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Актуальність теми дисертаційної роботи 

Використання електромагнітних полів (ЕМП) для формування 

різноманітних виробів є прогресивним технологічним напрямком обробки 

металевих матеріалів, який достатньо інтенсивно розвивається. Це обумовлено 

низкою переваг над іншими технологіями, до яких треба віднести, насамперед, 

безконтактність впливу, безвідходність і високу продуктивність. Серед 

різноманіття електромагнітних технологій обробки металів провідне місце 

займають імпульсні технології, при застосуванні яких досягаються суттєво 

більші значення напруженості електромагнітного поля, а відповідно і силового 

впливу на вироби. При реалізації магнітних імпульсних технологій обробки 

матеріалів (МІОМ) силовому впливу піддаються не тільки вироби, а і 

технологічне обладнання, представлене індукторами, соленоїдами тощо. При 

цьому виникають проблеми, що стосуються, власне, виготовлення металевих 

виробів, а також збереження працездатності технологічного обладнання. 

У першому випадку основна увага приділяється умовам якісного 

формоутворення деталей, що піддаються обробці. Виконання таких умов 

пов’язано з правильним вибором імпульсного впливу, що забезпечує необхідне 

пружно-пластичне деформування. Моделювання процесів формоутворення є 

окремою задачею, що зазвичай вирішується в рамках спеціальності обробки 

металів тиском. 

Другою проблемою є забезпечення функціональності технологічного 

обладнання, що використовується при МІОМ. Це обумовлено виконанням 

необхідних умов, що випливають із оцінок міцності і довговічності. Найбільш 

небезпечними факторами в елементах технологічного обладнання МІОМ є 

незворотні пластичні деформації металевих компонентів, руйнування ізоляції 

та зсуви, тобто зміни форми індукторів. Визначення параметрів ЕМП, силових 

впливів та параметрів напружено-деформованого стану (НДС) складає основну 

задачу при проектуванні надійного та довговічного технологічного обладнання 

МІОМ, що становить проблему спеціальності «Динаміка та міцність машин». 

Треба зазначити, що в науковій літературі існує багато публікацій з проблеми 

впливу ЕМП на механічний стан металевих об’єктів, причому постановки задач 

характеризуються різноманітними умовами зв’язаності електромагнітних, 

теплових і деформаційних полів. Але, здебільшого, наукові праці мають 

академічний характер і віддалені від науково-технічних задач реальних систем 

технологічного обладнання. Тому, на часі розробка методології розрахункового 

визначення впливів імпульсних ЕМП на стан конкретних видів систем 

технологічного обладнання МІОМ.  

Виходячи з цього, тематика і направленість дисертації може бути визнана 

актуальною. 



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

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі теоретичної механіки НТУ 

«ХПІ» в рамках держбюджетних НДР МОН України «Створення методів для 

чисельно-аналітичного аналізу повзучості та динаміки континуальних і 

дискретних механічних систем» (ДР № 0109U002374), «Розробка теоретичних 

основ і методів рішення задач забезпечення міцності і надійності 

високонавантажених елементів машинобудівних конструкцій» 

(ДР № 0109U002382), «Розробка математичних моделей і методів рішення 

нелінійних задач динаміки та міцності елементів конструкцій при дії 

квазістатичних, динамічних та ударних навантажень» (ДР № 0115U000509). 

Перелік робіт, у виконанні розділів яких брав участь автор дисертаційної 

роботи, також свідчить про актуальність теми і практичну значимість. 

Аналіз змісту роботи, оцінка ступеня обґрунтованості та новизни наукових 

результатів і висновків 

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 

420 сторінок, в тому числі 171 рисунок, 18 таблиць і 370 найменувань 

використаних джерел. 

У вступі наведено загальні дані щодо дисертаційної роботи, а саме 

обґрунтування актуальності теми; визначено мету роботи та наукові завдання, 

виділено об’єкт та предмет дослідження, вказано на зв'язок з науковими 

програмами і темами; сформульовано наукову новизну і вказано на практичну 

значущість, представлено дані щодо публікацій здобувача, апробації 

результатів і структури та обсягу дисертації. 

