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България е известна навсякъде по света с произвежданите етерични
масла и ароматични продукти от маслодайна роза, лавандула, лютива
мента, здравец и други лечебни растения.
Темата на този брой на списание „БДС Компас” са етеричните масла,
тъй като качеството им зависи от техните органолептични, физични
и химични показатели, а всичко това е заложено в стандартите. Стандартизацията помага да се гарантира качеството на етеричните масла
при покриване на включените в тях показатели, както и да се предотвратят опитите за тяхното фалшифициране.
Характеризирането на етеричните масла чрез използване само
на един номер не би било пълно и може да доведе до неяснота и
неразбиране. И тук на помощ идва СД ISO/TR 21092 Етерични масла.
Характеризиране, който предоставя необходимата информация за попълното им характеризиране.
Как се вземат проби определя БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на проби, където са дадени общите правила за изследването. Така
например, ако маслата са твърде скъпи, количествата се договарят
предварително.
Как да се определи съдържанието на вода в етеричното масло е показано в БДС ISO 11021 Eтерични масла. Определяне съдържанието на
вода. Метод на Karl Fisher.
Етеричните масла се използват за хранителни продукти, във фармацевтиката, в парфюмерията и козметиката, както и като суровини за индустрията. СД ISO/TS 210 Етерични масла. Общи правила за опаковане, кондициониране и съхранение описва техническите изисквания,
на които трябва да отговарят опаковките, предназначени за етерични
масла, както и предписанията за тяхното кондициониране и съхранение. Така например, мед и желязо не се препоръчват при опаковките
в козметиката, тъй като катализират оксидирането. Етеричните масла
са възпламеними течности и трябва да се съхраняват на специални
места, защитени от светлина и горещина.
В този брой представяме стандартите за важните и най-популярни у
нас етерични масла като розово масло, лавандулово масло, етерично
масло от джинджифил, масло от плодовете на кориандър, етерично
масло от мащерка, тип тимол.
Работата по стандартите за етерични масла е изключително отговорна, категорична е проф. Албена Стоянова. Експертите от БИС/ТК 19
са професионалисти със задълбочени знания и компетенции в тази
област, казва тя, и допълва, че окачествяването на етеричните масла
по съответните показатели за покриване на съответните изисквания,
заложени в тях, е гаранция за високо качество, а това е условие за
тяхната приложимост в парфюмерията, козметиката, фармацията и
хранително-вкусовата промишленост.
В рубриката на „На фокус” разказваме как стандартите помагат и за
по-ефективно управление на проекти. С все по-нарастващата глобализация на икономиката познаването на основните елементи, които
управлението на проекти включва, се превръща в задължително условие за всеки, който иска да прави успешен бизнес.
А успехът е немислим без познаването и прилагането на стандартите.

ТЕМА НА БРОЯ

Как се характеризират
етеричните масла
Характеризирането на етеричните масла чрез използване само на един номер не би било пълно и може да доведе до неяснота и неразбиране. И тук на помощ идва
СД ISO/TR 21092 Етерични масла. Характеризиране,
който предоставя необходимата информация за по-пълното им характеризиране.
Стандартизационният документ предоставя списък на
различни номера като CAS-USA, EINECS, CAS-EINECS,
Fema, EC и FDA, използвани за характеризиране на етеричните масла. Абревиатурите са дадени на английски език и означават CAS – Chemical Abstract Service;

4

EINECS – European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances; Fema – Flavour Extract Manufacturing
Association; FDA – Food and Drug Administration, EC –
European Council.
Документът съдържа наименованията на етеричните
масла на английски, френски и български, докато ботаническите са определени в БДС ISO 4720 Етерични масла.
Номенклатура.
Номерата за характеризиране са дадени в подробна таблица, част от която представяме, като наименованията на
етеричните масла са дадени само на български език:

N°

Наименование на български език

CAS-USA

EINECS

CAS-EINECS Fema EC

FDA

2.1

Айован

8001-99-8

294-681-3

91745-13-0

3065

456n

182.20

2.2

Бадем, горчив

8013-76-1

291-060-9

90320-35-7

2046

366n

182.20

2.3

Хибискус (семе)

8015-62-1

282-891-8

84455-19-6

2051

228n

182.20

2.4

Амирис

8015-65-4

291-076-6

90320-49-3

33n

175.510

2.5

Ангелика

8015-64-3

283-871-1

84775-41-7

2088

56n

182.20

2.6

Анасон

84775-42-8

283-872-7

84775-42-8

2094

336n

182.20

2.7

Пелин, едногодишен

68991-20-8

283-874-8

84775-45-1

2.8

Асафоетида

9000-04-8

232-522-1

9000-04-8

2108

196n

182.20

2.9

Босилек, сладък

8015-73-4

283-900-8

84775-71-3

2119

308n

182.20

2.10

Бай

8006-78-8

285-385-5

85085-61-6

—

334n

182.20

2.11

Лаврово дърво, дафиново дърво (листа)

8002-41-3

283-272-5

84603-73-6

2125

255n

182.20

2.12

Бергамот, петигрен бергамот

8007-75-8

289-612-9

89957-91-5

2153

137n

182.20

2.13

Бреза

68917-50-0

286-478-3

85251-66-7

2.14

Руска бреза

8001-88-5

288-919-5

85940-29-0

2.15

Евкалипт полибракта

294-961-5

91771-67-4

2.16

Бучу

68650-46-4

283-474-3

84649-93-4

2.17

Кабреува

68188-03-4

294-496-8

91722-93-9

2.18

Червена хвойна

8013-10-3

289-969-0

90046-02-9

2.19

Каепю

8008-98-8

287-316-4

85480-37-1

2.20

Аир блатен акорус

8015-79-0

283-869-0

84755-39-3

2.21

Камфорово дърво

8008-51-3

296-431-9

92704-03-5

2231

130n

172.510

2.22

Кананга

68606-83-7

297-681-1

93686-30-7

2232

103n

182.20

2.23

Ким

8000-42-8

288-921-6

85940-31-4

2238

112n

182.20

2.24

Кардамом

8000-66-6

288-922-1

85940-32-5

2240

180n

182.20

2.25

Морков (семе)

