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ВЪВЕДЕНИЕ 
Етеричните масла се образуват в растенията в резултат на протичащи 

в тях разнообразни биохимични процеси. Различни са факторите, които 
определят тяхното количество и състав – биологични, които включват 
ботаническата класификация (семейство, род, вид, подвид, сорт и др.), 

вегетация на растението; почвено-климатични, които влияят върху растежа 
и развитието на етеричномаслените растения. Химичният състав на 
етеричните масла зависи също и от начина на тяхното извличане от 

растенията (дестилация, екстракция, пресуване или анфльораж), 
технологичните условия на преработката (степен на оситненост на 

суровината, температура и налягане на процеса, вид на използвания 
екстрагент и др.), допълнителната им преработка след получаването 
(обезводняване, филтруване, детерпениране, ректификация и др.). Поради 

това от една и съща изходна суровина, след преработка по един или 
няколко начина, като краен резултат може да се получи различно по състав 
етерично масло.  

Ароматичните продукти, които се извличат от растенията, са етерични 
масла, конкрети, резиноиди, абсолю, дестилационни води, течни и сухи 
екстракти. Всички те намират приложение в парфюмерията, козметиката, 

медицината, ароматерапията и др. сфери от живота на хората. 
Използването на етеричните масла се основава на различните им свойства, 
които се обуславят от разнообразния им химичен състав. Известно е, че в 

тях се съдържат химични съединения с различни функционални групи – 
въглеводороди и техните кислородни производни (алкохоли, естери, 
алдехиди, кетони, оксиди, етери), които в своята съвкупност, определят 

свойствата им, т.е. тяхното качество. 
Днес интересът отново е насочен към традиционните български 

етерични масла, на които се определят по-специфични свойства, например 

физикохимични, термодинамични и топлофизични, свързани с 
получаването, съхранението и приложението им. 

 

І. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
Литературният обзор за етеричните масла, получени от плодове на 

кориандър, съцветия на лавандула и салвия скларея, и техните основни 

компоненти линалол и линалил ацетат, позволява да се направят следните 
обобщени изводи: 

1. Химичният състав на етеричните масла, получени от растения, 
отглеждани при различни почвено-климатични условия, е изучен подробно. 

2. Определени са биологичните свойства на етеричните масла и 

основните им компоненти, но сведенията за физикохимичните, 
топлофизични и термодинамични свойства са оскъдни. 

3. Липсват данни за химичния състав на разтвори в системата масло-

етанол-вода, които се използват в парфюмерията и ХВП. 
4. Няма информация за физикохимични, топлофизични и 

термодинамични свойства на системата масло-етанол-вода, линалол-
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етанол-вода и линалил ацетат-етанол-вода, които намират приложение в 
парфюмерията и ХВП. 

6. Етеричните масла се използват като част от парфюмната или 
ароматичната композиция, но данните за директна употреба на маслата в 
козметични и хранителни продукти са много оскъдни. 

 

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Целта на настоящата дисертация са изследвания върху свойствата на 

български етерични масла с възможности за приложението им в 
козметиката и ХВП. 

Във връзка с това са поставени следните основни задачи: 

1. Характеристика на три български етерични масла. 
1.1. Етерично масло от кориандър. 
1.2. Етерично масло от лавандула. 

1.3. Етерично масло от салвия скларея. 
2. Характеристика на системата етерично масло-етанол-вода. 

2.1. Етерично масло от кориандър. 
2.2. Етерично масло от лавандула. 
2.3. Етерично масло от салвия скларея. 

3. Характеристика на основните ароматични вещества в 
изследваните етерични масла. 

3.1. Линалол. 

3.2. Линалил ацетат. 
4. Възможности за приложение на етеричните масла. 
4.1. Приложение на етерично масло от кориандър, лавандула и салвия 

скларея в козметични продукти. 
4.2. Приложение на етерично масло от кориандър в ХВП. 
 

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
3.1. МАТЕРИАЛИ 
3.1.1. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 

Изследвани са етерични масла от плодове на кориандър (Coriandrum 
sativum L.), съцветия на лавандула (Lavandula angustifoliа Mill.) и салвия 
скларея (Salvia sclarea L.), предоставени от фирма „Катеко“ ООД (Р 

България), реколта 2018 г. 
3.1.2. РЕАКТИВИ 
Използван е 95 % етанол, предоставен от фирма „Филлаб“ (Р 

България). Приготвени са разтвори с пет различни концентрации на етанол: 
70, 75, 80, 85 и 90 %, което е обусловено от приложението им в различните 
парфюмерийни течности: от 95 до 85 % етанол в парфюми, от 95 до 70 % 

етанол в тоалетни парфюми, от 90 от 60 % етанол в тоалетни води, от 90 
до 60 % етанол (най-често 70 %) в одеколони.  

Използвани са синтетичните ароматични вещества (±)-линалол и (±)- 
линалил ацетат, предоставени от фирма L. Hoffmann la Roche (Швейцария). 
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3.2. МЕТОДИ 
3.2.1. АНАЛИЗ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА 

3.2.1.1. Физични и физикохимични свойства – външен вид, мирис и 
цвят; поляризация (αD); инфрачервени спектри; разтворимост (%); 

повърхностно напрежение; относителна плътност (d
20

20 ); рефракционен 

индекс (n 20

D ); моларна рефракция (Rm); разлика (ΔP) между максималното 

налягане и налягането на Лапсас. 
3.2.1.2. Химичен състав – чрез газ-хроматографския анализ: използван 

е апарат Agilent 7890A с пламъчно-йонизационен детектор; колонза HP-

INNOWax Polyethylene Glycol (60 m x 0,25 mm; филм 0,25 m); температурни 

условия: 70 ОС – 10 min, 70 – 240 ОC – 5 ОC/min, 240 ОC – 5 min; 240 – 250 ОC 
– 10 ОC/min, 250 ОC – 15 min; газ носител хелий, 1 cm3/min постоянна 

скорост; инжектор: 250 ОC, split съотношение 50:1. За мас-
спектралния/газхроматографски анализ е използван апарат Agilent 5975 C, 
газ носител хелий, колона и температурни условия както при GC анализа; 

детектори: FID, 280 ОC, MSD, 280 ОC transfer line. Подготовка на пробите – 
съгласно ISO 11024-1 и ISO 11024-2.  

3.2.1.3. Термодинамични и топлофизични свойства – активираща 

енергия; специфичен топлинен капацитет, J/(mol.K); зависимост между 
специфичен топлинен капацитет, коефициент на топлопроводност и 
температуропроводност; ентропия, J/(mol.K); енталпия, J/mol; енергия на 

Гибс, J/mol; скоростна константа. 
 

3.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 

3.2.2.1. Козметични продукти – външен вид, цвят, мирис, рН, 
емулсионна стабилност. 

3.2.2.2. Хранителен продукт – масленост, сух безмаслен остатък, 

плътност, оводняване, криоскопско число, активна киселинност, протеини, 
титруема киселинност. 

3.2.2.3. Потребителски тест – готовите продукти са тествани от 

пробанти, като тяхното становище е посочено на съответното място в 
текста. 

 

3.2.3. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Технологичните изследвания са проведени в лабораториите на катедра 

„Хранителни технологии“, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол на 

Тракийски университет и катедра „Технология на тютюна, захарта, 
растителните и етеричните масла“ на Университета по хранителни 

технологии – Пловдив. 
Рецептурите на разработените от нас козметични и хранителни 

продукти са представени на съответните места в раздел ІV. Резултати и 

обсъждания. Технологичните параметри при изготвянето на всеки един 
продукт са по утвърдени в съответните производства технологии. 
Използваните суровини при изготвяне на козметичните продукти са 
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изписани съгласно изискванията на INCI (International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients).  

Всички опити в дисертацията са проведени в трикратна повторяемост, 
като данните в таблиците и графиките са средно аритметични.  

Данните, представени на фигурите, са обработени с програма Mircocal 

Origin на Microsoft. 
 
IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРИ БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
Характеристиката на етеричните масла включва определяне на 

различни свойства: физични, химични, термодинамични, топлофизични, 
както и на химичния им състав. Всички те дават информация за правилно 
проведена технология при преработката на етеричномаслените растения, за 

начина на съхранение на получените масла и насоки за тяхното 
приложение. 

Етеричните масла са многокомпонентни системи, включващи 

ароматични вещества с различни функционални групи. Те определят 
техните физични, химични, термодинамични и топлофизични свойства, 
както и химичния им състав, което е от съществено значение не само за 

практиката, но и за науката. 
 
4.1.1. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КОРИАНДЪР 

 Физични и химични свойства  
Някои от физичните и химични свойства на етеричното масло от 

кориандър са представени на табл. 1. Данните показват, че то отговаря на 
стойностите, залегнали в стандартизационния документ. 
 

