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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Phát biểu của Phó Tổng Giám Đốc EVN Ngô Sơn Hải tại Hội 

nghị trực tuyến về công tác quản lý vận hành lưới điện diễn ra ngày 

20/4/2017cho biết: "đến năm 2020, mục tiêu của EVN là phải trở thành 

1 trong 4 đơn vị điện lực đứng đầu Đông Nam Á về mọi mặt, mức độ 

hiện đại hóa, độ tin cậy lưới điện, đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên 

nghiệp”. EVN cũng đặt ra những mục tiêu hết sức cụ thể như: đến năm 

2020, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 6,5% (mục tiêu năm 

2017 là 7,47%). Tuy nhiên một thực tế vẫn đang tồn tại là sự thiếu hụt 

điện năng vẫn đang diễn ra. Nhà nước chưa có giải pháp tốt cho vấn 

đề tiết kiệm điện năng ở các nhà máy công nghiệp. Đây mới chính là 

những hộ tiêu thụ với sản lượng điện gấp nhiều lần so với các hộ sinh 

hoạt. Từ những giải pháp đơn giản như: truyền thông, vận động, đào 

tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp cải tiến, nâng cấp dây chuyền - công 

nghệ, thay thế thiết bị điện tiêu thụ với công suất phù hợp hơn để tránh 

lãng phí khi thiết bị làm việc ở chế độ non tải. Giải pháp phức tạp hơn 

là loại bỏ sóng hài và đầu tư các thiết bị bù nhanh và bù trơn công suất 

phản kháng (STATCOM) ngay tại điểm kết nối chung giữa lưới và 

phụ tải. Điều này được thể hiện thông qua Thông tư 39/2015/TT-BCT 

và Thông tư 25/2016/TT-BCT được ban hành và áp dụng trên toàn hệ 

thống điện của EVN kể từ năm 2016 [1], [2]. 

 Chúng ta biết rằng, chỉ có thành phần cơ bản mới có tác dụng 

tích cực. Hầu hết các thành phần sóng điều hòa còn lại chỉ có tác dụng 

ngược lại. Ví dụ tín hiệu dòng điện có độ méo dạng THD = 30% thì 

đồng nghĩa với khoảng 30% công suất đã bị thất thoát. Đây là một giá 

trị quá lớn so với giá trị tổng. Nó không những thất thoát mà còn gây 
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ra những vấn đề như: nổ tụ bù, cháy van bán dẫn của các bộ biến đổi, 

tác động sai của máy cắt gây thăng giáng điện áp lưới, gây quá tải cho 

hệ thống nguồn cung cấp, gây tổn thất và làm giảm tuổi thọ cho hệ 

thống truyền dẫn, nhiễu thiết bị điều khiển, truyền thông và cảnh báo 

nhầm của UPS. Một ảnh hưởng nghiêm trọng nữa mà ít khi người ta 

nghĩ đến, đó là các hệ thống tụ bù kết hợp với cuộn dây của máy biến 

áp tạo ra mạch L-C. Đôi khi nó sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng ở 

sóng hài có bậc nào đó và hậu quả là gây dao động điện áp tại điểm 

kết nối chung của nguồn, hệ thống bù và phụ tải. 

