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Abstract: The nanotechnology and the manufacturing of nanomaterials and nanocoatings are rapidly developed around the world 

during the last three decades. Nanocoatings on metals and especially on aluminum and steel are discussed in this presentation. The aim is to 
achieve a self-cleaning effect and a hydrophobic impact based on a nanofilm which reduces corrosion processes. Nanocoatings prevent 
creation of rust, tarnish and possess good repellent effect on water and fats / "micro spilling" method / thus retaining the structure and luster 
of the metal. This effect is achieved by coating the basic material with a combination of aerosol methods with sol-gel processes. The coatings 
are based of SiO2 and Al2O3 matrices as well SiO2 and TiO2, hydrophobic additives and others, together or separately. Transparent and 
uniform in thickness and structure nanofilms with increased corrosion resistance are obtained. 
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1. УВОД 

През последните три десетилетия в целия свят с бързи 
темпове се развиват нанотехнологиите и производството на 
наноматериали. Това са материали, които съчетават висока 
твърдост и висока степен на пластичност и се характеризират 
с висока корозионна устойчивост, и запазват механичните си 
свойства при ниски температури и висока влажност. 
Нанотехнологията носи високотехнологични решения на 
редица проблеми, свързани с нуждите на съвременното 
производство. В съвременната действителност с вечния 
недостиг на време от изключително значение е да сведем до 
минимум усилията за почистване на изделията от стъкло и 
метал. Има продукти, предлагащи иновативни методи за 
защита на тези повърхности, които същевременно са 
ефективни и безвредни. 

Нанотехнологията и продуктите, които тази 
технология предлага, се смятат за решение на много от 
днешните въпроси с висок приоритет, като например 
изчерпването на минералните ресурси, замърсяването на 
околната среда, енергопотреблението и емисиите на 
парникови газове. Големите очаквания се основават, че „нано” 
днес е синоним на ключови думи като успех, висока 
ефективност и устойчиво развитие. 

В индустриите - като автомобилостроенето, 
космонавтиката, морски съоръжения и др., повърхностните 
покрития играят жизненоважна роля не само за защита на 
компонентите по отношение на корозията, но също така и за 
повишаване на естетичния външен вид. Влошаването на 
повърхността на метали и стъкла е от първостепенна грижа за 
производителите и научно-изследователските колективи. 
Различни външни фактори, прахови частици, изгорял 
въглеводород, влага, химикали, вода и др. атакуват 
непрекъснато повърхностите. Този проблем е основно за 
метали, обикновено, когато водните капки изсъхнат на 
повърхността, оставят след себе си петна поради депозиране 
на минерали, които, когато са в контакт с вода и кислород 
водят до корозия. Стъклените повърхности имат същия 
проблем, образуване на петна след изпаряване на водата, 
което допълнително влияе на естетиката на повърхностите. 
Адсорбцията на твърди, течни или газообразни вещества е 
неизбежна за всяка повърхност и изисква допълнителна 
физическа работа и време за почистване на тези повърхности, 
което се елиминира след нанасянето на покритието. 

Начало на развитието на „нано” направлението е 
поставил нобеловият лауреат Р.Фейнман през 1959г., който е 
предложил да се създаде нова тенденция в областта на 
материалите, съдържащи малоразмерни обекти / атоми, 
молекули и др/. [1]. През 1974 г. японският учен Танигучи 
първи е въвел понятието нанотехнология [2]. Терминът 

”наноматериали” (нанокристални, наноструктурни, нанофазни 
и нанокомпозитни материали) и концепцията за тяхното 
производство са въведени от немския учен Г.Глейтер през 
1989г., [3]. 
 
2. ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ ЗА 
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

Разработени са редица хидрофобни покрития на 
основата на генериране на наночастици на повърхността на 
различни материали [4, 5]. Покритието отблъсква водни 
капки, прахови частици и различни органични замърсявания, 
и може да се използва в различни съоръжения за работа на 
открито, слънчеви панели, повърхности на вятърни турбини, 
компоненти на къщи, метални детайли върху мебели, 
оборудване за използване в морски условия и др. приложения. 
Хидрофобните покрития са прозрачни и устойчиви покрития, 
подходящи за нанасяне върху метали, стъкло и пластмаса, но 
могат лесно да се прилагат и при други повърхности. Нещо 
повече, хидрофобното покритие се нанася при стайна 
температура, за разлика от други покрития и може да се 
нанесе чрез пулверизация [6]. 

