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Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика 
(ОЛЕМ), Институт по механика, БАН

• Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена
през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна
инфраструктура ДО-02-53 на Фонд „Научни изследвания“, както и по Европейски проекти от
програма Хоризонт 2020 и Седма Рамкова програма на ЕС.

• ОЛЕМ функционира като база за разработване и изследване на наноматериали, и за
обучение на докторанти, постдокторанти и млади учени, в изпълнение на национални и
Европейски проекти.

• В ОЛЕМ се разработват и изследват нови полимерни нанокомпозити с графен, въглеродни
нанотръби, метални наночастици и наноглина, за функционални и структурни приложения.
Експерименталните и теоретични изследвания са фокусирани върху механика на флуиди,
механика на повърхности, материалознание, физика и физикохимия. Прилагат се методите
на експерименталната реология, реологично моделиране, наноиндентация, трибология,
макромеханика, термичен анализ, структура и морфология. Резултатите от тези изследвания
ще разширят познанията върху взаимовръзките структура-свойства, перколационната
концепция и междуфазовите взаимодействия, за дизайн на полимерни нанокомпозити с
приложение в електрониката и мехатрониката.
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Експертиза на ОЛЕМ



Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика 
(ОЛЕМ), Институт по механика, БАН

Участие на ОЛЕМ в Европейски и национални проекти

• ОЛЕМ е единствената научна група от България, която е партньор в най-големия Европейски
проект H2020 Graphene Flagship (FET) (http://graphene-flagship.eu) за периода 2014 - 2023
година. Координатор от ИМех е проф. дтн Румяна Коцилкова. Graphene Flagship е
общоевропейски проект за авангардни технологии на базата на графен и представлява нова
форма за съвместни, координирани изследвания в безпрецедентен мащаб. С бюджет от 1
млрд. Евро, и над 153 партньора от 23 държави, Graphene Flagship е най-голямата
научноизследователска инициатива в историята на ЕС, чиято мисия е да се справи с големите
научни и технологични предизвикателства на епохата чрез дългосрочни,
мултидисциплинарни научноизследователски и развойни дейности.

• ОЛЕМ, Институт по механика, БАН е координатор на Европейски проект H2020-
MSCA-RISE-2016-734164 Graphene 3D (2017-2021) "Multifunctional Graphene-based
Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D-printing
Application", (http://graphene3d.imbm.bas.bg). Координатор на проекта е проф. дтн Румяна
Коцилкова. Партньори на проекта са 8 научни организации и 2 фирми от 7 страни (България,
Италия, Беларус, Белгия, Грузия, Бразилия и Китай), от три континента - Европа, Азия и
Америка. Учените от Отворената Лаборатория по експериментална микро и наномеханика
(ОЛЕМ) към Института по Механика-БАН са основните изпълнители на този голям
международен проект.

http://graphene-flagship.eu/
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Апаратура на ОЛЕМ
Лабораториите в ОЛЕМ са  оборудвани с уникална апаратура за механични, термични и реологични
изпитвания на материали. Изпитват се полимерни наноструктурни материали и покрития, керамика 
и метали, за приложение в микро и наноелектрониката, мехатрониката и други инженерни области.

    

 
  

 

 

Hysitron TI 980 TriboIndenter
World’s Most Advanced Nanomechanical 

and Nanotribological Testing



Spin-off компания

НаноТехЛаб ООД
“Изследване и разработване на наноматериали и нанотехнологии”

http://www.nanotechlab.eu

Научно-приложната дейност на ОЛЕМ се реализира чрез НаноТехЛаб ООД, което е
нано-технологично малко/средно предприятие, сформирано през 2013 година като
стартираща фирма от Института по механика, Българска академия на науките.
Основна нейна задача е да създаде връзка между нано-технологичните изследвания
и иновациите, чрез доказването на научна концепция, валидиране на продукти,
прототипиране и комерсиализация.

http://www.nanotechlab.eu/


Търсим млади хора, наскоро завършили магистратура. Приемаме химици, физици,
математици или инженери, които имат базови познания по материалознание и изследване на
материали.

Изисквания към кандидатите:

• диплома за висше образование, степен “магистър” (по материалознание, физика, химия,
математика или инженерна специалност);

• отлични технически умения за работа с научна апаратура;
• ползване на CAD програми;
• владеене на английски език;
• интерес към научни изследвания;
• предимство имат кандидати, наскоро завършили висше образование.
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Институтът предлага:

• атрактивна тема на работа - нанокомпозити за електрониката;
• изучаване на авангардни методи на изследване: наноиндентация; нанотрибология, микро

и макромеханика, сканираща електронна микроскопия; 
• работа с модерна научна апаратура;
• участие в национални и международни проекти;
• командировки по международни проекти;
• добра възможност за кариерно развитие;
• участия в конференции;
• атрактивно заплащане; 
• 3 годишен договор за редовен докторант, с възможност за продължение на асистентска 

позиция при отлични резултати. 

За справки: ivanov_evgeni@yahoo.com; kotsilkova@yahoo.com
Института по механика-БАН, ул. Акад. Георги Бончев, Блок 4 на БАН, 1113 София.
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