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БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - ПЛОВДИВ 

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2015 
 

 

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО 

1.1. Оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното  в 
съответствие с неговата мисия и приоритети съобразени с утвърдените през 2015г. 
научни тематики.   
Централна Лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) е академично специализирано звено 
(АСЗ), което извършва научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер 
в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериали, нанотехнологии и 
енергийна ефективност. По този начин ЦЛПФ самостоятелно, и чрез Регионалния 
Академичен център на БАН в Пловдив подпомага развитието на промишлеността в 
Пловдивски регион и страната. 
Научно-приложните изследвания в ЦЛПФ са в области, актуални както за националната, 
така и за европейската наука. Те са съобразени с националните и европейски програми за 
развитие като: Националната програма за развитие – България 2020, Европа 2020 и 
Хоризонт 2020. Свързани са с Приоритет 3: Нови материали и технологии и Приоритет 
1: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии от 
Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г., и са в съответствие със 
Стратегическите направления и приоритети на БАН.  

Програмният план на ЦЛПФ се състои от две теми, които се изпълняват самостоятелно 
или в сътрудничество с други научни организации и звена на БАН, както и с иновативни 
фирми. Те обхващат три приоритетни за ЦЛПФ направления: авангардни материали, вкл. 
наноматериали; високотехнологични процеси, вкл. нанотехнологии; енергоспестяващи 
системи и енергийна ефективност. ЦЛПФ има опит в областта на иновациите и трансфер 
на технологии във фирми от индустрията, работещи предимно за Европейския пазар. Тези 
контакти ще се съхранят и развият в посока на съвместни проекти по програма 
Конкурентоспособност. 

В съответствие с тези приоритети, през отчетната 2015 г. колективът на ЦЛПФ работи по:  

1 тема: Разработване, изследване и моделиране на наноструктурирани и 
наноразмерни слоеве с многофункционални приложения. 

Темата се състои от 6 задачи, от които: 1 по Договор BG 161РО003-1.2.04-0038-С0001 с 
МИ по ОП „Развитие на конкурентноспособността на Българската икономика“; 3 по 
бюджетна субсидия; 1 по договор с ФНИ-МОН, както и 1 по международно 
сътрудничество (ЕБР). 

2 тема: Високоефективни слънчеви елементи, енергоспестяващи светодиодни 
излъчватели, системи за енергийна ефективност –  
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Темата се състои от 4 задачи, от които: 1 по бюджетна субсидия; 1 в рамките на 
междуинститутско научно сътрудничество с Беларус; 1 по Договор 7ИФ-02-48/06.08.2014г. 
с Национален Иновационен Фонд, съвместно с фирмата Борима АД-София. 

Изпълнението на включените в тези две теми задачи, доведе до постигане на следните 
резултати:  

Разработени са технологии за създаване на нови високотемпературни и износоустойчиви 
нанокомпозитни покрития с подобрени твърдост, износо- и корозоустойчивост и 
характеризиране на свойствата им; изследвани са морфологията, съставът и структурата, 
които са определящи за  механичните, трибологичните и електричните свойства на 
разработените слоеве; получени и изследвани са наноразмерни слоеве с подходящи за УВ 
и влагосензори; получени и изследвани са нови материали за приложение в 
многопреходни високоефективни слънчеви елементи; разработени и трансферирани са 
енергоспестяващи суперлуминесцентни светодиодни излъчватели и системи за енергийна 
ефективност . 
 
1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 
2020. Извършвани дейности и постигнати резултати.  
Разработките и изследванията проведени по задачите включени в двете теми от 
Програмния план на ЦЛПФ за 2015 г., са в рамките на две от приоритетните направления 
на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и са в областта на:  

• Нови материали и технологии;  
• Енергия, енергийна ефективност и екотехнологии. 

Към първата тема се отнасят разработената технология за високотемпературни и 
износоустойчиви нанокомпозитни свръхтвърди покрития чрез катодно-дъгово нанасяне; 
оборудване и технология за екологични многослойни наноструктурирани покрития с 
многофункционални приложения, получени чрез разбалансирано магнетронно 
разпрашване; наноразмерни проводящи слоеве за микро и наноелектрониката; тънки 
слоеве от TiО2 за разработка на UV и влагосензори; изследване на механичните и 
трибологични свойства на морфологията, състава и структурата на нанокомпозитни 
покрития и наноразмерни проводящи слоеве, както и изграждане на ГРИД система за 
моделиране с цел оптимизация на технологиите за тяхното получаване.  

Към втората тема  се отнасят високоефективните слънчеви елементи на основата на 
твърди разтвори от разредени нитриди; високоефективни енергоспестяващи осветителни 
устройства на основата на свръхярки светодиодни излъчватели; корпуси от структурирана 
термореактивна пластмаса, енергонезависима инсталация работеща със слънчева енергия. 

