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1 MOTIVÁCIÓ 
 

Napjainkban egyre növekedő energiaigények magukkal hozzák az egyre növekvő 

villamos teljesítmények átvitelét a villamos hálózatokon. Ez a növekvő energiaáramlás a 

villamos hálózatok bővítését, megbízhatóságának növelését követelné meg. A villamos 

hálózatok átvihető teljesítményének növelése fizikai és gazdasági korlátokba ütközhet, ezért 

egyéb új megoldások alkalmazása válhat szükségessé.  

Elsődleges feladatok közé sorolható az adott keresztmetszetű vezetéken átvihető 

teljesítmény növelése, az átvitt teljesítmény megbízhatóságának megtartása vagy növelése, a 

zárlati áramok pillanatértékének csökkentése. Az említett feladatok megoldására egy adekvát 

alternatíva lehet a szupravezetős technológia alkalmazása: teljesítmény növelésére 

szupravezetős kábel, zárlati áramok csökkentésére zárlatiáram-korlátozó.  

Doktori munkámban az induktív típusú magashőmérsékletű szupravezetős (MHS) 

zárlatiáram-korlátozóval (ZÁK) és annak egy továbbfejlesztett változatával, az önkorlátozó 

transzformátorral foglalkoztam. Fontos követelmény az áramkorlátozókkal szemben, hogy 

normál üzemi körülmények között észrevétlenek maradjanak, viszont egy zárlat megtörténte 

esetén megfelelően tudja csökkenteni a kialakuló zárlati áramot. Az MHS ZÁK említett 

követelményeknek teljes mértékben meg tud felelni. 

Kutatásaim során megvizsgáltam a különböző MHS gyűrűk hatását a zárlatiáram-

korlátozóra, ennek gyakorlati következményeit, az adott eszközzel elvégezhető 

teljesítménynövelés lehetőségeit. Az induktív típusú MHS ZÁK felépítését kihasználva 

elkészült egy önkorlátozó transzformátor, amely magában foglalja egy zárlatiáram-korlátozó 

és egy transzformátor funkcióját. Ezen transzformátor működésének megadom az elméleti 

hátterét, az eszköz tervezésére szolgáló tervezési metódust, a különböző üzemállapotokban 

fellépő hatások hátterét. 
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2 A SZUPRAVEZETŐS ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK 
 

2.1 AZ ÁRAMKORLÁTOZÓKBAN HASZNÁLATOS SZUPRAVEZETŐKRŐL RÖVIDEN 
 

Az anyagválasztás az áramkorlátozók számára elég változatos. Az előállítás és a gyakorlati 

felhasználás szempontjából kétféle magashőmérsékletű szupravezető anyagtípus a 

meghatározó, az YBCO és a BSCCO. Az YBCO rövidítés az ittrium-bárium-réz-oxid alapú 

kerámiákat: YBa2Cu3O7, a BSCCO vagy más jelöléssel Bi2212 vagy Bi2223 a bizmut-réz-

oxid alapú kerámiákat: Bi2Sr2CaCu2O8 vagy Bi2Sr2Ca2Cu3O10 takarja. 

További tényezők, amiket a ZÁK-ok különböző anyagainak elemzésénél figyelembe 

vesznek a szupravezetési-normálvezetési (S-N) illetve a normálvezetési-szupravezetési (N-S) 

átmenet jellege, amely különbözik az említett két anyagnál. Az átmenet leírására a 

szupravezetőt jellemző hőmérséklet, indukció, áramsűrűség görbék szolgálnak, illetve az 

ezekből származtatható mennyiségek, melyek közül a legjellegzetesebbek az ellenállás-

hőmérséklet (R-T), a térerősség-áramsűrűség (E-J), illetve a feszültség-áramerősség (U-I) 

görbék. 

Az YBCO anyagnál éles, ugrásszerű átmenet figyelhető meg, míg a BSCCO anyagban az 

átmenet egyenletesen és fokozatosan történik meg. Az átmenet lefolyása csak egy az 

anyagokat jellemző tulajdonságok közül, ami eltérő jellegzetességet mutat a két anyagnál. 

Számos más jellemző paraméter értéke is eltér, így például megfigyelhető, hogy a BSCCO 

anyagok paraméterei alacsonyabb értéket mutatnak a villamos tér és az energiasűrűséget 

tekintve, mint az YBCO anyagok értékei. E paraméterek és jellemzők ismeretében választható 

ki a zárlati áramkorlátozó elkészítéséhez a kívánt MHS anyag. 

A zárlati áramkorlátozók tömbi MHS gyűrű anyagainak előállítására számos eljárás ismert, 

melyek közül a legjelentősebbek a szinterelés [1, 2], a vékony- [3, 4] és vastagfilm [5] 

készítés és az olvasztásos eljárás (melt-process) [6, 7]. 

Az olvasztásos eljárás egy speciális szupravezetős anyagtechnológia nagy lebegtető erő, 

valamint nagy áramsűrűségek elérésére érdekében. Így a korszerű zárlati áramkorlátozókban 

felhasznált tömbi MHS anyagok már ezzel a technológiával készülnek, melynek fajtái 

lehetnek: 

 olvasztásos öntés (melt-cast process – MCP): a megolvasztott MHS anyag (por) 

öntési technológiája, mellyel a kívánt alak öntőformába öntéssel hozható létre. 

Gyűrű előállítására centrifugáló öntési eljárás használatos (általában BSCCO 

anyagnál használatos);[8, 9] 

 olvasztásos növesztés (melt powder melt growth – MPMG): a megolvasztott MHS 

anyagból kristálynövesztéses eljárással egykristály szerkezet (homogén MHS 

anyag) hozható létre. [10, 11] 

Az általunk használt tömbi egykristály MPMG YBCO gyűrűknek méretbeli korlátokkal kell 

szembe nézni az elkészítési eljárások miatt (maximális átmérő kb. 10 cm), így a belőle 

készített induktív típusú ZÁK teljesítménye is korlátos. Emellett a MPMG eljárással 

előállított anyag készítése időigényes és drága. 

Néhány újabb technológiai eljárással (pl.: szupravezető hegesztés [12], több magképzős 

egykristály növesztés [ 13 ]) már a gyűrűk méretei, s ezáltal a ZÁK-ok teljesítménye is 

megnövelhetővé válik. 

A BSCCO-2223 anyagból készült szupravezető huzalokat használjuk még fel az 

áramkorlátozókban, melynek a mágneses tértől való függését mutatja a 1. ábra. 
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1. ábra. BSCCO-2223 huzal mágneses tér függése 

A középhőmérsékletű szupravezetők fontos képviselője a MgB2 anyag, erről rövid leírás 

található a 13.1.6. fejezetben. 

Nagyon jó összefoglalást ad a szupravezetők gyakorlati alkalmazásáról a [14] jelű irodalom, 

ahol példákkal is segítik az elméleti háttér megértését. Sok adattal segíti az olvasót a [15] jelű 

irodalom. A fenti tulajdonságokról több összefoglaló megtalálható a tanszéken készült 

diplomatervekben, disszertációkban [16]. 

A Függelékben a 13.1 fejezetben adok egy rövid összefoglalást a szupravezetés alapjairól, 

ebben a fejezetben az áramkorlátozókkal szemben támasztott főbb követelmények után a 

szupravezetős zárlatiáram-korlátozók főbb típusait mutatom be.  
 

2.2 ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓKKAL SZEMBENI FŐBB KÖVETELMÉNYEK 
A hagyományos áramkorlátozókkal szemben több követelményt állítunk, amelyek 

teljesítését az új eszközöknek is célul kell kitűzni. Ezen főbb követelmények a következők: 

 Normál, üzemi áramokkal szemben megfelelően kicsi (elhanyagolható) impedanciát 

képviseljen. Normál üzemmódban az áramkorlátozó vesztesége a védendő kör 

teljesítményének néhány tized százaléka illetve feszültségesése a hálózat névleges 

feszültségének maximum néhány százaléka legyen. 

 A zárlati áramokkal szemben meghatározott nagy impedanciát képviseljen, tehát 

hatásosan korlátozza a tranziens áramokat, és az előírt (névlegesnél nagyobb) 

értékre az állandósult zárlati áramot. 

 Működése gyors legyen, hogy a zárlati áramnak már az első amplitúdó-csúcsát is 

hatásosan csökkentse. A 2- 4 ms- os impedancia változási idő elegendő a zárlati 

áram első csúcsának korlátozására (50 Hz-es frekvencián), de még nem jelent 

számottevő veszélyt a hálózat elemeire nézve. 

 A zárlati áramot meghatározott ideig (amíg a megfelelő megszakító azt meg nem 

szakítja) hatékonyan csökkentse, valamint korlátozza a zárlati áramok által okozott 

termikus igénybevételeket [16]. 

 

„A ZÁK feszültsége normál üzemben nem lehet nagyobb, mint a hálózat névleges 

feszültségének néhány százaléka (~5 %). A ZÁK veszteségének kevesebbnek kell lennie, 

mint a védendő kör teljesítményének tized százaléka (0,01-0,1 %). Ezek a veszteségek a 

következőkből tevődnek össze: a szupravezető váltakozó áramú veszteségéből, a normál 

komponensek veszteségeiből (tekercsveszteségek, vasveszteségek, stb.) és a hűtésre fordított 

teljesítményből. 
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Mivel a zárlati áram első csúcsát is korlátozni akarjuk, az impedancia növekedése nagyon 

gyors kell legyen, viszont az impedancia (jelen esetben főként reaktancia) nagyon gyors 

növekedése veszélyes túlfeszültségek megjelenéséhez vezet. Becslések szerint a 2-4 ms-os 

impedancia változási idő elegendő a zárlati áram első csúcsának a korlátozására, mely még 

nem jelent számottevő veszélyt a hálózat elemeire nézve. 

A ZÁK tervezéséhez szükséges paraméterek értékeit (pl.: aktivációs áram, korlátozó 

impedancia) a hálózat határozza meg a beépítés helyétől függően. Ennek érdekében 

vizsgáljuk meg a villamos hálózat áramtartományait (2. ábra) a védelmi szintek 

figyelembevételével. 

 
 

     In     2In                        Imk             Im 

Normál üzemi 

állapot 

Túlterhelt állapot 

Zárlati állapot 

 
2. ábra. Az áramkorlátozók szempontjából fontos áramtartományok 

 

Az ábrán jól láthatók az egyes tartományok (normál, túlterhelt, zárlati), ahol  

In:  a névleges áram; 

2In:  a névleges áram kétszerese (túlterhelési állapot határa, választott érték); 

Imk:  a megszakító áram-megszakítóképessége; 

Im:  a hálózati maximális zárlati árama. 

 

A 3. ábra a vizsgálathoz használt hálózat egyvonalas rajzát, valamint a kapcsolás 

helyettesítő vázlatát mutatja, melyek segítségével könnyebben érthető a számítás menete, a 

levezetés a részletes számítását a [17] tartalmazza. 

 
3. ábra. A ZÁK impedanciájának számításához használt kapcsolás 

a) egyvonalas rajza b) helyettesítő képe 

U – a generátor feszültsége; 

 

~ 

Generátor Megszakító ZÁK Fogyasztó 

Iz 

I 

U 

Zhálózat ZZÁK 

Zfogysztó 

I 

Iz 

a) 

b) 
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I – a hálózat árama (normál üzemben In, túlterhelt állapotban 2In, 
zárlati állapot-ban maximálisan Im lehet); 

Iz – a hálózat zárlati árama (Im és 2In közötti érték lehet); 
Zhálózat – a hálózat impedanciája; 
ZZÁK – a ZÁK impedanciája; 
Zfogyasztó – a fogyasztó impedanciája. 

Az áramkorlátozó célja a zárlati áram Imk alá és a 2In fölé korlátozása. Ennek az a célja, 

hogy a rendszer védelmi berendezései érzékeljék, és ha kell megszakítsák a zárlatot. 

Korlátozási tartományban az alábbi egyenlőtlenségnek kell teljesülnie:  

minZ
I

U
Z

mk

ZÁK
, (2-1) 

ahol ZZÁK a ZÁK korlátozó impedanciája, U a fázisfeszültség; 
mI

U
Z min  pedig a hálózat 

minimális zárlati impedanciája: I
m
 a zárlati áram korlátozás nélküli maximális értéke. 

A (3-1) egyenlet egyenlősége esetén a ZÁK minimális impedanciája: 

minmin Z
I

U
Z

mk

ZÁK
, (2-2) 

Az állandósult zárlati áramot az áramkorlátozó tehát a megszakító megszakítási képessége 

(Imk) alá kell, hogy csökkentse, így 

mk

zárlatihálózatZÁK

tkorlátozot I
ZZ

U
I

_

, (2-3) 

ahol Ikorlátozott a korlátozott zárlati áram és a Zhálózat_zárlati a hálózat zárlati impedanciája. 

A ZÁK aktivációs áramának (Ia) a választott megengedhető túlterhelés (2I
n
) és a 

megszakító megszakítóképessége (I
mk

) között kell lennie, így az áramkorlátozó aktiválási 

árama: 

mka

nZÁK

n II
IZU

UI

2

2
. (2-4) 

Az eszköz korlátozó üzemállapotbeli maximális impedanciája Z
ZÁK

 meghatározható (2-4)-

ből az oldalak egyenlősége esetén,  

n

mk

n

ZÁK I

I
I

UZ
2

21

max . (2-5) 

Mint látható, a korlátozott zárlati áram értéke a ZÁK és a hálózat zárlati impedancia 

arányának függvénye. 

A hiszterézises induktív áramkorlátozónál a visszatérési áramértéket is meg kell határozni. 

A visszatérési áramértéknek olyannak kell lennie, hogy a visszatérés folyamata minden 

esetben megtörténjen. Ezért a visszatérési áramértéknek kisebbnek kell lennie, mint a 

megengedhető túlterhelési áram (2In), illetve szigorúbb követelményeknél a névleges áram 

(In): 

nv II 2  vagy 
nv II . (2-6) 

[16]. 

Szimulációk és fizikai modelleken végzett kísérletek kimutatták, hogy ha zárlat történik egy 

villamos hálózat egyik leágazásában, akkor a zárlatkorlátozás alkalmas a feszültségletörések 

megakadályozására a többi, nem zárlatos leágazásokban. A megfelelően gyors korlátozás 
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miatt nincs szükség a berendezések szokásosnál nagyobb mértékű túlméretezésére. A zárlati 

áram nagymértékű csökkentése elsődleges szempont lehet a villamos hálózatban található 

megszakítók élettartamára nézve [18].  

 

2.3 NAPJAINKBAN ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT TECHNIKÁK AZ ÁRAMKORLÁTOZÁSRA 
 

Kisfeszültségű hálózatokon 

 

A kisfeszültségű hálózatokon alapkövetelmény a zárlati áramok megszakítása, nullára 

csökkentése. Ennek életvédelmi oka van. A zárlatot esetlegesen egy ember is létrehozhatja. 

Ekkor az egyén testén keresztül záródó villamos kört a lehető legrövidebb időn belül meg kell 

szakítani. Erre a célra kismegszakítókat és olvadóbiztosítókat használnak. A kisfeszültségű 

hálózat nagyáramú részein elterjedt a kompakt megszakítók alkalmazása, melyek a nagy 

zárlati áramú (20-100 kA) hálózatrészek gyors lekapcsolására valók. 

 

Közép- és nagyfeszültségű hálózatokon 

 

Közép- és nagyfeszültségű hálózatokon igyekszünk elkerülni az áram megszakítását a 

folyamatos energiaellátás fenntartása érdekében. A zárlatok többsége rövid időn belül (1-2 

másodperc) magától megszűnik, de az esetleges állandósult zárlati áramokat itt is meg kell 

szakítani. Erre a nagymegszakítók szolgálnak. Alkalmazásuk a jelen technikai színvonal 

mellett elkerülhetetlen. Kedvező tulajdonságuk, hogy működésük megbízható, felépítésük 

egyszerű. Legnagyobb hátrányuk, hogy 100ms-os nagyságrendű holtidővel rendelkeznek, 

emellett megszakítják az energiaáramlást és a kapcsolás során feszültség-, és áramtranzienst 

okoznak a hálózaton. 

