
 
 

 

Lista projektów w tematyce - URZĄDZENIA NADPRZEWODNIKOWE 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis / Kontakt 

1. 

Zbadanie możliwości zastąpienia przewodów o 

transpozycji ciągłej (CTC) taśmami równoległymi 

z transpozycjonerami skupionymi i modułową 

konstrukcją uzwojeń transformatora 

nadprzewodnikowego 

 

Prof. Dr hab. Inż. Tadeusz Janowski 

Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości 

zastąpienia przewodów CTC innym rozwiązaniem 

technicznym, co przyczyni się do znacznego 

obniżenia kosztów budowy takich 

transformatorów i przyspieszy ich stosowanie. 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

2. 

Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu 

zwarciowego (NOPZ) jako element zwiększający 

zdolności przyłączeniowe odnawialnych źródeł 

energii elektrycznej do elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej 

 

Dr hab. Inż. Janusz Kozak 

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie i 

wdrożenie prototypu nadprzewodnikowego 

ogranicznika prądu zwarciowego (NOPZ) na 

średnie napięcie (U = 24 kV), jako elementu 

pozwalającego na lepsze wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury sieciowej. Zastosowanie  NOPZ 

umożliwia zwiększenie dopuszczalnej mocy 

zwarciowej w punkcie przyłączenia nowych źródeł 

wytwórczych, która jest determinowana 

parametrami zwarciowymi elementów sieci. To z 

kolei umożliwi zwiększenie zdolności przyłączania 

do sieci elektroenergetycznej źródeł rozproszonej 

generacji energii elektrycznej opartej na 

odnawialnych źródłach energii (OZE), prowadząc 

w rezultacie do osiągnięcia efektu ekologicznego 

w postaci redukcji krajowej emisji CO2. Projekt 

realizowany przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 

Badawczo-Wdrożeniowe "Frako-Term" sp. z o.o., 

Instytut Elektrotechniki, Uniwersytet 

Zielonogórski 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

3. 

Trójuzwojeniowy bezrdzeniowy 

nadprzewodnikowy ogranicznik prądów 

zwarciowych 

 

Prof. Dr hab. Inż. Tadeusz Janowski 

Projekt obejmował badanie zjawisk zachodzących 

w nowej konstrukcji ogranicznika 

nadprzewodnikowego typu indukcyjnego bez 

stalowego rdzenia. Wykonano model numeryczny 

ogranicznika,  przeprowadzono symulacje jego 

działania, a następnie zbudowano rzeczywisty 

model ogranicznika, który przebadano 

eksperymentalnie. Ogranicznik ograniczył 

udarowy prąd zwarciowy prawie 9-cio krotne, w 

czasie krótszym od ¼ okresu prądu. Ograniczenie 

prądu z wartości 30 kA, do wartości 3,4 kA, 

pozwala na zastosowanie ogranicznika do 

zabezpieczania transformatorów i innych 

urządzeń sieciowych przed dynamicznymi i 

termicznymi skutkami zwarć. 



 
 

 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

4. 

Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania 

stosowania w energetyce transformatorów 

nadprzewodnikowych. 

 

Prof. Dr hab. Inż. Tadeusz Janowski 

Projekt obejmował określenie technicznych i 

ekonomicznych warunków stosowania 

transformatorów HTS odpornych na zwarcia, 

niskich stratach, mniejszych gabarytach jako 

istotnego elementu stabilizującego w sieci oraz 

wymagań dla taśm HTS, technologii wykonania i 

chłodzenia. Nowe przewody taśmowe HTS 2G o 

dużej rezystywności w stanie 

nienadprzewodzącym pozwalają budować 

transformatory odporne na zwarcia. 

Transformatory z uzwojeniami HTS pozwolą na 

oszczędność energii dzięki ograniczeniu strat 

przemiennoprądowych i zmniejszenie awaryjności 

sieci poprzez ograniczanie prądów zwarcia. 

Chłodzenie ciekłym azotem uzwojeń jest bardziej 

przyjazne środowisku niż konwencjonalne 

chłodzenie olejem mineralnym. 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

5. 