 Những nguồn phát ra sóng điều hòa bậc cao đáng kể như: lò 

nấu thép,bể mạ, máy biến áp, động cơ, đèn huỳnh quang, các thiết bị 

điện tử công suất…  

 Trong những thiết bị đó, tải lò nấu thép cảm ứng, tải lò hồ 

quang điện (Electric Arc Furnace - EAF) là những đối tượng phi tuyến 

mạnh, có công suất rất lớn (công suất từ 1 MW đến 140MW, dòng 

điện từ 5kA đến 150kA [3]). Dựa vào dòng điện cung cấp cho các điện 

cực lò, EAF được phân thành 2 loại: EAF một chiều và EAF xoay 

chiều. Trong khi EAF một chiều gây méo dạng dòng điện nguồn thì 

EAF xoay chiều không những gây méo dòng điện, điện áp nguồn, 

ngoài ra nó là đối tượng có nhu cầu công suất phản kháng biến động 

rất nhanh theo thời gian (theo đặc tính vận hành của các điện cực lò 

và tình trạng nóng chảy của kim loại) và gây ra dao động điện áp có 

tính chất tuần hoàn (còn gọi là Flicker). So với EAF một chiều, EAF 

xoay chiều có công suất lớn hơn nhiều, và là đối tượng phức tạp hơn, 

gây ra nhiều vấn đề đối với chất lượng điện năng hơn đến hệ thống 

điện.  
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 Đây chính là bối cảnh và động lực để đề tài này đề xuất nghiên 

cứu mô hình hóa EAF xoay chiều, phân tích những ảnh hưởng của nó 

đến hệ thống điện; sau đó nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt nhất để giảm 

thiểu những ảnh hưởng của nó; qua đó cũng nâng cao được tính ổn 

định của hệ thống điện lò và hiệu suất vận hành của lò. 

2. Nội dung nghiên cứu 

 Luận văn nàytập trung nghiên cứu nguyên lý làm việc và mô 

hình toán học của lò hồ quang điện xoay chiều ba pha - ba điện cực; 

kế tiếp là phân tích ảnh hưởng lò đế lưới điện và cuối cùng là tìm ra 

giải pháp phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng này. Để thực hiện nội dung 

trên, luận văn cần phải giải quyết các vấn đề sau đây: 

− Nghiên cứu bản chất và những ảnh hưởng của sóng hài, 

công suất phản kháng và dao động điện áp. 

− Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò hồ quang 

điện xoay chiều ba pha - ba điện cực để phục vụ cho việc 

mô hình hóa và phân tích ảnh hưởng của nó đến chất lượng 

điện năng. 

− Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giảm 

thiểu sự ảnh hưởng của lò đến lưới điện. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Mục đích của đề tài “Cải thiện chất lượng điện năng cho 

nguồn lò hồ quang điện xoay chiều” nhằm giải quyết các vấn đề sau: 

cải thiện chất lượng điện năng cho hệ thống điện lò và hệ thống điện 

phân phối; tăng hiệu suất làm việc cho lò (giảm thời gian của một mẻ 
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thép), giảm ảnh hưởng xấu của hệ thống điện lò lên các thiết bị tiêu 

thụ điện lân cận. 

 TÓM TẮT LUẬN VĂN 

Để giải quyết các nội dung như đã trình bày ở trên, luận văn 

này sẽ được trình bày thành bốn chương như sau: 

 Chương 1 – Tổng quan về sóng hài, công suất phản kháng 

và dao động điện áp: Dựa vào các tài liệu đã xuất bản, chương này 

sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến: công suất phản kháng 

(CSPK), sóng điều hòa bậc cao, vấn đề về dao động điện áp và những 

ảnh hưởng của nó đến chất lượng điện năng. 

 Chương 2 – Lò hồ quang điện: Trong chương này nghiên 

cứu chung về các loại lò nấu thép sử dụng hồ quang điện. Sau đó tập 

trung nghiên cứu về lò hồ quang điện xoay chiều 3 pha - 3 điện cực, 

cụ thể: sơ đồ cung cấp điện, các thành phần cấu tạo của lò và quy trình 

vận hành của nó. 

Chương 3 –Mô hình hóa lò hồ quang điện: Dựa vào cơ sở 

lý thuyết của Chương 2, chương này tập trung phân tích đặc tính tải 

lò, mô hình hóa và mô phỏng lò hồ quang bằng phần mềm 

Matlab/Simulink. Chương này kết thúc bằng việc phân tích và đánh 

giá ảnh hưởng của nó đến nguồn điện cung cấp dựa vào tiêu chuẩn  

IEEE std 519-2014.  