A zárlati áramlökések kialakulásának lassítására alkalmazzák a fojtó tekercseket. Állandó 

értékű L induktivitás esetén  

dt

tdi
Ltu L

L

)(
)(

.  

Látható, hogy iL nem változhat hirtelen, mert ahhoz végtelen feszültségre lenne szükség. Ily 

módon a tekercs lelassítja az áramugrások kialakulását, azaz „simítja” az áramalakot. Az 

ideális tekercsen üzemszerűen eső feszültség zérus, veszteséget nem termel. Valós tekercsnél 

azonban ez nincs így, ezért a hálózatba sorosan bekötött fojtón normál üzemben is 

folyamatosan veszteség termelődik. Lényeges megjegyezni, hogy a fojtó csak a dinamikus 

áramugrásokat tudja csökkenteni, a kialakuló állandósult zárlati áram nagyságát nem. 
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Szupravezetők 

Félvezetők 

Hibrid rendszerek 

  

Nagyfeszültségű biztosítók (<1 kA, <36 kV) 
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Is korlátozó, CLIP (< 4 kA, < 36 kV) 

Zárlati áramkorlátozó megszakítók (< 1 kV) 
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 Nagy impedanciájú transzformátorok 

Áramkorlátozó vasmentes tekercsek 
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Nagyobb feszültségszint bevezetése 

Gyűjtősínek felbontása 

1. táblázat Lehetséges megoldások a zárlati áramok csökkentésére [19] 

Ahogy az 1. táblázat mutatja, a zárlati áramok korlátozásának egyik újszerű megoldása 

lehet a magashőmérsékletű szupravezetős zárlati áramkorlátozók (MHS ZÁK), szupravezetős 

transzformátorok, szupravezetős önkorlátozó transzformátorok alkalmazása. 
 

2.4 SZUPRAVEZETŐS ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ TÍPUSOK 
 

A szupravezetős zárlatiáram-korlátozókat (ZÁK) működési elvük alapján több nagy 

csoportba lehet osztani (pl.):  

a) rezisztív; 

b) induktív; 

c) híd típusú; 

d) d)egyenárammal előfeszített vasmagos; 

e) elektronikával vezérelt. 

2.4.1 REZISZTÍV ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

A rezisztív típusú szupravezetős áramkorlátozó megvalósításának lehetőségét I.V. 

Kalashnikov vetette fel 1936-ban.  

A rezisztív típus elve az, hogy egy szupravezető darabot kötünk sorba a védendő hálózattal. 

Amíg a körben folyó áram a névleges értéket veszi fel és ez kevesebb, mint a szupravezető 

anyag kritikus értéke, addig az áramkorlátozó normál állapotban van és a szupravezető anyag 

megközelítően nulla ellenállású. Ha a körben folyó áram megnövekszik túlterhelés vagy zárlat 

hatására és ez magasabb, mint a szupravezető kritikus áramának értéke (Ikr), akkor a korlátozó 

aktiválódik és a szupravezető anyag normál állapotába kerül (quench), ellenállása 

megnövekszik. Ez a sorba kötött, megnövekedett ellenállás fogja korlátozni a túl/zárlati 

áramot. 

A szupravezető elemmel szükséges párhuzamosan kötni egy ellenállást is, amely a quench 

ideje alatt létrejövő túlmelegedéstől óvja a szupravezetőt. Ezt a párhuzamos ellenállás a 

szupravezető teljes hosszával kell párhuzamosan kötni, és még annyi többletet ad, hogy segít 

beállítani a korlátozott áramot, illetve letöri a túlfeszültségeket, ha a szupravezető ellenállása 
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túl gyorsan változna. Annak érdekében, hogy szupravezető ne érjen el túl magas 

hőmérsékletet, a védendő áramkört néhány perióduson belül meg kell szakítani.  

Az átmenet és a keletkező hő miatt visszatérési időt kell biztosítani a korlátozónak. A 

visszatérési idő nagymértékben függ a tervezéstől és a szupravezető anyag típusától is. Annyi 

azonban kijelenthető, hogy vékonyfilm szupravezető korlátozóknak néhány másodperc, tömbi 

anyagoknak egy percen belüli időre van szüksége. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az 

alacsonyhőmérsékletű korlátozó egy nagyon jó hővezető képességű vezetővel van összekötve 

a szobahőmérsékletű hálózattal. Ez is hőveszteséget termel, aminek az értéke kb. 40-50 W/kA 

értékre tehető. 

A 4. ábra egy zafír hordozón növesztett eszközt, a 5. ábra a Nexans cég vezetésével 

megvalósított CURL 10 projekt által megvalósított áramkorlátozót mutat [20, 21]. 

 

  

4. ábra. Megvalósított YBa2Cu3O7 meander 

típusú MHS ZÁK [22] 

5. ábra. Megvalósított 10kV, 10MVA rezisztív ZÁK, 

baloldalon a teljes eszköz,  

jobboldalon kriosztát nélkül [23 ,24] 

A milánói Martini és csapata olyan eszközzel foglalkoznak, ahol szupravezető huzalból 

készítik a rezisztív áramkorlátozót [25]. 

2.4.2 HÍD TÍPUSÚ ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

Az 6. ábra egy híd típusú áramkorlátozó felépítését mutatja, ahol a félvezetőkből alkotott 

híd egy teljes egyenirányító kört alkot. Az I0 áramot az Ub forrás biztosítja, és amíg a 

váltakozó áram csúcsértéke alacsonyabb az I0 értéknél, addig a korlátozó egység normál 

állapotban van és a váltakozó áram kikerüli az L induktivitást. Ebben az állapotában a 

korlátozó egység impedanciája alacsony és a teljes feszültségesésben és a veszteségben a 

teljesítmény elektronika dominál. 

Ha a váltakozóáram csúcsértéke meghaladja az I0 áram értékét, akkor a D3 és D4 vagy a D1 

és D2 diódák – a váltakozóáram pozitív és negatív félhullámának megfelelően – lezárnak és a 

váltakozó áramot az L szupravezetős induktivitás korlátozza. A diódák helyett tirisztorokat is 

lehet használni, ekkor az áram félperióduson belül kikapcsolható. 

 

 

6. ábra. Egy híd típusú áramkorlátozó felépítése 

Az eszköz előnye, hogy a szupravezető elem nem megy át szupravezetési állapotából 

normál állapotába, így a visszatérési idővel nem kell számolni. További előnye, hogy az I0 
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árammal beállítható az aktiválási áram értéke, ami a villamos hálózat pillanatnyi állapotához 

könnyen igazítható.  

Hátrányként kell említeni, hogy az eszköz nem hibabiztos, vagyis ha pl. valamelyik dióda 

tönkremegy, akkor rövidzárat okoz, ezenfelül az eszköznek a teljes vesztesége meglehetősen 

nagy.  

Az eszközt 1984-ben jelentette be a Boeing cég egy szabadalmával [26], azóta többen is 

átvették az elvet: Yazawa [27] , Ahn [28]és Hui [29]. 

 

2.4.3 EGYENÁRAMMAL ELŐFESZÍTETT VASMAGOS TÍPUSÚ ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

A 7. ábra egy egyenárammal előfeszített vasmagos áramkorlátozó felépítését mutatja. Az 

ábrán látható két vasmagos tekercset sorba kötik, amelyek egyenárammal úgy vannak 

gerjesztve, hogy a vasmag mágnesezési görbéjén a telítési szakaszban helyezkednek el a 

munkapontok. Olyan mértékben telítésbe viszik, hogy a rajtuk folyó váltakozóáram 

torzítatlanul folyik keresztül rajtuk. Ezzel az L1 és L2 induktivitások alacsony értékűek, 

gyakorlatilag, mint egy vasmentes tekercs. Így az eszköz impedanciája is alacsony, a 

tekercsek ellenállásait és reaktanciáit tartalmazza.  

Zárlat esetén a nagy váltakozóáram a tekercseket kiviszik a telítési szakaszukról és a 

mágnesezési görbe nagy permeabilitású szakaszára viszi, így megnöveli a tekercsek 

impedanciáját. 

 

7. ábra. Egyenárammal előfeszített vasmagos zárlatiáram-korlátozó felépítése 

Az alapötletet Raju [30] alkotta meg 1982-ben, a háromfázisú kiviteleket Darmann és 

Beales 2004-ben [31], Hawley 2005-ben [32] publikálta.  

 

2.4.4 ELEKTRONIKÁVAL VEZÉRELT TÍPUSÚ ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

A 8. ábra látható egy elektronikával vezérelt áramkorlátozó felépítése. A félvezető elemek 

lehetnek IGBT-k, IGCT-k, amelyek alacsony áram esetén söntölik az L1, L2 szupravezető 

induktivitásokat. A korlátozó működéséhez egy külső meghajtó áramkör is szükséges. Ha a 

tirisztor meghajtásához szükséges egyenáramnál nagyobb váltakozóáram folyik a körben, 

akkor pl. a pozitív félhullámban a T2-es tirisztor lezár és az L2 induktivitás a villamos körbe 

kerül. A negatív félhullámban az L1-es induktivitás kapcsolódik be. 

 

8. ábra. Elektronikával vezérelt zárlatiáram-korlátozó felépítése 
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Ha nem vezérelt elemeket helyeznek el az áramkörben, akkor hasonló működést mutat, 

mint a diódákkal felépített híd típusú áramkorlátozók, csak kevesebb teljesítmény 

elektronikával.  

 

2.4.5 INDUKTÍV TÍPUSÚ ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

Ezt a típust szokás transzformátoros vagy árnyékoló típusú szupravezetős tárlatáram-

korlátozónak is nevezni. Többféle megközelítéssel lehet a működését magyarázni: Lenz 

törvény alapján illetve transzformátoros működés alapján.  

A Lenz törvény alapján leíró modell két állapotát mutatja a 9. ábra. Az ábrán egy zárt 

vasmag egy oszlopának egy része látható, ahova a primer tekercs és a szupravezető gyűrű lett 

elhelyezve. Amikor a szupravezető gyűrű szupravezetési állapotában van, akkor a vasmag 

oszlopban lévő gerjesztést ellengerjeszti, és ilyenkor az oszlopban levő eredő mágneses fluxus 

nullának vehető. Ebben az állapotában az eszköz impedanciája alacsony. Amennyiben a 

primer oldal felől nagy gerjesztést kap a vasmag, ami miatt a szupravezető gyűrűben folyó 

áram eléri a kritikus értékét, az átbillen normál állapotába. Ebben az esetben a szupravezető 

gyűrű ellengerjesztő hatása megszűnik, a vasmagban a gerjesztő tekercs által létrehozott 

fluxus marad. Ebben az üzemállapotában az áramkorlátozó eszköz nagy impedanciával bír.  

 

 

Normál üzem 

 

Korlátozó üzem 

9. ábra. Induktív típusú ZÁK működési állapotai 

 

A transzformátoros modell leírása szerint az eszközt olyan transzformátornak képzeljük el, 

amelynek a szekunder tekercse a szupravezető gyűrű. Az eszköz normál állapotában a 

szupravezető gyűrű megközelítőleg nulla ellenállást képvisel és ellengerjeszti a vasmagban 

fellépő fluxust. Ebben az üzemállapotban úgy viselkedik, mint egy szekunder oldalán 

rövidrezárt transzformátor, amely kis impedanciával rendelkezik.  

Túláram vagy zárlat esetén a szupravezetőben folyó áram olyan értéket érhet el, ami 

magasabb, mint a kritikus áram értéke. Ebben az esetben gyűrű átbillen normál állapotába és a 

korlátozó aktiválódik. Ekkor megszűnik a gyűrű ellengerjesztő hatása és az eszköz úgy 

viselkedik, mint egy üresen járó transzformátor, amely nagy impedanciával, a főmező 

impedanciával rendelkezik. A transzformátoros modellhez használatos helyettesítő képet 

mutatja a 10. ábra. 
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10. ábra. Induktív típusú ZÁK működési állapotai transzformátoros modell esetén 

Az eszköz aktiválódása YBCO gyűrű esetén megfelelően gyors, tipikusan 2-3 ms. Az 

induktív típusú eszköz főbb előnyei a rezisztívvel szemben: szobahőmérsékletű és az 

alacsonyhőmérsékletű részek különválaszthatók, mert a hálózat és szupravezető anyag között 

a kapcsolat induktív csatolás útján jön létre; a zárlat alatt kialakuló impedancia induktív 

jellegű, amivel nagyobb korlátozó hatás érhető el; a szupravezető anyag meghibásodása nem 

vezet a védendő kör megszakításához [33, 34, 35, 36]. 

Az áramkorlátozó teljesítményének növelése érdekében több megoldás adódik: az egységek 

soros, párhuzamos és mátrix elrendezése [ 37 , 38 ], rövidre zárt szupravezető tekercselés 

alkalmazása a szupravezető gyűrű helyett [39,40]. 

Az induktív áramkorlátozó alapjait Dersch egy európai szabadalomban védette le [41]. 

A témába vágó irodalmi áttekintést Dr. Semperger Sándor megtette 2004-ig [16], én az 

azóta eltelt időszakot mutatom be. 

Az induktív áramkorlátozóknak egy éles átmenettel bíró szupravezető anyag hozza ki az 

előnyét. Ez az én esetemben egy ybco anyagból készült szupravezető volt. Sajnos ennek az 

anyag típusnak méretbeli korlátai vannak. Miután a teljesítmény-növelés elérte a fizikai 

méretbeli korlátokat, többen modellezéssel foglalkoztak, illetve átváltottak bscco gyűrű 

használatára. Ilyen munkákat végeztek a lengyel Kozak és Janowski is, akik egy 625 A-es 

gyűrűvel felépítette egységet szimuláltak [ 42 , 43 ], vagy egy huzalból készített tekercset 

helyeztek el a szekunder oldalon [44, 45]. Ezenkívül elkészítettek egy 15 kVA-s egység 

szimulációját is. Rajtuk kívül még több japán kutatócsoport foglalkozott behatóbban a 

témával. A Yamaguchi vezette csoport egy 5 kVA-s kísérleti egységet hoztak létre [46, 

47,48]. Egy másik kutatócsoport Nitta közreműködésével bscco huzalból készít szekunder 

tekercset az induktív áramkorlátozójukba, ennek tervezését és szimulációs eredményét 

mutatják be [49, 50]. 

 

 

2.4.6 MÁS TÍPUSÚ ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK 
 

A fent említett típusokon kívül természetesen még nagyon sokféle szupravezetős 

áramkorlátozó felépítés ismeretes, mint pl. Matsumura féle befogott fluxus típusú [51] vagy 

az Arai [52] féle rezonáló áramkörös. A terjedelem korlátozása miatt csak a fenti esetek 

bemutatására szorítkoztam. 

2.4.7 ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

A zárlatiáram-korlátozókat sokféle szempont szerint lehet összehasonlítani. A 2. táblázat a 

veszteségek, méretek alapján hasonlítja össze. 

 



 

 13 

 Veszteségek  

hűtési veszteségek nélkül 

Hiba 

biztosság 

Szupravezető 

igénye 

Méret Visszatérési 

idő 

Rezisztív Szupravezető 

váltakozóáramú veszt., 

Áramhozzávezetési veszt. 

Igen Közepes Kicsi Néhány 

másodperctő

l percekig 

Dióda hidas Félvezető váltakozóáramú 

veszt., 

Áramhozzávezetési veszt. 

Nem Lehetséges 

szupravezető 

nélkül is 

Közepes Azonnal 

Egyenárammal 

előfeszített 

vasmagos 

Vasmag veszteség,Primer 

tekercs váltakozóáramú 

veszt. 

