
33. Нанотехнологии и 
наноматериали в транспортното 

строителство – част 2. 
Енергоефективно строителство. 
Самопочистващи се покрития. 

Нано термоизолации. 
Наноиндентация. Лангмюир-

Блоджетов метод. Наносензори.



Могат ли сградите да бъдат производители 
на енергия? Плюс-енергийни сгради… 

New Monte Rosa Mountain Hut, Architect Andrea Deplazes
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Проектът SELF –
самоподдържащо се жилище
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Използвани технологии:
• Високо ефективна изолации: вакуумни изолации, 

аерогелове (наноматериал) (U=0.1W/m²K)

• Пасивно охлаждане / отопление (материали с 
променяща се фаза (течно-твърдо)

• Интегрирана система за нагряване, охлаждане, 
вентилация и топла вода

• Електричество от слънцето (фото елементи с 
ефективност 23%)

• Съхраняване на енергията между сезоните в литиево-
йонни батерии с капацитет 36 kWh

• Интелигентна система за управление на 
електричеството. 

• Система за пречистване и рециклиране на водата.

• Водородна система за върховите натоварвания и готвене 
с капацитет 150 kWh

• Превключваемо остъкляване (поляризация)
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Конструкция на стените на SELF
От вън на вътре: 28 мм подсилена с фибростъкло пластмаса; 10 мм 
подсилени с влакна аерогел (наноматериал); 40 мм вакуумен 
изолационен панел; 15 мм звукоизолация от фибростъкло; 5 мм 
парафинов гел за съхранение на топлината

Доц. Георги Иванов, кат. Физика, ХТФ, УАСГ 5



Самопочистващи се покрития –
2 подхода:

• Хидрофобно, 
отблъскващо водата 
покритие;

• Хидрофилно покритие



Фотокаталитични покрития – полупроводникови 
наночастици. Разлага органичните замърсители 
или пречиства въздуха. 

Принцип на фотокатализата. Проблемът е, че изисква 
ултравиолетова светлина (320 – 400 nm).  



Основни приложения на 
фотокаталитичните съединения. 





Първо приложение на самопочистващите се покрития при 
бетона. Църквата ‘‘Dives in Misericordia” в Рим (2003 г.).



Нанотермоизолации



Нано-термоизолационни 
покрития NanoPoreТМ

(www.nanopore.com). 
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Аерогелове
Акустичната и топлоизолация на
сградите са от решаващо значение за
управление на шума в околната среда и
потреблението на енергия. Силикатните
аерогелове представляват напълнени с
въздух гел мрежи с порьозност
обикновено над 90% и имат удивителни
свойства като термоизолатори, но са
изключително крехки материали.
Твърдият скелет на материала е
случайна триизмерен агрегатна
структура (гел) на колоидни нано-
частици. Най-новите постижения в
хибридния химичен синтез имат
потенциала да направят революция в
използването на аерогеловете за
саниране на сгради от смесване на гел
мрежата за подобряване на гъвкавостта
и механичната якост.
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Аерогел

Аерогеловете са 

силно порести 3D 

наноструктурни

материали с голяма 

повърхност и най-

ниска обемна 

плътност от всички 

познати порести 

твърди тела. 



Аерогелове

Порите са взаимосвързани, което 

улеснява дифузното пренасяне на маса 

и заряд в материала. Аерогеловете са 

подходящи за изследване и 

производство на катализатори, 

материали за батерии, сензорни 

устройства, катализатори за горивни 

клетки, пречистване на води. 



Нарастване на изследванията на аерогела
през последните години



Свойства на аерогелът

Притежава 

изключително ниска 

плътност, със 

забележителна 

ефективност като 

топлоизолатор. Порите 

са с размер 20 – 50 нм

и при среден свободен 

пробег на въздушните 

молекули при 

нормални условия от 

100 нм няма място за 

удари между 

молекулите, т.е. все 

едно материалът е във 

вакуум.



Приложение за термоизолация

Покрив от 50 мм аерогел. Инфрачервена снимка. Пропуска и светлина. 

Синьото А е спортната зала с покрива от аерогел сравнен със съседните 

сгради В и С с конвенционална термоизолация. Синьото показва, че 

температурата е по-ниска, т.е. през покрива преминава по-малко 

топлина.



Приложение за термоизолация

Ленти и покрития от аерогел могат да бъдат използвани за                          

подобряване на изолацията на една къща. Инфрачервена снимка 

при само 3 мм аерогел изолация.



Аерогела като термоизолатор в строителството.

Фасадна стена с 
аерогел. Има 75% 
пропускане на 
светлината.
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Метод за измерване на механичните 
свойства на материали - Наноиндентор

 Диамантено острие на 
Беркович за изпитване на 
твърди материали.

 Отпечатък от острието върху 
изследваната повърхност.