Таблица 1. (1)* Физични и химични свойства на етеричното масло от 
кориандър. 

Свойства  ISO 3516 

Външен вид лесно подвижна, прозрачна течност 

Цвят светложълт 

Мирис характерен характерен подправъчен, 

топъл, подобен на линалол  

Вкус характерен -** 

Относителна плътност (d 20

20 ) 0,8623  0,0 0,868 – 0,879
15

15  

Поляризация (αD) +11,00  0,10 от +10 до +14 

Рефракционен индекс (n 20

D ) 1,4635  0,01 1,4620 – 1,4700 

Киселинно число (mg KOH/g 

масло) 

1,06  0,01 от 0,75 до 4,5 

* номерът, съответства на този в дисертацията; ** липсват данни 
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Химичен състав  
Химичният състав на етеричното масло от кориандър е представен на 

табл. 2. Данните показват, че са идентифицирани 21 компонента, което 
представлява 98,54 % от общия състав. Дванадесет от тях са в 
концентрация над 1 %, а останалите девет – под 1 %. Основните 

компоненти в етеричното масло от кориандър (над 2 %) са: -линалол 

(50,16 %), камфор (8,30 %), -терпинен (7,35 %), -пинен (7,14 %), 

лимонен (5,19 %), геранил ацетат (5,05 %), p-цимен (2,67 %), камфен (2,37 

%) и нерол (2,23 %). 
 

Таблица 2 (3). Химичен състав на етеричното масло от кориандър. 

№ Компоненти RI Съдържание,  
% 

1. -Пинен 932 7,14  0,07 

2. Камфен 946 2,37  0,02 

3. Сабинен 969 0,73  0,0 

4. -Пинен 975 1,15  0,01 

5. -Мирцен 988 1,78  0,01 

6. 6-Ментил-5-хепта-2-ол 994 0,15  0,0 

7. -Терпинен 1014 0,14  0,0 

8. p-Цимен 1020 2,67  0,02 

9. Лимонен 1025 5,19  0,05 

10. -Терпинен 1054 7,35  0,07 

11. cis-Линалил оксид 1067 0,50  0,0 

12. Терпинолен 1084 1,85  0,01 

13. -Линалол 1090 50,16  0,49 

14. Камфор 1141 8,30  0,08 

15. Борнеол 1165 0,44  0,0 

16. Терпинен-4-ол 1177 0,28  0,0 

17. -Терпинеол 1188 0,66  0,0 

18. Нерол 1230 2,23  0,02 

19. Миртенил ацетат 1325 0,23  0,0 

20. Геранил ацетат 1381 5,05  0,05 

21 -Кариофилен 1420 0,17  0,0 
 

Разпределението на компонентите по функционални групи е 
представено на фиг. 1. Монотерпеновите кислородни производни (68,86 %) 
и монотерпеновите въглеводороди (28,11 %) преобладават в етеричното 

масло от кориандър, следвани от фенил пропаноидите (2,71 %), 
сескитерпеновите въглеводороди (0,17 %) и алифатните кислородни 

производни (0,15 %).  
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Фигура 2. Групи компоненти в етеричното масло от кориандър, %. 

1 – монотерпенови кислородни производни; 2 – монотерпенови въглеводороди;  

3 – фенил пропаноиди; 4 – сескитерпенови въглеводороди;  
5 – алифатни кислородни производни. 

 

 Термодинамични и топлофизични свойства  
Изчислени са някои термодинамични и топлофизични свойства на 

основните девет компонента, които съставляват 89,40 % от етеричното 

масло на кориандър. Четири от тях (-линалол, камфор, нерол и геранил 

ацетат) са монотерпенови кислородни производни, четири (-пинен, 

камфен, лимонен и -терпинен) са монотерпенови въглеводороди и един (p-

цимен) е фенил пропаноид. Разпределението по функционални групи и 
структура е: въглеводороди – пет, четири от които моноциклични (камфен, 
лимонен, -терпинен и p-цимен) и един бицикличен (-пинен), алкохоли – 

два (-линалол и нерол), кетони – един (камфор) и естери – един (геранил 

ацетат). 
На табл. 3 са представени някои топлофизични свойства на масло от 

кориандър, а на табл. 4 – термодинамични свойства на основните девет 

компонента на етеричното масло. 
 
Заключение 

Извършена е характеристика на етерично масло от кориандър като са 
определени някои физични, химични, термодинамични и топлофизични 

свойства. Идентифицираните компоненти са разпределени по групи 
съединения.  

 

4.1.2. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА 

 Физични и химични свойства 
Някои от свойствата на етеричното масло от лавандула са представени 

на табл. 5. Данните показват, че то отговаря на стойностите, залегнали в 
стандартизационния документ. 
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Таблица 3 (5). Топлофизични свойства на етеричното масло от кориандър.  

Свойства Rcm, J/(mol.K) Ea, kJ/mol Ea, kJ/mol Cp, J/(mol.K) λ, W/(m.K) a.106, m2/s Mcm, kg/mol 

Масло от 

кориандър 

58,78 -2152,04 -2152,04 7217,96 0,33 1,49 141,44 

Rcm  – универсална газова константа на основните компоненти, J/(mol.K); Ea  – активираща енергия, kJ/mol; Cp – специфичен 
топлинен капацитет, J/(mol.K); λ – топлопроводност, W/(m.K); a – температуропроводност, m2/s; Mcm, – моларна маса, kg/mol. 

 

Таблица 4 (6). Термодинамични свойства на основните компоненти на етеричното масло от кориандър. 

Компоненти -

Линалол 

Камфор Нерол Геранил 

ацетат 

-

Терпинен 

Лимонен p-

Цимен 

Камфен -

Пинен 

Съдържание,  
% 

55,45 9,18 2,47 5,58 8,13 5,74 2,95 2,62 7,89 

Cp, J/(mol.K) 3247,78 480,93 127,52 226,93 475,90 336,04 175,47 153,45 462,30 

hi, kJ/mol 968,32 143,39 38,02 67,66 141,89 100,19 52,32 45,75 137,84 

Cp – специфичен топлинен капацитет, J/(mol.K); hi – енталпия, kJ/mol. 
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Таблица 5 (7). Физични и химични свойства на етеричното масло от 
лавандула. 

Свойства ISO 3515 

Външен вид лесно подвижна, прозрачна течност 

Цвят светложълт 

Мирис характерен характерен, свежо-
цветист, напомнящ мириса 

на цъфтящите съцветия 

Вкус характерен -* 

Относителна плътност (d 20

20 ) 0,8865  0,0 0,8790 – 0,8880 

Поляризация (αD) -10,00  0,09 от -6,8 до -10 

Рефракционен индекс (n 20

D ) 1,4604  0,01 1,4590 – 1,4630 

Киселинно число (mg KOH/g 

масло) 

0,74  0,01 не повече от 1,0 

* липсват данни. 
 

 Химичен състав  

Химичният състав на етеричното масло от лавандула е представен на 

табл. 6. Данните показват, че са идентифицирани 43 компонента, което 
представлява 98,92 % от общия състав. Петнадесет от тях са в концент-
рация над 1 %, а останалите 28 – под 1 %. Основните компоненти в ете-

ричното масло от лавандула (над 2 %) са: линалил ацетат (26,19 %), -ли-

налол (21,39 %), -кариофилен (6,80 %), (Z)--oцимен (6,78 %), терпинен-

4-ол (5,01 %), лавандулил ацетат (4,39 %), (E)--oцимен (3,02 %), (E)--

фарнезен (2,73 %), 1-октен-3-ил-ацетат (2,65 %) и -терпинеол (2,36 %).  

 
Таблица 6 (8). Химичен състав на етеричното масло от лавандула. 

