
Апаратура, предвидена за закупуване 
от ИОХЦФ-БАН по 

  

BG05M2OP001-1.002-0012 (ЦЛАР) 

BG05M2OP001-1.002-0019 (ЦКИ) 

BG05M2OP001-1.001-008 (ЦВП) 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Ултра-високо ефективен течен хроматограф с детектор 

масспектрометър с висока разделителна способност 

Високоефективен течен хроматограф с тройно 

квадруполен масдетектор                         

Високоефективен течен хроматограф – 2 бр. 

107 

ЦЛАР 

Газов хроматограф с тандем квадруполен масдетектор 

Газов хроматограф с единично квадруполен масдетектор 

Газов хроматограф с хедспейс;                         

Многомерен газов хроматограф  

108 

Офис проекти ОП НОИР 115 всички  

ЯМР-спектрометър 600 116 
ЦЛАР 

Дюаров съд за течен азот 200 литра 117 

ЯМР измервателни глави (3 броя) 118 ЦВП 

Склад към лаб. 107/108 120 ЦЛАР 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Лабораторен реактор за синтетична и екстракционна 

работа с обем до 20 литра; Ротационен вакуум 

изпарител с вакуум помпа, термостат и приемни 

колби 6, 10, 20 литра; Разпрашителна сушилня за 

водни разтвори 

215 ЦЛАР 

Компютърна станция 219 ЦВП 

Компютърна станция 220 ЦВП 

16 бр. лабораторни камини  ЦЛАР 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Комплексна апаратура за синтетични модификации на 

екстракти от природни съединения и техни аналози и 

последващо лиофилизиране 

317 ЦЛАР 

Газов хроматограф -1; течен хроматограф - 1 320 ЦВП 

Система за чиста и ултрачиста вода; Ледогенератор; 

Вакуум сушилня; Сушилен шкаф с топъл въздух. 
323 

ЦЛАР 

Карл-Фишер титратор 324 

Инфрачервен спектрометър 324 

Система за флаш хроматография при ниски налягания; 

Система за флаш хроматография при високи 

налягания; Апарат за ултра бърза центрофужна 

хроматография; 

521? 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Апарат за елементен анализ на C, H, N, S 

401 ЦКИ 

Апарат за анализ на повърхностна площ и 

порометрия 

Раман микроскоп 

Апарат за термичен анализ (TG-DSC/DTA) 

Aпарат за течна хроматография (FPLC)  

Газов хроматограф -1 409 

ЦВП Газов хроматограф -2,  

Апарат за термичен анализ -1 
411 

Газов хроматограф - 1 
416 ЦКИ 

Масспектрометрична система UHPLC-QqTOF 

Компютърна станция – 2 419 ЦВП 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Апарат за окислителна стабилност на липиди 501 

ЦЛАР 
Комплексна пилотна екстракционна апаратура с 

модули за екстракция с водно/алкохолни и 

органични разтворители в обеми до 20 литра и 

екстракции с водна пара в обеми до 10 литра; 

519 

Лабораторна центрофуга с охлаждане -1 

ЦЛАР Универсална лабораторна центруфуга -1 

Мелница за смилане на растителна суровина -1 



АПАРАТУРА СТАЯ ЦЕНТЪР 

Апарат за определяне на специфична повърхност и 

размер на пори 
29 блок ЦВП 

Лабораторен екстрактор на растителни суровини за 

получаване на полизахаридни екстракти с обем до 

10 литра 

Пловдив 

ЦЛАР 

Високоефективен течен хроматограф Пловдив 

Апаратура ще бъде премествана в нова сграда на СУ ЦКИ 



Вчера проверихме при портиера 
  ключовете на 22 стаи 

 
10 липсваха или не отваряха! 

 
Моля, колегите от стаи 

 
117, 120, 219, 320, 323, 324, 401, 409, 419 
 

да осигурят ключове при портиерите  
до 25.06.19 

 
 



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   
В ИОХЦФ - БАН 



Българска академия на науките 

Благодаря за вниманието! 


