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АНОТАЦІЯ 

 

Власов А.О. Вдосконалення механічної системи електродотримачів дугової 

сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»  

(05 - Технічні науки). – Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, 2018. 

Дисертація присвячена питанням зменшення вібрацій графітованих електродів 

у горизонтальній площині в тріангульованій системі електродотримачів трифазної 

дугової сталеплавильної печі (ДСП) шляхом удосконалення механічної системи 

електродотримача (МСЕ) за рахунок використання нової схеми балансирного 

електродотримача (БЕ) з шарнірним кріпленням рукава на несучій конструкції 

рухомої стійки механізму переміщення електроду (МПЕ) та застосування пристроїв 

для демпфірування коливань, а також раціонального вибору динамічних параметрів 

МСЕ. 

У першому розділі на основі літературного огляду теоретичних і 

експериментальних досліджень проаналізований комплекс проблем пов’язаних з 

електромеханічними коливаннями МСЕ, які збурюються за рахунок 

електродинамічної взаємодії струмоведучих контурів трифазної ДСП, зокрема 

вібрацій та руйнування графітованих електродів. 

Розглянуті механічні характеристики графітованих електродів і ніпельних 

з’єднань їх секцій та причини, що впливають на експлуатаційні витрати електродів. 

Розглянуті конструкції МСЕ та амплітудно-частотні характеристики їх динамічних 

систем. Встановлено зв'язок напруженого стану електрода і його ніпельних з'єднань 

з низькочастотними коливаннями електродотримача в горизонтальній площині, які 

пов’язані с деформаціями крутіння та згинання рухомої стійки МПЕ. 

Проведено аналіз основних методів та деяких технічних рішень зі зменшення 

вібрацій електродів ДСП. На підставі огляду літературних джерел, вивчення досвіду 

експлуатації різних типів електродотримачів ДСП, практичних відомостей про їх 
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електродинамічне навантаження та характеристик механічних коливань електродів 

встановлено, що актуальним напрямком вдосконалення МСЕ є розробка та 

дослідження нової конструкції електродотримача з шарнірним кріпленням рукава до 

рухомої стійки, пружними елементами та з пристроями демпфірування коливань. 

У другому розділі наведені загальні положення та математичні моделі 

електродинамічного навантаження струмоведучих елементів електродотримачів 

ДСП. Отримані аналітичні залежності для визначення коефіцієнтів струмоведучих 

контурів взаємодіючих тріангульованих електродотримачів ДСП-50Н2 з 

урахуванням геометрії їх розташування. Виконана схематизація електродинамічного 

навантаження на електродотримач крайньої фази та електрод у режимах короткого 

замикання (КЗ) між фазами при максимальному струмі. 

Розглянуті умови міцності графітованого електрода та його ніпельних з’єднань 

з урахуванням зміни механічних характеристик матеріалу при дії температури. 

Розраховано діапазон граничних віброприскорень голівки електродотримача у 

функції робочої довжини електроду за умови міцності при згині графітованого 

електрода при спільній дії максимального розподіленого електродинамічного 

навантаження для різних режимів КЗ та сил інерції. Запропоновано при рішенні 

задачі синтезу МСЕ по критерію вібростійкості встановити граничні обмеження 

характеристик вібрації електродотримача з урахуванням багатофакторного 

нестаціонарного зовнішнього збурення, динамічних параметрів системи, а також за 

виконання умов міцності графітованого електроду. 

Розглянута геометрія мас, динамічні параметри і кінетика коливальної системи 

електродотримача з рухомою стійкою ДСП-50Н2. При частотному аналізі 

згинальних і крутильних динамічних систем електродотримача встановлені 

характерні особливості, що можуть бути причиною підвищеної віброактивності при 

електродинамічному збуренні. 

У третьому розділі представлені дослідження впливу конструктивних 

факторів і динамічних параметрів системи БЕ на показники вібраційної активності в 

перехідних режимах при дії нестаціонарних електродинамічних сил і в режимах 
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вільних коливань. Розроблена динамічна та математична модель системи БЕ 

крайньої фази ДСП-50Н2. Запропоновано алгоритм розрахунку координати 

розташування шарніру рукава БЕ і жорсткості пружних елементів гасителя коливань 

при статичній дії максимальних електродинамічних сил (з урахуванням виду КЗ) на 

елементи струмоведучого контуру електродотримача за умови мінімального 

відхилення точки кріплення електроду від вихідного положення. 

Представлено результати порівняльного дослідження коливань в 

горизонтальній площині електродотримача ДСП-50Н2 та системи БЕ. На основі 

розробленої математичної моделі досліджено основні закономірності коливань в 

системі БЕ при дії нестаціонарного електродинамічного збурення. За результатами 

імітаційного моделювання вимушених коливань електрода в системі БЕ в умовах 

раптового прикладення електродинамічного навантаження для можливих режимів 

КЗ з урахуванням зміни динамічних параметрів системи і згасаючих вільних 

коливань після скидання навантаження встановлена можливість зниження в 

1,43...1,71 рази максимальної амплітуди коливань електрода в порівнянні з 

амплітудами коливань електродотримача з жорстким кріпленням рукава до стійки. 

У четвертому розділі розглянута конструкція механічної системи БЕ та 

варіанти її демпферних вузлів. Характерною властивістю конструкції БЕ є наявність 

шарнірного вузла рукава, що розташовується між точкою прикладення рівнодіючої 

розподіленої електродинамічних сил струмопровода рукава і голівкою 

електродотримача, при цьому створюється крутний момент у горизонтальній 

площині напрямок якого протилежний повороту стійки електродотримача, що 

дозволяє повернути рукав з електродом у протилежному напрямку і зменшити 

відхилення електрода від початкового положення, тобто зменшується амплітуда 

коливань електрода у горизонтальній площині. 

Запропоновано для гасіння коливань рукава в горизонтальній площині у 

підсистемі БЕ застосувати демпфер сухого позиційного тертя. Розроблена 

математична модель динамічної підсистеми рукава БЕ з демпфером сухого 

позиційного тертя на основі ортогонального клинового механізму з лінійними 
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пружними елементами з початковим натягом. 

Наведені результати лабораторних досліджень коливань на фізичній моделі БЕ 

з демпфером позиційного сухого тертя. При моделюванні розглядалися два режими: 

з раптово прикладеним навантаженням (імітація КЗ) і після скидання навантаження 

(розрив дуги). Еквівалентні статичні навантаження, що імітували режими КЗ, 

прикладались в розрахункових точках фізичної моделі за допомогою системи 

вантажів. Експериментальні вимірювання виконувалися для трьох комплектів 

ортогональних сталевих клинів з кутами 15°, 30° і 45° при однакових початкових 

умовах руху, силового навантаження, зусиль попереднього притиснення клинової 

пари і коефіцієнту сухого тертя. Встановлено, що темп загасань, амплітуда і частота 

коливань залежать від кута скосу клинів та значення попереднього натягу пружних 

елементів. 

У п’ятому розділі наведені результати натурних досліджень та 

інструментальних вимірів системи електродотримачів ДСП-50Н2 в умовах ПрАТ 

«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» з реєстрацією 

струму вторинної мережі, переміщення електрода і коливань електродотримача в 

горизонтальній площині з метою ідентифікації розрахункових моделей та одержання 

вихідних даних для аналізу динамічних явищ у роботі гідравлічного приводу 

механізму переміщення електродотримача і коливань електродів у горизонтальній 

площині. 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень розроблені 

рекомендації та технічні рішення, які передані ТОВ "УкрНДІЕлектротерм" для 

проектування і модернізації існуючих систем електродотримачів трифазних печей 

серії ДСП-50. Результати роботи у вигляді методів розрахунку механічної системи 

електродотримачів, фізичної моделі БЕ з гасителем коливань на основі 

ортогонального клинового механізму впроваджені у навчальному процесі 

Запорізької державної інженерної академії. 

Ключові слова: трифазна дугова сталеплавильна піч, електрод, балансирний 

електродотримач, стійка, гаситель коливань, коливання, амплітуда. 
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ABSTRACT 

 
Vlasov A.O. Improving mechanical system of the electrode holders of electric 

arc furnace to reduce electrodes vibrations. - Qualifying scientific work as the 

manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of technical sciences on 

specialty 05.05.08 - «Machines for metallurgical production». - Zaporizhzhia State 

Engineering Academy, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to issues of reduction of vibrations of the graphitized 

electrodes in the horizontal plane of the triangulated system of electrode holders three-phase 

electric arc furnace (EAF) by improving mechanical system of electrode holder (MSEH) 

due to using the new scheme of the balancing electrode holder (BEH) with hinged fastening 

of a current carrying sleeve on a load-carrying structure of a mobile rack of electrode-

positioning mechanism (EPM) and application of devices for vibration damping and also the 

rational choice dynamic parameters of a MSEH. 

The first chapter based on the literary overview of theoretical and experimental 

researchers analyzed a complex of problems related to electromechanical fluctuations of the 

EPM, which are arisen by the electrodynamic interaction of current-carrying circuits of a 

three-phase EAF, in particular vibrations and the destructions of graphite electrodes, have 

been analyzed. 

The mechanical characteristics of the graphite electrodes and the nipple joints of their 

sections and the reasons influencing the operating costs of the electrodes are considered. EPM 

constructions and the amplitude-frequency characteristics of their dynamic systems are 

considered. Established a connection of the stressed condition of the electrode and its nipple 

connections with the low-frequency oscillations of the electrode in the horizontal plane, which 

are related to the torsion deformations and mobile rack bending of EPM. 

The analysis of the main methods and some technical solutions for reducing the 

vibrations of the EAF electrodes are given. Based on the review of literary sources, the 

study of the operation experience of various types of the EAF electrode holders, practical 

information about their electrodynamic load and the characteristics of mechanical vibrations 
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of the electrodes, it has been established that the actual direction of improvement of the 

MSEH is the development and research of a new design of the electrode holder with hinged 

mounting of the sleeve to the movable rack, elastic elements and with oscillation damping 

devices. 

In the second section, general provisions and mathematical models of 

electrodynamic loading of current-carrying elements of EAF electrode holders are given. 

The analytical dependences for determining the coefficients of current-carrying circuits of 

interacting triangulated electron holders EAF-50Н2 are given taking into account the 

geometry of their location. The schematization of the electrodynamic load on the electrode 

holder of the extreme phase and the electrode in short-circuit modes between phases at 

maximum current are performed. 

The conditions of the strength of the graphite electrode and its nipple joints are 

considered, taking into account changes in the mechanical characteristics of the material 

under the influence of temperature. Calculated the range of boundary vibration accelerations 

of the head of the electrode holder in the function of the working length of the electrode 

under the condition of bending of the graphite electrode with the joint action of the 

maximum distributed electrodynamic load for different modes of the short-circuit and the 

forces of inertia is calculated. Proposed while resolving synthesis problem of the MSEH 

based on the vibration stability criterion to set the boundary limitation of the vibration 

characteristics of the electrode holder, taking into consideration the multifactorial non-

stationary external perturbation, the dynamic parameters of the system, and also for the 

performance of the conditions of the strength of the graphite electrode. 

The geometry of masses, dynamic parameters and kinetics of the oscillatory system 

of an electrode holder with a movable rank EAF-50N2 are considered. At frequency 

analysis of bending and twisting dynamic systems of the electrode holder, characteristic 

features that can be caused by increased vibroactivity at electrodynamic perturbation are 

established. 

The third section presents the study of the influence of design factors and dynamic 

parameters of the system of the BEH on the vibration activity indicators in transient 
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conditions under the action of non-stationary electrodynamic forces and in free vibration 

modes. The dynamic and mathematical model of the system of the BEH of the last phase 

EAF-50N2 is proposed. Suggested algorithm for calculating coordinates of the hinge 

location of the electrode holder and the rigidity of the elastic elements of the oscillator 

damper with the static action of the maximum electrodynamic forces (taking into account 

the type of short-circuit) on the elements of the current-carrying circuit of the electrode 

holder with the minimum deviation of the electrode attachment point from the starting 

position. 

The results of the comparative study of oscillations in the horizontal plane of the 

system of electrode holder EAF-50N2 and the system of the BEH are presented. Based on 

the developed mathematical model, the basic mechanisms of oscillations in the the BEH 

system under the influence of non-stationary electrodynamic disturbances are investigated. 

According to the results of simulation of the forced oscillations of the electrode in the BEH 

system in the conditions of sudden application of electrodynamic load for possible short-

circuit modes, taking into account changes in the dynamic parameters of the system and 

fading free oscillations after reducing the loading has been determined possibility to reduce 

the maximum amplitude of oscillations of the electrode in 1,43...1,71 times in comparison 

with amplitudes of oscillations of the electrode with a rigid fixing of a sleeve to a rack. 

In the fourth section, the construction of the mechanical system BEH and variants of 

its damping units are considered. A characteristic feature of the BEH construction is the 

presence of a hinged knot of the sleeve, which is located between the point of application of 

the resultant distributed electrodynamic forces of the current line of the sleeve and the head 

of the electrode holder, while creating a torque moment in a horizontal plane whose 

direction is opposite to the rotation of the rack of the electrode holder, allowing the sleeve 

to rotate the electrode in the opposite direction and reduce the deviation of the electrode 

from the initial position, that is, decreases the amplitude of the oscillations of the electrode 

in the horizontal plane. 

It is proposed to apply a dry-friction damper to quench oscillation of the sleeve in the 

horizontal plane in the BEH subsystem. The mathematical model of dynamic subsystem of 
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BEH sleeve with a dry friction damper based on an orthogonal wedge mechanism with 

linear elastic elements with initial tension is developed. 

The results of laboratory tests of oscillations on the physical model of the BEH 

system with a dry friction damper are presented. In the simulation two modes were 

considered: with a sudden applied load (imitating a short circuit) and after a load reset 

(bursting the arc). Equivalent static loads, which imitated short-circuit modes were applied 

at the design points of the physical model with the help of a cargo system. Experimental 

measurements were performed for three sets of orthogonal steel wedges with angles of 15°, 

30° and 45°, at identical initial conditions of motion, force loading, efforts of preliminary 

pressure of wedge steam and drying coefficient. It is established that the rate of attenuation, 

amplitude and frequency of oscillations depend on the angle of the sloping wedges. 

In the fifth section, the results of field studies and instrumental measurements of the 

system of electrode holders EAF-50N2 are presented under the conditions of 

«Dneprospetsstal Electrometallurgical Plant. A.M. Kuzmina» OJSC with the registration of 

the secondary current, the displacement of the electrode and oscillations of the electrode 

holder in the horizontal plane in order to obtain initial data for the analysis of dynamic 

phenomena in the hydraulic drive of the mechanisms for displacing the electrode holders 

and oscillations of the electrodes in the horizontal plane. 

According to the results of theoretical and experimental studies, recommendations 

and technical solutions have been developed, which have been transferred to 

«UkrNIIElectroterm» LLC for designing and upgrading the systems of electrode holders of 

three-phase furnaces of the EAF-50 series. The results of the work in the form of methods 

for calculating the mechanical system of electrode holders, the physical model of a BEH 

with an oscillation damper based on an orthogonal wedge mechanism are implemented in 

the educational process of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. 

Keywords: three-phase electric arc furnace, electrode, balancing electrode holder, 

rack, oscillation, damping, amplitude. 
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ВСТУП 

 
Актуальність роботи. У світовій практиці на багатьох металургійних і 

машинобудівних підприємствах в останні роки зберігається тенденція і зростає 

частка виробництва сталі в дугових сталеплавильних печах (ДСП) змінного струму. 

Дещо стримує розвиток електросталеплавильного виробництва висока собівартість 

сталі, де частка витрат на графітовані електроди досягає 15...20 % від усіх витрат на 

виробництво, при цьому біля 8% витрат електродів приходиться на поломки, які 

пов'язані зі згинальними, ударними та вібраційними навантаженнями. 

У тріангульованих системах електродотримачів надпотужних (більш 0,7 МВА 

на 1 т сталі) трифазних ДСП застосовують графітовані електроди, що зібрані із 

секцій з ніпельними з'єднаннями. Значні динамічні навантаження на струмоведучі 

елементи вторинної мережі надпотужних ДСП та електроди обумовлені підвищеною 

щільністю струму (до 30…35 А/см2), а також ударними струмами у режимах 

коротких замикань (КЗ). 

Динамічні навантаження електродів ДСП виникають при вертикальному 

переміщенні стійки електродотримача, упиранні в шихту та при дії 

електродинамічних сил на рукав електродотримача та електрод, які генеруються 

магнітними потоками, що створюються кожною електричною фазою. 

Електродинамічна взаємодія струмоподводів і електродів трифазних ДСП, 

збурює згинальні та крутильні коливання в системі «електрод - електродотримач - 

стійка», які приводять до просторового переміщення електродів. Це впливає на 

струм дуги, знижує середню активну потужність печі, порушує роботу системи 

автоматичного регулювання (САР) ДСП. Найбільшу небезпеку для міцності 

електроду та ніпельних з’єднань його секцій представляє вібраційне навантаження, 

яке має знакозмінний характер. Воно знижує характеристики міцності матеріалу, 

приводить до послаблення затягування ніпельних з'єднань секцій електродів, 

утворення тріщин та руйнування електродів. 

У зв'язку з високою питомою вартістю електродів в загальному кошторисі 

витрат на виробництво сталі в ДСП, важливою задачею сучасної електрометалургії 
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при освоєнні технологій матеріало- та енергозбереження є розробка технічних 

рішень, що спрямовані на зменшення витрат графітованих електродів. 

Тому слід вважати актуальними дослідження, що спрямовані на подальше 

вдосконалення механічних систем електродотримачів (МСЕ) ДСП для зменшення 

вібрацій електродів шляхом використання нових конструктивних рішень та 

раціональним вибором динамічних параметрів механічної системи 

електродотримачів, застосування пристроїв для демпфірування коливань 

металоконструкції, що несе електрод. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи пов'язана з напрямком наукової діяльності кафедри 

«Металургійного обладнання» Запорізької державної інженерної академії - 

«Розробка і впровадження високонадійного та ефективного металургійного 

обладнання». Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи «Розробка 

комплексних матеріалозберігаючих конструктивних та технічних заходів по 

зниженню витрат графітованих електродів на дугових сталеплавильних печах» 

(державна реєстрація № 0103U005867) при участі здобувача як виконавця. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування раціональних 

геометричних розмірів і динамічних характеристик механічної системи 

балансирного електродотримача (БЕ) ДСП на основі дослідження впливу 

нестаціонарного електродинамічного збурення на просторові механічні коливання у 

системі, що дозволяє вирішити задачі зниження динамічних навантажень на 

електроди за рахунок зменшення їх вібрацій у горизонтальній площині. 

Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: 

1) встановити граничні значення параметрів вібрації електродотримача та 

електрода при дії нестаціонарного електродинамічного збурення з урахуванням умов 

міцності графітованого електроду та його ніпельних з’єднань; 

2) розробити конструктивну схему та встановити раціональні геометричні 

параметри механічної системи БЕ з шарнірним кріпленням рукава до рухомої стійки 

та пружно-дисипативними опорними вузлами; 
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3) розробити комплекс розрахункових схем і математичного опису для 

дослідження амплітудно-частотних характеристик і динамічних властивостей 

механічної системи БЕ у перехідних режимах з урахуванням електродинамічного 

збурення та можливих видів КЗ у тріангульованій системі короткої мережі ДСП, 

зміни інерційних і пружних параметрів коливальної системи; 

4) обґрунтувати вибір раціональних динамічних параметрів механічної системи 

БЕ, що спрямований на зменшення вібрації електродотримача у горизонтальній 

площині при нестаціонарному електродинамічному збуренні та динамічних 

навантажень на електрод. 

Об'єкт дослідження: процес електродинамічного збурення механічних 

коливань системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі. 

Предмет дослідження: структурні, конструктивні та динамічні параметри 

механічної системи БЕ ДСП та їх вплив на вібрації електродів у горизонтальній 

площині при нестаціонарному електродинамічному збуренні. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження виконані з використанням 

фундаментальних закономірностей і аналітичних методів теоретичної механіки, 

динаміки механічних систем із пружними ланками, теорії коливань, теорії 

електричних апаратів. Імітаційне дослідження коливань електродотримачів 

виконувалося на основі розроблених математичних моделей за допомогою 

чисельних методів рішення диференціальних рівнянь з використанням ЕОМ. 

Експериментальні дослідження системи електродотримачів дугової сталеплавильної 

печі виконувалися на діючому устаткуванні з реєстрацією силових (методом 

тензометрії), кінематичних і вібраційних параметрів роботи механізмів і електричних 

параметрів ДСП за допомогою сертифікованої вимірювальної та реєструючої 

апаратури. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Отримав подальший розвиток теоретичний опис динамічних параметрів 

механічної системи електродотримача з рухомою стійкою. Вперше запропоновано 

призначати граничні обмеження параметрів вібрації рукава електродотримача з умов 
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міцності графітованого електроду та його ніпельних з’єднань з урахуванням зміни 

механічних характеристик їх матеріалів при дії температури. 

2. Вперше, для розробленої конструкції балансирного електродотримача з 

шарнірним кріпленням рукава до рухомої стійки на основі математичної моделі 

динамічної системи, теоретично обґрунтована можливість зменшення складових 

амплітуди коливань електродотримача у горизонтальній площині в 1,43...1,71 рази 

при заданому співвідношенні жорсткості елементів гасителя коливань рухливого 

шарніру рукава та крутильної жорсткості рухомої стійки, що відповідає робочій 

довжині електроду. 

3. Вперше, за умови заданого граничного значення амплітуди коливань 

електроду у горизонтальній площині, отримані аналітичні залежності для визначення 

раціонального значення координат розташування шарнірів рукава балансирного 

електродотримача та жорсткості пружного елемента гасителя коливань з 

урахуванням варіації максимального електродинамічного навантаження у можливих 

режимах коротких замикань, конструктивних параметрів рукава електродотримача 

та діапазону зміни крутильної жорсткості рухомої стійки. 

Практична цінність отриманих результатів. Запропоновано нове технічне 

рішення конструкції електродотримача ДСП з шарнірним кріпленням 

струмоведучого рукава та пружно-демпферними пристроями, що визнане винаходом 

(Патент на винахід №43610А Україна, Додаток А), метою якого є зменшення 

амплітуд коливань електродів в горизонтальній та вертикальній площині. 

Розроблено інженерну методику вибору місця встановлення пружно-

демпферних елементів механічної системи БЕ та раціонального визначення їх 

жорсткості і характеристики дисипації, з урахуванням динамічних параметрів 

електродотримача і заданого діапазону нестаціонарного електродинамічного впливу 

при зміні геометричних параметрів електродів, за умови коливань електроду в 

горизонтальній площині з мінімальними амплітудами. 

Вперше на основі комплексу теоретичних і експериментальних досліджень 

розроблені математичні моделі динамічної системи БЕ та алгоритми для 

імітаційного моделювання її коливань у горизонтальній площині при варіації 
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нестаціонарного електродинамічного збурення, що дозволяє визначити закони і 

режими коливань електрода з урахуванням динамічних параметрів системи у функції 

робочої довжини електрода та положення рухомої стійки МПЕ. 

Результати дисертаційної роботи у вигляді рекомендацій та технічних рішень 

були надані ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (акт узгодження доцільності впровадження 

науково-технічних розробок з модернізації системи електродотримачів трифазних 

дугових сталеплавильних печей від 05.10.2017 р., Додаток Б). Результати досліджень 

механічної системи електродотримачів трифазних ДСП впроваджені у навчальний 

процес у Запорізькій державній інженерній академії (акт впровадження у навчальний 

процес від 12.09.2018 р., Додаток В). 

Достовірність наукових результатів та висновків підтверджується 

коректністю постановки задач на підставі всебічного аналізу та узгодженності 

вихідних даних, застосуванням апробованих теоретичних методів з урахуванням 

загальноприйнятих чи обґрунтованих припущень. Обґрунтованість математичних 

моделей динамічних систем електродотримачів підтверджується збіжністю 

результатів імітаційного моделювання коливань електродотримача з 

експериментальними данними отриманими на діючій МСЕ ДСП-50Н2 та фізичній 

моделі БЕ. 

Особистий внесок здобувача. У дисертації не використані ідеї співавторів 

публікацій. Усі принципові теоретичні й експериментальні результати, отримані в 

дисертації, базуються на дослідженнях, проведених автором. Особистий внесок 

здобувача в публікаціях зі співавторами полягає в наступному: розробка динамічної і 

математичної моделі БЕ [1, 2]; дослідження шляхів зниження витрати електродів у 

ДСП [3]; розробка нової конструкції електродотримача з балансирною системою 

кріплення рукава і системою демпфірування просторових коливань електрода [4, 5]; 

дослідження причини руйнування графітових електродів і механічних коливань 

електродотримачів [6]; розробка методу розрахунку координати розміщення шарніра 

рукава БЕ і жорсткості пружних елементів гасителя коливань з урахуванням 

електродинамічних впливів збурення механічних коливань у тріангульованому 

струмоподводі ДСП [7]; дослідження впливу моменту сил тертя в шарнірних опорах 
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рукава БЕ на коливання електрода [8]. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися на: Міжнародній науково-технічній конференції “Вибрация машин: 

измерение, снижение, защита”, (м. Донецьк, 2003 р.); Х науково-технічній 

конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА (м. Запоріжжя,  

2005 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Надійність металургійного 

обладнання RME-2015» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); Міжнародній науково-

технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні 

ITTM 2017» (м. Дніпро, 2017 р.); Всеукраїнській науково-технічній конференції 

«Механіка машин – основна складова прикладної механіки» (м. Дніпро, 2017 р);  

ХІІІ та ХІV Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» 

(Варна, 2017-2018 р.); Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та 

освіті. Європейський досвід» (м. Відень, 2017 р.); Міжнародній науково-технічній 

конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні ITTM 2018» 

(м. Дніпро, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Підвищення 

ефективності піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 

комплексів». (м. Дніпро, 2018 р.); об'єднаному науковому семінарі механіко-

машинобудівного факультету Національної металургійної академії України та 

Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 18 наукових працях, в числі 

яких 8 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ДАК МОН України, 2 з 

яких опубліковані у виданнях, що індексуються у науково-метричній базі Index 

Copernicus, 1 патент України, 9 матеріалів праць і тез науково-технічних 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів з 

висновками по кожному розділу, загальних висновків, переліку використаних 

літературних джерел (128 найменування, з урахуванням публікацій автора)  

та 3 додатків. Загальний обсяг роботи складається з 185 сторінок і містить:  

64 рисунка та 9 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1  

Аналіз конструкцій і огляд досліджень систем електродотримачів ДСП 

 
Основною задачею електрометалургії є виробництво високоякісної сталі при 

мінімально можливих витратах. Сучасні світові тенденції в технології виробництва 

сталі в основному базуються на широкому використанні дугових сталеплавильних 

печей змінного (ДСП) і постійного струму (ДППС) [9, 10, 11, 12, 13]. 

В останні роки зберігається тенденція виробництва сталі на надпотужних 

(більш 0,7 МВА на 1 т сталі) ДСП середньої (від 10 до 50 т) та великої (більш 100 т) 

місткості [14]. В Україні за останні 10 років введено в дію дві надпотужних печі: 

ДСП-50 на Ново-Краматорському машинобудівному заводі (НКМЗ) та ДСП-180 на 

заводі «ІнтерпайпСталь». 

Ведуча роль у проектуванні і виготовленні надпотужних трифазних ДСП на 

Україні належить НКМЗ (ДСП-50, ДСП-100 [15]), ВАТ «УкрНДІЕлектротерм», серед 

закордонних фірм виробників - ВАТ «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» (Росія), Danieli (Італія), 

STG Group S.P.A (Італія), SMS Siemag (Германія), Siemens VIA (Австрія) та ін. 

Експлуатація надпотужних ДСП, зі збільшенням потужності трансформаторів 

до 1,0…1,5 МВА/т, вимагає корінного поліпшення якості графітованих електродів 

(діаметром 500, 555, 610 мм), що пов’язано з підвищенням припустимої щільності 

струму від 15...20 до 30...32 кА/см2, збільшенням механічної міцності та термічної 

стійкості електродів, а також зниженням питомого електричного опору [11, 16]. 

Вартість шихтових матеріалів і велика витрата електроенергії при виробництві 

визначають високу вартість спеціальних графітованих електродів для надпотужних 

печей [17] (в останні роки 3000...7000 доларів США за 1 т). В трифазних ДСП частка 

витрат на електроди досягає 15...20% усіх витрат на виробництво сталі [13, 18]. У зв'язку 

з високою питомою вартістю графітованих електродів у загальному балансі витрат на 

виробництво сталі в ДСП, важливою задачею сучасної електрометалургії України для 

подальшого зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції є 

впровадження технічних та технологічних рішень, що спрямовані на зниження витрати 

графітованих електродів. 
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1.1 Основні причини витрати графітованих електродів 

 

Для надпотужних трифазних ДСП [10, 11] широке поширення одержали 

графітовані електроди складені з 2, 3 або 4-х циліндричних секцій довжиною  

1,8…2,7 м з ніпельним різьбовим з'єднанням секцій.  

Процеси, які визначають витрату електродів, поділяють на безперервні 

(окислення та ерозія поверхні, сублімація) та періодичні (обламування робочої 

частини, а також відколи через теплові та механічні удари). 

Для зниження безперервної витрати електродів застосовують захисні покриття 

поверхні, металізацією або інші методи, а також роботу ДСП на довгих дугах з 

відповідним зниженням сили струму, що знижує витрати графіту на робочій ділянці 

електроду, а також поєднання довгої дуги з пінистим шлаком, що перешкоджає 

ерозії графіту бризками рідкого металу та забезпечує стабільніше горіння дуги. 

Витрата графітованих електродів на 1 т сталі при її виробництві у ДСП 

залежить від якості електродів, технологічних режимів плавлення, місткості й 

потужності печі та інших причин. Так за даними [19] для печей середньої місткості 

(до 50 т) витрати графітованих електродів складають 10...13 кг/т та на печах великої 

місткості (більш 100 т) - 5...7 кг/т. За іншими джерелами витрати графітованих 

електродів складають 1,5…3,2 кг/т [11] або 4...9 кг/т [20]. Баланс відносних витрат 

графітованих електродів ДСП подано у таблиці. 1.1. 

Періодичні процеси, які визначають витрату електродів, сприяють збільшенню 

непродуктивних простоїв та попаданню шматків графіту до розплаву, що знижує 

якість сталі й ефективність роботи ДСП. 

Сумарну витрату електродів ДСП можна представити у вигляді двох додатків, 

перший - який корелюється зі зміною експлуатаційних параметрів плавлення, другий 

- визначається випадковими факторами і механічними навантаженнями [21]. 

З випадкових факторів найбільш важлива причина підвищеної витрати 

електродів від поломок є погана якість шихти, до якої можуть випадково попадати 

різні неструмопровідні складові. Система переміщення електродів нечутлива до 



 24 

появи перешкод на шляху електрода, тому продовжує опускати електрод після 

упирання на поверхню не струмопровідної складової шихти. Якщо розташування 

поверхонь цих неметалічних включень відносно вертикальної вісі не є нормальним, 

то електрод, який сковзає по поверхні не струмопровідного шматка, згинається й у 

результаті руйнується в ослабленому перерізі електрода або ніпельного з'єднання 

його секцій [22, 23]. 

Таблиця 1.1 

Баланс відносних витрат графітованих електродів ДСП [6] 
 

Статті витрати графітованих електродів % 

Окислення бічної поверхні за дії температури  37,7 

Термомеханічне руйнування та знос 35,2 

Емісія за дією електричного поля 9,9 

Окислення торцевих частин 6,7 

Руйнування графіту рідким металом 2,9 

Поломка від ударних та згинальних навантажень 7,6 
 

В дослідженні [24] на ДСП-100 ВАТ «Білоруський металургійний завод» 

зазначено, що зростання кількості поломок графітованих електродів ∅600 мм і 

перевищення питомої витрати над середньостатистичними значеннями пов’язано з 

кліматичними факторами. Кількість поломок електродів в місяць складає від 2 до 10, 

при цьому збільшення поломок (до 30%) відбувається в зимові місяці, що також 

пов’язано з якістю шихти. 

Причиною поломок електроду також може бути обвалення нерозплавлених 

великогабаритних шматків шихти при проплавленні циліндричних колодязів, при 

цьому відбувається удар і критичний вигин електрода і як правило поломка 

ніпельного з'єднання. 

Одним з важливих факторів руйнування електродів є вібраційне навантаження 

з амплітудами які перевищують граничні значення за умови міцності матеріалу [6]. 

Коливання струму дуги, завдяки електродинамічній взаємодії струмоподводів і 

електродів сусідніх фаз, приводять до просторових механічних коливань електродів. 
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При сильних та довготривалих вібраціях електродів попередньо затиснуті ніпельні 

з'єднання секцій розкручуються, порушується контакт, з'являються зазори, що 

впливає на електричні параметри електроду, його термічний режим та може 

викликати руйнування електродів в зоні ніпельних вузлів. Руйнування електродів 

також можливо при раптовому прикладанні електродинамічного навантаження при 

коротких замиканнях (КЗ) в трифазній системі електродів. 