8015-88-1

284-545-1

84929-61-3

2244

173n

182.20

2.26

Каскарила

8007-06-5

284-284-3

84836-99-7

2255

158n

182.20

2.27

Касия, китайска канела

8007-80-5

284-635-0

84961-46-6

2258

131 n 182.20

2.28

Непета

284-520-5

84929-35-1

2.29

Кедър, атласки

295-985-9

92201-55-3

(БДС Компас)
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8023-85-6

72n

175.515
2169

85n

172.510

250n
172.510
13n
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Как се вземат проби
Органолептичните, физичните и химичните характеристики на партидите етерични масла се определят чрез изпитване на взети от тях проби. БДС ISO 212 Етерични
масла. Вземане на проби определя общите правила за
това.
Устройствата за вземане на проби и съответните инструменти са изработени от материали, които не оказват влияние върху етеричното масло.
Стандартът посочва, че преди всяко вземане на проби етеричното масло се разклаща по подходящ за обема и формата на съда начин. Тези, които кристализират или се сгъстяват, внимателно се подгряват до подходяща температура
преди разклащането. Всички операции по вземането на
проби трябва да се извършат веднага след разклащането.
От всеки контейнер се вземат три единични проби, както
следва:
• първата се взема от частта, съответстваща на
20 % от височината на контейнера
• втората – между 40 % и 60 % от височината на
контейнера

Към всяка проба трябва да бъде прикрепен етикет, който
съдържа указания, позволяващи проследимост на продукта, например:

• третата – на над 95 % от височината на контейнера.

•

дата на вземане на пробите

Трите еднакви части се обединяват и хомогенизират. След
разклащане се вземат 30 ml, които представляват пробата.

•

естество на продукта: автентичност и произход

•

наименование на доставчика

•

номер на партидата

Ако маслата са твърде скъпи, количествата се договарят
предварително.
За изследването се използват бутилки от стъкло или инертен материал, които защитават етеричното масло от светлината и не го променят. Пробите се опаковат в чисти и
сухи съдове. Необходимо е да се остави свободен обем от
2 ml между етеричното масло и запушалката, за да се поемат изпаренията. Но не повече, за да се ограничи възможното окисление от контакта с въздуха.
Съдовете се затварят с капачки на винт или нови запушалки, които не оказват влияние върху продукта. Всяка проба
се затваря, като се гарантира, че няма да има достъп до
пробата без счупване на печата. Необходимо е да се осигури херметичност.

• сериен номер на пробата извън общия брой на контейнерите.
Протоколът от вземане на проби включва:
•

идентификация на доставчика

•

идентификация на продукта (търговска марка)

•

произход

•

номер на партидата

• количеството, изразено в грамове, килограми или
тонове
•

вид и брой на контейнерите

•

наличие или липса на гаранционни системи

•

дата и час на вземане на проби

•

име, подпис и длъжност на лицето, взело пробите.

Протоколът трябва да посочва физичното състояние на
етеричното масло. Освен това той трябва да съдържа данни за използваната техника, ако е различна от описаната
в този международен стандарт, както и обстоятелствата,
които биха могли да повлияят на вземането на проби.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 4/2018

5

ТЕМА НА БРОЯ

Как се определя съдържанието на вода

Как да се определи съдържанието на вода в етеричното масло е предмет на БДС ISO 11021 Eтерични масла.
Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl
Fisher. Методът е следният: наличната вода в порцията за
изпитване се абсорбира с изсушен метанол. Водата реагира с реагента на Karl Fischer без пиридин, предварително
стандартизиран чрез титриране с апарат на Karl Fischer.
Еквивалентният пункт на реакцията се определя чрез
потенциометричен метод.
Използват се само реагенти с призната аналитична чистота и дестилирана или деминерализирана вода, или вода с
еквивалентна чистота.
Стандартът посочва, че метанолът не бива да съдържа повече от 0,05 % вода спрямо масата. Ако реагентът съдържа
по-голямо от това количество, той се обезводнява чрез дестилация в инертна атмосфера (азот, хелий или други) при
наличие на магнезиеви стружки, активирани с йод. Дестилатът се събира в колба, защитена от атмосферна влага
чрез предпазна тръбичка със сушилен агент. Алтернативна
възможност е използването на 2-метоксиетанол.
Реагент на Karl Fischer, несъдържащ пиридин, с титър
под 4,0 mg/ml; едно- или двукомпонентна система. Титърът трябва да се определя ежедневно. Ако се съдържат
карбонилни съединения, трябва да се използва адаптиран
реагент на Karl Fischer. И последният реагент е винена
киселина, дикалиева сол или вода.
Всички използвани лабораторни стъклени изделия трябва да бъдат предварително подсушени в продължение на
30 min в сушилня, в която се поддържа температура около
130 ºС, след което се поставят в ексикатор със сушител за
охлаждане до стайна температура. Автоматичните бюрети не трябва да се нагряват в сушилня. Те се изсушават с
абсолютен алкохол или ацетон и поток от сух въздух.
Стандартът определя обичайната лабораторна апаратура,
както и необходимостта от апарат и съд за титриране, индикатор за еквивалентния пункт, двоен платинов електрод,
електромагнитна бъркалка, автоматична бюрета и сушилня.
Препоръчва се метод за вземане на проби, съгласно
БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на проби.
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С различни формули е обяснено как се изразяват резултатите от изследването.
Стандартът посочва, че протоколът трябва да съдържа цялата информация, необходима за пълното идентифициране
на пробата, а именно:
•

