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СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Синтетичните полимерни мембрани са ключови 

високотехнологични материали, без които е немислимо развитието 

на съвременната биотехнология, фармация, хранително–вкусова 

промишленост, както и много други производства. 

Мембранните процеси намират приложение в практиката, 

поради големите си предимства, а именно: провеждат се без 

фазови превръщания, обикновено при температура на околната 

среда и запазват естествените свойства на разделяните продукти. 

Използваната апаратура при тези процеси е не много сложна и 

компактна.  

В световен мащаб производството на синтетични мембрани 

нараства с около 8%. Това налага разработването на нови (или 

оптимизирани) полимерни мембрани с подобрени химични, 

термични или механични характеристики. Актуалният стремеж за 

разширяване на възможностите на мембранните технологии 

обосновава изследванията за получаване и модифициране на 

класическите ултрафилтрационни полимерни мембрани. 

За нормалното протичане на тези процеси от голямо значение 

е вида на използваната мембрана, която е „сърцето на всеки 



мембранен процес “. Съществуващата, взаимно изключваща се 

зависимост между двете основни характеристики на всяка една 

мембрана –„водопроницаемост“ и „селективност“, предизвиква 

интерес от намирането на нови компонентни състави и методи за 

модификация, с цел създаване на специфични структури, които да 

минимизират тези противоречия. Един от тези методи е вакуумната 

метализация, чрез използването на различни метали или сплави, 

чрез различните времена на експозиция или допълнителен оксиден 

подслой от същите метали или сплави. 

Чрез методите на вакуумна метализация се получават 

материали, съчетаващи добрите експлоатационни свойства на 

металите и полимерите. За практиката изключително интересна 

система за метализация представлява мембранната структура.  

Тази система притежава разнообразни функционални и 

морфологични свойства и резултатите от вакуумната метализация 

може да се окажат интересни спрямо технологичните параметри на 

мембраните. В литературата почти не са намират научни 

съобщения за вакуумна метализация на ПАН мембрани с 

използването на магнетронно разпрашване. Не е разгледан 

въпросът за влиянието на времето на метализация върху 

характеристиките на модифицираните чрез този метод мембрани. 

В изследванията за охарактеризиране на състава и 

структурата на вакуумно метализираните и химически 

метализираните мембрани, успешно са използвани редица 

авангардни методи като: електронна спектроскопия за химичен 

анализ на повърхността (XPS), сканираща електронна микроскопия 

(СЕМ) и атомносилова микроскопия ( АСМ).  

 



ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМА 

Основните цели и задачи на изследванията по този проблем са :  

1. Изследване условията за получаване на метални покрития 

върху ултрафилтрационни мембрани от съполимер на 

акрилнитрил–метилакрилат–2-акриламид-2 метилмепропан- 

сулфоновата киселина и други полимери; 

2. Проследяване на промяните в транспортните и селективни 

характеристики на мембраните чрез вариране на 

концентрациите на металните йони (при химическа 

метализация) в метализиращите разтвори и чрез вариране 

времената на експозиция на металните пари (при вакуумна 

метализация). 

3. Определяне на параметрите на процеса вакуумна 

метализация на полимерните мембрани и ролята на 

предварителното активиране на мембранната повърхност с 

метални оксиди.  

4. Изследване на характеристиките на метализираните 

(химически и вакуумно ) мембрани. Определяне на влиянието 

на метализиращите покрития върху свойствата на 

мембраните. 

5. Изследване устойчивостта на създадените покрития в 

процеса на експлоатация на мембраните. 

6. Проверка на работните характеристики на вакуумно 

метализираните мембраните в една реална мембранна 

система. 

 



ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА 

Ултрафилтрацията (УФ) е мембранен процес, заемащ 

междинно място между обратна осмоза и микрофилтрация. 

Размерът на порите на УФ мембрани варира от 0,05 µm 

(минималният размер на порите в микрофилтрацинни мембрани) до 

1nm (максимален размер на порите при обратноосмотични). Тя се 

използва основно за отделяне на макромолекулни компоненти от 

разтвори, като долната граница на задържаните вещества 

съответства на молекулна маса от няколко хиляди. 

Потокът през ултрафилтрационните мембрани е 

правопропорционален на приложеното налягане-уравнение ( 1 ). 

PKJ           (1) 

където: J - поток през мембраната, m/s; Р - приложеното налягане, Pa; 

К - константата на проницаемост, m3/m2.s.Pa. 

Повечето промишлено произвеждани УФ мембрани се 

получават от полимерни материали по метода на фазовата 

инверсия. Най-често се използват полимери като полисулфон/поли 

(естерсулфон), поливинилиденфлуорид, полиакрилонитрил (и 

съответните съполимери), производни на целулозата (например 

целулозен ацетат), полиимид/поли(естеримид), алифатни 

полиамиди. За процеса УФ е важна устойчивостта на мембраната 

към химични реагенти, необходими за нейното пречистване. 

Използването на мембраните е разчетено така, че да се увеличава 

тяхната устойчивост към високи температури (>100оС), в широк 

интервал на рН (1-14) и спрямо органични разтворители. 

Използваният метод за получаване на мембраните, определя 

и тяхната структура. 



Асиметрична структура се постига по метода на сухо-мокрото 

формиране чрез фазова инверсия. Тя предполага по- висока степен 

на селективност при задържане на определени компоненти и по- 

добра водопроницаемост в процеса на експлоатация на 

мембраните. Като изходен материал служи полимерен разтвор с 

определен състав и свойства. Формирането на ПАН мембраните от 

разтвори се определя от специфичните особености на полимера 

(температурата на топене е по-висока от температурата на 

разлагане). Получаването на мембраните включва следните етапи:  

 Получаване на полимерните разтвори; 

 Филтруване и дегазация на полимерните разтворите; 

 Формиране на мембраните; 

 Термична обработка на мембраните; 

Получаването на еднослойни метални покрития е извършено на 

инсталация “ВУП - 5”. Същата е многофункционална лабораторна 

вакуумна инсталация за термично и електроннолъчево изпаряване, 

производство на ПО “Електрон” – гр. Суми (Украйна). 

Предназначена е за нанасяне на тънки слоеве върху малки образци 

(главно реплики за електронна микроскопия). В горната част на 

камерата с обем 27х10-3m2, централно по оста й е оформен 

уплътнителен възел, в който е монтиран плосък кръгъл магнетрон с 

диаметър на мишената 100 mm. Осигурена е възможност за 

регулиране на положението на магнетрона по височина спрямо 

работната маса .(фиг.1) 



 

 

1 – камера; 2 – електрод високоволтов; 3 – подложка; 4 – магнетрон; 5 

– захранващ източник; 6 – стойка; 7 – въртяща маса; 8 – високоволтов 

източник 

 

Фиг.1. Принципна схема на вакуумната камера на инсталация ВУП-5 

 

За изследване на транспортните характеристики на 

мембраните е използвана ултрафилтрационна лабораторна клетка 

тип SM 165-26 на фирма “Sartorius”, Англия. Тя е снабдена с 

магнитна бъркалка, водна риза и манометър за отчитане на 

работното налягане в нея (фиг.2) 



 

Фиг.2 Ултрафилтрационна лабораторна клетка тип SM 165-26 на фирма 

“Sartorius”, Англия 

 

Методи за изследване на мембранните характеристики 

1. Определяне на водопроизводителност и специфична 

производителност 

За определяне на водопроизводителност на мембраните се 

използва лабораторна клетка на фирма “Sartorius” тип SM 165-26, 

където при дадено налягане от 0,1 до 0,5 МРа на прав и обратен 

ход и се измерва времето,  за което през мембраната преминават 

10 ml дестилирана вода. По този начин се построяват 

хистерезисните криви като функция от налягането  G f P , от които 



се определят експлоатационните характеристики на мембраната. 

Диаметърът на изследваните мембрани е 47 mm. 