Igen Kicsi Közepes, 

Nagy 

Azonnal 

Induktív Primer tekercs 

váltakozóáramú veszt., 

Szupravezető 

váltakozóáramú veszt. 

Igen Közepes Nagy Néhány 

másodperc 

Elektronikával 

vezérelt 

Félvezető váltakozóáramú 

veszt., Korlátozó tekercs 

váltakozóáramú veszt., 

Nem Lehetséges 

szupravezető 

nélkül is 

Közepes Azonnal 

2. táblázat Szupravezetős zárlatiáram-korlátozók összehasonlítása 

Hasonló összehasonlítást mutat az EPRI tanulmánya [53], és mások tanulmánya is. 

A 3. táblázat foglalja össze a világon folyó fontosabb szupravezets zárlati-áramkorlátozó 

projekteket. 

 
Vezető társaság Ország/év1) Típus Adatok 2) fázis szupravezető 

ACCEL / Nexans SC D/2004 rezisztív 12 kV, 600 A 3-f.  Bi 2212 tömb 

CAS Kína/2005 diódahíd 10,5 kV, 1,5 kA 3-f.  BI 2223 szalag 

CESI RICERCA Olaszország/2005 rezisztív 3,2 kV, 220 A 3-f. Bi 2223 szalag 

CESI RICERCA  Olaszország/2005 rezisztív 0,6 kV, 270 A 1-f. MgB2 huzal 

Siemens/AM SC D/USA/ 2007 rezisztív 7,5 kV, 300 A 1-f. YBCO szalag 

LSIS Korea/2007 hibrid 24 kV, 630 A 3-f. YBCO szalag 

Hyundai/AMSC Korea/2007 rezisztív 13,2 kV, 630A 1-f. YBCO szalag 

KEPRI Korea/2007 rez-hibrid 22,9 kV, 630 A 1-f. Bi 2212 tömb 

Innopower C/2008 
DC 
előfeszített 
vas 

35 kV, 90 MVA 3-f.  Bi 2223 szalag 

Toshiba J/2008 rezisztív 6,6 kV, 72A 3-f.  YBCO szalag 

Nexans SC D/2009 rezisztív 12 kV, 100 A 3-f.  Bi 2212 tömb 

Zenergy Power  USA/2009 
DC 
előfeszített 
vas 

12 kV, 1,2 kA 3-f.  Bi 2223 szalag 

Zenergy Power  USA/2009 
DC 
előfeszített 
vas 

15 kV, 1,2 kA 3-f.  Bi 2223 szalag 
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Nexans SC D/2009 rezisztív 12 kV, 800 A 3-f.  Bi2212 tömb 

Innopower C/2010 
DC 
előfeszített 
vas 

220 kV, 300 
MVA 

3-f.  Bi 2223 szalag 

ERSE I/2010 rezisztív 9 kV, 250 A 3-f.  Bi 2223 szalag 

ERSE I/2010 rezisztív 9 kV, 1 kA 3-f.  YBCO szalag 

KEPRI Korea/2010z rezisztív 22,9 kV, 3 kA 3-f.  YBCO szalag 

AMSC / Siemens USA/D/2012 rezisztív 115 kV, 1,2 A 3-f.  YBCO szalag 

Rolls Royce UK/ - rezisztív 11,5 kV, 400 A 3-f. MgB2 huzal 

Areva + 5 partner, 
köztük a BME VET 

UK+D+F+Hu induktív 
2,5 kV, 24 A, 
60kVA 

1 f 
Bi2223 szalag és 
Bi2212 gyűrű 

1) a tesztelés éve, 2) 3 fázisú rendszerek fázis-fázis feszültsége / 1 fázisú rendszer földfeszültsége 

 sikeres helyszíni teszt vagy tervezett helyszíni teszt 

3. táblázat Fontosabb szupravezetős zárlatiáram-korlátozó projektek 

 

2.4.8 A ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGEI 
 

A zárlatiáram-korlátozókat a villamos hálózat több pontján el lehet helyezni. Természetesen 

az alkalmazási hely megszabja a tervezendő egység teljesítményét, esetleg speciális 

tulajdonságait. 

Az energiatermelésben és a középfeszültségű elosztóhálózatokon 6-70 kV feszültségű 

ZÁK-okat terveznek, alaphálózatok esetén pedig a 70 kV-nál nagyobb feszültség 

tartományban használatosak. 

 

 
11. ábra. Zárlatiáram-korlátozók elhelyezési lehetőségei [54] 
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A 11. ábra által mutatott zárlatiáram-korlátozók elhelyezési lehetőségei: 

1. Generátor csatlakozás: az MHS ZÁK a generátor csatlakozásánál csökkenti a zárlati 

áram értékét, csökkentve ez által a tranziens és a szubtranziens áram értékét is, amelyek 

egyébként nagyon nagyok lehetnek, így védi a generátort. 

2. Egyedi leágazás az erőműről, háziüzem védelme: a generátori csatlakozáshoz hasonlóan 

védi a berendezéseket a zárlati áram termikus és dinamikus hatásaitól. 

3. Hálózat összekapcsolások: az MHS ZÁK használata következtében a feszültség 

stabilitása és az ellátás biztonsága nő, ugyanakkor zárlat esetén csökken a zárlati 

teljesítmény, valamint rendszermentő funkciója is van nagy erőművi kiesés esetén, a 

teljesítményhiány nem veszélyezteti a másik rendszer stabilitását, ha billenés után az 

MHS ZÁK impedanciája megfelelően nagy értékű. 

4. Gyűjtősín összekapcsolás: az MHS ZÁK használatával növekszik a rendszer 

hurkoltsága. Ez az alkalmazás a 3. pontban már vázolt előnyöket is magában hordozza. 

5. Sínáthidaló ágban elhelyezett MHS ZÁK: ha az egyik gyűjtősínen zárlat keletkezik, 

akkor korlátozza a sínáthidaló ágban a zárlati teljesítményt, ezáltal a hibahely zárlati 

teljesítménye is csökken. 

6. Fojtó tekerccsel párhuzamosan kapcsolva: normál üzemi körülmények között az MHS 

ZÁK rövidre zárja az áramkorlátozó feladatot betöltő fojtó tekercset, és így elkerülhető 

a feszültségesés és a veszteség. Ajánlatos lenne egy rezisztív ZÁK alkalmazása, mely 

tulajdonképpen egy gyors kapcsoló feladatát látná el. 

7. Táp-transzformátorok után: az MHS ZÁK megvédi a hálózatban következő többi 

eszközt, amelyeket ezáltal kisebb túlterhelésre kell méretezni, ami jelentős anyagi 

megtakarítást jelent. (betáplálási fojtózás) 

8. Leágazásokban: az előző pontbeli elhelyezés helyett az MHS ZÁK elhelyezhető a 

gyűjtősín leágazásaiban is. Ez az elhelyezés a 7. pont előnyeivel jár. (leágazási fojtózás) 

9. Más szupravezetős eszközökkel való közös alkalmazás: ha teljesítmény átvitelre 

szupravezetőt használunk, akkor az eszközt megvédhetjük a zárlati áram káros hatásai 

ellen MHS ZÁK alkalmazásával. Hiszen ha ezt nem tennénk, akkor nem csak az áram 

termikus és dinamikus hatásaival kellene számolnunk, hanem jelentős szolgáltatás 

kieséssel is. 

10. Helyi generátor egységek csatlakozása a hálózatra: helyi hő-, vízi-, vagy szélerőművek 

üzembe helyezésénél a könnyen telepíthető MHS ZÁK alkalmazása rendkívül célszerű. 

11. A magyar gyakorlatban a középfeszültségű hálózatok sugarasak, nem hurkoltak. Ezeket 

a hálózatokat az MHS ZÁK alkalmazásával össze lehetne kapcsolni, így az ellátási 

biztonságot növelhetnénk [54]. 

 

Ebből az összeállításból is látszik, hogy a szupravezetős áramkorlátozónak meglehetősen 

sok alkalmazási területe létezik. 
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„B” RÉSZ: INDUKTÍV TÍPUSÚ SZUPRAVEZETŐS 

ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
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3 ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ MHS 

GYŰRŰINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 
 

3.1 BEVEZETÉS, AZ INDUKTÍV SZUPRAVEZETŐS ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

A kísérleteim során felhasznált induktív típusú szupravezetős zárlatiáram-korlátozó 

modelljét mutatja a 12. ábra. Ez egy három oszlopos vasmag, amin egy primer tekercset 

helyezek el gerjesztő tekercsként, és egy szupravezető gyűrűt vagy huzalból készült tekercset 

helyezek el, mint egy transzformátor szekunder tekercse. az ábrán a gerjesztő tekercset két 

részre osztottam, amellyel az eszköz szórási reaktanciáját csökkentettem.  

 

 
12. ábra. Az induktív típusú zárlatiáram-korlátozó felépítése 

 

Az eszköz működéséről a 2.4.5 fejezetben adtam leírást: két üzemállapotot lehet 

megkülönböztetni a normál és a korlátozót. Normál állapotban a szupravezető anyag 

szupravezetési állapotában van és ekkor ellengerjeszti a primer tekercs fluxusát. Így az eszköz 

impedanciája alacsony, annyi, mint egy rövidrezárt transzformátoré. Ha a védendő 

áramkörben túláramm vagy zárlati áram folyik, akkor ez olyan nagy gerjesztést hoz létre, ami 

miatt a szupravezető anyagban folyó áram értéke eléri a kritikus értékét és az átbillent a 

normál állapotába. Ekkor megszűnik az ellengerjesztő hatás és nagy impedanciát fog 

képviselni az eszköz. Olyan, mint egy üresen járó transzformátor. 

A méréseim során két alapvető mérést végzek el: a statikus és a dinamikus mérést. 

A statikus mérés azt jelenti, hogy az eszközt feszültséggenerátorosan táplálom meg, és 

mérem az eszközön keresztül folyó áram és a rajta eső feszültség effektív értékét. Általában a 

mérő áramkörre kapcsolt feszültséget növelem nulláról indítva, amíg az eszköz aktiválódik, 

majd egy kicsit tovább, aztán csökkentem a feszültséget nulláig. Ezzel általában egy 

hiszterézis jellegű görbét kapok. Fontos megemlítenem, hogy az ilyen görbéken nincs 

feltüntetve a szupravezető elem hőmérséklete, ami a szupravezető elem és így az egység 

Tekercs a csévetesten 

Folyékony nitrogén tartály 

MHS gyűrű Járom 

Lemezelt vasmag 
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billenési és visszatérési értékeket meghatározza.  

A dinamikus mérés során az áramkorlátozó eszközön túl- illetve zárlati áramot folyatok 

keresztül és az áram illetve a feszültség időbeli lefolyását vizsgálom. Így lehet meghatározni, 

hogy az eszköz a zárlat bekövetkezte után mennyi idő elteltével aktiválódik. 

 

3.2 A VIZSGÁLT EGY SZEMCSÉS SZUPRAVEZETŐ GYŰRŰK 
 

Három különböző típusú magashőmérsékletű szupravezető alkatrésztípust vizsgáltam meg 

egy transzformátor típusú (induktív) zárlatiáram-korlátozóba való beépítésükkel és 

tesztelésükkel. 

Az ybco gyűrűket és a bscco-2212 gyűrűket kristálynövesztéses (TSMG), ill. olvasztásos 

(MSC) eljárások alkalmazásával készítették. 

A vizsgált szupravezető gyűrűk ugyanolyan geometriai jellemzőkkel készültek (4. táblázat), 

hogy elemezhessem és összehasonlíthassam a különböző anyagú alkatrészekkel felépített 

zárlatiáram-korlátozó viselkedését. Egy az IPHT-Jena kutatóintézet által készített nem egy 

szemcséjű, multikristályos (multidoménes) ybco szupravezető gyűrűt is vizsgáltam, ennek 

eredményei a Függelékben a 13.2 fejezetben találhatók. 

Vizsgálataim az említett ybco és bscco alkatrészekkel készült zárlati áramkorlátozó 

viselkedésére koncentrálnak. Ezen anyagok kritikus áramainak eltérése miatt a zárlati 

áramkorlátozó aktiválási áramai is eltérőek a különböző magashőmérsékletű szupravezető 

alkatrészek esetében. A zárlati áramkorlátozó vasmagja megegyezik (13. ábra), míg a primer 

tekercs menetszámát (N) az alábbiak szerint kellett beállítani a különböző magashőmérsékletű 

szupravezető alkatrészekhez: N = 643 az ybco gyűrűhöz és N = 513 mind a bscco gyűrűhöz, 

mind a multikristályos mintákhoz.  

 
13. ábra. A vasmag felépítése 

 

3.3 INDUKTÍV ZÁRLATI ÁRAM-KORLÁTOZÓVAL VÉGZETT MÉRÉSEK  
Az elvégzett kísérletek során előállítottam a szupravezető gyűrű váltakozóáramú E-I 

görbéit, statikus és dinamikus jelleggörbéit.  

A kísérlethez felhasznált gyűrűk méreteit mutatja az 4. táblázat. 

 
Paraméter Érték 

Belső átmérő 22 mm 

Külső átmérő 35 mm 

Magasság 15 mm 

4. táblázat YBCO és BSCCO gyűrűk paraméterei 
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3.3.1 E-I GÖRBE 
A transzformátor típusú zárlati áramkorlátozó egy váltakozó áramú (AC) alkalmazás, 

melyet 50 vagy 60 Hz-es villamosenergia-ellátó rendszerben használunk. Épp ezért az ybco és 

bscco gyűrűk E-I jelleggörbéjét 50 Hz-en mértem. A magashőmérsékletű szupravezető anyag 

villamos térerősségének méréséhez egy mérőtekercset szereltem szorosan a henger falára. A 

mérőtekercs 0,5 mm átmérővel és 20 menetszámmal készült. E tekercs segítségével 

meghatározható a villamos térerősség, ha feltételezzük a magashőmérsékletű szupravezető 

anyag homogenitását. A henger áramát egy 3 mm átmérőjű és 200 menetszámú Rogowsky-

tekerccsel mértem. 

A 6,5 mm-es falvastagság, ill. a gyűrű más anyagbeli és geometriai inhomogenitása 

következtében az anyagon belüli árameloszlás feltehetően egyenetlen. Épp ezért a villamos 

térerősséget a szupravezető áramának függvényében ábrázoltam (14. ábra). 

 

 

14. ábra. Egyező méretű YBCO és BSCCO anyagok E-I görbéi 

Az E-I görbe alapján meghatároztam a gyűrű ellenállását a szupravezető áramának 

függvényében (15. ábra). 

 

 

15. ábra. Azonos méretű YBCO és BSCCO anyagok R-I görbéi 

 

A 14. és a 15. ábrák azt mutatják, hogy a BSCCO gyűrű kritikus árama kisebb, mint az 

YBCO-é, valamint azt, hogy a quench áramok („szupravezetési határáramok”) aránya 2,5 
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körül van. Az YBCO jelleggörbéje gyorsabban növekszik az aktiválási áram közelében és az 

átmenet meredekebb. 

A mért jellemzők alapján kiszámíthatók a szupravezetői váltakozó áramú veszteségek a 

zárlati áramkorlátozó normál és korlátozó üzemmódjában egyaránt (lásd alább a zárlati 

áramkorlátozó statikus jelleggörbéjét). A szupravezetési állapotára érvényes görbéket mutatja 

a 16. ábra. 

 

16. ábra. Azonos méretű YBCO és BSCCO anyagok p-I görbéi, szupravezetési állapotban 

A görbék kicsit csalókák, első olvasatra az látszik róla, hogy az ybco anyagnak nagyobb a 

vesztesége. Viszont figyelembe kell venni azt, hogy az ybco-nak magasabb a kritikus áram 

értéke, és csak a közös szakaszt szabad összehasonlítani, így látszik, hogy az ybco-nak 

alacsonyabb a vesztesége. 

Az alábbi alfejezetek bemutatják az ybco és bscco gyűrűket tartalmazó zárlatiáram-

korlátozók statikus jelleggörbéit és hullámalakjait zárlat esetén. 

