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GENERAL INFORMATION
In July 2020, the construction of the Research Centre of 

Mechatronics and Nanotechnologies at the Central Laboratory of 
Applied Physics was completed. It is a result of the upgrade and 
development of the Centre for High Technologies, established in 
2007 under the project INCO - 016805 - RTCNANOHARD. The 
construction of the Research Centre covers the period 2007 – 
2020 and has been carried out through the implementation of an 
European project, two projects under the Bulgarian National Science 
Fund, a project under OP „Competitiveness“ and two projects under 
OP SESG.

At the final stage of the construction of the Research Centre, 
funds under the project BG05M2OP001-1.001-0008 „National Centre 
of Mechatronics and Clean Technologies“ were used.

The Mechatronics and Nanotechnologies Research Centre 
has a modern scientific infrastructure, which is used in applied 
science and innovation activities directed towards design of new 
functional materials, including nanosized and nanostructured ones, 
development of up-to-date, environmentally friendly technologies for 
their production, as well as to create innovative products for transfer 
in mechanical engineering, metalworking, energy, medicine and 
dentistry.

The Research Centre consists of:
Clean room;
Research complex;
Technological complex
The equipment configurations in the Technological and Research 

Complexes allow for a future enhancement and upgrade with 
additional high-tech modules in order to increase and improve the 
functionality of the specialized research infrastructure.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
През месец юли 2020 г. завърши окончателното изграждане на 

Изследователския център по мехатроника и нанотехнологии към 
Централна лаборатория по приложна физика. Той е резултат от 
надграждането и развитието на Центъра за високи технологии, 
създаден през 2007 г. по проект INCO-016805 – RTCNANOHARD. 
Изграждането на Изследователския център, което обхваща пе-
риода 2007 – 2020 год. е осъществено чрез изпълнението на ев-
ропейски проект, два проекта по Фонд „Научни изследвания“, про-
ект по ОП „Конкурентоспособност“ и два проекта по ОП НОИР. 

На финала за създаването на Изследователския център 
бяха използвани средства по проект BG05M2OP001-1.001-0008 
„Национален център по мехатроника и чисти технологии“. 

Изследователският център по мехатроника и нанотехнологии 
разполага с модерна научна инфраструктура, която се използва 
в научно-приложната и иновативна дейност за разработване и 
изследване на нови функционални материали, включително нано-
размерни и наноструктурирани и създаване на съвременни еко-
логично-чисти технологии за тяхното получаване, а също и за 
създаване на нови продукти за трансфер в машиностроенето, 
металообработването, енергетиката, медицината и стомато-
логията. 

Изследователският център се състои от: 
Инфраструктурна среда – Чиста стая; 
Изследователски комплекс; 
Технологичен комплекс. 
Конфигурациите на апаратурите в Технологичния и Изсле-

дователски комплекси позволяват бъдещо усъвършенстване и 
надграждане с допълнителни високотехнологични модули, за да 
се повиши и подобри функционалността на научноизследова-
телската инфраструктура.



ЧИСТА СТАЯ 
Инфраструктур-

ната среда предста-
влява специално кон-
струирана сграда, в 
която е разположе-
на Чистата стая с 
обща площ 410 m2. Тя 
се състои от обо-
собени помещения с 
площ 310 m2 за технологичното оборудване и всички дейности, 
съпътстващи технологичния процес, и от помещения за из-
следователската апаратура. Съгласно изискванията, Чиста-
та стая разполага с необходимите линии за чисти газове и 
сгъстен въздух, системи за дестилиране и дейонизиране на 
вода и прилежащите им магистрални проводи. 

През 2019 г. са извършени ремонт и разширяване на същест-
вуващата Чиста стая по проект BG05M2OP001-1.001-0008 На-
ционален център по мехатроника и чисти технологии. Изгра-
дената в ЦЛПФ Чиста стая се класифицира по стандарт ISO 
8 и отговаря на стандарт ISO 14644-1, който съответства 
на клас 100 000 по Американския Федерален стандарт 209Е 
(FED-STF-209E). Това означава, че е осигурен 20 кратен обмен 
за час на филтрирания въздух чрез HEPA филтри и пропускане 
на не повече от 100 000 частици на кубически фут с размер 
по-голям от 0.5 µm. В специализирани ламинарни боксове се 
постига клас 10 000. Също така се осигурява поддържането 
на подходящи постоянни температура и влажност, необхо-
дими за технологичните процеси и изследванията. Чистата 
стая е със заливен антистатичен под, с което се намалява 
наличието на йони в работните обеми на оборудването.