Специфична производителност на мембраните се определя 

като се измерва времето, за което през мембраната преминават 10 

ml пермиейт при налягане 0,3 МРа. 

За лабораторен модул „Mini Lab -10”- Дания, специфична 

производителност и селективност на мембраните се определя 

спрямо 100 ml получен пермиейт при налягане 0,3 МРа.  

Водопроизводителност и специфична производителност се 

изчисляват по формула 2: 

.
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b
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S 
       (2) 

където: Vt - обем преминала течност, l; Sb - ефективна площ на 

мембраната,m2; t  - време, h; Jv  - производителност, l/ m2. h 

2. Определяне на селективността на мембраните 

Селективността на мембраните се определя по формула 3: 

o i

o
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R
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        (3) 

където: R-селективност на мембраната, %; Со-начална концентрация, g/l; Сi- 

концентрация на веществото в пермиейт, g/l; 

 За определяне на сепариращата способност на мембраните се 

използват разтвори на калибранти: 

- разтвор на Albumin - 2 g от белтъка се разтварят в 100ml 0,9 

% воден разтвор на NaCl. 

Селективността на мембраните се определя спрямо 10 ml 

пермиейт получен при налягане 0,3 МРа на лабораторна клетка на 

фирма “Sartorius” тип SM 165-26. 



Концентрацията на калибранти е определена по метода на 

стандартната права с използване на абсорбционен спектрален 

анализ. 

3. Абсорбционен спектрален анализ 

За определяне селективността на мембраните е използван 

абсорбционен спектрален анализ. Изследванията са проведени в 

ултравиолетовата и видима област на спектъра на апарат 

„Unicam”8625 UV/VIS - Франция.  

Екстинкцията на белтъците се измерва спрямо 0,9% разтвор 

на NaCl (празна проба) без обработка на пробите при дължина на 

вълната: 

- за албумин λ = 280 nm 

4. Сканираща електронна микроскопия 

За качествено охарактеризиране структурата на мембраната е 

използвана СЕМ. Изследванията са проведени на апарат JSM-5510 

на фирмата “JEOL”- Япония с  катодно разпрашаване. 

Обработваните проби от мембрани са покривани със злато. 

5.Измерване на обемна проводимост 

За определяне на обемната проводимост на мембраните е 

използван четириточковия метод на Ван–дер-Пол. Използван е 

източник на прав ток ТЕС 20 и Мултимел ВМ 518. 

6. XPS анализ 

За присъствието и относителните количества на различни 

химични елементи, функционални групи и повърхността на 

мембраните е използван XPS анализ. 

 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО  

 

Вакуумното метализиране на мембраните има за цел да 

промени транспортните и селективни характеристики на 

мембраните, което да ги направи приложими за решаването на 

конкретни задачи. От друга страна различните режими на 

вакуумна метализация ( времената на експозиция ) довеждат до 

формирането на метален слой върху полимерната повърхност на 

мембраната. Този слой се оказва определящ за характеристиките 

на мембраните, в ролята на втори селективен слой на вече 

формираната мембрана. 

В работи II.A.1, II.A.2, II.A.3 и II.A.4 използваните мембрани са 

тип УФ 60000. Те са получени в лабораторни условия по 

фазовоинверсионния метод, известен като метод на Loeb. 

Металните покрития са получени във вакумна инсталация BUP-5 

/Русия/, като е разпрашвана сплавна мишена на основата на хром–

никел-титан в съотношение 18:9:1. 

Предварително са изследвани възможностите за обработка на 

полимерната структура с различни химически компоненти. За 

нашите експерименти достатъчно ефективни се оказаха алкалните 

и солнокисели разтвори на SnCl2.2H2O с различни концентрации, 

наречени модифициращи системи. 

С нарастване времената на отлагане на никел-хромовата сплав 

или чист алуминий, от разпрашваната мишена се избиват по-голям 

брой атоми, които навлизат в селективния слой на мембраната. 

Това от своя страна предполага уплътняване на този слой, 

довеждащо до понижаване на водопроницаемостта на 

метализираните мембрани и респективно до нарастване на 



стойностите на специфичната селективност спрямо използвания 

калибрант. Влиянието, както на времената за отлагане на 

покритията от никел-хромовата сплав или алуминий, така и на 

ролята на модифициращите разтвори, водят до логични изменения 

в проницаемостите и селективностите на метализираните мембрани 

спрямо калибранта Albumin.  

Проследено е влиянието, както на различните времена на 

разпрашване на сплавта или чистия метал, така и използването на 

междинен метал - оксиден подслой, върху транспортните и 

селективни характеристики на вакуумно метализираните мембрани. 

Доказано е влиянието на директното вакуумно метализиране върху 

транспортните и селективни характеристики на мембраните. 

Вакуумното метализиране може да се използва за създаване на 

композитни ултрафилтрационни полимерни мембрани, чиито 

структури ,транспортни и селективни характеристики зависят от 

предварителната модификация на полимерната повърхност и от 

времето на метализиране. 

В работи II.A.5, II.A.6, II.A.7, II.A.8, II.A.9, II.A.10 са изследвани 

промените в работните характеристики на мембраните след тяхното 

вакуумно метализиране, като тук съществено внимание е отделено 

на полимерния състав на мембраните и количеството на 

добавените соли в полимерните разтвори, от които са формирани 

ултрафилтрационните мембрани. На практика използването на 

полимерна смес PAN-PMMA е избрана с цел получаване на 

едропориста структура, която да бъде модифицирана и 

стабилизирана с метализацията на мембранната повърхност. 

Използваните мембрани имат следния полимерен състав: 

- 16.25 mass % PAN, 0.25 mass % PMMA, CuSO4.5H2O-2.50 g/l; 

- 14.25 mass % PAN, 2.25 mass % PMMA; 



- 16.25 mass% PAN, 0.25 mass% PMMA, CuSO4.5H2O – 1.50 

mass %; 

Тук е мястото да отбележим, че провежданите от нас 

изследвания се отличават значително от процесите на метализация 

на една гладка полимерна повърхност. При всяко положение 

физичните процеси протичащи на границата полимер метал, ще 

зависят от формата и структурата на повърхността, много повече от 

свойствата и функционалността на полимерния материал. 

Освен времената на метализация е изследвани и ролята на 

междинния подслой. Този кислороден подслой повишава силата на 

адхезионната връзка между полимера и металното покритие. Той е 

получен от същата сплав, използвана за получаването на желаното 

метално покритие в същата вакуум камера, но разпрашване се 

осъществява в среда от кислород, а не от аргон.  

От експлоатационна гледна точка, най-важни са постоянството в 

параметрите на процеса. Изследвана е устойчивостта на 

метализираните мембрани при промиване на поровата структура. 

При експлоатацията на мембрани без оксиден подслой 

селективността на мембраните бавно се понижава, или в резултат 

на действието на налягането, или поради действието на водния 

поток. Незначителната промяна в селективността на мембраните на 

практика е важен проблем, който определя тяхната нестабилност 

във времето. 

При мембрани с наличие на оксиден подслой (II.A.8, II.A.9) 

селективността остава постоянна и образувания филм е с висока 

устойчивост при механично въздействие. Това показва, че 

метализацията на повърхността играе ролята и на фиксатор на 

порите в селективния слой на мембраната и не разрешава 

полимерна контракция в процеса на изсушаването. 



В II.A.10 е изследвана промяната на специфичната ензимна 

активност на ензима уреаза, извлечен от соево брашно, 

използвайки вауумно метализирани полимерни мембрани със 

същия полимерен състав, както в работа II.A.5 и активирана 

повърхност с алкален разтвор на калаен дихлорид. 

