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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Магнітно-імпульсна обробка металів тиском є 

сучасною, високопродуктивною, безвідходною, енергоефективною і екологічно 

чистою технологією, що отримала поширення в усьому світі. 

Аналіз сучасних напрямків розвитку магнітно-імпульсних технологій у 

таких країнах, як Україна, Російська Федерація, Німеччина, Португалія, 

Швейцарія, Фінляндія, Китай, Індія, США, приводить до необхідності 

використання сил притягання оброблюваної циліндричної заготівки до 

зовнішнього індуктора. Це відноситься до випадків недоступності заготівки 

зсередини або при ускладненнях виготовлення внутрішнього індуктора. 
Найбільш ефективним способом створення сил притягання до індуктора є 

застосування «зрізаних» імпульсів розрядного струму. Принцип дії сучасних 

пристроїв для отримання «зрізаних» імпульсів розрядного струму базується на 

описаних у патенті Г. Фюрза (1965 р.) технологічних схемах, які є складними та 

потребують використання додаткових пристроїв для керування та забезпечення 

«зрізу» розрядного струму. Імпульсні електромагнітні поля і електродинамічні 

зусилля, що діють на оброблювану заготівку в разі «зрізаних» імпульсів струму, 

у відомих літературних джерелах мало досліджені.  

Відомо, що при певних умовах вакуумний розрядник має властивість 

переривання комутованого струму і для цього не потрібно додаткових пристроїв. 

В експериментах, які проводилися в НТУ «ХПІ», звернута увага на імовірнісний 

характер появи «зрізаних» імпульсів в розрядному колі магнітно-імпульсної 
устатковини з керованим вакуумним розрядником. Імовірність «зрізу» 

розрядного струму вакуумним розрядником, не досліджено, а його використання 

для виконання технологічних операцій по розширенню трубчастих металевих 

заготівок за допомогою зовнішнього індуктору недостатньо досліджено.   

Таким чином, теоретичні та експериментальні дослідження магнітно-

імпульсного розширення циліндричних заготівок за допомогою зовнішнього 

індуктора та імпульсів струму, «зрізаних» керованим вакуумним розрядником, є 

актуальною науковою-технічною проблемою. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі інженерної електрофізики НТУ «ХПІ» 

згідно завдань прикладних держбюджетних тем НДР МОН України 
«Дослідження електрофізичних технологій, основаних на дії імпульсного 

електромагнітного поля» (ДР №0106U001494), «Дослідження магнітно-

імпульсної обробки матеріалів, основаній на силах притягання до індуктора та 

заданому розподілі тиску» (ДР № 0109U002401) та «Дослідження динаміки 

магнітно-імпульсного деформування металевих заготівок» (ДР №0111U002273), 

в яких здобувачка була виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

форми, параметрів та способу отримання імпульсів зовнішнього магнітного поля, 

що забезпечують розширення металевої циліндричної трубчастої заготівки за 

допомогою зовнішнього індуктора. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

задачі: 

– провести критичний огляд існуючих технологічних схем та пристроїв для 

магнітно-імпульсної обробки металевих циліндричних трубчастих заготівок 

силами притягання до зовнішнього індуктора та відомих результатів досліджень 

впливу форми імпульсу розрядного струму на електродинамічні зусилля, що 

діють на заготівку; 

– теоретично дослідити вплив форми імпульсів зовнішнього магнітного 

поля на електродинамічні зусилля, що діють на металеву циліндричну заготівку; 

– експериментально дослідити виникнення «зрізу» імпульсів струму в 

розрядному колі високовольтної магнітно-імпульсної устатковини з керованим 
вакуумним розрядником; 

– застосувати «зрізані» імпульси в устатковині з керованим вакуумним 

розрядником для виконання технологічних операцій на основі розширення 

циліндричних заготівок за допомогою зовнішнього індуктора. 

Об'єкт дослідження – магнітно-імпульсне розширення циліндричних 

заготівок за допомогою зовнішнього індуктора. 

Предмет дослідження – імпульсне електромагнітне поле і 

електродинамічні зусилля, що розширюють циліндричну заготівку в разі 

«зрізаних» імпульсів струму, які протікають по зовнішньому індуктору. 

Методи дослідження. Для аналізу електромагнітних полів і 

електродинамічних зусиль, що діють на оброблювану заготівку, використані 

теорія електромагнітного поля і методи математичної фізики. Експериментальні 
дослідження проводилися на високовольтній магнітно-імпульсній устатковині 

НТУ «ХПІ» з керованим вакуумним розрядником РВУ-63-20-УХЛ4 (з 

максимальною напругою 6 кВ та нагромаджуваною енергією до 48 кДж). Для 

реєстрації імпульсів розрядного струму використовували пояс Роговського та 

імпульсний осцилограф. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– вперше досліджено та отримано експериментальні залежності імовірнісної 

частоти появи «зрізаних» імпульсів струму в розрядному контурі магнітно-

імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником, що дозволило 

визначити параметри ємнісного нагромаджувача енергії, які забезпечують високу 

імовірність «зрізу» імпульсів розрядного струму;  
– вперше отримано аналітичні розв’язки задач проникнення «зрізаних» 

імпульсів зовнішнього магнітного поля в тонкостінну металеву заготівку, які 

дозволили дослідити вплив форми імпульсу на електродинамічні зусилля, котрі 

розширюють заготівку, та визначити частоту вихідного імпульсу, при якій 

спостерігається максимальне значення амплітуди другої півхвилі тиску 

магнітного поля на заготівку;   

  – отримало подальший розвиток використання магнітно-імпульсних 

устатковин з керованими вакуумними розрядниками для технологічних операцій  

на основі розширення циліндричних трубчастих металевих заготівок «зрізаними» 

імпульсами зовнішнього магнітного поля, що дозволило розширити 

функціональні можливості існуючих устатковин. 



