точка) и във времето.  

При масообмен между твърдо тяло – флуид, отначало се променя 
концентрацията на повърхностния слой на твърдото тяло, а с течение на 
времето се променят и концентрациите на вътрешните слоеве. По такъв 
начин между точки от повърхността на твърдото тяло и в центъра му възникват 
концентрационни разлики, които постепенно намаляват, докато достигнат до 
нула в момент, когато концентрациите във всички точки на твърдото тяло се 
изравняват и стават равни на концентрацията на извличаното вещество в 
подвижната фаза. В този момент масообменът се прекратява.  

3.1.1. Първи закон на Фик 
При екстракция на порeсти материали, преносът на вещество в порите 

на тялото се осъществява чрез молекулярна дифузия. Молекулярните 
преносни механизми са обобщени чрез 1-ви (за стационарни процеси) и 2-
ри (за нестационарни процеси) закон на Фик. 

Първи закон на Фик: 

                                                        dx
dCDj −=  , constD =                                                  (4) 

 

D – общ дифузионен коефициент. 

3.1.2. Скорост на дифузионен пренос 
Един от факторите, които оказват значително влияние върху скоростта 

на дифузионния пренос, е скелетът на твърдото тяло. То се изразява в числено 
изменение на коефициента на дифузия, който винаги е по-малък от 
коефициента на свободна дифузия. Изброените по-долу фактори обясняват 
забавянето на масопреноса в пореста среда [11,12]: 

• удължаване пътя на дифузионния поток, предизвикано от извитостта на 
каналите, k1 ; 
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• механичните препятствия от страна на скелета на твърдото тяло по пътя 
на дифузионния поток,  k2 ; 

• затормозяващо действие на стените на порите, k3 ;  
• повишаване на вискозитета, вследствие частична разтворимост на 

твърдата фаза, k4 ; 

Всички тези фактори се отчитат чрез дефиниране на т. нар. „коефициент на 
ефективна дифузия“. 

3.1.2.1. Уравнение за нестационарна дифузия в капилярно-порести тела 
При отсъствие на конвективен пренос, екстракцията от твърди 

материали се описва с уравнението на нестационaрна дифузия в капилярно 
– порести тела: 

const
x

C
≠

∂
∂ 2  и 02 ≠

∂
∂
τ

C
, т. е.: 

                                        ( )[ ]22
2 ,,,, gradCzyxCDdivC

e ∑=
∂
∂

ε
τ

                                  (5) 

При отсъствие на химична реакция между фазите, скоростта на 
процеса се определя от скоростта на дифузия. Основна причина се явява 
отклонението от равновесното състояние на системата, което се изразява с  
липса на равновесие на извличаното вещество в твърдата и течната фази, 
както и на граничната им повърхност. 

3.1.3. Коефициент на ефективна дифузия 
Коефициентът на ефективна дифузия зависи от концентрацията 2C , 

координатите на разглежданата точка zyx ,, , а в ∑ε  влияние оказват всички 

особености и свойства на твърдата фаза, променяща се в хода на процеса. 
Връзката между тях е с нелинеен характер, т.е. отсъства регуляран режим.  

От друга страна eD  зависи и от термодинамичните параметри на 

системата (T, P), от наличието на поле (електрическо, магнитно, 
гравитационно), от присъствието на други съпътстващи вещества. 

3.1.4. Втори закон на Фик за правилни форми и симетрична 
нестационарна масопроводност 

Решението на втория закон на Фик за реални екстракционни апарати 
е затруднено не само от променливия De , но и от несъблюдаване на 
условието за ограниченост на обема на течната фаза. 

Най-разпространените дифузионни модели, описващи процеса на 
екстракция, се явяват тези с постоянен коефициент на дифузия, но в редица 
случаи те не съответстват на действителността. Една от основните причини за 
това е неотчитането на концентрационната зависимост на коефициента на 
дифузия, De = f(C2) , която се явява естествен резултат от изменението на 
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концентрацията C2. По същество протича изменение в системата твърдо тяло 
– разпределяемо вещество. 

За правилни форми (неограничена пластина, безкраен цилиндър и 
сфера) е налице симетрична нестационарна масопроводност и уравнение 
(4) придобива вида: 
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Това уравнение в общия случай няма точно аналитично решение. Ако De = 
const, то: 

                                                        
2
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а при наличие на изотропна структура и термодифузия уравнението е 
следното: 
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X – обобщена координата; t – параметър, отчитащ формата на твърдото 
тяло;      t = 0 за пластина, t = 1 за цилиндър, t = 2 за сфера. 

Разглежданите уравнения са от втори порядък и за решаването на 
всяка конкретна задача е необходимо да се отчетат началните и гранични 
условия на поставената задача. 

3.1.5. Начални и гранични условия 
Формулировката на математичната задача е завършена, ако в 

допълнение към уравнения (6), (7) и (8) бъдат посочени началното и 
граничните условия, формата и размера на твърдата фаза.  