Изолирането и пречистването на ензимите е многостепенен 

процес, който се определя както от физикохимичните им свойства, 

така и от свойствата на техните източници за получаване. Основен 

критерий при избора на метод за пречистване на даден ензим е 

ниската степен на инактивиране. Не съществува универсален 

метод, еднакво приложим за изолиране и пречистване на всички 

ензими. С пречистването в нашия случай целим да изолираме 

ензима уреаза от другите ензими, неензимни белтъци и други 

белтъци съдържащи се в соевото брашно чрез процесите утаяване 

и диафилтрация. В хода на пречистването се увеличава 

относителният дял на ензимния белтък в общата маса на белтъка, 

т.е. повишава се неговата специфична активност.  

Доказана е възможността за използване на мембраните в режим 

на диафилтрация при концентриране и повишаване на 

специфичната ензимна активност на уреаза, като активността 

достига до 4,80 U/cm2  и 5,18 U/cm2, при нарастващи времена на 

вакумна метализация. 

При използваните от нас мембрани в процеса диафилтрация, 

извършена на няколко етапа специфичната ензимна активност на 

уреаза и интензитета на пречистване се определя в зависимост от 

степента на метализация на мембраните. 

В работа II.A.11 като модифицираща сол е добавен LiNO3 с цел 

да се променят характеристиките на „чистата“ – неметализирана и 

немодифицирана мембрана и чак тогава да се търси промяна в 



работните характеристики на мембраната, вследствие на 

магнетронното разпрашване на хром- никеловата сплав. 

Получаването на мембрани в присъствието на литиеви соли в 

полимерните разтвори на практика създава условия полимерния 

разтвор по структура и състав да се доближи близко до фазовата 

граница разтвор-твърда фаза и скоростта на фазовия преход да 

бъде чувствително намалена. При тези условия се формират 

структури с понижена производителност в резултат на наличието на 

много финни на повърхността пори. Установени са същите 

закономерности, както в предходните разработки, което 

потвърждава ефекта от нарастването на времената на разпрашване 

върху водопроницаемостта и селективността на изследваните 

мембрани. 

Мембраните получени с участието на ПВХ (II.A.12 и II.A.13) 

притежават по-ниска производителност, което се определя от по-

малките по размер пори върху мембраната. Това определя по-

плътната повърхност на мембраната, а от там и различната 

структура, формирана в процеса на метализация.  

Причината за понижението на водопроницаемостите при 

нарастващите времена на експозиция на сплавта, трябва да се 

търси в по-големия брой атоми “ избити “ от мишената при по-

високите времена на метализация, които формират върху 

мембраната метален слой с по - голяма дебелина .Този по-дебел 

метален слой води до уплътняване селективния слой на 

мембраните и от тук до незначително занижаване на 

производителността на мембраните. 

В работи II.A.14 и II.A.15 се изследват същите закономерности, 

както в предходните разработки, но разпрашваната мишена има 

следния състав Хром – Никел 80:20. 



При използването на оксиден подслой на практика се 

осъществяват няколко наноструктурни слоя, които се наслагват и 

образуват единна структурна система. Тази система напълно 

променя дифузиония слой на мембраните, което се отразява върху 

техните основни параметри. Взаимното влияние на нарастващите 

времена на метализация и металоксидния подслой довеждат до 

повишаване на сепариращата способност на метализираните 

мембрани и респективно до намаляване на тяхната специфична 

производителност, която остава по-висока от тази на „чистата 

мембрана“. 

В разработки II.A.16 и II.A.17 използваните мембраните са 

получени по сухо-мокър фазовоинверсионен метод от 16%-ен 

полимерен разтвор на полиакрилонитрил (ПАН) и 

диметилсулфоксид (ДМСО). ПАН е троен съполимер със състав: 

акрилонитрил (АН), метилакрилат (МА) и 2-акриламид-2-

метилпропансулфонова киселина (SAMPS) в съотношение: 90.6 : 

8.1 : 1.3 със средна молекулна маса – 58 000 g/mol. Проследени са 

промените в експлоатационните характеристики на същите 

мембрани ( след вакуумна метализация с желязо–хром–никелна 

сплав).  

Резултатите показват възможността вакумната метализация 

да се използва като метод за фиксация на селективния слой на 

мембраните. В зависимост от времето за метализация се оформя 

метална структура с видимо различна плътност и дебелина, която 

може да се използва за корекция на селективните и транспортни 

характеристики на мембранната структура, така че да бъдат 

използвани и за специфични приложения - в процеса КОУФ.  

 



 

ПОЛУЧЕНИ НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ 

 

1. Доказана и системно е оценена възможността за контролиране 

на водопроницаемостта и селективността на асиметричните 

композитни ултрафилтрационни мембрани чрез използването 

на добавени соли, други полимери в състава на мембраната. 

Те обуславят разширяване на приложението на мембраните за 

разделяне на образци с различна молекулна маса. 

2. Изяснена е ролята на редица фактори върху структурата и 

характеристиките на мембраните, а именно:  

- вакуумна метализация – вид на разпрашваната сплав, 

време на разпрашване на славта, наличие или отсъствие на 

допълнителен подслой от оксиди на основната сплав; 

- химическа метализация – време на метализацията, 

концентрация на разтворите, с който се извършва 

модифицирането; 

- предварителна активация на полимерната повърхност, 

гарантираща последваща успешна метализация ( вакуумна 

и химическа ) – време на активиране на повърхността, 

състав и концентрация на сенсибилизиращите разтвори. 

3. Откроени са специфичните нови свойства, които придобиват 

мембраните вследствие на метализацията, независимо дали е 

вакуумна или химическа. 

4. Разработени са рецептури за формиране на мембрани с 

оптимални работни характеристики, които могат да се 

контролират в зависимост от потенциалното приложение. 



5. Представена е възможността вакумната метализация да се 

използва като метод за фиксация на селективния слой на 

мембраните. В зависимост от времето за метализация се 

оформя метална структура с видимо различна плътност и 

дебелина, която може да се използва за корекция на 

селективните и транспортни характеристики на мембранната 

структура, така че да бъдат използвани и за специфични 

приложения - в процеса КОУФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ ОТ ГРУПА А.  

РАВНОСТОЙНИ НА МОНОГРАФИЧЕН ТРУД ПУБЛИКАЦИИ В 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ  

НА ТЕМА „ Вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни 
мембрани“  

II.A.1 Slavova V., Vacuum metallization of ultrafiltering polymer membranes, Indian 

Journal of Applied Research ,India, 2014, volume 4, issue 1, pp.27-29, ISSN 2249-

555X., IF 2,16 

Were studied the performance of the composite ultrafiltration membranes which are 

vacuum metallized, using magnetron sputtering of an aluminum alloy. For the sake of good 

adhesion between the polymer membrane and the metal coating is performed prior to 

modification of the polymer surface of the membrane. It has been shown, as the influence of 

the time of sputtering on the alloy and the selective transport properties of the membranes 

and the effect of the additional metal oxide sublayer. Used ultafiltering membranes are type 

60000. One method for the preparation of polymer membranes is the phase inversion. The 

membranes are formed in laboratory conditions through a phase-inversion method, more 

popular as the methods of Loeb. In order to activate the polymer’s surface and to increase 

the adhesion connection between the polymer membrane and the metal cover is made a 

preliminary modification with alkaline solutions of SnCl2.2H2O. 

II.A.2 Славова В., Изследване влиянието на вакуумната метализация върху 

характеристиките на полимерни мембрани, Разград, Конференция с 

международно участие, Научни трудове на Русенски Университет „Ангел 

Кънчев “, том 52, серия 10.1, Химични технологии, 2013, стр.193-196, ISSN 

1311-3221 

В настоящата разработка са изследвани транспортните и селективни 

характеристики на вакуумно метализирани композитни ултрафилтрационни 

мембрани, с цел да им бъдат предадени желани свойства, което да ги направи 

приложими за конкретни оптимизационни задачи. 