По 1 тема: Разработване, изследване и моделиране на наноструктурирани и 
наноразмерни слоеве с многофункционални приложения, с ръководители доц. д-р 
Лиляна Колаклиева и проф. Румен Каканаков са извършени дейности по следните 5 
задачи: 

1) Високотехнологично оборудване и разработка на технология за екологични 
многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения, 
получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване – Договор BG 161РО003-
1.2.04-0038-С0001 с МИ по ОП „Развитие на конкурентноспособността на Българската 
икономика“ (2013-2015). 
През 2015 год. беше пуснато в действие високотехнологично оборудване за нанасяне на 
екологични многослойни наноструктурирани покрития чрез разбалансирано магнетронно 
разпрашване по договор BG 161РО003-1.2.04-0038-С0001 с МИ, с което той беше 
изпълнен. Обемът на вакуумната камера е 200 литра, което позволява да се използва за 
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разработки за индустриални приложения. Снабдена е с три мас-флоу контролера, като 
единият от тях е за реактивния газ и се управлява прецизно чрез вграден спектрометър. 
Оборудването има 4 разбалансирани магнетрона, които осигуряват магнитно поле 
поддържащо плазмата в целия обем на камерата, в резултат на което се нанасят слоеве с 
голяма хомогенност по площта на подложките не само срещу таргетите, но в целия обем 
на камерата. Наличието на 4 магнетрона позволява да се реализират голям брой различни 
по състав еднослойни и многослойни покрития в един технологичен процес. Таргети от 
Ti, Al, Cr, Mo и техни сплави позволяват нанасяне на твърди и свръхтвърди покрития, а 
въглеродните таргети – нанасяне на диамантоподобни слоеве и нанокомпозити. 
Спецификата на метода на нанасяне позволява прецизно контролиране на дебелината и 
морфологията, което заедно с вариране на температурата на нанасяне от стайна до 600оС, 
дава възможност за получаване на специализирани покрития върху различни материали от 
метал, стъкло и пластмаси.  
На пуснатото в действие оборудване, започна разработването на технология за 
нискотемпературно (под 200оС) нанасяне на Al-базирани твърди покрития с нисък 
коефициент на триене върху специална стомана „U“ по задание на фирма „Арсенал“ – 
Казанлък. До момента е постигната твърдост 33 GPa и коефициент на триене 0.1. 
Ръководители на задачата са доц. д-р Л. Колаклиева и проф. д-р Р. Каканаков, участват 5 
изследователи, от които 1 докторант и 1 млад учен. 

2) Технология и разработване на високотемпературни и износоустойчиви 
нанокомпозитни свръхтвърди покрития чрез катодно-дъгово нанасяне. 
Оптимизирана е технологията за получаване на многослойно нанокомпозитно 
CrAlSiN/AlSiN чрез катодно-дъгово нанасяне от Cr и Al(82%)Si(18%) катоди. В резултат 
на оптимизиране на технологичния режим е получено покритие с намалена средна 
грапавост на повърхността от 73 nm и намален брой макрочастици, които са характерни за 
този метод на нанасяне. Разработеното покритие е с дебелина 4.7 µm и двуслоен период  
Λ=1270 nm. Съставът на всеки от слоевете е Cr0.46Al0.42Si0.12N и Al0.86Si0.14N. След 
оптимизиране на параметрите на отлагане е постигната нанотвърдост Н=50 GPa, съчетана 
с повишен модул на еластичност Е=550 GРa, което е индикация за намалена крехкост на 
покритието. Постигнатото съотношение Н/Е=0.12 (≥ 0.1) е критерий за подобрени 
механични свойства на покритието. Това го прави подходящо за приложения в 
специфични области на индустрията, където се изискват едновременно висока твърдост и 
якост. Ръководители на задачата са доц. д-р Л. Колаклиева и проф. д-р Р. Каканаков, 
участват 7 изследователи, от които 1 докторант и 1 млад учен. Подадена е за печат 1 
публикация.  