Електроди є елементами складної мехатронної системи ДСП, що включає 

механізми переміщення електродів (МПЕ) з індивідуальним приводом різних типів, 

коротку струмоведучу мережу електродотримачів та систему автоматизованого 

регулювання (САР), які пов'язані прямими та зворотними динамічними зв'язками.  

В цій системі графітований електрод при плавці піддається комплексному 

механічному, електродинамічному та термічному навантаженню, що впливає на 

складний напружений стан і міцність матеріалу електрода та його конструктивних 

елементів. 

Механічні навантаження на електроди обумовлені силою тяжіння та 

експлуатаційними факторами: прискореннями під час розгону та гальмування МПЕ, 

нестаціонарними електродинамічними зусиллями в трифазній системі 

електродотримачів, що викликає вібрацію електродів; електродинамічними ударами 

при коротких замиканнях (КЗ), ударами під час обвалів шихти, згинаючими 

навантаженнями при упорі в струмонепровідну шихту [25], дією температурного 

градієнта у поздовжньому та радіальному напрямах; термічними ударами при 

охолодженні під час підйомів; відмінністю коефіцієнтів теплового розширення 

матеріалу ніпеля та електроду. Крім того напружено-деформований стан електроду 

також обумовлений вихідними параметрами при збиранні електродної свічки - 

напруженням у вузлі різьбових ніпельних з’єднаннях секцій при їх згвинчуванні та 

концентрацією напружень. 



 26 

1.1.1 Механічні властивості та міцність графітованих електродів 

 

В системі електродотримачів трифазних надпотужних ДСП застосовують 

графітовані електроди діаметрами від 500 мм до 710 мм, які складені з секцій з 

ніпельними з'єднаннями, що виготовлені за ГОСТ [26, 27, 28, 29] або технічних 

вимог фірм виробників [30]. 

Графіт являє собою неоднорідний анізотропний матеріал, фізичні та механічні 

(рис. 1.1) властивості якого залежать від температури. Розподіл температури 

матеріалу по довжині електрода і його перетину пов'язано зі складним 

електротермічним і зовнішнім тепловим впливом [31]. 

У роботі [32] відзначається, що пророкування динамічного поводження 

електродів ДСП, досить складно через декілька накладених фізичних явищ, 

особливо на першій стадії процесу плавлення при утворенні колодязів. Відзначено, 

що несподівані розриви електродів часто спостерігаються унаслідок вібрації. Зміна 

жорсткості матеріалу графітованого електрода по його довжині, що обумовлено 

розподілом температури, також небезпечно при вертикальному регулюванні 

положення електрода, коли воно застосовується занадто швидко і збуджує згинальні 

форми коливань електрода. 

В даний час характеристики міцності електродів і їхніх з'єднань визначаються 

теоретично. При розрахунках використовують граничні величини опорів матеріалу 

на стиск, розтягування, вигин, що отримані при лабораторних дослідженнях зразків 

графітованих матеріалів відповідно до нормативних документів [33]. Деякі механічні 

характеристики матеріалу електрода та ніпеля, що використовують у надпотужних 

ДСП наведені у таблиці 1.2 та 1.3. За даними [27] для електродів діаметрів 500...750 

мм значення допустимого напруження при згинанні для ніпеля (18 МПа) більш ніж у 

1,06...2,77 рази відрізняються відповідно до марки електроду. 

У дослідженнях ВАТ «Укрграфіт» [34] для оцінки експлуатаційної 

тріщиностійкості електродів при впливі термічних і механічних напружень 

використовуються додаткові дослідження матеріалу електрода на ударну в'язкість. 
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Механічні напруження, які виникають в електроді, залежать від значення, 

форми та часу дії зусиль, їх періодичності і частоти, а також точки прикладення 

результуючого зусилля. Для аналізу напруженого стану і визначення небезпечних 

перерізів електрода всі механічні характеристики матеріалу графітованого електрода 

повинні бути прийняті з урахуванням розподілу температури в тілі електрода при 

плавці, концентрацій напружень в ніпельному з'єднанні, умов складання секцій 

електрода (табл.1.4), впливу зміни температурного та електричного режиму. 

Експериментальними дослідженнями [35] міцності графітованих електродів 

∅710 мм встановлено, що в умовах статичного центрального розтягування і 

згинання за нормальних температурних умов, руйнування відбувається по 

ослабленому перерізу ніпельного з'єднання електрода в зв'язку з концентрацією 

напружень в матеріалі, тому рекомендовано вводити до характеристик міцності 

матеріалу електрода понижуючий коефіцієнт умов роботи при розрахунку на осьове 

розтягування (k1 = 0,5) чи в комбінації з вигином (k2 = 0,35). Однак в даній роботі не 

наведені характеристики втомної міцності матеріалу електрода, що не дозволяє 

виконати оцінку міцності в широкому діапазоні знакозмінного навантаження, а 

також при термічному впливі на електрод. 

Відомі дослідження [36, 37] першої форми згинальних коливань електрода з 

урахуванням і без урахування термомеханічного ефекту, де відношення деформації 

згину вільного кінця електроду при розподілу робочих температур по його довжині 

до деформації за нормальних температурних умов складає 2,08. 

 
1.1.2 Експлуатаційна стійкість ніпельного з'єднання графітованого електрода 

 

Поломки електродів частіше спостерігають в умовах розвиненої конусності 

електроду, що є характерним для тривалого періоду рафінування металу, коли 

швидкість витрати бічної поверхні перевищує швидкість витрати робочої частини, а 

також в умовах інтенсивного електродинамічного навантаження механічної системи 

електродотримачів при проплавленні колодязів у шихті. 
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Таблиця 1.2 

Середні значення межі міцності при вигині і розтягненні графітованих електродів  
і ніпелів (ЕГОО, ЕГООА, ЕГО, ОГОА, ЕГ, ЕГП) за ГОСТ 4226-80 [26] 

Межа механічної міцності електродів, МПа,  
не менш Діаметр, мм 

при вигині при розтяганні 

електрода 450...555 6,4 2,9 
ніпельної заготовки 250...300 11,8 5,8 

 

Таблиця 1.3 
Властивості графітованих електродів для змінного струму виробництва  

SGL CARBON GROUP (США) [38] при нормальній температурі 
Діаметр електроду, мм Найменування  

параметра 300...450 500...600 
Щільність, г/см3 1,66...1,73 

Межа міцності при вигині, МПа 10...16 9...14 
Модуль Юнга, ГПа 9,1 12,0 

 
 

Таблиця 1.4 
Крутні моменти, що рекомендуються для згвинчування секцій електродів 

за ГОСТ Р 56973-2016 [29] та SGL CARBON GROUP (США) [38 ] 

Діаметр електрода, мм 500 550 600 650 700 

[29] 1,3...1,7 1,7...2,5 2,3...3,0 3,0...5,0 5,0...6,0 Крутний  
момент, кНм [38] 2,5 3,5 4,0 - 6,0 
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Рисунок 1.1 Відносний модуль пружності і межа міцності при вигині для графіту у 

функції температури (дані SGL CARBON GROUP [38]) 
Торцеві періодичні втрати електроду, які обумовлені термічною, механічною 
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та хімічною діями на його нижню частину, характеризуються створенням відколів, 

поперечних і поздовжніх тріщин. Це веде до збільшення механічних навантажень і 

послабленню нижнього ніпельного вузла при цьому також порушуються контактні 

властивості ніпельного вузла, які визначаються точністю механічної обробки 

елементів різьбового з’єднання секцій електродів та їх попереднім натягом. Все 

вищезазначене приводить до погіршення міцності ніпельного з’єднання та веде до 

обламування нижньої частини електроду. Втратам електродів сприяють нестійкий 

режим роботи ДСП та інтенсивна вібрація механічної системи електродотримачів та 

електродів. 

Міцність ніпельного з'єднання є визначальною для безаварійної роботи 

електродної свічі. Матеріали ніпеля й електрода можуть мати дуже різні, анізотропні 

і залежні від температури термічні, механічні й електричні властивості, що 

приводить до сильно нелінійного напруженого стану. Крім того на розподіл і 

величини напружень у ніпельному з’єднанні можуть впливати допуски обробки 

різьблення ніпеля та ніпельного гнізда електроду [39]. 

У роботі [17] наведено, що при роботі ДСП температура робочого кінця 

графітованого електрода може досягати 4000°С (температура сублімації графіту), 

при цьому температура електрода біля вузла його затиснення у електродотримачі 

може бути до 500°С. Зазначено, що у ДСП-100 ділянка електрода, що нагрівається, 

може мати довжину до 6 м. 

Однією з основних причин поломок електродів при великих струмах у 

надпотужних ДСП є перевантаження ніпельного з’єднання від теплового 

розширення. У роботі [40] показано, що механічні напруження в ніпельному 

з'єднанні електрода можуть сягати 60% від межі міцності матеріалу електрода, що є 

однією з основних причин частих поломок електродів трифазних ДСП у період 

розплавлювання шихти та утворення колодязів. Найбільш критичним є найближче 

до електродотримача ніпельне з'єднання [17, 35]. 

В літературі є багато технічних рішень і патентів по зміні конструкції 

ніпельного з'єднання секцій графітованих електродів і технологічних прийомів, 

спрямованих на підвищення та забезпечення втомної міцності з'єднання, причому 
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зміни стосуються як технологічних методів зборки електродної свічі [29], так і 

конструктивних змін елементів ніпельного з'єднання та геометричних параметрів 

різьблення [41]. 

У роботі [42] розглянуто нарізне сполучення секцій електрода і на підставі 

досліджень Герхарда Юнкера [43] встановлено, що високі механічні навантаження і 

вібрації, що діють на електрод ДСП, можуть привести до ковзання фланців з'єднаних 

електродних секцій по відношенню один до одного, у напрямку, перпендикулярному 

вісі електрода, що приведе до розкручування й ослаблення затягування різьбленого 

сполучення ніпельного вузла. Якщо стискаючі сили на контактних поверхнях 

сусідніх секцій електрода в з'єднанні ослаблені, то торцеві поверхні електрода 

можуть бути фізично відділені один від одного. У цьому випадку весь електричний 

струм буде проходити через різьбові контакти ніпеля, що приводить до 

екстремального перегріву, високим тепловим напруженням, швидкому окислюванню 

і можливій втраті частини електрода, що залишилася нижче ніпельного з’єднання. 

Для усунення цих недоліків у нарізному сполученні фірмою SGL CARBON 

Group [44] пропонується змінити профіль різьблення ніпеля з метою перерозподілу 

зусилля затягування на більшу кількість витків і збільшення складової сили в 

радіальному напрямку. 

 
1.2 Конструкції механічних систем електродотримачів ДСП 

 
Ефективна робота потужних ДСП залежить від конструкції механічної системи 

електродотримачів. До струмоведучих елементів електродотримачів пред'являються 

наступні вимоги [45]: 

• підведення з мінімальними втратами до електрода струму, сила якого на 

надпотужних печах великої місткості складає до 100 кА; 

• опір тепловим навантаженням, що обумовлені дією струму і теплопередачею 

від розплаву, нагрітих газів з печі і графітованих електродів. 
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Сучасні конструкції короткої мережі потужних ДСП використовують 

триангульовану схему де на всіх ділянках, від виводу шин трансформатора до 

голівок електродотримача, у поперечному перерізі струмоподводи всіх трьох фаз і 

електроди розташовуються по вершинах рівностороннього трикутника [11, 46]. Така 

схема забезпечує мінімальне коливання потужності по фазах, крім того у такій схемі 

динамічні коливання електродів за рахунок електродинамічної взаємодії елементів 

короткої мережі менші у порівнянні з частково триангульованою системою. Відомо, 

що важливим параметром конструкції триангульованої системи електродів ДСП, 

який впливає на електродинамічне навантаження електродо-тримачів та відповідно 

вібрацію електродів, є діаметр розпаду електродів [47]. 

За результатами експериментального дослідження [48] надпотужної ДСП-50 

при збільшенні відстані між тріангульованими трубошинами з 250 мм до 700 мм 

зменшились амплітуди коливань електрода в горизонтальній площині, що 

обумовлені крутильними і згинальними коливаннями системи електродотримача, які 

відповідно склали 2 мм і 1,5 мм. 

У сучасних трифазних ДСП застосовують дві конструкції триангульованих 

систем електродотримачів із зовнішнім розташуванням трубошин на рукаві 

електродотримача (рис.1.2) і несучими струмопровідними рукавами (рис.1.3). 

Конструкції електродотримачів з мідними струмоведучими трубошинами, 

ізольованими від несучих рукавів (рис.1.2), не повною мірою відповідають 

вищевказаним вимогам, тому все більше застосування в закордонних і вітчизняних 

печах одержують електродотримачі зі струмопровідними несучими рукавами 

(рис.1.3) [49, 50]. Особливістю цієї конструкції є сполучення електричних, 

механічних і теплообмінних функцій в одному вузлі - несучому рукаві зі 

струмоведучою зовнішньою поверхнею та водяним охолодженням. 

Системи струмопровідних електродотримачів різних типів для потужних ДСП 

виготовляють такі фірми як ВАТ «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» (Росія), Brar 

Elettromeccanica Srl (Італія), Tenova Inc. (США), FLOHE (Німеччина),  

BSE (Німеччина), ARC.ITEK (Франція) та інші. 
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По даним НПО «Элотерм» (Росія) [50] для печей середньої місткості 

застосування струмоведучих рукавів з біметалу (сталь - мідь) підвищує масу 

електродотримача на 19%, застосування алюмінієвих струмопровідних рукавів 

дозволяє знизити масу на 45% у порівнянні з конструкцією стального 

електродотримача з мідними трубошинами. 

У процесі експлуатації електродотримачів зі струмопровідним рукавом на 

металургійних підприємствах Росії були виявлені наступні особливості та недоліки 

[51]: 

- рукава електродотримачів прямокутного перерізу з товстолистової вуглецевої 

сталі, що плаковані зовні струмонесучим шаром міді методом «зварювання 

вибухом», мають підвищену масу сталі, складні і дорожчі у виготовленні (у 3,5 рази 

у порівнянні з трубошинами) та експлуатації; 

- електродотримачі з струмоведучими рукавами - мають високу жорсткість, що 

приводить при експлуатації до резонансних віброколивань у вертикальній і 

горизонтальній площинах, що викликає напруження втоми і прискорене руйнування 

мідного струмонесучого шару, а також часті поломки електродів; 

- зміцнення конструкції електродотримачів для зниження амплітуд коливання 

та елементів конструкції печі, що сполучаються з ними, (стійок, напрямних роликів 

та ін.) збільшує власну частоту коливань в діапазоні від 30 Гц до 50 Гц, що зближує 

їх з частотою електродинамічного збурення; 

- автоколивання, що відбуваються на власній частоті механічної системи, 

одночасно впливають на роботу струмонесучих елементів електропечі, викликають 

коливання і несинусоїдальність струму, явище «флікер-ефекту» (миготіння), 

знижують надійність роботи ДСП; 

- паралельне розташування електродотримачів (рис.1.4, а) і їхнє зближення в 

конструкції печі понад визначену межу при тріангуляції струмоподвода приводить 

не до поліпшення, а до погіршення симетрування фаз; 
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а)  

б)  
 

в)  
Рисунок 1.2 - Електродотримач (а) з трубошиною, тріангульована система 

електродотримачів (б), електродотримачі із зовнішнім розташуванням трубошин (в) 

[52]: 1 - гнучкий кабель; 2 - трубошина; 3 - кронштейн; 4 - голівка 

електродотримача; 5 - хомут; 6 - електрод; 7 - електрична ізоляція; 8 - рукав 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 1.3 - Електродотримач (а) зі струмопровідним рукавом і 

тріангульована система (б, в) електродотримачів ДСП-50 (конструкції НКМЗ [15]):  

1 - гнучкий кабель; 2 - струмопровідний рукав; 3 – голівка електродотримача;  

4 - хомут; 5 - електрод; 6 - електрична ізоляція 
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- зменшення розпаду електродів, значно збільшує кількість поломок 

електродів, і приводить до ускладнення та спеціального конструктивного виконання 

головної частини електродотримачів крайніх (1-ї і 3-ї) фаз, с бічними консолями 

(рис.1.4, б) з їхньої зовнішньої сторони, тобто виконаними в дзеркальному 

відображенні, різних по виготовленню не тільки в порівнянні із середньою (2-ю) 

фазою, але і між собою. 

а)  б)  

Рисунок 1.4 - Тріангульована система електродотримачів з паралельним 

розташуванням струмопровідних рукавів (а), бічні консолі (б) крайніх фаз 

 
1.3 Впливи, що збурюють коливання електродів та основні навантаження 

електродотримачів ДСП 

 
Характер електродинамічних сил, що виникають в системі електродотримачів 

ДСП і впливають на елементи її конструкції й електроди, залежить від зміни в часі 

їхніх струмів, геометричних параметрів і конфігурації вторинного струмопідводу 

(трубошин і електродів), магнітних властивостей середовища, що оточує 

струмоведучий контур. 

ДСП значну частину періоду розплавлювання працює при несиметричних 

режимах, де унаслідок зв'язаності регульованих величин порушуються нормальні 

умови горіння дуги в одній з фаз печі, що викликає зміну струму не тільки цієї фази, 

але і двох інших [53]. При дослідженнях обирають найбільш ймовірні несиметричні 

режими електродинамічного навантаження короткої мережі при: зміні струму однієї 
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фази (від холостого ходу до короткого замикання) при переміщенні електрода і 

горінні дуг інших фаз; двофазних коротких замикань при горінні однієї дуги; 

трифазних коротких замикань. 

Максимальні значення електродинамічних сил, що діють на електроди, 

можуть, досягати значних величин (20...30 кН) особливо для надпотужних печей 

великої місткості при струмах КЗ (для ДСП-200 більш 100 кА), але завдяки низьким 

власним частотам система електродотримачів не реагує на миттєві зміни параметрів 

електромагнітного поля. Тому небезпечним є тривалий режим КЗ та вібраційні 

впливи на електроди, що виникають через механічні коливання системи 

електродотримачів у полі електродинамічних сил, які можуть порушувати задані 

закони руху системи керування електричним режимом печі і породжувати 

нестійкість процесів регулювання потужності, що поряд з можливими поломками 

електродів приводить до збільшення тривалості плавлення твердої завалки. 

Експериментальними дослідженнями в силових електричних мережах  

ДСП-12Н3, ДСП-50 ЗАО НКМЗ встановлено [54], що всі електричні процеси мають 

випадковий характер і підкоряються закону ймовірності Гаусса. При цьому інтервали 

частот флуктуацій електричних параметрів збігаються з інтервалами власних частот 

коливань рухливих елементів короткої мережі ДСП. 

Відомо [40, 55], що при коливаннях електродів відбувається модулювання 

сили струму дуг частотою близької до власних частот механічної системи 

електродотримача. Амплітуда цієї низькочастотної модуляції струму визначається 

величиною амплітуд коливань електродів. Особливо інтенсивні коливання системи 

електродотримачів виникають на початку розплавлювання шихти при проплавленні 

колодязів. 

Складним питанням при аналізі вібраційної надійності системи 

електродотримачів є зв'язок амплітуд коливань електродотримача та пришвидшень в 

точці закріплення електроду з граничними згинальними деформаціями електроду 

при дії електродинамічного збурення у короткій мережі, сили тяжіння, інерційного 

навантаження при вертикальному переміщенні при плавці та термічного стану 
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електроду по його довжині. Також в літературі не достатньо інформації про вплив на 

розрахункову схему навантаження електроду вузла ущільнення в склепінні печі. 

Навантаження механічних систем електродотримачів обох типів (рис.1.2 і 

рис.1.3) можна поділити на статичні і динамічні. Статичні навантаження обумовлені 

гравітаційними силами, що пропорційні масі електродів і металоконструкції рукавів, 

включаючи масу закріплених на них струмоведучих елементів, охолоджувальної 

системи з урахуванням маси води. Динамічні навантаження виникають при нахилі 

печі, при вертикальному переміщенні електродів, при упорі електродів у тверду 

шихту та з інших причин, і у першому наближенні можуть бути прийняті 

однаковими для обох типів електродотримачів. 

В роботі [49] зазначено, що електродинамічні зусилля, які виникають у 

струмоведучих елементах електродотримачів обох типів на ділянці рукава, при 

рівності їхніх абсолютних значень, впливають на механічну міцність несучих 

елементів тому, що трубошина звичайного не струмоведучого рукава (рис. 1.2) має 

менше значення периметру, площі і моменту інерції поперечного перерізу і 

відповідно меншу згинальну жорсткість і момент опору перерізу. 

Несучі рукава електродотримачів з трубошинами (рис.1.2) піддаються 

додатковому впливу крутного моменту електродинамічних сил, відносно 

поздовжньої вісі, який становить: 

ед
M f L h= ⋅ ⋅ ,       (1.1) 

де fед - рівномірно розподілене електродинамічне зусилля на трубошину;  

L - довжина трубошини; h - відстань між трубошиною і несучим рукавом. 

Максимальне питоме електродинамічне зусилля, що приходиться на 

струмоведучі елементи трубошини чи струмопровідного рукава для середньої фази, 

при трифазному КЗ дорівнює [49]: 

2

у7

эд.max ф

I
f 1,73 10 k

a

−= ⋅ ⋅ ⋅ ,     (1.2) 

де a  – середня відстань між провідниками сусідніх фаз; Iу – ударний струм 

трифазного КЗ; kф – коефіцієнт форми провідника, що має значення 1...1,5. 
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Для електродотримачів з трубошинами дія електродинамічних зусиль викликає 

вібрацію трубошин і руйнування електричної ізоляції, розташованої між ними і 

несучим рукавом [49]. 

У літературі немає аналітичного вирішення задачі визначення найбільш 

несприятливого розташування елементів короткої мережі ДСП за критерієм 

максимального електродинамічного впливу на електродотримач та електрод. 

 
1.4 Аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень 

електромеханічних коливань систем електродотримачів ДСП 

 
Дослідженню електромеханічних коливань систем електродотримачів, 

розрахунку та удосконаленню конструкцій електродотримачів і МПЕ ДСП 

присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених: О.І. Сапко, А.Я. Жука,  

М.В. Коваля, В.К. Тарасова, М.І. Гасика, В.С. Куцина, Л.П. Горевой (Елмановой), 

А.В. Грезиной, Р.А. Бікєєва, B.C. Чередниченко, Н.Б. Теслі, А.І. Панкратова,  

А.В. Лютой (Афанасьевой), О.Ю. Лозинського, Я.Ю. Марущака, Я.С. Паранчука, 

А.П. Кушніра, О.В. Кутакова, J. Ehle, K. Timm, B. Remus, H. Knapp, R.E. Gerhan,  

Y. Krotov, N. Lugo та ін. При аналізі динаміки конструкції електродотримачів, 

міцності електрода та його ніпельних з'єднань в останні роки широко застосовуються 

сучасні чисельні методи моделювання на основі методу скінчених елементів, що 

відображено в роботах E. Brusa, E. Franceschinis, S. Morsut, дослідженнях Danieli, 

SMS Siemag та ін. 

У вітчизняній та іноземній літературі останнім часом бракує даних по 

конструкціям нових систем електродотримачів потужних трифазних ДСП, їх 

технічним характеристикам, методикам розрахунків на міцність та динамічну 

стійкість. Це пояснюється комерційними секретами фірм виробників обладнання і 

фірм, що експлуатують це обладнання; складністю теоретичних розрахунків, як 

технологічних, що пов'язані з електродинамічними взаємодіями в мехатронній 

системі електродотримачів ДСП, так і розрахунків, що визначають технічну 

надійність деталей, вузлів і механізмів; унікальністю конструкцій систем 
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електродотримачів для кожної ДСП; труднощами використання експериментальних 

даних і емпіричних залежностей при настроюванні і виборі режимів роботи 

механічної системи електродотримачів та МПЕ. 

 

1.4.1 Огляд теоретичних досліджень системи електродотримачів як складної 

електромеханічної коливальної системи з пружними нелінійними ланками і 

нестаціонарним електродинамічним збуренням 

 
ДСП представляє потужну (більш 125 МВА) трифазну електричну установку, у 

якій електричні дуги змінного струму горять між графітованими електродами і 

розплавленим металом. Для скорочення тривалості періоду розплавлювання і 

підвищення продуктивності печі необхідно вводити в піч максимально можливу 

електричну потужність. Інерційність і пружність ланок МПЕ, а також зазори у 

механічній системі електродотримачів погіршують умови підтримки заданого 

електричного режиму [48, 56]. 

Система електродотримачів ДСП є складною мехатронною системою зі 

зворотними зв'язками, де основними є механізми вертикального переміщення 

електродів і САР. Просторові механічні коливання в системі «електродотримач - 

електрод» при дії електродинамічного навантаження впливають на електричні 

параметри короткої мережі трифазної ДСП і в цілому на енергетичні витрати при 

плавці, а також можуть викликати руйнування електродів. 

У роботах Ремуса і Тимма [55, 57] механічна система електродотримача з 

електродом представлена у виді Г-образної моделі з двох балок, де при аналізі 

просторових коливань електрода враховані згинальні жорсткості електродотримача й 

електрода. Двобалочна механічна модель [55] збурювалась розподіленим 

електродинамічним навантаженням, що прикладалось до електрода. Вплив 

крутильних коливань рухомої стійки електродотримача, а також нелінійну 

характеристику опорного вузла стійки в цій моделі не розглядали. Відзначено, що 

електроди й електродотримачі крайніх фаз здійснюють в основному бічні коливання, 
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а система середнього електродотримача здійснює коливання у вертикальній 

площині. 

У роботі [48] для дослідження амплітуди змушених коливань електрода в 

горизонтальній площині динамічна модель електродотримача приведена до 

одномасової крутильної системи з урахуванням крутильної жорсткості стійки та 

прийнятим декрементом загасання коливань 0,19. 

Теоретичні дослідження систем електродотримачів ДСП як складних 

електромеханічних коливальних систем наведені в роботах [19, 23, 40, 58, 59]. 

У роботах [40, 60, 61] ДСП ідентифікована як електромеханічна система  

(рис. 1.8, а), яка здатна до самостійного збурення автоколивань електричного 

режиму і коливань механічної системи електродотримачів та елементів короткої 

мережі; вказано, що електромеханічні коливання - невід'ємна властивість системи 

електродотримачів ДСП, що обумовлено комплексом електричних і механічних 

характеристик. Деякі узагальнені схеми ДСП, як об'єкта зі взаємозалежними 

коливальними контурами надані на рис.1.5. 

Відомо [62, 63], що автоколивання виникають у системах з нелінійними 

властивостями елементів при відсутності зовнішнього періодичного впливу. При 

цьому нелінійність може бути притаманна як параметрам коливальної системи, так і 

характеристикам ланцюга зворотного зв'язку. Автоколивання відбуваються тільки 

при наявность зовнішнього джерела енергії і коливальний характер добору енергії 

від джерела керується самим рухом системи. У деяких випадках автоколивання 

носять майже гармонійний характер і завжди відбуваються з частотою власних 

коливань системи [64]. У роботі М.В. Коваля [65] динамічна система ДСП 

представлена у вигляді схеми зі зворотним зв'язком, де математична модель включає 

рівняння пружної системи електродотримача і рівняння динаміки перехідних 

процесів в електричному контурі печі, при цьому електродинамічні сили є функцією 

робочих струмів печі при зміні довжини електричної дуги за рахунок 

вібропереміщень електрода. 
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а)  

б)  

в)  

г)  
Рисунок 1.5 Узагальнені структурні схеми ДСП як об'єкта зі взаємозалежними 

прямими і зворотними зв'язками: а) по Л.П. Елмановой [40]; б) по P. Grygorov [66];  

в) по Р.О. Бикєєву [67]; г) по Н.Б. Теслі [68] 
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В роботі [65] вказано, що границя області динамічної стійкості системи 

електродотримача при дії електродинамічних сил залежить від декременту загасання 

коливань, та надана функціональна залежність узагальнених параметрів ДСП з 

обмеженнями, які необхідно враховувати при синтезі пружної системи 

електродотримача: 

( )10,18 0,15 0D E
−− + ⋅ ≤δ ; 

( )max max

0,15

1,18
g

g L T
≤

− ⋅

δ
β

δ
   (1.3) 

де D - відносне максимальне квазістатичне відхилення електрода, що відповідає току 

КЗ; E - відносна постійна часу електричного контуру печі; δ - декремент загасання 

коливань; β - власна частота пружної системи електродотримача;  

Т - постійна часу електричного контуру печі; Lg max - гранична величина довжини 

електричної дуги; gmax - квазістатичне відхилення електрода при коливаннях. 

При аналізі електродинамічної взаємодії в системі провідників трифазної ДСП 

часто ставиться задача про взаємодію джерела збурення з механічною коливальною 

системою. Такі задачі в літературі одержали назву задач про коливання систем з 

обмеженим збуренням [63]. Відомо, що надходження енергії в динамічну систему 

електродотримачів ДСП буде тим більше, чим вище ступінь впливу 

вібропереміщення електрода на довжину електричної дуги. Максимальний внесок 

енергії в систему буде відбуватися при збігу траєкторії вібропереміщення нижнього 

кінця електрода з напрямком горіння електричної дуги. 

В роботі [65] при аналізі умов існування автоколивань у динамічній системі 

електродотримачів ДСП враховують основні положення: 

1. Автоколивання відбуваються при стійкому горінні електричних дуг. 

2. Динамічна система електродотримача, з урахуванням малих значень 

власних частот, не реагує на миттєві зміни параметрів електромагнітного поля, тому 

при дослідженні автоколивань враховуються тільки діючі інтегральні значення 

струмів електричних дуг і електродинамічних сил. 

3. Динамічна система містить у собі нелінійний елемент, що представлений 

залежністю струму електричної дуги від її довжини. 
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4. Автоколивання можливі якщо змінна електродинамічна сила, що виникає в 

результаті коливань, робить за кожен цикл руху визначену роботу, тобто в 

коливальну пружну систему електродотримача вкладається енергія. Для здійснення 

роботи досить невеликого випередження електродинамічної сили над зсувом 

електрода, тобто наявності складової, співпадаючої по фазі зі швидкістю. Зсув часу 

між електродинамічною силою і вібропереміщеннями електрода обумовлений 

перехідними процесами в електричному контурі, що залежать від постійної часу 

короткої мережі ДСП. 

5. Автоколивання можуть відбуватися в кожній із трьох фаз печі при наявності 

у вібропереміщенні електродів складової, що здатна викликати зміну довжини 

електричної дуги даної фази. У цьому випадку поводження двох інших фаз ДСП 

можна розглядати як змушений рух під впливом коливальних величин досліджуваної 

фази. 

У роботі [40] вказано, що положення про резонансну причину 

електромеханічних (електродинамічних) коливань у ДСП помилкове і до проблеми 

зменшення вібрацій електродів треба підходити комплексно досліджуючи 

залежності параметрів таких коливань від властивостей коливальної системи та 

зовнішнього збурення і вирішувати задачу оптимізації механічної системи з 

урахуванням можливих резонансних або автоколивальних явищ. 

У дослідженні [40] при розрахунку електродинамічних сил приймалось до 

уваги, що перпендикулярні струмоведучі ділянки не можуть взаємодіяти, а оскільки 

всі кінцеві елементи паралельні одній з осей координат, то задача зводилася до 

визначення електродинамічної сили, що діє між двома рівнобіжними провідниками 

кінцевої довжини і розподілу її по ступенях волі кінців провідника. Але для 

трифазної мережі це положення справедливо для провідників взаємодіючих фаз, для 

системи «електрод - струмопровід» однієї фази, що має перпендикулярні 

струмоведучі ділянки існує електродинамічна взаємодія цих ділянок в площині 

струмоведучого контуру [69], що приводить до коливань електроду в цій площині. 
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1.4.2 Форми, амплітуди, спектри і співвідношення частот коливань механічних 

систем електродотримачів 

 
Як свідчить аналіз публікацій [32, 36, 66] переважна більшість сучасних 

досліджень електромеханічних коливань у системах електродотримачів ДСП 

виконана чисельними методами на основі 3-D моделей, що побудовані у 

відповідності до реальних працюючих об’єктів, при цьому для верифікації 

динамічних властивостей моделі використовують результати їх експериментальних 

досліджень. Однак в літературних джерелах данні про власні частотні 

характеристики механічних систем електродотримачів ДСП часто не пов’язані з 

інформацією про геометричні розміри елементів конструкції, динамічні параметри та 

характеристики дисипації коливальних систем, що затрудняє їх аналіз. 