 

3.3.2 STATIKUS JELLEGGÖRBÉK  
 

A statikus jelleggörbéket a zárlati áramkorlátozó primer árama és feszültsége effektív 

értékékeinek mérésével határoztam meg. A zárlati áramkorlátozót egy változó váltakozó 

áramú feszültségforrás táplálta. A feszültséget értékét addig növeltem, míg el nem értem a 

6 A-t, majd nullára csökkentettem. Minden mérési ponton a feszültségértéket legalább 10 

másodpercig fenntartottam.  
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17. ábra. Különböző magas hőmérsékletű szupravezető hengeres zárlati áram-korlátozó statikus 

jelleggörbéi 

A 17. ábra mutatja a szupravezetők kimért statikus görbéit, illetve a vasmag üresjárási 

karakterisztikáját. Látható, hogy a korlátozó normál állapotában – amikor rövidrezárt 

transzformátorként üzemel – az ybco és a bscco gyűrű görbéje kb. ugyanarra az egyenesre 

simul rá. Korlátozó állapotban nagyfokú eltérés tapasztalható a két gyűrű viselkedése között. 

Az ybco gyűrű görbéje a vasmag üresjárási görbéjén található, a legnagyobb eltérés 5%-on 

belüli. Ez azt mutatja, hogy korlátozó állapotban az ybco gyűrű teljes mértékben kibillent 

állapotúnak tekintendő. Ennek alapján kijelenthető, hogy úgy viselkedik az áramkorlátozó, 

mint egy üresen járó transzformátor, vagyis a szekunder köre szakadásnak vehető, így az ybco 

gyűrű ellenállása végtelennek vehető. 

A bscco gyűrű esetén az áramkorlátozó jelleggörbéje nem tekinthető üresen járó 

transzformátor jelleggörbéjének. Ez azt mutatja, hogy a bscco gyűrű nem teljes 

keresztmetszetében ment át normál állapotba, egy része még mindig vezet. A két görbe 

közötti eltérés 5 és 25% között változik. Ez a fajta viselkedés látszik a későbbiekben az 

önkorlátozó transzformátor működésekor is. 

A statikus mérés igazolja a 15. ábra által mutatott ellenállás értékek közötti különbségeket. 

A görbékből az is leolvasható, hogy ezen két szupravezető gyűrű esetén az aktiválási és 

visszatérési áramok aránya közel megegyezik ( 3,2). 

Természetesen itt is érvényes az a tervezési alapelv, miszerint a védendő áramkör névleges 

áramának a visszatérési áramérték alatt, a zárlati áram értékének az aktiválási áramérték felett 

kell lennie. 

3.3.3 DINAMIKUS JELLEGGÖRBÉK 
 

Ebben a fejezetben a zárlatiáram-korlátozó hirtelen rövidzárásának tranziens folyamatának 

mérését mutatom be. Az 18. ábra a dinamikus vizsgálatokhoz szükséges mérési vázlatot 

mutatja. 
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18. ábra. A zárlati áram-korlátozó dinamikus vizsgálatainak mérési vázlata 

 

A kapcsolási vázlatból látható, hogy a zárlati állapotot egy terhelő ellenállás kiiktatásával 

hozom létre, a rövidrezáró kapcsolót számítógép vezérli. 

A 19. és 20. ábrák mutatják a zárlati áramkorlátozó aktiválásakor regisztrált primer áramot 

és feszültséget. Amint látható, az YBCO gyűrűvel szerelt zárlati áram-korlátozó aktiválása 

gyorsabb (2ms), mint a BSCCO gyűrűvel szerelt zárlati áramkorlátozóé (4ms). 

 

 

19. ábra. BSCCO gyűrűvel szerelt zárlati áram-korlátozó aktiválási folyamata 

 

20. ábra. YBCO gyűrűvel szerelt zárlati áramkorlátozó aktiválási folyamata 
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A visszatérési folyamatokat a 21. és a 22. ábrák mutatják, melyekből látható, hogy a 

BSCCO gyűrűvel szerelt zárlati áramkorlátozónak hosszabb időre van szüksége a 

visszatéréshez (~2 s), mint az YBCO gyűrűvel szerelt zárlati áramkorlátozónak (~1 s). A 

visszatérési idők eltérésének oka az, hogy a BSCCO gyűrű fokozottabban melegedik, mint az 

YBCO gyűrű. 

 

21. ábra. BSCCO gyűrűvel szerelt zárlati áramkorlátozó visszatérési folyamata 

 

22. ábra. YBCO gyűrűvel szerelt zárlati áram-korlátozó visszatérési folyamata 

A visszatérési oszcillogrammokból leolvasható, hogy a bscco gyűrűvel felszerelt 

áramkorlátozó esetén több időt kell hagyni a visszatérésre. Az itt vizsgált esetben a gyűrű 

mérete-térfogata kicsi volt, ezért elegendő volt 2 másodperc a visszatéréshez. A nagyobb 

minták esetén gyártói előírás szerint 5 percet kell várni, illetve a zárlatok tartamát 5 

periódusban kell limitálni. 
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3.4 ÖSSZEGZÉS ÉS TÉZISEK 
 

Az ugyanolyan méretű YBCO és BSCCO gyűrűk áramkorlátozási tulajdonságai eltérőek. 

Esetünkben a kritikus áramok aránya 1:2,5, a korlátozási arány pedig kb. 1:3 – mindkettő az 

YBCO javára. Az YBCO átmenete meredekebb, mint a BSCCO-é. Az ellenállások normál 

üzemmódban megközelítőleg megegyezőek, míg korlátozási üzemmódban az YBCO 

ellenállása nagyobb, mint a BSCCO-é. Mindez figyelembe vehető a zárlati áramkorlátozó 

kialakításakor. 

A többkristályos YBCO anyag áramkorlátozó tulajdonságai gyakorlatilag megegyeznek az 

egykristályos anyaggal. Bár a többkristályos szerkezet „elrontott” egykristályos növesztésből 

alakul ki, viszont vizsgálatával előre jelezhető, hogy a többmagos (és így természetesen 

többkristályos) növesztéssel készített szupravezető gyűrűk alkalmasak lesznek a zárlati 

áramkorlátozó elemeként való használatra. A többmagos növesztéssel kapcsolatban jelenleg 

vizsgálatok folynak a gyártó kutatóhelyén. Előzetes információk szerint nagyobb gyűrűk 

esetén képesek voltak az egykristályos anyag kritikus áramához képest 50%-os értéket 

előállítani. Ez az érték a ZÁK billenés áramának 50%-os csökkenését jelentheti, viszont a 

gyűrű gyártásának nincsen méretbeli korlátja. 

 

A fejezethez kapcsolódó téziseim: 

 

1. A megegyező geometriai méretekkel rendelkező kisméretű ybco és bscco gyűrűvel 

felszerelt induktív típusú zárlatiáram-korlátozók összehasonlító elemzése alapján 

megállapítottam, hogy az ybco gyűrűvel felszerelt zárlatiáram-korlátozók esetén az 

aktiválódásra és a visszatérésre feleannyi időre volt szükség, mint a bsccco gyűrűvel 

felszerelt zárlatiáram-korlátozók esetén [67]. 

 

2. Megállapítottam, hogy kisméretű ybco és bscco-2212 gyűrűk esetén az áramkorlátozó 

tranziens állapotában a szupravezető gyűrűk rezisztív állapota 5 hullámnál tovább is 

fennállhat a gyűrűk károsodása nélkül, ezt konkrétan több gyűrűn (ybco esetén < ø 60 

mm és bscco-2212 esetén < ø 100 mm gyűrűkkel) elvégzett mérésekkel igazoltam. [68]. 

 
  



 

 25 

4 INDUKTÍV ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ TELJESÍTMÉNY-

NÖVELÉSI LEHETŐSÉGEI 
 

4.1 BEVEZETÉS 
 

Az ipari körülmények között használható magashőmérsékletű szupravezetős zárlati 

áramkorlátozók (MHS ZÁK) esetén különböző lehetőségeket vizsgáltam meg arra 

vonatkozóan, hogy miként lenne kivitelezhető az egység teljesítmény növekedése. Az említett 

cél érdekében több mérnöki megoldás szóba jöhet, mint például különféle ZÁK topológiák, 

ahol az egyes különálló egységeket különféle kapcsolással köthetjük össze. Ilyen kapcsolások 

lehetnek a soros, párhuzamos vagy ezek kombinációja, amit „mátrix” elrendezésnek 

hívhatunk. A 23. ábra mutatja a különböző kapcsolási sémákat. A soros és párhuzamos 

kapcsolású ZÁK-okkal zárlati vizsgálatokat végeztem, ahol az egységek váltakozóáramú 

aktiválási áramértékei közel megegyező értéken voltak. 

 

 

23. ábra ZÁK topológiák 

a) soros, b) párhuzamos, c) mátrix elrendezés 

 

Ezenkívül vizsgáltam a soros és párhuzamos kapcsolású ZÁK-okat úgy is, mikor az 

aktiválási áramértékük meglehetősen távol álltak egymástól(1:2).  

 

 
24. ábra. Az összekapcsolt ZÁK-ok 

A szórási impedanciája a két ZÁK-nak alapvetően különböző (0,7 és 2.2 ). Ez a 

különbözőség abból fakad, hogy a felhasznált gyűrűk különbözőek, így a kritikus áramuk is, 

és annak érdekében, hogy a ZÁK-ok aktiválási áramai megegyezzenek, a menetszámukat kell 

helyesen megválasztani (150 és 260). A kimért korlátozó (kb. a főmező) impedancia 7 és 

12 . 
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4.2 ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK SOROS KAPCSOLÁSA 
 

Kísérleteket végeztem sorosan kapcsolt áramkorlátozókon, melynek elrendezését a 25. ábra 

mutatja. Egy autótranszformátort használtam az áramkör kapocsfeszültségének változtatására, 

a beiktatott 220/127V-os transzformátor szerepe viszont az, hogy a mérőhálózatot függetlenné 

tegyük a villamos hálózattól. A mérés során a ZÁK primer feszültségeinek és áramainak az 

effektív értékeit mértem, terhelésként ellenállást helyeztem el. 

 

 

25. ábra. Áramkorlátozók soros kapcsolása 

 

A 26. ábra mutatja a két sorosan kötött ZÁK egymásra hatását. Az ábrán a nyilak mutatják a 

soron következő munkapontokat. A két ZÁK aktiválási áramát ugyanarra az értékre állítottam 

be (4 A). Az áramkorlátozók normál üzemmódjában a szórási reaktanciájuk játszik szerepet 

az áramkörben.  

Vizsgáljuk meg a két sorosan kapcsolt áramkorlátozó működését ezen a konkrét példán: a 

primer áramot növelem, míg el nem éri az ZÁK#1 aktiválási értékét. Ezen a ponton ZÁK#1 

aktiválódik és a főmező impedanciája beiktatódik az áramkörbe. A főmező impedancia 

telítődésének köszönhetően a primer áram eltorzul, mert magasabb rendű harmónikusok 

jelennek meg. A rendszer árama 4 A-ről 0,86 A-re csökken, mivel a hálózat 

feszültséggenerátoros forrású. Miközben a ZÁK#1 a telítődő görbén, addig a ZÁK#2 a 

lineáris szakaszon üzemel. Ha az áram újból növekszik, akkor az értéke eléri a ZÁK#2 

aktiválási értékét. Az aktiválási áram effektív értéke alacsonyabb lesz 4 A-nél, ami a ZÁK#1 

aktiválási értéke. Ennek oka, hogy az aktiválás a primer áram pillanatnyi értékére következik 

be és ekkor a ZÁK#2 aktiválási áramának effektív értéke 3,7 A. Amikor ZÁK#2 aktiválódik, 

akkor a főmező impedanciája beiktatódik az áramkörbe és az áram lecsökken 1,12 A-re. 

 

26. ábra. Az U-I karakterisztikák egymásra hatása 

A

V
V V

Rload IFCL

UFCL1 UFCL2

FCL1 FCL2

U230V

220/127

U-I characteristic of FCL1

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Current [A]

V
o

lt
a
g

e
[V

]

U-I characteristic of FCL2

0

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Current [A]

V
o

lt
a
g

e
[V

]



 

 27 

 

Amikor a primer áramot csökkentem, először a ZÁK#1 visszatérési áramát éri el, ekkor ez 

az áramkorlátozó a korlátozási állapotból visszatér normál állapotába. Az áram 0,84 A-ről 

1,35 A-re nő, mivel a ZÁK#1 impedanciája a főmező értékről a szórási értékére változik. 

Ebben az állapotban a ZÁK#2 a telítési görbén működik. Az áram további csökkentésekor 

elérjük a ZÁK#2 visszatérési áramértékét. Ez az áramkorlátozó is visszatér a normál 

üzemállapotába és az áram 1,2 A-ről 1,7-re ugrik. Amint tovább csökkentem az áramot, 

mindkét áramkorlátozó újra az U-I karakterisztika lineáris szakaszán fog üzemelni.  

 

 

27. ábra. A soros-ZÁK U-I karakterisztikája 

A 27. ábra mutatja a két sorosan kapcsolt ZÁK (S-ZÁK) U-I karakterisztikáját, ahol a két 

egység feszültségeit egy görbén ábrázoltam.  

A sorosan kapcsolt áramkorlátozók esetén a különböző paraméterek (szórási, főmező 

impedancia) nem befolyásolják a működést, mivel a két ZÁK árama megegyező. Amikor a 

független zárlati áram meghaladja a két ZÁK aktiválási áramának eredő értékét, akkor 

mindkét egység azonnal korlátozni fogja az áramot (28. ábra).  

 
28. ábra. A sorosan kapcsolt ZÁK-ok zárlatának időbeli lefolyása 

A soros kapcsolással a ZÁK csoport korlátozási teljesítménye növelhető. Ez a topológia 

kettős védelmet adhat: két lépcsőben jelenhetnek meg az áramkorlátozók impedanciái, így 

különböző lépésekben lehet a zárlati áramot korlátozni. Elkészíthető olyan áramkorlátozó 

rendszer, ahol a kisebb aktiválási árammal rendelkező egység túláramra, a nagyobb aktiválási 

árammal rendelkező egység zárlati áramra szólaljon meg. 
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4.3 ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA 
 

A korlátozó teljesítmény növelésének lehetőségeként megvizsgáltam az áramkorlátozók 

párhuzamos kapcsolását is. A mérés elrendezését a 29.  mutatja. A mérés felépítése hasonló 

volt az előző fejezetben bemutatott sorosan kapcsolt áramkorlátozókéhoz. 

 

 

29. ábra. Párhuzamosan kapcsolt ZÁK-ok  

A 30.  mutatja a két párhuzamosan kapcsolt áramkorlátozó egymásra hatását. A két 

áramkorlátozó aktiválási áramát megegyező értékűre állítottam be (4 A), a szórási 

impedanciák 20 %-ban különböznek. Ez a különbözőség abból a tényből ered, hogy a 

felhasznált gyűrűk kritikus áramaik különbözőek, és annak érdekében, hogy az 

áramkorlátozók aktiválási áramai megegyezzenek, a menetszámukat kell helyesen 

megválasztani.  

Vizsgáljuk meg a két párhuzamosan kapcsolt áramkorlátozó működését ezen a konkrét 

példán: az áram növelésével elérjük a ZÁK#1 aktiválási értékét, ekkor a főmező impedanciája 

beiktatódik az áramkörbe és ezzel korlátozni fogja a saját áramköri ágának az áramát (IFCL1). 

Ebben a pillanatban a ZÁK#2 árama az aktiválási árama fölé fog emelkedni, így a ZÁK#2 is 

aktiválódni fog. A ZÁK#1 árama 4 A-ről 0,8 A-re, a ZÁK#2 esetén 3,55 A-ről 0,86 A-re 

ugrik. A feszültségesések megegyezők maradnak. Mindkét egység a saját telítési görbéjén fog 

üzemelni. 

