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Abstract 

Oak wood samples were collected from southeast part of Bulgaria in the area of the town Kosti. 

The samples of wood are from species Q. petraea and Q.frainetto. The samples of wood were 

prepared, as one part are subjected to seasoning and another part serving as a control. From 

seasoned and non seasoned wood samples were prepared alcoholic extracts. The extracts were 

analyzed by extractives and aroma compounds. In regard to extractive compounds is not found 

significant differences between seasoned and non seasoned wood samples, while for specific wood 

volatile compounds are found significant dependence on the way of wood treatment. 
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Въведение 

Основен етап при производството на 

висококачествени високоалкохолни напитки и 

вина е използването на дъбова дървесина. Вида 

дървесина оказва съществено влияние върху 

качествените характеристики на напитките [17]. 
Различните райони на добиване на дървесината 

оказват съществено различие в характеристиките 

на дъбовата дървесина. Влияние върху качеството 

на дървесината оказват различните климатични 

условия, почвения състав и терена. За скоростта 

на растежа на дървото, влияеща върху 

структурата на дървесината му, а оттам и върху 

съдържанието на танини и на някои ароматично 

активни вещества, влияние оказва влагата в 

почвата. По-бавно растящи гори са източник на 

дървесина с по-финна структура. От гледна точка 

съдържанието на ароматични вещества, 

съществено влияние оказват и възрастта и 

височината на дървото. Летният дъб като по-бързо 

растящ вид се характеризира с по-широки 

годишни пръстени, спрямо дървесината на по-

бавно растящия вид Зимен дъб [20]. 

Количеството екстрахирани вещества от 

дъбовата дървесина зависи както от вида и 

произхода, така и от предварителната й обработка 

– сушене, съзрявяне, термична обработка и 

формата, под която се използва в процеса на 

производство на напитки [4,6,7,8,10,11,12]. 

Процесите, протичащи в дървесината по време на 

сушене и термична обработка, оказват най-

съществено въздействие върху характеристиките 

на дъбовата дървесина респ. качеството на 

напитките. Това са процеси на намаляване на 

влагата в дървесината, хидролизни, окислителни, 

ензимни. Тези процеси водят до натрупване на 

ароматични компоненти – евгенол, изоевгенол, 

ванилин и метилокталактони [8,21]. 
Основните видове дъб, използвани при 

стареене на напитките са Quercus  alba- 

Американски дъб и Европейските Quercus robur -

Летен дъб, Quercus petraea - Зимен дъб.  

В България се приема, че естествено са 

разпространени 7 вида дъб - Quercus sessiliflora 

Salisb.,Quercus petrae-Зимен дъб (Горун), Quercus 
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conferta Kit., Quercus frainetto. – Благун (Стожер, 

Сладун), Quercus robur Ehrh., Quercus pednneulata 

- Летен дъб, Quercus cerris L. -Цер, Quercus 

pubescensWilld. -Космат дъб, Quercus armeniaca v. 

stranjensis - Лъжник (Странджански), Quercus 

cocciferaL. - Пърнар [1,2]. Най-разпространеният 

от дъбовете у нас е Благунът /Стожер, Сладун/, 

следван от Зимния дъб (горун).  
Дъбовите гори в България се формират при 

условията на континентален климат с умерени 

валежи, продължително и засушливо лято и дълъг 

вегетационен период.  

Дъбовите гори имат широко разпространение в 

България - 34,6% от общата залесена горска площ 

и 45,2% от площта на широколистните гори. По 

произход 86,3% от дъбовите гори са издънкови и 

13,7% — семенни.  
Използваните за експерименталната част 

проби дъбова дървесина са селектирани от парк 

„Странджа“ в района на с. Кости. Резерватът е 

разположен на юг от село Кости и се намира в 

долината на река Резовска на близо 20 километра 

от устието на реката. Релефът е разчленен като 

надморската височина варира между 50 и 300 м. 

Климатът е континентално-средиземноморски и е 

по-мек, поради близостта си до бреговете на 

Черно море. Най-широко разпространеният тип 

почва е канелена горска почва-псевдоподзолисти 

и излужени - 75%. Преобладават наклонени 

терени, сенчести изложения и дълбоки почви, т.е. 

налице са условия за добър горскорастителен 

ефект. Средната възраст на горите е 72 години при 

45 години за страната. 

Горските масиви в парк “Странджа” заемат 

89900 ха, т.е. 77,5% от общата площ. Техният 

строеж и състав, с богато растително 

разнообразие е отражение на природните 

дадености на планината, с многообразие на 

релефни форми и месторастения. 

Основни лесообразователи в дъбовите гори на 

Странджа са: източен Горун (Quercus sessiliflora) 

- 31% от общата площ на горите, Благун 

(Q.frainetto) - 29%, Цер (Q.ceric) - 7%, Космат дъб 

(Q.pubescens), Летен дъб (Q.robur), странджански 

дъб (лъжник) (Q. Hartwissiana). 

