
СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 
от гл. ас. д-р Габор Иван Живанович 

 
1. Научни приноси с оригинален характер 

1.1. Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и опаковки: 
1.1.1. Изследване на физични параметри (реологични и диелектрични) на плодове с 

ядивни опаковки, като продукти на минимална обработка: 
1.1.1.1. Продуктите (нарязан пъпеш), покрити с високомолекулен хитозан 

(разтворен в млечна киселина) имат приемлив вкус (при сензорен анализ) и 
добри физични параметри по време на съхранението. GA15 

1.1.1.2. Продуктите с опаковка от водоразтворим хитозан върху череши имат 
по-дълъг срок на годност и запазен външен вид. GA28, GA30 

1.1.2. Изследване на влиянието на фината структура на пектина и вида на 
омрежващия агент върху реологичните характеристики на пектинови филми: 

1.1.2.1. За първи път е показано, че магнезиеви соли омрежват пектина. Най-
вероятна причина е специфичното свързване на магнезия към йонизираните 
карбоксилни групи в молекулата на пектина. GA02, GA07 

1.1.2.2. Омрежването е най-ефективно за нискоестерифицирани пектини с 
блоково разпределение на карбоксилните групи, където концентрацията на 
заряда е голяма. GA02, GA07 

1.1.2.3. Омрежването довежда до трансформиране на вискозно-еластичното 
поведение на пектиновите филми до еластично. GA02, GA07 

1.1.3. Изследване на многослойни филми: 
1.1.3.1. За многослойните покрития поли-L-лизин/карбоксиметилцелулоза са 

определени дебелина на слоевете, както и някои техни диелектрични 
характеристики. GA03, GA27 

1.1.3.2. Изяснение са промените в хидрофилните свойства на полипропилена, 
дължащи се на наличието на водоразтворими полиелектролити. GA03 

1.1.3.3. Многослойни филми от карагинан и хитозан са успешно реализирани в 
изграждането на микрокапсули за инкапсулиране на биолгично активни 
компоненти. GA04, GA17, GA18, GA19, GA31 

1.1.4. Реологични параметри на течни, полутечни и твърди храни: 
1.1.4.1. Изследвани са реологичните свойства на еластични, гумени мечета 

„Харибо“. Експерименталните резултати показват добра корелация между 
реологичните и технологичните параметри, които зависят от рецептурите, и 
параметрите на обработка. GA09, GA21 

 
2. Научни приноси с потвърдителен характер 

2.1. Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и опаковки: 
2.1.1. Изследване на физични параметри (реологични и диелектрични) на плодове с 

ядивни опаковки, като продукти на минимална обработка: 
2.1.1.1. Продуктите (нарязани ябълки), покрити с високомолекулен хитозан 

(разтворен в оцетна и цитрусова киселини) имат по-дълъг срок на годност, 
но трудно се приемат от консуматорите. GA20 

2.1.2. Изследване на влиянието на фината структура на пектина и вида на 
омрежващия агент върху реологичните характеристики на пектинови филми: 

2.1.2.1. Едновалентни метални соли не могат да бъдат прилагани за омрежване 
на пектина. GA02, GA07 

2.2. Реологични параметри на плодове и зеленчуци: 
2.2.1. Установена е добра корелация между реологичните и други физични и 

сензорни (консуматорски) параметри. GA26, GA29 
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2.2.2. Тенденции във физичните параметри добре следват промените на качество 
по време на съхранение. GA12, GA16, GA24, GA25, GA29, GA32 

2.3. Реологични параметри на течни, полутечни и твърди храни: 
2.3.1. Определени са реологичните параметри на екструдати и хляб. GA01, GA05, 

GA13 
 
3. Методични приноси 

3.1. Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и опаковки: 
3.1.1. Изследване на многослойни филми: 

3.1.1.1. Използвайки метода на електростатичното самоподреждане за първи 
път са получени филми от поли-L-лизин и карбоксиметилцелулоза върху 
подложка от полипропилен. За целта подложката предварително е заредена 
по метода на коронния разряд. GA03, GA27 

