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Tóm tắt: 

Để tính toán lực điện từ tác dụng lên dây quấn của máy biến áp (MBA) khi bị sự cố ngắn mạch, 
chúng ta cần quan tâm phân bố từ trường tản nằm trên cuộn dây hạ áp (HA) và cao áp (CA). Từ 
trường tản này là nguyên nhân sinh ra lực điện từ làm uốn cong, xê dịch, phá hủy cuộn dây. Bài 
báo này đã xây dựng mô hình toán tổng quát với từ thế vec-tơ A để tính từ trường tản trong cửa 
sổ mạch từ MBA. Sau đó, sử dụng phần mềm Matlab để giải mô hình toán, tính ứng suất lực 
hướng kính và hướng trục trên dây quấn CA và HA của MBA công suất 630 kVA-22/0,4kV, với 
dòng điện  ngắn  mạch  cực  đại.  Nghiên  cứu,  tính  toán  này  đã  chỉ  ra nguyên nhân phá hủy 
dây quấn MBA để từ đó nhà sản xuất đưa ra phương án thiết kế và thử nghiệm phù hợp. 
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Abstract: 

When calculatingthe electromagnetic force acting on the transformer  winding  in  short  circuit  
faults,  we  need  to  consider distribution from the field of dissipation on the low-voltage and 
high-voltage  windings  because  magnetic  field  is  the  cause  of  the electromagnetic force to 
bend, move or destroy the coil. This paper has constructed a general mathematical model with 
the magnetic potential vector A to calculate the leakage field in the transformer window. Then,  
Matlab software is used to solve the mathematical model, calculating the  maximum  short  
circuit,  the  radial  and  axial  forces  on  the  high-voltage and low-voltage winding of 
transformer 630 kVA-22/0.4kV. This study has shown the cause of damage to the windings so 
that manufacturers will make appropriate planning fordesign and testing. 
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