У першому розділі дано аналіз стану проблеми в області вивчення 

впливу ЕМП на електропровідні тіла та окреслено нові задачі їхнього 

деформування, під дією ЕМП. Наведено дані щодо розповсюдженості 

використання ЕМП в технічних і технологічних системах, де виділено 

напрямок технології МІОМ, що має суттєві переваги над іншими технологіями і 

тому активно розвивається. Серед напрямів розвитку МІОМ набуває значення її 

застосування при вирівнюванні тонкостінних металевих виробів, де замість 

відштовхування заготовки використовується ефект притягнення. Також 

перспективним вважається застосування МІОМ для формування виробів з 

порошкових матеріалів, зокрема наноматеріалів. В розділі зроблено досить 

ретельний та представницький огляд фізико-математичних моделей для опису 

пов’язаних між собою процесів електромагнетизму, деформування 

електропровідних тіл і їхнього нагріву. Рівень зв’язаності фізичних процесів 

може бути різним, що і обумовлює складність математичної моделі. В 

більшості робіт використовується макроскопічна теорія Максвела для 

моделювання ЕМП. Серед робіт, що наведені і аналізуються в огляді, виділена 

група публікацій, які присвячені безпосередньо моделюванню МІОМ. Увага 

звертається на застосування моделей ЕМП, пружно-пластичного моделювання і 

розповсюдження тепла в заготовках та методів визначення їхніх характеристик. 

Реалізація моделей зв’язаних задач електродинаміки, термопластичності і 

теплопровідності можлива при використанні ефективних методів, огляду яких 

приділено значну увагу. Співставляються можливості аналітичних і чисельних 



методів для розв’язання зв’язаних задач ЕМП і деформування для скінченних і 

безкінечних об’єктів, складених конструкцій, наявності великих градієнтів 

полів. Маючи на меті дослідження реальних установок МІОМ віддається 

перевага застосуванню чисельних розрахункових методів, зокрема методу 

скінченних елементів (МСЕ), що представлений в інформаційних технологіях 

відомими програмними комплексами ANSYS, ELCUT, LS DYNA. Але, окрім 

очевидних переваг, програмні комплекси на основі МСЕ мають і недоліки, на 

які треба було б звернути увагу. 

Наприкінці розділу на основі критичного огляду науково-технічної 

літератури з функціонування МІОМ виділена проблема міцності 

технологічного обладнання МІОМ, якій майже не приділялось уваги. 

Обґрунтовано доцільність постановки дослідження саме в напрямку 

забезпечення надійної експлуатації обладнання МІОМ, що досягається 

вирішенням зв’язаних задач електродинаміки, пружно-пластичного 

деформування і теплопровідності. 

Другий розділ є теоретичною основою роботи, де представлено основні 

співвідношення з електродинаміки, теорії пружно-пластичності і 

теплопровідності, на основі яких побудовано розрахунковий метод оцінки 

впливу ЕМП на технологічне обладнання МІОМ. 

Принциповий підхід до процесів і функціональності МІОМ полягає в 

необхідності досягнення параметрів пластичного деформування в 

електропровідних заготовках та недопущення незворотних деформацій в 

елементах технологічного обладнання. Оцінка впливу ЕМП на НДС компонент 

МІОМ можлива лише на основі розв’язання складних взаємопов’язаних між 

собою задач з визначення електромагнітних, напружено-деформованих і 

теплових полів. Причому за пропозицією автора розглядається складена 

система із всіх елементів МІОМ – заготовки та індуктора. Треба зазначити, що 

в дисертації теоретичні співвідношення отримані спочатку в більш загальному 

вигляді, а потім при використанні для реальних задач вони значно 

спрощуються. 

Отримані визначальні співвідношення між характеристиками ЕМП, НДС 

і температурного поля, для чого використані балансові співвідношення – 

закони збереження маси, кількості руху, моменту кількості руху, рівняння 

балансу енергії, а також потенціал Гібса. Співвідношення відбивають 

зв’язаність полів і тим самим визначають складність реалізації задачі. 