3) Получаване на наноразмерни слоеве TiO2 и тяхното приложение.  
Наноразмерни слоеве TiO2 са получени чрез вакуумно термично изпарение на Ti и 
триодно-катодно разпрашване на Ti мишена върху силициеви подложки с последващо 
високотемпературно отгряване на нанесените и по двата начина слоеве до TiO2 при 
температури от 450 до 850ºC. 
Количествения състав на слоевете е изследван чрез рентгеноспектрален анализ направен с 
помощта на сканиращ електронен микроскоп SEM с EDX анализ. Топологията и 
грапавостта на образците е изследвана с AFM. На базата на получените слоеве са 
формирани структури за УВ и влагосензори с различна конфигурация на чувствителната 
област, които са монтирани на основи. Структурите за УВ сензори са чувствителни в 
спектрален интервал 280÷330nm. Измерванията на съпротивлението на получените 
лабораторни образци в зависимост от влагата, показват намаляване на съпротивлението с 
два порядъка, което ги прави приложими като сензори на влага. Ръководител на задачата е 
доц. д-р Л. Бедикян. Участват 3 изследователи, публикувани са 2 статии.  
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4) Изследване на механичните и трибологични свойства  на морфологията, 
състава и структурата на нанокомпозитни покрития и наноразмерни проводящи 
слоеве.  
През 2015г. бяха изследвани твърди и свръхтвърди, еднослойни и многослойни покрития, 
разработени в Лабораторията, от партньори от научни организации и иновативни фирми. 
Чрез AFM, SEM, XRD и XPS бяха изследвани морфологията, структурата и състава на 
разработеното в ЦЛПФ многослойно свръхтвърдо покритие CrAlSiN/AlSiN. Резултатите 
установиха неговата нанокомпозитна структура, състояща се от нанокристални фази CrN 
и (Cr,Al)N с размери 9 nm и фаза AlN с размер на зърната 7 nm, разположени в матрица на 
Si3N4, което обяснява получената свръхтвърдост от 50 GPa. Също така е изследвана 
зависимостта на нанотвърдостта и коефициента на триене на това покритие от 
температурата на отгряване в интервала 525оС÷600оС, за да се определи оптималната 
температура на формиране на нанокомпозит с висока твърдост и минимален коефициент 
на триене. 
Изследвани са механичните параметри на твърди покрития TiN и TiAlN в зависимост от 
технологичните условия (температура на подложката, налягане на реактивния газ, 
обороти на въртене на карусела) на получаване. Покритията са нанесени чрез 
разбалансирано магнетронно разпрашване при температура под 200оС върху различни 
видове стомани. Получените резултати са използвани за оптимизиране на технологията за 
получаване на нискотемпературни покрития с нисък коефициент на триене за 
специализирани приложения. Изследвана е и термичната и корозионна устойчивост на 
градиентен нанокомпозит TiAlSiN. В сътрудничество с ТУ София - филиал Пловдив са 
изследвани дебелина, механични и трибологични свойства на Ti/TiN/CrN покритие, като 
част от дисертационен труд. За фирма Sensata Technologies e изследвана микротвърдостта 
на Pt слой в термосъпротивления за автомобилната индустрия, получени при различни 
условия на обработка след нанасяне на Pt слой. Характеризирани са механичните и 
трибологични свойства на многослойна структура CrN/AlN на фирма „Нанотех груп”. 
Ръководител на тази задача е доц. д-р Л. Колаклиева, участват 5 изследователи, от които 1 
млад учен и 1 докторант. Резултатите са представени в 3 излезли от печат публикации и 2 
- подадени за публикуване. 

5) Изграждане на ГРИД инфраструктура подкрепяща извършването на 
изследвания в областта на приложната физика – Договор 01/5/2014 с ФНИ-МОН и 
ДНТС/RISC Software GmbH, Университет Йоханес Кеплер, Линц, Австрия за съвместни 
научни изследвания в рамките на спогодбата за двустранно сътрудничество между 
РБългария и РАвстрия.  
Финансирането на втория етап на проекта за изграждане на тестова ГРИД система беше 
временно забавено от МОН и за 2015 г. средства не бяха преведени. Независимо от това 
работата по проекта продължи с проучване за съществуващи  софтуерни разработки в 
областта на приложната физика, които да се използват за обучение при финансиране на 
проекта за втория отчетен  период. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р В. Читанов. 

По 2 тема: Високоефективни слънчеви елементи, енергоспестяващи светодиодни 
излъчватели, системи за енергийна ефективност, с ръководител: проф. д-р Румен 
Каканаков са извършени дейности по следните 4 задачи: 

1) Високоефективни слънчеви елементи на основата на епитаксиални А3В5 
хетероструктури.  
По метода на ниско-температурната течна епитаксия са израстнати твърди разтвори от 
разредени нитриди InGaAsN с ниско съдържание на индий и азот в тях. Образците са 
характеризирани чрез повърхностен фотоволтаичен метод (SPV) и нискотемпературна 
(2К) фотолуминесценция (PL). Съставът на слоевете е определен посредством рентгенов 
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микроанализ. Установена е корелация между съдържанието на In в слоя и включването на 
азот в него. Анализирани са SPV и PL спектрите и е определено изменението на ширината 
на забранената зона на слоевете с различен състав. Установено е добро съгласуване на 
експерименталните с теоретично разчетените стойности на електронната структура на 
тези съединения. Ръководител на задачата е доц. д-р М. Миланова, участват 2 
изследователи. На база на получените резултати е изнесен 1 доклад на международна 
конференция, и е публикувана 1 статия. 

2) Високоефективни енергоспестяващи светодиодни излъчватели. 
В ЦЛПФ са направени разработки на две групи осветителни тела:  

• Монохроматични LED осветителни тела за оранжерии 
LED осветлението предлага предимства при оранжерийно отглеждане на култури, където 
светлинните източници се намират вертикално между растенията. Това позволява да се 
отглеждат колкото е възможно повече растения при ограничена земеделска площ. Тъй 
като по време на различните фази на развитие растенията се нуждаят от светлина с 
определена дължина на вълната, в ЦЛПФ са направени 2 вида високо ефективни LED 
източници с мощност 20 W, светлинен поток 2000 lm, дължини на вълната 350÷400 nm и 
620÷680 nm, полуширина на спектъра 50 nm, които осветяват площ над 3 м2.  
Всеки от източниците е с ефективност 100 lm/W, и е съставен от 20 броя едноватови 
структури, свързани паралелно и закрепени на алуминиев радиатор. Източниците са 
влагозащитени и се захранват с 20 ватови LED драйвери. 