№ Компоненти RI Съдържание,  % 

1. -Туйен 924 0,21  0,0 

2. -Пинен 932 0,38  0,0 

3. Камфен 946 0,41  0,0 

4. -Пинен 975 0,51  0,0 

5. 3-Октан 979 0,92  0,0 

6. -Мирцен 988 1,10  0,01 

7. Бутил бутаноат 993 0,27  0,0 

8. -Феландрен 1001 0,13  0,0 

9. 2-Карен 1003 0,33  0,0 

10. n-Хексил ацетат 1008 0,79  0,0 

11. -Терпинен 1014 0,10  0,0 

12. p-Цимен 1020 0,44  0,0 

13. Лимонен 1024 0,88  0,0 

14. -Феландрен 1026 0,58  0,0 
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Продължение на табл. 6  
15. 1,8-Цинеол 1031 1,20  0,01 

16. (Z)--Оцимен 1039 6,78  0,06 

17. (Е)--Оцимен 1049 3,02  0,03 

18. -Терпинен 1055 0,34  0,0 

19. -Терпинолен 1084 0,44  0,0 

20. -Линалол 1090 21,39  0,20 

21. 1-Октен-3-ил-ацетат 1111 2,65  0,02 

22. 3-Октанол, ацетат 1119 0,14  0,0 

23. Камфор 1141 0,42  0,0 

24. Лавандулол 1163 0,60  0,0 

25. Борнеол 1165 1,06  0,01 

26. Терпинен-4-ол 1177 5,01  0,05 

27. Криптон 1183 0,56  0,0 

28. -Терпинеол 1188 2,36  0,02 

29. Нерол 1231 0,41  0,0 

30. Линалил ацетат 1255 26,19  0,25 

31. Лавандулол ацетат 1288 4,39  0,04 

32. Нерил ацетат 1361 0,90  0,0 

33. Геранил ацетат 1380 1,58  0,01 

34. -cis-Бергамотен 1410 0,17  0,0 

35. -Кариофилен 1420 6,80  0,06 

36. -trans-Бергамотен 1433 0,33  0,0 

37. (E)--Фарнезен 1452 2,73  0,02 

38. -Кариофилен 1455 0,29  0,0 

39. -Селинен 1487 1,04  0,01 

40. -Кадинен 1513 0,23  0,0 

41. -Кадинен 1522 0,10  0,0 

42. Спатуленол 1577 0,57  0,0 

43. Кариофилен оксид 1582 0,17  0,0 

 
Разпределението на компонентите по функционални групи е 

представено на фиг. 2. Монотерпеновите кислородни производни 
преобладават в етеричното масло от лавандула (66,23 %), следвани от 
монотерпеновите въглеводороди (15,37 %), сескитерпеновите въглево-

дороди (11,82 %), алифатните кислородни производни (5,39 %), 
сескитерпеновите кислородни производни (0,75 %) и фенил пропаноидите 
(0,44 %). 
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Фигура 3. Групи компоненти в етеричното масло от лавандула, %. 

1 –монотерпенови кислородни производни; 2 – монотерпенови 
въглеводороди; 3 – сескитерпенови въглеводороди; 4 – алифатни кислородни 

производни; 5 – сескитерпенови кислородни производни;  

6 – фенил пропаноиди. 
 

 Термодинамични и топлофизични свойства  
Изчислени са някои термодинамични свойства на основните десет 

компонента, които съставляват 82,21 % от етеричното масло на лавандула. 

Пет от тях (-линалол, терпинен-4-ол, -терпинеол, линалил ацетат и 

лавандулол ацетат) са монотерпенови кислородни производни, два ((Z)--

оцимен и (E)--оцимен) са монотерпенови въглеводороди, два (-

кариофилен и (E)--фарнезен) са сескитерпенови въглеводороди и един (1-

oктен-3-ил-aцетат) е алифатно кислородно производно. Разпределението по 
функционални групи и структура е: въглеводороди – четири ((Z)--оцимен, 

(E)--oцимен, -кариофилен и (E)--фарнезен), алкохоли – три (линалол, 

терпинен-4-ол и -терпинеол) и естери – три (линалил ацетат, лавандулол 

ацетат и 1-октен-3-ил-aцетат). 
На табл. 7 са представени някои топлофизични свойства на масло от 

лавандула, а на табл. 8 – термодинамични свойства на основните девет 
компонента на етеричното масло. 

 

Заключение 
Извършена е характеристика на масло от лавандула като са 

определени някои физични, химични, термодинамични и топлофизични 

свойства. Идентифицираните компоненти са разпределени по групи 
съединения.  
 

4.1.3. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ САЛВИЯ СКЛАРЕЯ 
 Физични и химични свойства 
Някои от свойствата на етеричното масло от салвия скларея са 

представени на табл. 9. Данните показват, че то отговаря на стойностите, 
залегнали в стандартизационния документ, с изключение на цвета. 
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Таблица 7 (11). Топлофизични свойства на етеричното масло от лавандула*. 

Свойства Rcm, 
J/(mol.K) 

Mcm, 

kg/mol 
Cp, 

J/(mol.K) 

Ea, kJ/mol λ., 
W/(m.K) 

a.106, 
m2/s 

µ.109, 
Pa.s 

ν.109, 
m2/s 

Масло от 
лавандула 

49,28 168,70 6653,97 -1983,88  0,33 1,48 28,24 31,85 

* µ – динамичен вискозитет, Pa.s; ν – кинематичен вискозитет, m2/s; останалите означения са както на табл. 3 и 4 

 
Таблица 8 (12). Термодинамични свойства на основните компоненти в етеричното масло от лавандула*. 

Компоненти -
оцимен 

Карио-
филен  

-Фар-

незен  

-Ли-

налол  

1-Октен-3-
ил-ацетат  

Терпинен-
4-ол  

-Терпи- 

неол  

Лаванду 
лол ацетат  

Линалил 
ацетат  

Съдържание, 

% 

9,80 6,80 2,73 21,39 2,65 5,01 2,36 4,39 26,19 

Cp, J/(mol.K) 361,92 334,82 134,42 1395,29 195,73 326,81 153,95 225,04 1342,53 

ΔG, J/mol 388,44 539,06 216,42 1695,68 210,08 397,16 187,09 348,01 2076.,9 

ΔH, J/mol 119,54 165,89 66,60 521,83 64,65 122,22 57,57 107,10 638,93 

ΔS, J/(mol.K) -0,90 -1,25 -0,50 -3,94 -0,49 -0,92 -0,43 -0,81 -4,82 

µ.109, Pa.s 2,46 2,61 2,29 4,16 2,28 2,46 2,26 2,41 4,85 

ν.109, m2/s 2,77 2,94 2,58 4,69 2,58 2,78 2,55 2,72 5,47 
* - означенията са както на табл. 3 и 4. 
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 Химичен състав 
Химичният състав на етеричното масло от салвия скларея е представен 

на табл. 10. Данните показват, че са идентифицирани 33 компонента, което 
съставлява 98,39 % oт общия състав. Четиринадесет от тях са над 1 %, а 

останалите 19 – под 1 %. Основните компоненти в етеричното масло от 
салвия скларея (над 2 %) са: линалил ацетат (34,62 %), -линалол (17,67 

%), -муролен (8,27 %), -кариофилен (5,60 %), -иланген (5,18 %), -

терпинеол (4,84 %), n-докозан (3,00 %) и нерил ацетат (2,34 %). 
 

Таблица 9 (13). Физични свойства на етерично масло от салвия скларея. 

Свойства БДС 17399 

Външен вид лесно подвижна, прозрачна течност 

Цвят жълто-
оранжев 

безцветен до светложълт 

Мирис характерен характерен за съцветията 
мирис, наподобяващ 

лавандула, бергамот и амбра 

Вкус характерен - 

Относителна плътност (d 20

20 ) 0,8945  0,0 0,8980 – 0,9150 

Поляризация (αD) -8,90  0,08 от -6,7 до -22 

Рефракционен индекс (n 20

D ) 1,4620  0,01 1,4550 – 1,4700 

Киселинно число (mg KOH/g 
масло) 

1,24  0,01 не повече от 2,0 

* липсват данни 
 

Таблица 10 (15). Химичен състав на етерично масло от салвия скларея. 

№ Компоненти RI Съдържание,  % 

1. (2E,4E)-Хексадиенол 912 0,15  0,0 

2. -Мирцен 988 1,82  0,01 

3. Лимонен 1025 1,05  0,01 

4. (Z)--Оцимен 1039 0,22  0,0 

5. (E)--Оцимен 1049 1,59  0,01 

6. -Терпинолен 1084 0,56  0,0 

7. -Линалол 1090 17,67  0,17 

8. -Терпинеол 1188 4,84  0,04 

9. Линалил формиат 1215 0,18  0,0 

10. Нерол 1230 0,15  0,0 

11. Гераниол 1249 0,83  0,0 

12. Линалил ацетат 1254 34,62  0,33 

13. Геранил формиат 1297 0,10  0,0 

14. Цитронелил ацетат 1350 0,15  0,0 

15. Нерил ацетат 1361 2,34  0,02 

16. -Иланген 1373 5,18  0,05 
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Продължение на табл. 10. 
17. -Кубебен 1386 0,33  0,0 

18. -Бурбонен 1389 0,38  0,0 

19. -Кариофилен 1420 5,60  0,05 

20. Аромадендрен 1439 0,27  0,0 

21. -Кариофилен 1455 0,30  0,0 

22. -Муролен 1478 0,60  0,0 

23. -Муролен 1496 8,27  0,08 

24. Виридифлорен 1499 0,74  0,0 

25. -Кадинен 1513 1,61  0,01 

26. -Кадинен 1522 0,97  0,0 

27. -Кадинен 1537 1,56  0,01 

28. Спатуленол 1577 0,72  0,0 

29. (2-Z,6-E)-Фарнезил ацетат 1821 1,12  0,01 

30. n-Нонадекан 1900 0,53  0,0 

31. n-Ейкозан 2000 0,37  0,0 

32. n-Хенейкозан 2100 0,57 0,0 

33. n-Докозан 2200 3,00  0,03 
 

Разпределението на компонентите по функционални групи е пред-
ставено на фиг. 3. Монотерпеновите кислородни производни преобладават 
в етеричното масло от салвия скларея (61,88 %), следвани от сески-

терпеновите въглеводороди (26,23 %), монотерпеновите въглеводороди 
(5,33 %), алифатните въглеводороди (4,54 %), сескитерпеновите кисло-
родни производни (1,87 %) и алифатните кислородни производни (0,15 %).  