 

3 

Практичне значення отриманих результатів для галузі «Електрична 

інженерія» полягає у розроблених рекомендаціях з визначення параметрів 

магнітно-імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником, що 

дозволяє отримувати «зрізані» імпульси розрядного струму і виконувати 

технологічні операції на основі розширення циліндричних тонкостінних 

металевих заготівок за допомогою зовнішнього індуктора. 

На спосіб магнітно-імпульсного розширення трубчастих металевих 

заготівок отримано патент України на корисну модель (Коновалов О. Я., 

Лютенко Л. А., Михайлов В. М. Спосіб магнітно-імпульсного розширення 

трубчастих металевих заготівок. – Патент України № 72272 МКП В21D 26/14. – 

Бюлетень №15, 10.08.2012).  
Результати роботи використано при виконанні науково-дослідних 

держбюджетних тем ДР № 0106U001494, № 0109U002401, № 0111U002273 та 

використовуються у навчальному процесі на кафедрі інженерної електрофізики 

НТУ «ХПІ» для студентів спеціальності «141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» в дисциплінах «Розрахунок і проектування 

магнітно-імпульсних устатковин», «Електрофізичні технологічні устатковини», 

«Електрофізичні технології», в курсових,  дипломних  та науково-дослідних 

роботах. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення і результати, що 

представлені в дисертаційній роботі, отримані здобувачкою особисто. Серед них: 

розраховано проникнення осьового магнітного поля в заготівку для імпульсу 

зовнішнього поля у вигляді «зрізаної» експоненціально згасаючої синусоїди; 
досліджено зміну тиску імпульсного магнітного поля, що діє на циліндричну 

металеву заготівку при коливальному та аперіодичному розряді ємнісного 

нагромаджувача на зовнішній індуктор; показано вплив моменту «зрізу» на 

величину від’ємного тиску, що розширює заготівку; виконано критеріальний 

аналіз імпульсного магнітного поля та електродинамічних зусиль, що діють на 

тонку металеву циліндричну заготівку, яка розташована всередині індуктора; 

зроблена експериментальна перевірка правильності математичної моделі 

першого наближення процесу проникнення «зрізаних» імпульсів магнітного поля 

в циліндричну заготівку на низьковольтному генераторі імпульсних струмів; 

експериментально досліджено імовірність появи «зрізаного» імпульсу 

розрядного струму в залежності від ємності та напруги заряду ємнісного 
нагромаджувача енергії магнітно-імпульсної устатковини. За допомогою 

«зрізаного» імпульсу розрядного струму та зовнішнього індуктора виконані 

експериментальне дослідження ефективності процесу розширення трубчастих 

заготівок та технологічні операції формування циліндричних деталей складної 

форми, зняття циліндричної деталі з діелектричного циліндра, видалення 

ум’ятини з поверхні металевої трубки.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на Міжнародних симпозіумах «Проблеми 

вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» ( Харків, 2009, 

2010, 2012 рр.), науково-технічних конференціях «Проблеми сучасної 

електротехніки» (Київ, 2008, 2012 рр.) та науково-практичних конференціях 
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«Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (Харків, 

2017, 2020 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 8 наукових 

публікаціях, з них 5 статей у наукових фахових виданнях України, один патент та 

2 публікації у трудах міжнародних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

двома мовами, змісту, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 133 сторінки; з них 52 

рисунка по тексту; 13 таблиць по тексту; список з 90 найменувань використаних 

джерел на 9 сторінках; 2 додатка на 6 сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовані 

мета і задачі досліджень. Викладені дані про наукову новизну, основні наукові і 

практичні результати, що отримані при виконанні роботи, апробацію та 

публікації результатів досліджень. 

У першому розділі проведено критичний аналіз відомих технологічних 

схем розширення трубчастих заготівок силами притягання до зовнішнього 

індуктора та досліджень проникнення імпульсного магнітного поля в заготівку 

при «зрізі» вихідного імпульсу розрядного струму. Обґрунтовано необхідність 

визначення форми, параметрів та способу отримання імпульсів зовнішнього 
магнітного поля, що забезпечують розширення металевої циліндричної 

трубчастої заготівки за допомогою зовнішнього індуктора та сформульовано 

задачі для досягнення зазначеної мети. 

Уперше пристрої для магнітно-імпульсної обробки циліндричних та 

плосколистових заготівок силами притягання до індуктору були запропоновані 

Г. Фюрзом (1965 р., США). Принцип дії цих пристроїв заснований на керованому 

«зрізі» імпульсів струму в розрядному контурі ємнісного нагромаджувача енергії. 

При цьому в заготівці індукуються вихрові струми, що викликають її притягання 

до індуктора. Для «зрізу» запропоновано використовувати топкий елемент або 

додатковий ємнісний нагромаджувач, а для посилення ефекту – додатковий 

провідник. В одній з перших робіт розширення заготівки за допомогою 
зовнішнього індуктора реєстрували Б. А. Щеглов та А. А. Єсін (1971 р., СРСР). 

