
 1 

Изх.615/628                                                                                                                               
от 03.06.2014 
                                                                                                                Утвърждавам 
                                                                                                                 Гл.инженер 
                                                                                                                 А.В. Корнилов 
                                                                                                                 03.06.2014 
 
 

Отчет- заключение 
 

за оценка на защитните свойства на продуктите от промишлено направление 
NANOPROTECH (ТУ 2 389-001-82216327-2008) 

 
Цел: 
      Определяне на степента на съответствие на защитните свойства на продуктите 
от промишлено направление  NANOPROTECH (ТУ 2389-0 01-82216327-2008) с 
заявение в презентационните материали и оценка на възможностите на тяхното 
приложение в продукцията на ОАО НПО « Искра» 
      Дейностите са извършени в лабораторни условия на отд. 615 по ТУК 615/6 от 
03.03.2014 г. 
 
Образци: 
Метални пластини от стомана ( Ст.3) с размери 150Х75Х3 мм- 24 бр. 
 
Обект на изпитанието: 

1. Защитно покритие  NANOPROTECH Electronic ( в аерозолна опаковка)  
 Electronic защитава електронното оборудване от всички видове на влага, почиства 
и защитава от  прах и мръсотия контактите. 

2.  Смазка NANOPROTECH Anticorrosion ( в аерозолна опаковка)  
Anticorrosion защитава метала и механизмите от въздействието на влага , 
предотвратява образуването на корозия.  
3. Защитно покритие NANOPROTECH Electric ( в аерозолна опаковка)  
Electric защитава електрическото оборудване от въздействието на всички форми 
на влага, защитава от пробив  в изолацията,  способства за отделянето на 
саждите, нагара и мръсотията, предотвратява късо съединение и замръзването 
на контактите. 
 

Последователност в провеждането на работата. 
1. Разделяне на образците на 4 групи по 6 броя 
2. Първа група – контролна, Втора група  -  аерозол Electronic,Трета група - 
аерозол Anticorrosion, Четвърта група - аерозол Electric 

3. Подговихме образците за изпитание от двете страни: по 3 образеца от всяка 
група подложихме на струйно-абразивна обработка, обезмаслихме с 
техническа салфетка, напоена в Уайт- спирт ; останалите по три образеца от 
всеки изчистихме с шлайф машина от нагар и ръжда, извършихме 
обезмасляване с Уайт- спирт. 
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4. Разместихме образците в наклонено положение ( по  30 – 45 градуса) и 
нанесохме от двете страни от обекта на изпитание.Преди приложението 
аерозолът трябва добре да се разклати, напръскването направихме от 
разстояние 20-30 см от повърхността . 

5. Поставихме образците във вертикално положение, и ги държахме при  
температура на помешението на лабораторията в течение на 24 часа. 

6. Поставихме образците, освен контролните, на решетка и поставихме 
последните в ексикатор с плътно затворен капак над сярна киселина  

(H2SO4). 
      Контролните образци по време на изпитанието се съхраняваха отделно в 
лабораторни условия. 
7. Държахме ексикаторите при циклична температура ( денонощие в 
помещението на лабораторията, след това денонощие при улична 
температура) в течение на месец. 

 
 Резултати от изпитанието: 
 

Номер на 
образеца 

Обекти на изпитание Външен вид след изпитанието 

2.1 
2.2 
2.3 

Electronic ( шлифован 
образец) 

В сравнение с контролния образец 1.1 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка. 

2.4 
2.5 
2.6 

Electronic 
( пясъкоструен образец) 

В сравнение с контролния образец 1.4 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка, така също се наблюдават неголеми 
огнища от корозия на повърхността с 
диаметър по- малък от1 мм  по края на 
образците 

3.1 
3.2 
3.3 

Anticorrosion ( 
шлифован образец) 

В сравнение с контролния образец 1.2 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка, така също на образец 3.1 се 
наблюдават неголеми огнища на корозия по 
краищата. 

3.4 
3.5 
3.6 

Anticorrosion( 
пясъкоструен образец) 

В сравнение с контролния образец 1.5 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка, неголеми огнища на корозия по 
повърхността с диаметър  по- малък от 1 мм и 
по краищата 

4.1. 
4.2 
4.3 

Electric ( шлифован 
образец) 

В сравнение с контролния образец 1.3 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка, така също се наблюдават неголеми 
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огнища на корозия по краищата. 
4.4 
4.5 
4.6 

Electric( пясъкоструен 
образец) 

В сравнение с контролния образец 1.6 има 
следи от нанесена корозия от металните 
държачи, която лесно може да се отдели със 
салфетка, неголеми огнища на корозия по 
повърхността с диаметър  по- голям от 1 мм и 
на краищата на образците 

 
 
    Защитната способност на материалите оценяхме визуално. 
    Материалът се счита за издържал изпитанието, ако  на значителни 
повърхности на пластините на разстояние не по- малко от 3 мм от отвърстието 
и краищата не се виждат с невъоръжено око петна и точки. 
    При анализа на резултатите не се отчитаха корозионните отвори на краищата 
на пластините, в местата на контакта с незащитения метал ( държателите) и на 
разстояие не по- малко от 3 мм от краищата. 
 
Заключение: 
1. Анализът на резултатите  от изпитанието позволява да се направи 
заключние за положителните антикорозионни свойства на продуктите 
NANOPROTECH 

2.Материалите могат да бъдат използвани в качеството на антикорозионна 
защита на метални повърхности за периода до монтажното съхранение.  
3. За определяне възможността за използване на тези продукти с цел 
продължителна защита на метални повърхности е необходимо провеждане на 
пълномащабни изпитания, които имитират въздействие на климатични фактори 
в зависимост от планирания регион и условията на експлоатация на 
продукцията. 
 
 
 
 
Зам. Началнк отдел 615 ( подпис) И.Л. Василев 
Начанк сектор  ( подпис)  Я.С. Шевяков 
Инженер технолог 2 к. ( подпис)  Л.С. Голуб 
 

 