 

Материали и методи 
Пробите дървесина са селектирани от района 

на с. Кости - парк „Странджа“, като от всеки от 

изследваните видове (Q. Petraea – Зимен дъб и Q. 

Frainetto – Благун) са подбирани индивиди с 

относително еднаква  възраст.  От  предварително 

селектираните дървета са подбрани по пет от вид, 

от ствола на които са взети проби дървесина. 

Всяка една проба е разделяна на две части, като 

едната е подложена на изкуствено сушене с 

периодично омокряне на дървесината [14], а 

другата е оставена за контрола. След сушенето, 

пробите са раздробени и изравнени по размер. От 

частиците са оформени средни проби за всеки вид, 

съответно вариант със сушене и вариант без 

сушене. Така оформените проби са обработени 

термично при 200 ºС в продължение на 20 минути. 

Като сравнителна проба е използвана и дървесина 

от търговската мрежа, която е обработена при 

сравнително същите условия. 

От средните проби дървесина са направени 

водоалкохолни екстракти, като 10 g дървесина е 

екстрахирана с 200 ml водоалккохолна смес с 

концентрация на етанол 50 об. %. Екстракцията е 

проведена в затворен обем и инертен газ над 

екстракта при ежедневно разбъркване. След 

тридесетдневен престой с дървесината, 

екстрактите са отделени от дървесината и са 

подложени на анализ по отношение съдържание 

на сухи вещества по тегловен метод, общи 

фенолни вещества по метода на Singleton & Rossi 

(Singleton and Rossi, 1965) и адсорбция при 280 

nm, съдържание на танини – по метода на Adams, 

чрез утаяване с BSA и колориметрично 

определяне в утайката [13]. 

 Преподготовката на пробите за 

газхроматографски анализ е извършена чрез 

едновременна дестилация-екстракция (SDE) с 

апарат на Ликенс-Никерсон. Екстрахирани са по 5 

g дървесина с екстрагент диетилов етер. След 

филтриране през безводен натриев сулфат, 1 µl от 

разтвора се инжектира в ГХ-МС система. GC-MS 

анализ 

Пробите се инжектират в система, състояща се 

от газов хроматограф Agilent GC 7890 А с 

масспектрален детектор Agilent MD 5975 С. 

Използвана е колона HP-5MS с параметри: 

дължина 30 m, диаметър 0.32 mm и дебелина на 

филмовото  покритие 0.25 µm при следната 

температурна програма: начална  температура  50  

°C,  задържане 2 min, повишашане до 220 °C с 10 

°C/min, задържане 2 min, повишашане до 280 °C с 

20 °C/min, задържане 10 min; температури на 

инжектора  и  детектора  250  °C; газ-носител 

хелий със скорост на потока 1.0 ml/min; диапазон 

на сканиране на масдетектора m/z = 40-450; 

инжектиран обем проба 1 µl в режим без 

разделяне на потока (splitless). 

Съединенията са идентифицирани  чрез 

сравняване времената на задържане и 

относителните индекси по Ковач с тези на 

стандартни вещества и масспектрални данни от 

библиотеките на NIST 08 и The Golm Metabolome 
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Database  (http://csbdb.mpimp- 

golm.mpg.de/csbdb/gmd/gmd.html). 

Необходимите стандартни вещества: 3-октанол 

(Вътрешен Стандарт: ВС),  фурфурал, 5- 

метилфурфурал, 5-хидроксиметилфурфурал, 

фурфурилов алкохол, евгенол, изоевгенол, 

гваякол и метилгваякол, сирингалалдехид, 

ванилин, цис- и транс - уиски лактони и реактиви: 

диетилов етер, безводен натриев сулфат (Na 2 

SO4), FC reagent, BSA, SDS, триетаноламин,  

ферихлорид хексахидрат са закупени от Sigma-

Aldrich 

 

Резултати и обсъждане 
Съдържанието на сухи вещества, фенолни 

съединения и танини във водоалкохолните 

екстракти е преизчислено за грам дървесина и 

отразено на фигура 1,2 и 3. 

Сушенето като процес е съпроводен с 

протичане както на химични така и на физични 

промени, които водят до промяна в съдържанието 

на екстрактните вещества. 

При пробите от Благун, подложени на сушене 

се наблюдава леко завишаване в количеството на 

екстрактни вещества, в сравнение с несушената 

дървесина. Тази тенденция се наблюдава и при 

пробите от Зимен дъб. 

Пробите от Благун показват, че съдържанието 

им на екстрактни вещества е по-високо при 

сушените варианти и еднакво при несушените в 

сравнение с варианта, който сме избрали за 

съпоставка от търговската мрежа (фиг.1). Пробите 

от Зимен дъб съдържат по-ниски количества на 

екстрактни вещества от контролния вид дъб. 