 Chương 4 – Cải thiện chất lượng nguồn điện sử dụng hệ 

thống bù: Trước tiên, chương này sẽ trình bày các phương án giảm 

hay loại bỏ những ảnh hưởng xấu của EAF xoay chiều đến hệ thống 

điện. Giải pháp bù tĩnh SVC được lựa chọn trong chương này. Cụ thể 
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của phương như sau: lọc thụ động (Passive Filter - PF) để giảm bớt 

một lượng đáng kể của sóng hài bậc thấpvà bù toàn bộ công suất phản 

kháng (CSPK) cho tải lò EAF. CSPK thừa phát ra từ bộ PF sẽ được 

hấp thụ bằng cách sử dụng bộ điều chỉnh dòng qua cuộn kháng sử 

dụng van thyristor (Thyristor Controlled Reactor - TCR). 

Dựa vào các kết quả phân tích được ở chương 3, các công việc 

còn lại của chương này là như sau: 

− Tính toán các tham số của các thành phần lọc thụ động PF 

và TCR; 

− Nghiên cứu và áp dụng thuật toán điều khiển cho thành 

phần TCR; 

− Sử dụng Matlab/Simulinkđể mô phỏng hệ thống gồm: lưới 

điện - EAF - PF – TCR; 

− Dựa trên những kết quả đạt được, đánh giá tính khả thi của 

phương án đã lựa chọn. 
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Chương 1 -  TỔNG QUAN VỀ SÓNG HÀI,CÔNG SUẤT 

PHẢN KHÁNG VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN ÁP 

Chương này sẽ trình bày các lý thuyết cơ bản về các vấn đề 

liên quan đến chất lượng điện năng như: sóng hài, công suất phản 

kháng (CSPK), hiện tượng dao động điện áp (flicker). 

1.1. Sóng hài 

1.1.1. Giới thiệu về sóng hài 

1.1.2. Mô tả sóng hài 

1.1.3. Các tính chất của sóng hài 

a. Tính đối xứng 

b. Các thành phần thứ tự của sóng hài 

c. Tính độc lập 

1.1.4. Các thông số cơ bản của sóng hài 

a. Dòng điện và điện áp hiệu dụng 

b. Hệ số méo dòng điện và điện áp 

c.  Công suất tác dụng và công suất phản kháng 

1.1.5. Các quy định về giới hạn của sóng hài 

1.1.6. Các nguồn phát sinh sóng hài 

a. Các nguồn hài do các phụ tải thương mại sinh hoạt 

b. Các bộ nguồn đơn pha 

c. Thiết bị chiếu sáng huỳnh quang 
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d. Các bộ điều khiển tốc độ có thể điều chỉnh được 

e. Các nguồn hài do các phụ tải công nghiệp 

f. Các bộ đổi điện 3 pha 

g. Các thiết bị tạo hồ quang 

h. Các thiết bị bão hòa 

1.1.7. Ảnh hưởng của sóng hài 

a. Các mạch rẽ nhánh đơn pha 

b. Các mạch thiết bị ba pha 

c. Phát nóng cáp, dây dẫn – giảm tuổi thọ 

d. Các máy biến áp 

e. Các động cơ và các máy phát 

f. Các bộ tụ điện 

g. Cầu chì và máy cắt 

h. Relay bảo vệ 

i. Các phụ tải điện tử 

j. Nhiễu điện thoại (TIF) 

k. Các thiết bị đo 

l. Thiết bị chiếu sáng 

m. Các ảnh hưởng khác của sóng hài 

1.2. Công suất phản kháng 
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1.2.1. Giới thiệu chung 

1.2.2. Khái niệm công suất phản kháng 

1.2.3. Ảnh hưởng của bù công suất phản kháng lên lưới điện 

a. Bù kinh tế công suất phản kháng trong lưới điện 

b. Điều chỉnh điện áp bằng bù ngang công suất phản kháng 

c. Khả năng truyền tải của đường dây và MBA 

1.2.4. Quy định về mức tiêu thụ công suất phản kháng 

1.3. Dao độngđiện áp 

1.3.1. Ảnh hưởng của dao động điện áp đến thị lực con người 

1.3.2. Tổng quan về hiện tượng nhấp nháy điện áp  

1.3.3. Nguyên nhân dao động điện áp 

1.4. Kết luận 

Trong chương này, luận văn đã tập trung nghiên cứu ba vấn đề 

sau: 