При цьому використовували як коливальний, так і аперіодичний розряд 

ємнісного нагромаджувача енергії, а стиснення заготівки запобігали 

внутрішньою циліндричною оправкою. У роботах останніх років Qi Xiong, Meng 

Yang, Hongtao Tang та ін. (2017 р., Китай) трубчасті заготівки розширюються за 

допомогою пропускання двох імпульсів різної тривалості через один індуктор, а 

Li X, Cao Q, Lai Z, Ouyang S. та ін. (2020 р., Китай) запропоновано 

використовувати системи двох індукторів, через які пропускаються різні 

імпульси струму. Використовують технологічну схему пропускання розрядного 

струму по заготівці, яка послідовно з’єднана з розташованим всередині неї  

індуктором-стрижнем. За цією схемою Д. Г. Черніковим, В. А. Глущенковим, 

https://ieeexplore.ieee.org/author/38246330100
https://ieeexplore.ieee.org/author/37088411114
https://ieeexplore.ieee.org/author/37088411114
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086306200
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Д. В. Гусевим (2020 р., Російська Федерація) були проведені технологічні 

операції по розширенню трубчастих заготівок в зовнішню матрицю. Магнітно-

імпульсні технології притягання плосколистових заготівок до зовнішнього 

індуктора досліджують Ю. В. Батигін, Є. О. Чаплигін, С.О. Шиндерук та ін. 

(2009 – 2019 рр., Україна).  

В існуючих схемах «зрізу» імпульсу розрядного струму є проблема 

управління процесом «зрізу». Для цього необхідно використання додаткових 

блоків управління, комутаторів і ємнісних нагромаджувачів енергії, тому є 

необхідність забезпечення «зрізу» імпульсу розрядного струму більш простим 

способом. Найпростішим способом отримання «зрізаних» імпульсів є 

використання властивостей керованого вакуумного розрядника в існуючій 
магнітно-імпульсній устатковині. В роботах Д. Ф. Алферова, В. П. Іванова, 

В. А. Сидорова (1998– 2003 рр., Російська Федерація), присвячених дослідженню 

характеристик керованих вакуумних розрядників, йдеться про можливість появи 

«зрізаного» імпульсу при повільному наростанні струму (менш 400 А/мкс), але 

відсутнє дослідження імовірності появи «зрізу». В літературних джерелах немає 

описів технологічних операцій по розширенню циліндричних заготівок силами 

притягання до зовнішнього індуктора, отриманих за допомогою «зрізу» 

розрядного струму керованим вакуумним розрядником. 

В відомих роботах недостатньо досліджено вплив форми імпульсу 

зовнішнього магнітного поля на закон зміни електродинамічних зусиль (ЕДЗ), що 

діють на циліндричну трубчасту заготівку, особливо з точки зору її можливого 

розширення за допомогою зовнішнього індуктора. Зокрема, в роботі А. Б. 
Новгородцева і Г. А. Шнеерсона (1966 р., СРСР) були виконані розрахунки 

напруженості магнітного поля всередині заготівки та ЕДЗ для імпульсу 

«трикутної» форми, фронт якого лінійно наростає до певного моменту часу, після 

якого зовнішнє магнітне поле зникає. Показано, що після переривання 

зовнішнього магнітного поля ЕДЗ змінюють напрямок і прагнуть розширити 

заготівку. У роботах Г.Ш. Болтачова, Н.Б. Волкова та ін. (2009, 2010 рр., 

Російська Федерація) була сформульована та розв’язана задача, а також 

експериментально досліджено проникнення імпульсного магнітного поля у формі 

першої півхвилі синусоїди в мідну циліндричну оболонку. При цьому розглянуто 

вплив розмірів оболонки на поле, що проникає. Отже, розглянуті математичні 

моделі впливу форми імпульсу розрядного струму та тиску, що діє на заготівку, 
потребують подальшого дослідження. 

У другому розділі досліджено вплив форми імпульсу зовнішнього 

магнітного поля на ЕДЗ, які діють на циліндричну металеву заготівку, що 

знаходиться всередині індуктора. Розроблено практичні рекомендації для 

визначення частоти вихідного імпульсу, при якій амплітуда від’ємного тиску 

імпульсного магнітного поля, що розширює заготівку за допомогою зовнішнього 

індуктора, близька до максимального значення. 

Для математичного формулювання задачі проникнення імпульсного 

електромагнітного поля всередину заготівки були прийняті наступні основні 

допущення: середовище, в якій знаходиться заготівка, є непровідним та 

немагнітним; струмами зміщення нехтуємо; довжина системи індуктор-заготівка 
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досить велика, а міжвиткові проміжки в індукторі відносно малі, тому магнітне 

поле в проміжку між індуктором і заготівкою, а також всередині заготівки 

вважаємо однорідним; хвилю електромагнітного поля в матеріалі заготівки, 

вважаємо плоскою. Заготівка є тонкою (d << R, d – товщина заготівки, R – 

внутрішній радіус, рис. 1) і виготовлена з матеріалу з постійними питомою 

електропровідністю γ і абсолютною магнітною проникністю μ. 

Математичне формулювання задачі складається з одновимірного рівняння 

параболічного типу (однорідного, лінійного, з постійними коефіцієнтами) для 

напруженості магнітного поля  tzH ,  

,0μγ
2

2
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z

H
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початкової умови   ,0)0,( zH             (2) 

 

граничних умов     )(),0( tftH                   (3) 

 

та             ,0
),(

γμ
2

1
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 dt

tddH
R

z

H

dz

            (4) 

 

де z – координата, що  відраховується в 

радіальному напрямку від довільної точки на 

зовнішній поверхні заготівки (рис. 1); t – час; 

),0( tH  – напруженість зовнішнього магнітного поля; )(tf  – задана функція, що 

визначає форму імпульсу зовнішнього магнітного поля; μ0 – магнітна стала; 

),( tdH  – напруженість магнітного поля, що проникає всередину заготівки.  

