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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Існуюче електроста-

леплавильне виробництво є надзвичайно енергоємним 
та недостатньо ефективним. Такий стан справ не від-
повідає сучасним вимогам до енергозбереження. У 
зв’язку з цим в останні роки приділяється велика увага 
вирішенню питань, які пов’язані з удосконаленням 
електросталеплавильного устаткування з метою пок-
ращення техніко-економічних показників роботи. 

Для вирішення даної проблеми запропоновано ви-
користовувати індукційно-дуговий сталеплавильний 
комплекс [2], який використовується на АТ «Мотор 
Січ» для плавлення високоякісних металів та сплавів. 
Ємність зазначеного комплексу не перевищує п’яти 
тонн. При цьому електричне устаткування сталеплави-
льного комплексу складається з двох окремих частин: 
індукційної та дугової. Ці частини не пов’язані між 
собою, а їх сумісною роботою керує оператор. Все це 
вказує на необхідність створення нової системи жив-
лення індукційно-дуговим сталеплавильного  компле-
ксу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
останні роки активно розвивається силова напівпрові-
дникова техніка, що дозволяє виконувати комутацію в 
електричних мережах з напругою у декілька тисяч 
вольт та декілька тисяч ампер. Публікації з удоскона-
лення систем живлення окремо дугових [3] та індук-
ційних печей [1] постійно з’являються в літературі. 
Все це дало змогу в основі зазначених напівпровідни-
кових модулів запропонувати силову частину схеми 
живлення індукційно-дугового сталеплавильного ком-
плексу, яка наведена на рис. 1, де прийнято наступні 
позначення: ТС – силовий трансформатор, наданий у 
вигляді одного триобмоткового або двох двообмотко-
вих трансформаторів; ТВ1 та ТВ2 – тиристорні випря-
млячі систем живлення електричних дуг та секцій 
індуктора відповідно; Ф1 та Ф2 – фільтри ланок пос-
тійного струму, що містять паралельно включені кон-
денсатори та послідовно включені реактори для обме-
ження струму зарядки зазначених конденсаторів; АІН 

– автономний інвертор напруги, виконаний на шести 
IGBT-транзисторах, шунтованих зворотними діодами, 
що використовується для живлення електричних дуг;  
ЕД – трифазна система електричних дуг; 
ШІП1…ШІПN – паралельно з’єднані широтно-
імпульсні перетворювачі, виконані на чотирьох IGBT-
транзисторах, шунтованих зворотними діодами, що 
використовуються для живлення секцій індуктора; 
СІ1…СІN – секції індуктора.  

Керування струмом, що протікає через електроди, 
повинно здійснюватися залежно від поточного стану, в 
якому знаходяться електроди. Для цього на початку 
кожного міжкомутаційного періоду необхідно іденти-
фікувати роботу всіх трьох електричних дуг. Систему 
електричних дуг не можна вважати симетричною, 
тому що опір, як і довжина, під час «горіння» дуги 
постійно змінюється. Ідентифікація відбувається шля-
хом порівняння приросту струму в кожній з фаз на 
двох сусідніх міжкомутаційних інтервалах залежно від 
стану відкритих та закритих силових напівпровіднико-
вих ключів автономного інвертора напруги. Також до 
уваги беруться миттєві значення струму у фазах. Все 
це дає можливість судити про стан системи взагалі. 

Якщо всі дуги знаходяться в роботі, тобто виділя-
ється теплова енергія, то будемо це вважати нормаль-
ним режимом роботи.  

Якщо одна з електричних дуг обривається, необ-
хідно застосовувати переключення алгоритму роботи 
автономного інвертора напруги АІН з трифазного на 
однофазний. Це відбувається шляхом виключення 
двох з шести комбінацій силових ключів АІН, в яких 
дві фази, які залишилися в роботі, комутуються пара-
лельно в одну точку ланки постійного струму, тим 
самим перервавши струм. При цьому механізм пере-
міщення електродів намагається включити в роботу 
третю електричну дугу. Цей режим роботи будемо 
вважати напіваварійним режимом роботи. 

Якщо під час роботи електричних дуг дві фази ви-
йшли з ладу, струм в автономному інверторі напруги 
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повністю зникає. Відбувається запалювання всіх трьох 
дуг. Цей режим будемо вважати аварійним або почат-
ковим режимом роботи. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема живлення індукційно-дугового 

сталеплавильного комплексу 
 
Виконаний аналіз свідчить про те, що класичні 

способи формування струму за допомогою автономно-
го інвертора напруги неможливо застосувати в даному 
індукційно-дуговому сталеплавильному комплексі без 
додаткової корекції чи зміни.  

На відміну від дугової частини системи автоматич-
ного керування комплексом, в індукторній частині 
можливо використовувати класичні методи формуван-
ня струму в секціях індуктора за допомогою широтно-
імпульсного перетворювача. Проте для більш якісного 
впливу на роботу всього комплексу слід виконувати 

секції індуктора повністю відокремленими одна від 
одної.  

Показані дві силові частини індукційно-дугового 
сталеплавильного комплексу повністю відповідають 
сучасним вимогам до електричного устаткування ене-
ргоємних виробництв. 

ВИСНОВКИ. Надана схема живлення, при відпо-
відній системі автоматичного керування, дозволить 
більш якісно формувати вихідні координати. При цьо-
му електромагнітна сумісність з мережею живлення 
значно покращиться, зникнуть ударні струми коротко-
го замикання при запалюванні дуги. З’явиться можли-
вість регулювати амплітуду, частоту та фазу струмів у 
секціях індуктора, що на різних етапах плавлення 
металу позитивно вплине на процес руху металу в 
порожнині печі. Комбіноване використання електро-
магнітних полів від електричної дуги та секцій індук-
тора дозволить виконувати досить якісне переміщу-
вання домішок, які додаються в розплав металу.  

Наразі проводяться роботи з модернізації електри-
чного устаткування індукційно-дугового сталеплави-
льного комплексу місткістю п’ять тонн в умовах  
АТ «Мотор Січ». 
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