Използваните мембрани са тип УФ 60000. Те са получени в лабораторни условия 

по фазовоинверсионния метод, известен като метод на Loeb. Металните 

покрития са получени във вакумна инсталация BUP-5 /Русия/, като е разпрашвана 

сплавна мишена на основата на хром–никел-титан в съотношение 18:9:1.  

Предварително бяха изследвани възможностите за обработка на полимерната 

структура с различни химически компоненти. За нашия експеримент достатъчно 

ефективна се оказа водната система от 50 g/l SnCl2.2H2O, 75 g/l NaOH и 90 g/l 

KNaC4H4O6.4H2O –нар.модифицираща система I и 100 g/l SnCl2.2H2O и 50 g/l HCl-нар. 

модифицираща система II.  



С нарастване времената на отлагане на никел-хромовата сплав от 

разпрашваната мишена се избиват по-голям брой атоми, които навлизат в 

селективния слой на мембраната. Това от своя страна предполага уплътняване на 

този слой, довеждащо до понижаване на водопроницаемостта на метализираните 

мембрани и респективно до нарастване на стойностите на специфичната 

селективност спрямо използвания калибрант. Влиянието, както на времената за 

отлагане на покритията от никел-хромовата сплав, така и на ролята на 

модифициращите разтвори, водят до логични изменения в проницаемостите и 

селективностите на метализираните мембрани спрямо калибранта Albumin. 

Вакуумното метализиране може да се използва за създаване на композитни 

ултрафилтрационни полимерни мембрани, чиито структури ,транспортни и 

селективни характеристики зависят от предварителната модификация на 

полимерната повърхност и от времето на метализиране. 

II.A.3 Славова В., Транспортни и селективни характеристики на вакуумно 

метализирани ултрафилтрационни, Сливен, Национална конференция с 

международно участие Сливен 2013, сп. Машиностроене и Машинознание, 

година VIII, кн.2, 2013, стр.15-18, ISSN 1312-8612. 

Целта на настоящата разработка е изследване на експлоатационните 

характе-ристики на вакуумно метализирани композитни ултрафилтрационни 

мембрани - тип УФ 60000, получени в лабораторни условия по фазовоинверсионния 

метод, известен като метод на Loeb. Металните покрития са получени във 

вакумна инсталация BUP-5 /Русия/, като е разпрашвана сплавна мишена на 

основата на хром–никел-титан в съотношение 18:9:1. Едно от условията за по - 

ефективен процес на метализация е предварителната модификация на 

полимерната повърхност с цел нейното активиране. Предварително бяха 

изследвани възможностите за обработка на полимерната структура с различни 

химически компоненти. За условията на нашия експеримент достатъчно 

ефективна се оказа водната система от 50 g/l SnCl2.2H2O, 75 g/l NaOH и 90 g/l 

KNaC4H4O6.4H2O. С нарастване на времената на отлагане на тънките слоеве върху 

мембраните от 5 s до 25 s водопроницаемостта им намалява, което се дължи на 

уплътняване на поровата структура. Това се потвърждава и от резултатите при 

изследване на селективността и производителността на мембраните спрямо 

калибранта – Albumin. 

Изследвайки водопроницаемостите на мембраните, първоначално 

модифицирани с киселия разтвор на станохлорида, се наблюдава закономерност, 

както и при използването на други разтвори за активиране на полимерната 

повърхност. Измененията на производителностите и селективностите на 



метализираните мембрани спрямо калибранта Albumin, напълно потвърждават 

резултатите от водопроницаемостта и влиянието както на времената за 

отлагане на покритията от никел-хромовата сплав, така и на ролята на 

модифициращите разтвори. Наблюдаваната тенденция не зависи от състава на 

използваните модифициращи системи, а от нарастващите времена на отлагане 

на покритията.  

Магнетронното разпрашване във вакуум може да се използва за създаване на 

композитни ултрафилтрационни полимерни мембрани, чиито структури и 

експлоата-ционни характеристики зависят от предварителна обработка на 

полимерната повърхност и от времето за отлагане на покритията.  

II.A.4 Славова В., Ст. Петров, С. Ламбов, Експлоатационни характеристики на 

вакуумно метализирани ултрафилтрационни полимерни мембрани, Каварна, 

Национална конференция с международно участие, „Образователни 

технологии 2013“, 2013, сп. Известия, том 24, стр.397-401. 

В настоящата работа са изследвани експлоатационните характеристики 

на ултрафилтрационни полимерни мембрани са тип УФ 60000, вакуумно 

метализирани, чрез използването на магнетронно разпрашване на желязо-хром- 

никелова сплав. С цел повищаване на адхезията между полимера и металното 

покритие е извършена предварителва модификация на мембраните с различни 

разтвори. За тази предварителна модификация е използван алкален разтвор на 50 

g/l SnCl2.2H2O. Проследено е влиянието на различните времена на разпрашване на 

сплавта и използването на междинен метал - оксиден подслой върху 

транспортните и селективни характеристики на вакуумно метализираните 

мембрани. Доказано е влиянието на директното вакуумно метализиране върху 

транспортните и селективни характеристики на мембраните. 

II.A.5 Slavova V., St. Petrov, G. Priniotakis, A study on the change of transport and 

selective properties of ultrafiltration polymer membranes after vacuum metallization 

with iron-chromium-nikel alloy, International scientific conference, Oradea, May 

24-25, 2013, volume XIV, №2, pp.137-142, ISSN 1843-813X. 

Polyacrylonitrile ( PAN ) ultrafiltration ( UF ) membranes are prepared by the phase 

inversion in a wet process. PAN I(16.25 mass % PAN, 0.25 mass % PMMA, CuSO4.5H2O-

1.5 g/l ) and PAN II ( 14.25 mass % PAN, 2.25 mass % PMMA) membranes has the typical 

asymmetric structure. The possibility for vacuum metallization of ultrafiltration polymer 

membranes with iron-chromium-nickel alloy was studied after preliminary modification with 

Sn2+ in acid medium. The influence of pre-modification of polymer surface before the actual 

vacuum metallizing. The change of transport and selective characteristics of the vacuum 



metal coated membranes was studied, as well as the durability of the vacuum obtained 

coating during membrane performance. The metal coating was prepared by magnetron 

sputtering of iron – chromium – nickel alloy ( H18N9T ).The surface properties were 

investigated by scanning electron microscopy ( SEM ) 

II.A.6 Slavova V., St. Petrov, M. Baeva, A study on the change of transport and 

selective properties of ultrafiltration polymer membranes after vacuum metallization, 

International scientific conference – Modern technologies in the food indusrty, 

Moldova, November 1-3, 2012, volume II, №2, pp.146-151, SBN 978-9975-80-646-

6. 

The possibility for vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron-

chromium-nickel alloy was studied after preliminary modification with Sn2+ in acid medium. 

PAN I(16.25 mass % PAN, 0.25 mass % PMMA, CuSO4.5H2O-2.50 g/l ) and PAN II ( 14.25 

mass % PAN, 2.25 mass % PMMA) membranes has the typical asymmetric structure. The 

change of transport and selective characteristics of the vacuum metal coated membranes 

was studied, as well as the durability of the vacuum obtained coating during membrane 

performance.  

II.A.7 Slavova V., Scientific research of the influence of the vacuum metalling over 

the operational characteristics of the ultrafiltering polymer, Global Research 

Analysis ,India, 2013,volume 2, issue 9, pp.40-41, ISSN 2277-8160.IF 1,54 

The transport and selective characteristics of the vacuum metalling ultrafiltering 

polymer membranes are investigated. Magnetronic spread of the iron – chrome – nickel alloy 

in made and is traced the influence of the time of exposition of the same alloy over the 

characteristics of the membranes. The influence of the additional metal – oxide sub-layer is 

read, in the form of intermediate sub-layer. The obtained membranes have the following 

composition PAN – 16.25 mass%, PMMA – 0.25 mass%, CuSO4.5H2O – 1.50 mass %. In 

order to activate the polymer’s surface and to increase the adhesion connection between the 

polymer membrane and the metal cover is made a preliminary modification with alkaline and 

salt-acid solutions of SnCl2.2H2O. 