ЕДЗ, що діють на заготівку, характеризуємо тиском магнітного поля  

 

 .),(),0(
2

μ
)( 22 tdHtHtp               (5) 

 

Оскільки ),0( tH – задана функція, то для визначення )(tр достатньо 

віднайти напруженість магнітного поля всередині заготівки ),( tdH . Розглянуто 

такі форми імпульсів зовнішнього магнітного поля: експоненціально згасаюча 

синусоїда 

 

  ,ωsine,0 α
0 tHtH t     (6) 

 

де H0 – стала, α – коефіцієнт згасання, ω – кругова частота; 

 

 

Рисунок 1 – Поперечний 
перетин циліндричної 

заготівки 
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аперіодичний імпульс в узагальненій формі 
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зt – момент часу, в який відбувається  ідеальний «зріз» (миттєве переривання) 

імпульсу, що змінюється за формулою (6); crτ – стала часу кроубар-замикача;  

 

.ωsine з
α

0з0
з tHH
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Частинним випадком (7) є ідеально 

«зрізана» в момент часу 

зtt  експоненціально згасаюча синусоїда, 

котрій відповідає перший доданок (7) 

(рис.2, а). Зокрема, у випадку πω з t  

маємо першу півхвилю цього імпульсу 

(рис. 2, б). Імпульс, що зображено на 

рис. 2, в, складається з «зрізаної» частини 

першої півхвилі експоненційно згасаючої 

синусоїди при зtt   і спадної експоненти 

при зtt  , якій відповідає другий доданок 

(7). Такий імпульс може бути створений 

при розряді ємнісного нагромаджувача на 

індуктор і перемиканні останнього при 

зtt   на опір за допомогою кроубар-

замикача (Г. Кнопфель, 1972 р.). 

Розглянутий вище «зрізаний» імпульс 

(рис. 2, а) можна розглядати як імпульс з 

миттєво спадної експоненційної 

частиною, тобто при 0τ cr . Стала crτ  

визначається параметрами контуру з 

індуктором після перемикання. Для 

кривої 1 – ,1.0ωτ cr  2 – 1,  3 – 2. 

Розглянуто дві розрахункові моделі 

проникнення «зрізаних» імпульсів 

магнітного поля всередину заготівки. 

Перша модель (назвемо її точною) 

основана на розв’язанні задачі (1) – (4) за 

Рисунок  2 – Аперіодичні імпульси 
зовнішнього магнітного поля: а – 
ідеально «зрізана» частина першої 

півхвилі (6) в момент часу зt , б - перша 

півхвиля (6);  в – імпульс узагальненої 

форми (7) 
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допомогою інтегрального перетворення Лапласа, точної перехідної функції 

напруженості магнітного поля, що проникає, та інтеграла Дюамеля. Друга 

(наближена модель, або модель першого наближення) зведена до розв’язання 

задачі для звичайного диференціального рівняння першого порядку 

відносно ),( tdH тими ж засобами, але із застосуванням перехідної функції 

першого наближення. Модель першого наближення основана на додатковому 

допущенні рівномірного розподілу струму по товщині заготівки.  

Для обох моделей використано співвідношення 
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У формулі (8) доданки ),( tdHk – напруженості магнітного поля всередині 

заготівки, з котрих перший (k =1) обумовлений впливом вихідного імпульсу (6), 

другий (k =2) компенсує перший при t > зt , а  третій (k =3) обумовлений дією 

другого доданку (7) при зtt  . 

За допомогою точної моделі у частинному випадку ідеально «зрізаної» 

експоненціально згасаючої синусоїди (перші два доданки (8)) отримано таку 

формулу: 
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У тому ж частинному випадку із застосуванням моделі першого наближення 

отримано такі формули для двох перших доданків (8): 
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Для визначення оптимальної частоти вихідного імпульсу зроблено 

критеріальний аналіз проникнення імпульсного магнітного поля всередину 
заготівки для граничної умови (6). Для  точної моделі виділені п’ять критеріїв 

подібності: tt ω
, 

ω

α
α  , 

R

d
dR 
 , 

Δ

d
d  , 0μμμ r , де 

ωμγ

2
Δ   – 

глибина проникнення 

електромагнітного поля. У всіх 

розрахунках прийнято .μμ 0
 

За 

допомогою критерію Rd
 
досліджено 

вплив розмірів заготівки на 

проникнення всередину неї, 

магнітного поля та зміну тиску ).(tp  

На рис. 3 представлені криві 

напруженостей магнітного поля ),0( tH  

– крива 1, ),( tdH – криві 2, 3 та тиску 0
pp – криві 4, 5 для ;2,0ωα  Δd = 0,4; 

Rd для кривих 2, 4 – 0,05; 3, 5 – 0,25. Визначено, що збільшення Rd  при 

відносно великому значенні Δd  поліпшує проникнення магнітного поля 

всередину заготівки та суттєво збільшує розширюючи ЕДЗ.  