използвания метод

•

получените резултати от изпитването

• всички подробности, които не са определени в този
стандарт, или са приети като незадължителни, както и всички обстоятелства, които могат да окажат
влияние върху резултатите от изпитването.
(БДС Компас)

Етеричните масла се използват за хранителни продукти,
във фармацията, в парфюмерията и козметиката, както и
като суровини за индустрията.
СД ISO/TS 210 Етерични масла. Общи правила за опаковане, кондициониране и съхранение описва техническите изисквания, на които трябва да отговарят опаковките,
предназначени за етерични масла, както и предписанията
за тяхното кондициониране и съхранение.
Опаковките не трябва да предизвикват промяна на продукта и трябва да го предпазват от всякакво външно увреждане. Препоръчва се опаковките за хранителни продукти
да са от калциево-натриево стъкло съгласно стандартите
на Pharmacopoeia, тъй като то дава възможност за запазване на органолептичните свойства. Най-добре е да се използва оцветено стъкло, предпазващо от фотохимично въздействие. Материалите от неръждаема стомана, например,
трябва да съдържат най-малко 13 % хром, като е позволено да съдържат също никел и мaнган. Директният контакт между етерично масло и мед, цинк и галванизирано
желязо е забранен, с изключение на времето, през което
протича дестилационният процес. Преди използването на
пластмаси и лакове се извършат изпитвания за съвместимост между опаковката и нейното съдържание.

ТЕМА НА БРОЯ

Как се опаковат и съхраняват
етеричните масла

Мед и желязо пък не се препоръчват при опаковките в козметиката, тъй като катализират оксидирането. Пластмасови материали в парфюмерията се изпитват по отношение
на пропускливостта на въглероден двуокис, кислород,
пара, мирис и други.
Всички опаковки, когато продуктът е предназначен за
фармацията, трябва да имат лицензирано разрешително,
издадено от съответните органи.
Използваните пигменти или оцветители в опаковките за
хранителни продукти и фармацията трябва да съответстват на приложимите нормативни актове, и да са подобни
на тези, които се поставят в добавките за пластмаси. Те
трябва да са с висока степен на чистота, а максималното
съдържание на минерални елементи е показано в следната
таблица:
Aнтимон
Aрсен
Бaрий
Кaдмий
Хром
Олово
Живак
Сeлeн

0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,1 %
0,01 %
0,005 %
0,01 %

БДС Компас, брой 4/2018
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Опаковките се различават по форма, естество и вместимост. Най-често използваните са от типа флакони, консервни кутии, бурета, бидони и цистерни.
Материалите за капаци, включително за шарнирно свързаните или винтови запушалки, трябва да са инертни спрямо
етеричните масла и да бъдат подложени на изпитвания за
съвместимост. Може да се използват стъкло, калай, калаен
лист, неръждаема стомана, съвместими и инертни пластмаси и други. Не се препоръчва необработен корк заради
неговата порьозност и съдържанието на восъци и танини,
които може да се разтворят в етеричните масла.
Капаците или запушалките трябва да бъдат максимално
уплътнени. Опаковките се защитават чрез запечатване, за
да се гарантира тяхната неприкосновеност.
Разрешено е използването на калаена и оловна сплав за
външно запояване, независимо от опаковката и дестинаци-
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ята на етеричното масло, но е препоръчително прилагането на други процеси за запояване, например електрическо.
Документът установява, че опаковките не бива да са изцяло запълнени. Оставя се свободно пространство в горната
част, чийто обем се определя в зависимост от очакваните промени в температурните условия по време на транспортиране. Най-общо то е най-много от 5 % до 10 % в
зависимост от вместимостта на опаковката. Това свободно
пространство в горната част, между етеричното масло и
контейнера, се запълва с азот или с друг инертен газ по
време на пълненето.
Етеричните масла са възпламеними течности, поради което се съхраняват на специални места, защитени от светлина и горещина. Необходимо е да се провери също дали
опаковките не позволяват загуба на течност или пàри.
(БДС Компас)

За всички нас, като потребители, е важно какво пише на
етикета на етеричното масло. Той не бива да ни заблуждава за ползите от него, а да ни дава ценни указания как да
го използваме. Тук на помощ идва СД ISO/TS 211 Етерични масла. Общи правила за етикетиране и маркиране
на опаковки. Стандартизационният документ посочва,
че етикетите са по-подходящи за малки опаковки, докато
при по-голям обем, например бурета и тенекиени кутии, се
предпочита маркиране. Необходимо е това да бъде лесно
за разбиране, видимо, четливо и незаличимо.
Етикетирането или маркирането не трябва да се дублира
с никакви други надписи или изображения, да заблуждава купувача относно свойства, естество, идентичност,
качество, състав продължителност на съхранение, източник, произход, метод за производство или изисквания. Не
бива също да се афишират въздействия или свойства, които
етеричните масла не притежават.
Етикетирането и/или маркирането ce основа на следното:
• търговско наименование на етеричното масло, ботаническото (латинско наименование) на растението
и на частта от него, от която е придобито
• наименование и адрес на производителя или
дистрибутора

ТЕМА НА БРОЯ

Какво показва етикетът

• процентно съдържание на основната съставка,
ако полезността на етеричното масло зависи от него
•

