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TEORETYCZNA OCENA WPŁYWU SZCZELINY POWIETRZNEJ  
NA WARTOŚCI IMPEDANCJI WEJŚCIOWEJ UKŁADU WZBUDNIK 
WEWNĘTRZNY – WSAD RUROWY  

Streszczenie. Praca zawiera bardzo ogólny opis wpływu szczeliny powietrznej 
pomiędzy wzbudnikiem wewnętrznym a wsadem rurowym na wartość impedancji 
wejściowej nagrzewnicy stosowanej do hartowania rur stalowych od wewnątrz. Impedancja 
wejściowa nagrzewnicy uwzględnia impedancję toru wielkoprądowego oraz wzbudnika  
z uwzględnieniem oddziaływania zwrotnego wsadu. W pracy przedstawiono jedynie 
wyniki badania  impedancji układu wzbudnik – wsad. Parametr ten ma kluczowe znaczenie 
w procesie doboru źródła zasilania. Symulacje przeprowadzono w ogólnodostępnym 
pakiecie Femm ver.4.2. Do obliczeń zastosowano metodę elementów skończonych (MES) 
jako skuteczne narzędzie do symulacji pola elektromagnetycznego.  
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INFLUENCE OF AIR GAP TO INPUT IMPEDANCE FOR INTERNAL 
INDUCTOR–CYLINDRICAL WORKPIECE SYSTEM  

Summary. Input impedances of the internal inductor – tubular workpiece system was 
calculated by using FEMM ver. 4.2 program. The input impedance of the inductor is 
defined as the ratio of voltage to current. The analysis was conducted for inductor current 
frequencies of 4400 Hz, taking into account the phenomenon of skin effect and the effect of 
approximation. In multi-variant FEMM simulations were performed for different 
geometries not only the inductor but also a steel pipe as well. For the discretization using 
triangular elements with linear approximation. The grid was generated independently for 
the inductor and cylindrical workpiece and the surrounding airspace and consisted of 84775 
nodes and 169487 elements. For border areas used as Dirichlet boundary conditions. 
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1. MODEL MATEMATYCZNY NAGRZEWNICY  

Pole elektromagnetyczne w nagrzewnicy indukcyjnej (rys. 1) opisane jest równaniami 
Maxwella [2,5].  

 
 
Rys 1. Model nagrzewnicy ze wzbudnikiem wewnętrznym 
Fig. 1. Model of an induction heater with internal inductor 
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Gęstość prądu określona jest zależnością: 
 

AJ j                                              (3) 
 
Gęstość mocy we wsadzie oblicza się korzystając ze wzoru [4]: 
 

*2 AAp                                             (4) 
 

Rozkłady gęstości prądu, modułów indukcji i natężenia pola  magnetycznego omawianej 
nagrzewnicy szczegółowo przedstawiono w pracy [1].  

 
 

2. PRZYKŁAD POMIAROWY 
 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla wzbudnika w postaci cewki indukcyjnej o 
parametrach zestawionych w tabeli 1. 
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  Tabela 1 
Wymiary geometryczne wzbudnika 

 
Promień zewnętrzny 88  mm 
Długość  95 mm 
Wysokość zwoju/ szerokość zwoju 16 mm/ 12 mm 
Liczba zwojów 5 
Materiał  Miedź  
Przenikalność magnetyczna względna 1r   
Przewodność właściwa względna 

m
MS56  

Wartość skuteczna prądu  777,28 A 
Częstotliwość prądu 4.400 Hz 

 
Wymiary geometryczne oraz parametry wsadu cylindrycznego są zestawione w tabeli 2. 
 
  Tabela 2 

Wymiary geometryczne wsadu 
 

Promień wewnętrzny    91 [mm] 
Promień zewnętrzny 100 [mm] 
Długość  300 [mm] 
Materiał  Żelazo  
Przenikalność magnetyczna  300r   
Przewodność właściwa 

m
MS1  

 
 

 
 

Rys. 2. Nagrzewnica indukcyjna 
Fig. 2. Induction heater  
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W programie FEMM 2D wykonano wielowariantowe symulacje oraz obliczenia 
impedancji wejściowej układu wzbudnik - wsad. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki 
obliczeń impedancji wejściowej dla różnych odległości wzbudnika od wsadu. Niezmienne 
natomiast są pozostałe parametry źródła zasilania oraz grubość wsadu. Rysunek 2. 
przedstawia wsad rurowy z umieszczonym wewnątrz wzbudnikiem. Wzbudnik zasilony jest 
poprzez tor wielkoprądowy długości 2 m, zbudowany z profili miedzianych o grubości 2 mm. 
Zarówno wzbudnik, jak i tor prądowy są podczas pracy chłodzone wodą. 
 