Повну систему рівнянь побудовано послідовно для ЕМП, визначення 

НДС і температури. Для опису розповсюдження ЕМП залучено класичні 

рівняння Максвела, які доповнено законами збереження заряду та законом Ома 

для густини струму, а також матеріальними залежностями між електричними і 

магнітними індукціями і напруженостями. У випадку використання магнітних 

матеріалів матеріальні співвідношення є нелінійними. Рівняння 

теплопровідності доповнено джерелом тепловиділення від протікання 

електричного струму, пластичного деформування і тертя на границі 

контактуючих тіл. Для визначення НДС залучено рівняння рівноваги, де 

об’ємні сили доповнено складовою від електромагнітних сил. Визначальні 

співвідношення для механічного поля представлено рівняннями 

інкрементальної теорії пластичності, асоційованої із законом текучості. Для 



наведених рівнянь сформульовано крайові умови на зовнішніх границях, а 

також умови на границях різних середовищ. Задача контактування тіл 

розглядається із залученням теорії контактних шарів. 

Перехід у визначальних рівняннях і співвідношеннях до, власне, розробки 

розрахункового методу у роботі здійснюється через варіаційне формулювання 

задачі із залученням відповідних енергетичних функціоналів і використанням 

дискретизації за МСЕ. Як прийнято у задачах електродинаміки, введені 

векторний магнітний і скалярний електричний потенціали, які дозволяють 

скоротити число змінних і звести задачу до розв’язання двох диференційних 

рівнянь відносно введених потенціалів. При дискретизації задачі і виходячи з 

припущення квазістаціонарності електродинамічних процесів, нехтуючи 

впливом електричного поля і швидкостями закріплених тіл при МІОМ, 

розв’язання представлено системою алгебраїчних рівнянь відносно вектора 

магнітного потенціалу ЕМП і вектора переміщень задачі визначення НДС. 

Причому, розв’язання задачі розповсюдження ЕМП при прийнятих спрощеннях 

виконується незалежно від задачі механіки, а при визначенні НДС враховується 

дія електромагнітних сил, що визначаються на основі отриманого магнітного 

потенціалу. В роботі обговорюється застосування розробленого методу, 

зокрема при пластичному деформуванні і контактних явищах. Нестаціонарна 

задача, яка стосується, головним чином, процесів розповсюдження тепла, 

розв’язується за неявною скінченно-різницевою схемою. Треба зазначити, що 

припущення квазістаціонарності розповсюдження ЕМП потребує більш 

детального обговорення, перевірки і пояснень щодо спрощень у загальній 

системі рівнянь. 

У кінцевій частині розділу наведено розв’язки модельних задач, де 

визначались характеристики електромагнітних, теплових полів та НДС 

електропровідних тіл. Співставлення з аналітичними розв’язками по 

напруженості і індукції магнітного поля показує прийнятну точність 

розробленого методу, що свідчить про його працездатність. 

Третій розділ присвячено формуванню підходу до сумісного розв’язання 

задач розподілення компонент ЕМП і НДС при моделюванні процесу МІОМ. 

Основна ідея цього підходу полягає в об’єднанні всіх конструкцій і елементів, 

що входять до устаткування МІОМ, в єдину систему з урахуванням 

неоднорідності і контактних взаємодій та застосування одних розрахункових 

схем, як для задачі електродинаміки, так і для задачі визначення НДС. Такий 

підхід забезпечує ефективність проведення розрахункових досліджень. 

Розглянуто декілька задач, де продемонстровано ефективність застосування 

розробленого методу та встановлено низку цікавих закономірностей. Зокрема, 

розглянута схема застосування одновиткового індуктора із конічним отвором 

для технологічної операції з притягнення тонкостінної заготовки із 

феромагнітного матеріалу. Електромагнітний вплив був обумовлений 

високочастотним імпульсом струму по конічній поверхні. Результат досліджень 

за методом задовільно узгоджується з аналітичними розв’язками і 

експериментом. У випадку неферомагнітних заготовок для притягнення 

використана схема індуктора з допоміжним екраном. результати за густиною 

електричного струму та розподіленням електромагнітної сили на поверхні 

заготовки добре узгоджуються з аналітичним розв’язком. На відміну від 



аналітичного розв’язку рішення за розробленим методом дозволяє отримати 

дані безпосередньо під токопроводом, де вони досягають максимуму. 

Запропоновано схему технологічної операції «заповнення кутів», де 

задіяно діелектричну матрицю та двовитковий індуктор. Задача розв’язувалась 

у плоскій постановці, за її результатами встановлено допустиму величину 

струму у струмопроводі, при якій індуктор залишається працездатним, а у 

заготовці виникають пластичні деформації. Досліджено вплив конструктивних 

параметрів на ефективність даної МІОМ. 