• Начално условлие: 
Началното условие дава разпределението на концентрацията вътре в тялото в 
началния момент от време: 

                                            )0,,,(202 zyxCC ==τ                                                    (9) 

като това разпределение обикновено се приема за равномерно: 

                                     

                                                        2002 CC ==τ                                 (10)                                                         
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• Гранични условия: 
- гранично условие от първи род – дава концентрацията на 

повърхността на твърдото тяло: 

                                                )(1 τfC п =                                               (11) 

- гранично условие от втори род – определя масовия поток на 
повърхността: 

                                              п
eп x

CDj
∂
∂

−= 2                                               (12) 

 
- гранично условие от трети род – приема равенство на масовия 

поток от твърдото тяло към повърхността с този, който преминава във 
флуидната фаза: 
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             (13) 

K [m/s] – частен коефициент на масопренос във външната фаза. 

- гранично условие от четвърти род – изразява равенство на масовите 
потоци на границата на две тела с различна масопроводност: 
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При процеса на твърдо-течна екстракция, системата отговаря на 
гранични условия от втори и от трети род. Гранично условие от втори род е 
свързано с липсата на масопренос в центъра на частицата: 

                                                   2

0

0
x

C
x =

∂
=

∂
                                                          (15) 

Граничните условия, отнасящи се за екстракция, са тези от втори и от 
трети род, имащи отношение за вътрешността на частицата. 

 

За граничното условие от трети род: 

Ако t е определящ геометричен размер на частицата и се въведе 
относителна координата tx /=ψ  , то граничното условие (13) добива вида: 
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eD
RKBi .

=  – число на Био. 

3.1.5.1. Коефициент на масопренасяне 
Стойността на коефициента на масопренасяне K през граничния слой 

около твърдата фаза  зависи от хидродинамичните условия на обтичане на 
порестата частица и е основен кинетичен показател при процеса 
екстракция, която включва преноса на вещество от повърхността на твърдото 
тяло през граничния слой към ядрото на потока течност. Стойността на 
числото на Био от своя страна определя режима на дифузионно извличане: 

• При високи скорости на обтичане K→∞, Bi→∞ (Bi > 30÷50) и при  
C1П→C1, режимът е вътрешнодифузионен, а скоростта на извличане 
се лимитира от дифузията през твърдата фаза. 
Вътрешнодифузионният режим е най-интензивният режим на 
извличане и се достига при определени скорости на движение на 
течната фаза около твърдата. 
 

• При K→0, C2→const и Bi < 1, режимът е външнодифузионен, а 
скоростта на процеса се лимитира от външната дифузия – пренос на 
маса от повърхността на твърдата фаза. 
 

3.1.5.2. Концентрация на екстрахируемия компонент в течната 
фаза 

В граничните условия се въвежда концентрация C1 на екстрахируемия 
компонент в течната фаза. Тази концентрация е приблизително постоянна, 
когато количеството екстрагент е много по-голямо от количеството на 
екстрахируемия компонент. За да се облекчи обработката на 
експерименталните данни, се създава понякога изкуствено, в 
експериментални условия, това съотношение между фазите.  

В промишлените апарати обемът на екстрагента превишава малко 
обема на екстрахируемия компонент. Така се достига повишаване на 
концентрацията C1, което обяснява преноса на маса в порести частици. Във 
всеки момент от времето концентрацията C1 може да се определи от 
уравнението на материалния баланс. 

4. Метод за анализ на пробите 
В настоящата дипломна работа за анализ на пробите е използван 

методът „Високоефективна течна хроматография“ (High performance liquid 
chromatography –HPLC). Тази аналитична техника и намира широко 
приложение след 1960 г. Самият процес се дефинира като разделяне, 
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използващо масов трансфер между подвижната и неподвижната фаза. 
Използва се разделяне на компонентите на дадена смес под действието на 
течна подвижна фаза. Тези компоненти наречени „аналити“ се разтварят в 
подходящ разтворител или смес от разтворители и се пропускат през 
адсорбционна колона с високо налягане. От съществено значение е 
степента на разделяне, като тя зависи от степента на взаимодействие на 
аналитите с твърдите адсорбенти. Това взаимодействие може да бъде 
манипулирано по различни начини – чрез използване на смеси от разтвори и 
промяна в техните обемни отношения или чрез промяна (модифициране) на 
адсорбентите. В резултат на това се постига висока степен на разделяне и 
широки възможности нехарактерни за останалите видове хроматография.  

Високоефективната течна хроматография (ВЕТХ) e хроматографска 
техника, използвана за отделяне на съединения от смеси, в аналитичната 
химия и биохимията, с цел идентифициране, количествено определяне или 
пречистване на индивидуални компоненти в обща смес. ВЕТХ има много 
приложения, например в медицината (откриване на нива на витамин D в 
кръвния серум), в съдебната медицина (например за откриване на 
наркотици в урината), в научните изследвания (за разделяне на компоненти 
на една сложна биологична проба или на подобни синтетични химикали 
един от друг), в производството (например по време на процеса на 
производство на фармацевтични и биологични продукти). 