 
Фигура 6. Групи компоненти в етеричното масло от салвия скларея, %. 

1 – монотерпенови кислородни производни; 2 – сескитерпенови въглеводороди; 
3 – монотерпенови въглеводороди; 4 – алифатни въглеводороди; 5 – 

сескитерпенови кислородни производни; 
6 – алифатни кислородни производни. 

 

 Термодинамични и топлофизични свойства 
Изчислени са някои термодинамични свойства на основните осем 

компонента, които съставляват 82,85 % от етеричното масло от салвия 
скларея. Четири от тях (-линалол, -терпинеол, линалил ацетат и нерил 
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ацетат) са монотерпенови кислородни производни, три (-муролен, -

кариофилен и -иланген) са сескитерпенови въглеводороди и един (n-

докозан) е алифатен въглеводород. Разпределението по функционални 
групи и структура е: въглеводороди – четири (-муролен, -кариофилен, -
иланген и n-докозан), алкохоли – два (линалол и -терпинеол) и естери – 

два (линалил ацетат и нерил ацетат). 

На табл. 11 са представени някои топлофизични свойства на 
етеричното масло от салвия скларея, а на табл. 12 – термодинамични 
свойства на основните осем компонента на етеричното масло. 

 

Заключение 
Извършена е характеристика на масло от салвия скларея като са 

определени някои физични, химични, термодинамични и топлофизични 
свойства. Идентифицираните компоненти са разпределени по групи 
съединения.  

 

Сравнителният анализ на изследваните три български етерични масла 
показва, че основните им компоненти са в различно съдържание: линалол в 

масло от кориандър (55,45 %), в масло от лавандула (21,39 %) и в масло от 
салвия скларея (17,67 %); линалил ацетат в масло от лавандула (26,19 %) и 
в масло от салвия скларея (34,62 %). Различното им съдържание в 

етеричните масла обуславя и разликите в стойностите на изчислените 
топлофизични свойства: 

- Специфичен топлинен капацитет на линалол в етерични масла от: 

кориандър (3247,78 J/(mol.K)), лавандула (1395,29 J/(mol.K)) и салвия 
скларея (1038,79 J/(mol.K)); 

- Енталпия на линалол в етерични масла от: кориандър (968,32 J/mol), 
лавандула (521,83 J/mol) и салвия скларея (309,71 J/mol); 

- Специфичен топлинен капацитет на линалил ацетат в етерични 

масла от: лавандула (1342,53 J/(mol.K)) и салвия скларея (1599,28 
J/(mol.K)); 

- Енталпия на линалил ацетат в етерични масла от: лавандула (638,93 

J/mol) и салвия скларея (476,86 J/mol).  
Разликите в химичния състав обуславят и стойностите на изчислените 

топлофизични и термодинамични свойства:  

- Eтеричното масло от кориандър е с най-висока универсална газова 
константа (58,78 J/(mol.K)), следват маслата от лавандула (49,28 J/(mol.K)) 
и от салвия скларея (43,58 J/(mol.K)); 

- Eтеричното масло от кориандър е с най-висок специфичен топлинен 
капацитет (7217,96 J/(mol.K)), следват маслата от лавандула (6653,97 
J/(mol.K)) и от салвия скларея (6026,32 J/(mol.K)); 

- Eтеричното масло от кориандър е с най-висока активираща енергия (-
2152,04 kJ/mol), следват маслата от лавандула (-1983,88 kJ/mol) и от салвия 
скларея (-1796,75 kJ/mol); 
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- Tрите етерични масла са с близка температуропроводност: от 
кориандър и салвия скларея (1,49 m2/s) и от лавандула (1,48 m2/s); 

- Tрите етерични масла са с еднаква топлопроводност (0,33 W/(m.K).  
Тези стойности на термодинамичните и топлофизичните свойства 

следва да се имат предвид при преработката на етеричномаслените 

растения и приложението на етеричните масла. 
 

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА ЕТЕРИЧНО МАСЛО-

ЕТАНОЛ-ВОДА 
4.2.1. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КОРИАНДЪР 

 Физични и физикохимични свойства   
Определени са някои физични и физикохимични свойства на системата 

етерично масло от кориандър-етанол-вода.  

На фиг. 4 са представени линиите на изследваните отношения 
етерично масло от кориандър : етанол. Данните показват, че те са 
разположени много близко, поради което само на съотношението етерично 

масло от кориандър : етанол = 1 : 5 е определен химичният състав. 

 
Фигура 4 (7). Разтвори в системата етерично масло от кориандър-етанол-

вода. 
 

 Химичен състав 
Определен е химичният състав на разтворите. Данните показват, че в 

тях преобладават монотерпенови кислородни производни, следвани от 
монотерпенови въглеводороди, фенил пропаноиди и алифатни кислородни 
производни. По-ниската концентрация на въглеводородите в разтворите със 

занижена концентрация на етанол се обяснява с тяхната трудна 
разтворимост.  

Въз основа на химичния състав на различните разтвори са построени 

фазови диаграми (етерично масло от кориандър-етанол-вода): за 70 % 
етанол – фиг. 5 и за 95 % етанол – фиг. 6. Показани са точките на 
основните компоненти – три за разтворите със 70 %: β-линалол, камфор и 

гераниол, и пет за разтворите с 95 %: β-линалол, камфор, α-пинен, γ-
терпинен и геранил ацетат. 
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Таблица 11 (17). Топлофизични свойства на етеричното масло от салвия скларея*.  

Свойства Rcm, 
J/(mol.K) 

Ea, 
kJ/mol 

Cp, 
J/(mol.K) 

λ, 
W/(m.K) 

a.106, 
m2/s 

Mcm, 

kg/mol 
ΔH,  

kJ/mol 
ΔS,  

kJ/(mol.K) 

ΔG, 
kJ/mol 

Масло от 
салвия 
скларея 

43,58 -1796,75 6026,32 0,33 1,49 190,77 179,75 -14,34 6072,31 

* означенията са както на табл. 3 и 4. 

 

Таблица 12 (18). Термодинамични свойства на основните компоненти на етеричното масло от салвия скларея*. 

Компоненти -Иланген -Карио-

филен  

-Му-

ролен 

n-Доко- 
зан 

-Лина- 

лол  

-Тер-

пинеол  

Нерил 
ацетат  

Линалил 
ацатат  

Съдържание, % 5,18 5,60 8,27 3,00 17,67 4,84 2,34 34,62 

Cp, J/(mol.K) 229,87 248,50 366,99 87,59 1038,79 284,54 108,10 1599,38 

hi, kJ/mol 68,54 74,09 109,42 26,11 309,71 84,83 32,23 476,86 

* означенията са както на табл. 3 и 4.
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Фигура 5 (9). Фазова диаграма на системата етерично масло от кориандър-
етанол-вода при концентрация 70 % етанол. 

 

Фигура 6 (10). Фазова диаграма за системата етерично масло от 
кориандър-етанол-вода при концентрация 95 % етанол. 

 

Данните показват, че монотерпеновите кислородни производни оказват 
най-голямо влияние върху разтворимостта на етеричното масло, независимо от 
концентрацията на етанола.  

β-Линалолът присъства в най-висок процент в изследваните разтвори, 
което е представено и на фиг. 7. Високото количество на този компонент е в 
корелация с измереното повърхностно напрежение. С намаляване на 

концентрацията на етанола се понижава съдържанието на β-линалол в 
разтворите, както и повърхностното напрежение.  
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Фигура 7 (11). Фазова диаграма, представяща зависимостта между 

системата β-линалол-етанол-вода за шестте концентрации на разтворителя. 

 

Зависимостта на повърхностното напрежение от налягането е представена 

на фиг. 8, 9 и 10.  