- Thứ nhất là tập trung nghiên cứu về đặc tính, nguồn phát 

thải và những ảnh hưởng xấu của sóng hài đến hệ thống 

điện. Ngoài ra những quy định của sóng hài cũng được cho 

thấy ở đây. 

- Thứ hai là tổng quan về CSPK, ảnh hưởng của CSPK trên 

lưới điện và việc bù CSPK.  

- Cuối cùng là tìm hiểu về hiện tượng nhấp nháy điện áp, 

nguyên nhân, và những ảnh hưởng hiện tượng này. 
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Chương 2 -  LÒ HỒ QUANG ĐIỆN 

2.1. Giới thiệu chung 

2.1.1. Lò hồ quang một chiều 

2.1.2. Lò hồ quang xoay chiều 

a. Lò hồ quang xoay chiều 3 pha 3 điện cực 

b. Lò hồ quang xoay chiều 3 pha 6 điện cực 

c. Một số loại lò hồ quang điện khác 

- Lò hồ quang một chiều điện cực kép [16] 

- Lò hồ quang điện plasma 

2.2. Sơ đồ điện 

2.2.1. Sơ đồ cung cấp điện 

2.2.2. Sơ đồ mạch điện thay thế 

2.3. Các thành phần chính 

2.3.1. Buồng lò 

2.3.2. Điện cực 

2.3.3. Cáp mềm 

2.3.4. Máy biến áp lò 

2.4. Quy trình vận hành lò hồ quang 

2.5. Kết luận 
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Trong chương này, tóm lược về quá trình phát triển và phân 

loại một số dạng lò hồ quang điện phổ biến. Đồng thời tìm hiểu được 

quy trình nấu thép. Trong chương này cũng đã tìm hiểu kỹ hơn về sơ 

đồ cung cấp điện và các thành phần chính của lò. Đó là cơ sở để xây 

dựng mô hình lò hồ quang điện theo đúng như thực tế.Trong chương 

tiếp theo, thực hiện mô hình hóa lò hồ quang, nghiên cứu những ảnh 

hưởng của lò hồ quang tới lưới điện. 

Chương 3 -  MÔ HÌNH HÓA LÒ HỒ QUANG ĐIỆN 

3.1. Phân tích đặc tính Volt – Ampe(VAC) của EAF xoay chiều 

3.1.1. Các phương pháp nghiên cứu đặc tính làm việc của EAF xoay 

chiều 

3.1.2. Phân tích mô hình đặc tính của EAF trong miền tần số: 

3.1.3. Phân tích mô hình đặc tính của EAF trong miền thời gian 

a. Mô hình 1 

b. Mô hình 2 

c. Mô hình 3 

d. Mô hình 4 

3.1.4. Mô phỏng hiện tượng flicker cho hồ quang điện 

3.2. Mô phỏng lò hồ quang trên Matlab/Simulink 

3.2.1. Sơ đồ mô phỏng 

3.2.2. Đặc tính truyền tải công suất 

3.2.3. Tổng trở của hệ thống sơ cấp 
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3.2.4. Tổng trở của hệ thống thứ cấp: 

3.2.5. Sơ đồ mô phỏng lò hồ quang trên Matlab/simulink 2016a 

 