 

 

30. ábra. Az U-I karakterisztikák egymásra hatása  
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Amikor csökkentem az áramot, ZÁK#1 eléri a visszatérési áramát. Ez az áramkorlátozó 

visszatér a normál üzemállapotába és az impedanciája a főmező értékről a szórási értékre 

változik. Ebben a pillanatban a ZÁK#2 árama olyan gyorsan lecsökken, hogy a ZÁK#1 is 

visszatér a normál állapotba. Az aktiválások és visszatérések általában 5 ms alatt lezajlódnak 

(31. ). 

 
31. ábra. A párhuzamosan kapcsolt egységek áramának és feszültségének időbeli lefolyása  

 

 

32. ábra. A párhuzamos-ZÁK U-I karakterisztikája  

 

A 32. ábra a párhuzamosan kapcsolt áramkorlátozók (P-ZÁK) eredő U-I karakterisztikáját 

mutatja. Az aktiválási áram a ZÁK#1 és ZÁK#2 aktiválási értékeinek az eredője. Ez az 

elrendezés azt az előnyt tudja adni, hogy a két áramkorlátozó egység gyakorlatilag egy időben 

aktiválódik. Ennek eredményeképp az aktiválási áram növelhető az áramkorlátozók 

párhuzamos kapcsolásával. Az eredő aktiválási áram pontos értéke függ az összekapcsolt 

áramkorlátozó egységek impedanciájától.  

Abban az esetben, ha a párhuzamosan kapcsolt áramkorlátozóknak különböző aktiválási 

paramétereik vannak, a párhuzamosan kapcsolt áramkorlátozók a következőképpen 

működnek: amikor az áram eléri a ZÁK#1 aktiválási értékét, a főmező impedanciája 

megjelenik és a saját áramköri ágában korlátozza az áramot. (33. ábra) Az áram 5 A-ről 

1,2 A-re csökken az ágban, ebben a pillanatban a ZÁK#2 árama emelkedik (1,52 A-ről 4,9 A-

re). A mostani esetben ez az emelkedett áram alatta van a ZÁK#2 aktiválási értékének. Ebben 

a közbenső állapotban a kisebb áram folyik a ZÁK#1-en, a nagyobb áram folyik a ZÁK#2-n. 

A csoport áramát tovább növelve, elérjük a ZÁK#2 aktiválási értékét, így a ZÁK#2 is 

korlátozási állapotba vált. Az aktiválás pillanatában a ZÁK#1 árama 1,2 A-ről 4,65 A-re 

ugrik, míg a másik ágban 5 A-ről 0,89 A-re. Ebben az állapotban a teljes ZÁK csoport 

korlátozó üzemállapotban van. Az aktiválási áram nem pontosan a ZÁK#1 és a ZÁK#2 

aktiválási értékeinek az eredője, mivel a szórási impedanciák különböznek. 
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Amikor csökkentem az áramot, a ZÁK#1 eléri a visszatérési áramértékét. Ez az 

áramkorlátozó visszatér a normál üzemállapotába és az impedanciája visszavált a főmező 

értékről a szórási értékre. Ebben a pillanatban a ZÁK#2 árama olyan gyorsan csökken, hogy a 

ZÁK#2 is visszatér a normál állapotába. Az aktiválási és a visszatérési idők általában 5ms-on 

belül vannak. 

 
33. ábra. Feszültségesések a) ZÁK csoporton b) ZÁK#1-n c) ZÁK#2-n, különböző impedanciák 

estén 

 

Ha egy addicionális impedanciát kötök sorba a kisebb szórási impedanciájú 

áramkorlátozóval, akkor az áramkorlátozók árama körülbelül azonos értékűre beállítható lesz. 

Ez azt jelenti, hogy mindkét egység aktiválása körülbelül egyszerre és azonnal történik 

közbenső állapot nélkül (34. ábra). 

 
34. ábra. Feszültségesések a) ZÁK csoporton b) ZÁK#1-n c) ZÁK#2-n, beállított impedanciák esetén 

 

Ennek eredményeképp az aktiválási áram emelhető az áramkorlátozók párhuzamos 

kapcsolásával. Az összekapcsolt csoport aktiválási áramának pontos értéke függ az 

áramkorlátozó egységek impedanciájától.  

4.4 ÖSSZEGZÉS 
 

A soros és párhuzamos kapcsolású áramkorlátozókra elvégzett vizsgálatok azt mutatják, 

hogy az összekapcsolt egységek egyszerre és azonnal működnek, ha a hálózat független 

zárlati árama magasabb, mint a ZÁK egységek aktiválási áramának eredője. A elvégzett 

munka mutatja, hogy ilyen megoldásokkal növelhető a rendszer megbízhatósága és a 

korlátozási teljesítmény. 

Amennyiben valamelyik egység kiesne az üzemből, akkor a bennlévő egység(ek) még 

biztosítani tudják a folyamatos üzemet, így teljesülni tud az n-1 elv. 

A fejezethez kapcsolódó téziseim: 

 

1. Megállapítottam az induktív zárlatiáram-korlátozók teljesítmény növelése céljából 

sorosan és párhuzamosan kapcsolt egységek egymásra hatását, az aktiválási áram 

értékük beállítását [66]. 
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5 20 KVA-S ÁRAMKORLÁTOZÓ FŐ PARAMÉTEREINEK TERVEZÉSE 
 

Egy megfelelő teljesítmény-növelő módszer az, amikor egy egységnek a méreteit növeljük 

annak érdekében, hogy nagyobb teljesítményt tudjon korlátozni. Ez a módszer legtöbbször 

abba a korlátba ütközik, hogy az áramkorlátozóknál használt szupravezető gyűrűk mérete a 

meghatározó. A legújabb fejlesztések révén elérhetővé vált, hogy a Bi-2212 típusú anyagból 

elvileg bármekkora gyűrű elkészíthető. Ennek persze határt szab az, hogy mekkora 

öntőformákkal és egyéb felszerelésekkel rendelkezünk, illetve az, hogy a gyűrű mekkora 

átmérőig lesz még mechanikailag stabil. Figyelembe kell venni azt is, hogy hűtés 

szempontjából mekkora falvastagságokat kell hagyni. 

A következőkben egy rövid áttekintést adok egy 20 kVA-s egység megtervezésére, melynek 

kiindulási adatai az 5. táblázatban foglaltam össze. 

 

Szupravezető gyűrű külső átmérője [mm] 196 

Szupravezető gyűrű belső átmérője [mm] 190 

Szupravezető gyűrű magassága [mm] 100 

Szupravezető gyűrű kritikus árama [A] 4080 

Primer feszültség [V] 1000 

Primer áram [A] 20 

5. táblázat A kiinduló adatok 

A szupravezető gyűrű által igényelt kriosztát megtervezésével behatárolódik a kialakítható 

vasmag átmérője. Ennek eredményeképpen a felhasználható vasmag átmérője 138 mm-re 

adódik. Ebből a  

UM 4.44f Bm 0.7D0
2

 

képlet segítségével kiszámítható a menetszám, mely N=198-ra adódik. 

Ha a megengedett áramsűrűséget a rézvezetőben az áramsűrűséget -re 

választom, akkor ebből adódik, hogy a felhasználandó vezeték átmérője 2,7 mm. 

Az áramkorlátozó tervezésénél figyelemmel kell lennem az egység szórási reaktanciájára, 

mert ez határozza meg készenléti (stand-by) üzemállapotbeli viselkedését. Ebben az 

állapotban az elfogadott elvek alapján nem lehet az egységen eső feszültség nagyobb a hálózat 

feszültségének 5 %-nál. 

Az egység korlátozási állapotában a főmező impedancia a meghatározó, mert ez a 

paraméter az, amelyik meghatározza, hogy a korlátozott áram mekkora értéket fog felvenni. A 

kialakuló zárlati áramot az is befolyásolja, hogy a zárlat helye hol képződött a hálózaton és 

így mekkora impedancia maradt az áramkörben. Itt általános elv, hogy a zárlat esetén 

kialakuló áram legalább kétszerese legyen a névleges áramnak, annak érdekében, hogy a 

védelmek biztonságosan érzékelni tudják a zárlat létrejöttét. 

További szempontként még figyelembe veendő a szupravezető anyag melegedése és a 

különböző üzemállapotaiban kialakuló ellenállás értéke. Ez határozza meg, hogy milyen 

karakterisztika szerint fog működni az egység, illetve, hogy milyen impedanciákat fog 

képviselni az áramkörben. 

2
4
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Ezen adatok és tapasztalati tényezők segítségével megterveztem az áramkorlátozó főtervét. 

Ezt a főtervet mutatja a 35. ábra. 

 

35. ábra. A 20 kVA-s ZÁK méreteinek főterve 

 

A megtervezett vasmagméretek alapján számíthatóvá válnak a fontosabb paraméterek. Ezek 

a szórási reaktancia és a főmező reaktancia. 

5.1 A SZÓRÁSI REAKTANCIA 
 

A primer tekercs belső ármérőjét 140 mm-re választottam, mert így biztonságosan 

elhelyezhető a vasmagon, ellenben nincs távol a vasmagtól. A tekercset 9 rétegű, rétegenként 

22 menetes kivitelben terveztem. A szórási reaktancia a következő képlettel számítható 

analitikusan:  

6
2

1 10
8.24

t

bk
l

lg

DNf
X  

ahol f a frekvencia (50 Hz), N1 a primer tekercs menetszáma (198), Dk az átlagos tekercs 

átmérő (164,3 mm), b a redukált szórási hossz (8,1 mm),  a Rogowski-tényező (1), g a 

tekercs-párok száma (0,5), lt a tekercs szélessége (59,4 mm). A megadott értékekből  

Xs= 2,18 Ω 

5.2 A FŐMEZŐ REAKTANCIA 
 

A telített főmező reaktancia is számolható a következő képlettel lineáris vas esetén: 

62

r

v

0

m 102,1N
L

A
f2X  

ahol A0 a vasmag keresztmetszete (0,01496 m
2
), Lv a vasmag hosszúsága (2,826 m), μr a 

relatív permeabilitás (1000), N a primer tekercs menetszáma (198). A megadott értékekből: 

Xm= 78,3 Ω. 
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5.3 A SZÁMOLT ÉRTÉKEK ELLENŐRZÉSE 
 

A normál üzemállapotban kiszámolt Xs= 2,18 Ω szórási reaktancia értéke alapján az 

egységen eső feszültség 

VIXU nsZÁK
6,432018,2 , ami a névleges feszültség 4,6%-a. 

Ezzel az 5%-os kritérium teljesül. 

 

A fenti számítások alapján látható, hogy ezzel az összeállítással kb. 1:27-es arányú 

impedancia változást tudunk létrehozni, mely jól illeszthető meglévő hálózatokhoz. 
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„C” RÉSZ: SZUPRAVEZETŐS ÖNKORLÁTOZÓ 

TRANSZFORMÁTOR 
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6 A SZUPRAVEZETŐS ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR ALAPJAI 
 

6.1 ELŐZMÉNYEK 
Az induktív típusú szupravezetős zárlati áramkorlátozó vasmagos kialakítású, így egy kevés 

kiegészítéssel (pl. szekunder tekercselés elhelyezésével) alkalmassá tehető, hogy 

transzformátorként is üzemeljen.  

Egy ilyen kombinált eszközzel megvalósítható egy transzformátor és egy zárlatiáram-

korlátozó együttes hatása. Természetesen olyan kialakítást kell létrehozni, hogy normál 

állapotában transzformátorként tudjon üzemelni és korlátozó üzemállapotban zárlatkorlátozó 

hatása legyen. 

Az előbbi változatra mutat megoldást Okubo, aki csapatával egy háromfázisú 100 kVA-s 

6,6/0,21 kV-os szupravezetős transzformátort készített, ahol a szupravezető huzal kibillenése 

korlátozza az áramot [55, 56] (36. ábra). Illetve ugyanez a csapat szimulációkat készített, ahol 

egy 625 MVA-s generátort védtek egy ilyen transzformátorral [57]. Egy koreai team rezisztív 

áramkorlátozóval használja a transzformátorát [ 58 ]. Ezeknél a megoldásoknál mindig a 

szupravezető elemen folyik keresztül a védendő áramkör árama, ezért ezeket az elemeket túl 

kell méretezni, hogy a túláramot is kibírják.  

 

 
36. ábra. Önkorlátozó transzformátor, amely a saját tekercsének billenését használja fel 

áramkorlátozásra 

Én egy másik elvet kihasználó önkorlátozó transzformátorral foglalkoztam. Ennek az 

alapelve az, hogy a vasmagon elkülöníthető a transzformátorhoz tartozó rész és az 

áramkorlátozóhoz tartozó rész. Azzal a kialakítással, hogy az induktív zárlatiáram-korlátozót 

kiegészítettem egy addicionális tekerccsel magamtól kezdtem el foglalkozni, de hasonló 

elgondolással már Bashkirov [59] is foglalkozott. Én a transzformátorom szekunder oldalán 

egy tekercset használok, míg Bashkirov a szekunder tekercset kér részre osztotta.  

Ez alapján én megkülönböztetek osztott és osztatlan szekunder tekercselésű önkorlátozó 

transzformátort. Az osztott szekunder tekercsű transzformátorral foglalkoznak Sokolovsky és 

Meerovich csoportja is [60, 61] (37. ábra). 

 
37. ábra. Osztott szekunder tekercsű önkorlátozó transzformátor 
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Kollégám, Kósa János is elkészített egy újabb elven, a fluxus állandóság elvén működő 

önkorlátozó transzformátor, amely alapján egy háromfázisú egységet el is készített [62]. A 

fényképét a 38. ábra mutatja. 

 

 
38. ábra. A fluxus állandóság elvét használó önkorlátozó transzformátor 

 

Az osztatlan szekunder tekercselésű transzformátorok körében megvizsgáltam több 

változatot és ezek közül a működőképes változatot készítettem el két oszlopos és három 

oszlopos kivitelben. Az elkészült változat igazolta az elméleti elgondolásomat [63, 64, 65]. 

 

6.2 AZ OSZTATLAN SZEKUNDER TEKERCSELÉSŰ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR 

KÍSÉRLETI VIZSGÁLATAI 
 

Az osztatlan szekunder tekercselésű szupravezetős önkorlátozó transzformátornál az 

elképzelhető elrendezések közül kétoszlopos és háromoszlopos elrendezéseket vizsgáltam 

meg. A cél az, hogy transzformátorként tudjon üzemelni, és szükség esetén tudjon korlátozni. 

Minden vizsgálatot végeselemes szimulációval kezdtem, hogy megvizsgáljam az adott 

konstrukció életképességét. A végeselemes szimulációkat a QuickField nevű szoftverrel 

készítettem el. 

A variációk vizsgálatánál szisztematikusan végignéztem a lehetséges elrendezéseket. 

6.2.1 KÉTOSZLOPOS ELRENDEZÉS  
 

A kétoszlopos elrendezésnél a primer és szekunder tekercsek és a szupravezető gyűrű 

ugyanazon a mágneskörön helyezkednek el. Az elemek mágneses szempontból sorosan 

kapcsolódnak, így az elemeket tetszőleges sorrendben helyezhetem el a vasmagon. Az elvi 

vázlatot az 39. ábra mutatja. 
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39. ábra. A kétoszlopos önkorlátozó transzformátor elvi felépítése 

 

A 40. és a 41. ábrák mutatják az önkorlátozó transzformátorban az erővonal eloszlását a 

szupravezető gyűrű szupravezető illetve normál állapotában. Az erővonal sűrűséget akkora 

értékre állítottam be, hogy szórt tér nem látszik. 