 
3. WYNIKI OBLICZEŃ 
 

Fragment nagrzewnicy indukcyjnej (z wyłączeniem toru wielkoprądowego) złożony ze 
wsadu rurowego i 5-zwojowego wzbudnika zasymulowano w programie FEMM 2D.  

Obszar obliczeniowo pokryto siatką dyskretyzacyjną o elementach trójkątnych liczącą 
84775 węzłów i 169487 elementów.  

Ponieważ jest to układ o symetrii obrotowej, połowę obszaru obliczeniowego ilustruje 
rys. 3. Wzbudnik zasymulowano pięcioma oddzielnymi pierścieniami wiodącymi prąd o 
takiej samej wartości skutecznej 777,28 A o częstotliwości 4,4 kHz. 

Aby uzyskać różne odległości wzbudnika od wsadu, zastosowano dwa różne podejścia.  
W pierwszym przyjęto, że wsad jest jednakowy a zmienia się promień wzbudnika, natomiast 
w drugim podejściu zmieniono promień wsadu przy stałych parametrach wzbudnika.  

Ze względu na to, że cewki wzbudnika są połączone szeregowo, można zsumować 
wartości zespolone napięć na wszystkich cewkach. Otrzymaną sumę napięć podzielono przez 
wartość prądu i w ten sposób uzyskano wartość impedancji wejściowej układu wzbudnik-
wsad. Przykładowe wartości napięć dla poszczególnych pierścieni wzbudnika ilustruje rys. 3.  

Na rysunkach 4 i 5 zestawiono zależność impedancji wejściowej układu wzbudnik 
wewnętrzny–wsad rurowy w funkcji odległości wzbudnika od wsadu. Rysunek 4 zawiera 
wartości impedancji dla wsadu o promieniu zewnętrznym 100 mm. W tym przypadku 
wzbudnik miał promień zewnętrzny 88 mm, 85 mm, 82 mm i 79 mm. Rysunek 5 przedstawia 
wyniki obliczeń impedancji dla wzbudnika o promieniu zewnętrznym 88 mm i wsadu  
o promieniu zewnętrznym 100 mm, 103 mm, 106 mm i 109 mm. 

W podobny sposób obliczono impedancję układu wzbudnik-wsad, zwiększając szczelinę 
powietrzną dwu- , trzy- i czterokrotnie. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 5.  
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Rys. 3. Wyniki obliczeń dla szczeliny 3 mm 
Fig. 3. Calculations for 3mm air gap 
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Rys. 4. Zależność impedancji indukcyjnego układu grzejnego przy szczelinie powietrznej 3, 6, 9  
i 12 mm i wsadu o grubości 9 mm, dla promienia zewnętrznego wsadu 100 mm 

Fig. 4. The impedances dependence of induction heating system at air-gap 3, 6, 9 and 12 mm and 
thickness of the charge 9mm for a external radius of a charge 100 mm  
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Rys. 5. Zależność impedancji indukcyjnego układu grzejnego przy szczelinie powietrznej 3 ,6, 9  
i 12 mm i wsadu o grubości 9 mm, dla promienia zewnętrznego wzbudnika 88 mm 

Fig. 5. The impedances dependence of induction heating system at air-gap 3, 6, 9 and 12 mm and 
thickness of the charge 9mm for a external radius of a inductor 88 mm  

 
4. PODSUMOWANIE 

 
Wykonane obliczenia pokazują, że najbardziej korzystne jest umieszczenie wzbudnika  

w jak najmniejszej odległości od wsadu. Projektując wzbudniki, należy również uwzględnić 
konieczność odizolowania zwojów np. taśmą szklaną oraz otoczenia wzbudnika 



Teoretyczna ocena wpływu…  13 

 

kilkumilimetrową warstwą materiału ceramicznego. Przyjmując takie wymogi 
technologiczne, należy projektować wzbudniki zapewniające szczelinę pomiędzy 
wzbudnikiem a wsadem rzędu 5-10 mm. Zmniejszenie szczeliny powietrznej o każdy 
milimetr powoduje wzrost rezystancji przy jednoczesnym spadku reaktancji wzbudnika  
(z uwzględnieniem oddziaływania zwrotnego wsadu), co korzystnie wpływa na sprawność 
układu. Na ogół nagrzewnice projektuje się indywidualnie dla potrzeb hartowania 
konkretnych elementów, np. prętów stalowych, tulei, a budowanie prototypów takich 
hartowni jest pracochłonne i kosztowne. Wykonane symulacje pozwalają właściwie dobrać 
wymiary geometryczne wzbudnika oraz określić parametry falownika, tak aby osiągnąć 
żądaną temperaturę dla indywidualnych parametrów materiałowych wsadu. Weryfikacja 
pomiarowa uzyskanych rezultatów będzie przedmiotem dalszych badań. 
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