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Słowa kluczowe: obróbka za pomocą impulsu elektromagnetycznego, bezdotykowe
spawanie, łączenie, cięcie
Z wykorzystaniem impulsu magnetycznego (EMPT) można w sposób bezdotykowy zmienić
kształt, ciąć oraz łączyć materiały przewodzące prąd elektryczny. Niniejsze opracowanie
prezentuje mechanizm działania tej metody oraz przedstawia wybrane podzespoły
urządzenia. W opracowaniu przedstawiono przykłady kształtowania, cięcia i łączenia
elementów.

The Electromagnetic Pulse Technology (EMPT): Forming, Welding,
Crimping and Cutting
Keywords: Electromagnetic forming, solid state welding, joining, cutting
The electromagnetic pulse technology (EMPT) provides non-contact processes for joining,
welding, forming and cutting of metals. EMPT processes can be used for joining, welding,
forming and cutting of metals with particular success with those with high electric
conductivity such as aluminum, copper and steel tubes. The procedure is so fast that it can
producesolid-phase welds with a microstructure very similar to that of explosive welding.
This article describes the fundamentals of the EMPT process, suitable machines and the
economics of the process. Industrial applications of the technique are shown.

Wstęp
Ze względu na niskie koszty procesu, osiąganie zakładanych efektów technicznych, wysoką
wydajność i możliwość automatyzacji, urządzenia EMPT firmy PSTproducts są stosowane
m.in. przez wiodących producentów z branży motoryzacyjnej.
Kształtowniki oraz rury są stosowane w niemal wszystkich obszarach nowoczesnej budowy i
konstrukcji maszyn, w szczególności w dużych ilościach występują w przemyśle
motoryzacyjnym i lotniczym. Półwyroby te, pozwalają nie tylko na przesył gazów, płynów czy
granulatów, lecz także znajdują zastosowanie w lekkim budownictwie.
Często występuje potrzeba niewielkiej zmiany kształtu np. zmiana średnicy rury lub potrzeba
łączenia elementów. Zastosowanie impulsu magnetycznego (EMPT) z punktu widzenia
ekonomii i technologii może być tu alternatywą dla klasycznych metod produkcyjnych.
Umożliwia ono zmianę wymiarów (zwiększanie i zmniejszanie) przekrojów nieobrotowych
oraz łączenie różnorodnych materiałów bez zmiany ich struktury wywołanej wpływem
temperatury.
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1 Zasada działania procesu EMPT
Przewodnik przez który płynie prąd elektryczny poddawany jest w polu magnetycznym
działaniu siły magnetycznej, zwanej od nazwiska odkrywcy siłą Lorentza. Sam również jest
źródłem pola magnetycznego.
Dwa równoległe względem siebie przewodniki
przez które płynie prąd elektryczny przyciągają
się, gdy prąd ma ten sam zwrot. Możemy tę
zależność przenieść w analogiczny sposób na
rurę znajdującą się wewnątrz cewki. Rolę
jednego przewodnika pełni cewka, zaś drugiego
rura. Jeśli cewkę podłączymy do źródła prądu
zmiennego to indukuje ona w rurze przepływ Rys. 1 Cewka indukcyjna z rurą. Siły występujące w czasie
przepływu prądu przez dodatnie wartości przebiegu
prądu
o zwrocie przeciwnym do prądu sinusoidalnego
płynącego w cewce. Rura zostaje poddana
działaniu siły działającej promieniowo na jej oś obrotową (rysunek 1). Przy zmianie zwrotu
przepływu prądu w cewce, zmienia się również jego zwrot przepływu przez rurę, natomiast
kierunek siły; na nią oddziaływującej; pozostaje niezmienny. Z uwagi na inercję masy
obrabianego przedmiotu, zmiana kształtu rury następuje z pewnym opóźnieniem czasowym
w stosunku do przepływu prądu.

