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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
НА ОТПАДЪЧНИТЕ ПРОДУКТИ 
ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

С идеята да разширим темата за потенциала на екстрактите от отглежданите у нас медицински и 
ароматни растения на следващите страници обръщаме поглед към един от проектите на научноизсле-
дователски екип от ХТМУ – София, с ръководител доц. Димитър Пешев.

Доц. Димитър Пешев е специалист в 
областта на инженерната химия. В тази 
сфера е и неговата научноизследовател-
ска и професионална дейност. Като пре-
подавател в катедра „Инженерна химия“ 
на ХТМУ – София, води лекции и семинари 
по дисциплините „Химични реактори“, 
„Преносни процеси в биотехнологията“, 
семинари и упражнения по „Процеси и 
апарати“. Обект на научноизследовател-
ската му дейност са нанофилтруването 
в органични разтворители, инженерното 
проектиране на процеси с помощта на 
симулационни среди, реологията и масо- 
пренасянето в ненютонови течности, 
хидродинамиката и масопренасянето в 
тънкослойни течения и др. От 2013 г. е 
почетен изследовател на Imperial College 
London, Великобритания.

Доц. Пешев, стъпвайки на българските традиции в производството 
на етерични масла1, с Ваши колеги търсите нови възможности за опол-
зотворяване на отпадъчните продукти при дестилация с водна пара с 
помощта на наномембранно разделяне. Това е и темата на един от пос- 
ледните Ви проекти. Разкажете ни повече за него.
Съвсем естествено е научните изследвания в областта на технологии-
те да се фокусират приоритетно върху проблеми, съпътстващи ключови 
и емблематични отрасли на националната икономика. Такъв е и случаят с 
настоящия ни проект2, финансиран от ФНИ към МОН (дог. КП-06-Н37/14), 
с който целим да разширим възможностите за ефективно оползотворя-
ване на отпадъчните продукти при производството на етерични масла 
от ароматни растения и билки на базата на наномембранно разделяне. 
Проблематиката е с голямо научно и научно-приложно значение: литера-
турните данни показаха, че отпадъчните продукти – хидролат (водна 
фракция на дестилата), казанен остатък, изтощен растителен матери-
ал – традиционно са подценявани като източник на вещества с висока 
добавена стойност поради ниската ефективност на класическите ме-
тоди за разделяне (дестилация, изпаряване, кристализация, екстракция). 
Същевременно заради биологичната им активност тези продукти са се-
риозно предизвикателство по отношение опазването на екологичното 
равновесие в районите с развита етеричномаслена индустрия. Разделя-
нето на молекулно ниво с помощта на нанофилтрационни мембрани има 
редица предимства пред традиционните методи. Съвременните нано-

1  Първите запазени документални сведения за отглеждането на розови насажде-

ния у нас – в землището на с. Войнягово, Карловско, датират от началото на XVIII 

век (1712). Близо век по-късно, през 1800 г., в гр. Клисура е документирано началото 

на производството на розово масло. В средата на XIX век Розовата долина (общо 

наименование на подбалканските котловини в района между Казанлък, Карлово и 

Стрелча) е една от най-популярните в света, а качеството на розовото масло, про-

извеждано от местната „Казанлъшка роза“ (потомка на Дамаската роза) – в много 

отношения ненадминато.
2  Project No КП-06-Н37/14 (BNSF) „New opportunities for valorisation of the waste streams 

from the steam distillation of essential oils, using nanomembrane separation“. http://www.

nanoessential.eu/en/
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филтрационни мембрани представляват филтри, кои-
то за разлика от добре познатите ни от бита филтри 
са способни да задържат избирателно не само твърди 
частици, но и молекули. Изпълнявайки дейностите по 
проекта, за пръв път ще проверим възможностите на 
нанотехнологията за ефективно извличане на съдър-
жащите се в отпадъчните продукти активни вещес- 
тва и етерични масла.

Обект на експериментална проверка в стартира-
лия проект е очакваното извличане на ценни вещес- 
тва чрез нанофилтруване от популярни, култивира-
ни и преработвани в големи обеми в световен ма-
щаб растителни култури с различни ползи за човешко-
то здраве – Дамаска роза (Rosa Damascena), лавандула 
(Lavandula angustifolia), цветни пъпки от дървесен карам-
фил (Syzygium aromaticum). Тук ще отбележа, че като во-
деща страна в света по добив и преработка на лаванду-
ла през 2017 г. България реализира 52% от световното 
производство на етерично масло от тази култура, а 
отглеждането и преработката на Дамаска роза е наш 
емблематичен отрасъл.