CLEAN ROOM 
The infrastructure 

environment is a 
specially constructed 
building, in which the 
Clean Room is situated 
on a total area of 
410 m2. It consists of 
separate rooms with 
an area of 310 m2 for 
the technological equipment, including all the activities involved 
in the technological process, as well as facilities for the research 
equipment. In accordance with the requirements, the clean room has 
all the necessary lines for pure gases and compressed air, systems 
for distillation and deionisation of water, as well as their adjacent 
main lines. 

In 2019, the existing Clean Room was renovated and expanded 
under the Centre of Excellence project BG05M2OP001-1.001-0008  
National Centre of Mechatronics and Clean Technologies. The Clean 
Room built in the Central Laboratory of Applied Physics is classified 
in accord with the ISO 8 standard and complies with the ISO 14644-
1 standard, which corresponds to class 100,000 according to the 
American Federal Standard 209E (FED-STF-209E). This means that 
a 20-fold exchange of filtered air per hour through HEPA filters is 
secured, with the transmission of not more than 100,000 particles per 
cubic foot with a size larger than 0.5 μm. In special laminated boxes, 
class 10,000 is achieved. Also, this is how appropriate constant 
temperature and humidity, necessary for the technological processes 
and studies, are maintained. The Clean Room has a self-levelling 
antistatic floor, which reduces the presence of ions in the working 
volumes of the equipment.



ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 
Изследователският комплекс е разположен в новоизграде-

ната част на Чиста стая. Състои се от 5 самостоятелни 
климатизирани помещения с антистатичен заливен под, спе-
циализирано LED осветление и инфраструктура (ел. захран-
ване, флуидна и газова система, комуникации), необходима за 
функциониране на изследователското оборудване. В него са 
разположени изследователските лаборатории: 
 Механични свойства на обемни материали и слоеве, в 

т.ч. наноразмерни и наноструктурирани; 
 Морфология, структура и състав на обемни материали и 

слоеве, в т.ч. наноразмерни и наноструктурирани; 
 Трибометрични свойства на обемни материали и слоеве, 

в т.ч. наноразмерни и наноструктурирани; 
 Калотестер; 
 Йонно ецване на повърхности и напречни сечения. 

RESEARCH COMPLEX 
The research complex is located in the newly built part of the 

Clean Room. It consists of 5 separate air-conditioned rooms with 
self-levelling antistatic floors, special LED lighting and infrastructure 
(electricity, fluid and gas system, communications), necessary for 
the operation of the research equipment. It houses the research 
laboratories: 
 Mechanical properties of bulk materials and layers, including 

nanosized and nanostructured ones; 
 Morphology, structure and composition of bulk materials and 

layers, including nanosized and nanostructured ones; 
 Tribometric properties of bulk materials and layers, including 

nanosized and nanostructured ones; 
 Calotester; 
 Ion milling of surfaces and cross section preparation. 



ТЕХНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС 
Технологичният комплекс е разположен в реновираната 

част на Чистата стая. В него е разположено съвременно тех-
нологично оборудване за нанасяне на тънки слоеве, монослойни 
и многослойни твърди и свръхтвърди покрития за индустрия-
та и медицината. Обособени са 6 технологични помещения: 
 Лаборатория за нанасяне на свръхтвърди нанокомпозит-

ни покрития чрез електродъгово изпарение; 
 Лаборатория за нанасяне на твърди бинарни, тройни и 

четворни покрития чрез електродъгово изпарение; 
 Лаборатория за нанасяне на монослойни и многослойни 

многофункционални покрития чрез разбалансирано магнетрон-
но разпрашване; 
 Лаборатория за нанасяне на тънки слоеве и покрития 