 

  

40. ábra. A kétoszlopos önkorlátozó 

transzformátor erővonal eloszlása szupravezető 

állapotban 

41. ábra. A kétoszlopos önkorlátozó 

transzformátor erővonal eloszlása normál 

állapotban 

 

A szimulációkon az látszik, hogy a kívánttal pont ellentétes a hatás, mert a gyűrű 

szupravezető állapotában a tekercsek mágneses csatolása lényegesen rosszabb, mint normál 

állapotban. Mivel a normál állapotba történő átbillenés a gerjesztés (egyben a primer áram) 

növekedésével történik, ez az elrendezés nem alkalmas az önkorlátozó transzformátoros 

üzemelésre. 

6.2.2 HÁROMOSZLOPOS ELRENDEZÉSEK 
 

6.2.2.1 1. elrendezés  

 

Elméletben is végiggondolható, illetve a szimulációk is azt mutatják, hogy kétoszlopos 

elrendezés esetén az önkorlátozó transzformátor nem működőképes. A két oszlop miatt a 

tekercsek és a szupravezető gyűrű csak sorosan kapcsolódhatnak. A bővítési lehetőséget egy 

plusz oszlop beiktatása jelenti. A továbbiakban háromoszlopos elrendezések vizsgálati 

eredményeit mutatom be. 

Ebben a háromoszlopos elrendezésben a két tekercs és a szupravezető gyűrű is egy 

oszlopon helyezkedik el. Az elrendezést a 42. ábra mutatja. 
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42. ábra. A háromoszlopos 1. elrendezésű önkorlátozó transzformátor elvi felépítése 

 

A 43. és az 44. ábrák mutatják az önkorlátozó transzformátorban az erővonal eloszlását a 

szupravezető gyűrű szupravezető illetve normál állapotában. 

 

  

43. ábra. A háromoszlopos 1. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

szupravezető állapotban 

44. ábra. A háromoszlopos 1. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

normál állapotban 

 

A kétoszlopos elrendezéshez hasonlóan ez az elrendezés sem működőképes, mint 

önkorlátozó transzformátor, mert a tekercsek közti mágneses csatolás a gyűrű szupravezető 

tartományában (ami egyben a kis gerjesztések tartománya) rossz, egy hibaáram (túlterhelés, 

zárlat) esetén pedig megjavul, ezzel akár növelve a zárlati áramot. 

 

6.2.2.2 Háromoszlopos 2. elrendezés 

 

Az 1. elrendezés eredményéből kiindulva a három elemet nem szabad egy oszlopon 

elhelyezni, ezért most az egyik tekercs a szupravezető gyűrűvel az egyik oszlopon, a másik 

tekercs egy másik oszlopon helyezkedik el. A kimaradt oszlopon semmi nem lett elhelyezve, 

ez az oszlop funkcióját tekintve vakoszlopnak is hívható. Az elrendezést az 45. ábra mutatja. 
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45. ábra. A háromoszlopos 2. elrendezés önkorlátozó transzformátor elvi felépítése 

 

Az 46. és az 47. ábra mutatja az önkorlátozó transzformátorban az erővonal eloszlását a 

szupravezető gyűrű szupravezető illetve normál állapotában. 

  

46. ábra. A háromoszlopos 2. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

szupravezető állapotban 

47. ábra. A háromoszlopos 2. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

normál állapotban 

 

Az előző elrendezéshez hasonlóan ez az elrendezés sem működőképes, mint önkorlátozó 

transzformátor, mert a tekercsek közti mágneses csatolás a gyűrű szupravezető tartományában 

(ami egyben a kis gerjesztések tartománya) rossz, mondhatni a szupravezető gyűrű elvágja a 

fluxus útját az oszlopban. Hibaáram esetén a fluxuskapcsolódás megjavul, ezzel akár növelve 

a zárlati áramot. 

 

6.2.2.3 Háromoszlopos 3. elrendezés 

 

Az előbbi kettő elrendezés eredményéből kiindulva ebben a háromoszlopos elrendezésben 

minden oszlopra került egy elem. A középső oszlopon van a szupravezető gyűrű és a két 

szélsőn egy-egy tekercs. Az elvi elrendezést az 48. ábra mutatja. 
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48. ábra. A háromoszlopos 3. elrendezés önkorlátozó transzformátor elvi felépítése 

 

Az 49. és az 50. ábra mutatja az önkorlátozó transzformátorban az erővonal eloszlását a 

szupravezető gyűrű szupravezető illetve normál állapotában. 

  

49. ábra. A háromoszlopos 3. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

szupravezető állapotban 

50. ábra. A háromoszlopos 3. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

normál állapotban 

 

Ez az eset a szimulációk alapján megfelelt a kitűzött céloknak. A gyűrű szupravezető 

állapotában ellengerjeszti a középső oszlopban kialakuló mágneses fluxust, így a szélső 

oszlopokon keresztül záródnak az erővonalak. A két tekercs csatolása megfelelő ebben az 

állapotban. Zárlati áram hatására, az eszköz korlátozó állapotában a szupravezető gyűrű 

normál állapotba kerül, ezzel megnövekszik a transzformátor soros impedanciája, ami a 

szekunder áram csökkenését fogja eredményezni. Ezt az elrendezést megvizsgáltam egy 

másik véges elemes szoftverrel (Flux2D), ennek az eredményeit mutatja az 51. és az 52. ábra. 
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51. ábra. A háromoszlopos 3. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

szupravezető állapotban (Flux2D) 

52. ábra. A háromoszlopos 3. elrendezés 

önkorlátozó transzformátor erővonal eloszlása 

normál állapotban (Flux2D) 

 

6.3 MEGVALÓSULT OSZTATLAN SZEKUNDER TEKERCSELÉSŰ ELRENDEZÉSEK 
 

Az előző alfejezetben ismertetett szimulációk eredményei alapján megépítésre került a 3. 

elrendezésűnek hívott önkorlátozó transzformátort. A megépítésnek az volt a célja, hogy 

igazolni lehessen az elrendezés működőképességét. Ennek érdekében egy, már meglévő 

vasmagra lettek elhelyezve meglévő tekercselések (53. ábra). 

 

53. ábra. Az első megvalósult önkorlátozó transzformátor fényképe 

Az eszköz mérésének elvégzésére összeállított mérőrendszer vázlatát mutatja az 54. ábra 

Ezzel az elrendezéssel mérni lehet a primer és szekunder oldali feszültséget és áramot. 

 

 
54. ábra. A mérőrendszer elvi vázlata 
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A megvalósított önkorlátozó transzformátor az elgondolt és szimulált működési elvnek 

megfelelően működött – az 55. és az 56. ábra mutatja egy mérés során felvett primer és 

szekunder oldali U-I karakterisztikát –, azonban a tekercsek csatolása nagyon rossz volt.  

 

  

55. ábra. Az első megvalósult önkorlátozó 

transzformátor primer oldali U-I karakterisztikája 

56. ábra. Az első megvalósult önkorlátozó 

transzformátor szekunder oldali U-I 

karakterisztikája 

A berendezés – akkori véleményem szerint – legnagyobb problémája az volt, hogy a 

tekercseket tartalmazó szélső oszlopokat egy tömör vas keret tartotta össze, és mivel e köré 

lettek a tekercsek elhelyezve, az ebben keletkező örvényáramok elnyelték a primer oldali 

gerjesztés nagyobb részét. 

E próbálkozás után a vaskeret textilbakelitre lett cserélve, azonban hasonló probléma lépett 

fel kisebb mértékben. Erről az elrendezésről készült az 57. ábra. 

 

 

57. ábra. A második megvalósult önkorlátozó transzformátor fényképe 

Úgy láttam, hogy a tekercselések nem megfelelő módon lettek elhelyezve a vasmagon, ezért 

új tekercselések készültek, amelyek már a lehető legjobban illeszkedtek a vasmagra. 

Ezenkívül, a rendelkezésre álló teljes oszlop magasságot igénybe vették, így az eszköz 

szórása is csökkent. Ezt a berendezést mutatja az 58. ábra. 
 

 

58. ábra. A harmadik megvalósult önkorlátozó transzformátor képe 
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A harmadik variánssal elvégzett mérések eredményei láthatóak a következő ábrákon. Az 

59. ábra mutatja az eszköz statikus görbéjét, a primer és szekunder feszültségek változását a 

primer áram függvényében. A görbéről leolvasható, hogy a 6 A-es primer áramot elérve az 

eszköz aktiválódik és korlátozó állapotba kerül. Aktiválódáskor a szupravezető gyűrűben 

folyó áram eléri a kritikus értékét és ettől következik be az állapotátmenete. 

 

 

59. ábra. A háromoszlopos önkorlátozó transzformátor U-I görbéje 

  

60. ábra. A primer oldal U-I görbéje három-

oszlopos önkorlátozó transzformátor Rt = 50 Ω 

61. ábra. A primer oldal U-I görbéje három-

oszlopos önkorlátozó transzformátor Rt = 130 Ω 

Az 60. és a 61. ábra mutatja az eszköz karakterisztikáit különböző értékű terhelések mellett. 

Amikor az MHS gyűrű normál állapotba kerül, akkor a mágneses szempontból a középső 

oszlop beiktatódik és a szekunder tekercsben indukált feszültség lecsökken a névleges érték 

alá, így korlátozza a szekunder áramokat. 

Az eredményekből látható, hogy a konstrukciós változtatások javítottak az eszköz 

működésén.  

 

6.4 AZ OSZTATLAN SZEKUNDER TEKERCSELÉSŰ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR 

KÜLÖNBÖZŐ TERHELÉSEKKEL VALÓ VIZSGÁLATA 
 

Megvizsgáltam, hogy az önkorlátozó transzformátor viselkedését mennyire befolyásolják a 

különböző szekunder oldali terhelési viszonyok, azaz terhelési szögek. Hagyományos 

transzformátoroknál tudjuk, hogy a terhelés típusa (rezisztív, kapacitív és induktív) 

alapvetően nem befolyásolja a működést, mert ezeknél döntően az átvitt komplex áram 

nagysága van meghatározva. Azaz minél nagyobb a terhelési szög, annál kisebb valós áramot 
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lehet átvinni a transzformátoron. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a transzformátor 

induktív jellege miatt, kapacitív terheléssel előállhat egy rezgőkör, mely akkora áramot vesz 

fel, hogy tönkreteszi a rendszert (62. ábra). Ez a probléma fennáll a fázisjavító kondenzátor 

telepek esetében is. Ezt a veszélyt úgy küszöböltem ki, hogy a primer körbe egy 

kismegszakítóval ellátott árammérőt iktattam.  

 

62. ábra. A kapacitívan lezárt transzformátor egyszerűsített helyettesítő képe 

 

6.4.1 KÍSÉRLETEK OHMOS TERHELÉSSEL 
 

Ezeket a méréseket úgy végeztem el, hogy a szekunder oldalra egy 24Ω-os, majd egy 

100Ω-os tolóellenállást kötöttem terhelésnek. A primer oldalon fixen egy 2,4Ω-os ellenállást 

helyeztem el. A szekunder oldali ellenállásokat úgy változtattam, hogy előálljanak a kívánt 

terhelési értékek. Az alábbiakban csak egy mérési eredményt ismertetek. 

Szupravezető gyűrű száma: 003 

Terhelés: Rszekunder = 12 Ω 

Áttétel: n = 500/200 = 2,5 

 

 
 

63. ábra. Primer oldali U-I karakterisztika 64. ábra. Szekunder oldali I-t karakterisztika 

A 63. ábra egy jó arányú korlátozást mutat, a 64. ábra pedig a szekunder oldalon folyó áram 

időbeli lefolyását. 

Az elvégzett mérésekből kiderül, hogy a szekunder oldali ohmos terhelés hatására a 

billenési áramok nem változnak számottevően. Azonban ahogy a terhelés nő, a billenés 

(primer oldali U-I karakterisztika) egyre bizonytalanabb, elkentebb lesz, azaz a billenés utáni 

áramértékek megnőnek. Ez viszont nem befolyásolja a leglényegesebb tulajdonságát az 

önkorlátozó transzformátornak, azaz az áramkorlátozó hatását. A primer oldalon – az átmenet 

bizonytalansága miatt – az áramkorlátozás a nagy ellenállásoknál kétséges, azonban ez nem 

feltétlenül probléma, mert a primer oldalról nézve az önkorlátozó transzformátor 

mindenképpen átmegy egy nagyobb impedanciás állapotba, a szekunder oldal irányába 
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mindenképpen létrejön a korlátozás. 

A következőkben dinamikus vizsgálatok eredményeiből mutatom be a fontosabbakat. 

 

65. ábra A szupravezető-normál átmenetnél észlelhető jelalakok 

 

66. ábra. A szupravezető tartományban észlelhető jelalakok 

A 65. ábra mutatja egy szupravezető-normál fázisátmenet jelalakjait. Itt egyértelműen 

látszik, hogy a zárlat bekövetkeztekor a primer oldali feszültség megnő, és mindkét áram 

lecsökken. A primer oldali feszültség azért nő meg, mert – hasonlóan a ZÁK-hoz – a primer 

kör felé egy nagyobb impedancia iktatódik be és a primer oldali ellenállás miatt kialakuló 

feszültségosztás miatt nagyobb feszültség esik a megemelkedett impedancián. A primer oldali 

áram jelalakokon a vasmag telítődése is látható. A 66. ábra. azt mutatja, hogy a szupravezető 

tartományba történő végleges visszabillenést több oda-vissza billenés előzi meg. Ezt a primer 

oldali áram jelalakon láthatjuk, mert ott szinte minden periódusban van egy billenés mindkét 

irányba. Ez persze csak kivételes esetekben fordul elő, mert a szupravezető gyűrű hő-

tehetetlensége ezt kompenzálja. 

 

6.4.2 KÍSÉRLETEK KAPACITÍV TERHELÉSSEL 
 

A kapacitív méréseket a rezisztív mérésekkel azonos áramköri összeállításban végeztem. A 

terhelés ebben az esetben egy kondenzátor dekád és egy 30Ω-os tolóellenállás párhuzamos 

kapcsolása volt. A mérési sorozatból csak egy eredményt mutatok be. 

 

Szupravezető gyűrű: 003 

Terhelés: Rszekunder = 29,0Ω; C = 50nF 

Áttétel: n = 500/200 = 2,5 
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67. ábra. Primer oldali U-I karakterisztika 68. ábra. Szekunder oldali I karakterisztika 

 

Ezek a mérések is hasonló eredményeket mutatnak, mint a rezisztívek, azaz a növekvő 

kapacitív terhelés a primer oldali szupravezető-normál irányú billenésnél a billenés utáni 

áramértékek megnőnek, de ennek ellenére a szekunder oldalon minden esetben létrejön az 

áramkorlátozás. 

 

6.4.3 KÍSÉRLETEK INDUKTÍV TERHELÉSSEL 
 

Az induktív méréseket a rezisztív mérésekkel azonos áramköri összeállításban végeztem. A 

terhelés ebben az esetben négy különböző induktivitás volt. Mivel az áramkörbe nem iktattam 

külön ellenállást, hanem az induktivitások saját ellenállását használtuk fel, ezek soros RL 

körnek feleltek meg. Itt is egy mérési eredményt mutatok be. 

 

Szupravezető gyűrű: 001 

Terhelés: Rszekunder = 2,3Ω; L = 12,2mH 

Áttétel: n = 300/100 = 3 

 

  

69. ábra. Primer oldali U-I karakterisztika 70. ábra. Szekunder oldali I karakterisztika 

 

Ezeknél az induktív terheléses méréseknél látszik, hogy a szekunder oldali áramkorlátozás 

nem teljesül olyan mértékben, mint a korábbi (rezisztív és kapacitív) méréseknél. Ezt 

leginkább az induktivitások alapegyenletével lehet magyarázni, azaz  

dI
U L

dt . 