• Полихроматични осветителни тела за сгради 
Разработени и внедрени в сградата на ЦЛПФ са и осветителни тела на базата на високо 
ефективни LED структури, излъчващи бяла светлина с цветна температура 4000К, всяка 
по 0.23 W. Монтирани са 60 структури на текстолитова лента 1 метър. Захранващото 
напрежение е 220 V AC, общата светлинна мощност е 15 W/м. Осветителните ленти са 
монтирани на мястото на ползваните до сега осветителни луминесцентни пури. По този 
начин консумацията на електроенергия е 3 пъти по-малка.Осветителните тела се включват 
и изключват автоматично от IR датчици за движение. 
Ръководител на задачата е проф. д-р Р. Каканаков, участват 2 изследователи.  

3) Разработване на иновационни рецептури и технологии за производство на 
корпуси за комуникационни и електротехнически нужди от структурирана 
термореактивна пластмаса – Договор 7ИФ-02-48/06.08.2014г. с Национален Иновационен 
Фонд, съвместно с фирма Борима АД-София. 
За производството на корпуси за комуникационни и електротехнически нужди от 
структурирана термореактивна пластмаса са разработени и изработени матрици, 
използвани в шприцмашините на Борима АД. За подобряване качествата на матриците за 
получаване на корпуси в ЦЛПФ са разработени свръхтвърди износоустойчиви покрития с 
нисък коефициент на триене от нитриди, карбиди и карбонитриди, в това число и 
нанокомпозитни. Покритията са с твърдост по-голяма от 40 GPa и коефициент на триене 
по-малък от 0.5. Ръководител на задачата е проф. д-р Р. Каканаков, участват 2 
изследователи.  

4) Разработка и изработка на енергонезависима, земеделска, помпена, 
телекомуникационна инсталация (ЗПТИ). През 2015г. след успешното изпълнение на 
договор с фирма Лог-Сиберия ЕООД – София за разработка и изработка на „Интегрирана 
електрозахранваща помпена комуникационна и охранителна система, работеща с вятър и 
слънце”, бе сключен нов договор със същата фирма за 2015-2016г. 
Системата се състои от захранващ енeргиен PV модул 4KW, помпена система, управляващ 
модул, сензорика, видеонаблюдение, LED осветление и сървър. ЗПТИ е предназначена за 
осигуряване на вода за поливане от сондаж с дълбочина 70 м на обект Поляна, Ямболско, 
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със слънчева енергия. Захранващият енeргиен PV модул се състои се от 16 бр. PV панели, 
всеки от които има мощност 250 W. Генерираното постоянно напрежение се преобразува 
в 220 V синусоидално напрежение с помощта на 4 кW инвертор Steca-Coolcept-X, 
Германия. Посредством възможностите на инвертора и USB интерфейс всички данни са 
достъпни за обработка от сървър с WEB контролиран достъп за контрол и дистанционно 
управление на помпите, налягане и ниво на водата, входяща и изходяща енергия. 
Ръководител на договора е проф. д-р Р. Каканаков, участват 2 изследователи. 

1.3. Ефект за обществото от извършваните дейности.  
На базата на разработеното оборудване и технология за електродъгово нанасяне на 
наноразмерни, наноструктурирани и нанокомпозитни слоеве, твърди и свръхтвърди 
покрития от нитриди, карбиди, карбонитриди и нанокомпозити върху режещи 
инструменти, метални и керамични детайли, с цел повишаване на тяхната твърдост, 
износоустойчивост и корозоустойчивост се изпълняват заявки за технологичен 
трансфер и поръчки за редица индустриални фирми от Пловдивски регион и страната. 

ЦЛПФ има договори с редица национални и регионални фирми, свързани с разработка и 
трансфер на технологии: фирма ”Милко Ангелов Консулт” ЕООД-Пловдив; фирма 
"Нанотех груп" ООД-Пловдив; фирма "СолТех" ЕООД-Пловдив; фирма "Лог-Сиберия" 
ЕООД-София; фирма "Нанотех" ООД-Габрово; фирма "Илекс" ООД-Габрово; фирма 
Борима АД-София; фирма ПЛАНАР ЕООД-Пловдив; фирма "Сигнум" ООД-Пловдив и др. 

1.4. Взаимоотношения с институции.  
ЦЛПФ участва в Националната мрежа на Регионалните Академични Центрове в рамките 
на учредения през 2013г. Регионален Академичен Център в Пловдив с цел научно-
техническо сътрудничество между 33 организации, в това число филиалите на БАН в 
Пловдив, Пловдивските ВУЗ и редица иновативни фирми.  
ЦЛПФ има договорни отношения и съвместни разработки с ПУ ”П. Хилендарски”, 
Технически Университет – филиал Пловдив, СУ „Кл. Охридски”, ИФТТ, ХТМУ, 
ЦЛСЕНЕИ, Институт по механика, като резултат от това са съвместните проекти.  
ЦЛПФ има традиционни сътрудничества със звената на БАН – ИФТТ, ИОНХ, Институт 
по механика, Институт по металознание, ЦЛСЕНЕИ, за съвместни изследвания в областта 
на материалознанието. 
 
