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Tóm tắt: 
 

Khi sử dụng vật liệu vô định hình (VĐH) để chế tạo lõi máy biến áp (MBA) phân phối, cần quan 

tâm đến các biến dạng của lá thép khi gia công cơ khí, đặc biệt là sự tác động của ứng suất nén do 

các thanh kẹp cố định gông và trụ từ MBA. Bài báo xây dựng mô hình toán khảo sát mối liên hệ cơ 

- từ do hiệu ứng từ giảo nghịch dưới tác dụng của ứng suất nén của cơ cấu sắt kẹp ảnh hưởng đến 

độ biến dạng và rung động của lõi thép MBA VĐH và xác định được ứng suất nén tối ưu là 

1,23MPa. Kết quả phân tích trên mô hình toán cho thấy biến dạng do hiệu ứng từ giảo nghịch giảm 

11,4μm/m, chuyển vị giảm 4,482μm so với trường hợp không có tác động của ứng suất nén. Qua 

đó, khuyến cáo các nhà sản xuất MBA VĐH quan tâm thiết kế cơ cấu sắt kẹp, thực hiện cố định 

gông và trụ từ của lõi thép với ứng suất nén thích hợp để góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất 

MBA lõi thép VĐH.                      

           Từ khóa: Máy biến áp; Lõi thép vô định hình; Từ giảo nghịch; Biến dạng; Sự rung động.       

Abstract: 

When using amorphous materials for manufac-turing distribute transformer steel core need to care 

about deformation of steel sheets when mechanical processing, special is the impact of the 

compressive stress due to clamping bars fixed magnetic legs and yokes of amorphous steel core 

transformer. Articles have built mathematical model investigate to Influence of compressive stress 

to strain and vibration of the amorphous steel core trans-former, and have defined optimal 

compressive stress is 1,23MPa. Results of the analysis on the mathematical model of the 

amorphous steel core transformer due to reverse magneto-strictive are compared with the case 

without compressive stress and showed strain decrease 11,4μm/m and displacement dec-rease 

4,4824μm/m. Thereby, authors recommend the manu-facturers interested to design iron clamp 

structure, implements fixed legs anh yokes magnetic of the steel core with the appropriate 

compressive stress to minimize the vibration of the steel core to perfect the production processes 

amorphous steel core tran sformer.       
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