Badanie elektromagnesów nadprzewodnikowych 

w procesie ich wytwarzania i eksploatacji 

 

Prof. Dr hab. Inż. Sławomir Kozak 

Celem projektu było opracowanie systemu 

diagnostycznego oraz określenie metod i procedur 

testowania elektromagnesów 

nadprzewodnikowych pracujących w 

temperaturach kriogenicznych. Efektem badań 

prowadzonych w ramach realizacji projektu było 

opracowanie teoretycznych podstaw budowy 

systemów zasilających, pomiarowych oraz 

zabezpieczających pracę elektromagnesów 

nadprzewodnikowych. Opracowano model 

posiadanego w laboratorium elektromagnesu w 

programie FLUX3D i przeprowadzono analizę 

zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w 

elektromagnesie nadprzewodnikowym. 

Wyznaczone zostały rozkłady indukcji 

magnetycznej dla składowej równoległej i 

prostopadłej pola magnetycznego. Opracowane 

zostało stanowisko pomiarowe. Opracowano 

program sterujący urządzeniami wchodzącymi w 

skład stanowiska testowego w środowisku 

LabView. Przeprowadzono testy elektromagnesu 

zbudowanego z taśmy nadprzewodnikowej i 

wyznaczono jego parametry znamionowe oraz 

maksymalne w zakresie temperatur 

kriogenicznych 110 K - 17 K.  



 
 

 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

6. 

Analiza ograniczeń w budowie 

nadprzewodnikowych ograniczników dużych 

prądów zwarciowych 

 

Prof. Dr hab. Inż. Sławomir Kozak 

Celem naukowym projektu było określenie 

ograniczeń w budowie nadprzewodnikowych 

ograniczników prądu dużych prądów 

zwarciowych. Ograniczenia te wynikają przede 

wszystkim z gęstości prądu krytycznego 

dostępnych materiałów nadprzewodnikowych i 

ich rezystywności w stanie nienadprzewodzącym 

oraz z ograniczeń w odprowadzaniu ciepła z 

elementów nadprzewodnikowych w stanach 

przejściowych. Zweryfikowane doświadczalnie 

sprzężone elektromagnetyczne i cieplne polowo-

obwodowe modele numeryczne pozwoliły na 

określenie granicznych parametrów 

nadprzewodnikowych ograniczników prądu na 

podstawie parametrów materiałowych i 

chłodzenia nadprzewodników. W wyniku realizacji 

projektu określone zostały właściwości 

(parametry) jakie muszą spełniać materiały 

nadprzewodnikowe, aby możliwe było 

zbudowanie nadprzewodnikowego ogranicznika 

prądu typu indukcyjnego ograniczającego duże 

prądy zwarciowe. 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

7. 

Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu typu 

indukcyjnego dla sieci średniego napięcia 

 

Prof. Dr hab. Inż. Henryk Sibilski 

Projekt dotyczył budowy i badań 

nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu 

indukcyjnego przeznaczonego do pracy w sieci 

średniego napięcia. Opracowano projekt 

techniczny nadprzewodnikowego ogranicznika 

prądu. Przeprowadzono symulacje numeryczne 

pracy. Opracowano projekt ogranicznika w 

programie SolidEdge CAD 3D oraz dokumentację 

techniczną i wykonawczą. Zaprojektowano 

kriostat azotowy ogranicznika SFCL2G-SN. 

Opracowano technologię wykonania połączeń 

taśm nadprzewodnikowych oraz zaprojektowano i 

wykonano urządzenie do lutowania końcówek 

miedzianych do taśm. Opracowano proces 

nawijania uzwojeń nadprzewodnikowych z 

jednoczesnym izolowaniem taśmy. 

Zaprojektowano i wykonano specjalną nawijarkę. 

Zaprojektowano i zbudowano ogranicznik prądu 

6,9 kV; 0,6 kA. Badania laboratoryjne potwierdziły 



 
 

 

skuteczność działania nadprzewodnikowych 

ograniczników typu indukcyjnego o konstrukcji 

bezrdzeniowej. 

 

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozak 

 tel: +48 (81) 538-45-66 

email: j.kozak@iel.waw.pl 

 

 