Для моделі першого наближення виділені три критерії подібності: t*, α, 
*τ , 

де ωττ*   – узагальнений критерій, що комплексно враховує електрофізичні 

характеристики (μ, γ) та розміри (R, d) заготівки, а також замінює два критерію 

d*= d/Δ і dR
*= d/R. На рис. 4 показані криві залежності напруженості магнітного 

поля всередині заготівки H (d, t) та тиску p (t) (p0 = μ H2
0 / 2) при α*= 0,2 та 

Рисунок 3 – Напруженість магнітного 
поля всередині заготівки H(d, t) та тиск 

p(t) в залежності від Rd  
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значеннях τ*: для кривих 1 – τ* = 0,4;  2 – 0,9;  3 – 1,6. Для рис. 4, а  криві 1–3 

відповідають H(d, t), крива 4 – залежності (6). Дослідження впливу τ* показали, 

що при збільшенні τ* відбувається зменшення амплітуди й збільшення тривалості 

першої півхвилі напруженості магнітного поля всередині заготівки, зсуву фаз між 

максимальними значеннями напруженостей магнітного поля H(0, t) і H(d, t) 

(рис. 4, а), та зростання амплітуд додатних півхвиль p(t) (рис. 4, б). Амплітуди 

від’ємних півхвиль p(t) мають максимальне значення при деякому значенні τ* .  

 

 
 

Встановлено, що при 

коливальному розряді ємнісного 

нагромаджувача на індуктор, 

всередині якого знаходиться 

циліндрична заготівка, 

максимальний від’ємний тиск на 

заготівку досягається «зрізом» 

частини першої півхвилі 

зовнішнього поля πψз   в момент 

часу, відповідний амплітуді 

напруженості магнітного поля 

всередині заготівки, який істотно 

залежить від значень Δd  і 

Rd (рис. 5). «Зріз» в будь-який 

момент часу протягом першої 
півхвилі призводить до аперіодичної форми напруженості магнітного поля 

всередині заготівки і другої півхвилі тиску, тобто виключає повторне змінення 

напрямку ЕДЗ і стиснення заготівки. 

Порівняння розрахункових значень параметрів імпульсів напруженості 

магнітного поля всередині заготівки, і імпульсів тиску магнітного поля, 

отриманих за допомогою точної і наближеною моделі показало, що для відносно 

тонких заготівок розбіжності результатів розрахунків не перевищують 5%.  

а б 

Рисунок 4 – Напруженість магнітного поля всередині заготівки H(d, t) та 
тиск p(t)в залежності від τ* 

Рисунок 5 – Залежність тиску 
магнітного поля p(t) від фази зрізу  

1 – πψз  , 2 – 
mtωψз  , 3 – 2ψ з   
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За допомогою моделі першого наближення зроблено критеріальний аналіз 

імпульсного магнітного поля та ЕДЗ, що діють на заготівку, у випадку 

застосування схеми Г. Фюрза з двома ємнісними нагромаджувачами енергії, 

котрі розряджаються на зовнішній індуктор у протилежних напрямках.  

Критеріальний аналіз імпульсного магнітного поля і ЕДЗ, дозволив 

комплексно врахувати вплив γ, α, ω, розмірів заготівки, та дав можливість 

встановити таке значення τ*, при яких необхідна деформація відбувається 

найбільш ефективно. В широкому діапазоні значень коефіцієнта згасання 

експоненціально згасаючої синусоїди оптимальне значення узагальненого 

критерію τ*, при якому амплітуда від’ємного тиску, діючого на заготівку, 

максимальна, дорівнює  
τ0

*≈ 0,8.         (12) 

При цьому в області  

       0,5 ≤ τ* ≤1,4             (13) 

 

величина амплітуди від’ємного тиску змінюється незначно.  Умова (13) є 

універсальною та справедливою для тонких циліндричних заготівок з 

немагнітних матеріалів.  

З умови (13) отримано відповідні діапазони рекомендованих значень ω (1/с) 

та частоти  f  (кГц) вихідного імпульсу, а також критерію d*: 
 

7368  ≤  ω  ≤  20631;     (14) 

 
1,173  ≤   f   ≤  3,284;       (15) 

 
                    0,1768  ≤  d * ≤  0,2958.                 (16) 

 

У третьому розділі зроблена експериментальна перевірка правильності 

математичної моделі 

першого наближення 

процесу проникнення 

«зрізаних» імпульсів 

магнітного поля в 

циліндричну заготівку на 

низьковольтному 
генераторі імпульсних 

струмів і заготівках з 

нержавіючої сталі, бронзи і 

алюмінієвого сплаву. При 

розряді генератора 

імпульсних струмів на 

соленоїд з внутрішньою 

заготівкою були отримані 

осцилограми (рис. 6) 

падіння напруги на 

Рисунок 6 – Осцилограми при розряді ГІТ на соленоїд з 
стальною заготівкою: а – «зріз» першої півхвилі 

розрядного струму, б – зріз частини першої півхвилі та 

відповідні їм розрахункові криві 

а 

б 
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вимірювальному шунті (крива 1) та на вході осцилографа після RC- інтегратора 

(крива 2), за якими знайдені величини напруженості зовнішнього магнітного 

поля та напруженості магнітного поля всередині заготівки (розгортка для а – 

50 мкс/поділ, 0,2 В/поділ; б – 100 мкс/поділ, 0,2 В/поділ). Зіставлення результатів 

обробки осцилограм з розрахунковими значеннями основних параметрів 

імпульсів показало, що розбіжність між ними не перевищує похибку вимірювань 

(~ 11%), а характер зміни в часі напруженостей електромагнітного поля 

співпадає.  