1.5. ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ 
ДЪРЖАВАТА 
1.5.1. С общонационално значение са следните практически дейности на ЦЛПФ, 
свързани с индустрия, енергетика и околна среда: 

– Създаване на оборудване и възпроизводима технология за твърди и 
свръхтвърди нанокомпозитни покрития върху режещи инструменти, метални и 
керамични детайли, повишаващи значително тяхната твърдост, износоустойчивост и 
корозоустойчивост. Изпълняват се технологични поръчки за покрития от нитриди, 
карбиди, карбонитриди и нанокомпозити за редица индустриални фирми, работещи за 
страната и за износ; 

– Методика за характеризиране на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия, модул на 
еластичност и коефициент на триене на материали и покрития за индустрията. Изследват 
се механичните свойства на твърди покрития, полимери, стъкла и биоматериали за фирми 
и институции от страната;  

– Технология за електроразрядно третиране на метални повърхности, 
позволяваща полиране на детайли, изискващи висок клас на повърхностна чистота и 



 7

гладкост, както и пасивация на повърхността на алуминий и неговите сплави. Изпълняват 
се технологични поръчки и технологичен трансфер за фирми; 

– Светодиодно осветление и енергийна ефективност. Разработени са светодиодни 
източници на светлина за битови цели, готови за внедряване в малосерийно производство.  
ЦЛПФ ще продължи да развива иновативна и стопанска дейност в полза на индустрията и 
енергетиката в Пловдивски регион и страната. 

1.5.2. Проекти, свързани с оперативни дейности, обслужващи държавата, 
финансирани от национални институции. 
 – Проектът по ОП „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика“ – 
договор BG161РО003-1.2.04-0038-С0001, финансиран от МИ, бе свързан със закупуване и 
пускане в действие на високотехнологично оборудване за екологични многослойни 
наноструктурирани покрития с многофункционални приложения. На закупеното 
оборудване се разработва технология за получаване на нови видове многослойни 
наноразмерни биосъвместими, износоустойчиви и корозионно устойчиви покрития, с 
нисък коефициент на триене при високи температури с приложение за медицински 
инструменти и други иновативни индустриални приложения. 
 – Договор 7ИФ-02-48/06.08.2014г. за разработване на иновационни рецептури и 
технологии за производство на корпуси за комуникационни и електротехнически 
нужди от структурирана термореактивна пластмаса с Национален Иновационен Фонд, 
съвместно с фирмата Борима АД-София. 
 – Нов договор с фирмата Лог-Сиберия ЕООД – София за Разработка и изработка на 
енергонезависима, земеделска, помпена, телекомуникационна инсталация.  

 
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014г.    

2.1. Най-значимо научно и научно-приложно постижение:  
През 2015 г. беше пуснато в действие високотехнологично оборудване UDP-850/4 на 
английската фирма Teer Coatings. То е предназначено за нанасяне на екологични 
многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения чрез 
разбалансирано магнетронно разпрашване. Оборудването е закупено по договор с МИ 
BG161PO003-1.2.04-0038-С0001/09.08.2013г. по Оперативната програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
На това оборудване е разработена технология за нанасяне на твърди TiAlN покрития 
върху специализирана стомана „U“ при температури под 200оС. Оптимизирани са 
параметрите на технологичния процес като базов вакуум, поток на реактивния газ, ток на 
магнетроните, базово напрежение. В резултат са получени добри механични параметри и 
добра адхезия на покритието към подложката, въпреки ниската температура на нанасяне. 
Разработената технология позволява да бъде адаптирана към всякакъв вид подложки, като 
пластмаси, стъкла и др., които изискват ниски температури на нанасяне на покрития. В 
този смисъл тя може да се използва за създаване на иновативен продукт за трансфер във 
фирми от индустрията.  
Разработена е структурата на TiAlN покритие, включваща адхезионен Ti слой, градиентни 
слоеве TiN и TiAlN, и активен TiAlN слой, като е оптимизирана дебелината на всеки един 
от тях, за да се постигнат заложените параметри. Чрез calotest е определена дебелината на 
всеки от съставящите слоеве и на покритието като цяло - 1.6 µm. Изследвани са 
механичните и трибологични параметри на създаденото покритие, и на база получените 
резултати е оптимизирана технологията. Механичните параметри са изследвани по метода 
на дълбочинното сензорно индентиране, а трибологичните – чрез тест на надраскване. 
Постигната е повторяема нанотвърдост 33 GPa и максимална - 41 GPa. Измерен е модул 
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на еластичност съответно 401 GPa и 423 GPa. Покритието е с коефициент на триене 0.1 и 
не са определени критични сили при прогресивен scratch test в интервала от натоварвания 
1÷30 N, което е критерий за добра адхезия. 
Покритието TiAlN е разработено по задание на фирма “Арсенал“ – Казанлък и ще бъде 
трансферирано за специални приложения. 
Ръководители на двете тематично свързани дейности от разработката са проф. д-р Р. 
Каканаков и доц. д-р Л. Колаклиева.  

