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ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС КАМПУС ЛОЗЕНЕЦ

Научните задачи на колективите от Кампус Лозенец следват Приоритетно направление
съгласно ИСИС: Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение,
спестяване и ефективно разпределение на енергия, водород-базирани технологии, безотпадни
технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от
производства в други производства)
-

-

Дизайн на електродни материали за иновативни батерии. Получаване на водород
(електрокаталитични материали за получаване на водород). Съхранение на водород в метални
хидриди. Наноструктурирани сплави и нанокомпозити с приложение във водородните технологии.
Използване на слънчевата енергия за получаване и съхранение на водород с висока чистота.
Дизайн и моделиране на катализатори за получаване на водород
Топлоизолационни материали и покрития (изолационни материали получени от течни пени)
Дисперсни системи и кристалохидрати за съхранение на топлинна енергия
Получаване и свойства на зол-гелни материали като сензори за ултравиолетова светлина и на
аерогелни термоизолации при получаването на чиста енергия
Развитие на анизотропни микротоплообменници за повишаване ефективността на съвременните
топлинни помпи
Антиотражателни покрития за фотоволтаични панели
Дизайн на макроциклични молекули за улавяне на тежки метали в отпадни продукти
Функционални колоиди с приложение като адсорбенти, покрития и пени в чистите технологии
Разработване на иновативни методи и технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид.
Каталитично очистване на автомобилни газове от азотни оксиди и въглероден оксид.

Лаборатория по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ
• Фазов/веществен анализ на
материали за:
- съхранение на водород
- електроди в Ni-MH батерии
- електроди в йонни батерии
• Микроструктурен анализ на
порьозни материали
• Структурен анализ на метални
сплави (твърди разтвори и
интерметални съединения;
аморфни и квазикристални м-ли)
Прахов рентгенов дифрактометър (XRD)

Лаборатория
за
получаване
и
(електро)химично
характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения
Разработване на нови материали с приложение в преобразуването
и съхранението на чиста енергия, както и за съхранение на водород

Потенциостат за определяне на
електрохимичната активност на сплави по
отношение на водородната реакция

Сивертов апарат за изследване
на термодинамиката и
кинетиката на водордна сорбция

Zr63.5Cu16Ni13Al7.5
Zr65.5Cu15Ni12Al7.5
Zr67.5Cu11Ni9Al12.5
Zr68Cu14Ni13Al5

Heat flow (mW)

Диференциален сканиращ
калориметър

endo >

Лаборатория
за
получаване
и
(електро)химично
характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения
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 Характеризиране на термичните (и някой
термодинамични) характериситики на материали
използвани в метал хидридни и йонни батерии.
 Изследване на кинетиката на кристализация на
аморфни материали използвани в батерии, както
и като изходни материали за получаване на
нанопорьозни метални структури.

Лаборатория по проектиране на високо-технологични
продукти за фотониката
Проектиране и изследване на високо-технологични продукти за
фотониката – лазерно-базирани системи, детектори и нови материали

Фемтосекундна лазерна система, пренастройваема в широк спектрален интервал

Лаборатория по охарактеризиране свойствата на пени,
емулсии и порьозни материали
Разработване на комбинирани пени и емулсии, разбиране на връзката
между свойствата на течните пени и получените от тях неорганични
порьозни материали, които могат да се използват за топло- и шумоизолационни материали, леки конструкционни материали и др.

Апаратура за определяне на размера и на концентрацията на частици със субмикронни
и микронни размери за определяне на размера и формата на наноемулсионни капки
получени чрез нагряване и охлаждане на пробите

Лаборатория за развиване и приложение на нови методи за
охарактеризиране на повърхностна енергия и омокряне
Апаратура за омокряне на гранулирани препарати
Развиване на нови уникални експериментални методи за
определяне на повърхностна енергия и омокряне на твърди
повърхности, вкл. на микронни частици и порести материали

Апаратура за повърхностно напрежение
Развиване на експериментални методи и подходи
за охарактеризиране на флуидни и нефлуидни
повърхности
(мембрани)
–
повърхностно
напрежение и енергия и адсорбция

Център за високоефективни изчисления
Компютърният клъстер, включващ сървъри от най-ново поколение,
осигурява възможност за провеждане на state-of-the-art изчисления за
моделиране и предсказване свойствата на широк спектър от материали с
потенциално приложение в чистите технологии и мехатрониката

Лаборатория Функционални дисперсни системи
Изследване на функционални колоидни системи с приложение в чистите
технологии, развитие на аерогелни композити за съхранението на чиста
енергия и термоизолация
Флуориметър
Съвременна
спектрална
апаратура,
даваща
възможност
за
прецизно
изследване
на
луминесценцията на различни материали и
биологични
системи
при
възбуждане
с
ултравиолетова и видима светлина. флуоресцентен
анализ на фармацевтични и биологични продукти.

Термоанализатор
Термично охарактеризиране на дисперсни системи –
прахове, пасти, суспензии, гелове, емулсии

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

„Благодарност към Европейския фонд за регионално развитие в рамките
на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж
2014 - 2020", проект ЦВП "Национален център по мехатроника
и чисти технологии" BG05M2OP001-1.001-0008"