брутно тегло, тара и нетно тегло

• специфични условия срещу разваляне като например температура на съхранение, дали етеричното
масло е прецедено и инструкции за използване
• номер на партида или дата на производство,
предоставяне на цялата информация за произхода
и метода за производство на етеричното масло, в
случай на спор или несъответствие с техническите
изисквания
•

държава на източника или на произход

• съкратени означения или указания
възможните опасности и рискове
•

относно

температура на възпламеняване

• при необходимост, съдържание на съставките
или на групата съставки, позволени за добавяне към
хранителни продукти в ограничено количество, при
спазване на действащите в държавите национални и
международни нормативни актове.
(БДС Компас)

• производствен процес или всяка специфична
обработка: дестилация, фракциониране, отделяне на
течната фаза чрез пресоване и други
БДС Компас, брой 4/2018
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Розовото масло

БДС ISO 9842 Розово масло (Rosa x damascena Miller)
определя някои характеристики на етерично масло от
семейство Rosaceae, култивирано в Турция, Мароко и
България.

Относителната плътност на българското розово масло
се определя при температура 30 °С, а коефициенът на
пречупване – при 25 °С. Точката на замръзване е между
+ 16 °С и +23,5 °С.

Стандартът посочва изисквания – течност или повече, или
по-малко кристализирала маса, бледожълт цвят с мирис на
роза.

Анализът на етеричното масло се извършва с газова хроматография. В получената хроматограма се идентифицират представителните и характерните съставки, дадени в
следната таблица:

Съставки
Етанол
Цитронелол
Нерол
Гераниол
β-Фенилетанол
Хептадекан (Парафин С17)
Нонадекан (Парафин С19)
Хенейкозан (Парафин С21)
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България
min.
–
20,0
5,0
15,0
–
1,0
8,0
3,0

max.
2,0
34,0
12,0
22,0
3,5
2,5
15,0
5,5

Турция
min.
–
34,0
3,0
8,0
–
0,8
6,0
2,0

max.
7
49,0
11,0
20,0
3,0
3,0
13,0
4,0

Мароко
min.
–
30,0
3,0
6,0
–
0,6
7,0
2,0

max.
3
47,0
11,0
23,0
3,0
4,0
16,0
5,5

Турция
(„селски“ тип)
min.
–
26
6,0
12,0
–
0,7
6,0
1,5

max.
2,0
40,0
12,0
29,0
3,0
3,0
8,5
4,0

ТЕМА НА БРОЯ

Минимален обем на пробата за изпитване е 25 ml, която се
взима съгласно БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане
на проби.
От съображения за безопасност транспортните фирми,
застрахователните компании и хората, отговарящи за
безопасно обслужване, изискват информация за пламната
температура на етеричните масла, които в повечето случаи
са възпламеними продукти.
Сравнително изследване на съответните методи за анализ
показва, че е трудно да се препоръча един-единствен метод за целите на стандартизацията, като се има предвид,
че етеричните масла са разнообразни и техният химичен
състав се различава значително, но и често пъти обемът на
пробата за някои апаратури за изпитване, е несъвместим с
твърде високата им цена.

Пламната температура трябва да се определя за всяка партида розово масло, тъй като зависи от съдържанието на
етанол. Посочените в стандарта стойности са дадени само
за информация и те могат да варират между + 37 ºС (при
съдържание на етанол около 7 %) до + 67 ºС (при съдържание на етанол около 2,5 %). Средната стойност за „селско“
етерично масло е + 37 ºС (при съдържание на етанол максимум 2 %).
В приложение към стандарта са показани характерни
хроматограми, получени на полярна колона, тъй като при
използване на неполярна колона неролът се елюира заедно
с цитронелола.

БДС Компас, брой 4/2018
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Характерна хроматограма, получена на полярна колона (произход – България)

Идентификация на пиковете
1 Етанол
2 цис-pозов оксид
3 транс-розов оксид
4 Линалол

11 n-Нонадекан (Алкен n-С’19)
12 Метилевгенол
13 Ейкозан (Парафин С20)
14 Алкен n-С20

5 Хептадекан (Парафин С17)
6 Цитронелол
7 Нерол
8 Гераниол
9 β-Фенилетанол
10 Нонадекан (Парафин С19)

15 Хенейкозан (Парафин С21)
16 Алкен n-С21
17 Евгенол
18 Алкан n-С23
19 (Е,Е)-Фарнезол

Условия на работа
Колона: капилярна; дължина 50 m; вътрешен диаметър 0,2 mm
Неподвижна фаза: поли(етилен гликол) (CARBOWAX 20 M®)
Дебелина на филма: 0,25 μm
Температура на пещта: температурно програмиране от 65 °С до 230 °С при покачване 2 °С/min
Температура на инжектора: 230 °С
Температура на детектора: 230 °С
Детектор: пламъчно-йонизационен тип
Газ-носител: водород
Инжектиран обем: 0,2 μl
Скорост на газа-носител: 1,1 ml/min
Сплит отношение: 100/1
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Лавандуловото масло