Hình 3.12 Sơ đồ mô phỏng lò hồ quang điện 

3.3. phân tích ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện 

3.3.1. Sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện 

3.3.2. Hiện tượng Flicker 

3.4. Kết luận 

Qua kết quả khảo sát công suất tải lò hồ quang trong Hình 3.5 

hay kết quả mô phỏng ở Hình 3.17 cho thấy, quanh điểm làm việc của 

EAF, sự thay đổi của trở kháng của hồ quang gây nên sự thay đổi của 

công suất hồ quang. Sự thay đổi đột biến của công suất phản kháng đã 

tác động trực tiếp đến biên độ dao động của điện áp trên hệ thống 

truyền tải, gây ra hiện tượng chập chờn điệp áp. Hiện tượng “flicker” 

khi sóng dao động với tần số ở 8Hz, gây nhấp nháy ở các thiết bị chiếu 

sáng gây cảm giác khó chịu và có hại đến thị giác. Vì vậy việc cải 
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thiện chất lượng nguồn điện cung cấp cho lò hồ quang điện xoay chiều 

ba pha là rất cần thiết. 

Chương 4 -  CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NGUỒN ĐIỆN SỬ 

DỤNG HỆ THỐNG BÙ 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Cải thiện chất lượng điện năng 

4.2.1. Thiết bị bù công suất phản kháng 

a. Máy bù đồng bộ 

b. Tụ bù tĩnh 

c. Thiết bị FACTS 

- TCR (Thyristor Controlled Reactor):  

- TSC ( Thyristor Switched Capacitor) 

- Bộ lọc sóng hài thụ động (Fixed Filters)  

- Bộ bù đồng bộ tĩnh –STATCOM 

- Bộ bù nối tiếp đồng bộ tĩnh –SSSC 

- Bộ bù dọc điều khiển bằng Thyristor –TCSC 

- Bộ điều khiển dòng công suất hợp nhất –UPFC 

4.2.2. Một số phương pháp giảm flicker 

4.3. Đề suất phương án cải thiện 

4.4. Tính toán các tham số của bộ lọc và bù tĩnh 
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4.4.1. Xác định công suất phản kháng cần bù 

4.4.2. Xác định bậc hài cần lọc 

4.4.3. Tính chọn thông số bộ lọc và TCR 

a. Bộ lọc hài bậc 5: 

b. Bộ lọc hài bậc 7 

c. Bộ lọc hài bậc 11 

d. Bộ lọc hài bậc 13 

4.4.4. Mô hình hóa bộ lọc tích cực SVC FC - TCR 

4.5. Nguyên lý điều khiển SVC 

4.5.1. Nguyên lý làm việc 

4.5.2. Đáp ứng động của SVC 

4.5.3. Điều khiển hệ thống TCR 

a. Khối tự động điều chỉnh điện áp PI 

b. Khối tính toán góc α: 

c. Khâu phát xung: 

4.6. Mô phỏng hệ thống Điện - EAF - SVC  
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Hình 4.24 Sơ đồ mô phỏng EAF-SVC 

4.7. Phân tích kết quả 

4.7.1. Điện áp và dòng điện tại điểm kết nối chung. 

 

Hình 4.26 Điện áp tại PCC, Điện áp và dòng điện hồ quang 

sau  khi có SVC 

Trong quá trình hoạt động của EAF, lò sinh ra một lượng hài 

dòng và áp lớn. Lượng hài này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

các thiết bị làm việc xung quanh. Nhờ có bộ SVC qua Hình 4.26 cho 

thấy sự méo dạng điện áp rất lớn ngay tại lò. Tuy nhiên dòng điện Iarc 

và điện áp trên PCC sự méo dạng sóng giảm rõ rệt. 
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Dòng điện hài  khá lớn THD = 5.66% giảm xuống còn 

THD=1.31% khi có SVC  theo như Hình 4.27. 