Проведено експериментальне дослідження імовірності появи «зрізаних» 

імпульсів струму в розрядному контурі високовольтної магнітно-імпульсної 

устатковини з керованим вакуумним розрядником при варіації параметрів 
ємності та напруги заряду ємнісного нагромаджувача. На осцилограмах було 

зареєстровано «зріз» коливального згасаючого 

імпульсу розрядного струму після першої півхвилі 

– переривання струму поблизу переходу через 

нульове значення (рис. 7, розгортка 50 мкс/поділ, 

1В/поділ). За отриманими осцилограмами 

визначені тривалість півперіоду T/2 та величина  

першого максимуму струму .1mI  За 

експериментальними даними побудовані графіки 

залежності імовірнісної частоти появи «зрізаних» 

імпульсів розрядного струму Nз/N (Nз – число 

«зрізаних» імпульсів, N – загальне число імпульсів), яка є наближенням 

статистичної імовірності (рис. 8), і модуля похідної струму за часом при переході 

через нульове значення (рис. 9) від U0 для різних С. Прийняті наступні 

позначення експериментальних точок, які з'єднані ламаними лініями: ♦ – С = 600 

мкФ; ● – 750 мкФ;  ▲ – 900 мкФ; ■ – 1200 мкФ.  

 

 
 

Відносно висока імовірність появи «зрізаних» імпульсів з амплітудою 

порядку десятків кА і Т/2 = 130 ÷ 160 мкс має місце при швидкості переходу 

струму через нульове значення не більше ~ 760 ÷ 850 А/мкс (менше значення 

Рисунок 9 – Залежність модуля похідної 
розрядного струму i в момент переходу 

через нульове значення при t=T/2 

Рисунок 8 – Імовірнісна частота 
появи «зрізаних» імпульсів струму 

Рисунок 7 – Осцилограма 
«зрізаного» імпульсу струму 

при С=900 мкФ, U0=3, 2 кВ  
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швидкості переходу відноситься до більшого значення Т/2). При збільшенні цієї 

швидкості розглянута імовірність різко зменшується, а в разі Т/2 = 200 мкс і 

швидкості переходу вище ~ 570 А/мкс спостерігаються тільки повні імпульси. 

Результати експериментальних досліджень узгоджуються з існуючою 

теорією «зрізу» розрядного струму вакуумним розрядником, яка полягає у 

нестійкості горіння вакуумної дуги при переході струму через нульове значення 

та у залежності швидкості відновлення електричної міцності розрядного 

проміжку вакуумного розрядника від швидкості наростання комутуючого 

струму.   

Проведені експериментальні дослідження дали змогу визначити 

оптимальний режим роботи магнітно-імпульсної устатковини для виконання 
технологічних операцій, основаних на розширенні циліндричних заготівок 

зовнішнім індуктором, який забезпечує високу імовірність «зрізу» розрядного 

струму. На осі U0 (рис. 8) виділено дві області високої імовірність (Nз /N ≈ 0,8÷1,0) 

появлення «зрізаних» імпульсів (їх межі показані пунктирними лініями): 1 – 

1,5 ≤ U0 ≤ 2,7 кВ – для всіх значень С; 2 –  1,5 ≤ U0  ≤ 3,8 кВ – для С ≤ 900 мкФ. 

При U0  > 2,7 кВ для С = 1200 мкФ та при U0  > 3,8 кВ для всіх інших значень С 

спостерігаємо спочатку зменшення Nз /N, а потім, крім випадку С = 600 мкФ, 

перехід в режим пропускання повних (не «зрізаних») імпульсів – Nз /N = 0 (точки 

на осі U0).  

У четвертому розділі описано експериментальні дослідження магнітно-

імпульсного розширення трубчастих заготівок зовнішнім індуктором за 

допомогою «зрізаних» керованим вакуумним розрядником імпульсів струму та 
технологічні операції на цій основі. 

Використовували заготівки з алюмінієвого сплаву АМг2М 

( 81015,0γ   См/м)  внутрішнім діаметром 16 мм та товщиною стінки 0,5 мм  

(стала часу τ = 67,858 мкс). Для таких заготівок згідно (12) оптимальні значення 

кругової частоти ω0 = 11789 1/с,  частоти  f0  = 1,876 кГц та критерію d0
* = 0,2236. 

В табл. 1 наведені значення тривалості півперіоду Т/2, ω, f, що отримані 

експериментально в третьому розділі, а також розрахункові значення критеріїв   

τ* и d* для заготівки, котра описана. Аналіз даних табл.1 з урахуванням умов 

(13) – (16) дозволяють зробити висновок, що магнітно-імпульсна устатковина з 

ємністю нагромаджувача енергії С = 900 або 1200 мкФ забезпечують 
рекомендовані частоти «зрізаного» імпульсу, при яких амплітуда негативного 

тиску імпульсного магнітного поля, що розширює заготівку за допомогою 

зовнішнього індуктора, близька до максимального значення.  

 

Таблиця 1 – Часові і частотні параметри «зрізаних» імпульсів розрядного 

струму і значення критеріїв τ*, d* 

С, мкФ Т/2, мкс ω/103, 1/с f, кГц τ* d* 

600 130 24,17 3,846 1,638 0,32 

750 150 20,94 3,333 1,44 0,30 

900 160 19,63 3,124 1,346 0,29 

1200 200 15,71 2,500 1,082 0,26 
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За експериментальними дослідженнями імовірності появи «зрізаних» 

імпульсів струму в розрядному колі з вакуумним розрядником для виконання 

технологічних операцій по розширенню трубчастих заготівок зовнішнім 

індуктором, з урахуванням табл. 1, визначені параметри устатковини при яких 

забезпечується велика імовірність «зрізу» розрядного струму (С = 900 мкФ).  

Напруга заряду ємнісного нагромаджувача енергії підбиралася експериментально 

з умови досягнення достатньої деформації заготівки. При виконанні 

технологічних операцій для додання заготівці певної форми, зовні неї 

розміщувалась відповідна діелектрична матриця, а стиснення першою, додатною, 

півхвилею тиску запобігали за допомогою діелектричної оправки. Всі 

технологічні операції проводились з використанням трубчастих заготівок 
довжиною 100 мм.  