II.A.8 Славова В., Ст. Петров, Ц. Узунов, Изследване на характеристиките на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани вакуумно метализирани с хром-

никел, Международна научна конференция Стара Загора 5-6 юни 2008. 

Изследвана е възможността за вакумнно метализиране на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани с полимерен състав: 16.25 mass % ПАН, 

0.25 mass % ПММК, 1.50 g/l CuSO4.5 H2O – нар. мембрана I и мемрбана II с полимерен 

състав – 16.25 mass % ПАН, 0.25 mass % ПММК, 2.00 g/l CuSO4.5H2O. 



За получаване на металните покрития е разпрашвана магнетронна желязо- 

хром-никелова сплав. 

С цел по-добрата адхезия мехду полимера и металното покритие е 

извършена предварителна активация на мембранната повърхност със 

солнокисели разтвори на SnCl2.2H2O. 

Проследена е промяната в транспортните и селективни характеристики на 

мембраните и устойчивостта на създадените метални покрития в процеса на 

експлоатация на мембраните в реални системи в режим на ултрафилтрация. 

II.A.9 Slavova V., St. Petrov, M. Baeva, Vacuum metallization of ultrafiltration 

polymer membranes with iron-chromium-nikel alloy, The journal of Almaty 

technological university, Алматы, 2012, Issue 6, pp.74-80, ISSN 2304-5686. 

Polyacrylonitrile ( PAN ) ultrafiltration ( UF ) membranes are prepared by the phase 

inversion in a wet process. PAN membranes have the typical asymmetric structure. The 

possibility for vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron-chromium-

nickel alloy was studied after preliminary modification with Sn2+ in basic medium. PAN 

I(16.25 mass % PAN, 0.25 mass % PMMA, CuSO4.5H2O-1.50 g/l ) and PAN II ( 16.25 

mass % PAN, 0.25 mass % PMMA, CuSO4.5H2O-2.0 g/l ) membranes has the typical 

asymmetric structure. 

The influence of pre-modification on polymer surface before the actual vacuum 

metallization is a prerequisite for successful metallization. The change of transport and 

selective characteristics of the vacuum metal coated membranes was studied, as well the 

durability of the vacuum obtained coating during membranes performance. 

The metal coating was prepared by magnetron sputtering of iron – chromium – nickel 

alloy ( H18N9T ).The surface properties were investigated by scanning electron microscopy ( 

SEM ). 

II.A.10 Славова В., Ст. Петров, Използване на вакуумно метализирани 

ултрафилтрационни мембрани за повишаване на специфичната ензимна 

активност на уреаза, извлечена от соево брашно, Разград, Конференция с 

международно участие, Научни трудове на Русенски Университет „Ангел 

Кънчев “, том 52, серия 10.1, Химични технологии, 2013, стр.152-156, ISSN 

1311-3221. 

Проследена е промяната на специфичната ензимна активност на ензима 

уреаза, извлечен от соево брашно, използвайки вауумно метализирани полимерни 

мембрани. Използваните мембрани имат следния полимерен състав: ПАН-16.25 

mass%, ПММК-0.25 mass%, CuSO4.5H2O-1.50 g/l. Те са получени по метода на 

фазова инверсия в лабораторни условия. С цел предварителна активация на 

полимерната повърхност, предполагаща и по-добрата адхезия между полимера и 



метализиращото покритие, мембраните бяха обработени с разтвори, имащи 

следния стехиометричен състав: 50 g/l SnCl2.2H2O, 90 g/l K-Na- тартарат, 75 g/l 

NaOH. 

Металните покрития са получени във вакумна инсталация BUP-5 /Русия/, 

като е разпрашвана плоска мишена от желязо-хром-никелова /Fe-Cr-Ni/ сплав 

(Х18Н9Т) с размери ø 100 х 10mm. Използвани са три времена на отлагане на 

покритията: 5, 15, 25 s.  

Изолирането и пречистването на ензимите е многостепенен процес, който 

се определя както от физикохимичните им свойства, така и от свойствата на 

техните източници за получаване. Основен критерии при избора на метод за 

пречистване на даден ензим е ниската степен на инактивиране. Не съществува 

универсален метод, еднакво приложим за изолиране и пречистване на всички 

ензими. С пречистването в нашия случай целим да изолираме ензима уреаза от 

другите ензими, неензимни белтъци и други белтъци съдържащи се в соевото 

брашно чрез процесите утаяване и диафилтрация. В хода на пречистването се 

увеличава относителният дял на ензимния белтък в общата маса на белтъка, т.е. 

повишава се неговата специфична активност.  

Доказана е възможността за използване на мембраните в режим на 

диафилтрация при концентриране и повишаване на специфичната ензимна 

активност на уреаза, като активността достига до 4,80 U/cm2  и 5,18 U/cm2, при 

нарастващи времена на вакумна метализация. 

При използваните от нас мембрани в процеса диафилтрация, извършена на 

няколко етапа специфичната ензимна активност на уреаза и интензитета на 

пречистване се определя в зависимост от степента на метализация на 

мембраните. 

II.A.11 Slavova V., St. Petrov, M. Baeva, Transport and selective characteristics of 

ultrafiltration polymer membranes vacuum coated with chromium-nikel alloy, 

Materials of international research and practice conference „Innovative 

development of food, light and hospitality industry“, Алматы, 2013, pp.318-321, 

ISBN 978-601-263-193-7. 

The possibility to metallize ultrafiltration polymer membranes under vacuum with iron 

chromium-nickel alloy was studied. The membranes were preliminarily modified with 

SnCl2.2H2O in alkali medium. The change of the transport and selective properties of the 

vacuum coated membranes was determined, as well as the stability of the metal coating 

under operation. 

The membranes used for these experiments were prepared under laboratory 

conditions by the phase-inversion method, known also as the method of Loeb. 



The process of metallization is related to a number of special features determined by 

the type of the polymer material of the membrane and the method by which the metal coating 

was formed The membrane had the following composition: polyacrylonitrile (PAN) -14.25 

mass%, polymethylmethacrylate (PMMA) – 2.25 mass%, 
3LiNO - 0.10 mass%, 2H O - 

0.20 mass% in dimethylformamide. 

II.A.12 Славова В., Ст. Петров, Ц. Узунов, Изследване на производителността и 

селективността на ултрафилтрационни полимерни мембрани вакуумно 

метализирани с хром-никел, сп. Известия на СУБ - Сливен, том 10 ,2006, 

стр.20-23. 

Изследвана е възможността за вакумнно метализиране на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани с полимерен състав: 14.25 mass % ПАН, 

0.50 mass % ПВХ. Изледваните мембрани са получени в лабораторни условия по 

фазово- инверсионния метод. 

За получаване на металните покрития е разпрашвана магнетронна желязо- 

хром-никелова сплав. Първоначално мембранната структура бе активирана с 

алкален разтвор на SnCl2.2H2O. 

Доказани са промените в характеристиките на мембраните, обусловени от 

влиянието на допълнителния металоксиден подслой. Проследена е промяната в 

транспортните и селективни характеристики на мембраните и устойчивостта на 

създадените метални покрития в процеса на експлоатация на мембраните в 

реални системи в режим на ултрафилтрация. 

II.A.13 Slavova V., St. Petrov, Characteristics of vacuum metallized ultrafiltration 

polymer membranes, сп. Известия на ТУ, 2014, кн.1, стр.15-19, ISSN 1312-3920. 

Изследвани са характеристиките на вакумнно метализирани 

ултрафилтрационни полимерни мембрани с полимерен състав: 14.25 mass % ПАН, 

2.25 mass % ПММК. За получаване на металните покрития е разпрашвана 

магнетронно желязо- хром-никелова сплав. С цел по-добрата адхезия мехду 

полимера и металното покритие е извършена предварителна активация на 

мембранната повърхност с алкален разтвор на SnCl2.2H2O. 