 

Hình 4.27 Phổ dòng điện hài tại PCC 

Điện áp hài gây ra trên lưới là khá lớn THD = 9,08% cải thiện 

rõ rệt theo Hình 4.28 chỉ còn THD = 1.16%. Cho thấy sóng hài dòng 

điện và điện áp đã giảm dưới tiêu chuẩn sóng hài IEEE 519-2014. Như 

vậy bộ VSC rất hiệu quả cho mục đích lọc sóng hài. 

 

Hình 4.28 Phổ điện áp hài tại PCC 

4.7.2. Công suất đo được tại PCC 

Kết quả thu được ở Hình 4.29 cho thấy hệ thống SVC đã thực 

hiện được chức năng bù CSPK nhanh và đáp ứng động theo thời gian. 
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Do đó sau khi bộ lọc tác động, lượng CSPK mà nguồn cần cấp cho tải 

lò được cấp từ bộ SVC. So sánh với kết quả thu được ở Hình 3.16 cho 

thấy rằng:  lượng CSPK được huy động từ nguồn giảm xuống rõ rệt. 

Trong hình 4.29 cũng cho thấy rằng: Trừ khi hệ thống chưa ổn 

định, hệ số công suất đạt được giá trị thấp nhất là 0,9 (trước khi chưa 

có SVC hệ số công suất là 0,76). Giá trị này thỏa mãn với Quy định 

39-2015/TT-BCT của Bộ Công Thương. Một điều cần lưu ý ở đây là: 

Trong chu kỳ đầu kể từ khi đưa hệ thống vào làm việc, bộ SVC chưa 

ổn định dẫn đến hiện tượng quá bù. Hệ thống sẽ làm việc ổn định trong 

các chu kỳ tiếp theo. Hiện tượng Flicker 

Dạng sóng được quan sát trong khoảng thời gian 400 ms (20 

chu kỳ điện áp lưới) như trên Hình 4.30 cho thấy: ở 5 chu kỳ đầu tiên 

kể từ khi đưa hệ thống vào làm việc, không nhưng xảy ra hiện tượng 

dao động mà còn quá điện áp trên cả 3 pha. Nguyên nhân là do quá bù 

xảy ra như đã cho thấy trên Hình 4.29.  

 

Hình  4.30 Điện áp ba pha tại điểm nối chung PCC 

Trong các chu kỳ kỳ tiếp theo, dạng sóng điện áp cho thấy có 

sự ổn định rõ rệt. Tuy nhiên, hiện tượng dao động điện áp có tính chu 

kỳ (flicker) vẫn còn. Hệ số nhấp nháy điện áp 𝑃𝑣𝑚 = 2.8%. Trong 
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khi hệ số này là 6.5% khi chưa có SVC. Mặc dù đã giảm đáng kể, 

nhưng giá trị này vẫn chưa đạt so với tiêu chuẩn IEEE std 519-2014 

cũng như Thông tư 39. Đây chính là nhược điểm của việc ứng dụng 

phương pháp cải thiện chất lượng điện năng cho lò hồ quang xoay 

chiều sử dụng SVC cổ điển. 

4.8. Kết luận 

Trong chương này, luận văn đã tiến hành nghiên cứu tổng quan 

các giải pháp thường được sử dụng để cải thiện chất lượng điện năng 

và lựa chọn giải pháp bù tĩnh SVC để ứng dụng cho trường hợp của 

tải EAF xoay chiều. Kết quả cho thấy rằng: sau khi tích hợp SVC vào 

hệ thống điện - lò, tất cả các chỉ số về sóng hài điện áp, sóng hài dòng 

điện, hệ số công suất đều được cải thiện rõ rệt và đáp ứng tốt các tiêu 

chuẩn của IEEE và Bộ công thương. Chỉ duy nhất hệ số dao động điện 

áp Pvm là không thể cải thiện để đạt đến các tiêu chuẩn của IEEE và 

Quy định của Thông tư 39.  
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 KẾT LUẬN 