БДС ISO 3515 Лавандулово масло (Lavandula
angustifolia Mill) определя някои характеристики на маслата както от диворастяща лавандула (от популация Франция), така и от селекционирана (Lavandula angustifolia
Mill.) с различен произход, за да се улесни оценяването на
техните качества.
Стандартът посочва, че диворастяща лавандула е тази,
която е получена само от семена и расте главно в Южна
Франция. Селекционираната е култивирана лавандула,
получена от едно растение чрез разсаждане на резници.
Посочени са конкретни изисквания като маслото да е с
бледожълт цвят, бистра лесно подвижна течност, характерен мирис. Относителната плътност при 20 °С е посочена
в следната таблица:
Лавандула от
популация
Франция
min
0,880 0

max
0,890 0

Селекционирани лавандули (основен произход)
Франция
„Maillete“
min
max
0,880 0

0,890 0

България
min
0,879 0

max
0,888 0

Руска федерация
min

max

0,880 0

0,890 0

Австралия
min
0,880 0

max
0,890 0

Друг произход
min
0,878 0

max
0,892 0

БДС Компас, брой 4/2018
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Подробни таблици са дадени при коефициент на пречупване при 20 °С, ъгъл на въртене на равнината на поляризация
при 20 °С, разтворимост в определени проценти етанол,
киселинно и естерно числа.
Лавандула от
популация
Съставки

Лимонен
1,8-Цинеол
β-Феландрен
цис-β-Оцимен
транс-β-Оцимен
3-Октанон
Камфор
Линалол
Линалилацетат
Лавандулол
Терпинен-4-ол
Лавандулилацетат
α-Терпинеол
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Селекционирани лавандули (основен произход)

min

max

Франция
„Maillete
min
max

%
–
–
Следи
4
1,5
Следи
Следи
25
25
0,3
2
2
–

%
0,5
1
0,5
10
6
2
0,5
38
45
–
6
–
1

%
–
–
–
–
–
1
–
30
33
–
–
–
0,5

Франция

БДС Компас, брой 4/2018

Анализът на етеричното масло се извършва с газова хроматография. В получената хроматограма се идентифицират представителните и характерните съставки, дадени в
следната таблица:

%
0,3
0,5
0,2
2,5
2
2,5
1,2
45
46
0,5
1,5
1,3
1,5

България
min

max

%
–
–
–
3
2
0,2
–
22
30
0,3
2
2
0,8

%
0,6
2
0,6
9
5
1,6
0,6
34
42
–
5
5
2

Руска федерация
min
max
%
–
–
–
3
2
–
–
20
29
0,1
1,2
1
0,5

%
1
2,5
1
8
5
0,6
0,6
35
44
–
5
3,5
2

Австралия

Друг произход

min

max

min

max

%
–
–
–
3
0,5
2
–
25
25
0,3
1,5
1
–

%
0,5
1
0,5
9
1
5
0,5
38
45
–
6
–
1,0

%
–
–
–
1
0,5
–
–
20
25
–
–
–
–

%
1
3
1
10
6
3
1,5
43
47
3
8
8
2

лага ISO 709, като порцията за изпитване е 2 g. Средната
стойност на пламната температура на лавандуловото масло, без значение на неговия произход, е + 71 °С.

Стандартът определя методите за изпитване и подходящите за това стандарти. Например, за естерното число се при-

Стандартът илюстрира в графики и характерна хроматограма на българска лавандула, например:

Идентификация на пиковете
1 α-пинен

11 Окт-1-ен-3-ил ацетат

2 Кампфен
3 β-пинен

12 Хексил изобутират
13 Камфор

4 3-октанон
5 Мирцен
6 Хексил ацетат
7 1,8-цинеол + лимонен+
β-фенандрен
8 цис-β-оцимен
9 транс-β-оцимен
10 Линалол

14 Борнеол
15 Лавандулол
16 Терпинен-4-ол
17 α-терпинеол
18 Хексил бутират
19 Линалилацетат
20 Лавандулил ацетат
21 β-кариофилен

ТЕМА НА БРОЯ

Минималният обем на пробата за изпитване е 25 ml, взема
се съгласно БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на
проби.

Работни условия
Колона: капилярна; дължина 50 m; вътрешен диаметър
0,2 mm
Неподвижна фаза: полидиметилсилоксан (ОV 101®)
Дебелина на филма: 0,25 μm
Температура на пещта: температурна програма от 65 °С
до 230 °С при покачване 1 °С/min
Температура на инжектора: 250 °С
Температура на детектора: 250 °С
Детектор: пламъчно-йонизационен тип
Газ-носител: водород
Инжектиран обем: 0,2 μl
Скорост на газа-носител: 0,75 ml/min

(БДС Компас)

БДС Компас, брой 4/2018
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Маслото от джинджифил
БДС ISO 16928 Eтерично масло от джинджифил
(Zingiber officinale roscoe) определя някои характеристики на етерично масло от джинджифил, отглеждан в Китай,
Индия и Западна Африка.
Стандартът съдържа следните изисквания:
•

маслото да е прозрачна подвижна течност

• цветът да е бледожълт до кехлибарен за китайското, жълт за индийското, бледожълт до жълт за
западноафриканското масло
• мирисът да е характерен за коренището на джинджифила: пикантен, пиперлив, лимонов мирис.
Посочени са различни стойности за относителна плътност,
коефициент на пречупване и ъгъл на въртене на равнината
на поляризация в зависимост от произхода на маслото.
Анализът се извършва с газова хроматография. В получената хроматограма се определят представителните и характерните съставки, дадени в следната таблица:
Китай
Съставка
α-пинeн
Камфен
Нeрaл
Гeрaниол
Гeрaниал
β-eлeмeн
ar-куркумен
α-зингиберен
β-бизaбoлeн
β-сескифeлaндрeн