Структура на идентационната крива 



Наноиндентации на аерогела

Острие на Наноиндентор и 
неговото отражение от 
повърхността на аерогела. 
Снимка от страни.

Редица от отпечатъци по 
повърхността на аерогела след  

индентацията.



Наноиндентационни резултати

В този експеримент в 3 различни положения, бяха направени 4 частични 

натоварвания и разтоварвания. В дясно са изчислените стойности за 

твърдостта и модула на Юнг за всички 12 точки. Най-надеждното измерване е 

първото - със запълнени символи.

 Средната измерена твърдост е 2,2 MРa, модулът на Юнг е 11 MРa -

стойности, характерни за еластични силикатни аерогелове с ниска плътност.
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Резултати от измерванията с 
Електрохимична импедансна

спектроскопия (ЕИС) на Аерогел.

Данни в Найкуист формат (реална и 
имагинерна част на съпротивлението)

Боде плот – модулът на съпротивлението 
и промяната на фазата като функция на 
честотата на електрическата синусоида, 
подадена към образеца.



Моделиране на горните ЕИС 
резултатите

Последователно свързани съпротивление и 
кондензатор:

R = 37 kΩ C = 170 pF

ż=37.10³+2.3,14.f.170.10ˉ¹²

Интерпретация на ЕИС: аерогелът се държи като 
кондензатор с капацитет. Проводимостта е протонна 
от H3O+ комплекси и се дължи на частично или по-
голямо запълване на порите с вода - двустепенен 
процес в зависимост от влажността на въздуха.



Нано сензори. Биосензори



Лангмюир-Блоджетови (ЛБ) Филми – най-добрият  
метод за получаване на нано тънки покрития от 

органични молекули и неорганични наночастици



Лангмюир-Блоджетови (ЛБ) Филми



Фазови преходи в ЛБ филм – метод 
за изследване



Предимства на ЛБ метода
• Дискретен метод на отлагане – слой по слой. 

Следователно голяма гладкост.

• Прецизен контрол на дебелината – 0,1 nm.

• Прецизна ориентация на отлаганите обекти.

• Контрол на фазовото състояние на отлагания слой. 
Контрол на плътността на запълването.

• Пре подреждане на слоя на водна повърхност – ниска 
плътност на дефектите.

• Най-добрия метод за надмолекулна архитектура.  



Една от направените от нас ЛБ апаратури –
единствената в света с вградено термостатиране. 
Продадена е във водещ Японски институт. 



Пример за фазови преходи. 
Изотерми.



Нанесените електроди увеличават грапавостта на 

повърхността, но в същото време запълват 

малките празнини в аерогела и  водят до по-

плавно “преливаща” структура.

Резултати от 

визуализацията на 

морфологията  на  

повърхността на Al 

електроди нанесени 

от двете страни на 

аерогела. 



Пример за АСМ. Открит от нас нов ефект – 3D островчета в 
при термодинамично равновесие

AFM картини и напречни сечения на ЛБ 
монослоеве от DP-NBD-PE отложени от 
чиста вода при 20ОС и повърхностни 
налягания от: (А) 7 mN/m; (B) 33 mN/m; 
(C) 43 mN/m; (D) 33 mN/m след 50 дена.

Refs: G.R. Ivanov and M. Fujihira, "Single 
component Langmuir-Blodgett film investigated 
with 5 scanning probe microscopy methods", 
Colloids and Surfaces A, 198 - 200 (2002) 305. 



3мерни структури под термодинамично 

равновесното налягане.



Микроскопия на силите на триене
LFM на ЛБ монослой от
DPPE-NBD отложен: А 
при 7 mN/m; B при 14 
mN/m и NaCl във водата

Ref:
G. R. Ivanov, J. I. Petkova, Y. 

Okabe, D. Aoki, H. Takano, 
H. Kawate, M. Fujihira, 
"Scanning probe 
microscopy studies of 
aggregation in Langmuir-
Blodgett films", 
Supramolecular Science, 
4 (1997) 549. 



АСМ и сканираща микроскопия на 
повърхностния потенциал в дясно.

AFM (в ляво) и SSPM микроскопии на ЛБ монослой отложен при наличие на NaCl във 
водата в началото на прехода от течна към твърда фаза. Вижда се голямата 
разлика в потенциала между течната и твърдата фаза и този метод се оказва с 
най-висок контраст.



3 метода на АСМ – топография, сили на 
триене, оптична микроскопия (с под 50 
нм разделителна способност)

6 x 15 μm картина на монослой от DPPE-NBD. a) AFM; b) LFM; c) Scanning Near Field 
Optical Microscopy (SNOM) – измерва интензитета на флуоресценцията на 530 nm –
дължината на флуоресцентния максимум на веществото. 

Refs: G.R. Ivanov and M. Fujihira, "Single component Langmuir-Blodgett film investigated 
with 5 scanning probe microscopy methods", Colloids and Surfaces A, 198 - 200 (2002) 305. 