 
3. РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ ПРОБЛЕМ 

Настоящото изследване е свързано с получаването на 
хидрофобен покривен състав, включващ хидрофобен агент, 
свързващо вещество, разтворител и повърхностна добавка. 
Хидрофобният агент включва нано частици от силициев 
диоксид и двуалуминиев триоксид както и нано частици от 
силициев диоксид и титанов диоксид. Като свързващо 
вещество се използват разтворими силикати и други. Като 
разтворител се използва етилов, метилов алкохол или 
етилацетат. Повърхностна добавка е силикон полиакрил. 
Хидрофобният агент е в количество около 4 тегловни части, 
свързващото вещество в количество до 10 тегловни части, 
разтворител в количество до 90 тегловни части и 
повърхностна добавка до 8 тегловни части. 

Свиването на течни капки и отстраняването на чужди 
частици зависи както от хидрофобността на повърхността така 
и от неравностите на повърхността, причинени от 
формираните различни микроструктури. В основата на 
процеса стои ефектът на лотоса, който проявява 
самопочистващи свойства, защото повърхността на листата е 
покрита с неравности с малки нано размери. Важно е, че 
наночастиците правят възможно получаването на хидрофобна 
повърхност при която контактния ъгъл на капката вода 
надвишава 150 ° и плъзгащ ъгъл по-малък от 10°. Така се 
получава съпротива на намокряне. В резултат на това 
адхезивната сила между водата и твърдата повърхност е 
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изключително ниска, което позволява водата да се отделя и да 
осигури феномена "самостоятелно почистване".  

Самопочистващите се покрития се базират на 2 
подхода виж. (фиг.1 а, б):   
 

 
 
Фиг. 1 (а) Хидрофобно, отблъскващо водата покритие 
 

 
 
Фиг. 1 (а) Хидрофобно, отблъскващо водата покритие 

 
Фиг. 1 (б) Хидрофилно покритие, което приема принципа на 
фотокатализата. Проблемът е, че изисква ултравиолетова 

светлина (300 – 400 nm). 
 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Нанасянето на покритието не изисква никаква 

предварителна обработка на повърхността и се получава при 
стайна температура. Полученото покритие е с висока 
хидрофобност - висок контактен ъгъл и нисък плъзгащ ъгъл на 
водните капки. Получава се ефект на търкаляне, дори и след 
продължително излагане на въздействието на течаща вода. 

Върху алуминий бяха нанесени защитно-декоративни 
метални покрития чрез анодиране. Според защитното си 
действие всички метални покрития се делят на две основни 
групи: анодни и катодни: Анодни метални покрития са 
цинковите и кадмиевите. Катодни метални покрития са 
медните, никеловите, хромовите, калаените и тези от 
благородни метали. Те защитават алуминия от корозия само 

при условие, че са качествени (плътни, без пори и 
драскотини). 

Изследванията върху метали бяха насочени към 
конструкционни въглеродни стомани и натриево-калциево 
силикатно стъкло. Използваните стомани бяха от подгрупа В 
/според БДС 5292-61/, и включва следните марки: ВСт.2кп, 
ВСт.3кп и 10 кп, и силициеви стомани със съдържание на 
силиций над 1,5%, които са склонни да образуват 
едрозърнеста структура. При високо съдържание на силиций 
(около 2%) и малко съдържание на въглерод - силицият (Si) 
повишава твърдостта, прокаляемостта, якостта на опън, 
гранцата на провлачване и особено модула на еластичност. 
Появава се влакнеста структура в стоманата, което понижава 
механичните и свойства в напречно сечение.  

Силицият понижава чуствително хистерезисните 
загуби при намагнитасяне на продукта, наночастиците се 
самоорганизират до образуване на един съвършено тънък 
невидим с просто око слой, който се свързва здраво с 
повърхността, която се импрегнира. Наночастиците омрежват 
повърхността и по този начин течностите се „отперват” много 
лесно заедно с всички замърсявания. 

На Фиг. 2 е показана снимка на реална повърхност, 
получена чрез сканиращ електронен микроскоп, снимката е на 
естествен материал - стомана. Тя илюстрира разнообразието и 
сложността на релефа на реалните повърхности. На фиг.3 е 
показан филм от Al2O3 покритие върху стомана. 

 

 
 

Фиг.2. Реална повърхност на стомана 
 

 
 

Фиг.3. Покритие от Al2O3 

 

5. Заключение  
 
Хидрофобни покрития базирани на основата на 

SiO2 и Al2O3 както и на основата на SiO2 and TiO2, са 

нанесени върху подложки от стомана. Получени са 
прозрачни и еднакви по дебелина и структура 
нанофилми с повишена корозионна устойчивост. Върху 
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алуминий бяха нанесени защитно-декоративни 
покрития чрез анодиране. 
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