Rys. 2 Zmiana przekroju obrabianego materiału w
czasie przepływu prądu przez dodatnią część
sinusoidy

Rysunek
2
ilustruje
zmianę
kształtu
przykładowego detalu wywołaną przez impuls
EMPT. Fragment wykresu z rosnącą krzywą
sinusoidalną; ilustrującą przepływ prądu;
odpowiada czasowi, który musi upłynąć, aby
nastąpiły jakiekolwiek widoczne zmiany przekroju
obrabianego przedmiotu. W tym czasie w rurze
powstają naprężenia, które muszą pokonać
granicę plastyczności materiału i siły wynikające z
inercji przedmiotu. Kiedy naprężenia osiągną
odpowiednio wysoki poziom, rura zacznie
zmniejszać swoją średnicę. W dalszej części
przebiegu
procesu
następuje
znaczące
przyspieszenie zmiany średnicy rury. Zakończenie
zmiany kształtu następuje przed zmianą zwrotu
prądu.

1.1 Technika urządzenia EMPT
Elementy biorące udział w zmianie kształtu przedmiotu przy pomocy EMPT to: obrabiany
element, cewka indukcyjna, a w razie potrzeby nabiegunnik o kształcie odwzorowującym
końcową formę obrabianego przedmiotu.
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1.1.1 Cewka indukcyjna i nabiegunnik
Cewka indukcyjna oraz nabiegunnik służą
wytworzeniu siły magnetycznej kształtującej
przedmiot przewodzący prąd elektryczny.
Cewka składa się z jednego lub więcej
wytrzymałych i przewodzących prąd elektryczny
zwojów wykonanych ze stopów miedzi. Z uwagi
na wysokie przepływy prądu, ich przekroje
wynoszą, 10 -100 mm2.
Rysunek 3 pokazuje przekrój wielozwojowej
cewki wraz ze znajdującymi się wewnątrz
nabiegunnikiem. Nabiegunnik znajduje się Rys. 3 Przekrój cewki indukcyjnej z umieszczonym
pomiędzy cewką, a obrabianym przedmiotem. wewnątrz nabiegunnikiem formującym [5]
Ma on przerwę na długości obwodu i jest elektrycznie odizolowany od cewki indukcyjnej i od
kształtowanego przedmiotu. Nabiegunnik oraz cewka są tej samej długości. Cewka indukuje
na zewnętrznym płaszczu nabiegunnika prąd który płynie również po jego wewnętrznej
stronie. Dzieje się tak z uwagi na szczelinę w budowie nabiegunnika. Zapobiega ona płynięciu
prądu tylko po zewnętrznej stronie nabiegunnika. Wewnętrzna średnica nabiegunnika
odpowiada w przybliżeniu zewnętrznej średnicy kształtowanego detalu. Wewnętrzna strona
nabiegunnika jest wyprofilowana w kształt ostrza. Jego rola to koncentracja linii sił pola
magnetycznego w obrębie ostrza oraz ujednorodnienie (homogenizacja) pola
magnetycznego wielozwojowej cewki. Siła oddziaływania magnetycznego na cewkę jest
mniejsza niż siła oddziaływania magnetycznego na obrabiany przedmiot. Stosowanie
nabiegunnika znacząco wydłuża żywotność cewki i ułatwia proces dostosowania urządzenia
do konkretnego rozwiązania. W przeszłości niska żywotność cewki wpływała negatywnie na
opłacalność stosowania technologii EMPT. Obecnie stosowane cewki firmy PSTproducts
posiadają gwarancję wytrzymałości do 2 000 000 impulsów.
Zadaniem nabiegunnika jest wspomniana wyżej homogenizacja pola magnetycznego
wielozwojowej cewki, skupienie linii pola magnetycznego na obrabianym fragmencie detalu
oraz wydłużenie żywotności cewki, poprzez jej odciążenie mechaniczne. Nabiegunnik ułatwia
dostosowanie cewki do nowej geometrii obrabianego przedmiotu. Dopuszcza się stosowanie
jedynie jednego nabiegunnika dla konkretnego procesu kształtowania. Wymiana
nabiegunnika trwa z reguły mniej niż dwie minuty. Z uwagi na powyższe, możliwa jest
obróbka różnorodnych detali przy stosunkowo niewielkim nakładzie narzędziowym.
Nabiegunnik nie jest niezbędnym elementem i przy jednozwojowych cewkach i służy przede
wszystkim zwiększeniu uniwersalności urządzenia.
1.1.2 Generator impulsów
Poprzez zastosowanie generatora
impulsów możemy uzyskać impulsy o
natężeniu od 100 kA do 1000 kA,
które pozwalają na wytworzenie siły
100 N/mm2 wystarczającej do zmiany
geometrii metalowych przedmiotów.
Rys. 4 Zasada działania generatora impulsów połączonego z cewką
3
indukcyjną