Ez azt jelenti, hogy az induktivitások a rajtuk átfolyó áramot megpróbálják álladó értéken 

tartani. A mérésekből látszik az is, hogy ez a hatás szinte független a terhelés nagyságától. 
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Erre azt a magyarázatot tudom adni, hogy az önkorlátozó transzformátor primer és szekunder 

tekercsei is induktivitást képviselnek, melyek a terheléshez adódnak. Ezt a magyarázatot az a 

kismértékű áramugrás is alátámasztja, melyet minden szupravezető tartományba történő 

visszabillenésnél meg lehet figyelni. Ezek az ugrások is azért vannak, mert az induktivitáson 

átfolyó áramot pillanatszerűen próbálja megváltoztatni a szupravezető gyűrű billenése. A 

rezisztív és kapacitív méréseknél ez az effektus azért nem jelentkezett, mert ezek a terhelések 

korlátozzák ezt a hatást. 
 

6.5 EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK 
Az ebben a fejezetben ismertetett mérésekből az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Különböző felépítésű önkorlátozó transzformátorokat vizsgáltam meg és ezek közül 

a működőképes elrendezést mérésekkel is megvizsgáltam. 

 Különböző átalakítások után eljutottam a használható felépítéshez, melyen 

különböző típusú terheléses vizsgálatokat végeztem el. 

 A szekunder oldalon alkalmazott egyre növekvő értékű, különböző terhelések a 

primer oldalon mért karakterisztikán, a szupravezető-normál irányú billenést egyre 

bizonytalanabbá – elkentebbé teszik azáltal, hogy megnő a billenés utáni áramérték. 

Szélsőséges esetekben ez azt is eredményezi, hogy a primer oldalon nem történik 

áramkorlátozás, de az önkorlátozó transzformátor a primer oldal felé minden 

esetben nagyobb impedanciát mutat. 

 A szekunder oldalon tapasztalható áramkorlátozás a kapacitív és rezisztív terhelések 

esetében egyaránt fellép. Ez azzal magyarázható, hogy az önkorlátozó 

transzformátor korlátozó üzemben a primer és a szekunder tekercsek közti mágneses 

csatolást rontja el a középső vasmag ág beiktatásával. Az induktív mérések esetében 

a szekunder oldali áramkorlátozás nem történt meg olyan sebességgel és mértékben, 

mint a többinél. 

 Az önkorlátozó transzformátor a primer oldal felé úgy viselkedik, mint az induktív 

záratiáram-korlátozó, a szekunder oldal felé pedig, mint egy feszültség generátor, 

ami korlátozó üzemben csökkentett feszültségen működik. 

 A primer oldali áramkorlátozás esetében a billenés utáni áram értéke a maradék 

impedanciától függ. Ezt akkor érthetjük meg, ha összehasonlítjuk az induktív 

méréseket a többivel. Az induktív mérések esetében láthatjuk, ahol a billenés utáni 

áram akár nagyobb értékű is lehet a billenés előttinél. 
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7 AZ OSZTOTT SZEKUNDER TEKERCSELÉSŰ SZUPRAVEZETŐS 

ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR 
 

Az önkorlátozó transzformátor vizsgálatát egy korábban már publikált elrendezésből 

kiindulva végeztem el [59]. Először az ezen a felépítés elvégzett munkát mutatom be, majd 

újabb variánsok megvizsgálása után bemutatom a véglegesen használt elrendezést. A kitűzött 

célom az volt, hogy az ilyen felépítésű önkorlátozó transzformátorok működését kísérletileg 

igazoljam, a vasmagon elhelyezett elemek pozíciójának változtatásával egy optimális 

felépítést tudjak létrehozni.  

Az itt és a későbbiekben bemutatott önkorlátozó egységek egy Európai Unió által 

finanszírozott projekt keretében valósultak meg. A projekt során egy hat partnerből álló 

konzorcium jött létre. A disszertációmban az ezen munkához való saját hozzájárulásomat 

mutatom be. 

 

7.1 FELÉPÍTÉS 
Egy egyfázisú önkorlátozó transzformátor sematikus ábrája látható a 71. ábra. A három 

oszlopos vasmag szélső oszlopán helyezkedik el a primer tekercselés és a szekunder 

tekercselés egyik fele (fő szekunder tekercselés). A középső oszlopon található a szekunder 

tekercselés másik része (kiegészítő vagy segéd szekunder tekercselés) és az MHS gyűrű. A 

jobb oldali vak oszlopon nem kerül elhelyezésre funkcionális alkatrész. A fő- és a segéd 

szekunder tekercselés sorba kötésével alakul ki a szekunder oldal. 

 

71. ábra. Előd modell felépítése 

 

7.2 A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA 
Az eszköz működése során kettő üzemállapot különböztethető meg: normál vagy 

transzformátoros állapot, amikor a szupravezető gyűrű szupravezetési állapotban van illetve a 

korlátozási állapot, amikor a szupravezető gyűrű aktivizálódik.  

Transzformátoros állapotban a szupravezető gyűrű - a szinte ellenállásmentes vezetését 

kihasználva – ellengerjeszti a középső oszlopot, így ott a mágneses fluxus jó közelítéssel 

nullának vehető. Ekkor a mágneses fluxus a szélső és a vak oszlopon keresztül záródik. Ebben 

az üzemállapotban a segéd szekunder tekercselésben az indukált feszültség értékét nullának 
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tekinthetjük és a szekunder oldalon mérhető feszültség megegyezik a fő szekunder tekercselés 

feszültségével.  

A 72. ábra mutatja az 1 kVA-es egység oszlopfluxusait transzformátoros üzemállapotban. A 

Fi1 a középső oszlop, a Fi2 a gyűrűs oszlop, a Fi3 a vakoszlop értékeit mutatja.  

 

72. ábra. Fluxusok eloszlása az oszlopokban transzformátoros üzemállapotban 

Transzformátoros üzemállapotban kialakuló szekunder feszültségeket mutatja a 73. ábra. 

Látható, hogy az eredő szekunder feszültség és a fő szekunder feszültség megközelítően 

ugyanazt az értéket veszi fel. A szupravezetős oszlopon mért feszültség nem teljesen zéró, 

ami mutatja, hogy ebben az elrendezésben a szupravezető gyűrű nem tud teljesen 

ellengerjeszteni. 

 
73. ábra. Szekunder feszültségek transzformátoros üzemállapotban 

 

Korlátozó állapot akkor lép fel, amikor a szekunder oldalon folyó áram olyan mágneses 

mezőt hoz létre a segéd szekunder tekercsben, amit a szupravezető gyűrű már nem képes 

ellengerjeszteni. Ekkor a megszűnő ellengerjesztés miatt a középső oldali oszlop is 

„becsatlakozik” a mágneskörbe, a mágneses fluxus a gyűrűs és a vakoszlop között fog 

megoszlani. A szekunder oldalon kialakított kapcsolásnak köszönhetően a segéd szekunder 

tekercselésben indukálódó feszültség ellenfázisban van a fő szekunder tekercs feszültségével 

vagyis a kialakuló szekunder feszültség abszolút értéke kisebb lesz a transzformátoros 

állapothoz képest. Így a zárlati áram korlátozása azzal hozható létre, hogy a zárlatot tápláló 

forrás feszültségét csökkentjük, ekkor a zárlati áram értéke is alacsonyabb lesz. Kialakítható 

az az állapot is, amikor zárlat alatt az eredő szekunder feszültség nulla értékű és így a zárlati 

áram is nulla. Ezt mély limitációnak hívjuk. 

A 74. ábra mutatja az 1 kVA-es egység oszlopfluxusait transzformátoros és korlátozási 

üzemállapotban. A Fi1 a középső oszlop, a Fi2 a gyűrűs oszlop, a Fi3 a vakoszlop értékeit 

mutatja.  
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74. ábra. Fluxusok eloszlása az oszlopokban korlátozási üzemállapotban 

 

Látható, hogy a szekunder áram növelésével a gyűrűs oszlopban nő a fluxus értéke, mivel a 

szupravezető gyűrű ellengerjesztése csökken. Ez azt is mutatja, hogy a szupravezető gyűrű 

egyre nagyobb része megy át normál állapotba.  

 

 
75. ábra. Szekunder feszültségek korlátozási üzemállapotban 

 

A 75. ábra mutatja szekunder oldal feszültségeit. Látható, hogy a szekunder áram 

növekedtével csak a segédtekercs feszültsége változik, mert arra van közvetlen hatással a 

szupravezető ellengerjesztő hatása. A fő szekunder feszültség állandónak tekinthető, mert erre 

a feszültségre alapvetően a primer gerjesztés hat, és ez közelítőleg állandónak tekinthető. 

Mivel az eredő feszültség a fő- és a segéd szekunder feszültség különbsége, így elérhető az az 

állapot, amikor az eredő feszültség nulla értéket vesz fel zárlat esetén. Ehhez természetesen a 

szekunder oldali menetszámokat megfelelően kell megválasztani. 

 

7.3 AZ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR MÉRÉSE 
A mérések elvégzéséhez összeállított mérési elrendezést mutatja a 76. ábra. Az áramkört 

egy autótranszformátoron keresztül tápláltam meg, terhelésnek ellenállást használtam. A 

mérőkörben a primer és szekunder áramok és feszültségeket mértem mérőműszerekkel, illetve 

egy számítógépbe illesztett mérőkártyával. Az oszlopok fluxusainak méréséhez 20 menetes 

tekercseket helyeztem el az oszlopokon.  
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76. ábra. Mérési elrendezés 

 

7.3.1 STATIKUS MÉRÉSEK 
 

A 77. ábra mutatja az önkorlátozó transzformátor egy teljes működési ciklusát. Ha 

szeparáltan megfigyeljük a segédtekercs feszültéségét, akkor felfedezhető a zárlatiáram-

korlátozó jelleggörbéje. Ez is mutatja, hogy a vasmagon elkülöníthető egy áramkorlátozós 

rész és egy transzformátoros rész. 

 
77. ábra. Önkorlátozó transzformátor U-I jelleggörbéje 

 

A 78. ábra a primer és szekunder áramokat mutatja a terhelés függvényében. A terhelés 

értéke a főmező reaktanciához viszonyítva majdnem végtelen értéktől nulla értékig változott. 

A szekunder áram megközelítőleg a 30%-ra csökkent, de természetesen a korlátozás mértéke 

a mérőkörben maradt impedanciák értékétől is függ.  
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78. ábra. Primer és szekunder áramok 

 

7.3.2 DINAMIKUS MÉRÉSEK 
Dinamikus mérésnek nevezem azokat a méréseket, ahol az idő függvényében mutatom be 

az áramok és feszültségek hullámait. A primer és szekunder feszültségek (79. ábra) és áramok 

(80. ábra) mutatják a szupravezető gyűrű billenését és így az eszköz aktiválódását. A 

szekunder feszültség görbéje mutatja, hogy zárlat alatt elérhető az az állapot, amikor a 

szekunder feszültség értéke majdnem nulla (0,2V). Az áramok jelalakján egyértelműen látszik 

a szupravezető gyűrű aktiválódása és áramkorlátozó hatása. Zárlat alatt is folyik áram 

(0,56A), mert a szekunder oldalon elhelyezett mérőkör ellenállása véges értékű. 

  
79. ábra. Primer és szekunder feszültségek 80. ábra. Primer és szekunder áramok 

 

7.4 AZ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR TERVEZÉSE 
 

Az 1 kVA-es önkorlátozó transzformátorhoz kért Bi alapú szupravezető gyűrűk 

paramétereit az 6. táblázat mutatja. Az adatokat a gyártó Nexans cég adta meg. 

 
Henger átmérő [mm] Kritikus áram [kA] @ 77 K, 1 μV/cm sf 

70 7.0 
80 8.5 
90 10.0 
95 - 

102 - 
113 12.0 

6. táblázat A Nexans cég Bi gyűrűinek megadott paraméterei 

A vasmag tervezésekor a később érkező szupravezető gyűrűk/hengerek méretei illetve a 

megcélzott 1 kVA-s teljesítmény szint volt a kinduló pont. 
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A méretezésre egy MathCad alapú programot írtam, amely meghatározza az önkorlátozó 

transzformátor villamos és mágneses paramétereit. A program megadja a menetszámokat, 

szalagméreteket és a vasmag méreteit. 

A MathCad program a mellékletben található. Az eredményül kapott paramétereket a 7. 

táblázat foglalja össze.  

 
Teljesítmény 1 kVA 
Primer feszültség 230 V 
Szekunder feszültség 50 V 
Primer menetszám 242 
Szekunder menetszám 2 x 26 
Vasmag oszlop átmérő 60 mm 
BSCCO cső átmérője (elrend #1) 80 mm 
BSCCO cső átmérője (elrend #2) 70 mm 
BSCCO cső átmérője (elrend #3) 95 mm 
Az YBCO gyűrűvel való összehasionlításra szolgáló 
BSCCO gyűrű átmérője 

35 mm 

A BSCCO csövek magassága 15, 25, 40 mm 
7. táblázat A tervezett 1 kVA-s egység paraméterei 

A vasmag főtervi rajzát a 81. ábra mutatja. A tervezett vasmaggal többféle elrendezés 

vizsgálata lehetséges. A variációkat a primer, a szekunder és a szupravezető gyűrű 

elhelyezése adja. 

 

 

81. ábra. A tervezett vasmag főtervi rajza 

 

Három elrendezést terveztem annak érdekében, hogy a szekunder tekercs és a szupravezető 

gyűrű egymásra gyakorolt hatását meg lehessen vizsgálni. Ezt a három elrendezést mutatom 

be a következő részben. 

  

 

60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 

6
0
 m

m
 

1
4
0

 m
m

 
6

0
 m

m
 

340 mm 

2
6
0

 m
m

 

60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 

6
0
 m

m
 



 

 54 

 

7.4.1 KIS MODELLEK KONSTRUKCIÓS KIALAKÍTÁSAI 
 

7.4.1.1 Kis modell elrendezés #1 

 

Az első elrendezésben a szupravezető gyűrű a segéd szekunder tekercs felett helyezkedik el 

a középső oszlopon. Az elrendezést a 82. ábra mutatja. Ehhez az elrendezéshez a Ø 80 mm 

gyűrű szükséges. 

 

82. ábra. Az első elrendezés főtervi rajza 

 

7.4.1.2 Kis modell elrendezés #2, #3 

 

A második elrendezésben a szupravezető gyűrű a segéd szekunder tekercsen belül 

helyezkedik el a középső oszlopon. Az elrendezést a 83. ábra mutatja. Ehhez az elrendezéshez 

a Ø 70 mm gyűrű szükséges. 

 

A harmadik elrendezésben a szupravezető gyűrű a segéd szekunder tekercsen kívül 

helyezkedik el a középső oszlopon. Az elrendezést a 84. ábra mutatja. Ehhez az elrendezéshez 

a Ø 95 mm gyűrű szükséges. 

 

  
 

83. ábra. A második elrendezés főtervi rajza 

 

84. ábra. A harmadik elrendezés főtervi rajza 

 

A vasmagot és a tekercseket a szupravezető gyűrűk megérkezése előtt elkészítettem, annak 

érdekében, hogy a munka mihamarább folytatódhasson.  
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A gyártó cégtől kapott szupravezető gyűrűk paramétereit a 8. táblázat mutatja. 

 
BSCCO gyűrű belső / külső átmérő (elrend #1)  67 / 80 mm 
BSCCO gyűrű belső / külső átmérő (elrend #2)  57 / 70 mm 
BSCCO gyűrű belső / külső átmérő (elrend #3)  82 / 95 mm 
A gyűrűk magassága, a könnyebb kritikus áram beállítása 
érdekében 

15, 25, 40 mm 

8. táblázat A Nexans cégtől kapott szupravezető gyűrűk paraméterei 

A táblázatból látható, hogy a rendelésre leadott átmérő paramétereket a gyártó külső 

átmérőnek értette, én viszont belső átmérőnek. 

A megkapott gyűrűk paramétereinek ismeretében egy új konstrukciót kellett kialakítani. A 

vasmagot újraterveztem az új gyűrű paraméterek figyelembe vételével. Annak érdekében, 

hogy a legkisebb átmérőjű gyűrű is elférjen a vasmagra helyezendő kriosztátban, a vasmag 

átmérőjét 46 mm-re csökkentettem. Az új paraméterekkel rendelkező újratervezett vasmag 

főtervi adatait mutatja a 85. ábra. 