 
Фигура 8 (12). Стойности на повърхностно напрежение в зависимост от 

налягането. 
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Фигура 9 (13). Стойности на повърхностното напрежение в зависимост от 

налягането на Laplace. 

 
Фигура 10 (14). Стойности на повърхностното напрежение в зависимост от 

съдържанието на монотерпенови кислородни производни. 

 

Заключение 
Определени са някои физични и физикохимични свойства, и химичен 

състав на етерично масло от кориандър в системата етанол-вода при различни 
концентрации на разтворителя. 
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4.2.2. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА 

 Физични и физикохимични свойства  
Определени са някои физични и физикохимични свойства на системата 

етерично масло от лавандула-етанол-вода.  
 Химичен състав 
Определен е химичният състав на разтворите. Данните показват, че в тях 

преобладават монотерпенови кислородни производни, следвани от алифатните 
кислородни производни и монотерпеновите въглеводороди. По-ниската 

концентрация на въглеводородите в разтворите със занижена концентрация на 
етанол се обяснява с тяхната трудна разтворимост.  

Въз основа на химичния състав на различните разтвори са построени 

фазови диаграми (етерично масло от лавандула-етанол-вода): за 75 % – фиг. 
11 и за 80 % – фиг. 12. Показани са точките на основните четири компонента: 
β-линалол, терпинен-4-ол, -терпинеол и линалил ацетат. 

 

Фигура 11 (16). Фазова диаграма на системата етерично масло от лавандула-

етанол-вода при концентрация 75 % етанол. 

 

Фигура 12 (17). Фазова диаграма за системата етерично масло от лавандула-
етанол-вода при концентрация 80 % етанол. 
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Данните и от двете фигури показват, че с повишаване на концентрацията 

на етанола от 75 на 80 %, количеството на β-линалола намалява с около 3 %, а 
това на линалил ацетата се завишава. 

Зависимостта на повърхностното напрежение от налягането е представено 

на фиг. 13 и 14. 

 

Фигура 13 (18). Стойности на повърхностното напрежение в зависимост от 

налягането на Laplace. 

 

Фигура 14 (19). Стойности на повърхностното напрежение в зависимост от 

налягането. 
 

 Топлофизични и термодинамични свойства 
Изчислени са стойностите на активиращата енталпия, ентропия и енергия 

на Гибс за преходното и крайното състояние. Данните показват, че при 

преходното състояние стойностите на активиращите термодинамични свойства 
са отрицателни и намаляват с увеличаване съотношението етерично масло от 
лавандула : етанол на изследваните разтвори. Това означава, че освен 

температурата като фактор, оказващ влияние върху термодинамичните 
свойства, значение има и съотношението етерично масло от лавандула : 
разтворител при изследваните разтвори. Отрицателните стойности за 
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ентропията (∆S#) показват, че процесът е спонтанен. Отрицателните стойности 

за свободната енергия на Гибс са индикация, че процесът е спонтанен, както 
показват стойностите за преходното и крайното състояние. Това може да се 
обясни с по-добра разтворимост на етеричното масло от лавандула в разтвор с 

етанол и вода (по-добра разтворимост на основните компоненти на етеричното 
масло от лавандула в тези разтвори).  

За разтворите, по формулата на Уили-Ченг, е изчислена вътрешната 

молекулна дифузия при температура (Т = 298,15 К) като стойността на 
коефициента на дифузия е D = 56,27.10-9 m2/s. 

На база получените стойности за крайното състояние на енталпията са 

изчислени специфичният топлинен капацитет, коефициентът на 
топлопроводност и температуропроводност, представени на табл. 13. Данните 
показват, че стойностите на специфичния топлинен капацитет се увеличават с 

повишаване концентрацията на етанола и при увеличаване съотношението 
етерично масло от лавандула : етанол.  
 

Таблица 13 (24). Термодинамични свойства на разтвори на етеричното масло от 
лавандула в етанол*. 

Етанол,  % 
Съотношение 

етерично масло от 

лавандула:етанол 

cp,  
kJ/(mol.K) 

λ 10-3,  
W/(m.K) 

a 10-6,  
m2/s 

70 1 : 5 35,073 330,364 9,419 

70 1 : 6 33,279 330,366 9,927 

70 1 : 7 31,661 330,368 10,435 

75 1 : 5 37,985 330,364 8,697 

75 1 : 6 36,379 330,364 9,081 

75 1 : 7 34,459 330,365 9,587 

80 1 : 5 41,494 330,374 7,962 

80 1 : 6 39,012 330,374 8,468 

80 1 : 7 37,840 330,375 8,731 

85 1 : 5 44,157 330,379 7,482 

85 1 : 6 42,669 330,382 7,743 

85 1 : 7 40,658 330,382 8,126 

90 1 : 5 47,294 330,384 6,986 

90 1 : 6 45,582 330,386 7,248 

90 1 : 7 43,287 330,388 7,632 

95 1 : 5 52,635 330,392 6,277 

95 1 : 6 50,554 330,393 6,535 

95 1 : 7 48,632 330,393 6,794 
* - означенията са както на табл. 3. 

 
Заключение 

Определени са някои физични, физикохимични, топлофизични и 
термодинамични свойства, и химичен състав на етерично масло от лавандула в 
системата етанол-вода при различни концентрации на разтворителя. 
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4.2.3. ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ САЛВИЯ СКЛАРЕЯ 

 Физични и физикохимични свойства 
Определени са някои физични и физикохимични свойства и на системата 

етерично масло от салвия скларея-етанол-вода.  
 Химичен състав 
Определен е химичният състав на разтворите. Данните показват, че в тях 

преобладават монотерпенови кислородни производни, следвани от дитерпенови 
кислородни производни и сескитерпенови кислородни производни. По-ниската 

концентрация на въглеводородите в разтворите с ниска концентрация на 
етанол се обяснява с тяхната трудна разтворимост.  

Въз основа на химичния състав на различните разтвори са построени 

фазови диаграми (етерично масло от салвия скларея-етанол-вода) – фиг. 15. 
Показани са точките на основните два компонента: линалил ацетат и β-
линалол. 

 

Фигура 15 (21). Фазова диаграма за системата етерично масло от  
салвия скларея-етанол-вода. 

 

Зависимостта между експерименталните и изчислените стойности на 
повърхностното напрежение е линейна и е представена на фиг. 16. 

 
Фигура 16 (22). Зависимост между експериментални и изчислените стойности 

на повърхностното напрежение. 
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 Топлофизични и термодинамични свойства 
На табл. 14 са представени стойностите на активиращата енталпия, 

ентропия и енергия на Гибс за преходното и за крайното състояние. Данните 

показват, че процесът е спонтанен. Отрицателните стойности на енергията на 
Гибс е индикация за стабилност на системата. С повишаване концентрацията на 
етанола стойностите на изследваните термодинамични свойства намаляват. 

Изчислена е активиращата енергия, която е Еа = 7,67 kJ/mol.  
На база стойностите на термодинамичните свойства са получени и 

стойностите за специфичен топлинен капацитет Cp = 8,35 kJ/(mol.K) и 

коефициент на температуропроводност β = 3,35.10-3 К-1. 
 

Таблица 14 (27). Термодинамични свойства на разтвори на етеричното масло от 

салвия скларея*. 

Етанол,  

% 

Съотношение етерично 
масло от салвия 

скларея : етанол 

lnK ΔG ΔH ΔS 

70 1 : 5 2,85 -9559,35 -2490,24 23,71 

70 1 : 6 2,61 -8968,87 -2490,24 21,73 

70 1 : 7 2,61 -8964,51 -2490,24 21,71 

75 1 : 5 3,04 -10037,77 -2490,24 25,31 

75 1 : 6 2,92 -9730,63 -2490,24 24,28 

75 1 : 7 2,85 -9561,93 -2490,24 23,72 

80 1 : 5 2,92 -9732,36 -2490,24 24,29 

80 1 : 6 2,85 -9563,35 -2490,24 23,72 

80 1 : 7 2,84 -9528,68 -2490,24 23,61 

85 1 : 5 2,85 -9564,93 -2490,24 23,73 

85 1 : 6 2,84 -9530,12 -2490,24 23,61 

85 1 : 7 2,78 -9384,12 -2490,24 23,12 

90 1 : 5 2,99 -9893,96 -2490,24 24,83 

90 1 : 6 2,85 -9567,07 -2490,24 23,74 

90 1 : 7 2,70 -9189,59 -2490,24 22,47 

95 1 : 5 2,92 -9738,10 -2490,24 24,31 

95 1 : 6 2,86 -9569,92 -2490,24 23,75 

95 1 : 7 2,78 -9389,03 -2490,24 23,14 

* - означенията са както на табл. 5. 