Дія електродинамічних сил в просторовій системі «електродотримачі - 

електроди» трифазної ДСП приводить до змушених коливань електрода в трьох 

координатних площинах з різними частотами та амплітудами [36, 70]. Максимальні 

амплітуди коливань електрода в горизонтальній площині виявляються у 

електродотримача зовнішньої фази. 

У роботах Тимма і Ремуса [55, 57] встановлено, що змушені коливання з 

частотою 100 Гц не можуть розглядатися як причина руйнування електродів. 

Несприятливими автори вважають низькочастотні коливання (1...6 Гц) у 

вертикальному і горизонтальному напрямках, що пов'язані з частотами власних 

коливань механічної системи електродотримача та обумовлені її динамічними 

параметрами. 

Власні частоти механічної системи електродотримача залежать від її 

динамічних параметрів, головним чином від жорсткості рухомої стійки, рукава 

електродотримача та електрода, при цьому зміна інерційних параметрів системи 

пов'язана з довжиною електрода, а жорсткість рухомої стійки є функцією її довжини, 

що теж залежить від довжини електроду та положення при переміщенні електрода 

при плавці. 
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Найбільше напруження в електроді виникає, коли режим вібрації знаходиться 

на найнижчій частоті, тому що це відповідає найбільшій амплітуді коливання, при 

цьому резонансна амплітуда коливань залежить від сили збурення і демпфірування у 

механічній системі. Загасання коливань графітованого електрода відбувається через 

нелінійну характеристику його деформації. У дослідженні [47] встановлено, що для 

електроду діаметром 710 мм при довжині електрода 7 м нижче його тримача при 

струмі 120 кА, кінець електрода качається по дузі з амплітудою 40 мм, з них 

приблизно 17 мм обумовлені вигином електродної колони. Такий вигин близький до 

межі напружень, які може витримати до руйнування стик, який знаходиться трохи 

нижче затиску електроду. 

Частота вільних коливань електрода у горизонтальній площині складає за 

даними досліджень [40, 45, 48]: для ДСП-25Н2 - 3,5...5,0 Гц, ДСП-50Н2 - 3,0...3,8 Гц,  

ДСП-100И6 - 1...7 Гц, ДСП-200 - 1,3...1,4 Гц. Максимальні резонансні амплітуди 

коливань електрода в горизонтальній площині складають для ДСП-25Н2 - 4...5 мм, 

ДСП-50Н2 - 10...12 мм, ДСП-200 - 25...30 мм. 

Частоти вібрацій електродотримачів трифазних ДСП (за даними Danieli [36]) 

можна згрупувати по трьох категоріях: 1) коливання нижче 2 Гц, що пов'язані з 

вертикальним рухом електрода і викликані переміщенням рухомої стійки САР ДСП; 

2) вібрації від 2 до 5 Гц, що викликані рухом коливальної системи у горизонтальній 

площині; 3) коливання вище 5 Гц, що викликані маятниковим рухом кінця 

електрода. Фактичні границі частот вібрації, від 2 Гц до 5 Гц, є приблизними і 

можуть варіюватися в залежності від структурних характеристик механічної системи 

електродотримачів. Для системи електродотримачів установлені дві частоти 

домінуючих форм коливань (рис. 1.6) які складають 1,8 і 3,8 Гц та дві частоти 

коливань з максимальними значеннями амплітуди 2,3 і 4,4 Гц.  

Установлено [36], що приймаючи за основну парціальну частоту власних 

крутильних коливань стійки (рис. 1.6, б) 1y
f f=  частота власних згинальних 

коливань стійки в площині електродотримача (рис.1.6, в) складає 2 11 22
x

f f , f= =  і в 

площині, що перпендикулярна електродотримачу (рис.1.6, г) 3 11 73
z

f f , f= = . Частота 
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власних згинальних коливань електрода (рис.1.6, д) 4 11 93
ey

f f , f= = . Частота власних 

крутильних коливань рукава електродотримача відносно поздовжньої вісі (рис.1.6, е) 

5 11 99
px

f f , f= = . Частота власних згинальних коливань електрода та стійки (рис.1.6, 

ж) 6 13 31= =
y

f f , f .  

За даними Danіelі [70] побудовані графіки (рис. 1.6, з) зміни власних 

парціальних частот коливань крайнього електродотримача у функції довжини 

консолі його стійки. У роботах [71, 72] представлені відповідно експериментальні та 

розрахункові значення парціальних частот механічної системи електродотримача 

крайньої фази ДСП-100И6 (табл.1.4) з діаметром електроду 610 мм. 

У роботах [73, 74] на основі дослідження та оцінки стабільності роботи 

регуляторів переміщення електродів ДСП-50 ПАО «НКМЗ» встановлено, що однією 

з причин нестабільної роботи системи керування приводом МПЕ є електродинамічні 

коливання гнучких кабелів. Частоти власних коливань рухливих елементів коротких 

мереж ДСП-50, ДСП-100 знаходяться в межах: 0,15...0,6 Гц, частота коливань 

гнучкого кабелю ДСП-50 складає 0,2 Гц. Також встановлений зв'язок параметрів 

випадкових модульованих коливань електричних параметрів ДСП з 

електромеханічними властивостями рухливих елементів короткої мережі. 
 

Таблиця 1.4 
Власні частоти механічних коливань та їх співвідношення  

у системі «електрод - електродотримач» крайньої фази ДСП-100И6 

З електродом Без електроду 
Положення стійки Положення стійки Найменування 

деформації, частота 
Нижнє Середнє Верхнє Нижнє Середнє 

[71] 2,5 2,0 1,5 4,0..4,5 3 Крутіння стійки, 

кр
β , Гц 

[72] 2,75 2,12 1,52 3,7 - 

[71] - 3,5 2,5 6,2 4,5 Вигин стійки в 
площині ΧΟΖ, 

ХoZ
β , Гц [72] - 3,45 2,51 6,37 4,22 

[71] - 1,75 1,67 1,55...1,38 1,5 
ХoZ кр

β β  
[72] - 1,63 1,65 1,72 - 
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Рисунок 1.6 Схема (а) системи електродотримачів трифазної ДСП, форми вільних 

коливань (б-ж) електродотримача з парціальною частотою fi  (i = 1…6) та графіки (з) 

зміни парціальних частот коливань крайнього електродотримача в функції довжини 

консолі стійки (за даними Danіelі [70]) 
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В роботі [48] встановлено, що визначення головних форм динамічних 

коливань електрода (нижчих частот) можна вести без урахування пружних 

згинальних деформацій рукава в горизонтальній площині, розглядаючи сумарне 

переміщення електрода як результат крутіння і згинання стійки під дією 

електродинамічних сил взаємодії струмів струмоведучих елементів рукавів 

електродотримачів і електродів. 

У роботі [75] на основі математичної моделі, що враховує електродинамічну 

взаємодію між фазами, отримані залежності електродинамічних зусиль у трифазній 

системі провідників при максимальних токах КЗ з урахуванням їх аперіодичних 

складових. Наприклад на ДСП-12НЗ при експлуатаційному КЗ у фазі В час вільних 

коливань струму у фазі А складав 14 с, при цьому коефіцієнти амплітудної модуляції 

струмів відповідно у фазі: А - 53,7%, В - 36%, С - 61%. 

У роботі [40] за результатами експериментально встановленого зв'язку між 

низькочастотною модуляцією струмів ДСП і механічними коливаннями системи 

«електрод-електродотримач» було зазначено, що найбільший вплив мають нижчі 

частоти вільних коливань механічної системи: для крайніх фаз - гармоніки, що 

генеруються крутильними коливаннями стійки електродотримача, для середньої 

фази - гармоніка, що пов'язана з вигином стійки та електрода в площині 

електродотримача. Також встановлено, що низькочастотна модуляція струмів не 

пов'язана із роботою САР ДСП. 

 

1.5 Методи та конструктивні рішення по зниженню амплітуд коливань 

електродотримачів ДСП 

 

Проблема зменшення амплітуд коливань електрода дотепер цілком не 

вирішена, що пов'язано зі складними зв'язаними просторовими коливаннями в 

системі «електродотримач-електрод», які мають різні частоти та амплітуди, та 

збурюються електродинамічним навантаженням у трифазній системі ДСП і 

вертикальними переміщеннями електродів при дії САР. 
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Автоколивання електродотримачів обумовлені інерційністю гідравлічної 

системи привода МПЕ в порівнянні з сигналами САР. Для вирішення цих проблем 

запропоновані деякі рішення по раціональному вибору параметрів гідравлічної 

системи МПЕ з метою підвищення їх стійкості та зниження зони нечутливості, які 

узагальнені в роботах А.Я. Жука, Май Фиок Туана у співавторстві зі здобувачем  

[76, 77, 78, 79], наведені в роботах М.В. Буканової [80], Р.М. Пятака [81] та інших 

авторів. 

Існує значна кількість вітчизняних запатентованих технічних рішень що 

направлені на зниження амплітуд коливань електродів за рахунок зміни конструкції 

вузлів електродотримачів, встановлення гасителів коливань різного типу, але для 

діючих сучасних конструкцій електродотримачів з рухливою стійкою та жорстким 

кріпленням струмоведучого рукава до стійки в літературних джерелах немає даних 

про позитивне застосування цих рішень. 

Актуальність теми зниження амплітуд коливань електродотримачів ДСП 

доведена практичним досвідом експлуатації та модернізації надпотужних ДСП. 

Відомий досвід реконструкції ДСП [82] на заводі компанії “Steel Dynamics 

Inc.”(США) шляхом збільшення висоти робочого простору, що привело до 

необхідності збільшення довжини електродів під склепінням з 4,4 м до 7,4 м і 

відповідно величини ходу МПЕ. Це стало причиною підвищеної вібрації і поломок 

графітованих електродів діаметром 610 мм у період освоєння технології на 

реконструйованій печі. Після реконструкції печі для збільшення механічної міцності 

електродів збільшили довжину і товщину ніпелів. 

Для зниження вібрації електродів були проведені наступні заходи: 

• збільшили довжину дуги шляхом зміни енергетичного режиму плавки; 

• знизили швидкість опускання електродів шляхом внесення змін у 

настроювання регулятора; 

• збільшили діаметр розпаду електродів; 

• на опорні конструкції електродотримачів установили гідравлічні амортизатори. 

Основними методами зниження амплітуд коливань у динамічній системі «стійка 

- електродотримач - електрод» є: 
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• зменшення інтенсивності електродинамічних сил, що збурюють коливання, за 

рахунок раціональних електричних режимів плавлення; 

• активне придушення коливань за рахунок впливу на динамічну систему і 

технологічний процес, що забезпечується системою автоматичного керування 

вертикальними переміщеннями електродів; 

• застосування демпферних роликових опор стійки електродотримача; 

• використання динамічних гасителів коливань електродотримачів; 

• зміна несучої конструкції електродотримачів; 

• раціональний вибір динамічних параметрів МСЕ. 

Основні напрямки підвищення вібраційної стійкості механічної системи 

електродотримачів ДСП, переваги і недоліки зведені до таблиці 1.5. 

В існуючих конструкціях ДСП всі елементи металоконструкції 

електродотримачів з‘єднані жорстко, тому для зниження амплітуд коливань 

електродів в літературі розглядались деякі можливі шляхи вирішення проблеми: 

1. Збільшення згинальної та крутильної жорсткості елементів несучої 

металоконструкції системи електродотримача. У роботі [48] зазначено, що 

складова статичного прогину, що обумовлена вигином стійки, досягає 80% 

статичного прогину всієї конструкції, тому для поліпшення динамічних параметрів 

існуючих конструкцій електродотримачів, тобто зменшення амплітуди і збільшення 

частоти власних коливань, доцільно збільшувати момент інерції поперечного 

перерізу стійки електродотримача. При цьому вказано, що збільшення моменту 

інерції перерізу рукава вище значень, що прийняті на існуючих конструкціях ДСП не 

приводить до істотного поліпшення динамічних параметрів механічної системи. 

У роботі [40] встановлено, що якщо закріплення стійки в напрямних роликах - 

найбільш податливий вузол, то вигин і крутіння рукава електродотримача, навпроти, 

дають найменший внесок у сумарну піддатливість конструкції. Тому жорсткість 

перерізу рукава електродотримача можна знижувати до деякого значення, практично 

не збільшуючи при цьому амплітуду коливань торця електрода. 

У дослідженні стійкості системи електродотримачів ДСП-100 [83] зазначено, 

що близько 45% пружної деформації електродотримача ДСП складають крутильні 
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коливання верхньої горизонтальної частини з електродом та встановлено, що 

найбільш ефективним методом досягнення стійкості в системі електродотримачів є 

збільшення параметра розсіювання енергії, при цьому зміна параметру приведеної 

жорсткості стійки менш впливає на вібраційну стійкість. 

Таблиця 1.5 

Напрямки підвищення вібраційної стійкості системи електродотримачів ДСП 

№ Напрямки Переваги Недоліки 

1 
Збільшення жорсткості  

елементів несучої конструкції 
електродотримача 

Знижує коефіцієнт 
динамічності коливальної 

системи 

Підвищена металоємність. 
Збільшення розмірів 
перерізів і габаритів 
металоконструкції. 

Не усуває коливання 
електродів. 

2 
Використання нелінійних 
пружних характеристик 

електродотримача 

Використання елементів 
металоконструкції стійки, 
електродотримача і вузлів 

роликових опор 

Наявність зазорів. 
Складність настроювання. 

Не усуває коливання 
електродів. 

3 
Застосування динамічних 

гасителів коливань 

Високий рівень зниження 
амплітуд коливань 

електродотримача й 
електрода 

Металоємність. 
Складність настроювання. 

Вузький спектр дій. 
Інерційність. 

Розташування на 
електродотримачі. 

4 Застосування демпферів 
Знижують амплітуду 

коливань електродотримача 

Складність у розташуванні 
на конструкції. 

Не усувають поперечно-
крутильних коливань 

металоконструкції. 

5 
Системи активного  

зменшення коливань 

Зменшують амплітуду 
коливань електродотримача 
за рахунок спостереження за 

електричним режимом 
плавлення та його 

регулюванням 

Складність конструкції і 
настроювання. 
Інерційність. 

Не усувають коливання 
електродів. 

6 

Раціональні електричні 
режими, що виключають 
високий рівень коливань 

електродотримачів 

Знижує амплітуду коливання 
до необхідних показників 

Складність регулювання. 
Режими можуть не 

відповідати вимогам 
технології плавлення 

 
Збільшення згинальної та крутильної жорсткості елементів несучої 

металоконструкції системи електродотримача відповідно вимагає збільшення 

геометричних розмірів перерізу стійки та рукава електродотримача, що впливає на 

масу несучої конструкції та, як наслідки, на динамічні параметри та характеристики 
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коливальної системи, що нажаль частіше не дає істотних результатів при 

модернізації існуючих конструкцій. 

2. Зміни елементів опорної системи рухомої стійки електродотримача на 

більш податливі. Система напрямних роликів із пружними елементами крім 

забезпечення основного руху стійки призначена за рахунок деформації пружних 

елементів опор зберегти електрод від руйнування при упорі в шихту при його 

опусканні. Крім того зміна конструктивного виконання вузла напрямних роликів 

стійки може привести до поліпшення динамічних властивостей електромеханічної 

системи ДСП. 

В цьому напрямку запропоновані різноманітні конструкції пружних роликових 

опор [84, 85, 86] рухомої стійки електродотримача та з різними схемами їх 

розміщення. Але податливість опорних вузлів зменшує жорсткість системи «стійка - 

опорні ролики», що з урахуванням можливих зазорів приводить до нелінійної 

пружної характеристики і повинно враховуватися при настроюванні САР МПЕ. 

У роботі [40] встановлено, що основний внесок в амплітуду коливань торця 

електрода вносить фактор нежорсткого закріплення стійки в напрямних роликах та 

доведено, що представлення закріплення стійки в напрямних роликах пружними 

опорами наближає модель до реального об'єкта. Урахування пружного закріплення 

стійки в напрямних роликах дозволяє обчислювати власні частоти конструкції з 

відмінністю від отриманих експериментально не більш 15%. Припущення про 

жорстке закріплення стійки дає результати власних частот у два рази завищені, у 

порівнянні з експериментальними. 

Експериментально встановлено [40], що для ДСП-100И6 крутильна пружна 

характеристика опорної системи стійки електродотримача нелінійна з початковим 

натягом 180 кНм і жорсткістю 4,5⋅107 Нм/рад. Приведена до вісі стійки крутильна 

жорсткість пружної опори складає 4,5⋅107 Нм. 

У роботах [87, 88] наведена математична модель механізму переміщення 

електродів ДСП на основі представлення Денавіта-Хартенберга і рівнянь Лагранжа 

та розглянуті впливи конструктивних елементів на демпфірування пружних коливань 
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електродотримача ДСП-200 з прямокутним перерізом та з урахуванням сили 

зовнішнього тертя в напрямних колони. 

Пружна і дисипативна характеристика верхнього і нижнього опорного вузла 

рухомої стійки істотно впливає на динамічні параметри коливальної системи «стійка-

електродотримач». Однак для пружних вузлів напрямних роликів стійки 

електродотримача в літературі відсутня методика розрахунку геометричних і 

пружних параметрів, вибору зусилля попереднього підпружнення, характеристики 

демпфірування. 

3. Введення в опорну конструкцію рухомої стійки електродотримача 

демпферів коливань. В цьому напрямку запропоновані різні конструкції опорних 

роликів з пружними та дисипативними елементами де розсіювання енергії 

відбувається за рахунок в’язкого або сухого тертя. Але в літературі немає 

інженерних методик вибору раціональних характеристик пружності та дисипації 

опорних вузлів рухомої стійки, з урахуванням того, що збільшення пружності 

опорної системи стійки веде до збільшення амплітуд коливань електродотримача, а 

дисипація до їх зменшення. 

4. Введення в несучу конструкцію системи електродотримача динамічних 

пристроїв гасіння коливань. Для гасіння коливань електродотримача у 

горизонтальній площині авторами пропонувались ряд запатентованих конструкцій 

динамічних гасителів коливань [89, 90, 91, 92, 93], що пов’язані з елементами 

металоконструкції рухомої стійки та рукава електродотримача, деякі з яких були 

апробовані на фізичних моделях та реалізовані і дали позитивний ефект на діючих 

ДСП з несучими електродотримачами з трубошинами. 

Основний недолік динамічних гасителів коливань у тому [94], що усуваючи 

резонанс при визначеній частоті, такий гаситель приводить до появи нових власних 

частот і можливості резонансів по цих частотах, що вимагає вибору оптимальних 

параметрів загасання. З урахуванням стохастичного характеру амплітуд та частот 

електродинамічного збурення вібрацій у механічній системі електродотримачів, 

зміни динамічних параметрів і власних частотних характеристик коливальної 
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системи, застосування пасивних пристроїв динамічного гасіння коливань, що 

збільшує масу електродотримача, має обмежену полосу частотного застосування. 

Для сучасних конструкцій електродотримачів зі струмопровідними рукавами в 

останні роки в літературі немає інформації про застосування або розрахунки таких 

динамічних гасителів коливань. 

5. Активний шлях зменшення коливань електродів, що складається у 

впливі на динамічну систему дугової печі та її елементи способами 

автоматичного керування. Однак цей перспективний метод вимагає системи 

моніторингу стану коливальної системи електродотримачів, її динамічних 

параметрів, створення адекватної мехатронної моделі МПЕ з урахуванням 

стохастичного нестаціонарного електродинамічного навантаження в короткій мережі 

ДСП. 

Всі ці вищезазначені напрямки зменшення вібрацій електродів та підвищення 

загальної вібраційної надійності системи електродотримачів найчастіше потребують 

значної переробки існуючої конструкції електродотримачів та подальшого 

дослідження динамічних характеристик системи і поводження її у різних режимах 

плавлення. 

 
1.6 Застосування електродотримачів з шарнірним кріпленням рукава 

 
Одним із рішень задачі зменшення амплітуд коливань електрода в 

горизонтальній площині є зміна структури несучої конструкції електродотримача з 

переведенням системи електродотримача з жорстким з'єднанням рухомої стійки з 

рукавом на шарнірно-демпферну конструкцію з двома ступенями волі, ефективність 

якої може бути забезпечена тільки при високих дисипативних властивостях 

демпферів, на приклад, демпферів сухого тертя. 

Відомий пристрій [95] для кріплення електродотримача ДСП (рис.1.7), що 

складається з рукава, який прикріплений до стійки, з голівкою для електрода, і 

механізм гасіння коливань, що відрізняється від традиційної жорсткої конструкції 

електродотримача тим, що, з метою підвищення терміну служби пристрою, 
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виконаний у виді двох шарнірно-демпферних вузлів, що розташовані між рукавом і 

стійкою, один із яких з вертикальною віссю розташований з боку голівки, а іншій з 

горизонтальною віссю - із протилежної сторони рукава. При цьому шарнірно-

демпферні вузли можуть бути виконані як вісь з установленими на ній втулками і 

пружними-демпферними елементами, причому вісь розташована в опорах обертання 

стійки, а пружні-демпферні елементи розміщені між втулками вісі та опорами 

обертання. 

 

Рисунок 1.7 Пристрій для кріплення електродотримача ДСП [95]: 

1- електрод, 2 - рукав, 3 - стійка, 4 - опорні ролики, 5 - шарнір з вертикальною віссю, 

6 - головка електродотримача, 7 - шарнір з горизонтальною віссю, 8 - вісь, 9 - втулка, 

10 - пружно-демпферні елементи, 11 - опори обертання, 12, 13 - кронштейни 

 

При виникненні коливань електрода 1 унаслідок взаємодії фаз печі, що 

обумовлені збурюванням електродинамічних сил, рукав електродотримача 

повернеться на вісі 8 вертикального шарнірно-демпферного вузла 5. При цьому 

кінець рукава електродотримача 2, який закріплений у горизонтальному шарнірно-

демпферному вузлі 7, переміститься на деяку відстань і стисне пружний-демпферний 

елемент 10, у якому відбудеться розсіювання енергії механічних горизонтальних 

коливань електрода 1, а потім пружним-демпферним елементом 10 рукав 

електродотримача 2 із затиснутим у ньому електродом 1 повернеться у вихідне 

положення. 
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При упорі електрода 1 у струмонепровідну шихту або при виникненні 

вертикальних коливань рукав електродотримача 2 повернеться на вісі 8 

горизонтального шарнірно-демпферного вузла 7, знімаючи при цьому з електрода 1 

навантаження, що дорівнює значенню ваги стійки 3, а коливання будуть погашені 

пружним-демпферним елементом 10 вертикального шарнірно-демпферного вузла 5. 

Потім пружним-демпферним елементом 10 конструкція повернеться у вихідне 

положення. 

За думкою авторів, цей пристрій може відрізнятися підвищеним ресурсом 

електрода за рахунок гасіння всього спектру його коливань, простотою конструкції, 

що дозволяє без значних переробок установити його на кожну з існуючих систем 

електродотримачів печей, використовуючи при цьому елементи кріплень рукава 

електродотримача зі стійкою. Прогнозоване зниження витрати електродів за рахунок 

поломок не менш 40% шляхом зменшення амплітуди коливань останнього не менш, 

ніж у два рази. 

Однак були відзначені і недоліки цього пристрою, які полягають у тому, що дія 

демпферних вузлів обмежена, тому що вісі, втулки і шарнірно-демпферні вузли 

розташовані усередині рукава і гасіння коливань можливо тільки при невеликих 

амплітудах, а гасіння коливань, викликаних відхиленням від вертикальної вісі 

електрода, неможливо. Крім того для наведеної конструкції електродотримача немає 

рекомендацій з вибору місця встановлення шарнірів рукава електродотримача та 

пружних параметрів пристрою, що демпфірує механічні коливання, з урахуванням 

електродинамічних впливів, що змушують механічні коливання в тріангульованому 

струмопідводі ДСП. 
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1.7 Висновки до розділу 1 

 

1. У світовій практиці та в Україні на багатьох металургійних і 

машинобудівних підприємствах в останні роки зберігається тенденція і зростає 

частка виробництва сталі в ДСП при цьому зниження собівартості продукції 

пов'язано зі зменшенням витрати графітованих електродів. Особливо проблема 

зменшення витрати графітованих електродів по причині їх поломок стосується 

надпотужних ДСП середньої та великої місткості. 

2. Виконані раніше дослідження свідчать про те, що електродинамічна 

взаємодія струмоподводів і електродів трифазних ДСП, збуджує згинальні та 

крутильні коливання в МСЕ, що приводить до просторового переміщення та вібрації 

електродів, впливає на струм дуги, знижує середню активну потужність печі, 

порушує роботу системи автоматичного регулювання (САР). 

3. В існуючих конструкціях МСЕ трифазних ДСП із жорстким кріпленням 

рукава електродотримача до його рухомої стійки при низькій вібраційній стійкості 

може бути збільшення амплітуд змушених коливань графітованих електродів до 

значень граничних для міцності матеріалу електрода та ніпельного з'єднання його 

секцій. 

4. Недостатньо вивчені режими та закони зміни динамічних навантажень та 

граничних деформацій графітованих електродів та ніпельних з’єднань його секцій з 

урахуванням температурного фактора, характеристик міцності та витривалості 

матеріалу, вихідних умов збирання. 

6. Причини деяких ушкоджень електродів ДСП установлені поверхнево: 

наприклад, руйнування електродів при дії струмів КЗ та після скидання 

навантаження, зв'язок концентрації напружень з характеристиками матеріалу 

електроду та температурою, вплив зусилля затяжки ніпельного з’єднання на його 

міцність та ін. 

7. У дослідженнях не приділялося достатньої уваги визначенню та аналізу 

спектру власних частот МСЕ ДСП, впливу на коливання системи пружних і 
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дисипативних характеристик вузла напрямних опорних роликів, умов закріплення 

електроду в голівці електродотримача, характеристик нестаціонарного 

електродинамічного збурення. 

8. Відсутні методики розрахунку та вибору динамічних параметрів МСЕ з 

урахуванням граничних максимальних амплітуд коливань електродів по критерію 

міцності електроду та його ніпельних з'єднань при дії нестаціонарного 

електродинамічного навантаження, статичного та динамічного навантаження при 

переміщенні електроду, впливу термічного стану електроду на показники міцності 

матеріалу та втомленої міцності елементів ніпельних з'єднань. 

9. Недостатньо вивчені питання підвищення вібростійкості МСЕ ДСП і 

зменшення амплітуд коливань електрода в горизонтальній площині за рахунок 

шарнірного кріплення рукава електродотримача, раціонального вибору 

геометричних, інерційних та пружних параметрів системи, пристроїв та 

характеристик демпфірування коливань. 

10. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що дослідження МСЕ 

трифазних ДСП варто направити: на уточнення основних впливів, що збурюють 

коливання електродів у горизонтальній площині, характеристики яких пов'язані зі 

змінними у функції положення динамічними параметрами коливальних систем 

електродотримачів; на аналіз нестаціонарних електродинамічних процесів, що мають 

місце в системі електродотримачів у різних фазах процесу плавлення з урахуванням 

коливань механічної системи; на розробку нової конструкції БЕ з шарнірним 

кріпленням рукава до стійки, пружними елементами та з пристроями демпфірування 

коливань. Всі вищезазначені напрямки дослідження мають забезпечити зниження 

віброактивності системи електродотримачів у перехідних режимах, зменшення 

динамічного навантаження та вібрацій електродів, що є актуальним науково-

практичним завданням. 



 59 

РОЗДІЛ 2  

Схематизація електродинамічного навантаження, геометрія мас, динамічні 

параметри і кінетика механічної системи електродотримача 

 
На підставі літературного огляду встановлено, що система електродотримачів 

ДСП утворює складну просторову електромеханічну систему зі змінними 

динамічними параметрами у функції положення і нестаціонарним стохастичним 

електродинамічним збуренням, при цьому електроди здійснюють коливання в 

пружному полі, що утворюється податливістю несучої конструкції 

електродотримачів. 

На основі конструктивних особливостей МСЕ діючих надпотужних ДСП 

великої місткості та з огляду подальших перспектив застосування у дисертації 

розглядалися механічні системи з гідравлічнім приводом переміщення рухомої 

стійки та електродотримачі зі струмонесучим рукавом або трубошинами. Відповідно 

до поставлених задач в якості вихідного об'єкта дослідження впливу конструктивної 

схеми, геометричних та динамічних параметрів МСЕ на коливання електродів у 

горизонтальній площині прийнята тріангульована система електродотримачів 

трифазної ДСП-50Н2. 

Розробка нової конструкції балансирного електродотримача (БЕ) з шарнірним 

кріпленням рукава та пристроями демпфірування коливань потребує раціонального 

вибору геометричних, інерційний та пружних параметрів механічної системи, який 

слід виконувати в комплексі з урахуванням впливу електродинамічного збурення в 

тріангульованій трифазній системі струмоведучих елементів електродотримачів при 

можливих режимах коротких замикань між фазами, де все вищезазначене має 

забезпечити зниження віброактивності механічної системи електродотримачів у 

перехідних режимах, зменшення динамічного навантаження та вібрацій електродів. 

Основні підходи до рішення задач і методи досліджень нової схеми БЕ 

базувались на відомих положеннях теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії 

коливань, динаміки машин з пружними зв’язками, теорії електричних апаратів. 
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2.1 Загальні положення та математичні моделі електродинамічного 

навантаження струмоведучих елементів електродотримачів ДСП 

 
В дисертаційному дослідженні при аналізі дії електродинамічного 

навантаження на елементи струмоведучого контуру електродотримача ДСП 

прийняті відомі положення і рекомендації теорії електричних апаратів та 

електротермічних установок [69, 96, 97]. Електродинамічні сили, що діють на 

струмоведучі елементи рукава електродотримача та електроди, залежать від їхніх 

геометричних розмірів, взаємного розташування, струмів взаємодіючих фаз, 

можливих режимів короткого замикання (КЗ) [46, 98, 99]. 

Для опису електромеханічних коливальних режимів у системі 

"електродотримач - електрод" значна частина дослідників посилається на роботи  

К. Тимма і Б. Ремуса [55, 57], де наведені аналітичні вирази електродинамічного 

навантаження на електроди, як у випадку симетричних синусоїдальних струмів, так і 

при періодичних змінах сили струму при амплітудній модуляції власними 

низькочастотними коливаннями механічної системи електродотримачів. 

У роботі [40] механічна система електродотримачів досліджувалася методом 

скінчених елементів, при цьому розподілене електродинамічне навантаження 

приводилося до вузлових навантажень. У моделі приймалося, що струмонесучі 

частини є паралельними провідниками кінцевої довжини і перпендикулярні ділянки 

струмопроводів не можуть взаємодіяти. Результуюча сила електродинамічної 

взаємодії між провідниками визначалась за формулою: 
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де 0µ  - абсолютна магнітна проникність ( 0µ  = 1,257⋅10-6 Гн/м); 0r  - відстань між 

вісями i  та j  -ої ділянки провідників; 1 2 1 2, , ,
i i j j

x x x x  - відповідно координати початку 
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і кінця i  та j  -ої ділянки провідників; cos
m

α - направляючий косинус вектора 0r  

відносно m-ої координатної вісі. 

В математичних моделях електродинамічної взаємодії короткої мережі ДСП 

застосовується принцип суперпозицій сил, при якому результуюче навантаження 

визначається підсумовуванням векторів навантажень від взаємодії кожної пари 

провідників у трифазній системі. 

Найбільші значення електродинамічних сил виявляються при трифазних КЗ, де 

струми у функції часу з урахуванням аперіодичної складової мають вигляд: 
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,   (2.2) 

де 
m

I  - амплітуда значень струму; ω  - кругова частота змінного струму; 1ψ  - фаза 

замикання; Т - постійна часу короткої мережі. 

Відомо [55], що під дією електродинамічних сил електроди віджимаються від 

центру розпаду електродів до стінок печі. У відповідності з напрямком додатка 

електродинамічного навантаження в тріангульованій системі короткої мережі ДСП 

електроди й електродотримачі крайніх фаз випробують переважно бічні коливання, а 

механічна система середньої фази випробує в основному вертикальні коливання в 

площині електродотримача. 

У роботі [55] наведено, що при плавленні струм електричної дуги має 

періодичні коливання у тому числі і через зміну довжин дуг при механічних 

коливаннях електродів, що приводить до модульованих коливань струмів фаз. 

Відомо, що для випадку синусоїдальної амплітудної модуляції несучого струму фази 

з амплітудою 0I  і частотою ω  коливаннями струму з амплітудою m0I  і частотою 

модуляції mω , величина модульованого струму складає: 
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( ) ( ) ( )0 1
m

I t I m cos t cos tω ω = + ⋅  , тут глибина модуляції 0 0m
m I I=   (2.3) 

З урахуванням того, що електродинамічне розподілене навантаження q  

одержують шляхом зведення в квадрат сили струму, то відповідно амплітудно 

частотний спектр розподіленого навантаження можна одержати з співвідношення 

[55]: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

2 4
2

0 0

2

2 2

1
2

2 4 4

1
2 2 2

2 4 2 2

2 2 2 2
8 8

m m

m m

m m

m m
q t q i t i m cos t cos t

m m m
cos t cos t cos t

m m
cos t cos t

ω ω

ω ω ω ω ω

ω ω ω ω

= = + + ⋅ + ⋅ +      

 
+ + + + + − + 
 

+ + + −

  (2.4) 

Відомо [55], що в амплітудному спектрі електродинамічного навантаження 

електродотримача крім постійної складової середнього значення є складові з 

низькою частотою 
m

ω , 2
m

ω  та високочастотні 2ω , ( )2
m

ω ω±  та ( )2 2
m

ω ω± . 