Дослідження ефективності розширення трубчастих заготівок зовнішнім 

індуктором при «зрізі» розрядного струму керованим вакуумним розрядником 

для ємності нагромаджувача енергії  С = 900 мкФ проводилось при варіаціях його 

зарядної наруги U0 = 2,15 – 3,6 кВ та довжини заготівки l = 30 – 100 мм. Це 

дозволило визначити величину деформації заготівок в залежності від їх довжини. 

Для заготівок довжиною 100 мм повне заповнення матриць (радіальне 

розширення maxR = 1 мм) спостерігається при 0U = 3,2 кВ.  

Виготовлення деталей складної форми. На рис. 10 показані циліндричні 

деталі складної форми з одним (а) та двома (б) циліндричними виступами (1 –

 вихідна заготівка, 2 – 4 – деталі після розширення у відповідну матрицю). 

Для їх виготовлення 

були зроблені розбірні 

матриці  з капролонової 

трубки товщиною 3 мм, які 

дозволяли без додаткових 
зусиль видалити з них 

готову деталь. Проміжок в 

зоні деформації між 

заготівкою та матрицею 

складав 2 мм.  

Технологічні операції 

розширення циліндричних 

заготівок в зовнішню 

розбірну діелектричну матрицю за суттю нічим не відрізняються від операції 

з’єднання зовнішньої діелектричної деталі будь якої внутрішньої форми з 

внутрішньою металевою деталлю. 
Зняття металевої трубчастої деталі з діелектричного стрижня. На 

діелектричний стрижень круглого перетину за допомогою попередньо проточеної 

канавки магнітно-імпульсним стисненням була напресована трубчаста деталь 

(рис.11, а). Для зняття цієї деталі (з метою заміни) використовували «зрізаний» 

імпульс розрядного струму, а замість матриці діелектричну втулку, яка допускає 

достатнє радіальне розширення металевої деталі (~ 0,5 мм). На рис. 11, б показані 

заготівка 1 до обтиску на стрижень і зняті описаним способом деталі (2,3).  

а б 
Рисунок 10 – Циліндричні деталі складної форми, 
що отримані за допомогою «зрізаних» імпульсів 

 

1         2            3         4              1      2       3       4 
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Необхідність зняття 

зовнішніх технологічних 

металевих оболонок виникає 

після магнітно-імпульсного 

пресування деталей з 

порошкових матеріалів. 

Викладені в дисертації 

експериментальні результати 

підтверджують можливість 

зняття технологічної 

оболонки з трубчастих і 
суцільних циліндричних 

деталей з порошкових 

матеріалів за допомогою зовнішнього індуктора і «зрізаних» імпульсів. Автори 

Г.Ш. Болтачев, Н.Б. Волков та ін.(2010 р., Російська Федерація) відзначають 

можливість виконання такої операції в разі циліндра з порошкового матеріалу 

другим імпульсом магнітного поля. Наші дослідження показують, що досить 

одного «зрізаного» імпульсу: в цьому випадку за допомогою першої, додатної, 

півхвилі тиску здійснюється пресування деталі, а 

за допомогою другої, від’ємної, зняття 

технологічної оболонки.  

Видалення ум’ятини з металевої трубки. 

Попередньо на трубчастій заготівці 1 було 
штучно зроблено ум’ятину глибиною приблизно 

1,5 мм, шириною ~ 10 мм та довжиною 20 мм. 

Проміжок між металевою трубкою  та 

зовнішньою втулкою дорівнював близько 2 мм. 

На рис. 12 показані трубчаста заготівка зі 

ум’ятиною 2 та після рихтування 3. 

 

У додатках наведено список публікацій здобувачки та акти впровадження 

дисертаційної роботи. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання визначення 

форми, параметрів та способу отримання імпульсів зовнішнього магнітного поля, 

що забезпечують розширення металевої циліндричної трубчастої заготівки 

малого діаметра за допомогою зовнішнього індуктора, яке має суттєве значення 

для техніки сильних електричних та магнітних полів. 

1. Критичний аналіз існуючих схем і пристроїв для магнітно-імпульсної 

обробки циліндричних трубчастих металевих заготівок силами притягання до 

зовнішнього індуктора показав, що найбільш простою є устатковина з керованим 

вакуумним розрядником, котра не потребує додаткового нагромаджувача енергії, 

Рисунок 12 – Видалення 
ум’ятини з трубчастої поверхні  

Рисунок 11 –  Нероз'ємне з'єднання діелектричного 
стрижня і трубчастої металевої деталі та заготівка і 

деталі, зняті «зрізаними» імпульсами  

а б 
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системи керування ним та інших елементів.  Вплив форми імпульсів зовнішнього 

магнітного поля, що розширюють заготівку, недостатньо досліджено.  

2. Дослідження, котре виконано за допомогою отриманих в дисертації 

аналітичних розв’язків задач проникнення «зрізаних» імпульсів зовнішнього 

магнітного поля в заготівку, показало, що  параметри імпульсу, що «зрізається», 

мають забезпечувати від’ємний тиск на заготівку, близький до максимального. 

 3. Дослідження імовірності появи «зрізаних» імпульсів в розрядному колі 

магнітно-імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником 

дозволили визначити ємність і зарядну напругу ємнісного нагромаджувача, які 

забезпечують високу імовірність «зрізу» розрядного струму. 