 
Заключение 

Определени са някои физични, физикохимични, топлофизични и 
термодинамични свойства и химичен състав на етерично масло от салвия 
скларея в системата етанол-вода при различни концентрации на разтворителя. 
 

Сравнителният анализ на изследваните системи етерично масло-етанол-
вода при шест концентрации на етанола (70, 75, 80, 85, 90 и 95 %) и три 

съотношения 1:5, 1:6 и 1:7 показва, че разликите в химичния състав на маслата 
оказват влияние върху изчислените физикохимични, термодинамични и 
топлофизични свойства: 
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- трите системи имат близки по стойности относителна плътност: за масло 

от кориандър (0,796 – 0,855 kg/m3), за масло от лавандула (0,799 – 0,853 kg/m3) 
и за масло от салвия скларея (0,801 – 0,862 kg/m3);  

- най-висока стойност на повърхностно напрежение има при системата 

етерично масло от кориандър (17,379 – 24,680 mN/m), следват масло от салвия 
скларея (13,624 – 21,006 mN/m) и масло от лавандула (13,665 – 19,825 mN/m).  

- трите системи имат близки по стойности рефракционни индекси: за 

масло от кориандър (1,379 – 1,384), за масло от лавандула (1,376 – 1,383) и за 
масло от салвия скларея ((1,374 – 1,398). 

- най-висока стойност на моларна рефракция има при системата етерично 

масло от салвия скларея (12,673.106 – 17,061.106 m3/mol), следват масло от 
кориандър (11,681.106 – 14,991.106 m3/mol) и масло от лавандула (9,983.106 – 
13,208.106 m3/mol). 

За системата етерично масло от лавандула-етанол-вода, по формулата на 
Уили-Ченг, е изчислен коефициентът на вътрешната молекулна дифузия при 
температура (Т = 298,15 К), като стойността му е D = 56,27.10-9 m2/s. 

За системата етерично масло от салвия скларея-етанол-вода са изчислени, 
на база стойностите на термодинамичните свойства, специфичен топлинен 

капацитет Cp = 8,35 kJ/(mol.K) и коефициент на температуропроводност β = 
3,35.10-3 К-1. 

 

Тези стойности на физикохимичните, термодинамичните и топлофизичните 
свойства следва да се имат предвид при приложение на разтвори на 
изследваните етерични масла в системата етанол-вода в парфюмерията и ХВП. 

 
4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ АРОМАТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 

4.3.1. ЛИНАЛОЛ 
Изследвани са някои физични, физикохимични, термодинамични и 

топлофизични свойства на трикомпонентна система с участието на линалол, 

основен компонент в трите изследвани етерични масла. 
 

 Физични и физикохимични свойства 
Някои от физичните свойства на линалола са представени на табл. 15. 

Данните показват, че стойностите съответстват на описани в литературата, с 

изключение на цвета, обяснимо с продължителното му съхранение. 
 

Таблица 15 (28). Физични свойства на линалол. 

Свойства Литературни данни 

Външен вид лесно подвижна течност 

Цвят светложълт без цвят 

Мирис характерен 

Относителна плътност (d 20

20 ) 0,8630  0,0 0,859 – 0,863 

Рефракционен индекс (n 20

D ) 1,4630  0,01 1,460 – 1,463 
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Определени са някои физични и физикохимични свойства на системата 

линалол-етанол-вода. На фиг. 17 е представен съставът на серийните разтвори 
при различни съотношения линалол : етанол. Изследваните отношения линалол 
: етанол са различни в сравнение с данните от т. 4.2., обяснимо със състава на 

етеричните масла, съдържащи различни въглеводороди (монотерпенови, 
сескитерпенови и алифатни), които затрудняват разтворимостта. Данните 
показват, че с изменение на концентрацията на етанола стойностите на 

изследваните свойства се променят: 
- Относителната плътност на разтворите намалява с понижаване 

концентрацията на етанола и повишаване тази на водата. 

- Рефракционният индекс е с по-високи стойности при по-концентрираните 
разтвори на етанола. 

- Промяната в концентрацията на етанола довежда до разлики в 

стойностите на повърхностното напрежение при отделните съотношения. 

 

Фигура 17 (23). Разтвори в системата линалол-етанол-вода. 

 

Зависимостта между експерименталните и изчислените стойности на 
повърхностното напрежение при ΔP е представена на фиг. 18.  

 
 Термодинамични и топлофизични свойства 
Изчислени са стойностите на някои термодинамични свойства на 

трикомпонентната  система линалол-етанол-вода.  
Въз основа на експериментални данни са изчислени някои топлофизични 

свойства на системата линалол-етанол-вода и са представени на табл. 16. 
Данните показват, че специфичният топлинен капацитет (0,33 W/(m.K)) не се 
изменя с промяна в съотношението етанол-вода. Коефициентът на 

топлопроводност (2,7 – 3,8 кJ/(mol.K)) има почти постоянна стойност, а 
коефициентът на температуропроводност (7,94.10-6 – 12,41.10-6 m2/s) намалява 
с повишаване съдържанието на етанол. 
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Фигура 18 (25). Зависимост между експериментални и изчислени стойности на 

повърхностното напрежение при Pmax. 
 

Таблица 16 (32). Топлофизични свойства на системата линалол-етанол-вода. 

Етанол,  
% 

Съотношение 
линалол : 

етанол 

Специфичен 
топлинен 

капацитет, 

Cp, kJ/(mol.K) 

Коефициент на 
топлопроводност 

λ.10-3, W/(m.K) 

Коефициент на 
температуропро

водност 

a.10-6, m2/s 

70 1 : 3 3,07 330,39 11,71 

70 1 : 4 3,52 330,38 11,92 

70 1 : 5 3,79 330,37 12,41 

75 1 : 3 2,99 330,38 10,46 

75 1 : 4 3,46 330,38 10,93 

75 1 : 5 3,86 330,37 11,49 

80 1 : 3 2,78 330,36 9,11 

80 1 : 4 2,97 330,35 9,62 

80 1 : 5 3,25 330,34 9,73 

85 1 : 3 2,65 330,37 8,87 

85 1 : 4 2,88 330,37 9,07 

85 1 : 5 3,39 330,35 9,18 

90 1 : 3 2,91 330,38 8,37 

90 1 : 4 3,14 330,37 8,57 

90 1 : 5 3,67 330,37 8,98 

95 1 : 3 2,71 330,41 7,97 

95 1 : 4 3,39 330,38 7,94 

95 1 : 5 3,82 330,38 8,15 
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Фигура 19 (26). Зависимост между скоростната константа, константа на 

Арениус и съотношението линалол-етанол при шест концентрации. 
 

Отчетено е влиянието на температурата върху скоростната константа на 
реакцията, като зависимостта е представена на фиг. 19. Данните показват, че 
нейните стойности нарастват с увеличаване на съотношението линалол : 

етанол. Най-високи стойности скоростната константа има при най-ниска (от 
изследваните) концентрация на етанол, което се обяснява с добрата 
разтворимост на линалола в системата линалол-етанол-вода. 

 

Заключение 
Определени са някои физични, физикохимични, термодинамични и 

топлофизични свойства на линалола в системата етанол-вода при различни 
концентрации на разтворителя. 

 
4.3.2. ЛИНАЛИЛ АЦЕТАТ  
Изследвани са някои физични, физикохимични, термодинамични и 

топлофизични свойства на трикомпонентна система с участието на линалил 
ацетат, основен компонент в етеричното масло от лавандула и салвия скларея. 

 

 Физични и физикохимични свойства 
Експерименталните данни за свойствата на разтвори на линалил ацетат и 

етанол са представени на табл. 17. Данните показват, че с увеличаване на 
разреждането, независимо от концентрацията на етанола, стойностите на 
плътността и повърхностното напрежение нарастват, а на рефракционния 

индекс намаляват. Обикновено стойностите на плътността и повърхностното 
напрежение намаляват с увеличаване съдържанието на етанол в разтвора. В 
тези, приготвени с 95 % етанол, се наблюдават някои ниски стойности, близки 

до плътността и повърхностното напрежение на чистия етанол при температура 
20ОС (ρ1 = 0,789 kg/m3 и γ = 22,80 mN/m). 
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Таблица 17 (33). Физични и физикохимични свойства на системата линалил 

ацетат-етанол-вода. 