Залежність відносної амплітуди складових спектру електродинамічного 

навантаження від коефіцієнту глибини модуляції та амплітудна спектральна діаграма 

наведені на рисунку 2.1. 

У подальшому дослідженні для порівняльної оцінки коливань у 

горизонтальній площині електродотримачів вихідної системи і системи БЕ 

розглядалися типові режими електродинамічного навантаження, що пов’язані з 

максимальними струмами міжфазних КЗ та струмами модульованими низькою 

частотою власних коливань механічної системи електродотримача. 

З урахуванням того, що частота зовнішнього електродинамічного збурення 

дорівнює подвійній частоті змінного струму (100 Гц), що набагато більш власної 

низької частоти парціальної крутильної системи електродотримача (1,6...5 Гц), то в 

першому наближенні при постійній амплітуді можна вважати електродинамічне 

навантаження квазістатичним. 

В режимах міжфазних КЗ у короткій мережі ДСП час нарощування фазних 

струмів і відповідно електродинамічного навантаження на електрод та 
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електродотримач складає приблизно 0,01 с [100], тому можна вважати це 

навантаження раптово прикладеним [101]. Відомо, що з урахуванням часу 

тривалості КЗ при дії умовно постійної максимальної електродинамічної сили та 

малої дисипації у механічній системі з одним ступенем вільності коефіцієнт 

динамічного посилення 2k <  [101]. 

 
Рисунок 2.1 Зміна відносної амплітуди (а) складових спектру електродинамічного 

навантаження при періодичних змінах сили струму в функції коефіцієнта глибини 

модуляції струму фази; б) амплітудна спектральна діаграма 

 
З урахуванням вищезазначеного при визначені електродинамічного 

навантаження на механічну систему електродотримача у розрахункових режимах 

прийняті наступні припущення: 

• не враховувалася зміна струму у короткій мережі ДСП за рахунок зміни 

дугового проміжку при механічних коливаннях електрода та при роботі МПЕ; 

• у режимах фазних КЗ при розрахунку електродинамічного навантаження 

значення максимальних значень струмів приймались на основі даних отриманих у 

результаті натурних досліджень; 

• у режимах модуляції струмів частотою власних згинальних і крутильних 

коливань стійки електродотримача значення амплітуд та коефіцієнта глибини 

модуляції приймались на основі даних отриманих у результаті натурних досліджень. 
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2.2 Електродинамічне навантаження електродотримачів ДСП-50Н2 

 
В діючих системах електродотримачів надпотужних ДСП використовують 

триангульовану схему з паралельними (рис.2.2, а) або частково тріангульовану схему 

з непаралельними (рис.2.2, б) струмоведучими частинами короткої мережі та 

електродів, що розташовуються по вершинах рівнобічного трикутника відповідно 

заданому розпаду електродів. 

Розглянуті раніш методи [55] розрахунку електродинамічних навантажень на 

систему електродотримачів базувались у припущенні лінійного провідника, з 

постійною щільністю струму у перерізі, постійною магнітною проникністю 

середовища. Причому в системі електродотримачів розглядалася тільки 

електродинамічна взаємодія між електродами, без урахування навантаження на 

струмоведучі трубошини або рукава. 

У тріангульованій системі електродів та струмопровідних елементів рукавів 

електродотримачів у процесі роботи САР ДСП відбувається вертикальне 

переміщення електродів і просторова зміна геометрії контурів, що взаємодіють. 

Відомо, що електродинамічні навантаження на систему електродотримачів 

набувають максимальних значень при розташуванні струмоведучих рукавів або 

трубошин в одній горизонтальній площині. 

Розглядались електродинамічні навантаження у схемі електродотримачів з 

непаралельним розташуванням струмоведучих елементів (рукавів або трубошин). 

Розрахункові схеми (рис.2.3) складені на підставі геометричних розмірів і 

розташування струмоведучих контурів електродотримачів ДСП-50Н2. Коефіцієнти 

контурів взаємодіючих фаз рукавів електродотримачів визначались за методикою 

[69, 96] з урахуванням розташування провідників та їхньої довжини. 

На розрахунковій схемі (рис.2.3) розподілені електродинамічні навантаження 

на рукав крайнього електродотримача замінені еквівалентною рівнодіючою силою 

Fp. Розподілені електродинамічні навантаження залежать від конфігурації контуру і 

струмів взаємодіючих фаз і приймають максимальні значення при ударних струмах 
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КЗ. При аналізі електродинамічного навантаження електродотримачів розглядались 

режими двофазних КЗ і трифазного КЗ. 

При двофазному КЗ між крайніми рукавами, що мають однакову довжину  

LpВ = LpC (рис.2.3, а) коефіцієнт контуру при визначенні сили складає [69]: 

( )
( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

1 1 2 2

p B/C

1 1 2 2

d d d d1 sin 2
k ln

cos 2 s s s s

α

α

 ′ ′+ ⋅ −+  = ⋅
 ′ ′+ ⋅ + 

;    (2.5) 

коефіцієнт контуру при визначенні моменту відносно точки (т.О) перетинання 

напрямків провідників: 

( )
( ) ( )O 1 1 2 2

B/ C 1 2 1 2

1 1 2 2

s s s s1
m d d s s h ln H ln

tg 2 d d d dα

   ′ ′+ +    = ⋅ + − + + ⋅ + ⋅     ′ ′+ −   
;  (2.6) 

плече сили відносно центру (т.О): 

( )B / C

O

O B/ C p B/ C
l m k= ,      (2.7) 

де d1 = d2, s1, s2 – відповідно діагоналі і бічні сторони контуру; d1′, d2′, s1′, s2′ - 

відповідно проекції діагоналей і бічних сторін контуру на напрямок провідника, що 

впливає; 2α - кут між рукавами крайніх електродотримачів у горизонтальній 

площині. 

Координата точки прикладання рівнодіючої електродинамічної сили на 

крайньому рукаві електродотримача (рис. 2.3, а) становить: 

( )
0

3

2
B / Cp O

R
y L l

sin

⋅
= + −

⋅ α
,     (2.8) 

де R – радіус розпаду електродів. 

При двофазному КЗ у контурі між крайнім рукавом довжиною pBL  та середнім 

рукавом довжиною pAL  (рис.2.3, б) положення точки прикладання рівнодіючої 

електродинамічної сили Fp визначається шляхом уведення додаткових ділянок 3L  та 

4L  на стороні середнього провідника, визначення сил між цими ділянками і 

підсумовування сил, що діють на ці ділянки. 
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Рисунок 2.2 - Тріангульована система електродотримачів при паралельному (а) 

та непаралельному (б) розташуванні струмопідводу 

 

        

Рисунок 2.3 - До визначення коефіцієнта струмоведучого контуру рукавів 

електродотримачів ДСП-50Н2 та положення точки прикладення рівнодіючої 

електродинамічної сили при взаємодії: а) крайніх фаз; б) середньої і крайньої фаз 
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Тоді відповідно коефіцієнт контуру при визначенні сили, коефіцієнт контуру 

при визначенні моменту та плече сили відносно центру (т.О) складають: 
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O
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O

p A/ B

m
l

k
=  ,      (2.11) 

де α - кут між рукавами електродотримачів середньої і крайньої фази; di1, di2, si1, si2 – 

відповідно діагоналі і бічні сторони контуру рукава електродотримача довжиною LpB 

(i = 1) та LpА (i = 2); di1′, di2″, si1′, si2′ - відповідно проекції діагоналей і бічних сторін 

контуру на напрямок  провідника, що впливає; dj1, dj2, sj1, sj2 – відповідно діагоналі і 

бічні сторони додаткового j-го контуру з довжиною провідника L3 (j = 3) та L4 (j = 4); 

dj1′, dj2″, sj1′, sj2′ - відповідно проекції діагоналей і бічних сторін додаткового контуру 

на напрямок провідника, що впливає. 

Довжини додаткових ділянок L3 та L4 визначаються зі співвідношень 

3 4pA
L L L= − , тут ( )4L R 1,5 0,5 3 tg 0,5α = ⋅ − ⋅  .   (2.12) 
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Для трифазного КЗ коефіцієнти контуру для сили і моменту відносно центра 

(т.О, рис.2.3) приймаємо як суму відповідних коефіцієнтів для випадку двофазного 

КЗ для крайніх рукавів і крайнього із середнім: 

( ) ( ) ( )p A/ B/ C p A/ B p B/ C
k k k= + ; O O O

A/ B/C A/ B B/Cm m m= + ;   (2.13) 

положення точки прикладення рівнодіючої електродинамічної сили відносно центру 

(т.О) 

( )
A/ B/ C

O
A/ B/C

O

p A/ B/C

m
l

k
= .      (2.14) 

Максимальне зусилля на крайній рукав електродотримача при взаємодії зі 

струмами сусідніх фаз 

7 2

p max p
F 10 k I

−= ⋅ ⋅ ,      (2.15) 

де 
p

k  – геометричний коефіцієнт контуру струмів взаємодіючих фаз, що відповідає 

виду КЗ (2.5, 2.9, 2.13); I – ударний струм КЗ. 

В трифазній системі електродів, які розташовані по кутах рівностороннього 

трикутника зі стороною 
e

a  (рис.2.2), приведена до вертикальної площини, що 

перпендикулярна крайньому рукаву електродотримача, рівнодіюча сила 
e

F  від 

рівномірно розподіленого електродинамічного навантаження приймає максимальні 

значення при ударних струмах КЗ та залежить від виду КЗ [99]: 

−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅7 2e

e max KZ pr .e

e

L
F 10 k k I

a
,     (2.16) 

де 
KZ

k  - коефіцієнт, що залежить від виду КЗ; 
pr .e

k  – коефіцієнт приведення до 

площини нормальної до розташування рукава; 
e

a  – відстань між електродами;  

e
L  – робоча довжина електрода. 

З урахуванням рекомендацій [99] прийняті коефіцієнти: при трифазному КЗ 

( )3
3=

KZ
k ; при двофазному КЗ ( )2

2=
KZ

k . Коефіцієнти приведення до площини 

нормальної до горизонтальної вісі рукава для крайніх електродів: при трифазному КЗ 
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( ) ( )0

. 3
cos 30= −α

pr e
k ; при двофазному КЗ (при замиканні фази А і В, А і С) 

( ) ( )0

. 2
cos 60= − α

pr e
k ; при двофазному КЗ (при замиканні фази В і С) ( ) ( ). 2

cos= α
pr e

k , 

де α - кут між крайнім і середнім рукавами (рис.2.3). 

Для подальшого імітаційного моделювання коливань електроду крайнього 

електродотримача ДСП-50Н2 розраховані значення еквівалентних максимальних 

рівнодіючих електродинамічних сил Fе і Fp (табл.2.1) відповідно діючих на електрод 

(у діапазоні зміни його робочої довжини) і рукав крайнього електродотримача при 

різних варіантах КЗ для максимального струму КЗ (73 кА), що був зареєстрований 

при експериментальних дослідженнях (п.5.1.2). 

Таблиця 2.1 
 

Електродинамічного навантаження крайнього електродотримача ДСП-50Н2 
 

Вид КЗ kр yp, м kKZ kpr.e Fp, кН qe, кН/м Fe, кН 

Двофазне 
(АВ, АС) 

7,269 1,028 2 0,607 3,87 0,498 1,35...2,49 

Двофазне 
(ВС) 

4,003 1,514 2 0,992 2,13 0,814 2,20...4,07 

Трифазне 
(АВС) 

11,273 1,201 3  0,923 6,01 0,656 2,05...3,79 

 

2.3 Граничні амплітуди поперечних коливань електрода за умови міцності 

ніпельного з'єднання 

 
При рішенні задачі синтезу механічної системи електродотримача за умови 

підвищення її вібростійкості у вихідних даних необхідно встановити граничні 

обмеження параметрів вібраційної активності коливальної системи з урахуванням 

багатофакторного електродинамічного збурення, динамічних параметрів системи, а 

також умов міцності графітованого електроду та ніпельних з’єднань його секцій. 

Найбільшу небезпеку для міцності електроду та ніпельних з’єднань 

представляє вібраційні навантаження, які мають знакозмінний характер, що знижує 

характеристики міцності матеріалу, приводять до розслаблення затягування 
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ніпельних з'єднань секцій електродів, утворення тріщин та можуть бути причиною 

руйнування електродів [29]. 

З аналізу експлуатаційної стійкості ніпельного з’єднання (п.1.1.2) для 

визначення граничних амплітуд поперечних коливань електроду з урахуванням 

динамічного навантаження при вертикальному русі електроду за розрахунковий 

випадок за критерієм міцності слід вважати спільне навантаження послабленого 

отвором перерізу електроду зусиллями розтягування та згинання, з умовним 

розміщенням ніпельного з'єднання у верхній частині робочої довжини електроду 

біля вузла його закріплення у головці електродотримача. 

Напруги розтягування в послабленому перерізі електроду 

( ) ( )
2

2 2

е z e

р max e гр z

e нг

m g a d
L g a

А d d
σ ρ

±
= = ⋅ ⋅ ⋅ ±

−
ɶ ,   (2.17) 

тут маса робочої частини електрода 20 25
e e e гр

m , d L= ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ρɶ ,   (2.18) 

площа послабленого перерізу електрода ( )2 20 25
e нг

А , d d= ⋅ π ⋅ − ,   (2.19) 

де dе, Lе - відповідно діаметр і робоча довжина електрода; dнг - діаметр ніпельного 

отвору; ρгр - щільність графітованого матеріалу; 
z

a  - вертикальне прискорення при 

підйомі або коливальному русі електрода; g ≈ 9,81 м/с2. 

У роботах [102, 103] наведені результати експериментальних досліджень ДСП 

з гідравлічним приводом МПЕ де реєструвалися прискорення електроду у 

перехідних режимах при різних швидкостях його переміщення (від 2,25 до 9 м/хв). 

Зареєстровані значення максимальних амплітуд вертикального пришвидшення 

електроду при коливаннях склали від 2 до 14,8 м/с2. 

Виконані розрахунки для електрода діаметром 500 мм с довжиною робочої 

частини 2.7...5 м при умовному прискоренні 15 м/с2 при коливаннях вказують, що 

напруження розтягування в послабленому перерізі складають 0,16...0,28 МПа, що 

набагато менш від граничного напруження розтягування 2,9 МПа [26]. 

Найбільшу небезпеку для електрода викликають напруження згинання як при 

дії розподіленого електродинамічного навантаження, так і при складному коливанні 

електрода під впливом кінематичного збурення у точці кріплення. 
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Граничний прогин кінця жорстко затисненого консольного електрода при 

рівномірному розподіленому поперечному навантаженні (рис.2.4, а) з урахуванням 

граничного значення нормального напруження при згинанні для матеріалу 

електроду 

2

2

згe e

е гр

L

d Е

σ
δ

  = ⋅
⋅

ɶ

,       (2.20) 

де [σзг]е - нормальне граничне напруження згинання для графітованого електроду; 

Егр - модуль пружності для матеріалу. 

Розрахунковий граничний статичний прогин кінця електроду діаметром  

500 мм відповідно діапазону робочої довжини 2,7...5 м за умови міцності електроду 

при спільній дії згинання і розтягування складає δ = 7...23 мм. Якщо ввести, за 

рекомендаціями [35], понижуючий коефіцієнт впливу деформації (при спільній дії 

згинання і розтягування k = 0,35), то граничні статичні прогини електроду 

зменшаться до рівня δ = 2...8 мм. 

З урахування того, що відношення межі міцності при згинанні до модуля 

пружності з підвищенням температури зростає, то відповідно характеристики 

(рис.2.5. б) при температурі верхнього ніпельного з’єднання 600...700°С, граничний 

статичний прогин має зростати на 10...12%. 

В літературі край обмежена інформація про розрахунки власних згинальних 

частот зібраного з секцій графітованого електроду та прийнятих припущеннях при 

встановлені умов закріплення верхньої частини електроду у головці 

електродотримача. 

В роботі [104] зазначено, що збільшення жорсткості закріплення електроду в 

голівці електродотримача приводить до збільшення частоти коливань електроду і 

зменшенню їхніх амплітуд, тому в подальшому дослідженні автори приймають 

умови шарнірного закріплення електроду. Але така модель закріплення не реальна 

по причині великих відхилень при статичній дії електродинамічного навантаження 

та не дає можливості пояснити критичні напруги вигину в електроді при дії 

електродинамічних сил та при упиранні в шихту. 
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Рисунок 2.4 - Розрахункова схема навантаження електрода (а) крайнього 

електродотримача при двофазних КЗ між фазами: б) АВ, в) ВС та при трифазному 

КЗ (г). 

 
Тому при аналізі коливань та напружень електроду умови защемлення у 

голівці електродотримача мають бути визначені з урахуванням її конструкції, 

геометричних розмірів з’єднання, зусилля затиснення електроду, ваги електроду, 

температурного фактору. Граничним розрахунковим станом є жорстке защемлення 

електрода, але реальніше це модель із пружним защемленням. 

У першому наближені приймаємо електрод однорідним консольним стрижнем 

жорстко закріпленим у верхній частині. Відомо, що перша частота вільних 

згинальних коливань однорідної консолі постійного перерізу визначається по 

формулі [105, 106] 

1 2

3 516

2

e e

e e e

E J,
p

L Fπ ρ
= ⋅ ,       (2.21) 

тут осьовий момент інерції перерізу 4 64
e e

J dπ= , площа перерізу 20 25
e e

F , dπ= , де 

відповідно Ее, ρе - модуль пружності і щільність графітованого матеріалу електрода; 

de, Le - діаметр і довжина робочої частини електрода. 
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а)  

б)  

Рисунок 2.5 Графіки та залежності відносного модуля пружності (а)  

та відношення (б) межі міцності при згині до модуля пружності для графіту  

у функції температури (за даними SGL CARBON GROUP [38]) 
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Для електродів ДСП-50Н2 (dе = 0,5 м, Lе = 2,7...5,0 м; ρе = 1700 кг/м3) при 

нормальних умовах (
e

E  = 7 ГПа [38]) та умовно при температурі 1530°С  

(
e

E ≈ 8,4 ГПа, рис.2.5, а) основна частота вільних згинальних коливань електроду у 

функції робочої довжини наведена на рисунку 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Графік зміни основної частоти вільних згинальних коливань 

графітованого електроду діаметром 500 мм у функції робочої довжини:  

1 - при нормальних умовах 20°С; 2 - при температурі електроду 1530°С 

 

Зміна температури електрода та збільшення модуля пружності матеріалу при 

цьому мало впливає на основну частоту вільних згинальних коливань електроду 

(збільшення ≈ 10%) в подальшому частотному аналізі впливом температури на 

власні частоти у першому наближені зневажаємо. 

У процесі плавлення відбувається технологічний угар електродів відповідно 

місткості ДСП. З урахуванням цього власна частота згинальних коливань робочої 

частини електрода за плавку буде змінюватись відповідно до витрати маси електрода 

та довжини його робочої частини. 

Якщо не враховувати зміну зовнішнього діаметру електрода у процесі 

плавлення, то орієнтовно зменшення довжини електроду за одне плавлення складає 

20 25

e

e

e

m
L

, d

∆
δ

π ρ
= , тут 

3

e ДСП

e

V
m

γ
∆

⋅
= ,     (2.22) 
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де 
e

γ  - сумарна питома витрата електродів, кг/т; 
ДСП

V  - номінальна місткість ДСП у 

тонах. 

Наприклад, якщо прийняти сумарну питому витрату електродів на рівні 4 кг/т, 

то для ДСП-50 з електродами діаметром 500 мм (ρе = 1700 кг/м3) зменшення робочої 

довжини електроду за одне плавлення складає 
e

Lδ  = 0,154 м, що відповідає  

e
m∆  ≈ 67 кг. Розрахунки (рис.2.7) підтверджують, що основна частота вільних 

згинальних коливань електроду за одне плавлення збільшується від 6,5 до 11,8% у 

відповідності з вихідною робочою довжиною електрода. 

Для дослідження умов міцності електроду при дії розподіленого 

електродинамічного та інерційного навантаження і визначення граничних значень 

прискорення голівки електродотримача при коливальному русі складенні 

розрахункові схеми (рис.2.4, б-г). 

Відомо, що напруження згинання консольного електроду круглого перерізу у 

точці закріплення визначаються: 

M

W
σ =  , тут 2 2

x y
M M M= + , 

3

e
d

W
32

π
=      (2.23) 

де 
x

M , 
y

M  - складові згинального моменту; W  - момент опору перерізу електрода. 

 

Рисунок 2.7 - Графік зміни відношення основної частоти вільних згинальних 

коливань електроду діаметром 500 мм за одну плавку у функції робочої довжини при 

витраті електродів на рівні 4 кг/т 
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При сумісній дії розподіленого електродинамічного навантаження та сили 

інерції (рис.2.4, б-г) складові згинального моменту у горизонтальній площині 

складають: 

( ) 2

x e max e in x e
M 0,5 q cos L F Lγ = ⋅ ⋅ ±  ;     (2.24) 

( ) 2

y e max e in y e
M 0,5 q sin L F Lγ = ⋅ ⋅ ⋅ +  ,     (2.25) 

тут складові сили інерції 
in x e x

F m a= , 
in y e y

F m a= ; кут між напрямками векторів 

in x e
ˆF ; qγ = , де 

e
m  - маса електроду, 

e
q  - максимальне значення розподіленого 

електродинамічного навантаження при заданому режимі КЗ; 
x

a , 
y

a  - проекції 

прискорення. 

При малих коливаннях електродотримача у горизонтальній площині вздовж 

вісі х приймаємо складову віброприскорення точки закріплення електроду 2

x x
a Aβ= , 

де β , 
x

A  - відповідно частота і амплітуда коливань. 

Складова прискорення 
y

a  є нормальним прискоренням, тобто 

( )22

0 0 0y x x x
a V L A L a A / Lβ= = = ⋅ , де 

0
L  відстань між вертикальними вісями стійки 

та електрода. З урахуванням того, що 
0x

A L<< , приймаємо складову прискорення 

y
a 0≈ , та відповідно 

in y
F 0= . 

Визначимо граничні значення віброприскорення голівки електродотримача з 

умов міцності електроду на згинання [ ]M Wσ σ= ≤ , де [ ]σ  - граничне значення 

нормального напруження при згині для графітованого електроду. 

Розв’язуючи спільно рівняння (2.22 - 2.23) з урахуванням (2.18) визначаємо 

граничні максимальні значення віброприскорення голівки електродотримача при 

коливальному русі у функції робочої довжини електроду: 

2 4

2
õ

B B AC
a

A

− + −
= ,      (2.26) 

тут ( )220 25
e e

A , dπ ρ= ; ( )20 5
e e e

B , d q cosπ ρ γ= ⋅ ⋅ ; [ ] ( )222 24
e e

C q W Lσ= − ⋅ . 
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Кут γ  залежить від виду КЗ та кута α  розташування крайнього 

електродотримача у горизонтальній площині (рис.2.2, б) і складає для КЗ між 

фазами: АВ - 60γ α= −� ; ВС - γ α= ; АВС - 30γ α= −� . 

Графіки граничних значень віброприскорення голівки електродотримача при 

дії максимального електродинамічного навантаження при різних міжфазних КЗ 

(табл.2.1) за умови згинальної міцності електроду діаметром 500 мм у діапазоні 

зміни його робочої довжини наведені на рисунку 2.8. Встановлено, що за умови 

виконання умов згинальної міцності електрода у діапазоні його робочої довжини 

віброприскорення голівки електродотримача не повинно перевищувати нижній 

розрахунковий рівень 2,46 м/с2. 

При можливих автоколивальних або вимушених коливальних режимах у 

діапазоні спектру власних частот, амплітуда коливань голівки електродотримача у 

горизонтальній площині не повинна перевищувати граничних значень: 

2

x

x x

x

a
A A

β
< =   ,       (2.27) 

де 
x

β  - частота коливань електродотримача; 
x

A    - граничне значення амплітуди 

коливань голівки електродотримача за умови згинальної міцності електроду. 

 

Рисунок 2.8 - Максимальні граничні значення віброприскорення голівки 

електродотримача при коливальному русі у горизонтальній площині у функції 

робочої довжини електроду (діаметром 500 мм) для режимів КЗ між фазами:  

1 - АВ; 2 - ВС; 3 - АВС 
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За даними натурних досліджень [48] для ДСП-50Н2 діапазон зміни частоти 

коливань електродотримача у горизонтальній площині складає 
x

β  = 3,0...3,8 Гц.  

З урахуванням максимальних граничних віброприскорень (рис.2.8) розрахункові 

значення амплітуд коливань голівки електродотримача наведені на рисунку 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Розрахункові максимальні граничні значення амплітуд коливань 

голівки електродотримача ДСП-50Н2 у функції робочої довжини електроду 

(діаметром 500 мм) для діапазону власних частот коливань електродотримача у 

горизонтальній площині при різних режимах КЗ: 1 - АВ; 2- ВС; 3 - АВС 

 
Встановлено, що для вихідної конструкції електродотримача ДСП-50Н2 з 

жорстким кріпленням рукава до рухомої стійки амплітуди коливань голівки 

електродотримача у горизонтальній площині з частотою власних коливань 

крутильної системи не повинні перевищувати рівень 4...7 мм. 

Отримані розрахункові значення граничних вібраційних параметрів для 

електрода ДСП-50Н2 є орієнтованими і можуть уточнюватися з урахуванням 

реальних динамічних характеристик коливальної системи електродотримача, 

електродинамічного навантаження, механічних властивостей матеріалу електрода, 

розподілу температури та розташування ніпельних вузлів по його довжині, умов 

закріплення у головці. 

Встановлені за умови міцності електрода рівні граничних амплітуд 

вібропереміщень та віброприскорень голівки електродотримача при коливаннях у 
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горизонтальній площині з урахуванням власних частот коливальної системи можуть 

бути одним з критеріїв оцінки вібраційної активності механічної системи 

електродотримача та повинні враховуватись при виборі динамічних параметрів 

нових конструкцій електродотримачів та модернізації існуючих. 

 
2.4 Аналіз впливу на динаміку електродотримача крутильної та згинальної 

жорсткості вертикальної ділянки рухомої стійки 

 
Стійка електродотримача призначена для закріплення рукава 

електродотримача і є рухомим елементом МПЕ. З урахуванням навантажень 

обумовлених масою рукава електродотримача та електрода, електродинамічними 

зусиллями на струмоведучі елементи рукава та електрод, а також зміни довжини 

стійки при переміщенні електрода важливе значення для надійної роботи МПЕ ДСП 

має крутильна і згинальна жорсткість стійки, яка також залежить від 

конструктивного виконання її поперечного перерізу (табл.2.2) [11]. 

Таблиця 2.2 

Переріз стійки електродотримача з напрямними під опорні ролики [11] 

Кількість опорних роликів у блоці 
4 6 8 

   

 
В механічних системах електродотримачів з гідравлічним приводом МПЕ 

опорна конструкція для стійки електродотримача складається з двох блоків опорних 

роликів розташованих по висоті у металоконструкції шахти стійки. Важливе 

значення для забезпечення жорсткості системи електродотримачів має конструкція 

напрямних опорних роликів. На печах малої місткості опорні ролики встановлюють 

по кутах стійок і мають опорні поверхні в двох перпендикулярних площинах.  

На ДСП середньої і великої місткості з кожної сторони стійки встановлюють по два 
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опорних ролика. Ролики встановлюють з можливістю регулювання їх положення 

відносно опорної поверхні. 

У літературі немає рекомендацій з раціонального вибору геометричних 

характеристик перерізу рухомої стійки виходячи з вимог вібростійкості механічної 

системи електродотримача, забезпечення граничних амплітуд просторових коливань 

електроду при зміні динамічних параметрів крутильної і згинальної коливальної 

системи «стійка-електродотримач-електрод» з урахуванням зміни робочої довжини 

електроду, пружності вузлів опорних роликів, а також граничних деформацій при дії 

електродинамічних і інерційних навантажень. 

На реальну приведену крутильну та згинальну жорсткість коливальної системи 

електродотримача з рухливою стійкою має вплив пружна характеристика верхніх та 

нижніх опорних роликових вузлів. 

Крутильна жорсткість (рис. 2.10) вертикальної ділянки рухомої стійки 

електродотримача за умови защемлення у верхніх опорних роликах у функції 

довжини Le робочої частини електрода має вигляд: 

( ) ⋅
=

+ −

st

a e

st 0 e e.min

G J
c L

L L L
,     (2.28) 

де G – модуль пружності другого роду (для сталі G = 8⋅104 МПа [105]);  

st
J  - полярний момент інерції перерізу стійки; 

st 0
L  – мінімальна довжина 

вертикальної ділянки стійки; 
e .min

L  – мінімальна довжина робочої частини електроду. 

Крутильна жорсткість стійки електродотримача з урахуванням жорсткості 

вузла опорних роликів (рис. 2.10): 

( ) ( )
( )

1

21

a e

e

a e

c L
c L

c L c
=

+
,     (2.29) 

тут приведена крутильна жорсткість вузлів верхніх та нижніх опорних роликів та 

ділянки стійки між ними ( )2 = + +
ra rb b rb b

c c c c c c ; крутильна жорсткості ділянки 

стійки між верхніми і нижніми опорними роликами 
b st rol

c GJ L= , де 
rol

L  – довжина 

ділянки стійки між верхніми і нижніми опорними роликами; 
ra

c  і 
rb

c  - відповідно 

приведені жорсткості вузла верхніх та нижніх опорних роликів. 
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Рисунок 2.10 - МПЕ з гідравлічним приводом та рухома стійка електродотримача з 

пружними вузлами опорних роликів: 1- електрод, 2 - рукав, 3 - рухома стійка,  

4 - напрямні ролики, 5 - гідроциліндр, 6 - шток 

а)  б)  

Рисунок 2.11 - Лінійна (а) і кусочно-лінійна (б) крутильна пружна характеристика стійки 

електродотримача при умовному защемленні: 1 - у верхніх опорних роликах;  

2 - у нижніх опорних роликах; 3 - з урахуванням лінійної жорсткості вузла верхніх 

опорних роликів; 4 - із зазором (ϕ23) та 5 - с твердим упором (ϕ31) у вузлі опорних 

роликів 

 
Рисунок. 2.12. - Переріз (а) та крутильна жорсткість (б) стійки 

електродотримача ДСП-50Н2 у функції робочої довжини електрода при умовному 

защемленні: 1 - у верхніх опорних роликах; 2 - у нижніх опорних роликах 
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Стійка електродотримача відносно вісі Z може мати симетричну лінійну  

(рис.2.11, а) чи кусочно-лінійну крутильну пружну характеристику (рис.2.11, б) у 

залежності від пружної характеристики вузла верхніх опорних роликів. 

Крутильна та згинальна жорсткість рухомої стійки електродотримача при 

заданій довжині електроду при проплавленні колодязів змінюється у функції 

положення електроду від верхнього рівня твердої завалки до умовного дна колодязя. 

( ) st

a e

st 0 e e .min

G J
c L ,z

L z L L

⋅
=

+ + −
,     (2.30) 

де z  - апліката положення стійки електродотримача при її вертикальному 

переміщенні відносно умовного дна колодязя. 

У роботі [55] відзначається, що внаслідок зміни положення електродотримача 

по висоті і перемінній довжині електрода власні частоти механічної системи будуть 

змінні. 

За розрахунками для електродотримача ДСП-50Н2 встановлено, що при 

проплавленні колодязя глибиною 0 8
k

h ,=  м за рахунок зміни крутильної жорсткості 

(рис.2.13) рухомої стійки власна частота коливань системи електродотримача у 

горизонтальній площині на граничних рівнях відрізняється: при мінімальній довжині 

електроду у 1,81 раз, при максимальній довжині електроду у 1,13 раз. Тому при 

гармонійній складовій у законі руху стійки при роботі МПЕ можливі деякі умови 

збурення параметричних коливань у системі електродотримача, що потребує 

додаткових досліджень. 

Для оцінки динамічних параметрів рухомої стійки пропонується уточнити, 

приведені в дослідженнях [48] аналітичні залежності для розрахунку горизонтальних 

переміщень електрода як результат крутіння і згинання стійки під дією 

максимальних електродинамічних сил у режимах КЗ. 

