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(54) УСТАНОВКА ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ СЕРІЄЮ ІМПУЛЬСІВ

(13)

Задачею корисної моделі є зменшення
вартості і габаритів установки, а також підвищення
якості готової продукції.
Поставлена задача досягається тим, що
пропонується установка для магнітно-імпульсної
обробки металів серією імпульсів, що містить
зарядний пристрій, ємнісний накопичувач енергії,
захисний
пристрій,
розрядник
і
індукторінструмент, послідовно включені в розрядний
контур накопичувача ємності енергії, у якої згідно
даної корисної моделі в зарядний і розрядний
контури включені лічильник - задатчик числа
імпульсів і трансформатор, які регулюють кількість
циклів заряд-розряд, і величину амплітуди
електромагнітного імпульсу, що генерується, за
час обробки деталі.
На Фіг. представлена принципова схема
установки, на якій цифрами позначені: 1 лічильник числа імпульсів, 2 - зарядний пристрій, 3
- захисний пристрій, 4 - керований комутатор, 5 трансформатор; С - накопичувач місткості енергії,
L - індуктор-інструмент.
Пропонована установка працює таким чином.
Енергія одного імпульсу у серії набагато
менше, ніж енергія, необхідна для отримання
заданої деформації заготівки у разі одноразової
імпульсної дії, отже, габарити і вартість
пропонованої установки менше, ніж у прототипу, а
якість готової продукції вища, оскільки деформація
заготівки здійснюється покрокове, причому,
величина тиску магнітного поля кожного імпульсу
може мати різні значення.
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Корисна модель відноситься до обробки
металів тиском імпульсного магнітного поля і може
знайти
застосування
в
металообробній,
машинобудівній, авіаційній і інших галузях
промисловості.
Відомі установки для деформації металів
енергією імпульсного магнітного поля [1-4].
Недоліком вказаних пристроїв є висока
вартість і великі габарити установок, а також
одноразова силова дія імпульсного магнітного
поля на заготівку, що не дозволяє регулювати
величину сил магнітного тиску в процесі обробки.
Найближчою по конструктивному виконанню
до пропонованої установки для магнітноімпульсної обробки металів є установка [5], що
містить зарядний пристрій, батарею імпульсних
конденсаторів, два основних струмовивода до
навантаження, комутатор і схему управління.
Недоліком прототипу є те, що обробка
заготівки здійснюється одним могутнім імпульсом
тиску магнітного поля, отримання якого можливе
тільки на установці з великою енергією, що
запасається, а, отже, великих габаритів і високої
вартості. Крім того, при одноразовій імпульсній дії
на заготівку, неможливо регулювати величину
амплітуди імпульсу тиску магнітного поля в
процесі обробки, що може привести до утворення
гофрів на готовій деталі, за рахунок розкиду
швидкостей зіткнення різних ділянок заготівки з
матрицею [6].
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(57) Установка для магнітно-імпульсної обробки
металів серією імпульсів, що містить зарядний
пристрій, ємнісний накопичувач енергії, захисний
пристрій,
розрядник
і
індуктор-інструмент,
послідовно включені
в розрядний контур
накопичувача енергії, яка відрізняється тим, що у
зарядний та розрядний контури вміщені лічильник
- задатчик числа імпульсів і трансформатор, які
регулюють кількість циклів заряд-розряд і
величину амплітуди електромагнітного імпульсу,
що генерується, за час обробки деталі.
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Накопичувач ємності енергії заряджається від
мережі змінного струму через зарядний пристрій 2
до заданого лічильником 1 значення енергії. Після
подачі управляючого імпульсу з пристрою 1 на
комутатор 4, відбувається розряд накопичувача
ємності
енергії
на індуктор-інструмент
L.
Трансформатор 5 служить для збільшення
енергетичних характеристик індуктора-інструменту
та дозволяє додатково регулювати величину сил
магнітного тиску на заготівку. Лічильник 1 служить
не тільки для регулювання величини енергії в
накопичувачі ємності, що запасається, енергії і
подачі управляючого імпульсу на комутатор 4, але
і для завдання кількості імпульсів в серії за час
обробки деталі, і, якщо необхідно, регулювання
амплітуди напруженості магнітного поля у серії
імпульсів за час обробки. Захисний пристрій 3
служить для захисту обслуговуючого персоналу і
накопичувача ємності енергії в нештатних
ситуаціях при роботі установки.
Установка для магнітно-імпульсної обробки
металів
серією
імпульсів
розроблена
в
Національному
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університеті
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