Хроматографският метод може да бъде описан като масообменен 
процес, включващ адсорбция. ВЕТХ разчита на помпи, чрез които подвижната 
фаза (течност) и инжектираната проба биват пропускани през колона, пълна 
с адсорбент (неподвижна фаза), което води до разделяне на отделните 
компоненти.  

Неподвижната фаза обикновено е зърнест материал, изработени от 
твърди частици (например силициев диоксид, полимери и др.), с размер 2-50 
μm. Компонентите на пробната смес се разделят един от друг поради 
различните им степени на взаимодействие с частиците на неподвижната 
фаза.  

Подвижната фаза обикновено е смес от разтворители (напр. вода, 
ацетонитрил и/ или метанол). Нейният състав и температура играят важна 
роля в процеса на разделяне, влияейки върху взаимодействията, които 
протичат между компонентите на пробата и неподвижната фаза. Тези 
взаимодействия се дължат на сили с различно физично естество, като 
например хидрофобни (дисперсивни), дипол-дипол и йонни 
взаимодействия, а най-често са комбинация от тях [29, 30]. 
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IV. Цели и задачи на дипломната работа 

Настоящата дипломна работа има за цел: 

• На базата на литературен обзор да се обобщят начините за 
оползотворяване на ценните компоненти от лавандулово етерично 
масло и да се представи математичното описание на течно-твърдата 
екстракция като метод за извличане на ценни компоненти; 

• Описание на свойствата на използваната при експериментите твърда 
фаза използвайки данни от литературата; 

• Разработване, сглобяване и пускане в действие на опитната 
инсталация за процеса на твърдо-течна екстракция; 

• Опитно определяне на равновесието в съд с разбъркване за 
системата Lavandula Angustifolia – H2O и Lavandula Angustifolia – етилов 
алкохол (40%, 70 % и 99,99%); 

• Определяне на концентрацията на ценни компоненти, извлечени от 
лавандуловото масло: розмаринова киселина (rosmarinic acid), 
кофеинова киселина (caffeic acid), кверцетин (quercetin) и лутеолин 
(luteolin), посредством анализ с хроматограф; 
 

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

• Откриване на научна литература по темата, подробно изследване на 
нейното съдържание и синтезиране на откритата информация; 

• Подготовка, пускане и експлоатация на експерименталната 
постановка; 

• Провеждане на експерименти за системата  Lavandula Angustifolia – 
H2O и Lavandula Angustifolia – етилов алкохол; 
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• Анализ на пробите чрез високоефективна течна хроматография 
(ВЕТХ); 

• Обобщаване на данните чрез графики и таблици. 
 

 

 

 

 

 

V. Експериментална част 

За целите на дипломната работа са направени експерименти с 
отработена суровина – лавандула, която е остатъчен продукт от 
предварително проведения процес на извличане на етерично масло чрез 
парна дестилация. Материалът е изсушен предварително и готов за 
оползотворяване.  

1. Характеристика на използваната твърда фаза 
Лавандулата (Lavandula angustifolia) представлява едногодишно 

тревисто растение, развиващо се под формата на полухраст или храст.  

     

Фиг. 7  Снимки на Lavandula angustifolia 

1.1. Класификация 
Лавандулата е от семейство Устноцветни (Lamiaceae). В природата се 

срещат около 30 вида от растението. От 1923 г. е възприета опростена 
класификация на билката, която я дели на 3 типа: 

• Обикновена, теснолистна лавандула – Lavandula vera, която обединява 
видовете L. officinalis, L. angustifolia, L. Vulgaris и L. vera; 
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• Широколистна лавандула – Lavandula spica, към която се отнася и 
видът L. latifolia; 

• Хибридна лавандула (между двата вида) – L. hybrida, известна още 
като тип Lavandin. 

1.2. Устройство 
Кореновата система на лавандулата е силно разклонена, като достига 

на дълбочина до 4 метра. Това определя нейното противоерозионно 
действие. Лавандулата расте като туфа, с многобройни изправени стъбла и 
големина до 60 см. в диаметър.  

Вдървесяване на клонките ѝ се наблюдава при по-старите издънки. 
Младите разклонения са подобни на трева, четириръбести, покрити с 
власинки. 

Листата са срещуположно разположени и покрити с трихоми. Имат 
линейно-ланцетовидна форма, целокрайни са и със сиво-зелен цвят. Като 
вечнозелено растение, листната маса на билката се сменя последователно. 

Цветовете са много малки, със синьо-виолетово оцветяване и 
образуващи класовидни съцветия. В самото съцветие те са разположени под 
формата на пръстенчета. Представляват двуустни фунийки с четири тичинки. 
Цветоносните стъбла в една туфа лавандула могат да достигнат до 1000 на 
брой. 

