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Одним із напрямків роботи відділу № 7 «Перспек�
тивних технологій високих тисків, дисперсних матеріалів
та спікання кераміки» Інституту надтвердих матеріалів
НАН України ім. В. М. Бакуля, яким керує член�кор. НАНУ,
проф., д. т. н. Тетяна Олексіївна Пріхна, є дослідження,
спрямовані на створення надпровідної наноструктурної
кераміки на основі YBa2Cu3O7–δ та MgB2, що може працю�
вати при температурах рідкого азоту (77 К) та водню
(20 К) і застосовуватись у кріогенних електромоторах і
генераторах; у насосах для перекачування рідких газів;
для виготовлення магнітних підшипників, у накопичува�
чах енергії; струмообмежувачах; для безконтактного
змішування рідин; в установках магнетронного розпи�
лення; у транспорті на магнітному підвісі; магнітних сепа�
раторах для очищення води та інших пристроях. Розроблені у ІНМ
НАНУ надпровідні матеріали мають рекордно високі значення густи�
ни критичних струмів і механічних характеристик, є відносно дешеви�
ми, можуть виготовлятись у великих обсягах і з успіхом використову�
ватися у криогенній техніці.

Науковці відділу тісно співпрацюють з німецькими вченими з Інсти�
туту фотонних технологій (IPHT, Йена) та фабрики електромоторів
«Oswald», м. Мілтенберг, французькими вченими з лабораторії
CRETA/СNRS (м. Гренобль) та університету м. Пуатьє, ученими з МАІ
(Москва, Росія). В результаті такого співробітництва у 2005 р. був скон�
струйований, виготовлений і успішно випробуваний перший у світі
надпровідний електромотор на основі дибориду магнію, синтезовано�
го в Інституті надтвердих матеріалів НАНУ. Надпровідні мотори мають у
7–10 разів меншу вагу й істотно менші розміри, набагато нижчу
інерційність ніж традиційні. Порівняльні випробування роторів показа�
ли, що матеріал на основі MgB2 витримує конкуренцію з матеріалами
на основі більш високотемпературної надпровідної фази YBa2Cu3O7–δ,
при цьому він є втричі дешевшим і перспективним при переході до тех�
нологій з використанням рідкого водню.

Крім того, колектив відділу успішно працює над створенням
теплопровідної, термостійкої кераміки на основі AlN з високим рівнем

поглинання мікрохвильового випромінювання, що використовують для
виготовлення електронних ламп бігучої хвилі, підкладок мікросхем, со�
пел газового зварювання та виготовлення броні. Розробляє наноша�
руваті MAX�матеріали, що мають високу термостійкість і можуть засто�
совуватись для потреб космічного ракетобудування; працює над ство�
ренням керамічних паливних комірок на основі оксиду цирконію.

One of the lines of the investigations of Department 7 Advanced Tech�
nologies of High Pressures, Dispersed Materials and Sintering of Ceramics,
V. Bakul Institute for Superhard Materials of NASU that is headed by Prof.
Tetyana Oleksiivna Prikhna, Dr. Sci. (Eng.), Corresponding Member of the
National Academy of Sciences of Ukraine, is research aimed at developing
superconducting nanostructural ceramics based on YBa2Cu3O7–δ and
MgB2, which can operate at temperatures of liquid nitrogen (77 K) and
hydrogen (20 K) and is used in cryogenic electric motors and generators; in
pumps for liquid gases; in manufacturing magnetic bearings, in the energy
storage devices, fault current limiters, for contactless mixing of fluids, for
magnetron sputtering, in MAGLEV transport, magnetic separators for water
purification and other devices. Developed in the ISM NASU superconduct�
ing materials have a record high value of critical current density and
mechanical characteristics, are relatively inexpensive, can be produced in
large quantities and successfully used in cryogenic technology.

The department researchers cooperate closely with German scientists
from the Institute of Photon Technologies (IPHT), Jena and OSWALD
Electromotoren, Miltenberg, French scientists from the CRETA/CNRS,
Grenoble and the Poitiers University, scientists from MAI (Moscow, Russia).
As a result of this cooperation in 2005 the world's first superconducting
electric motor based on synthesized at the Institute for Superhard Materials
of NASU magnesium diboride was designed, manufactured, and success�
fully tested. Superconducting motors have a weight less by a factor of
7–10, significantly smaller size, and much lower inertia compared with tra�
ditional ones. Comparative tests of rotors have shown that a material based
on MgB2 successfully competes with the materials on the base of
YBa2Cu3O7–δ phase having a higher superconducting transition tempera�
ture, it is three times cheaper and is promising in transition to technology
that uses liquid hydrogen.

In addition, the department successfully works on the development of
AlN�based heat conducting, thermostable ceramics with high absorption of
microwave radiation used for the manufacture of electronic tubes of travel�
ling�wave, chip substrates, nozzles for gas welding, and fabrication of armor.
It develops nanolayered MAX materials that have high thermostability and
can be used for space engineering, works on ceramic fuel cells based on 
zirconium oxide.

Директор, академік

НАНУ, професор, 

доктор технічних наук

М. В. Новіков

Prof. M. V. Novikov,

Dr. Sci. (Eng.),

Academician of NASU,

Director

Члени робочої групи відділу № 7. Зліва направо сидять: аспірант Т. Б. Сербенюк, науковий
співробітник Н. В. Сергієнко, зав. відділом, член$кор. НАНУ, проф., д. т. н. Т. О. Пріхна, аспірант
А. В. Козирєв; стоять: науковий співробітник, к. т. н. В. Б. Свердун, ст. наук. співр., докторант,
к. т. н. Я. М. Савчук, ст. наук. співр., к. т. н. П. А. Нагорний, зав. науково$технологічним центром
В. Є. Мощіль, ст. наук. співр., д. т. н. І. П. Фесенко.

Members of the Working Group of Department 7. Sitting from left to right: T. B. Serbenyuk, Post$
graduate Student; N. V. Sergienko, Researcher; Prof. T. O. Prikhna, Dr. Sci. (Eng.), Corresponding Member
of the National Academy of Science of Ukraine, Head of the Department; A. V. Kozyrev, Postgraduate
Student; standing: Cand. Sci. (Eng.) V. B. Sverdun, Researcher; Cand. Sci. (Eng.) Ya. M. Savchuk, Senior
Researcher, Doctorate; Cand. Sci. (Eng.) P. A. Nagorny, Senior Researcher; V. E. Moshchil, Head
of Scientific and Technological Center; Dr. Sci. (Eng.) I. P. Fesenko, Senior Researcher.

1. Кераміка на основі MgB2, синтезована у ІНМ
НАНУ при нагріві під високим тиском 2 ГПа (1$4),
в умовах гарячого пресування (30 МПа), (5) та ізо$
статичного газового тиску (0,1 ГПа), (6). 2. Деталі з
розроблених матеріалів на основі AlN: підкладки
мікросхем, кільця з поглинача мікрохвиль, сопла для
газового зварювання. 3. Перший надпровідний
електромотор (1,3 КВт) з використанням MgB2 .

1. Ceramics based on MgB2 synthesized at ISM NASU
in heating under high pressure of 2GPa [1–4), under the
conditions of hot pressing (30 MPa) (5), and isostatic gas
pressure (0.1 GPa) (6). 2. Parts of the developed materi�
als based on AlN: chip substrate, rings of microwave
absorbent, nozzles for gas welding. 3. First supercon�
ducting motor (1.3 kW) with the use of MgB2 .
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