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Tóm tắt: 
 

Sự cố quá điện áp thoáng qua ở đầu cực máy biến áp (MBA) tạo ra dao động điện áp tần số cao 

xâm nhập vào MBA. Những dao động này có thể gây ra thiệt hại cho cách điện của MBA. Đây 

thuộc dạng sự cố nặng nề, khó khắc phục và sửa chữa. Chính vì vậy, việc bảo vệ quá áp cho MBA 

trở thành một vấn đề cấp thiết. Bài báo đã chỉ ra rằng việc sử dụng dây quấn đan xen có điện dung 

nối tiếp giữa các bánh dây lớn hơn dây quấn xoắn ốc liên tục, có tác dụng phân bố đều điện áp giữa 

các bánh dây và làm tăng khả năng chịu quá áp. Đồng thời, bài báo đã xác định điện áp trên từng 

vị trí của bối dây khi chịu xung sét tác động vào đầu cực MBA và phân bố điện áp trên cuộn dây 

đan xen tại thời điểm khi xung sét có giá trị cực đại. Từ đó kết luận về tính hiệu quả của phương 

pháp quấn dây đan xen khi sử dụng làm dây quấn MBA.                             

           Từ khóa: Quá điện áp; Dây quấn đan xen; Máy biến áp; Xung sét; Điện dung.           

Abstract: 
 

High frequency voltage oscillations will be generated when transient overvoltages intrude into 

power transformers. These oscillations may cause heavy damage to the insulation of transformers 

which it is difficult to restore and repair. Therefore, the overvoltage protection for the transformers 

is essential. This paper points out that the interleaved disk winding which has larger capacitance 

than continuous disk windings. It distributes evenly between the wheels voltage wire and increases 

overvoltage ability of windings. In addition, the paper, determines the voltage on each position of 

the coil when the ultra-phase transformers are struck by lightning strike and determines the 

distribution voltage across each of interleaved disk winding at the time of the maximum lightning 

strike. Thereby, the paper concludes about the effectiveness of interleaved disk winding which is 

used to make the windings of transformers.  
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