Проследена е промяната в транспортните и селективни характеристики на 

мембраните в зависимост от времената на метализация на мембраните, 

отчетено е влиянието на допълнителния металоксиден подслой и устойчивостта 

на създадените метални покрития в процеса на експлоатация на мембраните в 

режим на ултрафилтрация. 



II.A.14 Славова В., Ст. Петров, С. Ламбов, Н. Иванов, Н. Иванова, 

Експлоатационни характеристики на композитни ултрафилтрационни 

мембрани, получени чрез магнетронно разпрашване на никел-хромови сплави 

върху полимерни подложки,сп. Машиностроене и Машинознание, година VII, 

кн.2, 2011, стр.88-91, ISSN 1312-8612. 

Изследвани са някои експлоатациони характеристики на композитни 

ултрафилтрационни мембрани, получени чрез магнетронно разпрашване на сплавна 

никел-хромова мишена (съотношение никел-хром = 80:20) върху полимерна 

подложка. Използваната мембрана има следния полимерен състав: 14.25 mass % 

ПАН, 2.25 mass % ПММК. Предварителната обработка на полимерната повърхност 

е извършена с два вида модифициращи системи – алкална и солнокисела. 

Показано е влиянието на времето на отлагане върху транспортните и 

селективните характеристики на мембраните и дебелината на покритията. 

Доказано е повишаване на селективността на вакуумно метализираните мембрани 

спрямо глобуларни белтъци, какъвто е серумът Albumin. 

II.A.15 Славова В, Н. Иванов, Д. Димитров, П. Петров, Вакуумна метализация 

на ултрафилтрационни полимерни мембрани – изследване и приложение, 

International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 

, 2015, Vol.21, стр.27 – 30,  ISSN 1310-8271. 

Изследвана е възможността за вакуумна метализация на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани. Използваните мембраните имат 

следния полимерен състав: ПАН-17.25 mass%, ПВХ-0.25 mass%, MgSO4 -0.50 mass%. 

Проследени са промените в транспортните и селективни характеристики на 

метализираните мембрани, използвайки постояннотоково магнетронно 

разпрашване на желязо-хром-никелова сплав. С цел по-добра адхезия между 

полимерната мембрана и металното покритие е извършена предварителна 

модификация на полимерната повърхност на мембраната с алкохолен разтвор на 

SnCl2.2H2O. Доказано е приложението на така метализираните мембрани в процеса 

диафилтрация с цел повишаване на специфичната ензимна активност на ензима 

уреаза, извлечен от соево брашно. 

II.A.16 Митева М., В. Славова, Ст. Петров , Структурна фиксация и приложение 

на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани, Разград, 

Конференция с международно участие, Научни трудове на Русенски 

Университет „Ангел Кънчев “, том 54, серия 10.1, Химични технологии, 2015, 

стр.157-161, ISSN 1311-3221. 



В настоящата разработка използваните мембраните са получени по сухо-

мокър фазовоинверсионен метод от 16%-ен полимерен разтвор на 

полиакрилонитрил (ПАН) и диметилсулфоксид (ДМСО). ПАН е троен съполимер 

със състав: акрилонитрил (АН), метилакрилат (МА) и 2-акриламид-2-

метилпропансулфонова киселина (SAMPS) в съотношение: 90.6 : 8.1 : 1.3  със средна 

молекулна маса – 58 000 g/mol, продукт на фирма „Лукойл-Нефтохим”-България. 

ДМСО.  

Проследени са промените в експлоатационните характеристики на същите 

мембрани ( след вакуумна метализация с желязо – хром – никелна сплав).  

Представените резултати показват възможността вакумната 

метализация да се използва като метод за фиксация на селективния слой на 

мембраните. В зависимост от времето за метализация се оформя метална 

структура с видимо различна плътност и дебелина, която може да се използва за 

корекция на селективните и транспортни характеристики на мембранната 

структура, така че да бъдат използвани и за специфични приложения - в процеса 

КОУФ.  

II.A.17 Slavova V., M. Miteva, St. Petrov , Modification by vacuum metallization of 

composite PAN membranes - conditions, mechanism and structure, International 

Journal of Reasearch in Advent Technology, 2016, Issue 11,volume 5, pp.24-28, 

E-ISSN 2321-9637, IF 5,15 

Polyacrylonitrile ultrafiltration membranes obtained by phase inversion from 16 

mass% solution of polyacrylonitrile (PAN) and dimethylsulfoxide (DMSO) were vacuum 

metalized for different exposition periods. It was found from the studies carried out on their 

selectivity (φ,%) and permeability (J, l/m2.h) towards water and calibrant, scanning electron 

microscopy (SEM) and atomic-force microscopy (AFM) that the metallization can 

successfully replace the thermal treatment used to stabilize the membrane structure during 

operation. 

Depending on the metallization duration, metal layers of different densities and 

thicknesses were deposited which can be further used for modification of the selective and 

transport characteristics of the membrane. The optimal metallization time was determined to 

be 15 sec. with effective values of permeability – 33 l/m2.h and selectivity towards albumin – 

80%. 

 

 

 



РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ ОТ ГРУПА B.  

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЪН РАВНОСТОЙНИТЕ НА МОНОГРАФИЧЕН 
ТРУД 

Химическа метализация на ултрафилтрационни полимерни мембрани 

II.В.1 Петров Ст., В. Славова, Химическа модификация на ултрафилтрационни 

полимерни мембрани с метални катиони, Научна конференция с 

международно участие Стара Загора 2005, 2-3 юни 2005, том I, Технически 

науки, Химия, Физика, стр.470-475. 

В настоящата статия е изследвана възможността за химическа 

модификация на ултрафилтрационни полимерни мембрани. Използваните мембрани 

са тип УФ – 60000 и са получени в лабораторни условия по фазово – инверсионния 

метод ( известен като метод на Loeb ). 

Химическата модификация е осъществена с разтвори на CuSO4. 5H2O, 

варирайки неговата концентрация от 7 до 49 g/l.  

За осигуряване на по - добрата адхезия между полимерната мембрана и 

разтворите за химично помедняване е осъществена предварителна активация на 

мембранната повърхност с алкални, солнокисели и алкохолни разтвори на 

SnCl2.2H2O с различни концентрации. 

Определени са водопроницаемостите, селективностите и 

производителностите спрямо калибранта Albumin. 

Доказано е, че създадената моодифицирана мембранна структура 

притежава висока възпроизводимост на основните си параметри и доказва 

стабилност на отложените медни катиони. 

II.В.2 Петров Ст., В. Славова, Изследване транспортните характеристики на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани, химически модофицирани с 

алкохолни разтвори и медни катиони, Годишник на Университет „ Проф.д-р 

Асен Златаров “ Бургас, 2007, том XXXVI. 

Изследвани са възможностите за химическа модификация на 

ултрафилтрационни полимерни мембрани. Изследваните мембрани са тип УФ – 

60000 и са получени в лабораторни условия по фазово – инверсионния метод ( 

известен като метод на Loeb ).Характеристиките на мембраните – 

водопроницаемост и селективност спрямо определени калибранти , се определят 

не само от тяхната структура, но и от характеристиките на полимера от който 

те са изградени. 

Целта на модификацията е да се внесат достатъчно количество медни йони 

чрез метализиращите разтвори като се използват техните комплексообразуващи 



свойства и да проследим промените в основните работни характеристики на 

мембраните. От друга страна повърхностите на тези мембрани предварително са 

обработени с алкохолни разтвори на SnCl2.2H2O с различни концентрации. 

Доказана е устойчивостта на създадените метални покрития чрез 

химическата метализация, изследвайки селективността на тези мембрани през 

различни интервали на промиване на поровата структура.  