чрез реактивно магнетронно разпрашване; 
 Лаборатория за електро-плазмено модифициране на по-

върхности; 
 Сектор за предварително химично и утразвуково по-

чистване на повърхности. TECHNOLOGICAL COMPLEX 
The technological complex is located in the renovated part of 

the Clean Room. It houses modern technological equipment for 
the application of thin layers, monolayer and multilayer hard and 
superhard coatings for the purposes of industry and medicine. There 
are 6 technological rooms: 
Laboratory for deposition of superhard nanocomposite coatings 

through arc evaporation; 
 Laboratory for deposition of hard binary, as well as triple and 

quadruple coatings through arc evaporation; 
 Laboratory for deposition of monolayer and multilayer 

multifunctional coatings through unbalanced magnetron sputtering; 
 Laboratory for deposition of thin layers and coatings through 

reactive magnetron sputtering; 
 Laboratory for electro-plasma modification of surfaces; 
 Sector for preliminary chemical and ultrasonic cleaning of 

surfaces. 



ТРИБОМЕТЪР UMT TRIBOLAB 
BRUKER 
Трибометърът UMT Tribolab е система, изградена на моду-

лен принцип, за изследване на трибологични свойства (коефици-
ент на триене, износоустойчивост, коефициент на износване) 
в условия съответстващи на реалните. UMT Tribolab позволя-
ва изследване на различни материали като метали, керамики, 
пластмаси, хартия, тънки и дебели слоеве и покрития, твърди и 
течни лубриканти, биологични образци и др. Състои се от уни-
версална основа, върху която се монтират модулите за линей-
но, възвратно-постъпателно линейно и ротационно движения. 
Обхватът на силата на натоварване е от 1 mN до 2000 N. 

Линейният модул осигурява прецизно линейно движение и 
позициониране за извършване на тестове за адхезия (Scratch) 
и износване (Slow Linear Wear), както и за измерване на твър-
дост. Модулът за възвратно-постъпателно линейно движение 
е предназначен за сухо тестване ball-on-plate и pin-on-plate или 
в среда на лубриканти. Чрез ротационния модул се изследват 
материали, които в реални условия са подложени на приплъзва-
не (sliding tribology). Модулът позволява ротация при обороти 
от 0.1 rpm до 5000 rpm. Сменяемата температурна камера 
към ротационния модул осигурява изследване в температур-
ния интервал 25 – 1000 оС.

TRIBOMETER UMT TRIBOLAB 
BRUKER 
The UMT Tribolab tribometer is a system based on a modular 

principle for studying tribological properties (coefficient of friction, 
wear resistance, coefficient of wear) in conditions corresponding to 
the real ones. UMT Tribolab permits the study of various materials 
such as metals, ceramics, plastics, paper, thin and thick layers and 
coatings, solid and liquid lubricants, biological samples, etc. It consists 
of an universal base on which the modules for linear, reciprocating 
linear and rotational movements are mounted. The scope of the 
loading force is 1 mN - 2000 N . 

The linear module provides precise linear motion and positioning 
for the performance of adhesion tests (Scratch) and wear (Slow 
Linear Wear), as well as for hardness measurements. The 
reciprocating linear motion module is intended for dry ball-on-plate 
and pin-on-plate testing or in a lubricant environment. The rotary 
module examines materials which, in real conditions, are subjected to 
sliding (sliding tribology). The module allows rotation at speeds of 0.1 
rpm to 5000 rpm. The replaceable temperature chamber, belonging 
to the rotary module, allows research within the temperature range 
of 25 - 1000o C.



КАЛОТЕСТЕР (CAT2) 
TRITECK, ANTON PAAR 
Калотестерът CAT2 е автоматичен прибор, който позво-

лява бързо и надеждно определяне на дебелината на покрития 
в интервала от 0.1 μm до 50 μm чрез формиране на сферичен 
шлиф през покритието и в основния материал. За формира-
не на шлифа на пробата, се използва въртящо се стоманено 
топче и абразивна диамантена суспензия. Интерфейсът слой/
основен материал се появява като кръг или, в случай на много-
слойно покритие, система от концентрични кръгове. Дебели-
ната на слоя се изчислява от диаметрите на тези кръгове и 
диаметъра на топчето за шлайфане. 