У четвертому розділі представлена технологічна схема МІОМ для 

виправлення вм’ятин у тонкостінних феромагнітних виробах, де розглянуто 

різні види технологічного устаткування. На відміну від існуючих, змодельовано 

електромагнітний та напружено-деформований стан одновиткового індуктора, 

який поміщається в діелектричний бандаж, і заготовки. Ідея застосування 

бандажа, окрім діелектричних функцій, має на меті підсилення індуктора. При 

цьому між індуктором і бандажем виникає контактна взаємодія, яка 

моделюється з використанням контактних шарів. Розрахунками встановлена 

суттєва підкріплююча функція діелектричного бандажа, що дозволило подвоїти 

величину сили струму в індукторі і відповідно підвищити можливості щодо 

рихтування вм’ятин. Окрім одновиткового, досліджено ефективність 

багатовиткового індуктора з допоміжним екраном і діелектричним бандажем. 

Встановлено, що з часом протікання імпульсу максимальні значення 

напруженості магнітного поля зміщуються по поверхні заготовки, тобто зона 

досяжності виправлення вм’ятин достатньо широка, що підвищує ефективність 

МІОМ. Серією розрахунків ЕМП і НДС з урахуванням змінного контакту між 

екраном і бандажем встановлено необхідні величину натягу та максимально 

допустимі амплітуди сили струму, при яких зберігається цілісність індуктора. 

Цікавими результатами є дослідження НДС під впливом імпульсу ЕМП в околі 

вм’ятини з варіюванням її глибини. Встановлено, що саме на вм’ятині, як 

геометричному дефекті і концентраторі, виникає найбільший НДС і відповідно 

пластичне деформування. Причому, ця закономірність проявляється незалежно 

від розташування вм’ятин по заготовці. Досліджено вплив глибини вм’ятин на 

досягнення умови пластичної деформації і встановлено її межі при різному 

розташуванні по заготовці. 

Заключний п’ятий розділ присвячено дослідженням міцності обладнання 

для пресування порошкових матеріалів з застосування традиційних технологій 

ізостатичного пресування, а також комбінованого з додаванням МІОМ. Прес-

форми, що застосовуються, мають складну конструкцію, що враховано при 

побудові розрахункових моделей. Враховано також контактування елементів 

прес-форми, матриці і вкладиша, що здійснено введенням контактних шарів. В 

технології пресування тугоплавких порошкових матеріалів на підготовчій стадії 

застосовується  підогрів. Процес нагрівання змодельовано в нестаціонарній 

постановці, а отримані температурні поля враховані при оцінці міцності 

матриці прес-форми. Проведено великий обсяг досліджень з варіюванням 

конструктивних і технологічних параметрів для оцінки працездатності 

обладнання для пресування порошкових матеріалів. Для підняття величини 

тиску пресування запропоновано конструктивна схема, що поєднує ізостатичне 

та електромагнітне пресування. Це здійснюється постановою індуктора 



навкруги матриці і модель розрахунку представлена у вигляді прес-форма–

індуктор–заготовка. Виконано дослідження ЕМП і НДС прі різних величинах 

розрядного струму. Застосування додаткового впливу від ЕМП знижає 

параметри НДС, що визначають міцність обладнання і дозволяють підвищити 

допустиму величину струму в струмопроводі, тобто і величину тиску 

пресування. 

 Загальні висновки по дисертаційній роботі в повній мірі відповідають 

меті та поставленим задачам, а в додатку представлені акти про використання 

результатів дисертаційної роботи. 

Висновок обґрунтованості і достовірності наукових положень та 

результатів 

Метод розрахунку та моделі і схеми, що в ньому застосовані, основані на 

чисельних і аналітичних підходах, ретельно обґрунтовані, а отримані 

результати і висновки перевірені та підтверджена їхня достовірність. 

Побудова розрахункового метода розв’язання зв’язаної задачі 

електродинаміки, теорії термопластичності і теплопровідності ґрунтується на 

адекватних і перевірених практикою рівняннях Максвела, асоційованої теорії 

пластичності і рівняннях теплопровідності. Спрощення і допущення при 

застосуванні цих рівнянь до умов реалізації МІОМ обґрунтовані і підтверджені 

розрахунками. Реалізація метода здійснюються з застосуванням МСЕ, який є 

визнаним в міжнародній науковій практиці, алгоритмічне забезпечення 

базується на перевірених схемах і методах обчислювальної математики, а також 

використанні сертифікованих програмних комплексів. 

