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Методът и съоръжението за алтернативно приготвяне на 

топли храни, чрез електроосмоза и соно-йонофореза  

намира  приложение в бита и в заведенията за обществено 

хранене. С тях храната се деинтоксикира от вредни 

химически добавки, стерилизишра се и се приготвя се  

бързо и качествено, при високо ниво на енергийна 

ефективност – с малък разход на  на електроенергия 

(поради едновременното използване на  регулируем 

термичен, електроосмотичен, ултразвуков и 

деполяризиращ процес), съпроводен с различни 

електрокинтетични и електрохимични реакции осъществени 

в затвореното пространство теримичната и електродна 

камера на съоръжението. Има възможност за захранване с 

енергия и от соларно-енергийни СРV-НОК- ОКМАРОН-VV 

концентратори.    



Методът и съоръжението за приготвяне на храни  BG Patent №  62 426 B1 - дава възможност 

готвенето  да осигури високи вкусови качества  на храните . Вкусът  на приготвените топли 

храни  съчетава качества на задушени, печени и стандартно опушени храни. При  комплексната  

електроосмотична  и ултразвукова обработка  в съоръжението  хранителната маса се 

стерилиза и освобождава от  всички видове  патогенни микроорганизми, като се запазват 

хранителните качества и основния пептиден състав включително  микроелементи, хормони и 

някои групи витамини     

• Областта  на техниката касае развитието на хранително – вкусовата 

промишленост – предприятия свързани с производство и пазарна реализация 

на прибори и апарати от групата „бяла техника“ и кулинарното изкуство. 

• Предшестващо състояние на техниката и сравнения със стандартните  

обработки на храните - термично обработване – топлинно въздействие по 

различни способи в това число инфрачервено; - микровълново термично;    

• Задачата на изобретението е създаване на алтернативно приготвяне на храни с 

електроосмоза и електрофореза е да се задържат в хранителната маса течните 

естествени полярни течности, да се изнесат токсични внесени  в суровата 

хранителна маса от недобросъвестни  търговци – органополифосфати, ензими 

от неизвестне произход и други.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 







НОВА ГЕНЕРАЦИЯ голямо форматен хелиостатен УЛТРАВИСОКО-

КОНЦЕНТРИРАЩ (до 35,000 пъти) СЛЪНЧЕВО ЕНЕРГИЕН МОДУЛ ТИП „UHS-

CPV- HOK- W OKMARON“ с  9 КВ. МЕТРА ВХОДНА АПЕРТУРА за пряка и 

дифузна слънчева радиация на куполна, обемна и многоетажна оптико-

механична конструкция; 

В завършен вид ще има 4 броя оптични глави с по 9 кв.м. Соларно-енергийна 

лъчиста апертура за пряка и дифузна слънчева радиация всяка.  

Всяка от 4-те оптични глави е изпълнена, с обемна и много етажна френелова 

конструкция. Тя съдържа по 4 броя оптични етажа. Те са монтирани в 

рефлекторни тубуси съдържащи широко-форматни планарни френелови лещи 

с концентричен растер, монтирани в карданни двукоординатни рамки и в 

стъклопакети. Всяка оптична  глава е с куполна апертура. Тези оптични 

соларно-енергийни глави включват апертурен оптичен пояс за захващане на 

дифузната радиация.Той е  изработен, чрез френелова планарна оптика, 

имаща линеен растер и слоесто-призматичен ДВУЗОНЕН СПЕКТРАЛЕН 

СЕПАРАТОР състоящ се от три броя концентрични призматични секционирани 

пръстена, като последния (най-външен считано по радиуса) е свързан с 24 

БРОЯ СИЛОВИ ПУСТОТЕЛИ СВЕТОВОДИ,  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! 



 

ЕЛЕКТРООСМОЗА 

Това явление може да бъде наблюдавано с помощта на прибора, 

показан на фиг. 15.4. Вътрешният съд е изработен от порест материал и 

е снабден с манометрична тръба. Ако електродът, разположен във 

вътрешния съд, бъде присъединен към отрицателния полюс на източник 

за постоянен ток, а външният електрод - към положителния полюс и се 

приложи достатъчно високо е.д.н., то едновременно с протичане на ток 

през веригата се наблюдава и изкачване на нивото на течността в 

манометричната тръба - водата преминава през порите на диафрагмата 

от външния във вътрешния съд на прибора. 



 

В качествена форма това явление може 

да се обясни, ако се приеме, че 

стъклената повърхност във 

вътрешността на капилярите е заредена 

отрицателно, а прилягащият към нея 

воден слой - положително (фиг. 15.5). 

При прилагане на външно напрежение 

на границата стъкло - вода се появява 

електрична сила, под действието на 

която по-лесноподвижната фаза 

(водата) започва да се движи. 

Причината, поради която стъклото се 

зарежда отрицателно, е адсорбцията на 

хидроксилни йони. При контакт на 

водата с други твърди материали (напр. 

корунд) двойният слой на границата 

твърда фаза - вода може да има 

обратен строеж, т.е. повърхността на 

твърдата фаза да бъде заредена 

положително, а водният слой, намиращ 

се в контакт с нея - отрицателно. 

За количествено изучаване на 

електроосмозата се използват единични 

капиляри или система от капиляри, 

които могат да бъдат разположени и 

вертикално. В този случай при 

протичане на ток през клетката водата 

започва да се изкачва по капилярната 

тръба (електроосмотично изкачване), 

докато увеличаващото се хидростатично 

налягане се изравни с 

електроосмотичното налягане. 

Зависимостта  


