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мультикультуралізму, яка не повинна розумітися виключно як 
урегулювання взаємин франкомовної та англомовної спільнот, а 
формування розуміння етнічної багатоманітності країни. 
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НЕОДИМОВІ МАГНІТИ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Неодимовий магніт – найсильніший серед усіх існуючих у світі 

постійних магнітів. 
У середині 80-х років 20 століття був отриманий постійний магніт з 

рекордними характеристиками магнітних властивостей: залишковою 
магнітною індукцією («сила магніту») і коерцитивною силою (опірність 
розмагнічування). Даний вид магніту був названий неодимовим, оскільки 
виготовляється зі сплаву рідкоземельного металу неодиму (Nd), заліза (Fe) 
і бору (B). Це дуже сильний магніт, який практично не втрачає своєї сили 
(1–2 % за 10 років). 

Неодимові магніти не містять шкідливих речовин в своєму складі. 
Виготовляються вони за технологією порошкової металургії. Виробництво 
високоякісних високоенергетичних постійних магнітів зі сплавів неодим-
залізо-бор складний високотехнологічний процес, що вимагає 
прецизійного дотримання складу, вмісту домішок, всі операції проводяться 
без доступу кисню у вакуумі або в атмосфері інертних газів. Потім 
проходить процес їх намагнічування. 

Унікальні властивості неодимового магніту відразу привернули 
увагу і змусили шукати йому застосування. 
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Перш за все, неодимовий магніт просто цікавий сам по собі, тому що 
володіє великою силою при маленьких розмірах. Саме тому їх часто 
продають в якості іграшок та оригінальних прикрас. У аудіосистемах, 
наприклад, в навушниках, неодимовий магніт допомагає створити 
потужний звук при малих розмірах мембран. У жорстких дисках 
комп’ютерів нерухомий неодимовий магніт є статором для обмотки 
електромагнітного приводу головок. 

Неодимовий магніт створює сильне магнітне поле і, як всі постійні 
магніти, не вимагає витрат електроенергії. Тому його зручно 
використовувати на виробництві – від потрапляння металевих предметів в 
рухомі частини машин, щоб уникнути поломок дорогого обладнання. 
Магніти вловлюють цвяхи, шурупи, інші металеві предмети та їх частини, 
не даючи їм потрапити в вироблений комбікорм, борошно, сипучі суміші. 
Через такі випадкові попадання знижується якість продукції, а в 
тваринництві та харчовій промисловості можливі смертельні наслідки. 
Також при попаданні великих металомагнітних домішок у транспортери 
сипучих продуктів можливі вибухи. 

Неодимовий магніт застосовують в гальмівних системах, 
герметичних муфтах, з нього роблять ротори двигунів і мікродвигунів. 
Неодимові магніти використовуються як різного роду магнітні лінзи для 
фокусування, відхилення заряджених частинок в радіоелектроніці, в 
деяких областях науки, в медицині (томографи, ЯМР-спектрометри). 

Американська компанія Maglev Wind Turbine Technologies з Арізони 
збирається виробляти нові вітрові турбіни для вироблення електроенергії – 
з вертикальною віссю. Одна така величезна турбіна здатна замінити тисячі 
звичайних вітряків і, на відміну від них, здатна працювати як при 
найслабшому, так і при дуже сильному вітрі. А утримуватися вона буде в 
підвішеному стані на неодимових магнітах, що зменшить тертя і 
підвищить її ефективність. Ця турбіна здатна використовувати практично 
всю енергію вітрового потоку. 

У сплаву неодим-залізо-бор є і суттєві недоліки. 
Першим є низька точка Кюрі і як наслідок погана температурна 

стабільність. Температурний коефіцієнт залишкової індукції неодимових 
магнітів дорівнює приблизно -0,1%/°С. Для порівняння у фериту -0,2%/°С. 

Другий недолік – висока реакційна здатність і як наслідок низька 
стійкість проти корозії. 

Підвищити температурну стабільність постійного неодимового 
магніту вдається легуванням такими елементами як діспрозій і кобальт. Ці 
елементи суттєво збільшують коерцитивну силу, але в той же час 
зменшують залишкову індукцію неодимового магніту. 

Легуванням вдається підвищити максимальну робочу температуру 
неодимового магніту до 240°С. 

Боротьба з корозією зводиться до застосування захисних покриттів. 
Найбільш поширені металеві покриття (нікель, цинк, алюміній) та 
полімерні покриття. Покриті неодимові магніти можуть працювати значну 
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кількість часу в корозійному середовищі, при цьому зберігаючи магнітні 
властивості і зовнішній вигляд. 
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УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО – АРХІТЕКТУРА КОЗАЧЧИНИ 

 
Золотим віком українського мистецтва вважають другу половину 

XVII ст., так як саме в цей час утворюється своєрідний, новий стиль, який 
дістав назву українського бароко. Цей період відіграв важливу роль у 
розвитку культури української держави, адже остаточно сформувалась 
незалежна культура, яка набула рис, що були притаманні лише їй і 
відрізняли від сусідніх країн. 

Тема розвитку бароко в українській архітектурі є досить актуальною 
в контексті вивчення особливостей історії нашої держави. Вважається, що 
найбільша кількість храмів у стилі бароко постала на території України за 
часів козацтва. Хоча це в деякій мірі перебільшення, але слід зазначити, що 
козацька доба дала гарний поштовх у цьому напрямку. 

Стиль бароко з’явився в Італії, в кінці XVI століття. В наступному 
столітті він поширився по всій Європі. Особливістю українського бароко є 
використання традиційного мистецтва, яке переплітається з інноваційними 
композиційними прийомами. Воно відрізняється від західноєвропейського 
більш помірним орнаментом і простішими формами. Українське бароко 
XVII століття нерідко називають «козацьким», бо саме козацтво було 
носієм нового художнього смаку, а також більшість церков 
споруджувалось тоді на кошти козацьких гетьманів та старшин [2, с. 106]. 

В  українському бароко більшу увагу приділяли загальним формам 
споруди, її пластиці. Популярними типами культових споруд в Україні 
стали такі, що були невідомі у Європі. Такі храми вражали своєю 
конфігурацією, яка не вкладалася у схему базилік, які були основною 
структурою католицьких храмів. Чого тільки вартий хрещатий, 
п’ятикупольний тип храмів, яскравими прикладами якого є Георгіївський 
собор Видубицького монастиря у Києві, Катерининська церква у Чернігові, 
Успенський собор у Новгород-Сіверському тощо. Ці споруди дихали 
національним колоритом. У народній пам’яті завжди і по сьогоднішній 
день ці споруди (монастирі та храми) ототожнюються з піднесенням 
національної свідомості та боротьби за власну державу [5, с. 41].  

Але в який саме період сформувалось, те що називаємо «українське 
бароко» і хто відіграв важливу роль у формуванні цього нового, 
своєрідного стилю? На це дослідники історії української культури 