Плодовете на растението представляват сухи орехчета. Те са гладки, с 
овална форма, имат лъскав черен цвят и съдържат едно семе. Не са от 
значение за размножаването на билката. То се осъществява чрез резници. 

 

Фиг. 8 Устройство на Lavandula angustifolia 

Calyx (bud) – чашка (пъпка); Corolla (flower petals) – венчелистчета; Peduncle (stem) – 
стъбло; Spike – клас; Whorl (grouping of calyx) – чашелистчета; 



29 
 

1.3. Разпространение 
В световен мащаб лавандулата е разпространена в района на 

Средиземно море, Южна Франция, Алпите, Италия, Северна Африка, 
Източна Испания, Балканския полуостров, Черноморския басейн, Австралия, 
САЩ, Великобритания. В България най-често се среща в Казанлъшката и 
Карловската котловина, но е разпространена и в други райони на страната 
ни. 

1.4. Отглеждане 
 В процеса на еволюция и селекция, културата се е приспособила към 

по-сурови климатични условия и възрастните растения издържат на 
температури до -30°С. Толерантността ѝ към различни топлинни условия я 
прави подходяща за отглеждане на надморска височина от 0 до 1000 м. 
Лавандулата е светлолюбива и не понася засенчване. По-интензивната 
слънчева радиация спомага за натрупването на повече етерично масло в 
цветовете. Растението не понася прекомерна влага в почвата, а високата 
атмосферна влажност по време на цъфтежа влошава качеството на 
маслото. Билката се развива най-добре на бедни, карбонатни и песъчливи 
почви, но при ежегодно торене с минерални торове. Неподходящи за 
лавандулата са киселите почви и почвите с високи подпочвени води. 

1.5. Химичен състав 
Билката съдържа следните вещества: сапонини, горчиви вещества, 

етерично масло, дъбилни вещества, гликозиди, захари, танини, антоциани, 
минерални соли, органични киселини. 

1.6. Приложение и ползи 
Най-често лавандулата се отглежда с цел извличане на лавандулово 

масло. Подобно на всички етерични масла, то е съставено от множество 
компоненти – естествени фотохимикали, включително линалол и 
линалилацетат. Впоследствие, лавандуловото масло намира широко 
приложение в козметичната и фармацевтичната индустрия – парфюми, 
балсами, кремове и др. Също така се използва и за ароматерапия.  

Когато се добави към изпарител или пулверизатор, лавандуловото 
масло се използва за лечение на кашлица и дихателни инфекциозни 
заболявания.  Има силно изразени антисептични и противовъзпалителни 
свойства. Маслото има жълто-зелен цвят и когато се съхранява правилно, 
има силен и наситен аромат, слабо различаващ се от този на цветята. Освен 
линалол и линалилацетат, то съдържа още гераниол, борнеол, цинеол, 
пинен, камфор, терпинеол, кумарин и др. Най-ценният от естерите  е 
линалилацетатът. В зависимост от условията на отглеждане на растението, 
този естер варира от 30 до 60%. 

Лавандулата намира приложение и в кулинарията. Лавандуловите 
съцветия са богати на нектар, от които пчелите правят висококачествен мед, 
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който от своя страна се предлага на световните пазари като премиум 
продукт. В някои страни съцветията се захаросват и се използват като украса 
за торти. Често лавандулата се смесва с черен, зелен или билков чай, 
добавяйки свеж и релаксиращ аромат и вкус. В САЩ от билката се прави 
сироп, а сушените лавандулови пъпки се използват за направата на 
лавандулови сладки, кифли, бонбони и на т.нар. „лавандулова захар”. 

Друго приложение на растението е в медицината. Интересен е 
фактът, че през Първата световна война лавандуловото масло се е 
използвало широко в болниците с цел дезинфекция на подовете и стените. В 
народната медицина, запарка (отвара) от лавандула се използва за 
успокояване на ухапвания от насекоми, изгаряния, акне и главоболие (като 
се втрива около слепоочията). Лавандуловите съцветия отблъскват 
насекомите, а няколко капки масло върху възглавницата помагат за справяне 
с нарушения на съня, облекчаване на тревожността и релаксация. Също 
така се счита, че помага за лечение на различни общи заболявания като 
слънчеви изгаряния и удар. Като компонент в масажни смеси или спирт е 
силно ефективно при облекчаване на ставни и мускулни болки, астматични и 
бронхиални спазми. 

 Лавандуловото масло може да бъде мощен алерген, но не трябва да 
се използва по време на бременност и кърмене. Притежава 
нервноуспокоително, болкоуспокояващо, дезинфекционно и пикочогонно 
действие, последното от което се дължи на терпинеола. Маслото и/ или 
спиртни разтвори се използват профилактично при неврастении, сърдечни 
неврози и мигрени. В нашата народна медицина се използва и дори при 
шизофрении, парализи, газове в червата, гастрит, безсъние, виене на свят, 
ревматизъм, ускорено сърцебиене, главоболие и стомашно-чревни колики.  