Сумарне горизонтальне переміщення голівки електродотримача по вісі х 

(рис.2.10) складає: 
x зг x кр z

s s s= + , де 
зг x

s , 
кр z

s  - відповідно складові переміщення від 

згинання та крутіння рухомої стійки. 
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Рисунок 2.13 - Графіки зміни крутильної жорсткості рухомої стійки 

електродотримача у функції положення електроду від верхнього рівня твердої 

завалки до умовного дна колодязя при фіксованих граничних розмірах робочої 

довжини електроду 

 

Складова переміщення від згинання стійки: 

( ) 3 2

3 2

p e st y st

зг

st y st y

F F L M L
s

EJ EJ

+
= + ,      (2.31) 

тут момент крутіння відносно вісі рукава електродотримача 0 5
y p tp e e

M F h , F L= − ; 

довжина стійки 
0st st e k e min

L L L h L= + + − , де 
p

F , 
e

F  - відповідно максимальні 

рівнодіючі розподіленої електродинамічної навантаження на трубошини й електроди 

(табл.2.1); 
0st

L  - мінімальна довжина стійки; 
tp

h  - відстань між трубошиною і несучим 

рукавом; 
e min

L  - мінімальна довжина електроду; E  - модуль пружності матеріалу 

стійки. 

Складова переміщення від крутіння стійки: 

0kp z
s Lϕ= , тут z st

z

st

M L

GJ
ρ

ϕ = , 
0z p p e

M F y F L= + ,  (2.32) 

де 
z

ϕ  - кут закручування стійки; 
0

L  - відстань між вертикальними вісями стійки та 

електроду; 
p

y  - координата прикладення рівнодіючої 
p

F  до трубошини або рукава. 

Для крайнього електродотримача ДСП-50-Н2 отримані графіки 
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горизонтального переміщення голівки електродотримача по вісі х (рис.2.14) при 

сумісній дії згинання та крутінні стійки при статичній дії максимальних 

електродинамічних сил у функції зміни робочої довжини електроду для режимів КЗ 

між фазами. Встановлено, що максимальна частка від загального горизонтального 

переміщення (по вісі х) голівки електродотримача ДП-50Н2 при крутінні стійки 

складає 93...73% (рис.2.15, б) при статичній дії максимальних електродинамічних 

сил у діапазоні зміни робочої довжини електроду для режимів КЗ між фазами АВС. 

 

Рисунок 2.14 - Горизонтальне переміщення (по вісі х) голівки електродотримача  

ДП-50Н2 при сумісній дії згинання та крутінні стійки при статичній дії 

максимальних електродинамічних сил у функції зміни робочої довжини електроду 

для режимів КЗ між фазами: 1 - АВ; 2 - ВС; 3 - АВС 

а) б)  

Рисунок 2.15 - Графіки зміни частки від загального горизонтального переміщення 

(по вісі х) голівки електродотримача ДП-50Н2 при згинанні (а) та крутінні (б) стійки 

при статичній дії максимальних електродинамічних сил у функції зміни робочої 

довжини електроду для режимів КЗ між фазами: 1 - АВ; 2 - ВС; 3 - АВС 
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Приймаємо за коефіцієнт форми перерізу відношення полярного моменту 

інерції J ρ  до моменту інерції 
y

J  перерізу відносно вісі y: 

1
y x y

k J J J Jρ= = +       (2.33) 

Встановлений зв'язок між коефіцієнтом форми перерізу стійки, моментом 

інерції перерізу відносно вісі y та сумарним горизонтальним переміщенням голівки 

електродотримача по вісі х при максимальній робочий довжини електроду. 

Для електродотримача крайньої фази ДСП-50Н2 побудована поверхня  

(рис.2.16, а) і карта рівнів (рис.2.16, б) пружного горизонтального переміщення  

(по вісі х) голівки електродотримача при сумісному згинанні і крутінні стійки та 

статичній дії максимальних електродинамічних сил при трифазному КЗ в функції 

зміни моменту інерції перерізу стійки і коефіцієнта форми перетину за максимальній 

довжині консолі стійки (Le = 5 м). 

а) б)  
Рисунок 2.16 - Поверхня (а) і карта рівнів (б) пружного горизонтального 

переміщення (по вісі х) голівки електродотримача ДСП-50Н2 при сумісному 

згинанні і крутінні стійки при статичній дії максимальних електродинамічних сил 

при трифазному КЗ у функції зміни моменту інерції перерізу стійки і коефіцієнта 

форми перетину при максимальній довжині консолі стійки (при Le = 5 м) 

 

Для перерізу стійки з розмірами HxBxδ = 450х290х20 мм коефіцієнт форми 

перерізу складає 2,938, та не залежить від розміру δ. Тому відповідно розрахунку 
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(рис.2.16, б) для зменшення пружного переміщення з 4 мм до рівня 2 мм момент 

інерції перерізу повинен зрости у 2 рази, що також відповідає зростанню маси стійки 

приблизно у 1,9 рази. 

Отримані залежності (2.31-2.32) можуть бути використані при виборі 

геометричних характеристик та форми перерізу стійки за умови обмеження 

граничного сумарного переміщенням голівки електродотримача по вісі Х. 

Згинальні жорсткості стійки електродотримача у напрямку вісі X та Y за умови 

защемлення у верхніх опорних роликах у функції довжини Le робочої частини 

електрода можна визначити за формулами [105]: 

3

3
st st y

x

st

E J
c

L
= ; 

3

3
st st x

y

st

E J
c

L
=      (2.34) 

де 
st

E  - модуль пружності матеріалу стійки; 
st y

J , 
st x

J  - відповідно моменти інерції 

перерізу стійки відносно вісі X та Y; 
st

L  - довжина консолі стійки. 

Для прямокутного перерізу стійки (рис.2.12, а) електродотримача згинальна 

жорсткість теж є функцією довжини консолі рухомої стійки, та має різні значення 

відповідно вісі X та Y. З урахуванням геометричних розмірів перерізу стійки як 

тонкостінного порожнього прямокутника з розмірами BxHxδ відношення згинальних 

жорсткостей у напрямку відповідних вісій складає [105]: 

2
3

3
y x st x st y

H B H
c c J J

B H B

  +
= = ⋅ 

  +
.    (2.35) 

Для стійки ДСП-50Н2 з геометричними розмірами перерізу HхВ= 450х290 мм 

відношення згинальних жорсткостей складає 
y x

c c  = 1,938. 

Відомо, що маса електродотримача з електродом мають значну інерцію 

обертання як при крутильних коливаннях відносно вісі стійки, так і в коливальних 

підсистемах з двома ступенями вільності, що пов’язані зі згинальними коливаннями 

електродотримача. 

Для частотного аналізу динамічних схем електродотримачів складемо 

розрахункову схему (рис.2.17, а) та приведену динамічну модель (рис.2.17, б) 
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згинальної підсистеми електродотримача, де 
2C

y , 
2C

z  - координати центру мас (т.С2) 

рукава з електродом. 

Приведення розподіленої маси рухомої стійки у точку С1 (рис.2.17, а) виконано 

на підставі еквівалентної заміни при рівності власних частот пружної системи 

консольної стійки з розподіленою масою та системи з точечною масою на пружному 

стрижні [105]. Приведена маса стійки складає: 

1
0 25

st
m , m= , тут 

st st st
m A Lρ= ,      (2.36) 

де відповідно 
st

A , 
st

L  - площа поперечного переріза та довжина стійки; щільність 

матеріалу стійки ρ  =7850 кг/м3. 

Для системи електродотримача, що симетрична площині YZ, координати 

центру мас (т.С2, рис.2.17, б) рукава з електродом та приведеної маси стійки 

складають: 

2
0

C
x = ; ( )

2 0 2C e p p
y m L m L m= + : ( )

2 1C e Ce p st
z m z m m L m = + +  ,  (2.37) 

тут 
1e p

m m m m= + + ; 
0st st e e min

L L L L= + − , 0 5
Ce st e e

z L L , L= + ∆ − ; 
0 2

0 5
p e

L L , d= + ,  

де відповідно 
p

m , 
2p

L  - маса та геометричний розмір рукава електродотримача. 

 

а)     б) 

Рисунок 2.17 - Розрахункова схема (а) та приведена динамічна модель (б) згинальної 

системи (1- стійка, 2 - рукав з електродом) 

 



 88 

На основі відомого рішення [106] з урахуванням геометричних та інерційних 

параметрів для згинальних систем електродотримача з двома ступенями вільності 

власні частоти (у Гц) складають: 

для коливань у площині YZ: 

2 2 4

1 2
3 2 2 4

61
1 1

2 3 3 9

st x st st st

y ,

st x x x

EJ L L L
p

mL i i iπ

 
 = ⋅ ⋅ + + +
 
 

∓ ,   (2.38) 

тут   2

x Cx
i I m= ; 

1Cx e x p x x
I I I I= + + ; ( )2 212

e x e e e e e x
I m L L m a= + ∆ + ;  

2 212
p x p p p p x

I m L m a= + ; ( ) ( )
2 2

2 2
2

2 1
0 5

p x C p p st C
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перерізу рукава електродотримача. 

Для коливальної системи крайнього електродотримача ДСП-50Н2 розраховані 

характеристики зміни власних частот лінійного зсуву (р1) і кута повороту (р2) маси 

електродотримача у функції робочої довжини електроду для згинальних систем у 

площинах YZ (рис.2.16, а) та XZ (рис.2.16, б). 

При частотному аналізі згинальних систем електродотримача ДСП-50Н2 були 

встановлені деякі особливості, що можуть бути причиною підвищеної 

віброактивності при електродинамічному збудженні. Відомо, що при збуренні 

коливань електродинамічними силами, які пов’язані зі струмами, що модульовані 

частотами власних коливань механічної системи електродотримачів, у спектрі 

збурення крім складових з подвійною частотою змінного струму (100 Гц) є полоси, 

що обумовлені власними низькими частотами коливань механічної системи. 
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а)  б)  
Рисунок 2.18 - Власні частоти згинальних систем електродотримача ДСП-50Н2:  

а) лінійний зсув -р1; б) кут повороту маси - р2 (1 - у площині XZ; 2 - у площині YZ) 

 
При зіставленні власних частот (р1) згинальних систем, що пов’язані з 

лінійними зсувами електродотримача у площинах XZ та YZ (рис.2.19) та першої 

власної частоти згинальних коливань електроду (рис.2.6) встановлена близькість 

власної частоти лінійного зсуву у площині XZ з частотою згинальних коливань 

електроду практично у всьому діапазоні робочої довжини електроду при цьому самі 

частоти лінійних коливань у площинах XZ та YZ для максимальної довжини 

електрода теж зближуються. 

Відомо [107, 108], що близькість власних частот парціальних систем може 

бути причиною биття коливань та причиною внутрішнього резонансу. З урахуванням 

того, що інерційні та пружні параметри електроду не можуть бути змінені, 

запобігання биттям коливань може бути досягнуте в результаті раціонального 

вибору динамічних параметрів елементів механічної системи електродотримача, 

зокрема маси рукава та жорсткості рухомої стійки. 

Систему електродотримача з жорстким кріпленням рукава до стійки можна 

представити як крутильну динамічну систему з однією ступеню вільності [48]. 

Власні частоти коливань у такій системі визначаємо з урахуванням граничних 

значень крутильної жорсткості рухомої стійки при її защемленні в опорному вузлі 

(рис.2.10, б). При зіставленні діапазону власних частот крутильної системи (рис.2.20) 

електродотримача ДСП-50Н2 для граничних значень крутильної жорсткості рухомої 



 90 

стійки при її защемленні в опорному вузлі з першої власною частотою згинальних 

коливань електроду (рис.2.6), встановлено, що в крутильній системі не має причин 

для внутрішнього резонансу. 

а) б)  

Рисунок 2.19 - Зони (а) можливих режимів биття коливань у згинальній 

системі електродотримача при близькості власних частот парціальних систем з 

власною частотою електрода та зона (б) близькості власних частот лінійного зсуву 

частоті збурення: 1 - у площині YZ; 2 - у площині XZ; 3, 4 - власна частота електрода 

відповідно при температурі 20°С та 1530°С 

 

 
Рисунок 2.20 - Власні частоти крутильної системи крайнього 

електродотримача ДСП-50Н2 з жорстким кріпленням рукава до стійки у функції 

робочої довжини електроду з урахуванням граничних значень крутильної жорсткості 

рухомої стійки при її защемленні в опорному вузлі: 1 - верхніх роликів; 2 - нижніх 

роликів; 3 - власна частота електрода 
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В роботі [48] відзначено, що для зменшення амплітуд коливань електродів 

потрібно збільшувати крутильну та згинальну жорсткість стійки електродотримача, 

але при частотному аналізі встановлено, що в крутильній системі зближення власної 

частоти з частотою згинальних коливань електроду можливо тільки при збільшенні 

крутильної жорсткості стійки та при її защемленні у верхніх опорних роликах. 

Розрахунки при збільшені крутильної жорсткості стійки у 2,5 рази (рис.2.21) 

підтверджують зближення власних частот крутильної системи з власною частотою 

згинальних коливань електроду, що може бути причиною внутрішнього резонансу. 

Збільшення крутильної жорсткості пов’язано з підвищенням власних частот 

згинальної системи електродотримача при цьому умови внутрішнього резонансу 

будуть порушені. У подальших дослідженнях для рішення задачі запобігання биття 

коливань у динамічній системі електродотримача та при раціональному виборі 

пружних параметрів вузла стійки можливо застосувати метод синтезу динамічної 

системи по узагальненому параметру [108]. 

  
Рисунок 2.21 - Зближення власних частот крутильної системи 

електродотримача та згинальних коливань електрода при збільшенні жорсткості 

стійки та її защемленні в опорному вузлі: 1 - верхніх роликів; 2 - нижніх роликів; 3 - 

власна частота електрода 
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2.5 Висновки до розділу 2 

 
1. Встановлено, що система електродотримачів ДСП утворює складну 

електромеханічну систему зі змінними динамічними параметрами у функції 

положення і нестаціонарним стохастичним електродинамічним збуренням, при 

цьому електроди здійснюють коливання в пружному полі, що утворене податливістю 

несучої конструкції. 

2. Встановлено діапазон граничних прискорень та амплітуд вібропереміщень 

голівки електродотримача з умови міцності електрода на згинання при спільній дії 

рівномірно розподіленого електродинамічного навантаження та сили інерції з 

урахуванням зміни механічних характеристик матеріалу електрода при дії 

температури. 

3. Пропонується при рішенні задачі синтезу механічної системи 

електродотримача по критерію підвищення її вібростійкості встановити граничні 

обмеження характеристик вібраційної активності коливальної системи з урахуванням 

багатофакторного нестаціонарного зовнішнього збурення, динамічних параметрів 

системи, а також умов міцності елементів системи, зокрема графітованого 

електроду. 

4. Визначено, що на власну частоту згинальних коливань електрода впливає 

умови защемлення електрода в голівці електродотримача. Пропонується умови 

защемлення у голівці електродотримача визначати з урахуванням конструкції та 

геометричних розмірів з'єднання, зусилля затиснення електроду, зміни ваги 

електроду, температурного фактору. 

5. Встановлено, що раціональний вибір інерційний та пружних параметрів 

системи БЕ слід виконувати в комплексі з урахуванням впливу електродинамічного 

збурення в тріангульованій трифазній системі струмоведучих елементів 

електродотримачів при можливих режимах коротких замикань. На основі відомих 

положень теорії електродинамічної взаємодії провідників в трифазній 

тріангульованій мережі отримані аналітичні залежності для визначення коефіцієнтів 
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струмоведучого контуру взаємодіючих фаз рукавів електродотримачів ДСП з 

урахуванням непаралельності їх розташування та положення точки прикладення 

рівнодіючої електродинамічної сили до рукава електродотримача. 

6. Визначено, що крутильна жорсткість рухомої стійки електродотримача 

залежить від приведеної жорсткості вузлів верхніх і нижніх опорних роликів, 

наявності зазорів, твердих упорів та може мати лінійну або кусочно-лінійну пружну 

характеристику. 

7. Встановлено, що існуючі конструкції системи електродотримачів трифазних 

ДСП із жорстким кріпленням рукава електродотримача до його рухомої стійки 

мають низьку вібраційну стійкість, що може приводити до збільшення амплітуд 

змушених коливань та прискорень голівки електродотримача до значень граничних 

для міцності графітованого електрода. 
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РОЗДІЛ 3  

Динамічний аналіз і параметричний синтез механічної системи балансирного 

електродотримача 

 

Режими коливань механічної системи електродотримачів ДСП, розкриті 

теоретичними і натурними дослідженнями, є складними і потребують системного 

аналізу. Коливання кінця електрода в горизонтальній площині при дії 

нестаціонарного електродинамічного навантаження та після його скидання є 

результатом складного руху, де переносною складовою є просторове переміщення 

головки електродотримача при пружних коливаннях елементів конструкції 

електродотримача, і відносною складовою, що обумовлена пружними згинальними 

коливаннями самого електрода по відношенню до точки його закріплення у головці 

електродотримача. 

Механічну систему електродотримача у першому наближені можливо 

розглядати як систему з п’ятьма ступенями вільності, приймаючи рукав 

електродотримача з електродом твердим тілом, враховуючи згинальну і крутильну 

жорсткості рухомої стійки та зневажаючи її подовжньою податливістю. 

Відомо, що значна складова амплітуди коливань електрода у горизонтальній 

площині пов’язана з крутильними деформаціями рухомої стійки електродотримача, 

тому при подальшому аналітичному дослідженні коливань розглядаються 

розрахункові схеми, де у першому наближенні у відносному русі коливаннями 

електроду, як системи з розподіленою масою, зневажаємо. 

Вперше для зменшення вібрації електрода запропонована конструкція БЕ [4]  

з шарнірним кріпленням рукава до рухомої стійки електродотримача, що вимагає 

оцінки її ефективності та вібростійкості при нестаціонарному електродинамічному 

збуренні у діапазоні зміни пружних і інерційних параметрів механічної системи 

електродотримача в функції положення стійки з урахуванням робочої довжини 

електрода. 
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3.1 Загальні зауваження і задачі дослідження коливань механічної системи 

електродотримача в горизонтальній площині 

 

У якості об'єктів порівняльного динамічного дослідження були виділені дві 

конструкції електродотримачів крайніх фаз ДСП: вихідна із жорстким кріпленням 

рукава до рухомої стійки і БЕ із шарнірним кріпленням рукава до рухомої стійки. 

Основні геометричні, інерційні та пружні параметри вихідної розрахункової 

схеми відповідають реальній конструкції механічної системи крайнього 

електродотримача ДСП-50Н2 [109, 110] ПрАТ «Дніпроспецсталь» (рис.3.1). 

При порівняльному динамічному дослідженні ставились наступні задачі: 

• на підставі вихідної конструкції системи електродотримача ДСП-50Н2 

розробити динамічну та математичну модель для дослідження коливань 

електродотримача у горизонтальній площині; 

• розробити динамічну модель системи БЕ на підставі основних 

геометричних, інерційних, пружних і дисипативних характеристик вихідної 

конструкції електродотримача для дослідження коливань електродотримача у 

горизонтальній площин; 

• виконати моделювання коливань електродотримача у горизонтальній 

площині для двох розрахункових динамічних моделей при однаковому 

електродинамічному збуренні для різних режимів навантаження з урахуванням 

можливої довжини електроду; 

• виконати порівняльну оцінку амплітуд коливань електроду у системі БЕ 

з вихідною конструкцією електродотримача при варіації збурення та зміні 

динамічних параметрів системи БЕ; 

• оцінити вплив тертя в шарнірних опорах рукава БЕ на амплітуду 

коливання електродотримача; 

• обґрунтувати раціональний вибір параметрів пружно-дисипативних 

елементів рухомої шарнірної опори рукава БЕ. 

Для механічної системи БЕ такі дослідження коливань виконуються вперше. 
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Рисунок 3.1 - ДСП-50Н2 з тріангульованою системою електродотримачів:  

1 - електрод; 2 - рукав; 3 - стійка; 4 - трубошина; 5 - гнучкі кабелі; 6 - шахта стійки; 

7, 8 - верхні та нижні напрямні ролики 

 
3.2 Динамічні моделі коливальних систем електродотримачів 

 
На підставі декомпозиції складної просторової коливальної системи 

електродотримача для дослідження коливань електрода в горизонтальній площині 

була відокремлена крутильна коливальна підсистема і де прийняті в першому 

наближенні рукав електродотримача з електродом твердими тілами, жорстко з'єднані 

між собою, а рухливу стійку електродотримача пружною ланкою, з урахуванням її 

крутильної жорсткості, а також враховані дисипативні характеристики системи 

опорних роликів. 

Для порівняльного дослідження коливань електродотримачів у горизонтальній 

площині прийняті дві розрахункові схеми (рис. 3.2): вихідна з жорстким кріпленням 

електродотримача до рухомої стійки МПЕ (рис. 3.2, а) і система БЕ із шарнірним 

кріпленням рукава до стійки і пружними-демпферними вузлами (рис. 3.2, б), де 



 97 

відповідно позначені: mst, Istz, с1 – маса, момент інерції відносно вертикальної вісі і 

крутильна жорсткість стійки; mр, Iрz – маса і момент інерції рукава відносно 

вертикальної вісі; Le, de, me, Iez – довжина, діаметр, маса і момент інерції електрода 

відносно вертикальної вісі; сgk, λgk – жорсткість пружних елементів і коефіцієнт 

поглинання гасителя коливань; L1, L2 – координати розташування шарніра рукава і 

гасителя коливань відносно вісі стійки;  

Lp1, Lp2 – геометричні розміри ділянок рукава. 

 

 
Рисунок 3.2 - Розрахункова схема динамічної системи «стійка - електродотримач - 

електрод»: а) із жорстким кріпленням електродотримача до стійки;  

б) БЕ із шарнірним кріпленням рукава до стійки і пружними-демпферними вузлами  

(1- стійка електродотримача; 2- рукав з електродом) 

 
Динамічні моделі коливальних систем електродотримачів складались на основі 

відомих правил визначення мас і жорсткостей та умов їх еквівалентного заміщення у 

приведених коливальних системах [111]. 

При складанні розрахункових схем прийняті наступні припущення: 

1) інерційні параметри стійки, рукава електродотримача та електрода для двох 

розрахункових схем вважалися однаковими; 

2) крутильна жорсткість рухомої стійки електродотримача для двох 

розрахункових схем вважалася однаковою і відповідає умовам її защемлення в 

опорних роликах. 
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3.3 Приведена динамічна модель та рівняння руху коливальної системи 

балансирного електродотримача 

 
Механічна система БЕ є коливальною системою типу подвійного фізичного 

маятника, що розташований у горизонтальній площині з пружним зв'язком між 

ланками та демпфіруючими елементами. 

Коливальні системи подвійного фізичного маятника і рівняння їхнього руху у 

вертикальній площині при дії сил ваги досить докладно досліджені в роботах з 

теоретичної механіки [112, 113, 114]. Диференціальні рівняння руху системи на 

основі дволанкового фізичного маятника з дискретними масами і пружними 

шарнірами розглянута в роботі Г. Циглера [115]. Стійкість рівноваги вертикального 

положення подвійного маятника з дискретними масами і пружними шарнірами при 

дії сил ваги розглянутий у роботі Д.Р. Меркина [116]. Плоска система типу 

подвійного маятника з в’язко-пружними шарнірами і постійною силою, що стежить, 

досліджена в роботі Я.Г. Пановко [117]. 

Для дослідження коливань БЕ в горизонтальній площині прийнята приведена 

двомасова динамічна модель (рис.3.3, а), що складається з двох тіл: 

1) стійки електродотримача з моментом інерції I1z, відносно вертикальної вісі Z 

і крутильною жорсткістю c1; 

2) рукава з електродом, що шарнірно закріплений на стійці електродотримача в 

точці В, а в точці А рукав спирається на пружні елементи гасителя коливань з 

коефіцієнтами лінійної жорсткості сgk. 

Вісь шарніра в точці О1, збігається з вертикальною віссю Z стійки 

електродотримача. Крутильна жорсткість стійки с1 електродотримача приведена до 

шарніра (т.В) на підставі рівності потенційних енергій 

2
1 2st

c c L= .       (3.1) 

Пружні елементи гасителя коливань у вихідному стані не деформовані 

(рис.3.3, а). 
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Рисунок 3.3 - Приведена двомасова динамічна модель БЕ:  

а) вихідне положення; б) перша форма коливань (ϕ1/ϕ2 > 0); 

в) друга форма коливань (ϕ1/ϕ2 < 0) 

 
3.4 Рівняння руху коливальних систем електродотримачів 

 
Відомо [48], що вихідну конструкцію електродотримача (рис.3.2, а) з жорстким 

кріпленням електродотримача до рухомої стійки можна представити одномасовою 

крутильною системою. 

Диференціальне рівняння змушених коливань крутильної системи з одним 

ступенем вільності з урахуванням дисипативних сил складає: 

22
пр

n p Q Iϕ ϕ ϕ+ + =ɺɺ ɺ ,     (3.2) 

тут узагальнений момент сил 0e p p
Q F L F y= + ; власна частота вільних коливань 

1 пр
p c I= ; коефіцієнт загасання 0 5

пр
n , Iλ= , приведений до вісі стійки 

електродотримача момент інерції маси системи 1 2пр z z
I I I= + ; де 1z

I , 2 z
I  - відповідно 

приведений до вісі стійки моменти інерції маси стійки та рукава електродотримача з 

електродом; λ1 - коефіцієнт непружного опору системи «стійка - електродотримач». 

Для приведеної двомасової коливальної системи БЕ (рис.3.3, а) диференціальні 

рівняння руху складаємо на підставі рівнянь Лагранжа другого роду [113]: 
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j

j j j j

d T T П Ф
Q

dt ϕ ϕ ϕ ϕ

 ∂ ∂ ∂ ∂  − + + =
 ∂ ∂ ∂ ∂ ɺ ɺ

, 1 2j ,=     (3.3) 

де Т - кінетична енергія системи; П - потенційна енергія системи; Ф - дисипативна 

функція системи; Qj - узагальнена сила збурення, що відповідає обраним 

узагальненим координатам ϕj. 

Приймаємо за узагальнені координати кутові переміщення відносно 

вертикальної вісі: ϕ1 - стійки; ϕ2 - рукава електродотримача. Позитивні напрямки 

узагальнених координат (рис.3.3, б) прийняті від положення рівноваги (ϕ1 = ϕ2 = 0) 

за годинниковою стрілкою. 

Досліджувалися малі коливання системи відносно положення рівноваги. 

Вважаючи кути ϕ1 і ϕ2 малими, визначимо кінетичну і потенційну енергію системи, 

зберігаючи в них члени другого порядку малості. 

Кінетична енергія механічної системи електродотримача дорівнює сумі 

кінетичних енергій стійки і рукава з електродом 

1 2T T T= + ,        (3.4) 

тут 2
1 1 1

1

2
zT I ϕ= ⋅ ⋅ ɺ ; 

2 2

2 2
2 2 2 2

1 1

2 2
C CT m V I ϕ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ɺ , 

де I1z – момент інерції стійки відносно вісі Z; m2, I2С2, VC2 – відповідно маса, момент 

інерції відносно центру мас (т.С2) і швидкість центру мас системи  

«рукав - електрод». 

Вектор швидкості центру мас (т.С2) системи «рукав-електрод» в абсолютному 

русі 

2 2C B C BV V V= + ,       (3.5) 

тут чисельно 2 2
2 1BV L ϕ= ⋅ ɺ ; 

2

2 2
2C B

V b ϕ= ⋅ ɺ . 

Кут між векторами 
2 2 1;̂

B C B
V V ϕ ϕ= − ; координата положення центру мас 

системи «рукав-електрод» відносно шарніра (т.В)  

22 2 CC B b L y= = − ,      (3.6) 
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тут 
2

0

2

p p e

C

m y m L
y

m

+
= , де маса системи «рукав-електрод» 2 p em m m= + ;  

yp - координата центру мас рукава (приймаємо для розрахунку 10,5p p py L L= − ). 

Отже ( )
2 2 2

2 2 2
2 12 cos

C B C B B C B
V V V V V ϕ ϕ= + + ⋅ −  

або ( )
2

2 2 2 2 2
2 1 2 2 1 2 2 12 cos

C
V L b L bϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −ɺ ɺ      (3.7) 

Оскільки у виразі Т2 зберігаються тільки члени другого порядку малості, то, з 

огляду на, що ( ) ( )2
2 1 2 1cos 1 0,5ϕ ϕ ϕ ϕ− = − − +⋯ , то приймаємо для малих коливань 

( )2 1cos 1ϕ ϕ− ≈ . Одержимо остаточно  

2

2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2

1 1
2

2 2
CT m L b L b Iϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ .    (3.8) 

Кінетична енергія системи 

( ) ( )
2

2 2 2 2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2

1 1

2 2
z CT I m L m L b I m bϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ + + ⋅ + ⋅ +ɺ ɺ ɺ ɺ .   (3.9) 

Часткові похідні: 

( )2
1 2 2 1 2 2 2

1

z

d T
I m L m L b

dt
ϕ ϕ

ϕ

 ∂  = + + ⋅
 ∂ 

ɺɺ ɺɺ

ɺ

; 

1

0
T

ϕ

∂
=

∂
; 

( )
2

2
2 2 1 2 2 2

2

C

d T
m L b I m b

dt
ϕ ϕ

ϕ

 ∂  = ⋅ + +
 ∂ 

ɺɺ ɺɺ

ɺ

; 

2

0
T

ϕ

∂
=

∂
. 

Інерційні коефіцієнти рівняння руху системи 

2
11 1 2 2z

a I m L= + ; 12 21 2 2a a m L b= = ; 
2

2
22 2 2C

a I m b= + .  (3.10) 

Потенційна енергія системи дорівнює роботі пружних сил при переміщенні 

системи з відхиленого положення у вихідне положення статичної рівноваги. 

Потенційну енергію системи обчислимо як суму 

1 2П П П= + ,        (3.11) 

де П1 і П2 – відповідно потенційна енергія деформованого пружного елемента стійки 

і гасителя коливань. 
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( )2

1

1

2
st B

П с sδ= ⋅ ⋅ , тут ( )2 1sin
B

s Lδ ϕ= ⋅ .    (3.12) 

( )2

2

1

2
gk А

П с sδ= ⋅ , тут ( ) ( )1 2 2 1sin
A

s L Lδ ϕ ϕ= + ⋅ − .  (3.13) 

Приймаємо для малих коливань ( )1 1sin ϕ ϕ≈ ; ( )2 1 2 1sin ϕ ϕ ϕ ϕ− ≈ − . 

Потенційна енергія системи складає: 

( ) ( )2 22 2
2 1 1 2 2 1

1 1

2 2
st gk

П с L с L Lϕ ϕ ϕ= + + − .    (3.14) 

Часткові похідні: 

( ) ( )2 22
2 1 2 1 1 2 2

1

st gk gk

П
с L с L L с L Lϕ ϕ

ϕ

∂  = + + − +
 ∂

; 

( ) ( )2 2

gk 1 2 1 gk 1 2 2

2

П
с L L с L Lϕ ϕ

ϕ

∂
= − + + +

∂
. 

Квазіпружні коефіцієнти рівняння руху системи: 

( )22
11 2 1 2st gk

с с L с L L= + + ; ( )2

12 21 1 2gk
с с с L L= = − + ; 22 12с с= − .   (3.15) 

Потенційна енергія системи має в положенні рівноваги (ϕ1 = ϕ2 = 0) мінімум, 

отже, рівновага системи в даному положенні буде стійким. 

Для урахування дисипативних сил вважаємо, що в системі БЕ паралельно 

пружним елементам установлені демпфери, які створюють в’язкий опір, тоді 

дисипативна функція системи складає: 

( ) ( )2 22 2
1 2 1 2 1 2 2 1

1

2
Ф L L Lλ ϕ λ ϕ ϕ = + + ⋅ −

 
ɺ ɺ ɺ ,    (3.16) 

де λ1 і λ2 - відповідно приведені коефіцієнти непружних опорів у вузлі стійки та 

демпферного вузла гасителя коливань БЕ. 

Часткові похідні: 

( ) ( )2 22
1 2 2 1 2 1 2 1 2 2

1

Ф
L L L L Lλ λ ϕ λ ϕ

ϕ

∂  = + + − +
 ∂

ɺ ɺ

ɺ

; 
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( ) ( )2 2

2 1 2 1 2 1 2 2

2

Ф
L L L Lλ ϕ λ ϕ

ϕ

∂
= − + + +

∂
ɺ ɺ

ɺ

. 

Дисипативні коефіцієнти рівняння руху системи складають: 

( )22
11 1 2 2 1 2b L L Lλ λ= + + ; ( )2

12 21 2 1 2b b L Lλ= = − + ; 22 12b b= − .  (3.17) 

До дисипативної системи з двома ступенями волі прикладені електродинамічні 

сили збурення (п.2.2). 