През 2015г. за значимите си за обществото научно-приложни разработки, ЦЛПФ бе 
удостоена с отличието "Златен печат за европейски мениджмънт в науката" и златна 
значка за принос към развитието на Българската наука.  
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   
ЦЛПФ има сключени съвместни проекти и договори и осъществява научно 
сътрудничество с международни институции с висок научен авторитет, като: ФТИ 
”А.Ф.Йоффе”- Санкт-Петербург, Русия; Санкт-Петербургски академически университет, 
Научно-Образователен Център РАН, Русия; „Аристотел Университет”, Солун, Гърция; 
Физико-технически Институт, Минск, Беларус; Хелзинкски Университет, Финландия; 
Университет Йоханес Кеплер, Линц, Австрия; Институт по приложна физика, Фрайбург, 
Германия и др.  

3.1. Международно научно сътрудничество по линия на ЕБР на ниво БАН 
1) Сключен е договор по ЕБР „Сравнително изследване на многослойни 

наноструктурирани свръхтвърди покрития, получени чрез катодно-дъгово 
изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване“ с Катедрата по физика на 
Аристотел Университет, Солун, Гърция  
Разработена е технология за нанасяне на свръхтвърди градиентни TiAlSiN и многослойни 
нанокомпозитни покрития CrAlSiN/AlSiN чрез катодно-дъгово отлагане. Чрез метода на 
дълбочинно сензорно идентиране (DSI) е изследвана нанотвърдостта на покритията, в 
зависимост от условията на нанасяне и е оптимизиран технологичният процес. Постигната 
е твърдост 41 GPa за нанокомпозитното градиентно покритие TiAlSiN и 50 GРa за 
многослойното градиентно нанокомпозитно покритие CrAlSiN/AlSiN. Чрез scratch тест е 
изследвана адхезията на разработените свръхтвърди покрития. Установено е, че те имат 
добра адхезия и не се отделят от подложката при приложени сили в диапазона 1÷30 N. 
Определен е коефициент на триене 0.06 за нанокомпозитното градиентно покритие 
TiAlSiN и 0.1 за многослойното градиентно нанокомпозитно покритие CrAlSiN/AlSiN. 
Изследвана е термичната и корозионна устойчивост на нанокомпозиното градиентно 
покритие TiAlSiN и е установено, че то е устойчиво при работни температури до 900 оС. 
Ръководител на задачата е доц. д-р Л. Колаклиева, участват 5 изследователи. 

3.2. Международно научно сътрудничество на институтско ниво: 
1) Сключен е договор за съвместни научно-приложни разработки и изследвания с 

Физико-технически Институт НАН, Минск, Беларус на тема „Разработка на технология 
за получаване на свръхтвърди нанокомпозитни износо и корозионно устойчиви 
покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди“ с обща задача усъвършенстване на 
оборудването и разработка на технологии за получаване на нови свръхтвърди 
нанокомпозитни покрития на база нитриди, карбиди и карбонитриди, в т.ч. и 
диамантоподобни с повишена износо и корозоустойчивост. Използват се методите на 
катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване, с цел получаване 
на термостабилни покрития с твърдост над 45 GРa, коефициент на триене под 0,4 и висока 
адхезия. Ръководител на задачата е проф. д-р Р. Каканаков, участват 2 изследователи. 
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2) Сключен е договор за съвместни научно-приложни разработки и изследвания с 
Център за светодиодни и оптоелектронни технологии на НАН, Минск, Беларус на тема 
„Разработка и изследване на нови светодиодни източници на светлина и системи на 
осветление с многофункционални приложения“, с цел създаване на светодиодни 
източници на светлина със стабилност на светлината и отсъствие на пулсации на 
светлинния поток, с приложения за прецизни операции и оранжерийно производство. 
Ръководител на задачата е проф. д-р Р. Каканаков, участват 6 изследователи. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
ЦЛПФ е с щат от 30 сътрудници. От тях изследователският състав е 11 учени на 
постоянен трудов договор, в т.ч. 1 професор, 4 доцента, 2 гл.асистенти и 4 асистенти, от 
които 8 са доктори. В ЦЛПФ като Академично Специализирано Звено, функционира 
Общо събрание на учените. За защити и хабилитации, ЦЛПФ се обслужва от Научния 
съвет на ИФТТ-БАН. 

ЦЛПФ има договори и сътрудничи със следните ВУЗ и академични институти: 
• договор за научно-техническо сътрудничество с Технически Университет, 

филиал Пловдив в подготовката на бакалаври, магистри и докторанти. Учени от 
ЦЛПФ подготвят дипломанти, докторанти, участват в комисии за защита на 
дипломни работи, както и в специализирани научни съвети. 