Достовірність результатів підтверджується ретельним дослідженнями 

збіжності скінчено-елементних досліджень, порівнянням отриманих 

характеристик ЕМП, НДС і поля температур з даними аналітичних розв’язків та 

результатами залучених експериментів.  

До основних нових наукових результатів дисертаційної роботи слід 

віднести наступне: 

– сформульовано комплексну задачу оцінки міцності технологічного 

обладнання МІОМ, дано її теоретичне обґрунтування, побудоване на 

розв’язанні зв’язаних задач електродинаміки, теплопровідності і 

термопластичності з урахуванням контактної взаємодії; 

– розроблено розрахунковий метод оцінки впливу ЕМП при здійсненні 

технологічних операцій МІОМ на термопластичний стан робочого обладнання, 

що ґрунтується на використанні скінченно-елементних наближень, єдиних 

розрахункових моделей різних фізичних полів і розв’язанні початково-

крайових задач; 

– розроблено розрахункові схеми моделювання електродинамічних, 

теплових і деформаційних процесів операцій МІОМ, пов’язаних з 

виправленням дефектів і деформуванням кутових зон тонких заготовок, 

пресуванням порошкових тугоплавких матеріалів та розв’язано на цій основі 

низку науково-технічних задач; 

– досліджено вплив конструктивних і технологічних параметрів 

установок МІОМ з різними індукторними системами на показники ЕМП, 

температурного поля і НДС при деформуванні феромагнітних і 



неферомагнітних тонкостінних матеріалів і пресуванні порошків тугоплавких 

сполук та визначено їхні раціональні величини, при яких досягається найбільша 

ефективність технологічного процесу при збережені працездатності робочого 

обладнання. 

Наукове та практичне значення роботи полягає в наступному. Створений 

метод та розвинута методологія дослідження впливу електромагнітних полів на 

деформування і нагрів силових конструкцій устаткування МІОМ дозволяють 

поглибити рівень наукових досліджень в цій галузі, спиратися на встановлені 

залежності характеристик, що визначають міцність індукторів, прес-форм 

тощо, і граничних величин імпульсного струму в струмопроводах від 

конструктивних і технологічних параметрів обладнання. 

Практичне застосування математичного забезпечення створеного при 

виконанні роботи, закономірності впливу ЕМП при МІОМ на несучу здатність 

обладнання, результати окремих досліджених практичних задач і 

сформульовані рекомендації можуть знайти застосування на підприємствах при 

проєктуванні і модернізації техніки електромагнітної обробки матеріалів. 

Основні наукові результати роботи використано при виконанні 

держбюджетної тематики і державних програм в Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут», Національному 

автомобільно-дорожньому університеті, Навчально-науковому центрі 

«Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, 

що підтверджується актами впровадження і застосування. 

Наукові результати дисертації можуть бути використані Інституті 

проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (м. Харків), 

Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України (м. Київ), 

Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 

(м. Харків), підприємстві АТ «Турбоатом» (м. Харків). 

Публікації та оприлюднення результатів 
Основні положення та результати досліджень доповідались і 

обговорювались на численних міжнародних конференціях, знайшли своє 

відображення у 49 наукових працях, серед яких 25 в наукових фахових 

виданнях України і 24 у матеріалах конференцій та збірниках наукових праць. 

Чотири роботи індексовані у наукометричній базі Scopus, одна – у Web of 

Science. 

Академічна доброчесність 

На всі запозичені наукові положення і результати в дисертації є 

посилання, тому порушень академічної доброчесності немає. 

Зауваження 

1. Звертає на себе увагу завелика загальність вихідних положень, що 

покладені в основу розробки метода розрахунку. При прикладенні методу до 

реальних об’єктів залишається лише залежність НДС від електромагнітних сил. 

Тобто є протиріччя між можливостями методу і його реалізацією. 

2. Як спрощення розглядається квазістаціонарна постановка задачі 

розповсюдження електромагнітного поля, але відсутні оціночні перевірки цього 

допущення. 