Знайдемо узагальнені сили Q1 і Q2, що відповідають сумарному 

електродинамічному впливу від рівнодіючих сил Fp і Fe. Задамо елементарне 

збільшення δφ1 куту φ1 при φ2 = 0 і обчислимо роботу δА1 сил Fp і Fe на цьому 

віртуальному переміщенні 

( )1 2 1p e
A F F Lδ δϕ= + .       (3.18) 

Задамо елементарне збільшення δφ2 куту φ2 при φ1 = 0 та обчислимо роботу 

δА2 сил Fp і Fe на цьому віртуальному переміщенні 

( ) ( )2 2 0 2 2p p e
A F L y F L Lδ δϕ = − − + −  .    (3.19) 

Тоді узагальнені сили складають: 

( )1 2p e
Q F F L= + ; ( ) ( )2 2 0 2p p e

Q F L y F L L= − − + −     (3.20) 

На підставі рівнянь Лагранжа (3.4) рівняння руху системи мають вигляд: 

11 1 12 2 11 1 12 2 11 1 12 2 1

21 1 22 2 21 1 22 2 21 1 22 2 2

a a b b c c Q

a a b b c c Q

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
⋅ + ⋅ + + + ⋅ + ⋅ = 

⋅ + ⋅ + + + ⋅ + ⋅ = 

ɺɺ ɺɺ ɺ ɺ

ɺɺ ɺɺ ɺ ɺ
,    (3.21) 

де ajs, bjs, cjs - відповідно інерційні, дисипативні та квазіпружні коефіцієнти; 

( )s s
Q Q t=  - узагальнена сила 1,2j = ; 1,2s = . 

Власні частоти недисипативної системи ( 1 2 0λ λ= = ) одержимо з рівняння 

частот у формі полінома: 

( )( ) ( )22 2 2
11 11 22 22 12 12 0c a k c a k c a k− ⋅ − ⋅ − − ⋅ =   (3.22) 

Приймаємо 

2
11 22 12A a a a= ⋅ − ; 12 12 11 22 22 112B a c a c a c= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ; 2

11 22 12C c c c= ⋅ − ; 
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Тоді власні частоти недисипативної механічної системи БЕ з двома ступенями 

вільності: 

2

1,2

4

2

B B A C
k

A

− − ⋅ ⋅
=

⋅

∓
.     (3.23) 

З урахуванням залежності інерційних параметрів механічної системи  

(
22C

I , 
e

m ) та крутильної жорсткості 1c  стійки електродотримача від довжини 

електроду власні частоти коливальної системи також є функцією робочої довжини 

електроду. 

 
3.5 Вибір положення шарніру рукава та визначення жорсткості пружних 

елементів гасителя коливань балансирного електродотримача 

 

Одним з напрямків зниження амплітуд коливань електродотримача у 

горизонтальній площині є застосування нової конструкції БЕ із шарнірним 

кріпленням рукава та гасителя коливань з пружними демпферними елементами [4]. 

На основі МСЕ ДСП-50Н2 складена розрахункова схема БЕ (рис.3.4). 

 
Рисунок 3.4 - БЕ з шарнірним кріпленням рукава до стійки: а) розрахункова 

схема; б) рухливий шарнір з гасителем коливань (1 - стійка, 2 – рукав з електродом) 

 
Характерною особливістю розробленої конструкції БЕ (рис.3.4, а) є наявність 

шарнірного вузла рукава, що розташовується між точкою прикладення рівнодіючої 

розподіленої електродинамічних сил струмопровода рукава і вузлом кріплення 
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електрода (голівкою електродотримача), при цьому створюється крутний момент у 

горизонтальній площині напрямок якого протилежний повороту стійки 

електродотримача, що дозволяє повернути рукав з електродом у протилежному 

напрямку і зменшити відхилення електрода від початкового положення., тобто 

зменшується амплітуда коливань електрода у горизонтальній площині. 

Для попереднього визначення жорсткості пружного елементу гасителя 

коливань у системі БЕ складемо, відповідно до принципу можливих переміщень 

[114], систему рівнянь для незалежних кутових координат стійки ϕ1 і рукава ϕ2 

(рис.3.5, б, в): 

0

1
2
2

p p e

st

F y F L

c L
δϕ

⋅ + ⋅
=

⋅
; 

( ) ( )
( )

2 0 2

2 2

1 2

p p e

gk

F L y F L L

c L L
δϕ

⋅ − − ⋅ −
=

⋅ +
   (3.24) 

де 
p

y  – координата точки прикладення сили 
p

F ; 0 2 0 5
p e

L L , d= + . 

Можливе переміщення точки кріплення електроду (рис.3.5, г) 

( )1 0 2 0 2E
s L L Lδ δϕ δϕ= ⋅ − ⋅ − .      (3.25) 

Розрахунковий коефіцієнт жорсткості гасителя коливання при нульовому 

статичному відхиленні (δsE = 0) електрода складає 

st

gk

c

c
c

k
= ,        (3.26) 

тут 
( )

( )

2

0 1 2

c

2

2 0 2 2

0 p

L L L
k

1
L L L L 1

L y

ξ

ξ

⋅ +
=

 + ⋅ − ⋅ ⋅ −
 ⋅ + 

, KZ pr .ee e

p p e

k kF L

F k a

⋅
ξ = = ,   (3.27) 

де 
KZ

k , 
pr .e

k , 
p

k  - відповідно коефіцієнти (п.2.2, табл.2.1) виду КЗ; приведення до 

площини нормальної до розташування рукава; геометричний коефіцієнт контуру 

струмів взаємодіючих фаз. 

Для виконання умови 0
E

sδ =  необхідно, щоб момент від сили 
p

F  відносно 

шарніру був більше моменту від сили 
e

F , тоді відстань між вертикальними вісями 

стійки і шарніру рукава повинна відповідати нерівності 
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p 0

2 p2 B

y L
L L L

1

ξ

ξ

+ ⋅
< ≤ −

+
,      (3.28) 

де BL  – розмір, що обумовлений габаритами шарнірного вузла. 

При підстановці електродинамічних сил у (3.28) необхідно вибирати варіант 

взаємодії між фазами, при якому 
e p

F F>  при максимальній довжині електроду 

(табл.2.1). 

 
Рисунок 3.5 - Приведена до горизонтальної площини динамічна модель системи 

електродотримача із шарнірно-пружним кріпленням рукава в положеннях 

відповідних можливим переміщенням по координатах: а) вихідне положення;  

б) ϕ1; в) ϕ2; г) ϕ1 і ϕ2 

 
Визначення координати розташування шарніру рукава відносно вісі стійки та 

жорсткості гасителя коливань можна виконати за наступного алгоритму: 

1) визначаємо відхилення точки кріплення електроду у функції довжини L2 у 

крайніх положеннях стійки для значень сили Fe і крутильної жорсткості стійки при 

відповідних довжинах електроду: 

( )
( )

( ) ( )
( )

( )e.min 0 2 e.min 0 2

min 0 0 22

1 e.min 1 2

p p

E p

gk

y L L L y L L L
s F L L L

c L c L L

ξ ξ
δ

 + ⋅ − − ⋅ −
 = ⋅ ⋅ − ⋅ −
 ⋅ + 

; (3.29) 
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( )
( )

( ) ( )
( )

( )0 2 0 2

0 0 22

1 1 2

p e .max p e .max

E max p

e.max gk

y L L L y L L L
s F L L L

c L c L L

ξ ξ
δ

 + ⋅ − − ⋅ −
 = ⋅ ⋅ − ⋅ −
 ⋅ + 

, (3.30) 

тут жорсткість гасителя коливань при середній довжині електроду 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )2 e. 0 2 0 2

1 e.cp2

e.cp 0 0 1 2

p cp

gk

p

L y L L L L L
c c L

y L L L L L

ξ

ξ

 − − ⋅ − ⋅ − = ⋅
 + ⋅ ⋅ ⋅ + 

, де ( )e .cp e .min e.max
L 0,5 L L= ⋅ + ; 

2) визначаємо різницю відхилень точки Е в функції довжини L2 : 

E E max E min
s s s∆ δ δ= −        (3.31) 

3) визначаємо значення L2, при якому значення ∆sE (3.31) не перебільшує 

допустиме значення [∆sE] функції в інтервалі (3.28); 

4) у відповідності зі значенням L2 визначаємо жорсткість гасителя коливань сgk 

по (3.27) при середньому значенні довжини електроду. 

Розмір L1 (рис.3.5, а) може призначатися по граничному відхиленню [sA] 

(рис.3.5, г) для пристрою, що демпфірує коливання, та граничній амплітуді кутових 

коливань [ϕ2] рукава 

A

1 2

2

s
L L

ϕ

  = −
  

        (3.32) 

У відповідністю з конструкцією системи електродотримачів ДСП-50Н2 для 

розрахунку приймаємо: 
e

a  = 1,299 м; кут між середнім і крайнім 

електродотримачами α = 7°22′, діаметр і робоча довжина електроду відповідно  

de = 0,5 м, Le = 2,7...5,0 м. Для крайнього електродотримача ДСП-50Н2 прийняті 

основні геометричні розміри і розрахункові параметри перерізу рухомої стійки і 

рукава: L1 = 0,6 м; Lр1 = 1,65 м; Lр2 = 4,045 м; Lst0 = 0,35 м; Jρ = 1,351⋅10-3 м4.  

Для робочої довжини електроду (2,7...5,0 м) крутильна жорсткість стійки 

електродотримача при її защемленні у верхніх опорних роликах відповідно складає 

308,73...40,78⋅МНм, у нижніх роликах - 35,43...20,2 МНм. 

Електродинамічні сили, які діють на електрод і рукав електродотримача, 

визначалися при максимальному струмі КЗ (73 кА), що зареєстровані при 

експериментальних дослідженнях у системі електродотримачів ДСП-50Н2 (п.5.1.2). 
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Коефіцієнти контурів взаємодіючих фаз у рукавах електродотримачів та електродів 

(табл.2.1) визначалися з урахуванням розташування провідників та їхньої довжини [99]. 

Результатами розрахунку мінімальної координати положення шарніру рукава БЕ 

(табл.2.3) для варіантів навантаження у режимах КЗ доведено, що подальші розрахунки 

положення шарніру визначаємо для режиму двофазного КЗ між фазами ВС. 

За алгоритмом (3.29-3.31) побудовані графіки (рис.3.6). Для розрахунку з 

урахуванням граничного значення [∆sE] функції (рис.3.6, б) та конструктивних 

параметрів рукава електродотримача (3.28) приймаємо значення L2 = 3,8 м. При 

діапазоні зміни крутильної жорсткості стійки (308,73...40,78⋅МНм), що відповідає її 

защемленню у верхніх опорних роликах, розрахункова жорсткість пружного 

елементу гасителя коливань повинна складати 85,44 кН/м. 

Таблиця 3.1 
До розрахунку положення шарніру рукава для крайнього електродотримача 

Двофазне КЗ Найменування  
параметру (АВ, АС) (ВС) 

Трифазне КЗ 
(АВС) 

ξ 0,347...0,643 1,030...1,908 0,295...0,546 
Fp, кН 3,87 2,13 6,01 
Fe, кН 1,35...2,49 2,20...4,07 2,05...3,79 
L2, м > 2,307 3,339 2,293 

 

Отримані графіки залежності відхилення електроду (рис.3.7, а) і кутів повороту 

стійки та рукава (рис.3.7, б) у функції довжини електрода (при статичному 

навантаженні електродинамічними силами в режимі двофазного КЗ) для конструкції 

електродотримача із шарнірним і жорстким кріпленням рукава до стійки. 

Розрахункові відхилення точки кріплення електроду в горизонтальній площині, при 

дії електродинамічних сил на шарнірно-пружну систему електродотримача в 

діапазоні можливої робочої довжини електроду, складають від -1 мм до 1,3 мм. 

Встановлено, що у розглянутій розрахунковій схемі БЕ за умови мінімального 

відхилення електрода в горизонтальній площині від початкового положення 

можливо використовувати в конструкції гаситель коливань з пружними елементами, 

що мають коефіцієнт жорсткості, який має змінюватися у функції робочої довжини 

електрода (рис.3.8). 
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а)  б)  
Рисунок 3.6 - Графіки зміни відхилення точки кріплення електроду (а) при 

граничних значеннях довжини електроду і різниця відхилень точки Е (б) у функції 

координати L2 положення шарніру рукава електродотримача 

  
Рисунок 3.7 - Відхилення електроду (а) та кути повороту (б) стійки δϕ1 і рукава δϕ2 

електродотримача у функції довжини електроду (статичне навантаження 

електродинамічними силами при двофазному КЗ) для конструкції: 1 - із жорстким 

кріпленням рукава до стійки; 2 - із шарнірним кріпленням рукава 

 

Рисунок 3.8 - Розрахункова жорсткість пружного елементу гасителя коливань БЕ  

у функції робочої довжини електрода за умови мінімального відхилення електрода 

від початкового положення 
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З урахуванням того, що розрахункове значення жорсткості пружного елементу 

гасителя коливань залежить від закону зміни крутильної жорсткості стійки, то при 

призначенні цих значень у реальній конструкції потрібно враховувати можливі 

нелінійні пружні крутильні характеристики стійки (рис.2.11; 2.12). 

 

3.6 Вплив сил тертя у динамічній системі балансирного електродотримача 

 

Для математичного моделювання коливальних процесів у механічній системі 

БЕ проведена схематизація статичного та нестаціонарного електродинамічного 

навантаження на її елементи, однак у динамічній моделі (рис.3.3) не враховувались 

сили тертя в шарнірних опорах рукава при зміні опорних реакцій в функції довжини 

робочої частини електроду. 

Для оцінки впливу сил тертя у шарнірних опорах рукава БЕ на коливання в 

системі БЕ складена розрахункова схема (рис. 3.9, а) до визначення опорних реакцій 

у шарнірах з урахуванням статичного навантаження силами тяжіння (електроду, 

рукава електродотримача та гнучких кабелів) та квазістатичного прикладення 

максимальних рівнодіючих електродинамічних сил до рукава та електрода. 

Розподілене електродинамічне навантаження на рукав електродотримача та 

електрод приводилося до рівнодіючих сил 
p

F  і 
e

F ,. Складові електродинамічного 

навантаження (рис. 3.9, а) на рукав електродотримача (
px

F ,
pz

F ) та електрод (
ex

F ,
ey

F ) 

залежать від сили струму взаємодіючих фаз та геометрії струмоведучого контуру 

короткої мережі ДСП (п.2.2). Впливом електродинамічної взаємодії між гнучкими 

кабелями в розрахунку в першому наближені зневажаємо. 

Вертикальні (RAz, RBz) та горизонтальні (RAx, RBx) складові реакцій у шарнірних 

опорах рукава електродотримача визначались з рівнянь рівноваги та складають: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2

2

2 1 2 2 2

1 2

1 1 1 1 2

1 2

0,5

0,5

p C kg p e p e

Az

p C kg p e p e

Bz

G L y G L L G L d L
R

L L

G L y G L L G L L d
R

L L

⋅ − + ⋅ + − ⋅ + −
=
+ 


⋅ + − ⋅ − + ⋅ + + 
= 

+ 

,  (3.33) 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2

1 2

1 1 2

1 2

0,5

0,5

p p e p e

Ax

p p e p e

Bx

F L y F L d L
R

L L

F L y F L L d
R

L L

⋅ − − ⋅ + −
=
+ 


⋅ + + ⋅ + + 
= 

+ 

,     (3.34) 

тут вага електрода ( )20,25
e e e e e

G g d L Lρ π= + ∆ , де Gp, Gkg - відповідно вага рукава 

електродотримача, гнучких кабелів; Fe, Fp - відповідно рівнодіючі електродинамічні 

сили, що прикладені до електроду та рукава електродотримача; 2C
y  - координата 

центру мас рукава ; 
p

y  - координата точки прикладення Fp. 

За вихідні данні для розрахунку опорних реакцій у шарнірах рукава БЕ 

приймаємо геометричні розміри рукава крайнього електродотримача та електрода 

ДСП-50Н2: 
e

d  = 0,5 м; 
e

L  = 2,7...5,0 м; 
e

L∆  = 2,2 м, 1L  = 0,6 м; 2L  = 3,8 м;  

1p
L = 1,65 м; 2p

L  = 4,045 м.. Вага рукава та гнучких кабелів: 
p

G  = 53,41 кН,  

kg
G  = 3,43 кН. Значення Fp, qe, yp для різних видів КЗ у таблиці 2.1. 

Отримані залежності вертикальних реакцій у шарнірах БЕ у функції робочої 

довжини електрода (рис.3.9, б) та горизонтальних реакцій у шарнірах у функції 

робочої довжини електрода для різних випадків КЗ (рис.3.10). 

Встановлено, що максимальні значення вертикальних складових опорних 

реакцій у шарнірах БЕ значно більше горизонтальних складових (для опори В у 

7,7...8,8 рази, для опори А - у 10,2..10,4 рази), тому при розрахунку моменту сил 

тертя в шарнірній опорі останньою складовою зневажаємо. 

При дослідженнях сили непружного опору в шарнірах рукава 

електродотримача приймалась модель сухого тертя [118]. 
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а)  б)  
Рисунок 3.9 - Розрахункова схема (а) до визначення опорних реакцій у 

шарнірах рукава БЕ та залежності вертикальних реакцій (б) в опорах рукава БЕ від 

робочої довжини електрода 

а) б)  
Рисунок 3.10 - Залежності горизонтальних реакцій у шарнірах БЕ від робочої 

довжини електрода для різних випадків КЗ: 1 - двофазне (АВ); 2 - двофазне (ВС);  

3 - трифазне (АВС) 

 
Рисунок 3.11 - Сумарний момент від рівнодіючих сил Fe, Fp та сумарний момент сил 

тертя в опорах рукава відносно вертикальної вісі шарніра (т.В) у функції робочої 

довжини електроду для різних випадків КЗ: 1 - трифазне (АВС); 2 - двофазне (АВ);  

3 - двофазне (ВС); 4 - момент сил тертя 
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Умовно застосовуючи в шарнірному вузлі упорні підшипники кочення момент 

сил тертя визначимо за методикою SKF [119] з урахуванням роботи підшипникової 

опори в умовах коливального руху з амплітудами до 10° [120].  

Момент сил тертя в шарнірній опорі розраховували по наступній формулі 

0 5
тр

M , Pdµ= ⋅ ,       (3.35) 

де µ - коефіцієнт тертя для підшипника; Р - еквівалентне навантаження на 

підшипник; d - діаметр отвору підшипника. 

Сумарний момент від рівнодіючих сил Fe, Fp у горизонтальній площині 

відносно вертикальної вісі шарніра (т.В): 

( ) ( )2 2 20,5
Bz p p e p e

M F L y F L d L= ⋅ − − ⋅ + − .   (3.36) 

Сумарний момент сил тертя в опорах рукава БЕ відносно вісі шарніру (т. В) 

складає 

( )1 20 5
В tr B Bz A Az

M , R d R L Lµ µ= ⋅ + ⋅ + ,     (3.37) 

де 
B

µ  - коефіцієнт тертя для умовного радіально-упорного підшипника в опорі В;  

d - середній діаметр круга кочення підшипника опори В; 
A

µ  - коефіцієнт тертя в 

рухливому шарнірному вузлі (опорі А). 

Узагальнена сила 2Q  у системі рівнянь (3.21) з урахуванням сумарного 

моменту сил тертя в шарнірних опорах рукава має вигляд: 

( ) ( ) ( )2 2 0 2 1 2p p e Btr
Q F L y F L L M sgn ϕ ϕ= − − + − + ⋅ −ɺ ɺ    (3.38) 

Графіки сумарних моментів від рівнодіючих сил Fe, Fp відносно вертикальної 

вісі шарніра (т.В) у функції робочої довжини електроду для різних випадків КЗ 

представлені на рисунку 3.11. 

Для шарнірного вузла (т.В) при максимальному розрахунковому осьовому 

навантаженню RBmax = 52 кН вибираємо упорний кульковий підшипник зі статичною 

вантажопідйомністю 0 max10 10 52 520
B

C R≥ ⋅ = ⋅ =  кН. Цій умові відповідає упорний 

кульковий підшипник з діаметром вала 100 мм та коефіцієнтом тертя 0,0013
B

µ =  
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[119]. У вузлі рухливого шарніру рукава (т.А) застосуємо аналог упорного 

підшипника з циліндричними роликами з коефіцієнтом тертя 0,005
A

µ =  [119]. 

Сумарний момент сил тертя в опорах рукава БЕ за розрахунками (рис.3.11) 

складає 0,73...0,85 кНм, при цьому приблизно 98% - це складова від тертя в опорі А. 

З урахуванням того, що менші значення сумарного моменту 

електродинамічних сил відносно вісі шарніру В (рис.3.11) складають для режиму КЗ 

між фазами ВС, то подальше моделювання та оцінювання впливу тертя на коливання 

БЕ виконуємо для цього режиму. 

 
3.7 Визначення характеристик демпфірування у системі електродотримача 

 
Для динамічного розрахунку механічної системи БЕ крім визначення власних 

частот згинальної і крутильної систем, необхідно оцінити за величиною можливі 

амплітуди коливань. Одним з основних факторів, що визначають амплітуди 

змушених коливань і коливань при випадковому збурені є конструкційне 

демпфірування. Здатність механічної системи електродотримача демпфірувати 

коливання, залежить від відносного розсіювання в металоконструкції та опорних 

вузлах рухомої стійки. 

Для дисипативної крутильної системи (3.2) електродотримача логарифмічний 

декремент загасання коливань складає 

12 n pδ π= , тут частота власних коливань 2 2
1p p n= −  (3.39) 

Відомо [118], що навіть при значному загасанні тертя мало впливає на власну 

частоту коливань, тому далі вважаємо 1 1 pr
p p c I≈ = . 

Встановимо залежність між логарифмічним декрементом та коефіцієнтом 

непружного опору в крутильній системі електродотримача: 

1 pr
c I

πλ
δ ≈ .       (3.40) 

У загальному випадку динамічні параметри системи та коефіцієнт непружного 

опору залежать від довжини стійки електродотримача, яка в свою чергу пов’язана з 
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робочою довжиною електроду. Тому логарифмічний декремент в крутильній системі 

електродотримача змінюється у функції положення стійки та робочої довжини 

електроду. 

Коефіцієнт непружного опору в крутильній системі електродотримача у 

функції робочої довжини електроду складає: 

( )
( ) ( )1 e pr e

e

c L I L
Lλ δ

π

⋅
≈ ⋅ .     (3.41) 

Для призначення коефіцієнту непружного опору у динамічній моделі 

використовувались данні експериментальних досліджень системи електродотримачів 

ДСП-50Н2 при яких був отриманий діапазон значень декременту загасання коливань 

у крутильній системі, якій складав δ = 0,336...0,741. 

Приймаємо максимальне значення логарифмічного декременту (δ = 0,741) для 

розрахунку діапазону зміни коефіцієнту непружного опору (рис.3.12) для граничних 

значень крутильної жорсткості стійки при її защемленні у верхніх або нижніх 

опорних роликах. 

З урахуванням максимальних амплітуд коливань електрода у горизонтальній 

площині коефіцієнт непружного опору розраховувався як середнє його значень для 

максимальної робочої довжини електроду (рис.3.12).  

  

Рисунок 3.12 Коефіцієнт непружного опору крутильної системи в функції робочої 

довжини електроду при квазіпостійному значенні логарифмічного декременту при 

защемленні стійки: 1 - у верхніх опорних роликах; 2 - нижніх опорних роликах 
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Для подальших розрахунків та моделювання коливань електродотримача 

коефіцієнт непружного опору крутильної системи стійки приймаємо постійним, що 

дорівнює 334 1,λ =  кНмс. Тоді у динамічній системі (рис.3.3) приведений коефіцієнт 

непружних опорів у вузлі стійки складе: 

2 3 2 3
1 2 167 7 10 3 8 23 10L , ,λ λ= = ⋅ ≈ ⋅  кг/с.   (3.42) 

При моделюванні коливань у системі БЕ характеристики непружного опору 

стійки приймались рівними значенням вихідної системи, а коефіцієнти непружного 

опору вузла гасителя коливань при встановлені його впливу на амплітуду і характер 

коливань, приймались у діапазоні λ2 = 8⋅103...18⋅103 кг/с. 

 
3.8 Моделювання коливань балансирного електродотримача 

 
Для порівняння законів і характеристик коливань електроду у горизонтальній 

площині в системі БЕ та у вихідній системі електродотримача виконувалося 

імітаційне моделювання з використанням розроблених математичних моделей при 

варіації збурення та динамічних параметрів коливальних систем у діапазоні робочої 

довжини електроду. 

Метою моделювання було встановити можливість зниження вібрацій 

електродів у системі БЕ для різних режимів збурення. 

Моделювались наступні характерні режими коливань електродотримача: 

• при раптовому прикладанні електродинамічного навантаження, що 

відповідає різним режимам КЗ, при нульових початкових умовах; 

• після скидання навантаження за рахунок начальних умов, що 

відповідають значенням статичного відхилення системи при дії квазістатичного 

максимального електродинамічного навантаження; 

• при прикладанні електродинамічного навантаження, що відповідає 

фазним струмам, які модульовані частотою власних коливань механічної системи 

при нульових початкових умовах. 

Реальне електродинамічне навантаження на струмоведучі елементи 

електродотримачів та електроди має стохастичний і нестаціонарний характер та 
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залежить від просторової конфігурації триангульованої трифазної системи короткої 

мережі, при цьому механічна система електродотримача має діапазон динамічних 

параметрів, що відповідають робочої довжині електроду та є функцією положення 

рухомої стійки електродотримача. 

У першому наближенні при розрахунках електродинамічних сил зневажаємо 

наявністю аперіодичної складової струму в режимах КЗ і вважаємо, що у всіх фазах 

тече симетричний струм з амплітудою, яка дорівнює ударному струму КЗ [69]. 

При моделюванні змушених коливань електродотримача зовнішньої фази в 

горизонтальній площині враховувався гармонійний характер зміни в часі складових 

електродинамічного навантаження з подвійною частотою змінного струму в 

трифазній мережі. Рівнодіючі електродинамічного навантаження на рукав та 

електрод прийняті відповідно до режимів КЗ у функції часу: 

( ) ( )2
max sin

e e
F t F tω= ⋅ , ( ) ( )2

max sinp pF t F tω= ⋅    (3.43) 

де maxe
F , maxp

F  - відповідно максимальні амплітудні значення електродинамічного 

навантаження на електрод і струмоведучі елементи рукава; ω - кутова частота 

змінного струму (ω = 314 с-1). 

 
3.8.1 Власні частоти системи балансирного електродотримача 

 
З урахуванням схем закріплення рухомої стійки електродотримача у верхніх та 

нижніх опорних роликах (рис.2.10) для одномасової крутильної динамічної моделі 

вихідної конструкції електродотримача ДСП-50Н2 та двомасової системи БЕ 

отримані характеристики власних частот (рис.3.13) коливальних систем у функції 

робочої довжини електроду. 

Встановлено, що результати розрахунку власних частот коливань у 

горизонтальній площині для динамічної моделі електродотримача з жорстким 

кріпленням рукава співпадають з діапазоном зміни власних частот вихідної 

конструкції електродотримача ДСП-50Н2, які були отримані при натурних 

вимірюваннях (п.5.1.2). 
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а)  б)  
Рисунок 3.13 - Власні частоти одномасової крутильної системи вихідної 

конструкції електродотримача ДСП-50Н2 та двомасової системи БЕ у функції 

робочої довжини електроду при жорсткості стійки, якщо вона защемлена:  

1 - у верхніх опорних роликах; 2 - у нижніх опорних роликах 

 

Частотний аналіз двомасової динамічної системи БЕ підтверджує, що при 

збільшені крутильної жорсткості рухомої стійки за рахунок зміни характеристик 

перерізу стійки або защемлення у верхніх опорних роликах має місто зближення 

власних частот БЕ з першою частотою власних згинальних коливань електрода 

(рис.2.6), що може бути причиною внутрішнього резонансу у системі [108]. Це 

потребує додаткових досліджень динамічної системи БЕ з урахуванням електрода як 

елемента з розподіленими параметрами., що в рамках даної роботи не виконувалось. 

 
3.8.2 Коливання електродотримача при раптовому прикладанні 

електродинамічного навантаження та після його скидання 

 
На основі системи рівнянь (3.21) і рівняння (3.2) при нульових початкових 

умовах виконано моделювання коливань електродотримача у горизонтальній 

площині (рис. 3.4, 3.5) при раптовому прикладанні електродинамічного 

навантаження (режим КЗ) і після його скидання (розрив дуги) в системі з жорстким і 

шарнірним кріпленням рукава електродотримача до стійки. 

Відомо, що у дисипативній системі з однією ступеню вільності максимальне 
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значення відхилення при дії постійної сили досягається при 0 5t p , Tπ= = ,  

де p , T  - відповідно власна частота та період коливань. Так як частота збурення 

дорівнює подвійній частоті змінного струму (100 Гц), а власна частота крутильної 

системи електродотримача ДСП-50Н2 згідно проведених досліджень з урахуванням 

умов закріплення рухомої стійки у вузлі опорних роликів складає 3...4 Гц (рис.2.20), 

то у першому наближенні вважаємо, що прикладення високочастотного збурення до 

низькочастотної коливальної системи випадком раптової дії квазіпостійного 

навантаження. Коефіцієнт динамічного посилення коливань у крутильній системі 

електродотримача при цьому складає [101]: 

( )1 2k exp hT= + − , тут 2
pr

h Iλ= ,     (3.44) 

де h  - коефіцієнт загасання; λ  - коефіцієнт непружного опору; 
pr

I  - приведений 

момент інерції. 

При заданому постійному коефіцієнті непружного опору крутильної системи 

стійки 334 1,λ =  кНмс отримані розрахункові коефіцієнти динамічного посилення 

коливань (рис.3.14) вихідної системи електродотримача ДСП-50Н2 при раптовому 

прикладенні навантаження у діапазоні можливих значень крутильної жорсткості 

стійки відповідно умов закріплення в опорних роликах та інерційних параметрів у 

діапазоні робочої довжини електроду. Коефіцієнт динамічного посилення 

змінюється у функції робочої довжини електроду на 2,7% та 8,6%, відповідно для 

мінімальній та максимальній крутильній жорсткості стійки. Це дає підстави вважати, 

що при раптовому прикладенні навантаження у системі електродотримача вихідної 

конструкції значення коефіцієнту динамічного посилення мало чутливе до зміни 

динамічних параметрів системи у функції робочої довжини електроду. Для 

фіксованих значень робочої довжини електроду при урахуванні умов закріплення 

стійки коефіцієнт динамічного посилення для максимальній жорсткості стійки більш 

його значень для мінімальної жорсткості на 11,6% ... 5,5%. 

Для визначення впливу динамічних параметрів і дисипативних характеристик 

коливальних систем вихідної конструкції крайнього електродотримача ДСП-50Н2 та 
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БЕ на характер і амплітуду коливань електрода у горизонтальній площині виконано 

імітаційне моделювання коливань електродотримача з електродом, що має середню 

робочу довжину (Le = 3,85 м) при крутильній жорсткості рухомої стійки 1c  = 22 МНм 

і коефіцієнті непружного опору λ1 = 23⋅103 кг/с.  

  

Рисунок 3.14- Розрахунковий коефіцієнт динамічного посилення коливань у вихідній 

системі електродотримача ДСП-50Н2 при защемленні рухомої стійки:  

1 - у верхніх опорних роликах; 2 - нижніх опорних роликах 

 
Моделювання коливань виконували для двох значень жорсткості гасителя 

коливань: 
gk

c  = 85,44 кН/м та 
gk

c  = 26,11 кН/м, що відповідає раціональному 

значенню (п.3.5) відповідно значенню жорсткості стійки. Прийняті коефіцієнти 

непружного опору гасителя коливань: 8⋅103 кг/с та 18⋅103 кг/с. 

Координата положення голівки електродотримача 
E

x  (рис. 3.2, а) при 

коливаннях системи визначалась: для вихідної конструкції електродотримача 

0E
x Lϕ= ; для БЕ ( )1 2 2 0 2E

x L L Lϕ ϕ= + − . 

Для крайнього електродотримача ДСП-50Н2 та БЕ прийняті для розрахунку 

геометричні розміри рукава та електрода: L1 = 0,6 м; L2 = 3,8 м; Lр1 = 1,65 м;  

Lр2 = 4,045 м dе = 0,5 м; Lе = 2,7...5,0 м; ∆Le = 2,2 м. Електродинамічні сили, що діють 

на електрод і рукав крайнього електродотримача, визначалися при максимальному 

струмі КЗ (73 кА) між фазами ВС. 

Результати моделювання (рис.3.15) змушених коливань електрода при дії 
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електродинамічного впливу з постійною амплітудою на систему «електродотримач-

електрод» і загасаючих вільних коливань після скидання навантаження вказують на 

можливість зниження максимальної амплітуди коливань (рис.3.15, а, б) електрода 

при визначеному значені жорсткості і коефіцієнта опору гасителя коливань. 