Индия

Минимум
%

Максимум
%

Минимум
%

Максимум
%

Минимум
%

Максимум
%

1,5
4,5
n.d.
0,1
n.d.
0,5
5,0
29,0
2,5
10,0

2,5
10,0
0,5
1,0
0,6
1,5
11,0
40,0
9,0
14,0

2,0
5,0
0,1
0,1
0,1
0,6
6,5
35,0
2,5
11,5

6,0
8,0
0,4
0,6
0,6
1,1
9,0
40,0
5,5
13,5

0,1
0,2
0,2
0,1
0,5
n.d.
3,0
23,0
3,0
8,0

3,0
12,0
2,0
3,5
3,5
1,0
11,0
45,0
7,0
17,0

Вземането на проби се извършва в съответствие с
БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на проби, като
минималният обем е 30 ml. Методите за изпитване са
съгласно позованите в документа стандарти.
Средната стойност на пламната температура на това масло
е приблизително + 66 °C (Китай), + 78 °C (Индия и Западна Африка).
(БДС Компас)
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Западна Африка

БДС ISO 3516 Масло от плодовете на кориандър
(Coriandrum sativum L) определя някои важни характеристики, за да се улесни оценяването на качеството на етеричното масло.
Стандартът посочва конкретни изисквания, например:
• маслото да е бистра, лесно подвижна течност, с
безцветен до бледожълт цвят
•

мирисът да напомня линалол.

Посочват се и изискванията за киселинно число, относителна плътност и коефициент на пречупване при 20 °С.
Анализът на етеричното масло се прави с газова хроматография. В получената хроматограма трябва да се иден-

ТЕМА НА БРОЯ

Маслото от кориандър

тифицират представителните и характерните съставки,
дадени в следната таблица:
Съставки
α-пинен
Мирцен
Лимонен
γ-терпинен
Линалол
Камфор
α-терпинеол
Гераниол
Геранилацетат

Не по-малко от

Не повече от

%

%

3
0,5
2
2
65
4
0,5
0,5
1

7
1,5
5
7
78
6
1,5
3
3,5

Стандартът посочва, че пробите се вземат съгласно
БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на проби, като
минималният обем за изпитване е 25 ml.
Посочени са различни методи за изпитване, както и необходимите стандарти за прилагането им. Така например за относителната плътност при 20 °С – стандартът е
БДС ISO 279 Етерични масла. Определяне на относителната плътност при 20 °C. Сравнителен метод.
За киселинното число се прилага БДС ISO 1272 Етерични масла. Определяне съдържанието на феноли.
Средната стойност на пламната температура на маслото от
кориандър е + 56 °С.
(БДС Компас)
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Маслото от мащерка

БДС ISO 19817 Етерично масло от мащерка, тип тимол
(Thymus vulgaris L. и Thymus zygis L.) определя някои
характеристики на етерично масло, получено чрез дестилация с водна пара на цъфтящи надземни части на Thymus
vulgaris L., растящи предимно в Германия, Унгария и
Полша, и на Thymus zygis L. – в Испания и Португалия.
Етеричното масло трябва да съответства на изискванията,
дадени в следната таблица:
Характеристики

Изисквания

Външен вид
Цвят

Пoдвижна течност
Жълт дo чeрвен
Aрoмaтичен, фeнoлен със слабо доловима пикантна
основа
от 0,910 до 0,937
от 1,494 до 1,504

Мирис

20
Относителна плътност при 20 °С, d 20
Коефициент на пречупване при 20 °C
Ъгъл на въртене на равнината на поляризация
Интервал от −6° до 0°
За получаване на бистър разтвор една обемна част от
маслото трябва да се разтваря в не повече от три обемни части 80 % етанол (спрямо обема).
Разтворимост в 80 % етанол

(спрямо обема) при 20 °С

Мeтод за изпитване
съгласно
—
—
—
ISO 279
ISO 280
ISO 592

ISO 875

Понякога може да се появи опалесценция, когато добавянето на етанол продължава.
Анализът на етеричното масло се извършва чрез газова
хроматография. В получената хроматограма се определят
представителните и характерните съставки, дадени в друга
таблица:
Съставка
α-туйен
α-пинен
β-мирцен
α-терпинен
γ-терпинен
p-цимол
Линалол
Teрпинен-4-ол
Tимoл
Кaрвaкрoл
β-кaриoфилeн
trans-сaбинен – хидрат
Кaрвaкрoл – мeтилов етер
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Минимум

Максимум

%

%

0,5
0,5
1,0
0,9
4,0
14,0
0,5
0,1
35,0
0,5
0,5
слeди
0,1

1,5
2,5
2,8
2,6
13,0
28,0
6,5
2,5
55,0
5,5
4,0
0,5
1,5

Вземането на проби се извършва в съответствие с
БДС ISO 212 Етерични масла. Вземане на проби, като
минималният обем е 25 ml.
Средната стойност на пламната температура на това
етерично масло е + 60 °С.
(БДС Компас)
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Проф. Албена Стоянова: Работата
по стандартите за етерични масла е
изключително отговорна
Интервю

Проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова e възпитаник на Университета по хранителни технологии (УХТ)
– Пловдив. През 1986 г. защитава дисертация за образователната и научна степен
„доктор”, а през 2007 г. – дисертация за научна степен
„доктор на техническите науки”, през 1995 г. е назначена
за асистент в УХТ, през 1996
г. – за главен асистент, през
2001 г. – избрана на академичната длъжност „доцент”, а
през 2008 г. – на академичната длъжност „професор”.
Научните й интереси са в областта на получаване, анализ
и приложение на етерични
масла и екстракти от етеричномаслени и лечебни растения. В тези направления има
над 300 научни публикации, съавтор е на едно изобретение и
един патент; автор е на два
библиографски справочникa,
5 учебника и 4 ръководствa за
лабораторни упражнения. От
2001 г. проф. Стоянова e лектор по различни дисциплини,
включени в учебните планове за студенти от УХТ. От
2001 г. e член на редколегията
на Научно-информационния
бюлетин „Етерични масла,
парфюмерия и козметика”
към Българската национална
асоциация по етерични масла,
парфюмерия и козметика.