• договор за научно-техническо сътрудничество с Институт по Криобиология и 
Хранителни технологии към Селскостопанска Академия; 

• договор за научно-техническо сътрудничество и съвместни проекти с ПУ”П. 
Хилендарски”; 

• сътрудничество със СУ „Кл. Охридски” за съвместни проекти и изследвания. 
• сътрудничество с ХТМУ за съвместни проекти и изследвания. 
• сътрудничество с Институт по металознание-БАН за съвместни проекти. 
• сътрудничество с ИОНХ-БАН за съвместни проекти и изследвания. 
• сътрудничество с Институт по механика-БАН за съвместни изследвания. 
• сътрудничество с ЦЛСЕНЕИ-БАН за съвместни изследвания и проекти. 

През 2014г. ЦЛПФ получи висока оценка и акредитация от Националната комисия 
(НАОА) за правото да обучава следващите 6 години по образователната и научна степен 
“доктор” по научната специалност 4.1. Физически науки: 10326 ”Електрични, 
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. През 2015г. в ЦЛПФ се 
обучава 1 редовен докторант по държавна поръчка – маг. инж. Виктор Копанов, с 
ръководител доц. д-р Лиляна Колаклиева.  
Докторантите в ЦЛПФ посещават допълнителни курсове за повишаване квалификацията 
си, участват в изпълнението на проекти и договори на ЦЛПФ,  участват в конференции и 
са включени в публикациите на звеното. Не са получавани стипендии извън тези по 
държавна поръчка.  
 
5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ   

5.1. Иновационна дейност с външни организации и трансфер на технологии 
Основната част от иновационната дейност на ЦЛПФ през 2015 год. е свързана със 
създаване на свръхтвърди износоустойчиви покрития за индустриално приложение в 
редица фирми от Пловдивски регион и страната на базата на разработените в ЦЛПФ 
нанокомпозитни структури. Голяма част от продукцията на тези фирми е предназначена за 
износ. 
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Иновационна дейност и трансфер на технологии бяха реализирани с български фирми по 
следните договори: 

1) Разработка и нанасяне на нанокомпозитни твърди покрития върху 
инструменти от високоскоростна стомана и волфрамов карбид, договор с фирма 
СолТех ЕООД, Пловдив на стойност 17 992 лв. Оптимизирана е технологията за нанасяне 
на нанокомпозитни градиентни покрития TiAlN/a-Si3N4 и CrAlN/a-Si3N4  върху режещи 
инструменти, подложени на активно износване по време на работа. Извършените  в ЦЛПФ 
механични и трибологични тестове показват, че оптимизираните нанокомпозитни 
покрития и от двата вида притежават по-висока твърдост и по-добра адхезия към 
материала на инструмента. В резултат на това  времето на експлоатация на инструментите 
с нанесени  нанокомпозитни покрития се увеличава от 2 до 3 пъти. Ръководител на 
договора е проф. д-р Р. Каканаков. 

2) Технология за твърди и свръхтвърди покрития на металорежещи 
инструменти, договор с фирма "Нанотех Габрово" ЕООД, Габрово на стойност 14 368 лв. 
Разработена и приложена е технология за нанасяне на свръхтвърди покрития върху 
металорежещи инструменти, подложени на активно износване по време на работа. 
Ръководител на договора е проф. д-р Р. Каканаков. 

3) Технология за твърди и свръхтвърди покрития на фрези и заточващи 
инструменти, договор с фирма "Илекс" ООД, Габрово на стойност 7696 лв. Разработена и 
приложена е технология за нанасяне на свръхтвърди покрития върху фрези и заточващи 
инструменти, подложени на активно износване по време на работа. Ръководител на 
договора е проф. д-р Р. Каканаков. 

4) Разработване на технология за електроразрядно полиране на детайли за 
вакуумно оборудване, договор с фирма Милко Ангелов Консулт ЕООД, Пловдив. 
Разработена и приложена е технология за полиране на стоманени детайли за вакуумни 
камери, които фирмата изработва за страната и чужбина. Ръководител на договора е доц. 
д-р Л. Колаклиева. 

5) Разработване на иновационни рецептури и технологии за производство на 
корпуси за комуникационни и електротехнически нужди от структурирана 
термореактивна пластмаса – предназначена за фирма Борима АД-София по договор 7ИФ-
02-48/06.08.2014г. с Национален Иновационен Фонд. Ръководител на договора е проф. д-р 
Р. Каканаков. През първата година на договора е получена сумата 2914 лв. 

6) Отлагане на слоеве от CdSSe чрез триелектродно разпрашване при три 
различни технологични режима 200, 250 и 300 градуса на подложката – по договор с 
фирма ПЛАНАР ЕООД, Пловдив на стойност 150 лв. Ръководител на договора е доц. д-р 
Л. Бедикян. 

7) Създаване на опитен образец на иновативна, земеделска помпена, 
телекомуникационна инсталация, работеща на базата на слънчеви панели - договор с 
Лог-Сиберия ЕООД, София на обща стойност 50 400 лв., от които 43 200 лв. са получени 
през 2015г. Ръководител на договора е проф. д-р Р. Каканаков. 