 
а) 

gk
c  = 85,44 кН/м; λ2 = 18⋅103 кг/с 

 
в) 

gk
c  = 26,11 кН/м; λ2 = 18⋅103 кг/с 

 
б) 

gk
c  = 85,44 кН/м; λ2 = 8⋅103 кг/с 

 
г) 

gk
c  = 26,11 кН/м; λ2 = 8⋅103 кг/с 

Рисунок 3.15 - Змушені коливання (ділянка І) електрода в горизонтальній площині 

при електродинамічному впливі на систему «електродотримач-електрод» і загасаючі 

вільні коливання (ділянка ІІ) електрода після скидання навантаження при зміні 

параметрів жорсткості і дисипації гасителя коливань:  

1 - вихідна конструкція електродотримача; 2 - БЕ 

 
Після скидання електродинамічного навантаження коливальні системи 

електродотримачів здійснюють вільні загасаючи коливання (ділянка ІІ, рис.3.15) за 

рахунок початкових умов, що система мала в момент скидання навантаження.  

При цьому для системи БЕ можливо на ділянці вільних коливань отримати зсув 

голівки електродотримача, що перебільшує амплітудні значення вихідної системи 

(рис.3.15, в, г). Тому при розрахунку раціонального значення жорсткості гасителя 

коливань БЕ за умови мінімального відхилення електрода від початкового 
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положення необхідно враховувати не тільки дію раптового прикладення 

навантаження (п.3.5), але і початкові умови при скиданні навантаження, які 

обумовлені деформацією пружних елементів системи. 

Подальші моделювання коливань електрода в горизонтальний площині 

виконувалося при розрахункових змінних інерційних параметрах системи, що 

відповідають робочій довжині 
e

L  електрода, мінімальній крутильній жорсткості 

стійки 1c  (рис. 2.12, б), що відповідає її защемленню у нижніх опорних роликах, при 

постійному значенні або заданому законі зміни коефіцієнту жорсткості 
gk

c  гасителя 

коливань. Прийняті коефіцієнт непружного опору системи «стійка - опорні ролики» 

1λ  = 18⋅103 кг/с, гасителя коливань 2λ  = 12⋅103 кг/с. 

Результати моделювання змушених коливань електрода при дії 

електродинамічного впливу з постійною амплітудою в режимі КЗ між фазами ВС 

(рис. 3.16) з урахуванням зміни динамічних параметрів системи електродотримача і 

загасаючих вільних коливань після скидання навантаження вказують на можливість 

зниження максимальної амплітуди коливань електрода в 1,43...1,71 рази  

(ділянка І, рис. 3.16) та в 1,37...2,08 рази (ділянка ІІ, рис. 3.16) в порівнянні з 

амплітудами коливань (1,3…3,6 мм) системи електродотримача з жорстким 

кріпленням рукава до стійки при визначених раціональних значеннях та закону зміни 

жорсткості і коефіцієнта опору гасителя коливань. 

Відповідно отриманим максимальним значенням електродинамічного 

навантаження на струмопровідні елементи рукава електродотримача і електрод 

(табл. 2.1) проведено порівняльне дослідження (рис.3.17) коливань 

електродотримача в діапазоні зміни електродинамічного навантаження в можливих 

режимах КЗ для вихідної конструкції електродотримача та системи БЕ при різних 

жорсткостях гасителя коливань (162 кН/м та 240 кН/м). Моделювання (рис.3.17) 

виконували для систем електродотримачів з крутильною жорсткістю стійки  

1c  = 25,73 МНм та електродом, що має середню робочу довжину (Le = 3,85 м). 
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а)  

1c  = 35,43 МНм, 

сgk(2) = сgk(3) = 162 кН/м; 

Le = 2,7 м 

б)  

1c  = 25,73 МНм, 

сgk(3) = 70 кН/м; 

Le = 3,85 м 

в)  

1c  = 20,2 МНм, 

сgk(3) = 40 кН/м; 

Le = 5,0 м 

 

Рисунок 3.16 - Результати моделювання змушених коливань (ділянка І) електроду 

при дії електродинамічного впливу в режимі КЗ між фазами ВС на систему 

«електродотримач – електрод» і загасаючих вільних коливань (ділянка ІІ) електроду 

після скидання навантаження при зміні параметрів жорсткості гасителя коливань:  

1 – вихідна конструкція електродотримача; 2 – БЕ, сgk(2) = const; 3 – БЕ, сgk(3) = f(Le) 
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а)  

Pe max = 1,92 кН, 
Pр max = 3,87 кН 

б)  

Pe max = 3,13 кН, 
Pр max = 2,13 кН 

в)  

Pe max = 2,53 кН, 
Pр max = 6,01 кН 

 

Рисунок 3.17 - Результати моделювання змушених коливань (ділянка І) електроду  

(Le = 3,85 м) при дії електродинамічного впливу на систему «електродотримач - 

електрод» в режимах КЗ між фазами АВ, АС (а), ВС (б), АВС (в) та загасаючих 

вільних коливань (ділянка ІІ) електроду після скидання навантаження при 

жорсткості стійки 1c  = 25,73 МНм та різних жорсткостях гасителя коливань:  

1 - вихідна конструкція електродотримача;  

2 - БЕ, сgk(2) = 162 кН/м; 3 - БЕ, сgk(3) = 240 кН/м 
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Результати імітаційного моделювання змушених коливань електродотримача в 

досліджуваних системах при дії електродинамічного навантаження з постійною 

амплітудою у режимах КЗ між фазами АВ, АС (рис. 3.16, а), ВС (рис. 3.16, б), АВС 

(рис. 3.16, в) також підтвердило можливість зниження амплітуд коливань голівки 

електродотримача в системі БЕ в порівнянні з амплітудами коливань системи 

електродотримача з жорстким кріпленням рукава до стійки. 

 
3.8.3 Траєкторія руху електроду при коливаннях у горизонтальній площині 

 

Для одержання вихідних кінематичних характеристик і аналізу руху точок 

механічної системи БЕ в горизонтальній площині в роботі визначені закон і 

траєкторія руху точки кріплення електрода в абсолютних координатах і рухливому 

шарнірі у відносних координатах. 

За умови малих кутових коливань рукава електродотримача ( sinϕ ϕ≈ , 

21cosϕ ϕ≈ − ) траєкторія руху точки кріплення електрода в горизонтальній 

площині відносно початкового положення визначалася по наступним рівнянням: 

у системі з жорстким кріпленням рукава до стійки 

0E
x Lϕ= ; ( )2

0 1 1
E

y L ϕ= ⋅ − − ;     (3.45) 

для системи БЕ 

( )1 2 2 0 2E
x L L Lϕ ϕ= + − ; ( )2 2

0 2 1 0 2 21 1
E

y L L L Lϕ ϕ = − ⋅ − + − ⋅ −
 

.  (3.46) 

На рисунку 3.17 наведені типові траєкторії руху точки кріплення електрода в 

горизонтальній площині, відхилення по вісі х відносно початкового положення для 

електродотримача з жорстким кріпленням рукава до стійки і системи БЕ, а також 

кутові переміщення рукава електродотримача та стійки у функції часу для режимів з 

раптовим прикладенням електродинамічних сил і після скидання навантаження. 

Рухлива шарнірна опора БЕ (т.А, рис.3.3) при відносному коливальному русі 

рукава переміщується по дузі окружності з центром у т.В. За умови малих кутових 

коливань рукава електродотримача та з урахуванням лінійних розмірів рукава БЕ 
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лінійне переміщення рухливого шарніру у відносному русі визначається за виразом: 

( ) ( )1 2 1 2A
s L Lδ ϕ ϕ= − ⋅ + .     (3.47) 

Для порівняння приведені відхилення точки кріплення електрода і відносного 

переміщення рухливого шарніра рукава БЕ у функції часу (рис.3.18, в). За 

позитивний напрямок руху рухливого шарніра прийнятий напрямок за 

годинниковою стрілкою. 

 
Рисунок 3.18 - Траєкторія (а) руху та відхилення по вісі х (б) точки кріплення електрода 

в горизонтальній площині, відносне відхилення рухливого шарніру БЕ (а) та кутові 

переміщення (г) рукава електродотримача та стійки у функції часу при дії раптового 

електродинамічного збурення в режимі КЗ між фазами ВС та загасаючих вільних 

коливань після скидання навантаження:  

1 - електродотримач з жорстким кріпленням рукава до стійки; 2 - БЕ 
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3.8.4 Вплив тертя у шарнірних опорах на коливання балансирного 

електродотримача 

 

На основі рівняння (3.2) та системи рівнянь (3.21) з узагальненою силою 2Q  

(3.38) при нульових початкових умов виконано моделювання змушених коливань 

електрода (рис. 3.19) в горизонтальній площині при дії раптового 

електродинамічного навантаження в режимі КЗ між фазами ВС та загасаючих 

вільних коливань електроду після скидання навантаження в системі з жорстким і 

шарнірним кріпленням рукава електродотримача до стійки з урахуванням сил 

в’язкого та сухого тертя в коливальних системах. 

а) б)  

 

Рисунок 3.19 - Результати моделювання змушених коливань (ділянка І) голівки 

електродотримача при дії раптового електродинамічного навантаження в режимі КЗ між 

фазами ВС для мінімальної (а) та максимальної (б) довжини електроду і загасаючих 

вільних коливань (ділянка ІІ) після скидання навантаження:  

1 – вихідна конструкція електродотримача; 2 – БЕ без урахуванням тертя в шарнірах;  

3 – БЕ з урахуванням тертя в шарнірах 

 

Порівняння результатів моделювання (крива 2, 3, рис. 3.19) змушених і вільних 

коливань у системі БЕ з урахуванням тертя в шарнірних опорах дають підставу 

стверджувати, що врахування сухого тертя в шарнірах рукава значно не впливає на 

максимальні амплітуди коливань у обох режимах динамічного навантаження, але 
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істотно (у 2,2...3,1 рази) впливає на час загасання коливань. Після скидання 

електродинамічного навантаження коливання мають періодичний характер при 

цьому електродотримач не повертається у вихідне положення, а зупиняється в 

довільному положенні (крива 3, рис.3.20) в зоні застою [63, 118], що визначена 

силами сухого тертя. 

Встановлено, що сумарний момент сил тертя у шарнірних опорах рукава 

електродотримача має бути врахований при виборі нелінійної пружної 

характеристики гасителя коливань, а саме деякого зусилля попереднього стиску 0gk
F  

пружного елементу за умови 

( )0 1 2gk Btr
F M L L> + .      (3.48) 

Це дасть можливість після скидання навантаження повернути рукав 

електродотримача відносно вісі шарніру опори В у вихідне положення минаючи зону 

застою (рис.3.20). 

 

 

сgk = 162 кН/м; 

1λ  = 18⋅103 кг/с, 

2λ  = 12⋅103 кг/с; 

B
µ  = 0,0013; 

A
µ  = 0,005 

 

Рисунок 3.20 - Результати моделювання коливань голівки електродотримача при дії 

раптового електродинамічного навантаження в режимі КЗ між фазами ВС і загасаючих 

вільних коливань після скидання навантаження (ділянка ІІ) з характерною зоною 

«застою»: 1 – вихідна конструкція електродотримача; 2 – БЕ без урахуванням тертя в 

шарнірах; 3 – БЕ з урахуванням тертя в шарнірах 
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3.8.5 Коливання електроду при амплітудній модуляції струмів 

 
З урахуванням того, що просторові коливання електроду при плавлені 

змінюють довжину дуги і відповідно впливають на струм взаємодіючих фаз, в 

дослідженні коливального руху електроду у горизонтальній площині у системі БЕ 

розглядались режими коливань при електродинамічному збуренні, що пов’язано зі 

струмом модульованим частотою власних коливань МСЕ. Такі коливання у системі 

електродотримача класифікують як автоколивання [65]. 

В роботі не досліджувались автоколивання в системі БЕ, а розглядався режим 

збурення коливань електродинамічним навантаженням, що змінювалось в часі 

відповідно зміни струму з частотою власних коливань електродотримача. Такий спосіб 

мав за мету підтвердити зменшення амплітуд коливань в системі БЕ в умовах резонансу. 

Відомо, що у реальних МСЕ в результаті дії сил непружних опорів, а також інших 

факторів, амплітуда коливань при резонансі досягає скінченої величини. 

При імітаційному моделюванні коливань електродотримача розглядався 

випадок синусоїдальної модуляції струму (рис.3.21, а). З урахуванням того, що 

частота модуляції відповідає власній частоті МСЕ, а коефіцієнт модуляції пов’язаний 

з амплітудою коливань електрода у горизонтальній площині, то при імітаційному 

моделюванні приймався режим модульованого електродинамічного збурення з 

максимальними амплітудами, що відповідають токам режиму КЗ між фазами ВС 

(рис.3.21, б), а коефіцієнт модуляції приймався на рівні 50%, що більш 

зареєстрованого у автоколивальних режимах при запалюванні дуги та проплавленні 

колодязів при експериментальних дослідженнях ДСП-50Н2 (п.5.3). 

Для вихідної системи електродотримача при модульованому навантаженні 

розрахункові резонансні амплітуди відхилення точки кріплення електрода відповідно 

робочій довжині електрода (2,7....5 м) склали 3,8...9,8 мм.  

Для порівняння виконане моделювання коливань БЕ при модуляції струму 

власними частотами двомасової системи (рис.3.21, в-е). Для двомасової системи БЕ 

амплітуди коливань на власній другій частоті (рис.3.21, в, д) менш, ніж на першій 

частоті (рис.3.21, г, е). Співвідношення резонансних амплітуд по власним частотам 

збурення у системі БЕ складає для електрода довжиною 2,7 м - 1,71, для 5 м - 1,75. 
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а)  

б)  

в)  г)  

1c  = 35,43 МНм; Le = 2,7 м; 

д)  е)  
с1 = 20,2 МНм; λ1 = 23⋅103 кг/с; λ2 = 18⋅103 кг/с; Le = 5 м 

Рисунок 3.21 - Результати моделювання: а) модульований струм;  

б) електродинамічне навантаження на рукав, що модульоване власною частотою 

коливальної системи; в-е) переміщення голівки електродотримача у горизонтальній 

площині при дії електродинамічного збурення модульованого власними частотами: 1 

– вихідна конструкція електродотримача; 2 – БЕ, сgk = const 
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Збудження коливань на першій частоті більш небезпечно у зв’язку с більш 

значними амплітудами. Оскільки модуляція по двох власним частотам 

малоймовірна, те вважаємо найбільш ймовірним і небезпечним режим модуляції по 

першій частоті. Співвідношення резонансних амплітуд вихідної системи 

електродотримача і системі БЕ по першій частоті збурення складає для електрода 

довжиною 2,7 м - 2,64, для 5 м - 1,83. 

Результати моделювання (рис.3.21) коливань голівки електродотримача 

вихідної конструкції та БЕ при дії електродинамічного збурення модульованого 

власною частотою механічної системи для граничних значень робочої довжини 

електроду також підтвердили можливість зменшення амплітуд коливань голівки БЕ в 

порівнянні з коливаннями електродотримача вихідної конструкції. 

 

3.9 Висновки до розділу 3 

 

1. Вперше запропонована механічна система електродотримача з шарнірним 

кріпленням рукава на стійці та пристроями демпфірування, яка дозволяє при 

раціональному виборі її геометричних і динамічних параметрів знизити рівень 

амплітуд вібрації електрода в горизонтальній площині до значень, що не будуть 

істотно впливати на його міцність і стабільність дугового процесу. 

2. Характерною властивістю розробленої конструкції БЕ є наявність 

шарнірного вузла рукава, що розташовується між точкою прикладення рівнодіючої 

розподіленої електродинамічних сил струмопровода рукава і вузлом кріплення 

електрода (голівкою електродотримача), при цьому створюється крутний момент у 

горизонтальній площині напрямок якого протилежний повороту стійки 

електродотримача, що дозволяє повернути рукав з електродом у протилежному 

напрямку і зменшити відхилення електрода від початкового положення., тобто 

зменшується амплітуда коливань електрода у горизонтальній площині. 

3. Уперше, на підставі основних геометричних, інерційних, пружних і 

дисипативних характеристик вихідної конструкції електродотримача крайньої фази 

ДСП-50Н2 розроблена динамічна і математична модель БЕ для дослідження 
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коливань електродотримача у горизонтальній площині. 

4. Уперше вирішена задача раціонального вибору і розроблений алгоритм 

розрахунку координати розташування шарніру рукава БЕ і жорсткості пружних 

елементів гасителя коливань за умови критерію мінімального відхилення точки 

кріплення електроду в горизонтальній площині від вихідного положення при варіації 

квазістатичної дії максимальних електродинамічних сил (з урахуванням виду КЗ) на 

елементи струмоведучого контуру електродотримача, зміні інерційних і пружних 

параметрів коливальної системи у функції робочої довжини електроду. 

Пропонується при розрахунку значення жорсткості пружних елементів гасителя 

коливань за умови мінімального відхилення електрода від початкового положення 

враховувати не тільки дію квазістатичного навантаження, але і початкові умови при 

скиданні навантаження, які обумовлені деформацією пружних елементів системи БЕ. 

5. На підставі аналітичного дослідження системи БЕ, визначено, що у 

відповідності з робочою довжиною електроду (2,7...5,0 м) крутильна жорсткість 

рухомої стійки, при її умовному защемленні у верхніх опорних роликах, змінюється 

в межах 308,73...40,78 МНм, при цьому раціональне значення жорсткості пружних 

елементів гасителя коливань складає 85,44 кН/м. При цьому максимальне відхилення 

голівки електродотримача в горизонтальній площині від початкового положення при 

квазістатичній дії електродинамічних сил, що відповідають двофазному КЗ при 

струмі 73 кА, у шарнірно-пружній системі БЕ складає 1,3 мм, що менше 

максимального відхилення 2,2 мм для вихідної жорсткої конструкції 

електродотримача ДСП-50Н2. 

6. Встановлено, що за умови мінімального відхилення електрода в 

горизонтальній площині від початкового положення можливо використовувати в 

конструкції БЕ гаситель коливань з пружними елементами, що мають коефіцієнт 

жорсткості, який має змінюватися у функції робочої довжини електрода. 

7. На підставі аналітичного дослідження та результатів моделювання 

змушених і вільних коливань у системі БЕ встановлено, що врахування сухого тертя 

в шарнірах рукава значно не впливає на максимальні амплітуди коливань в режимах 
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динамічного навантаження, але істотно (у 2,2...3,1 рази) впливає на час загасання 

коливань. 

8. На підставі порівняльного аналітичного дослідження та імітаційного 

моделювання змушених коливань в системі електродотримача ДСП-50Н2 вихідної 

конструкції і БЕ при варіації нестаціонарного електродинамічного навантаження в 

режимах КЗ і вільних коливань після скидання навантаження встановлена 

можливість зниження максимальних амплітуд голівки БЕ у 1,43...1,71 рази в 

порівнянні з амплітудами коливань (1,3…3,6 мм) голівки електродотримача с 

жорстким кріпленням рукава до стійки і зміни характеру коливань за рахунок 

раціонального вибору геометричних параметрів системи БЕ, жорсткості і параметрів 

дисипації гасителя коливань. 
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РОЗДІЛ 4  

Конструкція, фізична та математична модель балансирного електродотримача з 

демпфером сухого тертя 

 

4.1 Конструкція балансирного електродотримача та його вузлів 

 

Для гасіння коливань електродотримача і зниження поломок електродів 

запропоновано нове технічне рішення пристрою для кріплення електродотримача 

ДСП, що визнане винаходом (патент на винахід України №43610А [121],  

Додаток А). 

Пристрій (рис.4.1) для кріплення електродотримача ДСП містить електрод 1, 

що закріплений на рукаві електродотримача 2 і стійку 3 із двома рухливими опорами 

4 і 5. Рухлива опора 4 у центрі верхньої частини 6 і підстави 7 має втулки 8 і 9. 

Електродотримач 2 охоплюють корпус 12 і кришку 11, що зв'язані між собою і 

встановлені усередині рухливої опори 4. Установлені вони так, що їхні вісі 10 і 13 

входять у втулки 8 і 9. Підстава 7 зв'язана зі стійкою 3 за допомогою пружно-

демпферних елементів 14 і шарнірного вузла 15. До складу шарнірного вузла 15 

входять обмежник 16, що належить підставі 7 і шарнір 17, що знаходиться в корпусі 

18. Корпус 18 розташований на площадці 19 стійки 3. Корпус 12 і кришка 11 

ізольовані від електродотримача ізоляційними листами 20. 

Хвостова частина рукава електродотримача 2, охоплена корпусом 21 і 

кришкою 22, що утримують ізоляційні листи 23 і 24. Корпус 21 і кришка 22 

встановлені усередині рухливої опори 5, що складається з верхньої частини 25 і 

підстави 26. Кришка 22 має вісь 27, підстава 26 - вісь 28. Вісь 27 входить у паз 29 

кришки 22, а вісь 28 - у паз 30 підстави 26. Пази виконані криволінійними. Між 

кришкою 22 і верхньою частиною 25 рухливої опори 5 знаходяться ролики 31, а між 

корпусом 21 і підставою 26 - ролики 32. Підстава 26 рухливої опори 5 з'єднана з 

площадкою 19 стійки 3 за допомогою пружних-демпферних елементів 33 і 

шарнірного вузла 34. 
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Рисунок 4.1 Пристрій для кріплення електродотримача ДСП: 1 - електрод;  

2 - електродотримач; 3 - стійка; 4, 5 - рухливі опори; 6, 7, 25, 26 - відповідно верхня і 

нижня частини опори 4 та 5; 8, 9 - втулки; 10, 13, 27, 28 - вісі; 11, 22 - кришка;  

12, 18, 21, 37 - корпус; 14, 33 - пружні-демпферні елементи; 15, 34 - шарнірний 

вузол; 16, 35 - обмежник; 17, 36 - шарнір; 19 - площадка; 20, 23, 24 - ізоляційні 

листи; 29, 30 - пази; 31, 32 - ролики; 38 - механізм гасіння коливань 
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Шарнірний вузол 34 складається з обмежника 35, який належить підставі 26 і 

шарніра 36, що розташований усередині корпуса 37. З корпусом 21 зв'язаний 

механізм гасіння коливань 38, що встановлений на рухливій опорі 5. 

Пристрій працює в такий спосіб. При виникненні коливань електрода 1 у 

горизонтальній площині рукав електродотримача 2, що закріплений у корпусі 12 і 

кришці 11, повертається відносно рухливої опори 4 у втулках 8 і 9 верхньої частини 

6 і підстави 7 на вісях 10 і 13. Хвостова частина рукава електродотримача 2 

переміщується в горизонтальній площині всередині рухливої опори 5, 

перекочуючись по роликах 31 і 32, впливає на механізм гасіння коливань 38, що 

сприймає на себе навантаження, і гасить ці коливання. 

При вертикальних коливаннях електрода 1, навантаження від цих коливань 

сприймають на себе пружно-демпферні елементи 14 рухливої опори 4 і пружно-

демпферні елементи 33 рухливої опори 5. Під дією цього навантаження пружні-

демпферні елементи 14 і 33 стискуються або розтискаються, у залежності від того, 

як відхиляється електрод від вертикальної вісі, і повертають електродотримач 2 у 

вихідне положення. 

Для запобігання зрушенню в горизонтальній площині від центральної вісі 

рухливих опор 5 і 4 вони обладнанні шарнірними вузлами 15 і 34. Нижня частина 

підстави 7 має обмежник 16, а підстава 26 - обмежник 28. Кожен обмежник 

зв'язаний зі своїм шарніром. Шарнір 17 розташований у корпусі 18, а шарнір 36 - у 

корпусі 37. Корпуси 18 і 37 жорстко зв'язані з площадкою 19 стійки 3. Тому рухливі 

опори 4 і 5 можуть нахилятися, переміщатися вгору і вниз, але не зміщаються в 

горизонтальній площині. У кришці 22 і корпусі 21 є вісі 27 і 28, що входять у пази 29 

і 30 верхньої частини 25 і підстави 26, щоб запобігати їхньому зсуву відносно 

рухливої опори 5. Електродотримач 2 знаходиться під час роботи під напругою, тому 

необхідно ізолювати рухливі опори 4, 5. Це досягається установкою ізоляційних 

листів 20, 23 і 24. 

Механізм гасіння коливань (рис.4.2) складається з корпуса 1 і двох кришок 2, 

3, до яких прилягають сферичні втулки 6, 7. Кришки з'єднані шпильками 4. 
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Усередині корпуса 1 розташований стрижень 5 із установленими на ньому втулками 

8, 9, шайбою 10 і пружними елементами 14. Пружні елементи 14 мають попередній 

натяг за рахунок гайки 11 і серги 13. Виступаюча частина гайки 11 захищена 

кожухом 12. 

 
Рисунок 4.2 - Механізм гасіння коливань: 1 - корпус; 2, 3 - кришки; 4 - 

шпильки; 5 - стрижень; 6, 7 - втулки сферичні; 8, 9 - втулки; 10 - шайба; 11 - гайка; 

12 - кожух; 13 - серга; 14, 15 - пружні елементи (тарілчасті пружини) 

 

Механізм гасіння коливань установлений на рухливій опорі 5, а його серга 13 

зв'язана з корпусом 21 (рис. 4.1). При переміщенні електродотримача в 

горизонтальній площині, він впливає на механізм гасіння коливань, а саме на сергу 

13, яка переміщується і штовхає втулку 8, а та - шайбу 10. Шайба 10 переміщує 

втулку 9 і впливає на пружні елементи 15. Пружні елементи 15, сприймаючи на себе 

навантаження від переміщення, стискаються, а потім, розтискаючись, повертають 

шайбу 10 у вихідне положення. При переміщенні електродотримача в іншу сторону, 

серга 13, переміщаючись вліво, тягне за собою гайку 11 разом із втулкою 9. Втулка 9 

переміщає шайбу 10 і втулку 8 вліво. Пружні елементи 14 стискуються, а потім, 

розтискаючись, повертають шайбу 10 у вихідне положення. 

Даний пристрій для кріплення електродотримача ДСП має можливість гасити 

коливання електрода різного напрямку, наприклад, у горизонтальній і вертикальній 

площинах, а також при відхиленнях електрода від вертикальної вісі. Пристрій також 

може знизити навантаження на сполучені вузли кріплення електродотримача з 

електродом і рухомою стійкою, а це дозволить знизити відсоток поломок та витрату 

графітованих електродів. 
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4.2 Лабораторні дослідження коливань на фізичній моделі балансирного 

електродотримача з демпфером сухого тертя 

 
При розробці нової схеми БЕ, теоретичних положень і розрахункових 

рекомендацій виникла необхідність у постановці порівняльних дослідженнях різних 

конструктивних рішень вузлів демпфіруючого пристрою рукава, і вибору 

характеристик його настроювання, виконати які на діючому устаткуванні 

неможливо. При цьому також складно досліджувати вплив окремих факторів 

навантаження на коливальну систему БЕ. 

Для перевірки теоретичних положень дисертаційного дослідження, визначення 

динамічних і дисипативних характеристик та вивчення закономірностей 

коливального руху системи БЕ в умовах кафедри "Металургійного обладнання" 

Запорізької державної інженерної академії була створена фізична модель БЕ з 

демпфером позиційного сухого тертя на основі ортогонального клинового механізму 

з попереднім натягом пружних елементів, а також розроблена її динамічна і 

математична модель. 

 
4.2.1 Математична модель динамічної системи 

 
На підставі розрахунків та результатів математичного моделювання коливань 

(п.3.8) у системі БЕ встановлено, що амплітуди коливань рухливого шарніру рукава 

БЕ у відносному русі складають 30...36 мм, що відповідає амплітудам коливань 

голівки електродотримача в абсолютному русі - 5...6 мм. 

З урахуванням малих значень переміщення рухливого шарніру рукава для 

гасіння коливань електродотримача в горизонтальній площині в підсистемі БЕ 

(рис. 4.3, а), що складається з рукава шарнірно закріпленого відносно умовно 

нерухомої стійки, запропонована конструкція демпфера сухого позиційного тертя на 

основі ортогонального клинового механізму [122, 123] з лінійними пружними 

елементами та їх початковим натягом. 

Для подальшого дослідження коливань в горизонтальній площині у підсистемі 
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рукава БЕ з демпфером позиційного сухого тертя на основі ортогонального 

клинового механізму складена приведена динамічна модель (рис. 4.3, б). Силами 

тертя між ланками клинового механізму і стійкою у першому наближені зневажаємо. 

 

Рисунок 4.3. Підсистема БЕ з демпфером сухого позиційного тертя та початковим 

натягом лінійних пружних елементів: а) кінематична схема (1 - рукав; 2 - електрод;  

3 - шарнір рукава; 4, 4′, 5, 5′ - клини; 6, 6′ - пружини; 7, 7′ - натискні гвинти);  

б) приведена динамічна модель; в) пружна характеристика: г) петля гістерезису 

демпфера сухого тертя 

 

Диференціальні рівняння руху приведеної динамічної моделі (рис. 4.3, б) 

складені з урахуванням нелінійної сили тертя, що виникає на взаємодіючих 

поверхнях клинів ортогонального клинового механізму демпфера сухого тертя  

[122,. 123]:для режиму прямого ходу ( ( )sgn 1x =ɺ ) 

( ) ( ) ( )2 1 1 1
1 2 12 12 12 12пр п

M m m i x F x i P tη η− − − −+ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =ɺɺ ;   (4.1) 

для режиму зворотного ходу ( ( )sgn 1x = −ɺ ) 
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( ) ( ) ( )2
1 2 21 21 21 21пр п

M m m i x F x i P tµ µ+ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =ɺɺ ,   (4.2) 

тут приведена до точки А динамічної моделі (рис. 4.3, б) маса електроду та момент 

інерції рукава електродотримача 

( ) ( )2 2

0 2 1 2пp е рz
M m L L I L L = ⋅ − + +

 
,     (4.3) 

де 
1

m  і 
2

m  – маса клинів ортогонального механізму демпфера; 

кінематичні передатні відносини прямого 12i  та зворотного 21i  ходу  

( )1
21 12i i tg

−= = α ;         (4.4) 

к.к.д. прямого ходу 

( ) ( )12 tg tgη = α α + ρ ;       (4.5) 

коефіцієнт зворотного ходу (розгальмовування) 

( ) ( )21 tg tgµ = ρ − α α ,        (4.6) 

де α – кут скосу клина; ρ – кут тертя на взаємодіючих поверхнях клинів, 

( 90°< < −ρ α ρ ). 

На підставі математичної моделі [122] ортогонального клинового механізму з 

малим тертям в направляючих сумарна нелінійна силова характеристика ( ),F x xɺ  

(рис. 4.3, г) демпфера позиційного сухого тертя з початковим натягом лінійних 

пружних елементів, що приведена до переміщення відповідно вісі x має вигляд: 

для режиму прямого ходу 

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0

0

0 1

0 1

c x tg tg , якщо x , sgn x
F x,x

c x tg tg , якщо x , sgn x

δ α α ρ

δ α α ρ

 + ⋅ ⋅ + ≥ =   
= 

′ ′− + ⋅ ⋅ + < = −   

ɺ
ɺ

ɺ
  (4.7) 

для режиму зворотного ходу 

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0

0

0 1

0 1

c x tg tg , якщо x , sgn x
F x,x

c x tg tg , якщо x , sgn x

δ α α ρ

δ α α ρ

 + ⋅ ⋅ − ≥ = −   
= 

′ ′− + ⋅ ⋅ − < =   

ɺ
ɺ

ɺ
,  (4.8) 

де відповідноc , c′ , 0δ , 0
′δ  – жорсткості та початковий натяг лінійних пружних 

елементів. 

Пружна складова характеристики демпфера (рис. 4.3, в) 
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( ) 0

0

0

0

пр

п

пр

F c x,якщо x
F x

F c x,якщо x

+ ⋅ ≥
=  ′ ′− + ⋅ <

;    (4.9) 

тут зусилля початкового натягу пружних елементів 0 0пр
F c δ= ⋅ , 0 0пр

F c δ′ ′ ′= ⋅ , де 

пp
c c tgα= ⋅ , 

пp
c c tgα′ ′= ⋅ . Значення початкового натягу пружних елементів повинно 

відповідати умові (3.39). 

Для симетричної пружної характеристики (c c′= , 0 0
′=δ δ ): 

( ) ( )0п пр
F x F sgn x c x= ⋅ + ⋅ .     (4.10) 

Коефіцієнт поглинання чи відносний гістерезис [118, 124] демпфера: 

W Uψ = ,        (4.11) 

де W  – енергія, що розсіюється за один період гармонійного коливання (площа, що 

обмежена гістерезисною петлею на рис. 4.3, г), U  – повна механічна енергія за цикл 

навантаження. 