Калотест методът се използва за CVD и PVD покрития, 
плазмено спрейвани покрития, аноднооксидирани слоеве, хи-
мични и галванични покрития, полимери, бои и лакове.

CALOTESTER (CAT2 ) 
TRITECK, ANTON PAAR 
The CAT2 Calotester is an automatic device allowing fast and 

reliable assessment of the thickness of coatings that range from 
0.1 μm to 50 μm by forming a spherical section into the coating and 
the base material. A rotating steel ball and abrasive diamond paste 
are used to form a section in the sample. The interface layer / base 
material appears as a circle or, in the case of a multilayer coating, a 
system of concentric circles. The thickness of the layer is calculated 
from the diameters of these circles and the diameter of the abrading 
ball. 

The Calotest method is used for CVD and PVD coatings, plasma 
sprayed coatings, anodic oxidation layers, chemical and galvanic 
coatings, polymers, paints and lacquers.



СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП SU 5000 
HITACHI 
Иновативният сканиращ електронен микроскоп SU 5000 с 

Шотки емисионен катод (FE) е предназначен за изследване на 
морфологията, структурата и състава на проводящи и непро-
водящи обемни материали и слоеве. Използването на FE като 
източник на сканиращи електрони дава възможност за изслед-
вания в областта на наноскалата с резолюция 1.5 nm при 1 kV 
и ток на пробата >200 nA. 

Комбинацията на детектор за вторични електрони (SED) и 
детектор за обратно разсеяни електрони (BSD) позволява по-
лучаването на детайлно топографско изображение на изслед-
вания обект. Чрез вградения електронно-дисперсионен спек-
трометър (EDS) се извършва елементен анализ на състава на 
изследвания материал. 

Освен за повърхностен анализ оборудването се използва 
и за обемен анализ на структура и състав след изготвяне на 
напречно сечение чрез системата за йонно ецване IM 4000.

SCANNING ELECTRON MICROSCOPE SU 5000 
HITACHI 
The innovative scanning electron microscope SU 5000 with 

Schottky emission cathode (FE) is designed to study the morphology, 
structure and composition of conductive and non-conductive bulk 
materials and layers. The use of FE as a source of scanning electrons 
permits nanoscale studies with a resolution of 1.5 nm at 1 kV and 
sample current > 200 nA . 

The combination of a secondary electron detector (SED) and 
a backscattered electron detector (BSD) allows for a detailed 
topographic image of the studied object to be obtained. An elemental 
аnalysis of the composition of the test material is performed using 
the built-in electron-dispersion spectrometer (EDS)

In addition to surface analysis, the equipment is also used for bulk 
analysis of structure and composition after cross-sectioning, using 
the IM 4000 ion milling system.



СИСТЕМА ЗА ЙОННО ЕЦВАНЕ IM 4000 
HITACHI 
Системата за йонно ецване IM 4000 се използва за изгот-

вяне на образци от материали с металографска микрострук-
тура или дефекти, за изследване със Сканиращ електронен 
микроскоп. Ецването чрез широк лъч от нискоенергетични Ar+ 
йони е метод за повърхностно полиране и изготвяне на нена-
рушено напречно сечение без да се прилага механичен стрес 
към обработвания образец. Чрез този метод се избягва създа-
ването на деформации, пукнатини и артефакти. Мултифунк-
ционалната подвижна масичка позволява хомогенно ецване на 
площ с диаметър 5 mm. 

Системата дава възможност за подготовка на образци от 
широк сегмент проби като: електронни компоненти (инте-
грални чипове и карти, светодиоди), метали, керамики, стъкло, 
хартия и др. 

Държателят на образци е съвместим с микроскопите 
Hitachi, с което се елиминират необходимостта от смяната 
му и вероятността за непрецизно монтиране на изследвания 
образец в микроскопа.