Generator składa się z: baterii kondensatorów, ładowarki kondensatorów oraz włącznika
wysokoprądowego. Generator impulsów wraz z cewką roboczą systemu EMPT tworzą
obwód rezonansowy LC (rysunek 4).
Przebieg procesu można opisać następująco:
Po umieszczeniu przedmiotu wewnątrz cewki oraz włączeniu wyłącznika ładowania
kondensatorów Q1, przy wyłączonym wyłączniku wysokoprądowym Q2, następuje ładowanie
kondensatorów. Obwód rezonansowy zostaje tym samym przerwany, napięcie
kondensatorów osiąga żądaną wartość w czasie 8 sekund. Po osiągnięciu żądanego napięcia,
następuje otwarcie wyłącznika ładowania kondensatorów Q1 oraz zamknięcie
wysokoprądowego wyłącznika Q2. Rozładowanie kondensatorów powoduje sinusoidalny
przepływ prądu w cewce, który po upływie kilku cykli maleje i wygasa. Częstotliwość
rozładowywania w przemysłowo stosowanych urządzeniach EMPT leży w obszarze pomiędzy
6 a 30 kHz. Urządzenia EMPT serii PSxx charakteryzują się optymalną wytrzymałością,
wysokimi przepływami prądów rozładowań, krótkim czasem powtarzalności cyklu oraz
nowoczesnymi algorytmami sterującymi oraz zabezpieczającymi. Czynności serwisowe
przewidziane są co 500 000 impulsów, a wartość prądu rozładowującego, w zależności od
modelu, zawiera się pomiędzy 100 kA , a 2 000 kA.
Unikalną cechą generatorów PSTproducts jest całkowita kontrola nad procesem. Przebieg
prądowy każdego impulsu jest analizowany oraz zapisywany. Bazujące na tym algorytmy
regulacyjne gwarantują, że prąd rozładowujący; także przy zmianie warunków otoczenia;
pozostanie, w zadanych granicach, odpowiednich dla danego procesu. Technologia
stosowana w modelach PSxx pozwala na integrację generatora impulsów z w pełni
zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi.

2. Przykłady zastosowań
2.1 Obróbka plastyczna
Podczas obróbki plastycznej mamy możliwość
zmiany średnicy rury. Możliwa jest dowolna
zmiana geometrii, przy czym w celu uzyskania
tolerancji wykonania rury należy stosować
matryce i trzpienie formujące (rysunek 5).
Doświadczenia pokazują, że prędkość z jaką
zmieniany jest kształt przedmiotu ma duży wpływ
na możliwy maksymalny zakres odkształcenia
detalu. Podczas quasi statycznych obciążeń
rozciągających granicę plastyczności przekroczono
o 26%. Przy stosowaniu EMPT wielkość tą można
przekroczyć nawet o 60%. Liniowa prędkość
obwodowa wynosi wówczas 170 m/s. Dokładne
wyjaśnienie tych mechanizmów nie jest jeszcze
znane. Prawdopodobnie odgrywa tutaj rolę efekt
inercji.