Етанол,  

 % 

Отношение  

линалил ацетат : 
етанол 

Относителна 

плътност,  
(ρ), kg/m3 

Повърхностно 

напрежение,  
(γ), mN/m 

Рефракционен 
индекс, 

(n 20

D ) 

70 1 : 5 0,854 25,904 1,3788 

70 1 : 6 0,849 17,335 1,3783 

70 1 : 7 0,847 16,112 1,3768 

75 1 : 5 0,848 25,911 1,3803 

75 1 : 6 0,846 23,464 1,3792 

75 1 : 7 0,842 22,244 1,3717 

80 1 : 5 0,837 18,575 1,3807 

80 1 : 6 0,836 17,351 1,3789 

80 1 : 7 0,835 16,617 1,3771 

85 1 : 5 0,835 16,127 1,3820 

85 1 : 6 0,829 14,909 1,3794 

85 1 : 7 0,827 13,687 1,3772 

90 1 : 5 0,825 16,139 1,3815 

90 1 : 6 0,82 13,696 1,3808 

90 1 : 7 0,814 11,253 1,3782 

95 1 : 5 0,807 18,611 1,3818 

95 1 : 6 0,803 17,391 1,3859 

95 1 : 7 0,799 13,721 1,3789 

 
Фигура 20 (27). Зависимост на повърхностното напрежение от налягането на 

Лаплас ΔP. 
 

На фиг. 20 са представени зависимостите между експериментално 
полученото повърхностно напрежение и налягането на Лаплас (ΔP). Данните 

показват добра корелация между тях, като ниско налягане на Лаплас се 
наблюдава при ниско налягане в разтвори с висок процент етанол. 

 
 Термодинамични и топлофизични свойства 
Определени са термодинамичните параметри свободна енергия на Гибс, 

енталпия и ентропия на същата серия от разтвори, представени на фиг. 21. 
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Данните показват, че всички термодинамични параметри са отрицателни и 

процесът се определя като спонтанен и необратим. 

 
Фигура 21 (28).Термодинамични параметри на разтвори линалил ацетат-етанол-

вода при различна концентрация на етанола. 
 

На табл. 18 са представени получените топлофизични характеристики 
(специфичен топлинен капацитет, коефициент на топлопроводност, коефициент 

на температуропроводност, динамичен и кинематичен вискозитет) на системата 
линалил ацетат–етанол–вода. Данните показват, че с увеличаване на 
съотношението линалил ацетат: етанол в разтворите със същия процент на 

концентрация на етанол, стойностите на специфичния топлинен капацитет 
намаляват, а на коефициента на температуропроводност, на динамичния и 
кинематичния вискозитет се увеличават. Това се обяснява с факта, че 

химичният състав на линалил ацетата влияе върху тях. Коефициентът на 
топлопроводност остава непроменен при промяна в съотношението линалил 
ацетат : етанол, което означава, че този коефициент не зависи от химичния 

състав на естера. 
 

Заключение 

Определени са някои физични, физикохимични, термодинамични и 
топлофизични свойства на линалил ацетат в системата линалил ацетат-етанол-
вода при различни концентрации на разтворителя. 

 
Сравнителният анализ на изследваните ароматични вещества линалол и 

линалил ацетат, както и на системите ароматично вещество-етанол-вода при 
различни концентрации на етанол (70, 75, 80, 85, 90, 95 %) и съотношения 
показват, че стойностите на физикохимичните, термодинамичните и 

термофизичните свойства са различни, обусловено от различните им 
функционални групи. Те следва да се имат предвид при приложение на 
разтвори на изследваните ароматични вещества в системата етанол-вода в 

парфюмерията и ХВП. 
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Tаблица 18 (34). Топлофизични свойства на системата линалил ацетат-етанол-

вода*. 

Етанол,  
% 

Съотношение 
линалил ацетат : 

етанол 

Cp,  
kJ/(mol.K) 

λ.10-3, 
W/(m.K) 

a.10-6,  
m2/s 

µ.1012,  
Pa.s 

ν.1015,  
m2/s 

70 1 : 5 35,90 330,36 10,78 22,51 26,36 

70 1 : 6 33,89 330,37 11,48 26,84 31,61 

70 1 : 7 32,10 330,37 12,15 30,32 35,78 

75 1 : 5 39,00 330,37 9,99 19,99 23,57 

75 1 : 6 37,15 330,37 10,51 22,44 26,52 

75 1 : 7 35,01 330,37 11,21 25,36 30,12 

80 1 : 5 42,69 330,37 9,25 18,65 22,29 

80 1 : 6 39,89 330,37 9,91 21,45 25,66 

80 1 : 7 38,50 330,37 10,38 23,48 28,12 

85 1 : 5 45,56 330,37 8,68 17,48 20,93 

85 1 : 6 43,76 330,38 9,11 19,28 23,26 

85 1 : 7 41,44 330,38 9,64 21,93 26,52 

90 1 : 5 48,85 330,38 8,20 15,38 18,64 

90 1 : 6 46,78 330,38 8,61 17,57 21,42 

90 1 : 7 44,15 330,38 9,19 20,76 25,50 

95 1 : 5 54,79 330,39 7,47 11,40 14,13 

95 1 : 6 52,20 330,39 7,88 12,86 16,02 

95 1 : 7 52,26 330,39 7,91 13,92 17,43 
µ – динамичен вискозитет (Pa.s); ν – кинематичен вискозитет (m2/s); * останалите 
означения са както на табл. 16. 

 

4.4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА 
4.4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КОРИАНДЪР, 

ЛАВАНДУЛА И САЛВИЯ СКЛАРЕЯ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 
Разработени са две моделни рецептури: крем тип масло/вода с етерични 

масла от кориандър, лавандула и салвия скларея (количество 0,1 %) и шампоан 

с етерично масло от лавандула (количество 0,3 %). На козметичните продукти 
са определени някои физични свойства. 

 

Заключение  

Етеричните масла от кориандър, лавандула и салвия скларея са подходящи 
съставки на различни козметични продукти за грижа за кожата на лицето, 

косата и скалпа.  
 

4.4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КОРИАНДЪР В ХВП 
Проучена е възможността за влагане на етерично масло от кориандър в 

млечнокисел продукт.  
Млечнокиселият продукт е получаван по модифицирана технология за 

Българско кисело мляко. Етеричното масло е добавяно в количество 0,4 % 

спрямо пастьоризираното мляко. На получените млечнокисели продукти са 
определени динамика на киселинообразуване, активна киселинност и 
органолептична оценка и сензорен профил. 

Заключение  
Етеричното масло от кориандър е подходяща съставка за млечнокисел 

продукт. 
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V. ИЗВОДИ 

Проведените изследвания и получените резултати позволяват да се 
направят следните изводи: 

1. Характеризирани са български етерични масла от кориандър, лавандула 

и салвия скларея по химичен състав, физични, химични, топлофизични и 
термодинамични свойства. 

1.1. Основните компоненти в етеричното масло от кориандър (над 2 %) са: 

-линалол (50,16 %), камфор (8,30 %), -терпинен (7,35 %), -пинен (7,14 %), 

лимонен (5,19 %), геранил ацетат (5,05 %), p-цимен (2,67 %), камфен (2,37 %) 
и нерол (2,23 %). Изчислени са топлофизичните свойства универсална газова 

константа (58,78 J/(mol.K)), активираща енергия (-2152,04 kJ/mol), специфичен 
топлинен капацитет (7217,96 J/(mol.K)), топлопроводност (0,33 W/(m.K)), 
температуропроводност (1,49 m2/s). Определени са термодинамичните свойства 

специфичен топлинен капацитет и енталпия на основните девет компонента. 
1.2. Основните компоненти в етеричното масло от лавандула (над 2 %) са: 

линалил ацетат (26,19 %), -линалол (21,39 %), -кариофилен (6,80 %), (Z)--
oцимен (6,78 %), терпинен-4-ол (5,01 %), лавандулол ацетат (4,39 %), (E)--

oцимен (3,02 %), (E)--фарнезен (2,73 %), 1-октен-3-ил-ацетат (2,65 %) и -

терпинеол (2,36 %). Изчислени са топлофизичните свойства универсална 

газова константа (49,28 J/(mol.K)), активираща енергия (-1983,88 kJ/mol), 
специфичен топлинен капацитет (6653,97 J/(mol.K)), топлопроводност (0,33 
W/(m.K)), температуропроводност (1,48 m2/s), динамичен вискозитет (28,24.10-9 

Pa.s) и кинематичен вискозитет (31,85.10-9 m2.s). Определени са 
термодинамичните свойства специфичен топлинен капацитет и енталпия на 
основните девет компонента. 