ION MILLING SYSTEM IM 4000 
HITACHI 
IM 4000 ion milling system is used for the preparation of samples 

of materials with metallographic microstructure or defects when 
conducting tests with a scanning electron microscope. Etching 
through a wide beam of low-energy Ar+ ions is a method for surface 
polishing and preparation of intact cross sections without applying 
any mechanical stress to the processed sample. This method 
precludes the occurrence of deformations, cracks and artifacts. The 
multifunctional mobile table permits homogeneous etching on an 
area with a diameter of 5 mm. 

The system allows for the preparation of specimens from a wide 
segment of samples such as: electronic components (integrated 
chips and IC, LEDs), metals, ceramics, glass, paper and others. 

The sample holder is compatible with Hitachi microscopes, thus 
eliminating the need for replacement, as well as the possibility of not 
accurately mounting the specimen for microscopic examination.



МИКРО- И НАНОИНДЕНТОР COMPACT 
PLATFORM CPX MHT/NHT 
CSM INSTRUMENTS 
Многофункционалното оборудване Compact Platform CPX-

MHT/NHT е предназначено за измерване на микротвърдост, 
нанотвърдост, адхезия и износоустойчивост, определяне 
на модул на еластичност, коефициент на триене на твърди 
и свръхтвърди материали и покрития. Апаратурата се със-
тои от 3 модула: микроиндентиращ модул, наноиндентиращ 
модул и модул за scratch тест. Микроиндентиращият модул 
е със сертифициран диамантен индентор на Vickers и измер-
ва микротвърдост в интервал от натоварвания 0.05 - 10 N с 
точност на прилагане 0.3 mN. Наноиндентиращият модул е с 
диамантен индентор Беркович с калибрационен сертификат 
за измерване на нанотвърдост на наноразмерни и нанострук-
турирани материали и слоеве при натоварване в интервала 
0.01-500 mN. Точността на прилаганото при измерване нато-
варване е 0.04 μN. Scratch тест модулът е със сферичен ин-
дентор на Rockwell – R=200 μm и ъгъл на конуса 120о. Чрез него 
се изследва адхезията и износоустойчивостта, и се определя 
коефициентът на триене при постоянно или прогресивно из-
менящо се в интервала 0.1-30 N натоварване.

MICRO- AND NANOINDENTER COMPACT 
PLATFORM CPX MHT / NHT 
CSM INSTRUMENTS 
The multifunctional equipment Compact Platform CPX-MHT/

NHT is intended to measure microhardness, nanohardness, adhesion 
and wear resistance, as well as to determine the modulus of 
elasticity, coefficient of friction of hard and superhard materials and 
coatings. The equipment consists of 3 modules: microindentating 
module, nanoindentating module and scratch test module. The 
microindentating module has a certified Vickers diamond indenter 
and measures microhardness in a load range of 0.05 - 10 N, with 
an application accuracy of 0.3 mN. The nanoindentating module 
has a Berkovich diamond indenter with a calibration certificate for 
measuring the nanohardness of nanosized and nanostructured 
materials and layers, under load within the range of 0.01-500 mN. The 
accuracy of the load applied during measurement is 0.04 μN. The 
scratch test module has a spherical Rockwell indenter – R = 200 μm 
and a cone angle of 120o. It is used to study adhesion and wear 
resistance, as well as to determine the coefficient of friction at a 
constant or progressively changing load within the range of 0.1-30 N.



ОБОРУДВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ЧРЕЗ 
РАЗБАЛАНСИРАНО МАГНЕТРОННО РАЗПРАШВАНЕ 
UDP 850-4 
TEER COATINGS 
Високотехнологичното оборудване UDP 850-4 е предназначе-

