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 Абстракт 
 Описана е технологията за импрегниране и покриване на порьозни огнеупорни материали със стъкловъглерод и нейното приложение в космически спътникови 

експерименти, за измерване на  квазипостоянни и променливи електрични полета, осъществени на борда на осем спътника и на Международната Космическа Станция (МКС). 

Представени и анализирани са предимствата на стъкловъглеродното покритие, върху работната повърхност на сферичните сензори, за осигуряване на минимални вариации на 

функцията на отделителната работа за електрона. Разгледан е и технологичния експеримент на борда на МКС, реализиран с прибора ДП-ПМ, монтиран на външната страна на 

руския модул, в периода април 2013 – август 2015 г., в който са монтирани образци от алуминиева сплав и графитни образци, покрити със стъкловъглерод, за изследване 

влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на МКС. Анализирани са  резултати и възможности 

за различни наземни приложения, в медицината, екологията, металургията, машиностроенето, химическата промишленост и др. 

 Увод  
 Основен метод за измерване на квазипостоянни и променливи електрични полета за нискочестотния диапазон в космическата плазма  е методът на двойната сонда. При 

него се измерва потенциалната разлика между две точки от пространството. Теорията на двойната сонда и нейните особености при измервания в космическа плазма са развити в 

работите. Основен фактор, влияещ върху точността на измерване на електрични полета е материалът, от който е изработен датчика и качествата на работните повърхности на 

чувствителните елементи на сензорите. Измененията на функцията на отделителната работа за електрона във времето, по повърхността на всеки един датчик, влияе по сложен 

начин върху големината на събирания ток, особено в случаите на нехомогенна плазма, каквато е йоносферно-магнитосферната плазма. Разликите в плаващите потенциали на 

отделните сонди по отношение на околната плазма може да доведе до грешки, превишаващи по големина измерваните величини. 

 С развитие на техниката за измерване на електрични полета в космическата плазма, се разработват и използват различни материали за изготвяне на сондите. Повишените 

изисквания към тези материали се определят главно от изискването за увеличаване точността и чувствителността на провежданите измервания. Точността на измерване на 

постоянни и променливи електрични полета по метода на двойната сонда силно зависи от вариациите на функцията на отделителната работа по повърхността на сондата при 

облъчването й със слънчева светлина в открития космос.  

  От тях се вижда, че максимални вариации на функцията на отделителната работа от около 30% се наблюдават при алуминиевите образци. За образците, покрити с аквадаг, 

тези вариации са в границите на 18%, а при образцити от стъкловъглерод те са били минимални и не превишавали 8%. При това измерената стойност на самата отделителна 

работа била най-висока за образците от стъкловъглерод (около 5.05 еВ), което говори за сравнително ниската емисия на фотоелектрони от стъкловъглеродната повърхност. Тези и 

други лабораторни изследвания и теоретични разчети, а също и резултатите от практическото използване на датчици от стъкловъглерод в космически експерименти, потвърждават 

техните преимущества по отношение на датчиците изработени от други материали. 
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Технологичен експеримент „ОБСТАНОВКА” в космоса на 

Руския сегмент на МКС - блок “ДП-ПМ”, 

 реализиран 19.04.2013 г. – 10.08. 2015 г. 

  Целта на експеримента е изследване влиянието на 

открития космос върху качествата на нови материали (образци от 

графит – уплътнен и покрит със стъкловъглерод и алуминиева 

сплав В95 с количествена добавка на ултрадисперсен диамантен 

прах и Волфрам), подложени на резки температурни промени, 

радиационно облъчване, бомбандиране с микрометеорити и др., 

след продължителен престой в околоземната плазма (фиг. 1 и 

фиг.2.).  

 Блок ДП-ПМ представлява специално изработен контейнер 

от алуминиева сплав в които са разположени 10 бр. цилиндрични 

епруветки изработени от алуминиева сплав В95 с количествена 

добавка на ултрадисперсен диамантен прах и Волфрам. От 

другата страна на блока са разположени 8 бр. правоъгълни 

графитни образци със стъкловъглеродно покритие. 