1.3. Основните компоненти в етеричното масло от салвия скларея (над 2 
%) са: линалил ацетат (34,62 %), -линалол (17,67 %), -муролен (8,27 %), -

кариофилен (5,60 %), -иланген (5,18 %), -терпинеол (4,84 %), n-докозан 

(3,00 %) и нерил ацетат (2,34 %). Изчислени са топлофизичните свойства 

универсална газова константа (43,58 J/(mol.K)), активираща енергия (-1796,75 
kJ/mol), специфичен топлинен капацитет (6026,32 J/(mol.K)), топлопроводност 

(0,33 W/(m.K)), температуропроводност (1,49 m2/s), енталпия (179,75 kJ/mol), 
ентропия (-14,34 kJ/(mol.K)), свободна енергия на Гибс (6072,3 kJ/mol). 
Определени са термодинамичните свойства специфичен топлинен капацитет и 

енталпия на основните осем компонента. 
2. Характеризирани са системите етерично масло-етанол-вода при 

различни концентрации на етанол (70, 75, 80, 85, 90, 95 %) и съотношения 

етерично масло:етанол (1:5, 1:6, 1:7). 
2.1. Определени са относителна плътност (0,796 – 0,855 kg/m3), 

повърхностно напрежение (17,379 – 24,680 mN/m), рефракционен индекс (1,379 

– 1,384) и моларна рефракция (11,681 – 14,991.106 m3/mol) на системата 
етерично масло от кориандър-етанол-вода. Определен е химичният състав на 
получените разтвори, като в тях преобладават монотерпенови кислородни 

производни, следвани от монотерпенови въглеводороди, фенил пропаноиди и 
алифатни кислородни производни.  

2.2. Определени са относителна плътност (0,799 – 0,853 kg/m3), 

повърхностно напрежение (13,665 – 19,825 mN/m), рефракционен индекс (1,376 
– 1,383) и моларна рефракция (9,983.106 – 13,208.106 m3/mol) на системата 
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етерично масло от лавандула-етанол-вода. Определен е химичният състав на 

получените разтвори, като в тях преобладават монотерпенови кислородни 
производни, следвани от алифатните кислородни производни и 
монотерпеновите въглеводороди. Изчислени са стойностите на активиращата 

енталпия, ентропия и енергия на Гибс за преходното и крайното състояние. По 
формулата на Уили-Ченг е изчислена вътрешната молекулна дифузия при 
температура (Т = 298,15 К), като стойността на коефициента на дифузия е D = 

56,27.10-9 m2/s. 
2.3. Определени са относителна плътност (0,801 – 0,862 kg/m3), 

повърхностно напрежение (13,624 – 21,006 mN/m), рефракционен индекс (1,374 

– 1,398) и моларна рефракция (12,673.106  – 17,061.106 m3/mol) на системата 
етерично масло от салвия скларея-етанол-вода. Определен е химичният състав 
на получените разтвори, като в тях преобладават монотерпенови кислородни 

производни, следвани от дитерпенови кислородни производни и 
сескитерпенови кислородни производни. Изчислени са стойностите на 
активиращата енталпия, ентропия и енергия на Гибс за преходното и крайното 

състояние. На база стойностите на термодинамичните свойства са получени и 
стойностите за специфичен топлинен капацитет Cp = 8,35 kJ/(mol.K) и 

коефициент на температуропроводност β = 3,35.10-3 К-1. 
3. Характеризирани са основните компоненти линалол и линалил ацетат, 

както и системите ароматично вещество-етанол-вода при различни 

концентрации на етанол (70, 75, 80, 85, 90, 95 %). 
3.1. Определени са относителна плътност, повърхностно напрежение и 

рефракционен индекс на системата линалол:етанол при съотношение 1:3, 1:4 и 

1:5. Изчислени са стойностите на повърхностно напрежение при два вида 
налягане и моларна рефракция. Определени са стойностите на някои 
термодинамични свойства (енергия на Гибс, енталпия и ентропия) и 

топлофизични свойства (специфичен топлинен капацитет, коефициент на 
топлопроводност и температуропроводност). 

3.2. Определени са относителна плътност, повърхностно напрежение и 

рефракционен индекс на системата линалил ацетат:етанол при съотношение 
1:5, 1:6 и 1:7. Изчислени са стойностите на повърхностно напрежение при два 
вида налягане и моларна рефракция. Определени са стойностите на някои 

термодинамични свойства (енергия на Гибс, енталпия и ентропия) и 
топлофизични свойства (специфичен топлинен капацитет, коефициент на 

топлопроводност, температуропроводност, динамичен и кинематичен 
вискозитет). 

4. Проучени са възможности за приложение на етеричните масла в 

козметични и хранителни продукти. 
4.1. Разработени са козметичните продукти – крем тип емулсия масло/вода 

с етерични масла от кориандър, лавандула и салвия скларея (концентрация по 

0,1 %) и шампоан с етерично масло от лавандула (концентрация 0,3 %).  
4.2. Разработен е млечнокисел хранителен продукт с етерично масло от 

кориандър (концентрация 0,4 %).  
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VIII. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 
1. Научно-приложни 

1.1. За пръв път са определени:  
– топлофизични (универсална газова константа, активираща енергия, 

специфичен топлинен капацитет, топлопроводност и температуропроводност) и 

термодинамични свойства (специфичен топлинен капацитет и енталпия) на 
български етерични масла от кориандър, лавандула и салвия скларея и техните 

основни компоненти. 
– физикохимични (относителна плътност, повърхностно напрежение, 

рефракционен индекс и моларна рефракция), термодинамични (активиращата 

енталпия, ентропия и енергия на Гибс) и термофизични свойства (стойностите 
за специфичен топлинен капацитет и коефициент на температуропроводност) 
на системите етерично масло от кориандър-етанол-вода; етерично масло от 

лавандула-етанол-вода и етерично масло от салвия скларея-етанол-вода при 
шест различни концентрации на етанол (70, 75, 80, 85, 90 и 95 %) и три 
съотношения 1:5, 1:6 и 1:7. 

– физикохимични (относителна плътност, повърхностно напрежение и 
рефракционен индекс), термодинамични (енергия на Гибс, енталпия и 
ентропия) и топлофизични свойства (специфичен топлинен капацитет, 

коефициент на топлопроводност и температуропроводност) на системата 
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линалол-етанол-вода и линалил ацетат-етанол-вода при шест различни 

концентрации на етанол (70, 75, 80, 85, 90 и 95 %) и съотношения 1:3, 1:4 и 1:5 
(за линалол) и 1:5, 1:6 и 1:7 (за линалил ацетат). 

 

2. Приложни 
2.1. Разработени са моделни рецептури на: 
– козметичните продукти: крем тип масло/вода с етерични масла от 

кориандър, лавандула и салвия скларея в концентрация по 0,1 %, и шампоан с 
етерично масло от лавандула в концентрация 0,3 %.  

– млечнокисел продукт с разбит коагулум с етерично масло от кориандър в 

концентрация 0,4 %.  
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SUMMARY 

 
The aim of the present dissertation is studies of the properties of the Bulgarian 

essential oils with the opportunities for their application in cosmetics and food 

industry.  

The essential oils from fruit of coriander (Coriandrum sativum L.), flowers of lavender 

(Lavandula angustifolia Mill.), and flowers of clary sage (Salvia sclarea L.) have 

specific physical indicators and chemical composition. 

The oils and their basic components – linalool and linalyl, have the following 

calculations: 

- thermophysical (universal gas constant, activating energy, specific thermal 

capacity, thermal conductivity, and temperature conductivity) and thermodynamic 

properties (specific thermal capacity and enthalpy).   

- physicochemical (relative density, surface tension, refractive index, and molar 

refractivity), thermodynamic (activating enthalpy, entropy, and Gibbs free energy), 

and thermophysical properties (specific thermal capacity, coefficient of thermal 

conductivity, and temperature conductivity) of the systems of essential oil of 

coriander-ethanol-water; essential oil of lavender-ethanol-water, and essential oil of 

salvia sclarea-ethanol-water, with six different concentrations of ethanol (70, 75, 80, 

85, 90, and 95%) and three proportions – 1:5, 1:6, and 1:7. 

- physicochemical (relative density, surface tension, and refractive index), 

thermodynamic (Gibbs free energy, enthalpy, and entropy), and thermophysical 

properties (specific thermal capacity, coefficient of thermal conductivity, and 

temperature conductivity) in the system of linalool-ethanol-water and linalyl acetate-

ethanol-water, with six different concentrations of ethanol (70, 75, 80, 85, 90, and 

95%) and proportions of 1:3, 1:4, and 1:5 (for linalool) and 1:5, 1:6, and 1:7 (for 

linalyl acetate). 

Model recipes have been developed, which can be applied in cosmetics and food 

industry: 

- Cosmetic products: cream, type oil/water, with essential oils of coriander, 

lavender, and salvia sclarea, in a concentration of 0.1%, and shampoo with essential 

oils of lavender, in a concentration of 0.3%. 

- Dairy product with whipped coagulum with coriander essential oil, in a 

concentration of 0.4%. 
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