 

 
Фиг. 1. Съдържание на сухи вещества 

 
По отношение съдържанието на фенолни 

съединения, се наблюдава по-високо съдържание 

при вариантите с несушена дървесина и при двата 

вида дъб. Благуна показви по-високо съдържание 

в сравнение с контролната проба дъб, а Зимния 

дъб и в двата си варианта е с по-ниски количества 

от контролата.(фиг.2) 

 
Фиг. 2. Съдържание на фенолни съединения 

 

 
Фиг. 3. Съдържание на танини 

 
Същата тенденция се наблюдава и при 

получените данни за съдържание на танини във 

вариантите. И двата вида дъб показват по-високо 

съдържание в пробите с несушена дървесина. 

(фиг.3). Това показва, че процеса на сушене е 

довел до редуциране на количеството на фенолни 

съединения и танини.  

При дървесината от Благун, намалението на 

ОФС е с 12 %, а на Т с 4 %. Тези проценти са с по-

значими разлики при дървесината от Зимен дъб, 

като съответно процента на намаление е 18 и 29%.  

Тук отново се наблюдават значително по-

високи стойности на показателя при пробите с 

Благун в сравнение с тези на комерсиалния вид 

дъб. 

Тези различия показват, че промените по време 

на сушене в състава на дървесината не са само 

качествени но и количествени. Степента на 

промяна на тези вещества показва значението на 

вида дървесина при този процес. 

Получените данни за съдържание на летливи 

компоненти в дървесината, показват 

същественото значението на процеса сушене на 

дървесината и съответно последващата термична 

обработка. Анализирани са вещества от 

разграждането на основните градивни елемнти на 

дървесината – хемицелулоза и лигнин. Тези 

съединения оказват най-голямо значение за 

качеството на напитката. 
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Съдържанието на ароматни алдехиди в 

дървесината е показано на фигура 4 и 5. 

Разгледани са основните съединения от 

разграждането на лигнина - ванилин, сирингов 

алдехид и евгенол.  

 

 
Фиг. 4. Съдържание на ароматни алдехиди 

 
От получените данни се наблюдава, че процеса 

сушене е довел до значително увеличение на 

съдържанието на тези съединения и при двата 

вида дървесина. В пробите от Благун е установено 

по-високо съдържание на ванилин и сирингов 

алдехид от дървесината на Зимен дъб. 

Сравнявайки съдържанието на тези вещества с 

дървесината от търговската мрежа се установява, 

че при нея стойностите са значително по-високи.  

 

 
Фиг. 5. Съдържание на евгенол/iевгенол 

 
Съдържанието на евгенол и изоевгенол в 

пробите от сушена дървесина и за двата вида е 

значително по-високо, което е доказателство за 

начина на обработка на дървесината. При пробите 

от Зимен дъб се наблюдава по-високо съдържание 

на евгенол и по-ниско на изоевгенол в сравнение 

с тези от Благун. 

Влияние на процеса сушене е установено и по 

отношение съдържанието на „уиски” лактони 

(фиг.6). И при двата вида дървесина, сушенето е 

довело до завишаване на cis формата на ß-метил-

γ-октолактон с около 40%, а на trans формата с  

приблизително 30 %. 

Променено е съотношението cis/trans форма 

вследствие на сушенето и при двата вида дъб. 

 

 
Фиг. 6. Съдържание на „уиски“ лактони 

 
Съдържанието на фуранови алдехиди (фиг. 7) 

се определя основно от термичната  обработка  на  

дървесината. И при двата вида дъб в несушената 

дървесина са открити многократно по-ниски 

концентрации, отколкото в сушената. 

 

 
Фиг. 7. Съдържание на фуранови алдехиди 

 
По време на процеса сушене, хемицелулозите 

на дървесината се трансформират до по-

нискомолекулните съединения – хексози и 

пентози, които в последствие при термичната 

обработка на дървесината водят до образуване на 

фуранови алдехиди. 

Заключение 

Кондиционираното сушене на пробите 

дървесина води до редуциране на съдържанието 

на екстрактни вещества и от двата вида дъб. Това 

намаление е до 20 % спрямо съдържанието в 

несушени проби. 

Съдържанието на екстрактни вещества в 

дървесината от Благун и Зимен дъб е повлияна 

най-вече  от  вида  на  дървесината. 

Процесът на сушене е довел до съществено 

завишаване съдържанието на евгенол и 

изоевгенол, фуранови и ароматни алдехиди. 
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Начинът на обработка на дървесината се 

отразява и върху съдържанието на „уиски” 

лактони в анализираните проби, като сушенето е 

довело не само до общо завишаване на лактоните, 

а и до промяна на съотношението между cis и trans 

формата. 
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