– Проф. Стоянова,
откога се занимавате със
стандартизация?
– Председател съм на БИС/ТК 19 „Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества“ от 2012 г. В
програмата са включени дейности за разработване на стандартизационни документи за различни козметични продукти
и суровини за тяхното производство, както и за натурални и синтетични ароматични продукти. Дейността на техническия
комитет включва и превод на европейски
и международни стандарти в тази област.
Всички тези стандартизационни документи намират своето приложение в работата на специалистите от етеричномаслената, козметичната, фармацевтичната
и хранително-вкусовата промишленост,
акредитираните и научно-изследователски лаборатории, фирмите за износ и
внос на етерични масла.
Работата по стандартите е изключително
отговорна. Експертите от БИС/ТК 19 са

професионалисти със задълбочени знания и компетенции в областта на технологията и химията на етеричните масла,
методите и апаратурата за извършване на
анализите, условията за определяне на
антимикробните и други свойства. Необходими са също познания и за други
стандартизационни документи, свързани
с опаковките на етеричните масла, условията за съхранение, насоките на приложението им.
В работата си като университетски преподавател, при обучението на студентите,
специализантите и докторантите, обръщам внимание на показателите, залегнали в съответните стандартизационни
документи и тяхното значение при окачествяване на конкретни етерични масла.
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– Доколко са важни стандартите във
Вашата област?

Етеричните масла са предимно течни, лесно летливи,
практически несмесващи се с водата. Обикновено са
безцветни или бледожълти, по-рядко интензивно жълти,
оранжеви или червеникави течности. Срещат се и зелени,
синьозелени и тъмносини масла, например масла от лайка, бял равнец. Обикновено са по-леки от водата, но има
и по-тежки, например масла от карамфилови пъпки, от семена на синап и други. Лесно разтворими са в органични
разтворители, а по-слабо – в разреден алкохол. Етеричните
масла са лесно летливи, но съхранявани продължително
при достъп на въздух се осмоляват, полимеризират, стават
вискозни и трудно летливи с водна пара. Те са съставени от
много и в различно качествено и количествено съотношение ароматични вещества, които определят стойностите на
показателите и свойствата на маслата.

– Етеричномаслената промишленост в нашата страна
започва своето начало с внасянето на маслодайната роза през
XIV век, като първите писмени документи за нейната
преработка са от XVII век. България е известна в света с
получаваните етерични масла и други ароматични продукти от маслодайна роза, лавандула, лютива мента, здравец
и други етеричномаслени и лечебни растения, като отглеждането, събирането и преработката на много от тях имат
вековна традиция.
Етеричните масла се образуват в растенията в резултат на
протичащите в тях биохимични процеси, които се влияят
в значителна степен от биологичните (вид, подвид, сорт,
хемораса и други) и почвено-климатичните условия, определящи растежа и развитието им. Върху състава на маслата влияе и начинът на тяхното извличане от растенията,
т.е. технологията (чрез дестилация или екстракция), условията и продължителността на съхраняване, както и
допълнителната им преработка преди употреба. Поради
това от една и съща изходна суровина, като краен резултат
може да се получи различно по състав етерично масло.

Качеството на етеричните масла и другите ароматични
продукти зависи от техните органолептични, физични
и химични показатели, и от химичния им състав. Тези
характеристики са залегнали като стойности в стандартизационните документи.
Окачествяването на етеричните масла има за цел да установи тяхната автентичност и чистота, запазването им по
време на съхранение и съответствието им с изискванията
на стандартите.
Органолептичните показатели (външен вид, цвят, вкус и
мирис) са от съществено значение при използването на
етеричните масла и другите ароматични продукти в парфюмерията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.
Физичните показатели (относителна плътност, ъгъл на
въртене на равнината на поляризация, коефициент на
пречупване, разтворимост в етанол, температура/точка
на топене, температура на прокапване, температура/точка на замръзване и други) са от съществено значение при
идентификацията на отделните им компоненти. При етеричните масла физичните показатели варират в по-широки граници в зависимост от условията на отглеждане на
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суровината, фазата на развитие в която е придобита, състоянието, в което е преработвана и от самата технология.
Тези показатели дават информация за маслата и указание
за тяхната годност при употреба в една или друга област.
Химичните показатели (киселинно, естерно и ацетилно
число, и други) дават представа за съдържанието на отделни групи вещества и на определени компоненти в етеричните масла и другите ароматични продукти. Тези показатели са от съществено значение както за оценката им, така и
за откриване на примеси.
Химичният състав предоставя информация за съдържащите се ароматични вещества, за техните функционални групи, както и за настъпили трансформации при неправилно
проведена технология или съхранение.
С въвеждането и използването на стандартите се цели,
от една страна, гарантиране на качеството на етеричните
масла при покриване на включените в тях показатели, а от
друга – предотвратяване на опитите за тяхното фалшифициране.
Всеки един производител или търговец на етерично масло
се стреми произведените от него продукти да са с високо
качество. Гаранция за това са показателите, по които маслата се окачествяват, съгласно разработените и прилаганите в практиката стандарти.

– Това, че стандартите са доброволни,
означава ли, че може и без тях?
– В нашата страна системни изследвания върху физичните
и химични показатели, и химичния състав на произвежданите етеричните масла започват в началото на 30-те години на XX век. Публикуваните данни от тези научни проучвания са в основата на разработените по-късно показатели
в стандартизационните документи, използвани в етеричномаслената промишленост. Днес подходът при разработването на стандартите е същият – заложените показатели
с границите на вариране в тях, са въз основа на много и
разнообразни изследвания както на български, така и на
чуждестранни автори.