Rys. 5 Schemat kształtowania przy zastosowaniu
EMPT podczas zmiany wymiarów obrabianego
przedmiotu
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Cechą szczególną EMPT jest możliwość osiągnięcia
niemalże dowolnej geometrii. Rysunek 6 pokazuję
strukturę bezpieczeństwa - crashbox, uzyskaną
metodą kompresji rury aluminiowej. Wewnątrz rury
jest umieszczony rdzeń kształtowy. Wysoka prędkość
procesu sprawia, że przebiega on gwałtownie, wręcz
uderzeniowo. Trzpień wewnątrz rury pełni rolę
wykrojnika. Powoduje on przerwanie ciągłości
materiałowej
rury, a tym samym kształtuje ją. W tym
Rys. 6 Użycie EMPT do kształtowania struktur
zderzeniowych
samym procesie produkcyjnym następuje wycięcie
otworów połączeniowych. Oznacza to, że przy odpowiednim ustawieniu trzpienia zarówno
obróbka plastyczna jak i cięcie materiału mogą być wykonane za pomocą jednego impulsu
elektromagnetycznego. Należy zwrócić uwagę na wysoką jakość cięcia. Krawędzie cięte są
równe.
Obróbka plastyczna z zastosowania EMPT nie ogranicza się jedynie do produktów w kształcie
rur. Przy zastosowaniu odpowiedniej cewki możliwa jest również obróbka blach.
Ograniczenia procesów obróbki impulsem elektromagnetycznym są w większym stopniu
związane z przewodnictwem elektrycznym obrabianych materiałów niż z ich wytrzymałością.
W tabeli 1 znajdują się wartości przewodnictwa elektrycznego niektórych materiałów.
Materiał
Miedź Cu 99,9
Aluminium Al. 99,9
Aluminium 6082
Magnez Mg 99,9
Magnez AZ91
Stal budowlana niestopowa
Tytan Ti 99,9
Stal szlachetna 1.4301