Съцветията в сухо състояние се използват за аранжировки от цветя и 
растения. Поставени в специални сашета се употребяват също и за 
ароматизиране на бельо и дрехи и против молци, като лавандулата отдавна 
е изместила нафталина в това отношение [13, 14, 15, 16, 17]. 

2. Характеристика на веществата, съдържащи се в екстракта 
 Основните съставки на лавандуловото масло са: розмаринова 
киселина, кофеинова киселина, кверцетин и лутеолин [13, 14, 15, 16, 17, 31]. 
Те са ценни биоактивни вещества с антиоксидантни свойства, срещащи се в 
редица растения. В настоящата дипломна работа търсим допълнителното 
им извличане от екстракта. 

2.1. Розмаринова киселина (rosmarinic acid) 

2.1.1. Обща характеристика 
Розмариновата киселина е полифенол, който се използва както в 

хранителната промишленост, така и в козметичната индустрия. Тя е естер на 
кофеиновата киселина, открит в различни растения. Киселината е сред най-
популярните антиоксиданти и се среща в редица билки – розмарин, риган, 
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мащерка, босилек, риган, лавандула, градински чай и мента. На фиг. 9 е 
представена структурната формула на розмариновата киселина. 

 

Фиг. 9 Структурна формула на розмаринова киселина 

2.1.2. Приложение и ползи 
Розмариновата киселина служи като антиоксидант и антидепресант. Тя 

има антибактериално действие и има противовъзпалителна функция. Сред 
най-популярните ѝ ползи обаче е подобряването на паметта и 
концентрацията. При вдишването летливите съединения преминават през 
дробовете в кръвта, достигат до мозъка и влияят благоприятно на паметта. 
Освен че тонизира мозъка и подобрява паметта, се смята също, че 
розмариновата киселина намалява стреса и тревожността. Билки, 
съдържащи розмаринова киселина, са сред препоръчителните продукти, тъй 
като укрепват ставите и костите и намаляват болката в следствие на 
възпалените стави и мускули. Киселината може да се използва и като 
суровина в областта на медицината, на здравните продукти, в хранителната 
промишленост, в козметиката и др. [18, 19]. 

2.2. Кофеинова киселина (caffeic acid) 

2.2.1. Обща характеристика 
Кофеиновата киселина, още наричана „кафеева“ или „кафеена“, е 

вещество, което присъства във всички растения, включително зеленчуци, 
плодове, билки, кафе на зърна, растителни подправки и други, които ядем и 
пием. Кафето е основен източник на киселината, но много други растителни 
храни съдържат малки количества. Някои от най-богатите източници на 
кофеинова киселина включват: горски плодове, сушени плодове, семена, 
градински чай, мащерка, риган, градинска мента, канела. кимион, индийско 
орехче, слънчогледови семки и черни маслини. Предлагат се различни 
продукти, които съдържат кофеинова киселина Тя се смята, че има 
потенциални противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, и двете от 
които представляват интерес за медицинските изследователи. Киселината е 
част от група химикали, наречени хидрокси-канелени киселини. Тези 
ароматни киселини са част от още по-голяма група от химикали, наречени 
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полифеноли. На фиг. 10 е представена структурната формула на 
кофеиновата киселина. 

 

Фиг. 10 Структурна формула на кофеинова киселина 

2.2.2. Приложение и ползи 
Подобно на много други полифеноли, кофеиновата киселина е 

антиоксидант. Това означава, че тя може да забави оксидативния стрес в 
организма и да се бори със свободните радикали, които този стрес 
произвежда. Оксидативният стрес е свързан с по-бързото прогресиране на 
процеса на стареене и много други здравни проблеми, включително рак и 
деменция. Някои компании за грижа за кожата и тялото добавят кофеинова 
киселина към продуктите си поради това нейно ценно свойство.  

Редица изследвания установяват, че киселината може да забави някои 
възпалителни процеси. Съществуват и много други различни приложения на 
кафеевата киселина, включително и за борба с рака. Други области, в които 
кофеиновата киселина може да е от полза, включват: борба с диабета, 
намаляване на риска от опасен кръвен съсирек и понижени триглицериди, 
които са свързани с запушени артерии и сърдечни заболявания, забавяне на 
процеса на физическо стареене. Последното означава,  че поне теоретично 
може да подобри външния вид и еластичността на кожата, да предотврати 
бръчките или да намали тяхната видимост. Също така има данни и че 
предотвратява атеросклерозата, свързана със затлъстяването, и се смята, че 
може да намали натрупването на висцерални мазнини. Има доказателства, 
че може да предпази невроните и да подобри функцията на паметта и че 
може да представлява ново лечение за психиатрични и невродегенеративни 
заболявания.  

