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WPàYW TEMPERATURY NA PRACĉ
NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA
PRĄDU DLA SIECI ĝREDNICH NAPIĉû

STRESZCZENIE Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu dla sieci Ğredniego
napiĊcia cháodzony z wykorzystaniem kriocháodziarki, sfinansowany przez
NFOĝiGW oraz NCBiR, w ramach projektu: GEKON2/O2/267193/13/2015,
testowany byá Instytucie Elektrotechniki. Do budowy tego ogranicznika
wykorzystana zostaáa wysokotemperaturowa taĞma nadprzewodnikowa
II generacji – SF12100. W tym ograniczniku istnieje moĪliwoĞü zmiany
roboczej temperatury pracy. Przeanalizowana zostaáa praca ogranicznika
w trzech temperaturach: 72 K, 80 K i 86 K, w których dokonane zostaáy
eksperymentalne próby zwarciowe oraz niĪszych temperaturach: 38 K, 51 K,
66 K i w temperaturze ciekáego azotu: 77,4 K. MoĪna zwiĊkszyü wielokrotnie
prąd roboczy poprzez obniĪenie temperatury pracy ogranicznika. Dla temperatur początkowych powyĪej 51 K maksymalna temperatura taĞmy nadprzewodnikowej w chwili wyáączenia prądu zwarciowego przez zewnĊtrzny
wyáącznik (t = 0,08 s) nie przekracza 290 K. Dla temperatur powyĪej 51 K
w przypadku badanego ogranicznika moĪna rozwaĪaü zwiĊkszenie czasu
ograniczania prądu. WydáuĪenie czasu pracy ogranicznika zwiĊkszy maksymalną temperaturĊ taĞmy nadprzewodnikowej i wydáuĪy czas scháadzania
ogranicznika po ograniczeniu zwarcia.
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1. WSTĉP
W 2017 roku testowany byá w Instytucie Elektrotechniki zaprojektowany
i zbudowany, z udziaáem autorów, nadprzewodnikowy ogranicznik prądu (superconducting
fault current limiter – SFCL) dla sieci Ğredniego napiĊcia cháodzony z wykorzystaniem
kriocháodziarki, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju, w ramach projektu:
GEKON2/O2/267193/13/2015.
Do budowy tego ogranicznika wykorzystana zostaáa wysokotemperaturowa
taĞma nadprzewodnikowa II generacji – SF12100. W odróĪnieniu do poprzednich
ograniczników dla sieci Ğredniego napiĊcia budowanych i badanych w Instytucie
Elektrotechniki przez autorów [1 – 4], w których stosowany byá system cháodzenia
w kąpieli ciekáego azotu, ze staáą temperaturą roboczą ogranicznika 77,4 K (temperatura
przed zwarciem) oraz inna wysokotemperaturowa taĞma nadprzewodnikowa II generacji – SF12050, w tym ograniczniku istnieje moĪliwoĞü zmiany roboczej temperatury
pracy. Podczas projektowania ogranicznika przyjĊto jego nazwĊ jako „6 kV/0,14 K”
zgodnie z jego planowanymi parametrami elektrycznymi dla temperatury pracy 77,4 K.
W tym ograniczniku prąd przepáywa przez dwie równolegle poáączone taĞmy SF12100
o dáugoĞci 66 m kaĪda.
Przeanalizowana zostaáa praca ogranicznika w trzech temperaturach: 72 K, 80 K
i 86 K, w których dokonane zostaáy eksperymentalne próby zwarciowe oraz niĪszych
temperaturach: 38 K, 51 K, 66 K i dodatkowo w temperaturze ciekáego azotu: 77,4 K.
Jedną z bazowych temperatur w nadprzewodnictwie jest temperatura ciekáego azotu:
77,4 K, dla której podawane są np. parametry taĞm wykonanych z nadprzewodników

Rys. 1. KrotnoĞü prądu krytycznego w odniesieniu do prądu
krytycznego w temperaturze 77,4 K dla taĞmy SF12100 w funkcji
temperatury
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wysokotemperaturowych (HTS – high temperature superconductor). Zmiana temperatury
zmienia parametry taĞmy HTS. Na rysunku 1 przedstawiona zostaáa zaleĪnoĞü prądu
krytycznego taĞmy SF12100 od temperatury [5 – 8]. Wybór temperatur 38 K, 51 K
i 66 K do analizy pracy ogranicznika wynikaá z krotnoĞci prądu krytycznego. ObniĪenie
temperatury z 77,4 K do 66 K zwiĊksza dwukrotnie prąd krytyczny taĞmy SF12100.
ObniĪenie temperatury do 51 K zwiĊksza czterokrotnie prąd krytyczny taĞmy SF12100
(w odniesieniu do 77,4 K). ObniĪenie temperatury z 77,4 K do 38 K zwiĊksza szeĞciokrotnie prąd krytyczny taĞmy SF12100.

2. WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ
W modelu numerycznym ogranicznika odwzorowany zostaá ukáad zwarciowy
z badaĔ w Zwarciowni Instytutu Elektrotechniki. Prąd ograniczany byá przez czas
0,08 s, nastĊpnie ukáad zwarciowy byá rozáączany przez zewnĊtrzny wyáącznik. W modelu numerycznym w czasie od 0 s do 0,08 s páynie prąd zwarciowy. Po tym czasie, juĪ
bez przepáywu prądu, ogranicznik podlega procesowi scháadzania przez czas 2,92 s.

2.1. Przebiegi prądu zwarciowego
Prąd zostaá ograniczony w obwodzie zwarciowym w pierwszej próbie
w temperaturze pracy 72 K z ok. 80 kA (bez ogranicznika) do maksymalnie 1,9 kA.
W drugiej próbie zwarciowej, która przeprowadzona zostaáa w temperaturze pracy 80 K
prąd zostaá ograniczony z ok. 80 kA do ok. 1 kA. Trzecia próba przeprowadzona zostaáa
w temperaturze 86 K a maksymalny prąd ograniczony byá zbliĪony do prądu w drugiej
próbie zwarciowej. Po trzeciej próbie temperatura ogranicznika wzrosáa do temperatury
powyĪej temperatury krytycznej (89 K) taĞmy nadprzewodnikowej SF12100.
Przebiegi prądu podczas ograniczania zwarcia zaleĪą w duĪym stopniu od
początkowej temperatury ogranicznika jak to zostaáo przedstawione na rysunkach 2a
i 2b. Im niĪsza temperatura początkowa, tym wiĊkszy prąd maksymalny. Prąd maksymalny roĞnie ze wzrostem prądu krytycznego wraz z obniĪaniem temperatury z 80 K
do 40 K. Dla temperatur powyĪej 80 K maksymalny prąd zwarciowy utrzymuje siĊ
w pobliĪu wartoĞci 1 kA, niezaleĪnie od malejącego prądu krytycznego (rys. 3).
Prąd znamionowy ogranicznika roĞnie wraz z obniĪaniem temperatury proporcjonalnie do wzrostu prądu krytycznego zgodnie z zaleĪnoĞcią (1):

Ir

Ic / 3 2

gdzie:

Ir
Ic

– prąd znamionowy SFCL (wartoĞü skuteczna),
– prąd krytyczny SFCL.

(1)
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Liczba 2 wynika z faktu, Īe Ic naleĪy traktowaü jako wartoĞü maksymalną a Ir
jako wartoĞü skuteczną w sinusoidalnym przebiegu prądu. Liczba 3 wynika z przyjĊtej
krotnoĞci prądu przeciąĪeniowego. Ogranicznik powinien zadziaáaü dopiero po
przekroczeniu wartoĞci prądu przeciąĪeniowego. ZwiĊkszenie prądu krytycznego poprzez
obniĪenie temperatury, zwiĊksza proporcjonalnie zarówno prąd znamionowy ogranicznika jak i wartoĞü prądu przeciąĪeniowego po przekroczeniu którego ogranicznik
rozpoczyna dziaáanie.

a)

b)

Rys. 2. Prądy w obwodzie zwarciowym z umieszczonym w nim ogranicznikiem (SFCL) scháodzonym do róĪnych temperatur oraz w obwodzie
bez ogranicznika (bez_SFCL)
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Rys. 3. Prąd maksymalny Imax, prąd krytyczny Ic, prąd znamionowy Ir
w ograniczniku w zaleĪnoĞci od temperatury roboczej (przed zwarciem)

2.2. Przebiegi zmian temperatury taĞmy HTS
Na rysunku 4 przedstawione zostaáy przebiegi zmian temperatury taĞmy HTS
ogranicznika podczas zwarcia (0 s – 0,08 s) oraz scháadzania (0,08 s – 3 s) w funkcji
temperatury początkowej ogranicznika przed zwarciem.