  

 

Метод за изработване на сонди със стъкловъглеродно 

покритие 

 

 Стъкловъглеродът или стъклообразния въглерод 

представляват аморфна модификация на въглерода, за която е 

характерна определена схема на разположение на въглеродните 

атоми, за разлика от други модификации на въглерода, които се 

характеризират с кристална структура. За практическото 

получаване на такава модификация на въглерода и използването 

им за изготвяне на електрически датчици се наложи 

разработването на нова технология за получаване на покрития от 

стъкловъглерод върху различни огнеупорни материали, като 

графит и различни керамики. Оригиналните елементи в 

разработената технология се изразяват в използването на 

определени температурни режими за получаване на изходния 

материал и превръщането на нанесения на повърхността на 

графитен датчик въглеводороден разтвор в стъкловъглеродно 

покритие, във възможността да се уплътнява порьозния графит 

или подходяща керамика със стъкловъглерод. Проведените от нас 
детайлни изследвания на качествата на образци от различни марки 

плътен спектрално чист графит и различни видове керамики 

(различаващи се както по химически състав, така и по плътност и метод за 

получаването им) ни позволи да направим извода, че оптималният 

материал за изготвяне на датчици със стъкловъглеродно покритие е 

високоплътният, спектрално чист графит.  

Чувствителен елемент на електрическия датчик 

 

 Чувствителните елементи (ЧЕ) на датчиците представляват 

кухи разглобяеми тънкостенни сфери с дебелина на стените 2 мм, 

изработени от графит и покрити със стъкловъглерод. Избрана е 

сферичната форма, за да се постигне симетрия във всички случаи 

на несиметрична геометрия. Например, при несферичен датчик 

може да съществува положение, зависещо от площа на зоната, 

незащитена от слънчевата светлина. По такъв начин, неговата 

фотоемисия би се изменяла с въртенето на спътника и 

равновесният му потенциал, получен по пътя на изпълняване на 

условието, чистият ток на неговата повърхност да бъде нула, би 

бил зависим от въртенето на спътника. За спътници от типа на 

Магион периодът на въртенето им е около 2 мин. За разглежданите 

от нас сонди, радиусът на сферата е rсф = 4 см, което е 

достатъчно за да е изпълнено условието rсф >> D, (където D – 

дебаевски радиус за електрона) за орбитите на тези спътницитe.  

 Повърхността на сферичните ЧЕ са покрити със 

стъклообразен въглерод, представляващ електрически проводящо 

въглеродно стъкло, като е използван наш оригинален метод. Това 

покритие осигурява минимални вариации на отделителната работа 

за електрона по повърхността на сферите, при облъчването им със 

слънчева светлина, в границите от 0,006 meV и много висока 

стойност на отделителната работа равна на 4,78 eV. По тези свои 

характеристики стъкловъглеродните покрития предъзхождат 

останалите известни материали, като в сравнение с монолитния 

стъкловъглерод, неговото получаване и корегиране на 

характеристиките му, е много по-лесно и икономично. Параметрите 

на сферичните датчици по отношение вариации на отделителната 

работа са измерени по метода на Зисман – Келвин, по-точно с 

използване на негова модификация с вибриращ електрод. 

 На 12.04.2013 г. блок ДП-ПМ бе качен на борда на МКС, 

а на 19.04.2013 г. бе изнесен и монтиран от външната страна на 

МКС, върху плазмено-вълнов комплекс ПВК. 

    След престой от повече от 2 години и четири месеца, блок ДП-

ПМ е внесен на борда на МКС на 10.08. 2015 г.  

 За охарактеризиране качествата на стъкловъглеродните 

покрития бе проведен ренгеноструктурен анализ и резултатите 

показаха напълно аморфна структура на слоя (фиг. 3).  За 

сравнение бе направен анализ и на образци от масивен 

стъкловъглерод. Резултатите показаха, че структурните 

характеристики на тези образци са идентични.  