Въпреки че кофеиновата киселина като цяло е безопасна и се понася 
добре от повечето хора, няма достатъчно изследвания, за да се препоръча 
дневна целева доза или максимална безопасна доза [20, 21]. 

2.3. Кверцетин (quercetin) 

2.3.1. Обща характеристика 
Кверцетинът е растителен пигмент – флавоноид и се среща в много 

храни и напитки: грозде, ябълки, ягода, лук, червено вино и чай. Той е мощен 
антиоксидант. Най-известен е със защитните си ефекти срещу свободните 
радикали, чиито нива се увеличават в резултат от различни фактори: 



33 
 

тютюнопушене и излагане на цигарен дим, живот в замърсена среда, лоша 
диета и др.  

 

Фиг. 11 Структурна формула на кверцетин 

Антиоксидантната сила на кверцетина е по-висока дори от тази на 
витамините С и Е, и на бета-каротин. На фиг. 11 е представена структурната 
формула на кверцетина. 

2.3.2. Приложение и ползи 
Една от ползите на кверцетина е, че действа като естествен 

антихистамин – когато се приема редовно чрез диетата или хранителни 
добавки, той контролира отделянето на хистамин от клетките. Благодарение 
на тези си антиалергични свойства, той се препоръчва от много специалисти 
като помощно средство в лечението на бронхит и астма. 

Редица изследвания показват, че кверцетинът има значими 
профилактични ползи и по отношение на неврологичните заболявания, като 
например болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон. Това се дължи на 
способността му да намалява оксидативния стрес и да защитава нервната 
система от токсичния ефект на някои метали. 

Терапията с веществото може да се прилага и с цел защита от 
бактериите, засягащи здравето на стомаха и червата, кожата, дихателната и 
пикочната система. Противовирусните ефекти на този антиоксидант също не 
са за подценяване – той успешно може да се прилага при респираторен 
синцитиален вирус (RSV), аденовирусни инфекции и херпесни вируси 
(разбира се, не самостоятелно, а като допълнение към конвенционалните 
средства). 

Кверцетинът предлага значими ползи и за сърдечно – съдовата 
система. Той подобрява здравето на клетките на кръвоносните съдове и 
улеснява притока на кръв през артериите при хора със сърдечни 
заболявания. Изследване от 2016 г., проведено със съдействието на 
Американската сърдечна асоциация показва, че терапията с кверцетин 
може да подпомогне нормализирането на кръвното налягане при пациенти 
с хипертония [22]. 
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2.4. Лутеолин (luteolin) 

2.4.1. Обща характеристика 
Лутеолинът е често срещан флавоноид. Източниците му включват 

много различни растения като плодове, зеленчуци и лечебни билки: листа от 
артишок, босилек, червено цвекло, брюкселско зеле, карфиол, целина на 
глави, селъри (стеблата и листата на целината), чай от лайка, луфа, чушки 
(зелени, люти, сладки), кейл, китайско зеле, кохлраби, лимони, маруля, 
зехтин, магданоз, мента, розмарин, ряпа, градински чай, спанак, мащерка, 
воден спанак. Много изследвания на лутеолина включват потенциалното му 
приложение в лечението и превенцията на рака. На фиг. 12 е представена 
структурната формула на лутеолина. 

 

Фиг. 12 Структурна формула на лутеолин 

2.4.2. Приложение и ползи 
Лутеоинът има следните ползите за здравето: притежава 

противоалергично и антиартритно действие, полезен е в превенцията и 
лечението на остеопороза, ефективен е срещу гадене, повръщане и 
стомашна хиперсекреция, лекува хипермоносинергични невропсихологични 
заболявания, има ефикасно действие при лечението на множествена 
склероза, използва се при свръхчувствителност и възпаление, както и за 
превенция на рак. Той също така помага и за намаляване на зачервяването 
на кожата, причинено от ниацин.  

Някои считат лутеолина за супер хранително вещество, понеже той 
помага за снижаването на възпалението и стимулира функцията на нервите 
и мускулите. Веществото е естествен антиоксидант без голям про-
оксидантен (причиняващ оксидативен стрес) потенциал в сравнение с най-
изследвания флавоноид – кверцетина, но очевидно с по-добър профил на 
безопасност. Лутеоинът показва изключителни, унищожаващи свободните 
радикали и цитозащитни свойства, особено когато е част от сложни 
биологични системи, в които може да взаимодейства с други антиоксиданти 
като например с витамини. Той се препоръчва при множествена склероза 
на база на ин витро изследвания [23]. 
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3. Описание на опитната инсталация 
Инсталацията, използвана за екстрахиране на подготвените проби  
растителна суровина е представена на фиг. 13. Ситно смляната суровина 
се поставя в облодънна колба 4 и се залива с разтвор на дестилирана вода 
или етилов алкохол (40%, 60% и 100%), като се нагрява на водна баня в 
термостат 1 при постоянно разбъркване с баркачка 5. Оборотите на 
бъркачката се измерват с оборотомер 7  с цел осигуряване на 
вътрешнодифузионен режим (n=6 s-1).  

