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Заслухавши та обговоривши наукову доповідь доктора фізико-

математичних наук В.К.Носенка «Аморфні та нанокристалічні сплави 

для приладобудування і енергоефективних технологій», Президія НАН 

України відзначає, що в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН 

України у тісному співробітництві з науковцями і розробниками, що 

представляють зацікавлені підприємства та організації країни, отримані 

результати світового рівня з дослідження та синтезу нових магнітно-

м’яких аморфних та нанокристалічних сплавів на основі заліза. 

Запропоновано нові продуктивні технології  одержання цих сплавів у 

вигляді стрічок товщиною 15-30 мкм та доведено високу ефективність 

заміни ними традиційних магнітних матеріалів (головним чином, 

трансформаторної сталі, пермалоїв, феритів тощо) в осердях 

трансформаторів, дроселів та різноманітних вимірювальних приладів, 

що важливо, зокрема, для вирішення проблем енергозбереження.  

Актуальність проведених цілеспрямованих досліджень зумовлена 

ще й тим, що в Україні більшість генеруючих активів (близько  200 тис. 

трансформаторних підстанцій з напругою 6–150 кВ виготовлені  із 

звичайної електротехнічної сталі) та близько 1 млн. км ліній 

електропередач зношені більш ніж на 35%. Неефективною в 

енергетичному секторі країни є система обліку та керування 

споживанням електроенергії, яка побудована на застарілих та 

недостатньо точних вимірювальних трансформаторах струму і напруги. 

Необхідною є заміна трансформаторів струму на вимірювальні 

трансформатори, які можна виготовляти лише з використанням 

нанокристалічних стрічкових магнітопроводів.   

Розроблена в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН 

України напівпромислова технологія одержання високоякісних стрічок в 

аморфному стані за енергоємністю вигідно відрізняється від 

традиційних енерговитратних виробництв у важкій промисловості. 
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Серед отриманих наукових результатів слід особливо відзначити 

такі:  

– встановлено схильність деяких розплавів до склоутворення, 

розкрито механізми нанокристалізації, вивчені магнітні та механічні 

властивості аморфних сплавів, які визначаються особливостями 

топологічного та композиційного впорядкування і на які можна 

впливати шляхом змін як хімічного складу сплавів, так і термічної 

передісторії; 

– досягнуто високої швидкості зародкоутворення, необхідної для 

формування наномасштабної кристалічної структури, що може бути 

отримана при ретельному виборі складу сплаву;  

– встановлено, що розміри та густина нанокристалів -Fe істотно 

впливають на магнітні властивості досліджуваних сплавів, а також 

виявлено нові можливості керування параметрами петлі 

перемагнічування.  

Таким чином, в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН 

України сформульовано фізичні основи та створено експериментально-

технологічну базу з отримання швидкозагартованих металевих сплавів 

шляхом охолодження їх з рідкого стану із швидкостями 10
5
-10

6
 К/с 

(спінінгування розплаву). Виявлено нові можливості контрольованого 

впливу на процес часткової кристалізації вихідних аморфних сплавів-

прекурсорів з утворенням у них стійкої до температурних впливів 

нанокристалічної фази з розміром зерен 8-15 нм та встановлено 

відповідні кореляції «структура–властивості». 

Розроблено технологію надшвидкого охолодження розплавів, що 

дало новий імпульс розвитку спеціальної металургії та, відповідно, 

одержанню унікальних за своїми властивостями аморфних і 

нанокристалічних металевих матеріалів, які, в свою чергу, уможливили 

створення принципово нового обладнання, приладів та пристроїв в 

електротехнічній галузі, електроніці та приладобудуванні.  

Серед прикладів промислової реалізації розробок слід відзначити:  

– НК-магнітопроводи, що апробовані у вимірювальних 

трансформаторах струму електронних лічильників електроенергії 

першого класу з високою стійкістю при дії постійної складової в мережі; 

– трансформатори, в тому числі високопотужні (до 250 кВА)                         

та спеціального призначення (масогабарити вихідного трансформатора 

можуть бути меншими порівняно з трансформатором на Mn-Zn-фериті         

у 2–8 разів); 

– вимірювальні трансформатори струму класів точності від 0,5S 

(комерційний облік) до 0,01 (еталонні); 

– високостабільні монолітні нанокристалічні мініатюрні 

магнітопроводи в імпульсних  трансформаторах телекомунікаційних 

систем, що поєднують  високоякісну передачу  сигналів,  безпечну  

гальванічну  розв’язку,  необхідний  імпеданс  та фільтрування  

високочастотного  шуму;  
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– стрижневі монолітні магнітопроводи високочутливих зондів 

для індукційних магнітометрів нового покоління, що використовуються 

у космічній та геологічній розвідках; 

– вимірювач параметрів імпедансу, призначений для 

калібрування та метрологічної атестації вимірювальних 

трансформаторів струму і напруги; 

– високоміцний аморфний сплав для резистивних 

низькотемпературних нагрівачів (ліцензійний договір між Інститутом 

металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України – ліцензіар та                      

ТОВ «МЕЛТА» – ліцензіат). 

Отримані результати не лише відкрили перспективи створення 

новітніх нанокристалічних магнітно-м’яких сплавів, але й дозволяють на 

інженерному рівні розширити їх подальше використання в приладах 

силової електроніки та вимірювальних приладах найвищого класу 

точності. 

Разом з тим  Президія НАН України відзначає недостатній рівень 

координації робіт, який необхідний для розвитку цього важливого 

міждисциплінарного напряму.  

Президія НАН України постановляє: 

1. Наукову доповідь доктора фізико-математичних наук 

В.К.Носенка «Аморфні та нанокристалічні сплави для 

приладобудування і енергоефективних технологій» взяти до відома. 

2. Вважати розроблення фізичних основ створення новітніх 

наноструктурних сплавів та технологій їх отримання одним з 

пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень 

Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України. 

3. Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України:  

3.1. З метою поліпшення координації зазначених досліджень 

розробити план спільних робіт, зокрема в рамках діяльності  Наукової 

ради «Фізика металічного стану», залучивши до  вирішення завдань з 

даної проблеми інститути фізики, електродинаміки, магнетизму, 

електрозварювання ім.Є.О.Патона та Фізико-технічний інститут металів 

та сплавів НАН України. 

3.2. Підготувати пропозиції на конкурс науково-технічних 

проектів, що проводиться в НАН України. 

3.3. У місячний термін підготувати для подання до Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України пропозиції щодо 

розширення впровадження розробок інституту з енергозбереження. 

4. Відділенню фізики і астрономії НАН України підготувати і в 

установленому порядку подати пропозиції:  

– Концерну «Укроборонпром» щодо впровадження на його 

підприємствах розроблених в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова 

НАН України стрічкових магнітопроводів та індуктивних компонент 

(трансформатори і дроселі) в електричних і електронних пристроях з 
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метою імпортозаміщення комплектуючих, у тому числі в обладнанні 

спеціального призначення; 

– Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо 

створення вітчизняного підприємства (із залученням коштів приватних 

інвесторів)  для серійного виробництва аморфних та нанокристалічних 

матеріалів і електротехнічних компонентів на їх основі для забезпечення 

стратегічних потреб українського ринку та виходу на міжнародні ринки. 

5. Контроль за  виконанням цієї постанови покласти на Відділення 

фізики і астрономії НАН України та Науково-організаційний відділ 

Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

    В.о.головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

  член-кореспондент НАН України                            В.Л.Богданов 

 
 

 