 
6. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО  

6.1. Стопанска дейност с външни организации.  
През 2015г., на база съществуващото технологично оборудване и разработените 
технологии за нанасяне на нанокомпозитни свръхтвърди покрития са изпълнени поръчки 
на редица фирми като: „Готмар”- Съединение, „ИТОМ”- Пловдив, СолТех ЕООД - 
Пловдив, „Капрони”- Казанлък, „Нанотех Габрово” ЕООД - Габрово, „Илекс” ООД - 
Габрово, „КАРНЕС” ЕООД - Русе, „Сензор Найт Индастриал” ЕООД - София, ПЛАНАР 
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ЕООД – Пловдив, Арексим ЕООД - Смолян и др., за нанасяне на покрития върху фрези, 
поансони, матрици, пресформи, зъбни колела и други режещи инструменти и различни 
детайли. В по-голямата си част продукцията на тези фирми е за износ.  
За фирмите „Сензор Найт Индастриал” ЕООД и „Нанотех Груп“ ЕООД са 
характеризирани многослойни покрития чрез измерване на нанотвърдост и изследване на 
адхезия.  

Реализираните собствени приходи през 2015 г.са общо:  140 452 лв., в това число: 

 приходи от договори за научни разработки с 
български фирми и организации, в т.ч. договори с:    83 256 лв.  
• „Лог-Сиберия” ЕООД, София за 43 200 лв.  
• „СолТех” ЕООД, Пловдив за 17 992 лв.  
• „Нанотех Габрово” ЕООД, Габрово за 14 368 лв. 
• „Илекс” ООД за 7 696 лв. 

 приходи от продажба на специализирана продукция  24 198 лв.  

 приходи от наеми        32 996 лв.  

 приходи от лихви               2 лв. 
 

6.2. Отдаване под наем на помещения и материална база. 
Приходите от отдаване на помещения под наем в размер на 32 996 лв. са изразходвани за 
поддържане и подобряване на инфраструктурата, поддръжка на сградния фонд в ЦЛПФ, 
плащане на ел.енергия, вода, телефони, интернет и отопление. Изплатени са задълженията 
към партида „Развитие” на БАН до 31.10.2015г. включително. 
 
6.3. Сведения за друга стопанска дейност. 

През 2015 год. приключи изпълнението на договор BG161PO003-1.2.04-0038-C001 с МИ 
по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, на стойност 
1 056 000 лв. без ДДС. 
По договор с Националния Иновационен Фонд №7 ИФ-02-48/06.08.2014 год. с 
координатор „Борима” АД и партньор ЦЛПФ, е получена субсидия за ЦЛПФ  - 2914 лв. 
 

7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА 2015г. 
Въпреки намаления бюджет за 2015г., ЦЛПФ завърши годината с положителен баланс.  
През годината беше получена бюджетна субсидия 255 966 лв.  
Собствени средства 836 935 лв.,  
или общо 1 092 901 лв.  
Разходите през годината са 843 192 лв,  
Основно разходите по бюджетната субсидия са:  
ФРЗ:  156 622 лв.,  
Осигуровки:  79 981 лв. , от които 36 551 лв. са за сметка на работодателя 
Стипендии:  5 400 лв.   

Разходите за научно-изследователски и технологични дейности, и за инфраструктура са 
107 853  лв.  и са само от собствени приходи. 
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Преходният остатък за 2015г. е 86 103 лв., от които 35 453 лв. остатък от преведено от 
БАН съфинансиране по договор BG161PO003-1.2.04-0038-C001 ще бъде възстановено на 
БАН в началото на 2016г., и 43 200 лв. получен аванс по договор с фирма „Лог-Сиберия” 
ЕООД, София през 2015г., който ще се изразходва през 2016г. 

ЦЛПФ няма задължения към доставчици. 

Извършени са всички разчети с бюджета. 
 
8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ   
През 2015г. като резултат от работата по проекти и договори са публикувани 10 научни 
статии в реферирани и индексирани български и чужди научни списания, от които: 6 са в 
списания с импакт фактор, 1 е приета за печат и 1 е публикувана в списание без 
рефериране и индексиране; 2 доклада по покана и 3 постера са представени на 
международни конференции, от които 2 у нас и 3 в чужбина. Общите с чуждестранни 
учени статии са 5. Известните ни до момента цитати за 2015г. са общо 25 цитирания на 12 
статии.  
ЦЛПФ поддържа собствена Web-страница в Интернет и има достъп до информацията в 
електронните бази данни на издателство Elsevier в платформите SciVerse&Scopus и 
SciVerse&ScienceDirect, както и на издателство Thomson Reuters в платформата Web of 
Science.  
Правилника на ЦЛПФ за устройството, дейността, управлението, финансирането и 
вътрешния трудов ред, е на Web-страница: 
http://www.clap-bas.com/userfiles/files/2016/CLAP_Pravilnik.pdf  