Планираните научни изследвания не са фокусирани 
единствено върху нанофилтруването, а са изразено 
интердисциплинарни. Предварителна информация за 
разпределението на ценните компоненти в отпадъч-
ните фракции получаваме от теоретични симулации 
на базата на квантовохимични и термодинамични 
модели, като ефектите от мембранното разделя-
не ще бъдат оценявани (чрез хроматографски ана-
лиз) въз основа на съдържанието на индивидуални по-
лифенолни или други ценни вещества в получаваните 
продукти, тяхната антиоксидантна и антибакте-
риална активност. Ще бъде разработен и експери-
ментално валидиран в лабораторни условия модел на 
технологична схема за оползотворяване, включваща 
нанофилтруване.

Особено насърчително за нас е, че при събиране-
то на материали за изследванията получихме безус- 
ловната подкрепа на управителите и екипа на един 
от най-големите производители на етерични масла 
от български суровини („Гален-Н“ ЕООД, с. Зеленико-
во, обл. Пловдив). Свидетелство за високото качест-
во на планираните научни изследвания е и подкрепата 
от водещи световни учени, каквито са проф. Ливинг-
стън (Imperial College London) и проф. Хайнрих (TUHH, 
Hamburg).

Какъв е обемът на генерираните към момента от-
падъчни продукти от производството на етерични 
масла у нас?
Добиването на етеричномаслени суровини от ес-
тествените им местообитания, тяхното култиви-
ране, както и дестилацията им с водна пара за полу-
чаването на етерични масла имат дълбоки традиции 
в България, но в много случаи не отговарят на съвре-
менните екологични стандарти. Енергийната ефек-
тивност на производството е ниска, а природните 
ресурси – непълноценно оползотворени. По тази при-
чина не са налични и надеждни данни за обема, вида 20
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и качеството на генерираните отпадъчни потоци 
от етеричномаслената индустрия. Все пак по косвен 
път може да се направи приблизителна оценка за зна-
чимостта на тези отпадъци. Например, по официал-
ни данни на Министерство на земеделието, храните 
и горите през 2019 г. добивът на свеж цвят от ла-
вандула и цвят от маслодайна роза е бил съответно  
51 681 хил. тона и 13 306 хил. тона. Етеричните мас-
ла съставляват много малка част от масата на мас-
лодайните растения – от няколко процента за типич-
ни представители на семейство Lamiaceae, каквато 
е лавандулата, до едва 0.03% за Дамаска роза, което 
означава че всяка година в България се генерират де-
сетки, може би и стотици хиляди тонове отпадъч-
на растителна маса, която в районите с традиции 
в производството на етерични масла се превръща в 
екологичен проблем.

Налице са и другите два отпадъчни потока – хидро-
лат и казанен остатък, чиито количества варират в 
зависимост от типа парна дестилация и работните 
параметри. Съответно типичните им стойности мо-
гат да бъдат посочени и съотнесени към количество-
то преработен растителен материал. Всеки тон пре-
работен цвят Дамаска роза генерира около 4 тона 
казанен остатък и 2 тона хидролат. По-значимата от-
падъчна фракция при лавандулата е хидролатът, който 
достига до около 1 тон на тон преработен свеж расти-
телен материал. Тези цифри показват, че всяка година 
на територията на България се изпускат стотици хи-
ляди тонове водни фракции, богати на биологично ак-
тивни вещества.

Какво провокира интереса Ви към тази област – 
традициите на страната ни в розопроизводството 
и като цяло в производството на етерични масла, 
нарастващото търсене на био козметични и фарма-

цевтични продукти, бизнес възможностите за бъл-
гарската икономика?…
Всички тези фактори, свързани с актуалността 
и приложния потенциал на изследванията, са само 
едната страна на медала. Другата са някои от фун-
даменталните истини, отнасящи се до избора на 
тематика в научните изследвания. Дейностите по 
работната ни програма съответстват на поне че-
тири от шестте научни приоритета, дефинирани в 
актуалната „Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания на Република България 2017 – 
2030“ (НСРНИ). Придобитите познания ще могат да 
се използват за повишаване на продуктивността, а 
оттам и на конкурентоспособността на икономи-
ката в емблематичен за страната ни отрасъл. Тъй 
като по правило етеричномаслените култури се пре-
работват в близост до техните местообитания, 
съответните преработвателни предприятия не са 
концентрирани в големите градски или промишлени 
зони, а са разпръснати в различни, често икономи-
чески изостанали райони. Иновациите в тази сфера 
биха допринесли за социално-икономическото разви-
тие, решаването на демографския проблем и нама-
ляването на бедността именно в районите, където 
това е необходимо.

