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Актуальність теми. Магнітно-імпульсна обробка металів тиском 

відноситься до категорії сучасних, високопродуктивних, безвідходних, 

енергоефективних і екологічно чистих технологій.  Створення сильних 

магнітних полів здійснюється за допомогою високовольтного обладнання, що 

генерує мікросекундні струмові імпульси в десятки іноді сотні кілоампер. 

Обладнання, з якого складається магнітно-імпульсна устатковина, та його 

модернізація за рахунок сучасних розробок іноді доволі коштовне, тому пошук 

спрощених методів керуванням характеристиками одержуваних імпульсів без 

ускладнення та комплексної модернізації технологічних схем має значення. 

Аналіз сучасних напрямків розвитку магнітно-імпульсних технологій у 

багатьох високорозвинених країнах приводить до усвідомлення технологічної 

необхідності використання сил притягання оброблюваної циліндричної 

заготівки до зовнішнього індуктора при  недоступності заготівки зсередини або 

ускладненнях при виготовленні внутрішнього індуктора та також при малому 

розмірі заготівок. У разі використання магнітно-імпульсних технологій для 

деформування циліндричних, тонкостінних заготівок з немагнітних металів та 

сплавів ефективним способом створення сил притягання до індуктора є 

застосування «зрізаних» імпульсів розрядного струму. Авторкою роботи 

досконало розглянуто принцип дії сучасних пристроїв для отримання 

«зрізаних» імпульсів розрядного струму, що базуються 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 та електродинамічні 
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зусилля, що діють на оброблювану заготівку в разі «зрізаних» імпульсів 

струму, у відомих літературних джерелах мало досліджені.  

В роботі встановлено, що при певних умовах вакуумний розрядник має 

властивість переривання комутованого струму і для цього не потрібно 

додаткових пристроїв. Здобувачка в експериментах, які проводилися в НТУ 

«ХПІ», звернула увагу на імовірнісний характер появи «зрізаних» імпульсів в 

розрядному колі магнітно-імпульсної устатковини з керованим вакуумним 

розрядником, та запропонувала визначити залежність цієї імовірності від 

ємності та напруги розрядного кола. Імовірність «зрізу» розрядного струму 

вакуумним розрядником раніше не розглядалася детально, 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. 

Обґрунтованість наукових положень та їх достовірність.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

отриманих та сформульованих в дисертаційній роботі Лютенко Л. А. є 

достатнім завдяки коректному застосуванню відомих методів досліджень, 

таких, як методи математичної фізики, вимірювань та експериментальних 

досліджень на фізичних моделях та високовольтній магнітно-імпульсній 

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

УХЛ4. 

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. 
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До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

– 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. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання 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).  
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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. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях.  

Основні положення дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на міжнародних симпозіумах «Проблеми вдосконалення 

електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA, Харків, 2009, 2010, 

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

електротехніки» (ПСЕ, Київ, 2008, 2012 рр.) та науково-практичних 

конференціях «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров'я» (MicroCAD, Харків, 2017, 2020);  

Основний зміст дисертації відображено у 8 наукових працях, з них 5 

статей у наукових фахових виданнях України (1 стаття – Scopus), один патент 

та 2 публікації у працях міжнародних конференцій.  

Оцінка змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Лютенко Л. А. 

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. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

наукового дослідження, наведено дані про зв’язок дисертації з науково-

дослідними роботами, наукову новизну, практичне значення, апробацію, 

публікації та впровадження. 

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 
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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. 

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. 

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. 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. 

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. 

В додатках наведено акти впровадження результатів дисертаційної 

роботи та список публікацій здобувачки за темою дисертації. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел повний і охоплює як класичні, так і сучасні 

вітчизняні та зарубіжні публікації з 90 найменувань. 

Автореферат дисертації в достатній мірі відображає зміст дисертаційної 

роботи, основні наукові положення, висновки і рекомендації. 
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Відповідність дисертації вимогам ДАК України. Текст дисертації 

викладено логічно та послідовно, робота оформлена згідно основним вимогам 

до дисертацій.  

Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності 05.09.13 – техніка 

сильних електричних та магнітних полів та вимогам ДАК України до 

кандидатських дисертацій. 

 

По дисертаційній роботі можна зробити такі зауваження: 

1. Які переваги магнітно-імпульсної технології у порівнянні з 

електрогідравлічними та механічними методами обробки заготівок? 

2. За рахунок, чого на Вашу думку, можна збільшити швидкість 

відновлення електричної міцності вакуумованого розрядника? 

3. Чи має вплив на оброблювану заготівку радіальна складова магнітного 

поля, чи можна нею знехтувати? 

4. Які на Ваш погляд має переваги металева плазма, що утворюється під час 

пробою вакуумованого керованого розрядника від газової, котру можна 

створити штучно заповнюючи розрядник відповідним газом та чи можна 

за рахунок зміни складу плазми підвищувати швидкість «зрізу»? 

5. Яким чином на Вашу думку можна збільшити від’ємний тиск, що 

розширює заготівку? 

6. Коли ефективність процесу розширення заготівки буде вищою, якщо зріз 

робити під час зростання струму, чи на його спаді? 

7. Бажано було б одержати  теоретичні та експериментальні залежності 

появлення «зрізу» від індуктивності оскільки цей параметр є ключовим у 

патенті на який є посилання у роботі авторки та співавтором якого вона є. 

8. На схемі 3.16 доцільно було б позначити індуктивність L як змінну. 

9. На сторінці 92 надано посилання за текстом на таблицю 3.6 замість 3.5. 

10.  На сторінках 6, 29, 31, 39, 56, 81, 85, 86, 90, знайдені орфографічні 

помилки. 

Вказані    зауваження   не    впливають на   загальну   позитивну    оцінку  