Przewodnictwo elektryczne [mS/m]
>58,0*
36,89*
24-28
22,7
6,6-7,1
9,3
2,56*
1,6*

Obróbka plastyczna stali budowlanych możliwa jest bez stosowania moderatora.
Przewodnictwo elektryczne stali budowlanej stanowi obecnie granicę, poniżej której
obróbka plastyczna, bezpośrednio przy użyciu technologii impulsu elektromagnetycznego,
nie jest możliwa. Występujący wówczas wysoki opór elektryczny prowadzi do nadmiernego
rozgrzania się detalu oraz do zmniejszenia siły oddziaływania magnetycznego. Dzięki
zastosowaniu moderatora, (jest on wykonany z dobrze przewodzącego prąd elektryczny
materiału np. stopów aluminium) możliwa jest również obróbka plastyczna materiałów
nieprzewodzących prądu elektrycznego, takich jak np. tworzywa sztuczne. Pomaga on
rozwiązać to zjawisko. Przy obróbce elementów w kształcie rury moderator składa się
jedynie z pierścienia o cienkich ściankach, umieszczonego w obszarze kształtowania
plastycznego. Obróbka stali szlachetnych wymaga jednakże wciąż stosowania moderatorów
wykonanych z aluminium lub miedzi.
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2.2 Połączenia kształtowe
Połączenia kształtowe za pomocą EMPT stanowią technologiczną jak i finansową alternatywę
do mechanicznych procesów łączenia typu zaciskanie (crimp). Podczas łączenia za pomocą
mechanicznego zaciskania element może zostać niedostatecznie zaciśnięty, a przy wysokich
wartościach siły zaciskającej może zakleszczyć się w narzędziu.
Z uwagi na bezdotykowe wywieranie siły w
przypadku łączenia za pomocą EMPT ryzyka te nie
występują. W przypadku łączenia za pomocą EMPT
także nie występują błędy wzajemnego położenia.
Ponadto łączenie za pomocą tej metody zapewnia
doskonałą powtarzalność oraz szerokie możliwości
regulowania siły magnetycznej. Z uwagi na fakt, że
łączenie za pomocą EMPT nie wymaga żadnych
materiałów pomocniczych może być ono
stosowane w warunkach sterylnych.
Rysunek 7 pokazuje fiolkę zamkniętą przy użyciu EMPT.
Rysunek 8 przedstawia wąż ciśnieniowy, którego
połączenia wykonano przy użyciu EMPT. Połączenia
wytrzymują próbę na rozrywanie Element pęka przy
ciśnieniu wewnętrznym wynoszącym 7 MPa. Pęknięcie
powstaje poza strefą łączenia. Połączenia przy pomocy
EMPT nie ograniczają się jedynie do struktur o niskiej
wytrzymałości. Możliwe jest także łączenie elementów
wykonanych ze stali budowlanych.
Na rysunku 9 przedstawiony jest wspornik błotnika
samochodu ciężarowego, któremu postawiono
wysokie wymagania wytrzymałościowe. Materiał
St52, średnica rury 50 mm, grubość ścianki 3 mm.
Wytrzymałość na rozciąganie 45 kN. Osiągnięto
połączenie wytrzymujące
siłę rozciągającą
przekraczającą 75 kN! Elementy łączone uległy
pęknięciu poza obszarem połączenia!
Zaciskowe połączenia elektryczne charakteryzują się wysokim poziomem zgniotu oraz jego
równomiernym rozłożeniem, w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Opory elektryczne są
o 50 % niższe niż w przypadku mechanicznych metod zaciskających, typu crimp.
2.3 Połączenia materiałowe
Połączenia różnych materiałów są powszechnie stosowane w przemyśle. Przy zastosowaniu
dodatkowych – pośrednich - uszczelnień możliwe jest zapewnienie szczelności zamykanych
pojemników. W niektórych przypadkach wymagane jest stosowanie specjalnych połączeń
materiałowych, ponieważ detalowi postawiono szczególne wymagania w zakresie obciążeń
lub szczelności.
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Za pomocą EMPT możliwe jest wykonywanie połączeń materiałów metalowych. Następuje to
bez wprowadzania naprężeń termicznych a tym samym bez zmiany struktury. Metoda ta –
podobnie jak spokrewnione z
nią spawanie wybuchowe –
polega na tym, że atomy dwóch
metali są do siebie zbliżane z
dużą siłą, aż do uzyskania
połączenia atomów metalu poprzez wymianę elektronów
walencyjnych.
W
trakcie
procesu jeden z łączonych
elementów umieszczany jest na
lub w drugim. Impuls EMPT
powoduje
powstanie,
a
następnie zamknięcie szczeliny
V-kształtnej. W jej obszarze
występują
kontaktowe
naprężenia normalne rzędu
1000
N/mm2
oraz
duże
naprężenia na rozciąganie. W ten sposób przed miejscem kontaktu powstaje na obu
łączonych elementach postępująca fala o długości 10 µm. Wywołane w ten sposób znaczące
podpowierzchniowe deformacje plastyczne w obszarze kontaktu prowadzą do rozpadu
powłoki tlenowej na obu łączonych elementach. Prędkości deformacji przekraczają
częściowo prędkość dźwięku w powietrzu, jednak są znacząco niższe niż prędkość dźwięku w
typowych metalach. Powietrze znajdujące się w szczelinie roboczej zostaje mocno sprężone i
wydmuchane ze szczeliny. Wytworzony w ten sposób odrzut usuwa z obszaru łączenia
uwolnione cząsteczki tlenu, które zabierają ze sobą różnego rodzaju zabrudzenia.
Zalety połączeń materiałowych uzyskanych przy pomocy EMPT to wysoka wytrzymałość
mechaniczna połączenia. Wytrzymałość miejsca łączenia odpowiada
wytrzymałości
miększego elementu łączonego. Ponadto możliwe jest uzyskanie połączeń heloszczelnych
różnych materiałów, bez termicznej ingerencji w strukturę. Możliwe jest również
materiałowe łączenie ze sobą trudno spawalnych stali szlachetnych np. aluminium-stal albo
stal-miedź.
Rysunek 11 pokazuje aluminiowy wał napędowy z
wspawanymi za pomocą EMPT stalowymi
nakładkami. Wał został poddany próbie na
skręcanie. Uszkodzenie powstaje poprzez
deformację plastyczną poza obszarem łączenia.
Deformacje elementu związane z koniecznością
stosowania sił magnetycznych o wysokich
wartościach,
można
zredukować
przez
stosowanie półproduktów wysokiej jakości oraz
przez odpowiednie przygotowanie powierzchni.
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3 Opłacalność technologii
Wymagane podczas procesu EMPT, duże natężenia
prądu prowadzą często do myśli o wysokich
kosztach prądu jak i konieczności posiadania
odpowiednio dużego przyłącza elektrycznego. Jest
to mylące, ponieważ przepływy prądowe z
generatora impulsów, są wywoływane przez
uderzeniowe
rozładowania
kondensatorów.
Ładowanie kondensatorów, nawet w przypadku
generatorów o wysokiej mocy, wymaga przyłącza
400V/32A. Urządzenia EMPT wyposażone w
generatory o mniejszej mocy mogą pracować na
przyłączu typowym dla gospodarstw domowych
230V. Koszt energii elektrycznej jednego impulsu
dla urządzeń z kondensatorami 60kJ wynosi
poniżej 1 grosza (rok 2013).
Opracowana
oraz
opatentowana
przez
PSTproducts cewka umożliwia jednoczesną
obróbkę większej ilości detali w cenie jednego
impulsu. Praca z tego typu cewką znacząco
wydłuża okresy międzyserwisowe w porównaniu
do tradycyjnych rozwiązań, gdyż zużycie
komponentów zależy głównie od ilości impulsów.
Oprócz możliwości zakupu urządzenia firma
PSTproducts oferuje klientom także możliwość
zainstalowania u nich w firmie własnego
urządzenia. Klient rozliczany jest za ilość impulsów w skali roku. Tego typu oferta obejmuje
również wszystkie koszty przeglądów. W takim wypadku przykładowe koszty materiałowego
połączenia grupy detali pokazanej na rysunku 9 – przy kosztach prądu z roku 2009 przy
400000 impulsów na rok – wynoszą ok. 1,5 PLN.