но за нанасяне на многофункционални наноразмерни монослойни 
и многослойни, градиентни и композитни покрития чрез разба-
лансирано магнетронно разпрашване в затворено магнитно 
поле. Вакуумната камера с обем 200 литра е снабдена с 3 мас-
флоу контролера. Прецизното натичане на реактивния газ се 
управлява от вграден оптичен спектрометър (ОЕМ). Оборудва-
нето има 4 разбалансирани магнетрона, които осигуряват маг-
нитно поле поддържащо плазмата в целия обем на камерата, в 
резултат на което се нанасят слоеве с голяма хомогенност по 
площта на подложките. Таргети от Ti, Al, Cr, Mo и техни сплави 
позволяват нанасяне на голям брой различни по състав твърди и 
свръхтвърди покрития, а въглеродните таргети – нанасяне на 
диамантено подобни слоеве (DLC) и нанокомпозити. Специфика-
та на метода на нанасяне позволява прецизно контролиране на 
дебелината и морфологията, което заедно с вариране на тем-
пературата на нанасяне от 25 оС до 500 оС дава възможност за 
получаване на специализирани покрития върху различни матери-
али от метал, стъкло и пластмаси.

EQUIPMENT FOR DEPOSITION OF COATINGS THROUGH 
UNBALANCED MAGNETRON SPUTTERING UDP 850-4 
TEER COATINGS 
The high-tech equipment UDP 850-4 is intended to apply 

multifunctional nanosized monolayer and multilayer, gradient and 
composite coatings through unbalanced magnetron sputtering in a 
closed magnetic field. The vacuum chamber, with a volume of 200 
litres, is equipped with 3 mass flow controllers. The precise flow of the 
reactive gas is controlled by a built-in optical spectrometer (OEM). The 
equipment has 4 unbalanced magnetrons, which provide a magnetic 
field supporting the plasma in the entire volume of the chamber, as 
a result of which layers of high homogeneity are deposited onto the 
area of the substrates. Targets of Ti, Al, Cr, Mo and their alloys permit 
the application of a large number of hard and superhard coatings 
of different composition, and the carbon targets – the application of 
diamond-like layers (DLC) and nanocomposites. The specifics of the 
deposition method allows for precise control of the thickness and 
morphology, which together with varying the application temperature 
within the range of 25 °C to 500 °C enables the production of special 
coatings onto various metal, glass and plastic materials.



ОБОРУДВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ 
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗПАРЕНИЕ π80+ 
PLATIT ADVANCED COATING SYSTEMS 
Оборудването π80+ позволява отлагането на свръхтвър-

ди покрития върху образци/детайли от бързорезни стомани 
(HSS), волфрамов карбид (WC), студено работещи инструмен-
тални стомани, неръждаеми стомани (SS) и др. при темпера-
тури от 230 оС до 525 оС. Вътрешният обем на работната 
камера е 80 литра. Оборудването е снабдено с иновативна ка-
тодна система, състояща се от цилиндрични странично раз-
положени катоди с въртящи се таргети (LARC®) и виртуални 
заслонки, патентовани от фирмата Platit; карусели с двуосно 
и триосно движение на образците, 4 мас-флоу контролера за 
натичане на чисти газове (Ar, N

2
 и С

2
H

2
); магнитна система за 

контрол на движението на дъгата по повърхността на тарге-
та. Могат да бъдат нанасяни монослоеве, многослойни струк-
тури, нанослоеве, нанокомпозити, наноградиентни слоеве или 
комбинация от тях. Системата е напълно компютъризирана и 
позволява работа както в ръчен така и в автоматичен режим.

EQUIPMENT FOR DEPOSITION OF COATINGS 
ТROUGH ARC EVAPORATION π80+ 
PLATIT ADVANCED COATING SYSTEMS 
The π80+ equipment permits the deposition of superhard coatings 

on samples / details of high-speed steels (HSS), tungsten carbide (WC), 
cold-working tool steels, stainless steels (SS), etc. at temperatures 
from 230 oC to 525 oC. The internal volume of the working chamber is 
80 litres. The equipment is provided with an innovative cathode system, 
consisting of cylindrical side-mounted cathodes with rotating targets 
(LARC®) and virtual shutters, patented by Platit; carousels with biaxial 
and triaxial movement of the specimens, 4 mass-flow controllers for 
the running of pure gases (Ar, N

2
 and C

2
H

2
); a magnetic system for 

control of the arc movement onto the surface of the target. Monolayers, 
multilayer structures, nanolayers, nanocomposites, nanogradient layers 
or a combination of them can be deposited. The system is fully 
computerised, permitting both manual and automatic operation modes.
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