Rys. 4. Przebiegi zmian temperatury taĞmy HTS ogranicznika podczas
zwarcia (0 s – 0,08 s) oraz scháadzania (0,08 s – 3 s) w funkcji temperatury początkowej ogranicznika przed zwarciem
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ObniĪenie temperatury początkowej ma nieznaczny wpáyw na maksymalną
temperaturĊ taĞmy HTS po czasie 0,08 s (koniec ograniczania zwarcia). Jednak dla
temperatur 51 K i 38 K pojawia siĊ znaczący, chwilowy wzrost temperatury taĞmy
w czasie pomiĊdzy 0,001 s a 0,003 s. W przypadku temperatury 51 K ten chwilowy
wzrost temperatury nie przekracza temperatury maksymalnej po 0,08 s. W przypadku
temperatury 38 K chwilowy wzrost temperatury (0,001 s – 0,003 s) juĪ znacząco
przekracza maksymalną temperaturĊ po zwarciu (0,08 s). Wzrost temperatury taĞmy
HTS w czasie od 0,001 s do 0,003 s wynika ze znacznego wzrostu mocy generowanej
w taĞmie HTS w przypadku temperatur 66 K, 51 K i 38 K (rys. 5).
Z punktu widzenia dziaáania ogranicznika prądu bardzo istotna jest maksymalna
temperatura, do jakiej nagrzana zostanie taĞma HTS podczas zwarcia. Przekroczenie
temperatury 450 K, w przypadku taĞmy SF12100 jest niedopuszczalne i grozi trwaáym
uszkodzeniem ogranicznika. W przypadku temperatury początkowej 38 K maksymalna
temperatura przekroczyáa 450 K i praca ogranicznika w tej temperaturze początkowej
i niĪszych grozi trwaáym uszkodzeniem ogranicznika.

Rys. 5. Przebiegi zmian mocy generowanej w taĞmie HTS
ogranicznika podczas zwarcia (0 s – 0,08 s) w funkcji temperatury
początkowej ogranicznika przed zwarciem

2.3. Zmiana czasu dziaáania ogranicznika
Dla temperatur 51 K i wyĪszych maksymalna temperatura podczas zwarcia nie
przekroczyáa 290 K. MoĪna wiĊc rozwaĪyü dáuĪsze dziaáanie ogranicznika. WydáuĪenie
czasu ograniczania prądu zwiĊksza maksymalną temperaturĊ taĞmy HTS. Na rysunku 6
przedstawione zostaáy wyniki badaĔ numerycznych ogranicznika w temperaturze
początkowej = 72 K dla dwóch czasów dziaáania ogranicznika. WydáuĪenie czasu
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ograniczania prądu z 0,08 s do 0,1 s spowodowaáo wzrost maksymalnej temperatury
o 13,9 K. Po scháodzeniu w czasie = 3 s róĪnica temperatur zmniejszyáa siĊ do 1,6 K.

Rys. 6. Przebiegi zmian temperatury taĞmy HTS ogranicznika podczas
zwarcia zakoĔczonego po czasie 0,08 s oraz po czasie 0,1 s przy
temperaturze początkowej = 72 K

3. PODSUMOWANIE
MoĪna zwiĊkszyü wielokrotnie prąd roboczy poprzez obniĪenie temperatury
pracy ogranicznika. W przypadku badanego ogranicznika szeĞciokrotne zwiĊkszenie
prądu roboczego (poprzez szeĞciokrotne zwiĊkszenie prądu krytycznego taĞmy
SF12100) spowodowaáo wzrost maksymalnej temperatury taĞmy HTS powyĪej
dopuszczalnej temperatury 450 K. Dotyczyáo to temperatury początkowej 38 K. Dla
wyĪszych temperatur początkowych maksymalna temperatura uzwojeĔ nadprzewodnikowych w chwili wyáączenia prądu zwarciowego przez zewnĊtrzny wyáącznik
(t = 0,08 s) nie przekracza 290 K. Dla temperatur powyĪej 51 K w przypadku badanego
ogranicznika moĪna rozwaĪaü zwiĊkszenie czasu ograniczania prądu.
WydáuĪenie czasu pracy ogranicznika zwiĊksza maksymalną temperaturĊ taĞmy
HTS i wydáuĪy czas scháadzania ogranicznika po ograniczeniu zwarcia.
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE OPERATION
OF THE SUPERCONDUCTING FAULT CURRENT LIMITER
FOR MEDIUM VOLTAGE NETWORKS
Sáawomir KOZAK, Michaá MAJKA, Janusz KOZAK
ABSTRACT
The superconducting fault current limiter (SFCL)
for medium voltage networks cooled using a cryocooler was financed by
NFOĝiGW and NCBiR, under the project: GEKON2 / O2 / 267193/13/2015,
and was tested in the Electrotechnical Institute. The 2nd generation high
temperature superconductor (HTS) tape – SF12100 was used to build this
SFCL. In this limiter it is possible to change the operating temperature. The
limiter operation was analyzed at three temperatures: 72 K, 80 K and 86 K,
in which the experimental short-circuit tests were made and at lower
temperatures: 38 K, 51 K, 66 K, and at liquid nitrogen temperature: 77,4 K.
The operating current can be increased many times by lowering the limiter's
operating temperature. For initial temperatures above 51 K, the maximum
temperature of the superconducting tapes when the short-circuit current
is switched off by an external switch (t = 0,08 s) does not exceed 290 K. For
temperatures above 51 K, the current limitation time can be increased.
Extending the limiter's operating time will increase the maximum HTS tape
temperature and extend the limiter's cooling time after limiting the shortcircuit.
Keywords: superconducting fault current limiter, SFCL, 2nd generation
high temperature superconductor tape, HTS
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