Tất cả các công việc và kết quả nghiên cứu được trình bày 

trong luận văn  này tập trên việc nghiên cứu: cấu trúc và nguyên lý 

vận hành của lò hồ quang điện xoay chiều loại ba pha - ba điện cực 

công suất lớn (loại này được sử dụng khá phổ biến hiện nay trên thế 

giới) để mô hình hóa hệ thống điện - lò và phân tích các ảnh hưởng 

của nó đến hệ thống điện. Những kết quả thu được được so sánh và 

đối chiếu với các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và Quốc tế. Từ 

đó,  luận văn tiếp tục tiến hành nghiên cứu để tìm ra giải pháp phù hợp 

(về chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế) nhằm cải thiện chất lượng điện năng 

và tăng năng suất vận hành cho hệ thống điện - lò. Để giải quyết vấn 

đề này, luận văn được chia thành 4 chương với các nội dung chính như 

sau: 

Phần trình bày trong chương đầu tiên liên quan đến các vấn đề 

cơ bản của chất lượng điện năng như: nguồn gốc, bản chất của sóng 

hài, công suất phản kháng và dao động điện áp; những ảnh hưởng của 

những thông số này đến các thiết bị truyền dẫn cũng như các thiết bị 

tiêu thụ điện; các tiêu chuẩn của Quốc tế và Việt Nam về chất lượng 

điện năng. Lý thuyết được trình bày ở chương này được sử dụng để 

làm cơ sở nghiên cứu cho các chương tiếp theo. 

Chương 2 trình bày tổng quan về công nghệ nấu thép sử dụng 

lò hồ quang điện. Tiếp theo, luận văn tập trung nghiên cứu về sơ đồ 

cung cấp điện, các thành phần cấu tạo của lò và quy trình vận hành,... 

của lò hồ quang điện xoay chiều 3 pha - 3 điện cực. 

Từ những nghiên cứu đã thực hiện trong Chương 2, Chương 3 

tập trung phân tích đặc tính tải lò, mô hình hóa và mô phỏng lò hồ 
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quang bằng phần mềm Matlab/Simulink. Kết quả cho thấy cả bốn 

tham số: sóng hài điện áp, sóng hài dòng điện, hệ số công suất và hệ 

số dao động điện áp mang tính cho kỳ (flicker) đều vượt so với tiêu 

chuẩn IEEE std 519-2014 và Quy định 39-2015/TT-BCT của Bộ Công 

Thương.   

Để giảm thiểu tác động của tải lò EAF đến hệ thống điện cũng 

như các phụ tải tại chỗ và lân cận, Chương 4 của luận văn đã tiến hành 

nghiên cứu tổng quan các giải pháp thường được sử dụng để cải thiện 

chất lượng điện năng và lựa chọn giải pháp bù tĩnh SVC (sử dụng lọc 

và bù thụ động FC tích hợp với việc điều chỉnh động dòng điện qua 

cuộng kháng) để ứng dụng cho trường hợp của tải EAF xoay chiều. 

Cụ thể của phương này như sau: lọc thụ động (Passive Filter - PF) để 

giảm bớt một lượng đáng kể của sóng hài bậc thấp và bù toàn bộ công 

suất phản kháng cho tải lò EAF. CSPK thừa phát ra từ bộ PF sẽ được 

hấp thụ bằng cách sử dụng bộ điều chỉnh dòng qua cuộn kháng sử 

dụng van SCR. Kết quả cho thấy rằng: sau khi đưa SVC vào hệ thống 

điện - lò, tất cả các chỉ số về sóng hài điện áp, sóng hài dòng điện, hệ 

số công suất đều được cải thiện rõ rệt và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn 

của IEEE và Bộ công thương. Chỉ duy nhất hệ số dao động điện áp 

Pvm là không thể cải thiện để đạt đến các tiêu chuẩn này. Đây là nhược 

điểm của việc sử dụng SVC cổ điển cho EAF xoay chiều. 
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