5. Достовірність отриманих теоретичних та практичних результатів 
підтверджена експериментами на низьковольтному генераторі імпульсних 

струмів та виконаними технологічними операціями на основі магнітно-

імпульсного розширення циліндричних заготівок за допомогою зовнішнього 

індуктора. 

Основні результати дисертаційної роботи використані в науково-дослідній 

роботі кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ» за прикладними 

держбюджетними темами НДР МОН України «Дослідження електрофізичних 

технологій, основаних на дії імпульсного електромагнітного поля» 
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АНОТАЦІЇ 
 
Лютенко Л. А. Магнітно-імпульсне розширення трубчастих заготівок 

за допомогою імпульсів магнітного поля, «зрізаних» керованим вакуумним 

розрядником.  На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів (14 – 

електрична інженерія) – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021. 

Дисертація присвячена визначенню форми, параметрів та способів 

отримання імпульсів зовнішнього магнітного поля, що забезпечують розширення 
металевої циліндричної трубчастої заготівки за допомогою зовнішнього 

індуктора. Отримано аналітичні розв’язки задач проникнення «зрізаних» 

імпульсів зовнішнього магнітного поля в тонкостінну циліндричну металеву 

заготівку, за допомогою яких зроблено критеріальний аналіз впливу форми 

імпульсу на електродинамічні зусилля, що діють на заготівку. Експериментально 
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досліджено імовірність появи «зрізаних» імпульсів у розрядному колі магнітно-

імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником. Достовірність 

отриманих теоретичних та практичних результатів підтверджена експериментами 

на низьковольтному генераторі імпульсних струмів та виконаними 

технологічними операціями на основі магнітно-імпульсного розширення 

циліндричних заготівок за допомогою зовнішнього індуктора. Розроблено 

практичні рекомендації з визначення параметрів магнітно-імпульсної 

устатковини з керованим вакуумним розрядником для отримання «зрізаних» 

імпульсів розрядного струму і виконання технологічних операцій, основаних на 

розширенні тонкостінних металевих заготівок зовнішнім індуктором. 

Ключові слова: магнітно-імпульсна устатковина, керований вакуумний 
розрядник, «зрізаний» імпульсу струму, імовірність появи «зрізаних» імпульсів, 

зовнішній індуктор, розширення циліндричної заготівки. 

 

 

Лютенко Л. А. Магнитно-импульсное расширение трубчатых заготовок 

с помощью импульсов магнитного поля, «срезанных» управляемым 

вакуумным разрядником. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.09.13 – техника сильных электрических и магнитных полей (14 

– Электрическая инженерия) – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» Министерства образования и науки 

Украины, Харьков, 2021. 
Диссертация посвящена определению формы, параметров и способов 

получения импульсов внешнего магнитного поля, обеспечивающих  расширение 

металлической цилиндрической трубчатой заготовки с помощью внешнего 

индуктора. Получены аналитические решения задач проникновения «срезанных» 

импульсов внешнего магнитного поля в тонкостенную цилиндрическую 

металлическую заготовку, с помощью которых сделан критериальный анализ 

влияния формы импульса на электродинамические усилия, действующие на 

заготовку. Экспериментально исследована вероятность появления «срезанных» 

импульсов в разрядной цепи магнитно-импульсной установки  с управляемым 

вакуумным разрядником. Достоверность полученных теоретических и 

практических результатов подтверждена экспериментами на низковольтном 
генераторе импульсных токов и выполненными технологическими операциями 

на основе магнитно-импульсного расширения цилиндрических заготовок с 

помощью внешнего индуктора. Разработаны практические рекомендации по 

нахождению параметров магнитно-импульсной установки  с управляемым 

вакуумным разрядником для получения «срезанных» импульсов разрядного тока 

и выполнению технологических операций, основанных на расширении 

тонкостенных металлических заготовок внешним индуктором. 

Ключевые слова: магнитно-импульсная установка, управляемый вакуумный 

разрядник, «срезанный» импульс тока, вероятность появления «срезанных» 

импульсов, внешний индуктор, расширение цилиндрической заготовки. 
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Ljutenko L. A. MAGNETIC-PULSE EXPANSION OF TUBULAR 

WORKPIECES by MEANS OF MAGNETIC FIELD PULSES «CUT» by A 

CONTROLLED VACUUM SWITCH. Manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a speciality 05.09.13 – technique of strong electric and magnetic fields (14 

- Electrical engineering) – National technical university «Kharkiv polytechnic 

institute» of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

Dissertation devoted to determining the shape, dimensions and method for 

producing pulses of external magnetic field to ensure dilation of the metal cylindrical 

tube workpiece with an external inductor. 

Analytical solutions to the problems of penetration of «cut» pulses of the external 
magnetic field into thin-walled cylindrical metal workpiece are obtained, by means of 

which a criterion analysis of the influence of the pulse shape on the electrodynamic 

forces acting on the workpiece is carried out. The probability of the appearance of 

«cut» pulses in the discharge circuit of magnetic forming installation with a controlled 

vacuum switch has been experimentally investigated. The reliability of the results 

obtained was confirmed by experiments on a low-voltage generator of pulse currents 

and by performing technological operations on a magnetic forming unit based on 

expanding tubular workpieces using an external inductor. Practical recommendations 

for finding the parameters of magnetic forming installation with a controlled vacuum 

switch to obtain «cut» pulses of discharge current and perform the necessary 

technological operations of expansion of thin-walled metal workpiece by an external 

inductor are worked out. 
Key words: magnetic forming installation, controlled vacuum switch, «cut» pulse 

of current, probability of the appearance of «cut» pulse, external inductor, expansion of 

tubular workpiece. 

 

 