Для симетричної пружної та дисипативної характеристики маємо: 

( ) ( ) ( )2
0 0,5W c tg tg A A tg = α + ρ − α −ρ ⋅ δ + ⋅ α     ,    (4.12) 

( ) ( )2
0 0,5U c tg A A tg = ⋅ α + ρ ⋅ δ + ⋅ α  .      (4.13) 

Тоді коефіцієнт поглинання ( ) ( )1 tg tg= − − +ψ α ρ α ρ .   (4.14) 

Коефіцієнт поглинання ψ при силі опору, що пропорційна зсуву, не залежить 

від амплітуди коливань, тому декремент коливань постійний при цьому послідовні 

амплітуди складають геометричну прогресію [63, 118]. 

Для випадку змушених коливань у системі з сухим позиційним тертям при 

гармонійному збудженні з частотою ω амплітуда коливань може бути визначена за 

формулою [118]: 

( ) ( )
[ ]0

22 2
1 2

пр

P
A A

c pω ψ π
= <

 − + 

;    (4.15) 

тут 2
пр пр

p c M= , де 0P  – амплітуда приведеної електродинамічної сили, що збуджує 

коливання. 

Амплітуда коливань електродотримача не повинна перевищувати граничну 
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амплітуду [ ]A  за критерієм міцності електрода (п.2.3) и має бути обмежена за 

рахунок раціонального вибору геометричних і дисипативних параметрів демпфера. 

 
4.2.2 Фізична модель балансирного електродотримача 

 
Конструкція фізичної моделі підсистеми БЕ (рис. 4.4) являє собою 

горизонтальний стрижень, що імітує рукав електродотримача, який має одну 

шарнірну опору (т.В), що допускає обертання стрижня в горизонтальній площин. 

Друга рухлива шарнірна опора (т.А) зв'язана з ланками механізму демпфера сухого 

тертя на основі ортогонального клинового механізму з попередньо стиснутими 

пружними елементами. На кінці горизонтального стрижня (т.Е) встановлений вузол 

затиску вертикального стрижня, що імітує електрод. Зміною інерційних параметрів 

вертикального стрижня відносно вісі шарніру горизонтального стрижня імітувався 

діапазон можливої зміни робочої довжини електроду. Геометричні розміри фізичної 

моделі БЕ відповідають реальному співвідношенню габаритних розмірів рукава ДСП 

з урахуванням масштабу та рекомендацій з розміщення шарнірів на основі 

теоретичних досліджень схеми БЕ (п.3.5). 

Основними труднощами при фізичному моделюванні електродинамічного 

навантаження на елементи механічної системи електродотримача ДСП є формування 

збурювання, які адекватно відображають реальні електродинамічні процеси. З цією 

метою в роботі запропонований і апробований спосіб відтворення граничних 

розподілених навантажень на електродотримач і електрод за допомогою 

еквівалентного квазістатичного зосередженого навантаження (п.2.2). 

Максимальне розподілене електродинамічне навантаження на рукав 

електродотримача та електрод імітувалося статичним додаванням розрахункових 

зосереджених сил 1P  і 2P  відповідно в точках С1 и С2 на горизонтальний стрижень 

(рис.4.5), що відповідає умовному рукаву електродотримача. Імітацію раптової дії 

електродинамічних сил на електродотримач створює система з тросів, вантажів і 

важелів, які зміщують рукава БЕ відносно первинного положення. Імітація розриву 

електричної дуги проводиться подачею напруги на електромагніти, дія яких звільняє 
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систему важелів від прикладених до неї статичних навантажень. 

Для демпфірування коливань рукава електродотримача в лабораторній 

фізичній моделі БЕ використовувався демпфер сухого тертя на основі подвійного 

ортогонального клинового механізму з пружинним пристроєм попереднього 

стискання клинів. Ортогональний клиновий механізм демпфера складається з двох 

пар клинів, натискних болтів з пружинами і напрямних втулок, в яких рухаються 

клини. Жорсткість пружин дорівнює 1 Н/мм. Попереднє зусилля натягу пружних 

елементів змінювали в діапазоні 4...24 Н. 

 
4.2.3 Методика дослідження, апаратура, тарування датчиків 

 

При фізичному моделюванні коливань електродотримача розглядалися два 

режими імітації динамічного навантаження: з раптово прикладеним максимальним 

навантаженням, що умовно відповідає режиму КЗ, і скидання навантаження, що 

умовно відповідає розриву дуги. Експерименти виконувалися для трьох комплектів 

ортогональних сталевих клинів з кутами 15°, 30° і 45° при однакових початкових 

умовах руху, силового впливу, однаковому попередньому притисненню клинової 

пари і куту тертя (коефіцієнту тертя). 

Для реєстрації коливань рукава електродотримача використовувався 

вимірювач переміщення на основі пружного елемента з тензодатчиками опору  

(50 Ом) [125] та приладовий комплекс (рис.4.5), що складався з напівмостового 

перетворювача МІС-018 з модулем для роботи з тензометричними датчиками  

МС-212 (виробництва НПП «Мера») [126], який приєднувався до комп'ютера та 

керувався програмою Recoder [127]. На кінцевій стадії обробки експериментальних 

даних використовувався пакет обробки сигналів WinПОС [128]. 

Для статичного тарування вимірювального пристрою використовувався набір 

каліброваних вантажів та індикатор годинникового типу ИЧ-25 кл.1 ДСТУ ГОСТ 

577: 2009. 
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а)  

б)  

Рисунок 4.4 - Лабораторна фізична модель БЕ з демпфером сухого тертя на 

основі ортогонального клинового механізму з попередньо стиснутими пружними 

елементами: а) загальний вид; б) вузол демпфера 

 

 

Рисунок 4.5 - Конструкція фізичної моделі БЕ з демпфером позиційного сухого тертя 

(вид зверху), схема навантаження та приладовий комплекс для досліджень 

механічних коливань 
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4.2.4 Результати лабораторних досліджень на фізичній моделі балансирного 

електродотримача 

 

Для отримання вихідних даних та вивчення закономірностей коливального 

руху підсистеми БЕ проводилися лабораторні дослідження на фізичній моделі БЕ 

(рис.4.5) з демпфером на основі ортогонального клинового механізму. При цьому 

використовували комплекти клинів з кутами (15°, 30° і 45°). Реєстрація коливань для 

кожного комплекту клинів виконувалась для трьох значень попереднього зусилля 

притиснення клинової пари (4 Н; 12 Н; 24 Н) у вузлі позиційного тертя. Зовнішнє 

навантаження на рукав БЕ, що імітує електродинамічні сили, в експерименті було 

однаковим для всіх комбінацій параметрів клинового механізму демпфера. 

Осцилограми механічних коливань фізичної моделі БЕ (рис.4.6) оброблені в 

програмному середовищі WinПОС [128] і представлені для порівняння залежності 

аналога амплітуди коливань відповідно від кута клина (рис.4.7) та зусилля 

початкового притиснення (рис.4.8). 

За результатами інструментального дослідження коливань на фізичній моделі 

БЕ встановлено, що час загасання та амплітуда коливань залежать від зусилля 

початкового притиснення (рис.4.9 а, б) та кута скосу клинів (рис. 4.9, в, г). Проведені 

порівняльні дослідження при варіації впливу на коливальну систему фізичної моделі 

показали, що з урахуванням максимальних амплітуд коливань та часу їх загасання 

(рис.4.9, в, г) раціональним є кут скосу 30° відносно вісі непідпружиненого клина. 

Дослідженнями також встановлена залежність власних частот коливань від кута 

клина та зусилля початкового притиснення. 

Фізична модель системи БЕ і отримані результати можуть бути використані 

для подальшого дослідження і аналізу коливань рукава електродотримача у 

горизонтальній площині і створення демпфера позиційного сухого тертя з 

раціональними характеристиками за заданим обмеженням амплітуд вібропереміщень 

і віброприскорень голівки електродотримача і критерію міцності електрода.  
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а)  

б)  

в)  
Рисунок 4.6 - Осцилограми механічних коливань фізичної моделі БЕ при куті 

клина 30° та зусиллях початкового притискання: а) 4 Н; б) 12 Н; в) 24 Н 

 
Рисунок 4.7 - Порівняння загасаючих коливань при зусиллі початкового притиснення 

10 Н та при кутах клина: 1 - 45°; 2 - 30°; 3 - 15° 
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а)  

б)  
Рисунок 4.8 Порівняння загасаючих коливань при куті клина 30° (а) і 45° (б) та 

зусиллі початкового притиснення: 1 - 4 Н; 2 - 12 Н; 3 - 24 Н 
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Рисунок 4.9 Залежності амплітуди (а, в) та часу загасання (б, г) коливань від 

зусилля початкового притиснення клинів та кута клина 
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4.3 Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено конструкцію пристрою для кріплення електродотримача ДСП, 

на яку отримано патент України на винахід (Додаток В). Уперше запропоновано 

технічне рішення, яке за рахунок додаткової рухливості рукава електродотримача та 

пружно-демпферних опорних вузлів дає можливість гасити коливання 

електродотримача у горизонтальній і вертикальних площинах. Пристрій 

призначений для зменшення амплітуд вібрацій голівки електродотримача і 

відповідно додаткового динамічного навантаження на електрод, що дозволить 

зменшити витрату графітованих електродів по причині їх руйнування. 

2. Запропоновано в системі БЕ для гасіння коливань рукава електродотримача 

у горизонтальній площині використовувати демпфер позиційного сухого тертя на 

основі ортогонального клинового механізму з попереднім натягом лінійних пружних 

елементів. 

3. На підставі розробленої математичної моделі коливальної підсистеми БЕ з 

демпфером позиційного сухого тертя встановлено, що амплітуда коливань 

електродотримача не повинна перевищувати граничну амплітуду за критерієм 

міцності електрода и має бути обмежена за рахунок раціонального вибору 

геометричних і дисипативних параметрів демпфера, зокрема кута клина та значення 

зусилля попереднього натягу пружних елементів. 

4. У лабораторному дослідженні коливань БЕ на фізичній моделі з демпфером 

позиційного сухого тертя розглядалися два імітаційних режими навантаження: з 

максимальним раптово прикладеним навантаженням (режим КЗ) і після скидання 

навантаження (розрив дуги). За результатами дослідження коливань на фізичній 

моделі БЕ встановлено, що час загасання та амплітуди коливань залежать від кута 

скосу клинів та зусилля попереднього натягу пружних елементів. Проведені 

дослідження при варіації геометричних параметрів кутів клинів та натягу пружних 

елементів показали, що раціональним є кут скосу 30° відносно вісі 

непідпружненного клина. 
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РОЗДІЛ 5  

Експериментальні дослідження динамічних процесів в механічній системі 

електродотримача ДСП-50Н2 

 

Експериментальні дослідження коливань електродотримачів проводились в 

рамках науково-дослідної роботи «Розробка комплексних матеріалозберігаючих 

конструктивних та технічних заходів по зниженню витрат графітованих електродів 

на дугових сталеплавильних печах» (державна реєстрація № 0103U005867), а також 

при розробці комплексу заходів для поліпшення роботи системи електродотримачів і 

механізмів переміщення електродів ДСП-50Н2 в умовах ПрАТ 

«Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна» при участі 

здобувача як відповідального виконавця. 

 

5.1 Мета, задачі і методика експериментального дослідження 

 
Метою експериментального дослідження механічної системи 

електродотримача ДСП-50Н2 з гідравлічним приводом МПЕ було отримання 

вихідних даних для аналізу коливань електроду в горизонтальній площині при дії 

нестаціонарного електродинамічного збурення, визначення максимальних значень і 

характерних режимів зміни струмів при плавленні та їх зв'язок з амплітудами 

коливань електроду, визначення силових і кінематичних характеристик роботи 

гідравлічного приводу МПЕ та їх зв'язок зі зміною струму та роботою гідравлічного 

регулятора САР, встановлення характеристик конструкційного демпфірування у 

крутильній коливальній системі електродотримача. 

Задачі експериментального дослідження: 

• визначити максимальні значення струму вторинної мережі у режимах КЗ, 

запалення дуги та при проплавленні колодязів; 

• встановити частоти та характер коливань електродотримача у горизонтальній 

площині; 
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• встановити характеристики модуляції струму частотою власних коливань 

механічної системи електродотримача та їх зв'язок з амплітудами коливань 

електродотримача у горизонтальній та вертикальній площині; 

• визначити характеристики загасання механічних коливань електродотримача у 

горизонтальній площині; 

• дослідити роботу МПЕ з гідравлічним приводом і оцінити вплив кінематичних 

характеристик вертикального переміщення рухомої стійки на коливання 

електродотримача у горизонтальній площині. 

Експериментальні дослідження механічної системи електродотримача  

ДСП-50Н2 проводили по методиці, що була розроблена в ЗДІА під керівництвом 

проф. А.І. Сапко [48], з використанням електротензометричного виміру крутильної 

деформацій рухомої стійки електродотримача з додатковою реєстрацією основних 

електричних параметрів системи регулювання дуги, силових та кінематичних 

параметрів МПЕ з гідравлічним приводом. Основні реєстраційні параметри та 

датчики (рис. 5.1): 

• коливання електродотримача у горизонтальній площині, що обумовлені 

пружною деформацією рухомої стійки при її закручуванні Агк (датчик 1) і при 

вигині - Аги (датчик 2) 

• переміщення вертикальної стійки електродотримача - Sc (датчик 3);  

• тиск в системі гідроприводу механізму переміщення електродів  

(датчик 4); 

• струм дуги - Iд (датчик 5); 

• сигнал, що надходить зі схеми порівняння САР на гідропідсилювач - Sсз 

(датчик 6). 

Вимір і реєстрація тиску в системі гідроприводу здійснювався за допомогою 

датчика тиску 4, включеного на виході гідравлічного регулятора. Переміщення 

рухомої стійки реєструвалися реохордным датчиком 3, а переміщення рейки 

електромеханічного перетворювача - тензометричним датчиком переміщення. 
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Рисунок 5.1 Схема розміщення датчиків при експериментальному дослідженні 

механічної системи електродотримача ДСП-50Н2 з гідравлічним приводом 

переміщення рухомої стійки 

 
Прийнята методика натурних вимірів коливань електродотримачів за 

результатами електротензометричного виміру крутильної і згинальної деформації 

рухомої стійки раніше неодноразово використовувалася при дослідженні механічних 

систем електродотримачів ДСП і показала адекватні результати в межах необхідної 

точності при визначенні частот і амплітуд коливань [48]. 

 

5.2 Результати експериментальних досліджень та їх аналіз 

 

Типові осцилограми (рис. 5.2 - 5.4) динаміки регулювання ДСП-50Н2, 

зареєстровані в період розплавлення шихти на 2-й фазі і четвертій ступені вторинної 

напруги трансформатора. 

На початку розплавлення шихти згідно осцилограми (рис.5.2, а) в момент А 

включений регулятор і тому, що дуга практично була розірвана, скалка золотника 

спочатку переміщатися убік, що відповідає опусканню електрода. Через проміжок 

часу t1 = 0,113 с, у момент Б, з'явився тиск на виході гідравлічного регулятора, а у 

момент В, через проміжок часу t2 = 0,133 с, почала рух вертикальна стійка МПЕ.  

У момент Б скалка золотника перемістилася від нейтрального положення на 
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величину Sсз = 0,66 мм, а у момент В - на Sсз = 1,35 мм. Максимальне відхилення 

скалки дорівнює 2,16 мм. 

З моменту В, при переміщенні електрода униз, струм дуги почав 

збільшуватися і досяг величини IД = 73 кА, що відповідає струму короткого 

замикання. Пройшовши відстань 13,6 мм, у момент Г, переміщення електрода 

припинилося, і через проміжок часу t3 = 0,095 с, у момент Д регулятор подав 

командний імпульс на переміщення електрода нагору. Через проміжок часу  

t4 = 0,213 с, у момент Е, електрод почав переміщуватися уверх, струм дуги почав 

зменшуватися, і досяг величини IД = 10,6 кА. У момент Ж рух електрода нагору 

припинився (відстань від Е до Ж дорівнює 4,8 мм, а максимальне переміщення 

скалки золотника дорівнює 0,913 мм). Через проміжок часу t5 = 0,175 с, у момент З, 

скалка золотника почала переміщатися убік, що відповідає руху електрода униз. 

Електрод почав рухатись у момент І, через проміжок часу t6 = 0,325 с від моменту З. 

Починаючи з моменту І, якісна картина процесу регулювання повторюється 

аналогічно описаної вище, тобто регулювання струму дуги відбувається з 

перерегулюванням і процес носить автоколивальний характер з періодом коливань  

Т = 2,12 с і амплітудою коливань 2А = 7...8 мм довжини дуги. 

Коливання струму дуги, завдяки електродинамічній взаємодії струмоподводів і 

електродів сусідніх фаз, приводять до механічних коливань електродотримача у 

горизонтальній площині, обумовлених головним чином, закручуванням вертикальної 

рухомої стійки, що приводить до горизонтального зсуву електрода.  

Ці коливання електроду відбувались з частотою fгк = 2,82 Гц і амплітудою  

Агк = 2...3 мм і впливу на процес регулювання не здійснювали. 

При проплавленні колодязів починають з'являтися режими посилення 

коливань, що обумовлені коливаннями електрода в горизонтальній площині з їхнім 

впливом на САР (рис. 5.2, б; 5.3, а).  

Механічні пружні коливання системи електродотримача (рис.5.3, а) у 

горизонтальній площині з періодом Т = 0,32 с, та амплітудою Аг.к. max = 5,4 мм 

призвели до коливань струму дуги (Iд.max = 53 кА, Iд..min = 19,4 кА), період коливання 
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яких збігається з періодом пружних коливань механічної системи, тобто коливання є 

самозбудними, що відповідає автоколивальним процесам, і мають характер 

амплітудно модульованих. 

На рис.5.3 б приведена осцилограма динаміки процесу регулювання, що 

записана через 10 хвилин після початку плавлення. Згідно осцилограмі в момент 

часу А струм дуги відсутній і скалка керуючого золотника почала переміщатися убік, 

що відповідає опусканню електрода. При зсуві скалки на Sсз = 0,63 мм  

(Sс.з. max = 3 мм) у момент Б, через проміжок часу t1 = 0,1 c з'явився тиск на виході 

гідравлічного підсилювача, а ще через час t2 = 0,04 с у рух прийшла вертикальна 

стійка МПЕ. Розгін механізму до сталої швидкості відбувся у момент Г за час  

tр = 0,4 с. 

Приймаючи, що рух при розгоні МПЕ до сталої швидкості рівнозмінний, 

визначаємо прискорення, що складає: 60 3 02 60 0 4 0 13
z p

a V t , , ,= = ⋅ ≈  м/с2.  

Рухаючись униз зі швидкістю V = 3,02 м/хв електрод у момент Д торкнувся 

шихти, відбулося запалювання дуги, величина струму якої дорівнювала 73 кА. При 

цьому відбуваються горизонтальні коливання електрода Аг.к. с початковою 

амплітудою 3,2 мм.  

У цей же момент почав закриватися керуючий золотник регулятора, що видно 

по переміщенню його скалки. У результаті того, що закриття відбулося не миттєво, а 

через час 0,575 с, у момент Е електрод продовжував рух вниз до моменту Ж, 

пройшовши шлях 10,2 мм. Починаючи з моменту Е, скалка керуючого золотника 

регулятора почала рухатись убік, що відповідає підйому електрода, і при зсуві на Sс.з. 

= 0,361 мм, у момент Ж почав рухатися електрод. Максимальний зсув скалки склав 

0,87 мм. Проміжок часу з моменту Е до моменту Ж, дорівнює t3 = 0,23 с, та є часом 

реверсу механізму. 

При підйомі електрода струм дуги зменшувався та у момент З, коли електрод 

пройшов відстань 14,7 мм, із середньою швидкістю Vcp = 0,64 м/хв, дуга розірвалася, 

і відбувся реверс скалки керуючого золотника. Максимальна довжина дуги від 

моменту КЗ до її обриву при цьому склала 4,5 мм. 
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а)  

б)  
Рисунок 5.2 Експериментальні осцилограми динаміки процесу регулювання електричного режиму печі ДСП–50Н2 
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а)  
 

б)  
Рисунок 5.3 Експериментальні осцилограми динаміки процесу регулювання електричного режиму печі ДСП–50Н2 
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а)  

б)  
Рисунок 5.4 Експериментальні осцилограми динаміки процесу регулювання електричного режиму печі ДСП–50Н2 
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З моменту З до моменту І електрод не рухався впродовж проміжку часу  

t4 = 0,356 с. При зсуві скалки на 0,56 мм у момент І електрод почав переміщатися 

униз, і процес запалювання дуги повторюється. З моменту І до моменту К електрод 

рухався із середньою швидкістю Vср = 0,86 м/хв і пройшов відстань 18,8 мм, а 

максимальний зсув скалки дорівнював 1,2 мм. З моменту К до моменту Л, за 

проміжок часу t6 = 0,36 с, відбувся реверс МПЕ і електрод, якій перемістився на  

16,2 мм, знов розірвав дугу. Протягом часу t6 = 0,53 с електрод не рухався і з 

моменту К почав рух униз. Струм дуги почав зростати і після опускання електроду 

на 11,6 мм, у момент О, став дорівнювати 30 кА, рух припинився до моменту П  

(t7 = 0,41 с).  

Починаючи з моменту П, електрод повільно рухався нагору, керуючий 

золотник був закритий, струм дуги зменшувався до 20 кА, а в момент П стрибком 

збільшився до 64 кА, регулятор подав командний імпульс на підйом електрода. 

Однак дуга при цьому не розірвалася, що свідчить про появу в проплавленому 

колодязі бічної дуги, обумовленою геометрією проплавленого в шихті колодязя. 

Регулятор з моменту П, реагуючи на коливання струму дуги і на його діюче 

значення, переміщав електрод нагору із середньою швидкістю Vср = 0,71 м/хв. При 

переміщенні електрода, з моменту П до Р, струм дуги зменшився, електрод 

зупинився, при цьому коливання скалки керуючого золотника відбувалися в зоні 

нечутливості (Sс.з. = 0,47 мм). 

Відомо, що виникаючі самозбудні коливання струму дуги приводять до 

нерівномірного введення активної потужності в піч. Найбільші коливання 

потужності щодо заданого значення складають ± 40% і приходяться на період, що 

пов'язаний із проплавленням колодязів після завалки і підвалки шихти. 

На осцилограмах (рис. 5.4) приведений процес регулювання потужності печі 

протягом тривалого часу (20...30 с), на яких видно посилення коливання після 

запалення дуги та обумовлені ними коливання САР ДСП. Електрод рухається нагору 

при наростанні амплітуд горизонтальних коливань, а після загасання коливань, 

опускається. Потім процес повторюється. У процесі експериментальних досліджень 

коливань електродотримача у горизонтальній площині були зареєстровані (рис.5.4) 

амплітуди Аг.к. = 10...12 мм з частотами 2,8...3,2 Гц, при струмах до 56 кА.  
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Для коливань електродотримача у горизонтальній площині характерно, що 

вони обумовлені електродинамічними силами, які пов’язані зі струмом дуги, що 

змінюється як при вертикальному переміщенні електрода внаслідок роботи САР 

ДСП, так і при амплітудних модуляціях струму частотами власних коливань 

електродотримача і електроду в горизонтальній і вертикальній площині. 

Встановлено, що особливістю процесу регулювання потужності ДСП-50Н2 є: 

1) практична відсутність запізнювання руху електрода при зміні тисків у 

циліндрі гідроприводу МПЕ; 

2) поява бічних дуг при проплавленні колодязів, що ведуть до посилення 

коливань та автоколивань електродотримача у горизонтальній площині та системи 

переміщення електродів і порушують нормальну роботу САР потужності печі, 

особливо, при високій чутливості і швидкодії САР, що приводить до незадовільної 

якості регулювання і неможливості використовувати високі ступіні вторинної напруги; 

3) у режимі запалювання дуги та при проплавленні колодязів присутня 

амплітудна модуляції струму з частотою власних коливань механічної системи 

електродотримача, що сприяє посиленню коливань електродотримача, вібрації 

електроду, що також характерно для режимів автоколивань у механічній системі. 

 

5.3 Ідентифікація динамічних систем електродотримача при характерних 

режимах електродинамічного збурення 

 

При експериментальних дослідженнях ідентифікації коливальних систем 

електродотримача ДСП-50Н2 виконувалась за частотами модульованих коливань 

струму. 

У початковий момент плавлення при запалюванні дуги (рис.5.5) реєструвався 

модульований струм з амплітудами 21,45 кА та 40,3 кА та частотою 6,9 Гц, яка 

відповідає власній частоті згинальних коливань електродотримача у вертикальній 

площині YOZ. Коефіцієнт амплітудної модуляції струму фази (рис.5.5) складає: 
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при цьому амплітуда несучого струму складає 30,88 кА, амплітуда модульованого 

струму низької частоти - 9,43 кА. 

 
Рисунок 5.5 - Типова осцилограма коливань електродотримача у горизонтальній 

площині у режимах запалення та розриву дуги; та амплітудного модулювання 

струму дуги частотою вертикальних коливань електроду 

 

При проплавленні колодязів (рис.5.3, а) реєструвався модульований струм з 

амплітудами 19,4 кА та 53 кА та частотою 3,13 Гц, яка відповідає власній частоті 

коливань електродотримача у горизонтальній площині. Коефіцієнт амплітудної 

модуляції струму фази (рис.5.3, а) складає 
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при цьому амплітуда несучого струму складає 36,3 кА, амплітуда модульованого 

струму низької частоти - 16,8 кА. 

Зареєстрована зміна частоти коливань електродотримача в горизонтальній 

площині в діапазоні 2,4...3,23 Гц пов’язана зі зміною довжини консолі стійки при 

вертикальному переміщенні електроду на глибину проплавленого колодязя. 

Відношення частот коливань дорівнює 1,35, що відповідає можливому діапазону 

1,13...1,81 (п.2.4) зміни частоти крутильної системи електродотримача при 

проплавлені колодязя для робочої довжини електроду. 

Відомо [40], що на загасання коливань у механічній системі електродотримача 
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впливають дисипативні властивості вузла опорних роликів рухомої стійки. Встановлено, 

що при раптовому прикладенні електродинамічного збурення до електродотримача у 

режимі КЗ (рис.5.5), а також при збуренні вільних коливань при опусканні електроду 

(рис.5.6) в крутильній системі реєструвались загасаючи коливання, де амплітуди 

коливань змінювались по лінійному закону, при цьому логарифмічний декремент 

коливань не є постійним і залежить від амплітуди коливань. Таке загасання характерно 

для сил опору, що пов’язані з сухим тертям [118]. 

 
Рисунок 5.6 - Типова осцилограма збурення вільних загасаючих крутильних 

коливань електродотримача при опусканні електроду 

 
Логарифмічний декремент та амплітуда загасаючих коливань у системі з 

сухим тертям складає [118]: 

4a Aδ =  ; тут 0 4A A a t τ= − ⋅ ,     (5.1) 

де 0A  - начальна амплітуда, a  - відхилення системи при умовній дії сили тертя;  

τ  - період коливань. 

Логарифмічний декремент загасання коливань для системи електродотримача  

ДСП-50Н2 змінюється у відповідності до амплітуд в діапазоні 0,56...0,25 мм (рис.5.6) 

та склав δ = 0,336...0,47; для амплітуд 3,2...1,03 мм (рис.5.5) відповідно  

δ = 0,393...0,741. Це дає підставу вважати, що при аналізі загасання коливань у 

крутильній і згинальній системах електродотримача має бути врахована модель 

сухого тертя, при цьому декремент коливань э функцією амплітуди та пов’язаний з 

напрямком збурення. Отримані значення логарифмічного декременту коливань для 

системи електродотримача ДСП-50Н2 більше мінімальних значень декременту  

δ = 0,19...0,2, що прийняті в роботах [48, 65].  
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5.4 Висновки до розділу 5 

 

1. У результаті проведених натурних досліджень механічної системи 

електродотримачів трифазної ДСП-50Н2 в умовах ПАТ «Електрометалургійний 

завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» одержані вихідні данні для аналізу 

роботи гідравлічного механізму переміщення електрода і коливань 

електродотримача у горизонтальній площині з метою ідентифікації розрахункових 

моделей механічної системи електродотримача. 

2. Максимальний струм КЗ (73 кА) був зафіксований на початку розплавлення 

при максимальній довжині консолі рухомої стійки, при цьому коливання 

електродотримача у горизонтальній площині обумовлені пружною деформацією 

стійки при її крутінні. та відбуваються з частотою 2,8 Гц і амплітудою коливань 

голівки електродотримача 2...3,6 мм. 

3. Встановлено, що при проплавленні колодязів коливання електрода у 

горизонтальній площині мають характер автоколивань і відбуваються з частотою 

3,13 Гц та максимальною амплітудою 5,4 мм, при цьому частота коливання 

збігається з частотою модуляції струму дуги частотою власних коливань крутильної 

системи електродотримача. 

4. Встановлено, що логарифмічний декремент коливань у системі 

електродотримача ДСП-50Н2 не є постійним і залежить від амплітуди коливань та 

напрямку збурення. При збуренні у вертикальній площині у відповідності до 

амплітуд в діапазоні 0,56...0,25 мм декремент складає 0,336...0,47; при збуренні у 

горизонтальній площині для амплітуд 3,2...1,03 мм декремент складає 0,393...0,741.  

5. Пропонується при встановленні характеристик конструкційного непружного 

опору у крутильній і згинальній системах електродотримача враховувати модель 

сухого тертя. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна задача 

зменшення вібрацій електродів за рахунок вдосконалення механічної системи 

електродотримачів дугової сталеплавильної печі шляхом застосування нової 

конструкції електродотримача з шарнірним кріпленням рукава до рухомої стійки 

та обґрунтування динамічних параметрів системи на підставі встановлених 

закономірностей коливань електрода в горизонтальній площині в системі 

балансирного електродотримача при дії нестаціонарного електродинамічного 

збурення. 

Основні наукові і практичні результати полягають у наступному: 

1. На основі аналізу причин виникнення вібрацій електродів трифазних ДСП 

встановлено, що однією з причин низької вібраційної стійкості існуючих конструкцій 

систем електродотримачів є жорстке закріплення рукава електродотримача до його 

рухомої стійки, що при нестаціонарному електродинамічному збудженні може 

приводити до збільшення амплітуд коливань електродотримачів до значень 

граничних для міцності графітованого електрода та ніпельних з'єднань його секцій. 

2. Вперше запропоновано при розрахунках динамічних характеристик системи 

електродотримачів встановити граничні обмеження параметрів вібрації 

електродотримача з урахуванням умов міцності графітованого електроду та його 

ніпельних з’єднань при зміні механічних характеристик його матеріалу при дії 

температури. 

3. Вперше, для зменшення амплітуди коливань електрода у горизонтальній 

площині при дії нестаціонарного електродинамічного збурення, в режимах коротких 

замикань і при вільних пружних коливаннях електродотримача після розриву дуги, 

запропонована шарнірна система кріплення рукава електродотримача на рухомій 

стійці МПЕ. Розроблена конструкція пристрою для кріплення електродотримача 

ДСП захищена патентом України на винахід. 

4. Вперше, за умови заданого граничного значення амплітуди коливань 

електроду у горизонтальній площині, на основі математичної моделі динамічної 
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системи БЕ, отримані аналітичні залежності для визначення раціонального значення 

координат розташування шарнірів рукава електродотримача та жорсткості пружного 

елемента гасителя коливань з урахуванням варіації максимального 

електродинамічного навантаження у можливих режимах КЗ, конструктивних 

параметрів рукава електродотримача та діапазону зміни крутильної жорсткості 

рухомої стійки. 

5. Встановлена теоретично і підтверджена при імітаційному моделюванні 

можливість зниження максимальних амплітуд коливань електрода в 1,43...1,71 рази і 

зміни характеру коливань при дії нестаціонарного електродинамічного збурення за 

рахунок раціонального вибору динамічних параметрів системи балансирного 

електродотримача, жорсткості і параметрів дисипації гасителя коливань. 

6. Вперше для гасіння коливань в системі БЕ запропонована конструкція 

демпфера позиційного сухого тертя на основі ортогонального клинового механізму з 

попереднім натягом лінійних пружних елементів. Встановлено і підтверджено 

результатами інструментального дослідження коливань на фізичній моделі БЕ з 

демпфером позиційного сухого тертя, що темп загасань, амплітуда і частота 

коливань залежать від кутів скосу клинів та значення попереднього натягу пружних 

елементів. 

7. За результатами теоретичних і експериментальних досліджень розроблені 

технічні рішення по раціональному проектуванню та рекомендації по вибору 

конструктивних та динамічних параметрів механічної системи БЕ, що передані  

ТОВ "УкрНДІЕлектротерм" для проектування і модернізації існуючих систем 

електродотримачів трифазних печей серії ДСП-50. Результати досліджень систем 

електродотримачів трифазних ДСП впроваджені у навчальний процес у Запорізькій 

державній інженерній академії. 
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