 Извършеният химически анализ на стъкловъглеродния 

слой показа, че съдържанието на въглерод е 100%. Наличието 

на други химически елементи в слоя би довело до изменение в 

големината на функцията на отделителната работа и до 

нарастване на нейните вариации по повърхността.  

  Проведени бяха още изследвания, като: SEM, Raman 

спектроскопия, XPS и Наноиндентация, за определяне състава и 

структурата на покритията, измерване стойностите и вариациите 

на отделителната работа за електрона, по повърхността на 

стъкло-въглеродните покрития, определени са твърдостта и 

нодула на еластичност. Установена е разлика в дебелината на 

стъкло-въглеродното покритие на космическите образци между 

горната (изложена директно към космическото пространство) и 

долната страна (без пряк контакт към космическото 

пространство). Стъкло-вълеродния слой от горната страна на 

космическия образец е изтънял и води до намаляване на 

твърдостта на покритието. 

Използване на сферичните сензори в космически 

експерименти 

 

 Описаният метод за изработване на сферични 

електрически сензори със стъкловъглеродно покритие на 

работната повърхност за измерване на електрични полета в 

космическата плазма е приложен в серия от прибори, 

летяли и функционирали безотказно на серия от спътници: 

Интеркосмос България 1300, ИК-24-Активен, Магион-2, ИК-

25-АПЕКС, Магион-3, Магион-4, Интербол-АС, Магион-5, 

както и датчици на борда на Международната Космическа 

Станция (МКС).  На фиг. 4 са показани снимки на 

спътниците ИК-България 1300, Интербол-2,  ИК-24-Активен, 

Магион-3, Магион-4 и Магион-5, с прибори за измерване на 

електрични полета и стъкловъглеродно покритие на 

сензорите фиг. 5.. 

 

 

Развитие и приложение на технологията за 

стъкловъглеродни покрития в други области на 

науката и практиката: 

 

 - Генериране и разпространение на ULF вълни в 

граничната области на магнитосферата. 

 - Формиране на надлъжни токове при спокойни 

геомагнитни условия. 

-Изследване на електромагнитни ефекти в йоносферата, 

свързани със сеизмична активност. 

-Развиване на методи и системи за контрол на 

електромагнитното замърсяване в урбанизирана среда. 

 - В областта на медицината (eлементи за съдовата 

хирургия; тазобедрена става от титанова сплав с покритие 

от стъкловъглерод и елементи за протезиране на крайници 

– от метал с междинно покритие и покритие от 

стъкловъглерод ). 

- В областта на химията и техниката: нешководачи за 

текстилната промишленост – изработени от специална 

рутилова керамика с покритие от стъкловъглерод; елементи 

за текстилната промишленост, за праховата металургия; 

тигли за получаване на свръх чисти вещества и касета за 

течна епитаксия с покрития от стъкловъглерод;  касета с 

покритие от стъклъвъглерод, използвана при горещо 

пресоване на твърдосплавни пластини за режещи 

инструменти;  елементи от графит с покритие от 

стъклъвъглерод, за експериментиране при горивни клетки; в 

областта на праховата металургия – донори на въглерод;  

  

 

Фиг. 1.   Фиг. 2.   

Фиг. 4.   

Фиг. 3.   

Заключение 

 

 Съществено предимство на разработения и използван от 

нас метод и технология за изработване на сензори, в сравнение 

с други такива, се състои в това, че нашият метод дава 

възможност за доработка на повърхностите на сферите след 

проведен контрол на качествата на стъкловъглеродното 

покритие на сферите при резултат, показващ отклонение във 

вариациите на отделителната работа за електрона извън 

допустимия диапазон. Такива доработки не са възможни за 

сферични сонди от масивен стъкловъглерод. При тях основния 

дефект е свързан с появата на открити пори по повърхността на 

сферите, които не могат да бъдат премахнати, защото са 

получени в процеса на продължителната термична обработка. 

 Освен това, разработеният и прилаган от нас метод и 

технология са значително по-ефективни и изискват по-малко 

разходи и намират широко приложение. 

Фиг. 5.   
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