Целевите продукти на етеричномаслената индус-
трия, както и получените при валоризацията на отпа-
дъците ѝ, в повечето случаи са ключови компоненти за 
производството на здравословни функционални храни, 
козметични продукти с природни съставки или уникал-
ни лекарствени средства. В тази връзка предлаганите 
научни изследвания имат отношение и към приоритет-
но направление, каквото е подобряването на качество-
то на живот посредством храни и здраве. Очевидна е 
връзката и с други стратегически направления като 
опазването на околната среда, енергийната ефек-

Отпадъчна растителна масаГотов за дестилация цвят от Дамаска роза
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тивност, ефективното оползотворяване на природни 
ресурси.

Без съмнение научната тематика съответства 
и на три от седемте обществени предизвикател-
ства на Европейската комисия, дефинирани в програма 
HORIZON2020, а именно: действия във връзка с клима-
та, околната среда, ресурсната ефективност и суро-
вините; продоволствена сигурност, устойчиво земеде-
лие и горско стопанство; здравеопазване, демографски 
промени и благосъстояние.

Отделно от екологичната страна на проблема с нео-
ползотворената растителна маса, какви са очаква-
нията Ви от реализацията на проекта?
Очакваните резултати са в три направления: гене-
риране на нови знания; принос към решаването на 
проблеми, свързани с обществени предизвикател-
ства; повишаване капацитета на ХТМУ – София, и 
квалификацията на членовете на колектива, участ-
ващи в проекта. Обхватът и същността на пред-
видените в работната програма научни дейнос-
ти предполагат значителна иновативност, която 
може да бъде открита в оригиналността на обек-
та на изследване и в интердисциплинарния подход за 
постигане на целта. 

На разположение на научно-преподавателския със-
тав и студентите вече е един от най-актуалните 
през последните няколко години в индустрията и в 
академичните среди термодинамичен софтуерен па-
кет (BIOVIA COSMOtherm) и съвременна инсталация за 
нанофилтруване в стационарен и полупериодичен ре-
жим с използване на плоски и спирални мембранни мо-
дули с правоъгълен канал. На база участието си в дей-
ностите по проекта членовете на колектива вече 
подготвят публикации за специализирани научни спи-
сания, участват в авторитетни научни форуми по те-
матиката, придобиват практически и теоретични 
познания за работа с модерна апаратура и съвремен-
ни софтуерни пакети в областта на техническите и 
физическите науки. Не на последно място, реализаци-
ята на проекта ще допринесе за поддържане на дъл-
гогодишното сътрудничество с групата на проф. Ли-
вингстън (Imperial College London) и по-нататъшното 
развитие на стартиралото сътрудничество с група-

та на проф. Хайнрих (TUHH, Hamburg). Подобно устой-
чиво сътрудничество с водещи европейски изследо-
вателски екипи, създаването на висококвалифициран 
колектив и подобряването на научната инфраструк-
тура на базовата организация са предпоставки за ус-
пеха на бъдещите конкурси в сферата на фундамен-
талните научни изследвания с международно участие, 
включително по рамковата програма за наука и инова-
ции на ЕС („Хоризонт Европа“).

Работите и върху други проекти в областта на нано-
технологиите. Това ли е бъдещето?
Да, нанотехнологиите са част от бъдещето, но не 
сами по себе си. Интересно е, че те са били около нас 
в продължение на десетилетия, без да са във фоку-
са на вниманието. За мен като инженер-химик е важ- 
но не само какво се случва на молекулно ниво, т.е. в 
наномащаб, но и какви са причинно-следствените 
връзки между явленията и процесите, протичащи на 
молекулно ниво и в пълномащабен процес. Например, 
във връзка с друг проект разработихме софтуерен 
модул – „OSN Designer“, с който реализираме многома-
щабно моделиране на нанофилтрационните процеси. 
Така можем да предсказваме ефекта от промените 
в наноразмерната структура на мембраните и меж-
думолекулните взаимодействия върху способност- 
та им да разделят реални течни смеси в промишле-
ни условия. 

За да не съм голословен, ще дам друг пример в об-
ластта на мембраните. Първите мембрани за т.нар. 
процес на „обратна осмоза“ за обезсоляване на морска 
вода, изобретени в края на 50-те години на м.в., са пра-
родители на съвременните нанофилтрационни мембра-
ни. Благодарение на тяхната наноструктура те са пре-
чиствали водата от разтворените в нея соли. Днес, 
разполагайки с прецизни инструментални методи за 
идентифициране и характеризиране на наноструктури-
раните материали, имаме много по-големи възможнос-
ти за синтезиране на специални мембрани с по-сложен 
състав и структура. Това драстично повишава тяхна-
та селективност и производителност, като отваря 
нови възможности за производството на чисти вещес- 
тва и монодисперсни полимери за биотехнологиите и 
фармацията.   

COSMO-повърхности на компоненти на етерично-маслените култури (BIOVIA COSMOtherm): a) гераниол; б) розмаринова киселина

a) б)