 

Фиг. 13 Опитна инсталация 

 1 – термостат; 2 – серпентина; 3 – термометър;  
4 – колба; 5 – хидрозатвор; 6 – регулатор на оборотите; 7 – оборотомер. 

Температурата (30°C) при провеждане на експеримента  в 
термостата 1 се регулира с помощта на външен цикъл с охлаждаща вода в 
серпентина 2 и се проследява чрез термометър 3. След изтичане на 
зададеното време за екстракция, пробата се филтрува внимателно през 
нагънат филтър, така, че частиците от твърдата фаза да не попаднат във 
филтрата, след което той се изсипва в спринцовка, снабдена със сириндж 
филтър, през който се микрофилтрува и попада в пластмасова епруветка с 
винтова капачка, от която с помощта на автоматична пипета с накрайник се 
налива в подходяща стъклена виалка. Пробата се предава за анализ с 
хроматограф. 

4. Вид и устройство на използвания за анализ апарат 
 Използваният апарат за високоефективна течна хроматография (HPLC) 
е Hewlett Packard (HP), Series II 1090 liquid chromatograph.  
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• Технически данни:  
DAD 33, Instrument 2, HP-IB Adresse  
LC = 14; 
DAD = 15.     

• Устройство: 

На Фиг.14 схематично е представена принципна схема на HPLC апарат. 

Фиг. 14 Схематично представяне на HPLC устройство 

 1 – резервоар за разтворители; 2 – дегазатор за разтворители; 3 – градиентна клапа; 4 
– смесителен съд за доставяне на подвижната фаза; 5 – помпа за високо налягане; 6 - 
превключващ клапан в „инжекционна позиция“; 6‘ – превключващ клапан в „товарна 

позиция“; 7 – контур за вземане на проби; 8 – предколона (предпазна колона); 9 – 
аналитична колона; 10 – детектор; 11 – система за събиране на данни; 12 – колектор за 

отпадъци или фракции.  

5. Инструментален метод за анализ  
 Методът за анализ, използван за целите на дипломната работа е 
градиентен. Градиентното елуиране е термин, използван в хроматографията, 
при който подвижната фаза има различна концентрация, т. е.  
концентрацията ѝ не трябва да остава постоянна. Например, когато 
подвижната фаза има два компонента: слаб разтворител и силен 
разтворител, слабият позволява на разтвореното вещество да се елуира 
бавно, докато силният причинява бързото елуиране на разтвореното 
вещество. Освен това, методът на градиентно елуиране намалява по-късните 
елуиращи се компоненти, за да ги накара да се елуират по-бързо, давайки 
тесен пик в хроматограмата. Този метод подобрява също формата и 
височината на върха. В техниката на инструменталния метод, редът на 
елуиране се променя с промените в размерите на колоната. [28]. 

• Работни параметри: 
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- фази: фаза А – 75 ml ацетонитрил, 420 ml дейонизирана вода, 4,25 
ml ледена оцетна киселина; фаза Б – чист метанол (99,99%); 

- колона (Agilent C18): размер на частиците – 5 μm; температура на 
колоната –  25°C; дебит (поток) – 0,7 ml/min; инжектиран обем – 5 μl; 
софтуер – HP Chemstation; 
- дължини на вълните – 330 и 360 nm. 
 

6. Опити и пробоподготовка на пробите 
Проведените опити във връзка с дипломната работа са следните: 

• Смесване на 60 g отработена суровина с 600 ml разтворител 
дестилирана вода, при което се получава хидромодул ξ = 0,01; 

• Смесване на 60 g отработена суровина с 600 ml разтворител 40% 
разтвор на етилов алкохол при което се получава хидромодул ξ = 0,01; 

• Смесване на 60 g отработена суровина с 600 ml разтворител 70% 
разтвор на етилов алкохол при което се получава хидромодул ξ = 0,01; 

• Смесване на 60 g отработена суровина с 600 ml разтворител чист 
етилов алкохол  
(99,99%) при което се получава хидромодул ξ = 0,01. 

Всяка проба се поставя в реактор с разбъркване за три часа, като с 
термостат се поддържа постоянна температура от 30°C, след което се 
филтрува през филтърна хартия и допълнително се подлага на 
микрофилтрация. Готовите проби се поставят внимателно чрез пипета във 
виалки и се предават за анализ с хроматограф. Целта на проведения анализ 
е установяването на концентрацията на ценни компоненти в отпадния 
продукт и последващото им оползотворяване. 

7. Калибровки и обхват на метода за анализ  
 Направени са калибровки за всеки един от компонентите 
(розмаринова киселина, кофеинова киселина, кверцетин и лутеолин) в 6 
точки, съответно: 0,04; 0,08; 0,2; 0,4; 1,0; 2,0 g/l. Корелационният коефициент (R) 
клони към единица (R→1). 