II.В.3 St. Petrov, V. Slavova, M. Miteva, P. Atanasova, Modification of 

polyacrylonitrile membranes, Polymers 2012, XVII NATIONAL SYMPOSIUM OPEN 

TO INTERNATIONAL PARTICIPITATION, May 31-June 2, 2012, Ribaritsa, pp.79. 

Studies were carried out on the preparation membranes on the basis of a PAN in the 

following areas. 

 The aim of the study is to create and prove the possibility for controllable structuring 

in the process of preparation of membranes from PAN / butadiennitrile elastomer and copper 

cations and the solvent – dimethylformamide. The studies proved the possibility to change 

membrane structure by varying solution components, thus regulating its selectivity and 

efficiency. 

 The polymer membranes could be metalized either by chemical or by physical 

methods. A preliminary chemical activation of the polymer prior to its metallization is usually 

performed. The asymmetric ultrafiltration PAN membranes are one of the most widely used 

and the expected result of their metallization may be a new selective surface layer formation 

altering the transport properties, selectivity and electrical conductivity of the membrane. 

Therefore this investigation is aimed at studing the effect of a chemical pretreatment as well 

the impact of the metallization onto the main membrane characteristics such as membrane 

structure, chemical composition, surface morphology, transport characteristics and 

selectivity. 

II.В.4 Славова В., Ст. Петров, Изследване влиянието на химическата 

модификация върху характеристиките на ултрафилтрационни полимерни 

мембрани, сп. Известия на СУБ, том 21, 2012, стр.248-252. 

В настоящата статия са изследвани промените в транспортните и 

селективни характеристики на химически модифицирани ултрафилтрационни 

полимерни мембрани. Използваните мембрани са със следния полимерен състав: 

14.25 mass % ПАН, 0.50 mass % ПВХ и 14.25 mass % ПАН, 2.25 mass % ПММК. 

Получени са в лабораторни условия по фазово – инверсионния метод ( известен 

като метод на Loeb ). 



За успешното химично помедняване и по – добрата адхезия между полимера и 

медните катиони, мембранната повърхност бе предварително активирана с 

алкохолен разтвор на SnCl2.2H2O с определена концентрация. 

Химическата модификация е осъществена с разтвори на CuSO4. 5H2O, 

варирайки неговата концентрация от 7 до 49 g/l.  

Доказана е устойчивостта на създадените по химичен път метални 

покрития, чрез проследяване промяната на селективността на мембраните 

спрямо избрания калибрант в режим на ултрафилтрация, след промиване на 

поровата структура през различни етапи. 

II.В.5 Славова В., Ст. Петров, E. Недялкова, Химическа модофикация на 

ултрафилтрационни полиакрилонитрилни мембрани, сп. Известия на СУБ, том 

13, 2009, стр.20-24. 

Настоящата разработка разглежда промените в експлоатационните 

характеристики на полимерни мембрани, вследствие на химическа метализация. 

Използваните мембрани имат следния полимерен състав: 14.25 mass % ПАН, 2.25 

mass % ПММК и 14.25 mass % ПАН, 2.25 mass % ПММК, 0.02 mass % LiNO3. 

Мембраните са получени в лабораторни условия по фазово – инверсионния метод ( 

известен като метод на Loeb ). 

За последващото метализиране е важно полимерната повърхност да се 

активира предварително. За тази цел бе използван алкален разтвор на SnCl2.2H2O 

с определена концентрация. 

Химическата модификация е осъществена с разтвори на CuSO4. 5H2O, 

варирайки неговата концентрация от 7 до 49 g/l.  

Доказана е възможността за получаване на композитни мембрани с добри 

експлоатационни характеристики чрез модифициране на ултрафилтрационните 

ПАН мембрани с водни разтвори на CuSO4. 5H2O при различни концентрации на 

медните катиони. 

II.В.6 Slavova V., St. Petrov, Сhemical modification of ultrafiltering polymer 

membranes, сп. Известия на ТУ, 2013, кн.6, стр.25-28, ISSN 1312-3920. 

The transport and selective characteristics of the chemical modified ultrafiltering 

polymer membranes are investigated. Studied membranes were pre-activated with an 

alkaline solution in order to better adhesion between the polymer and the metal coating. 

The membranes are formed in laboratory conditions through a phase-inversion 

method, more popular as the methods of Loeb. The obtained membranes have the following 

composition PAN – 17.25 mass%, PVC – 0.25 mass%, MgSO4.7H2O – 0.50 mass %. 



Initially, the polymer membrane surface was activated with a solution having the following 

composition: 50 g/l SnCl2.2H2O, 90 g/l KNaC4H4O6.4H2O, 75 g/l NaOH. In these solutions the 

membranes remain from 2 to 3 hours, then washed with distilled water to remove unbound 

ions. The main modification is performed using a solution with a concentration of 

CuSO4.5H2O 7, 14 ,21, 35, 49 g/l Cu (II) in an aqueous medium in the presence of 22,5g/l 

KNaC4H4O6.4H2O; 2,45g/l Ni(NO3)2.6H2; 4,5g/l NaOH; 26ml/l CH2O; 5,40g/l Na2CO3.10H2O. 

Demonstrated is the ability to dry in a coppering solution of polymeric membranes. 

Followed the change in the selectivity of chemical metallic membranes to calibrant 

Albumin. 

 

Плазменна и вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни 

мембрани 

II.B.7 Славова В., Ст. Петров, Изследване обемната електропроводимост на 

вакуумно метализирани полиакрилнитрилни мембрани, Сливен, Национална 

конференция с международно участие Сливен 2013, сп. Машиностроене и 

Машинознание, година VIII, кн.2, 2013, стр.19-21, ISSN 1312-8612. 

Изследвана е обемната проводимост на вакуумно метализирани композитни 

ултрафилтрационни мембрани. Мембраните са получени в лабораторни условия по 

фазовоинверсионния метод, известен като метод на Loeb. Те се получават от 

разтвор на диметилформамид, съдържащ полиакрилнитрил (PAN) – 14,25 mass %, 

полиметил-метакрилат (PMMА) – 2,25 mass %, поливинилхлорид ( ПВХ) - 0,50 mass 

% и LiNO3- 0,10 mass %. Металните покрития върху полимерните мембрани са 

получени чрез магнетронно разпрашване на сплав на желязо-хром-никелова мишена. 

С цел по-добрата адхезия между полимера и металното покритие е извършена 

предварителна активация на мембраните с модифициращ разтвор. За условията 

на нашия експеримент достатъчно ефективна се оказа водната система от 50 g/l 

SnCl2.2H2O, 75 g/l NaOH и 90 g/l KNaC4H4O6.4H2O. Показано е влиянието на времето 

на метализация върху изменението на обемната проводимост на метализираните 

мембрани, използвайки четириточковия метод на Ван – дер - Пол. 

Проведените изследвания за електропроводимостта на мембраните 

потвърждават резултатите от направените изследвания и показват, че 

метализираните мембрани представляват един нов клас мембрани, които с успех 

могат да се използват както в процесите на ултрафилтрацията така и в 

процесите на електродиализата, електрофорезата или като основа на магнитна 

структура при баромембранните процеси. 



II.B.8 Славова В, Вакуумната метализация – възможност за промяна на 

работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани сп. 

Известия на ТУ, 2014, кн.3, стр.42-47, ISSN 1312-3920. 

В настоящата разработка е проследена промяната в работните 

характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани. Мембраните са 

получени в лабораторни условия по фазовоинверсионния метод. Този метод е 

известен като метод на Loeb и мембраните имат следния полимерен състав: ПАН-

17.25 mass%, ПВХ-0.25 mass%, MgSO4 -0.50 mass%. Използването на ПВХ като 

модифициращ полимер води до формиране на мембрани с по-висока 

производителност. Промяната на транспортните характеристики на тези 

мембрани се дължи на несъвместимостта на двата полимера. Това определя по- 

плътната повърхност на мембраната, а от там и различна структура в процеса 

на метализация. 