3.2. Диелектрична спектроскопия на плодове и зеленчуци: 
3.2.1. Методът на диелектричната спектроскопия (ДС) е успешно приложен за 

наблюдаване на сушене на плодове и зеленчуци (моркови, грозде, ябълки). GA11, 
GA14, GA23 

3.2.2. Методът на ДС е успешно приложен за изследване на антимикробиален 
ефект на дюля. GA22 

3.3. Недеструктивни и квази-недеструктивни методи за физично характеризиране 
на плодове и зеленчуци: 

3.3.1. Съвместно с катедра „Физика и Контрол“, Корвинус Университет, Будапеща 
са разработени опитни установки за изследване на плодове и зеленчуци чрез 
зрителна система (цвят, изображение, характеристики на загниване) и 
акустичен метод за определяне на твърдост. GA12, GA25, GA29 

3.3.2. В рамките на научно сътрудничество между ИИРХ и катедра „Физика и 
Контрол“, Корвинус Университет, Будапеща са проведени обучения върху 
новите неразрушителни методи. GA11, GA25, GA29 

3.3.3. Резултатите от използването на неразрушителни методи са представени на 
открити дни и конференции, в резултат на което получиха широка публичност. 
KS02, KS04, KS05, KS06, KS14 

3.4. Реологични параметри на течни, полутечни и твърди храни: 
3.4.1. Активно участвах в консултации на студенти от ПУ „П. Хилендарски“, 

който в рамките на Erasmus програма проведоха 3 месечно обучение в 
Будапеща. GA09 

3.5. Други физични параметри на плодове, зеленчуци и храни 
3.5.1. Получените експериментални резултати послужиха за разработването и 

провеждането на лабораторни упражнения през учебната 2010-1011 г. със 
студенти от Аграрен Университет, Пловдив. GA06, GA08 

 
4. Приноси с научно-приложен характер 

4.1. Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и опаковки: 
4.1.1. Изследване на физични параметри (реологични и диелектрични) на плодове с 

ядивни опаковки, като продукти на минимална обработка: 
4.1.1.1. Ядивните покритие са подходящи за запазване на безценни съставки на 

плодовете и зеленчуците, но техните вкус и мирис изискват неутрализиране 
преди консумиране. GA15, GA20, GA24, GA28 

4.2. Диелектрична спектроскопия на плодове и зеленчуци: 
4.2.1. ДС е успешно приложен за определяне на водно и йонно съдържание на 

плодове и зеленчуци. GA11, GA14, GA23, GA29 
4.2.2. ДС е недеструктивен метод и е използван за проследяване на процесите на 

зреене, съхранение и сушене. GA11, GA14, GA23, GA29 
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4.2.3. В перспектива методът ще бъде разработван и адаптиран към 
изграждането на on-line система за мониторинг на качеството на плодове и 
зеленчуци. GA11, GA14, GA23 

4.3. Реологични параметри на плодове и зеленчуци: 
4.3.1. Проведени са систематични реологични изследвания за различни плодове 

(ябълки, круши, череши, кайсия, и други) и зеленчуци (пъпеш, зелен-фасул, 
картофи, кромид-лук, моркови и други) през различни стадии на зрялост, и по 
времето на краткосрочно и дългосрочно съхранение. Експерименти бяха 
провеждани в продължение на няколко години, с цел повторение на 
изследването с различни реколти плодове и зеленчуци. GA10, GA12, GA16, 
GA25, GA26, GA29, GA32 

4.3.2. Разработените реологични методи са лесни, евтини, не изискват скъпи 
консумативи. GA10, GA12, GA16, GA25, GA26, GA29, GA32 

4.4. Други физични параметри на плодове, зеленчуци и храни 
4.4.1. Паралелно с не-деструктивни, реологични и диелектрични параметри са 

изследвани и други физични и физико-химични параметри на зеленчуци и плодове, 
като последните са използване за търсене на калибрациони връзки между 
параметри. Установени са връзки и високо корелации между диелектрични 
параметри и киселинност, твърдост и BRIX. GA11, GA25, GA29 

 
 …………………………………….. 

гл. ас. д-р Габор Иван Живанович 
 
 