8. Резултати от проведения анализ 
На фиг. 15, 16, 17 и 18 са представени хроматограмите на изследваните 

проби със съответните им пикове, на фиг. 19, 20, 21 и 22 са представени 
графики от типа „вид разтворител – концентрация на ценните компоненти в 
екстракта“, а в табл. 1 са обобщени резултатите от анализа.  
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Фиг. 15 Проба с разтворител дестилирана вода 

 

        

 

Фиг. 16 Проба с разтворител 40% разтвор на етилов алкохол 
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Фиг. 17 Проба с разтворител 70% разтвор на етилов алкохол 

 

 

Фиг. 18 Проба с разтворител чист етилов алкохол (99,99%) 
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Фиг. 19 Концентрация на розмариновата киселина при различните видове 
разтворители 

От графиката става ясно, че най-висока концентрация на розмаринова 
киселина се наблюдава при разтворител дестилирана вода. 

 

 

Фиг. 20 Концентрация на кофеиновата киселина при различните видове 
разтворители 

От графиката става ясно, че най-висока концентрация на кофеинова 
киселина се наблюдава при разтворител 40% етилов алкохол. 
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Фиг. 21 Концентрация на кверцетина при различните видове разтворители 

От графиката става ясно, че най-висока концентрация на кверцетин се 
наблюдава при разтворител дестилирана вода. 

 

 

Фиг. 22 Концентрация на лутеолина при различните видове разтворители 

От графиката става ясно, че най-висока концентрация на лутеолин се 
наблюдава при разтворител дестилирана вода. 
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Табл. 1 Обобщени резултати от проведения анализ 

На база на направения анализ се установява, че най-подходящият 
разтворител е дестилираната вода. 
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VI. Изводи 

1. На базата на литературен обзор е подбран подходящ метод, а именно 
твърдо-течна екстракция за извличане на ценни компоненти от 
лавандуловият остатък при процес на парна дестилация. 

2. Въз основа на направената литературна справка, са разгледани и 
обобщени основните закономерности при масопреноса в твърдата 
фаза; 

3. Направено е описание на свойствата на изследваната растителна 
суровина и приложение на извличаните активни вещества от нея; 

4. Разработена, сглобена и използвана е апаратурата за провеждане на 
експерименти за определяне кинетиката и равновесието при процес на 
течно-твърда екстракция; 

5. Опитно е изследвано равновесието за системите Lavandula angustifolia – 
H2О и Lavandula angustifolia – ЕtOH (40%, 60% и 99,99%); 

6. Количествено е определено съдържанието на розмаринова киселина, 
кофеинова киселина, кверцетин и лутеолин в получените екстракти при 
достигане на равновесие чрез хроматографски анализ. 

7. Максимално количество розмаринова киселина се извлича при 
използване на разтворител чиста вода – 0,051 [g/l]. При използване на 
смесен разтворител вода – етанол, концентрацията на киселината в 
екстракта значително намалява и слабо зависи от концентрацията на 
алкохола.  Тази зависимост се изразява с минимум при 40% EtOH – 0,016 
[g/l]. Следва малко нарастване на концентрацията с увеличаване 
съдържанието на алкохол – 70% EtOH, съответно 0,019 [g/l], а при 
разтворител 100% EtOH – 0,021 [g/l]; 

8. При кофеинова киселина се наблюдава екстремна зависимост на 
концентрацията от процента на алкохол в разтворителя, с ясно изразен 
максимум при 40% EtOH – 0,015 [g/l]. Най-ниска концентрация е 
установена при разтворител чиста вода – 0,001 [g/l]. С увеличаване 
концентрацията на етанола над 40%, количеството кофеинова киселина в 
екстракта намалява – 70% EtOH, съответно 0,010 [g/l], а при разтворител 
100% EtOH – 0,006 [g/l]; 

9. Концентрацията на кверцетина е най-висока при провеждане на 
експеримент с разтворител дестилирана вода – 0,02 [g/l]1. При използване 
на смесен разтворител  етанол – вода, концентрацията на кверцитина 
рязко намалява в сравнение с чистата вода, като се влияе слабо от 
концентрацията на етанола. При двата разтворителя – 40% и 70% EtOH, тази 
концентрация е 0,001 [g/l], а при 100% EtOH, тя е 0,002 [g/l]; 

10. Изменението на концентрацията на лутеолина е подобно на това на 
кверцетина, най-висока е при разтворител дестилирана вода – 0,100 [g/l], 
а най-ниска – при разтворител 40% EtOH – 0,002 [g/l]. При използване на 
смесен разтворител, количеството лутеолин рязко намалява и слабо се 
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влияе от концентрацията на етанола: разтворител 70% EtOH – 0,009 [g/l]; 
разтворител 100% EtOH – 0,003 [g/l]; 

11. На базата на направените анализи и обобщения може да се заключи, че 
най-подходящият разтворител за извличане на изследваните компоненти е 
дестилираната вода. 
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