През 1906 г. в Пловдив се провежда Първата конференция
по розовата индустрия, организирана от Пловдивската
търговско-индустриална камара. В заключителната част
на конференцията е прочетена резолюция, част от която
включва (текстът е в оригинал): „...Конференцията едногласно се обявява противъ фалшификацията на розовото масло и прѢпорѫчва на правителството да вземе
подходящи мѢрки за запазване натуралностьта на маслото... Между другитѢ мѢрки за тая цѢль, прѢпорѫчва
се и държавния контролъ върху дистилацията на розовото масло... Подобно контролирано масло да носи, както
при производството тъй и при износа, държавния гербъ... ПрѢпорѫчва се на правителството, щото въ интереса на розопроизводителитѢ – да не бѫдат измамвани при покупката и мѢренето на маслото, да достави
вѢрни реомерови термометри, които носятъ знакъ, че сѫ
провѢрени и да се съобщи на всички общини и всички търговци, гдѢто се произвежда розово масло, да си служатъ
при покупкитѢ само съ тия термометри...”.
Този пример за събитие, състояло се преди повече от век, е
доказателство, че при преработката на етеричномаслените
и лечебните растения трябва да се осъществява контрол.
Той е необходим и при съхранението на етеричните масла.
Окачествяването им по съответните показатели на стандартите и спазването на съответните изисквания, заложени в тях, е гаранция за високо качество, а това е условие за
тяхната приложимост в парфюмерията, козметиката, фармацията и хранително-вкусовата промишленост.
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Стандартите помагат и за поефективното управление на проекти

С все по-нарастващата глобализация на икономиката познаването на основните елементи, които управлението на
проекти включва, се превръща в задължително условие за
всеки, който иска да прави успешен бизнес. Разбирането
на тази дисциплина би помогнало и за преодоляването на
техническите пречки в една толкова динамично развиваща се област. Управлението на проекти е средство, което
позволява по-ефикасно да се използват наличните ресурси за постигане на предвидените резултати. Проектите се
инициират, планират, изпълняват, контролират, управляват
и приключват с една основна цел: успешното им реализиране в съответствие с изискванията на притежателя на
проекта. Постигането на тази цел води до по-ефикасно използване на ресурсите.
Именно с тази идея се създава и техническият комитет на
ISO, ISO/TC 258 „Управление на проекти, програми и
портфолиа” – чрез създаване на серия от стандарти в областта на управлението на проекти да се помогне на организациите от всички пазарни сектори по-ефективно и поефикасно да свържат своите организационни стратегии с
успешни резултати отношение на проектите при намалени
като цяло бизнес разходи.
Като стъпва на общовалидни принципи и методология,
разработена въз основа на трупани с десетилетия знания,
международният технически комитет създава по-общи
като съдържание стандарти, тип ръководства, които да дадат възможност на всякакъв тип организации да разберат
как тази дисциплина успешно се вмества в съвременната
бизнес среда.
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Първият от поредицата международни стандарти бе
БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти, въведен като национален стандарт Той предоставя
комплексно ръководство за принципите и практиките на
управление на проекти, които са важни и влияят върху
успешното изпълнението на даден проект. Той дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които
обуславят създаването на добри практики в управлението
на проекти. Тъй като стандартът разглежда освен трите
основни ограничения, които следва да бъдат управлявани
в рамките на един проект: ресурси, обхват, време, но и влиянието на новите области на знание върху управлението
на проекти, като управление на качеството, управление на
риска, управление на заинтересованите страни. Неговото
разработване бе съобразено с ключови за управлението на
качеството международни стандарти като ISO 10006:2003
„Системи за управление на качеството. Указания за
управление на качеството на проекти”, ISO 10007:2003
„Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфигурация”, ISO 31000:2009 „Управление
на риска. Принципи и указания”, както и с някои стандарти
за специфични сектори, като въздухоплаване и информационни технологии.
Като логично продължение на създадената основна рамка бяха създадени международните стандарти за управление на портфолиа БДС ISO 21504:2015 Насоки за
управление на портфолиа и за управление на програми
БДС ISO 21503:2018 Насоки за управление на програми.

Стандартът за управление на портфолиа БДС ISO
21504:2015 разширява принципите на управление до покомплексно и координирано управление на множество
проекти. Докато при управлението на един проект се
акцентира върху успешното му изпълнение, то при портфолиото на проекти и програми основната цел е постигането на оперативните цели.
Много често проектите са инструмент на организациите да
реализират стратегическите си цели. За да слязат от стра-

тегическо планиране до оперативно ниво, се минава през
тактическо планиране и изпълнение именно чрез управлението на проекти, програми и портфолиа. И тук идва на
помощ стандартът БДС ISO 21505:2017 Насоки за стратегическо управление. Той описва контекста, в рамките
на който се осъществява стратегическото управление на
проекти, програми и портфолиа. Този документ може да
се използва и за оценяване, осигуряване или проверка на
функцията за стратегическо управление на проекти, програми или портфолиа.

НА ФОКУС

Стандартът за управление на програми БДС ISO
21503:2018 допълва БДС ISO 21500:2012, като на фокус
са концепциите, необходимите условия и практиките за
управление, които са от изключителна важност и оказват
влияние върху изпълнението на програми.

Официалните издания на тези стандарти на български
език ще бъдат включени в „Колекция от стандарти за
управление на проекти, програми и портфолиа”.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 4/2018
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