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ПРЕДГОВОР  
 

 
 
 
Човекът, в неговия стремеж към съвършенство, използвайки знанията 

на предишните поколения, се стреми към един непрекъснат прогрес в 
областта на материалознанието. Материалите могат да бъдат природни и 
синтетични. Настоящият учебник има за цел да даде знания, относно 
методите за високотемпературен синтез, на широка гама синтетични 
материали. В съвременното материалознание, методите са синтез са 
изключително важни. Те са отправната точка и точният избор на метод е 
изключително важен. В зависимост от метода на синтез едно и също 
вещество може да притежава различна макро- или микроструктура. 
Различната структура от своя страна, предопределя специфичните свойства 
на материала. 

До този момент у нас липсва учебник и обобщена литература на 
български език, разглеждащ методите за високотемпературен синтез на 
материали или тяхното високотемпературно модифициране. В общите 
курсове по материалознание и в технологическите дисциплини обикновено се 
разглеждат специфични аспекти на традиционните методи за синтез. В този 
контекст, настоящият учебник би следвало да се използва като учебно 
пособие, запълващо тази празнина. В него се акцентира върху съвременните 
нетрадиционни методи за високотемпературен синтез на материали. Това са 
главно прогресивни и пазарно адаптивни техники, които се използуват за 
синтез на широк кръг синтетични материали от газова, течна или твърда фаза.  

В първата глава на достъпна форма е дадена обща класификация на 
материалите и методите за високотемпературен синтез. Това е направено от 
съвременна гледна точка и актуална  систематизация на изходните състояния 
за синтез на твърдотелни материали, в зависимост от природата на дисперс-
ната фаза и от характера на дисперсната среда. Разгледано е взаимо-
действието между лъченията и материята, като са сравнени възможностите за 
концентриране на енергията и к.п.д. на подбрани източници за 
високотемпературен синтез.  

В глава втора са разгледани т.н. “невълнови методи” (съпротиви-
телни, газопламъчни, искродъговите, плазмени, електродъгови и високотем-
пературното аморфизиране). Глава трета се проследяват характеристиките на 
методите при парофазно отлагане и високотемпературна пиролиза. 
Специално внимание, в глава четвърта, е обърнато на лъчевите (лазерни, 
електронни, йонни) техники, както за обемно, така и за повърхностно 
високотемпературно третиране и модифициране.  



Глава пета са описани методите за високотемпературно израстване на 
монокристали. Разгледани са всички по-важни методи за високотемпературен 
растеж, като е акцентирано върху положителните и отрицателните страни на 
съответните методи. Глава шеста е посветена на метода за високотем-
пературен саморазпространяващ се синтез и високотемпературните спойки 
при материалите. Глава седма е с акцент върху редица комбинирани техники, 
високотемпературната катализа и твърдоокисните горивни клетки, както и 
методите за синтез на наноразмерни материали и  елементи.  

Въпросите са разгледани в следната последователност: теоретична 
постановка и специфика на метода, схема и описание на специфичната 
техника за прилагане на метода, специфика на продуктите от съответния 
метод, преимущества и недостатъци. За удобство на места с курсив е дадено 
кратко описание на използваните научни термини.  

Накрая, в резюмирана форма е даден принципът на всички, по-важни 
методи за нанасяне на праховидни материали, методите за синтез от течна и 
газова фаза, високотемпературно отгряване и топене на материалите, 
високотемпературно горене, изпарение на материята и отлагане, както и 
методите за израстване на високотемпературни монокристали. На отделна 
фигура, представляваща диаграма “налягане-температура”, са подредени 
всички по-важни съвременни техники за получаване на материали. Това е 
направено за бърза ориентация и за удобство на читателя.   

С надеждата, че учебникът ще помогне на читателя за неговото 
професионално израстване, авторът очаква препоръки и забележки за едно 
по-добро второ издание.  
 

 
 
София, април 2004     В. Кожухаров 
  