Вакуумното метализиране на мембраните има за цел да промени 

транспортните и селективни характеристики на мембраните, което да ги направи 

приложими за решаването на конкретни оптимизационни задачи. От друга страна 

различните режими на вакуумна метализация ( времената на експозиция ) 

довеждат до формирането на метален слой върху полимерната повърхност на 

мембраната, който се оказва определящ за характеристиките на мембраните, в 

ролята на втори селективен слой на вече формираната мембрана. Избраните 

времена на експозиция имат за цел да създадат  метално покритие, което да не 

изолира селективната мембранна повърхност, а само да подобри нейната 

устойчивост и предаде нови свойства на мембраните. 

II.В.9 Славова В., Водопроницаемост и селективност на вакуумно 

метализирани полимерни мембрани, сп. Известия на ТУ, 2013, кн.5, стр.16-21, 

ISSN 1312-3920. 

Идеята за нанасяне на метални покрития върху ултрафилтрационни 

полимерни мембрани не е нова. Използват се основно химически методи за 

отлагане, които имат редица ограничения свързани с вида на покритията, с 

тяхната адхезия и дълбочина на проникване в порите. Идеята, обаче за нанасяне на 

метални, металооксидни и металонитриднипокрития чрез йонно разпрашване е 

нова и представлява особен интерес от научен и научно – приложен аспект. 

Използваните мембрани в нашите изследвания са получени в лабораторни условия 

по фазовоинверсионния метод. Mембраните имат следния полимерен състав: ПАН-

14.25 mass%, ПВХ-0.50 mass%. С цел активация на полимерната повърхност и 

успешна вакуумна метализаци, достатъчно ефективна се оказа водната 



системата от 100 g/l 
2 2.2SnCl H O , 50 g/l HCl . Металните покрития са получени 

във вакуумна инсталация BUP-5 /Русия/, като е разпрашвана плоска мишена от 

желязо-хром-никелова сплав и са проследени промените в експлоатационните 

характеристики на тези мембрани, с цел тяхната приложимост в реални флуидни 

системи. 

II.B.10 Славова В., Ст. Петров Изследване промяната на характеристиките на 

ултрафилтрационии полимерни мембрани модифицирани чрез плазмена 

обработка, сп. Известия на ТУ, 2014, кн.2, стр.23-27, ISSN 1312-3920. 

Един от най- модерните и съвременни методи за модификация на 

повърхността на полимерните материали е обработката в плазма, която дава 

възможност да бъдат проненяни свойствата на повърхностите на тези 

материали в широк спектър и значително да се разшири обхватът на тяхната 

употреба. 

Използваните мембрани в нашите изследвания са получени в лабораторни 

условия по фазовоинверсионния метод и имат следния полимерен състав: УФ- 

60000, 14.25 mass% ПАН, 0.50 mass% ПВХ, 14.25 mass % ПАН, 0.25 mass % ПММК, 

1.50 mass% 4 2.5CuSO H O . 

В нашето изследване сме използвали плазмената модификация на 

полимерните мембрани, за да подобрим основните им работни характеристики, 

чрез създаване на електретна структура на повърхността. Плазмата е получена в 

бариерен разряд 50 Hz във въздух при атмосферно налягане. Независимо от 

различния полимерен състав на мембраните, предполагащ различна мембранна 

структура, от тук и различни работни характеристики, се наблюдава една и съща 

тенденция, а именно към намаляване на водопроницаемостите ( при 5 MPa), спрямо 

немодифицираните мембрани при същото налягане. Това се обяснява с 

образуването на различни по вид и брой активни центрове и тяхното 

взаймодействие с мембранната структура. 

 Доказана е възможността за плазмена модификация на полимерни 

ултрафилтрационни мембрани с различен полимерен състав. Установени са 

закономерности за промяна на работните характеристики на модифицираните 

мембрани, което да ги направи приложими за конкретни оптимизационни задачи. 

 

 

 



Хранителни покрития и функционални храни 

II.B.11 Баева М., И. Панчев., Е. Недялкова., С. Ламбов., Н. Илиева., В. 

Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на 

хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, Научна 

Конференция с международно участие „ Хранителна наука, Техника и 

Технологии 2006 ”Пловдив, Научни трудове том LIII, свитък 1, стр.434-439, 

ISSN 0477-0250. 

Изследвана е кинетиката на изменение на количеството на свързаната вода 

в малко хлебче в процес на съхранение до три дни. Ефектът от използваните 

хранителни покрития с полимиксан, ксантан, пектин и карбоксиметилцелулоза. 

върху тази кинетика също е изследван. Промените в количествата на двете 

състояния на общата свързана вода са определени чрез комбиниран динамичен 

анализ.  

Наблюдаваната кинетика на изменението на двете състояния на общата 

свързана вода при малко хлебче с покритие, съдържащо пектин определя най- 

малката му степен на стареене на средината спрямо другите видове малки 

хлебчета. Изследванията със сканиращ електронен микроскоп сочат, че е налице 

най- малко изменение в микроструктурата на средината на малко хлебче с 

покритие съдържащо пектин на третия ден от съхранението. 

II.B.12 Goranova Z., M. Baeva, V. Slavova, Influence of non-traditional flours with 

functional properties on changes of sponge cakes during storage, , Indian Journal 

of Applied Research ,India, 2015, volume 5, issue 10, pp.492-494, ISSN 2249-

555X. IF 3.62 

Confectionery products are an integral part of the human diet because they can be 

used as a high density food energy source, it improves the feeling and mood of consumers. 

Four formulations of sponge cakes made by a partial replacement of wheat flour which were 

formulation A (100% wheat flour), formulation B (35% cocoa husk powder (CHP)), 

formulation C (20% Jerusalem artichoke powder (JAP)), formulation D (50% einkorn 

wholemeal flour (EWF)). Investigated are the changes flowing during storage at 18 oC  and 

75% relative humidity. This approach evidenced that the evolution of the sponge cakes 

freshness closely depends on the dynamic of the water in the crumb during storage. The 

amount of water in crumb cakes reduced during the storage process. It was proved that, 

simultaneously with the changes in the water states, the qualitative characteristics (structural 

and mechanical properties) of the crumb of sponge cake had also changed. Higher values of 

shrinkage and springiness of cake D were read on the sixht day.  



II.B.13 Stankov S., M. Baeva, V. Slavova, Influence of emulsifiers on the changes of 

sponge cakes during storage, Indian Journal of Applied Research ,India, 2016, 

volume 6, issue 12, pp.717-719, ISSN 2249-555X. IF 3.92 

The present research investigated the effect of three types of emulsifiers on the 

changes of sponge cakes during storage. The following 4 samples were examined – control 

sponge cake, prepared by traditional recipe, sponge cakes with added 1% of one of the 

following emulsifiers - modified inulin palmitate ester (HP-25), sucrose stearate ester (E473) 

and polyglycerol monostearate ester (E475). The changes flowing during storage at 18 oC 

and 75% relative humidity are investigated. This approach evidenced that the evolution of the 

sponge cakes freshness closely depends on the dynamic of the water in the crumb during 

storage. 

The amount of water in crumb cakes reduced during the storage process. It was 

proved that, simultaneously with the changes of the water in the crumb cake during storage, 

the qualitative characteristics (structural and mechanical properties) of the crumb of sponge 

cake had also changed. The kinetics investigations on crumb moisture showed that use of 

emulsifiers has preserved the sponge cake freshness up to the sixth day of storage in 

comparison with control cake. 

That visible effect in cakes with 1% sucrose stearate ester and with 1% modified 

inulin palmitate ester. The moisture loss in the crumb of these sponge cakes was lowest 

during storage. Higher values of shrinkage and springiness of cake with 1% sucrose stearate 

ester were read on the first and on the third day of storage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