4 Podsumowanie
Proces EMPT bazuje na bezdotykowej obróbce materiałów przewodzących prąd elektryczny
przy pomocy silnego pola magnetycznego. Możliwe są operacje obróbki plastycznej, cięcie i
łączenie w obszarze obróbki blach i rur. W zastosowaniach przemysłowych dominują
łączenie rur oraz ich obróbka plastyczna. Cechą szczególną technologii EMPT jest możliwość
kompresji niemalże dowolnych przekrojów.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii, udało się
wydłużyć odstępy serwisowe co 500 000 – 2 000 000 impulsów, oraz znacząco zredukować
koszt pojedynczej operacji. Urządzenia firmy PSTproducts odpowiadają obecnym
wymaganiom przemysłu odnośnie kontroli nad procesem oraz możliwościom ich
zastosowania do w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
8

Literatura:
[1] Daehn, G.S. "Opportunities In High-Velocity Forming of Sheet Metal". "Metalforming", January 1997
th
th
[2] Lide, D.R. "Handbook of Chemistry and Physics": 87 Edition: 206-2007. 87 ed. Auflage. B&T, 2006
[3] Belly,I.V.;Fertik, S.M.;Khimenko. "Electromagnetic Metal Forming Handbook". A Translation of The Russian
Book: "Spravochnik po Magnitno-impuls’noy Obrabotke Mettallov". Translated by M.M.Altynova, Material
Science and Engineering Dept., Ohio State University,1996
[4] Winkler, R.: "Hochgeschwindighkeitsumformumg". VEB Verlag Technik, Berlin, 1973
[5] Miracle, D.B. "Handbook:Composites". Edition: 10, ASM International, 2002

Pozostałe źródła literaturowe:
V. Pysk i inni; "Electromagnetic forming – A review"; Journal of Material Processing Technology 211 (2011) 787
- 829

9

