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Розглянуто принципи формування реактивної потужності в установках з ударно-циклічним навантаженням. 

Показано, що похідна реактивної потужності під час накиду навантаження є досить обмеженою величиною, що 
сприяє полегшенню роботи фільтро-компенсаційних пристроїв в установках з ударно-циклічними навантажен-
нями. Приведено можливі варіанти компенсації реактивної потужності засобами електропривода на прикладі 
кліті № 8 НЗС – 900/700/500 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
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ками. Показано, что производная реактивной мощности при набросе нагрузки является довольно ограниченной 
величиной, что способствует облегчению работы фильтро-компенсирующих устройств в установках с ударно-
циклическими нагрузками. Приведены возможные варианты компенсации реактивной мощности средствами 
электропривода на примере клети № 8 НЗС – 900/700/500 ЧАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування регу-

льованого електроприводу для енергоємних підпри-
ємств з нестабільним навантаженням супроводжу-
ється зміною балансу неактивних складових потуж-
ності, що суттєво впливає на техніко-економічні 
показники та надійність роботи виробничих устано-
вок і технологічних комплексів. За наявності перет-
ворювальних пристроїв у силових ланках електроп-
риводів умови виникання неактивних складових 
потужності, особливо при різко-змінних наванта-
женнях, ускладнюють пошук і вибір ефективних 
рішень та технічних засобів щодо компенсації реак-
тивної потужності за першою гармонікою. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Більшість досліджень і розробок щодо компенсації 
неактивних складових потужності присвячено умо-
вам середньо-статистичного навантаження пооди-
ноких або групових установок (механізмів) з оцін-
кою якісних і кількісних показників енергоспожи-
вання в окремі інтервали і за цикли [1–3]. Окремими 
дослідженнями [4] встановлено зміну реактивної 
потужності в динамічних режимах роботи без ви-
значення її похідних у моменти накиду навантажен-
ня. Як зазначено в [5], діапазон зміни dQ/dt для тех-
нологічних установок металургійного виробництва 
дуже широкий, що створює специфічні умови як 
формування енергобалансу, так і впровадження 
ефективних засобів компенсації неактивних складо-
вих потужності. 

Найбільш типовими виробничими установками 
(комплексами) з ударно-циклічними навантаження-
ми прокатного виробництва є прокатні кліті, коли  
 

накид навантажень до номінальних і більше значень 
здійснюється за десяті долі секунди. Як приклад, на 
рис. 1 зображено  осцилограму струму кліті № 8 
НЗС – 900/700/500 ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» з номінальними параметрами двигуна постійно-
го струму П-20-60-7К: nP  = 1800 кВт; 

nn  = 170/360 об/хв; nI  = 2800 A; nU  = 690 B.  
Осцилограма свідчить про те, що реальний накид 

струму не є миттєвим і здійснюється поступово на 
інтервалі ∆ф ≤ 0,2 с. Це пов’язано, в першу чергу, з 
наявністю електромагнітної складової сталої часу 
системи ТП-Д, а також технологічних особливостей 
розподілу тиску металу на валки клітей. Але й за 
таких умов зміни навантажень, вагомими показни-
ками роботи й надійності як електромеханічного 
обладнання, так і зовнішніх фільтро-компенсуючих 
пристроїв (ФКП) є зміни в часі (похідні) складових 
повної (особливо реактивної) потужності. Після ро-
збивання ділянки накиду n  струму dI  на дискретні 
інтервали ∆фi і визначення для кожного з них скла-
дових потужності згідно з [4] (розрахункові співвід-
ношення занесено до табл. 1), розрахуємо швидкості 
накиду реактивної потужності для різних варіантів 
схем перетворювача. 

Розрахунок проводився для трифазних одно- й 
двомостових схем із симетричним і почерговим (для 
фіксованих кутів несиметричним) керуванням. Для 
симетричного керування були використані кути 300, 
450, 600, а для несиметричного – кути відповідного 
ступеня регулювання розраховувалися згідно із 
співвідношеннями, приведеними в табл. 1. 
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Рисунок 1 – Реальна осцилограма струму кліті № 8 НЗС-500/700/900 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 

Таблиця 1 – Реактивна потужність і ступінь регулювання 
 

Варіант схеми Реактивна потужність Ступінь регулювання 
Трифазна одно- й двомосто-
ва схеми із симетричним 
керуванням 

0di dQ I U sin   Cr cos   

Трифазна одномостова схема 
з несиметричним керуван-
ням 

1 2
0 2di d

sin sinQ I U   
  1 2

2
cos cosCr   

  

Трифазна двомостова схема 
з несиметричним керуван-
ням 

1 2 3 4
0 2di d

sin sin sin sin
Q I U

      
  1 2 3 4

4
cos cos cos cos

Cr
      

  

 
Результати досліджень занесено до табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Швидкості накиду реактивної потужності  

 

Ступінь  
регулювання Спосіб керування Кути керування 

dQ
dt  

Мвар/с 

Cr =0,866 

Симетричне (трифазні одно- й двомостові схеми)  = 30 0 13,597 
Несиметричне (трифазна одномостова схема)  = 15 0;  = 40 0 12,415 
Несиметричне (трифазна двомостова схема)  = 15 0;  = 15 0;  = 15 0; 

 = 55 0 11,098 

Cr =0,707 

Симетричне (трифазні одно- й двомостові схеми)  = 45 0 19,229 
Несиметричне (трифазна одномостова схема)  = 15 0;  = 63 0 15,995 
Несиметричне (трифазна двомостова схема)  = 15 0;  = 15 0;  = 15 0; 

 = 93 0 
12,346 

Cr =0,50 

Симетричне (трифазні одно- й двомостові схеми)  = 60 0 23,551 

Несиметричне (трифазна одномостова схема)  = 15 0;  = 88 0 17,503 
Несиметричне (трифазна двомостова схема)  = 15 0;  = 15 0;  = 15 0; 

 = 153 0 8,558 

 
ВИСНОВКИ. Результати досліджень свідчать 

про зменшення швидкості накиду реактивної поту-
жності за допомогою використання трифазної мос-
тової та шестифазної мостової схем перетворювача 
й застосування до них симетричного і несиметрич-
ного керування. Отримані дані в подальших дослі-
дженнях спростять вибір способів компенсації реак-
тивної потужності й фільтро-компенсуючих при-

строїв, оскільки їх використання обмежується фрон-
том зміни реактивної потужності. 
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The article researches the features of formation of power compounds of continuous sheet bar-and-billet mill in the 

setting of impact cyclic loading  on the base of the real oscillograms of mill stand number 8 NZS - 900/700/500 JSC 
"ArcelorMittal Krivoy Rog". As it’s known the result of impact loads are great loses of energy in a form of reactive 
power and harmonic currents. These harmonic-related losses reduce system efficiency, cause apparatus overheating, 
and increase power and air conditioning costs. Usages of filter-compensating devices are limited by the reactive power 
rate of change, and our goal is decrease it with the help of using different converter circuits. Mathematical equations, 
results of the research and conclusions are provided in article. 
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