 

 

85. ábra. Az újratervezett vasmag főtervi rajza 

 

A gyűrűk aktiválási áramát egy másik vasmagon határoztam meg, a gyűrűk aktiválási 

gerjesztését 1500 Amenetben határoztam meg. Ennek ismeretében az újratervezett vasmagon 

a következő menetszámokat választottam a primer és a szekunder oldalra: 

 
Npri 250, 300, 350, 400 
Nsec 175, 200, 225, 250 

 

A tekercsek több megcsapolását azért választottam, hogy  

- a megfelelő gerjesztés legyen a primer oldalon  

- a megfelelő primer / szekunder áttételt lehessen beállítani a fő szekunder tekercs 

segítségével 

- a megfelelő aktiválási áram legyen beállítva a segéd szekunder tekercs segítségével. 
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Az új vasmag és a tekercset fényképét mutatja a 86. ábra. 

 

 
86. ábra. Az újratervezett konstrukció fényképe 

 

Az új elrendezés üresjárási jelleggörbéit különböző menetszámú tekercsekkel mértem ki. A 

tekercseket a középső oszlopon helyeztem el, olyan elrendezésben mint egy zárlatiáram-

korlátozó esetén. A 250 illetve a 175 menetes tekerccsel kapott eredményeket mutatja a 87. 

ábra és a 88. ábra. 

 

  
87. ábra. A vasmag üresjárási karakterisztikája 

N=250  

88. ábra. A vasmag üresjárási karakterisztikája 

N=175  

 

A szekunder oldal beállításához meg kell mérni a különböző szupravezető gyűrűk statikus 

jelleggörbéjét. Az aktiválási áramokat minden méretű gyűrűre meghatároztam egy 

áramkorlátozós statikus méréssel.  

 
A gyűrűk statikus jelleggörbéjének mérése  

 

A bscco gyűrűk statikus jelleggörbéje méréskor kapott eredmények között eltérés 

mutatkozott. Ezek közül az egymáshoz közel álló értékekkel rendelkező gyűrűket érdemes 

felhasználni az önkorlátozó transzformátorban. A 89. ábra egy elfogadható karakterisztikát 

mutat, ahol a BSCCO Ø70-1 gyűrű aktiválási árama 5,5 A x 250 menet = 1375 A. 
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89. ábra. A Ø70-1 gyűrű statikus jelleggörbéje N=250  

 

A aktiválási áram érték kiszámolása azt feltételezi, hogy a gerjesztő tekercs és a 

szupravezető gyűrű között a mágneses csatolás 100%-os értékű. Ezzel a feltételezéssel az 

aktiválási áramok felső korlátja határozható meg. 

A kimért aktiválási áramok ismeretében helytálló volt az a becslésem, hogy az aktiválási 

gerjesztést 1500 Amenetre vettem fel a tekercs menetszámok meghatározásakor. 

 

7.4.2 KÜLÖNBÖZŐ KIALAKÍTÁSÚ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR 
A vasmag megtervezésekor előtérbe helyeztem azt a gondolatomat, miszerint a primer és 

szekunder tekercset, valamint a szupravezető gyűrűt el lehessen helyezni bármelyik oszlopon. 

Ha megtartom az oszlopokon elhelyezett összetartozó részeket (primer – fő szekunder tekercs; 

segéd szekunder tekercs – szupravezető gyűrű), akkor még kettő variánst lehet számításba 

venni. Az első variánsnak az eredeti kialakítást hívom: a primer és a fő szekunder tekercs az 

egyik szélső oszlopon, a segéd szekunder tekercs és a szupravezető gyűrű a középső oszlopon. 

(71. ábra) 

A 90. ábra mutatja a második variánst, ahol a szupravezető gyűrű a szélső oszlopon 

helyezkedik el a gerjesztő tekercsével, a primer és a fő szekunder tekercs a középső oszlopra 

kerül.  

 

 

90. ábra. Lehetséges elrendezés var #2  91. ábra. Lehetséges elrendezés var #3  

 

A harmadik variáns, ahol a primer és fő szekunder tekercs, illetve a szupravezető gyűrű és 

segéd szekunder tekercs is a szélső-szélső oszlopokra került. (91. ábra) 

Mindegyik kialakításnál kijelenthető, hogy transzformátoros üzemállapotban megfelelően 

fog működni, mert a szupravezető gyűrű árnyékolásakor mindig marad zárt mágnes kör a 
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transzformátoros működéshez.  

A korlátozó állapotot viszont érdemes közelebbről megvizsgálni. Ezt a vizsgálatot a 

következő szakaszban mutatom be.  

 

7.4.3 A KÜLÖNBÖZŐ VARIÁNSOK ELMÉLETI VIZSGÁLATA 
Az elméleti vizsgálatot mindhárom variánsra elvégeztem. Mindegyik konstrukciót a 

Quickfield nevű végeselemes szoftverrel vizsgáltam mind transzformátoros, mind az 

állandósult állapotbeli korlátozási üzemállapotban.  

7.4.3.1 Variáns #1 

Ez a kiindulási kialakítás (71. ábra), amelynek a működését korábban már alaposan 

részleteztem. 

A 92. ábra mutatja a transzformátoros állapotot, látszik, hogy a primer és a fő szekunder 

tekercset egy zárt mágnes kör pálya köti össze, mivel a középső oszlopból a szupravezető 

gyűrű kiszorítja a mágneses erővonalakat.  

 

  
92. ábra. Az első variáns 

transzformátoros állapota 

93. ábra. Az első variáns 

korlátozási állapota 

 

A korlátozási állapotban a mágneses csatolás a középső és a fő szekunder tekerccsel ellátott 

oszlop között épül ki (93. ábra). Az ábrán látható fluxus eloszlás azt az állapotot mutatja, 

amikor a maximális korlátozott zárlati áram folyik (74. ábra, 0 ohm). 

A korábban leírt működés és az itt látható fluxus eloszlás alapján kijelenthető, hogy ez a 

modell korlátozási állapotban is megfelelően működik. 

 

7.4.3.2 Variáns #2 

A második variáns felépítését mutatja a 90. ábra. Az elvégzett szimuláció mutatja, hogy a 

transzformátoros állapotban megfelelően tud működni, hasonlóan az első variánshoz. Sőt, 

kevesebb mágneses úton jön létre a primer és szekunder oldal csatolása (94. ábra). Ez a 

különbség a ma használt megfelelőn jó minőségű vasmagok esetén nem észrevehető.  

 

  
94. ábra. A második variáns 

transzformátoros állapota 

95. ábra. A második variáns 

korlátozási állapota 
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A korlátozási állapotot mutató szimulációs eredményből látható, hogy jó mágneses csatolás 

tud kialakulni a két szekunder tekercs között.  

Erről az elrendezésről is kijelenthető, hogy mind transzformátoros, mind korlátozási 

állapotban működőképes. 

 

7.4.3.3 Variáns #3 

 

A harmadik variáns felépítését a 91. ábra mutatja. A szimulációs eredményről leolvasható, 

hogy transzformátoros állapotban (96. ábra) megfelelően tud működni, ahogy korábban már 

leírtam. A transzformátoros állapotban használt mágneskör hossza megegyezik a második 

variáns transzformátoros állapotban használt mágnes körrel, amennyiben a vasmag 

szimmetrikus felépítésű. A mi esetünkben szimmetrikus a felépítés. 

 

  
96. ábra. A harmadik variáns 

transzformátoros állapota 

97. ábra. A harmadik variáns 

korlátozási állapota 

 

A korlátozási állapotban látható (97. ábra), hogy a két szélső oszlop mágneses csatolása 

nem megfelelő, mivel a középső oszlop mágnesesen lesöntöli a mágneskört. Így a két szélső 

oszlop csatolása csekély.  

A harmadik variáns transzformátoros állapotban jól tud működni, viszont a korlátozási 

állapotban nem megfelelő. 

 

7.4.3.4 Összegzés a variánsokról 

 

A végeselemes elemzés alapján kijelenthető, hogy a továbbiakban csak az első és a második 

variánssal érdemes foglalkozni, mert ezektől várható a korlátozási állapotban elfogadható 

működés.  

A következő szakaszban bemutatom a két variáns összehasonlító elemzését a mérési 

eredmények alapján. 

 

7.4.4 AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK VARIÁNS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

Az első és második variáns kísérleti összehasonlítása során mind a transzformátoros, mind a 

korlátozási állapotot megvizsgáltam.  

A transzformátoros állapotban a szupravezető gyűrűt egy rézgyűrűvel helyettesítettem 

annak érdekében, hogy a szupravezető gyűrűket kíméljem. Mindkét variánsra a terhelési 

görbét mutatja a 98. ábra. Látható, hogy a transzformátoros állapotban csak csekély eltérés 

tapasztalható, ami a különböző mágneses kör hosszából adódik. 
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98. ábra. Az önkorlátozó transzformátor terhelési jelleggörbéi az első és második variánsra, 

Upri=100V, Npri=400, N21=225, N22=175 

 

A korlátozási állapotot szupravezető gyűrű nélkül végeztem el mindkét variáns esetén. Az 

eredményül kapott szekunder feszültség jelleggörbéket mutatja a 99. ábra. 

 

 
99. ábra. Az önkorlátozó transzformátor szekunder feszültségei korlátozó állapotban az első és 

második variánsra 

 

A kísérlet eredménye a szekunder feszültségek nagy különbségét mutatják. A második 

variáns feszültsége 96%-kal alacsonyabb, mint az első variánssal kapott feszültsége. Ez 

önmagában meggyőző érv lenne a második variáns mellett, de az eredmény kimondásához 

szükséges a hirtelen rövidzárlat során létrejövő viselkedés összehasonlítása is.  

A hirtelen rövidzárlati kísérlet során egy szilárdtest relével hoztam létre rövidzárlatot a 

szekunder oldalon, melynek időtartamát 10 hullámra állítottam be.  

Az első variánson elvégzett rövidzárlati kísérletek eredményét mutatja 100. ábra.  

 

Load characteristics of the Slimformer in transformer mode, U primer=100V, N 
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100. ábra. Az első variánson elvégzett több rövidzárlati kísérlet  

 

A kísérleti eredményből több következtetés is levonható a működésre vonatkozóan. A 101. 

ábra szerint, ahol az első zárlatot láthatjuk kinagyítva, a korlátozó funkció aktiválódott, mivel 

a feszültséghullámban tüskék jelentek meg. Visszatérve a fenti ábrához: a másik levonható 

következtetés a szekunder feszültség alakjából adódik. Látható, hogy az első zárlat után a 

feszültség burkológörbéje még meredeken emelkedik és 60 hullám, azaz 1,2 másodperc 

múlva eléri a zárlat előtti értéket. Ez azt mutatja, hogy az eszköz visszatérési ideje ebben az 

esetben 1,2 másodperc. A második zárlat után a szekunder feszültséghullám 

burkológörbéjének meredeksége csökkent, vagyis a visszatérési idő nőtt. Ez történt a 3. és a 4. 

zárlat után is. A negyedik zárlat utáni visszatérési idő leolvasható az ábrából, ez kb. 2,5 

másodpercre adódik. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy az eszközben felhasznált bizmut 

alapú szupravezető gyűrű a zárlatok során melegedett és egyre több időre volt szüksége a 

visszahűléshez. Ez a jelenség a nagy átmérőjű bizmut gyűrűknél meghatározó szerepet játszik 

és ezt figyelembe kell venni a kísérletek elvégzésekor, de ugyanígy ez kihatással van az 

eszköz valós körülmények közötti működésére is.  

 

11  

101. ábra. Az első variánson elvégzett rövidzárlati kísérlet első zárlata 

 

A második variánson elvégzett kísérletet mutatja 102. ábra. 
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102. ábra. A második variánson elvégzett rövidzárlati kísérlet 

 

A felvett oszcillogram azt mutatja, hogy a második variáns is megfelelően működött 

hirtelen rövidzár esetén és a 10 hullámos zárlat után 23 hullámra volt szüksége a teljes 

visszahűlésre, ami kevesebb, mint fél másodpercet jelent. 

 

A zárlat alatti működés összehasonlítása érdekében mindkét variánsra ugyanazt a szekunder 

oldali beállítást alkalmaztam, miközben a bemenő teljesítmény állandó volt.  

  
103. ábra. Az első variánson elvégzett 

összehasonlító rövidzárlati kísérlet 

104. ábra. A második variánson elvégzett 

összehasonlító rövidzárlati kísérlet 

 

A fenti két ábrából látható, hogy a második variáns esetén zárlatkor a kialakuló áram kisebb 

értéket vesz fel, mint az első variáns esetén. Mind az első áramcsúcs, mind az állandósult 

állapot esetén a második variáns nagyobb áramkorlátozó hatást hoz létre. 

 

A fent elvégzett összehasonlító elemzésből levonható következtetés, hogy a második 

variánssal kell a továbbiakban foglalkozni, mert az mind a transzformátoros, mind a zárlat 

alatti üzemállapotban jobb eredményt hozott. A továbbiakban csak ezzel a második 

variánssal, vagyis, amikor a szupravezető gyűrű és a kiegészítő / ellengerjesztő tekercs a 

szélső oszlopon, a primer- és a fő szekunder tekercs pedig a középső oszlopon helyezkedik el. 

 

7.5 A KIVÁLASZTOTT VARIÁNS MŰKÖDÉSE 
 

A korábbi elemzések eredményeképpen a 105. ábra által mutatott elrendezéssel 
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foglalkozom a továbbiakban.  

 

 

105. ábra. A kiválasztott elrendezés 

 

Ebben a fejezetben csak röviden szeretném ismertetni ennek a variánsnak a működését. 

Az eszköz működése során kettő üzemállapot különböztethető meg: normál vagy 

transzformátoros állapot, amikor a szupravezető gyűrű szupravezetési állapotban van illetve a 

korlátozási állapot, amikor a szupravezető gyűrű aktivizálódik.  

Transzformátoros állapotban a szupravezető gyűrű - a szinte ellenállásmentes vezetését 

kihasználva – ellengerjeszti a bal oldali oszlopot, így ott a mágneses fluxus jó közelítéssel 

nullának vehető. Ekkor a mágneses fluxus a középső és a vak oszlopon keresztül záródik. (94. 

ábra) Ebben az üzemállapotban a segéd szekunder tekercselésben az indukált feszültség 

értékét nullának tekinthetjük és a szekunder oldalon mérhető feszültség megegyezik a fő 

szekunder tekercselés feszültségével.  

Korlátozó állapot akkor lép fel, amikor a szekunder oldalon folyó áram olyan mágneses 

mezőt hoz létre a segéd szekunder tekerccsel, amit a szupravezető gyűrű már nem képes 

ellengerjeszteni. Ekkor a megszűnő ellengerjesztés miatt a bal oldali oszlop is „becsatlakozik” 

a mágneskörbe, a mágneses fluxus a gyűrűs és a vakoszlop között fog megoszlani. (95. ábra) 

A szekunder oldalon kialakított kapcsolásnak köszönhetően a segéd szekunder tekercselésben 

indukálódó feszültség ellenfázisban van a fő szekunder tekercs feszültségével vagyis a 

kialakuló szekunder feszültség abszolút értéke kisebb lesz a transzformátoros állapothoz 

képest. Így a zárlati áram korlátozása azzal hozható létre, hogy a zárlatot tápláló forrás 

feszültségét csökkentjük, ekkor a zárlati áram értéke is alacsonyabb lesz. 

 

7.5.1 TRANSZFORMÁTOROS ÁLLAPOT 
 

Transzformátoros állapotban vizsgáltam a vasmag oszlopok közötti mágneses indukció 

eloszlást. A szekunder terhelés értékét 0, vagyis rövidzár illetve 300 Ω között változtattam. 

Ezen vizsgálatok során a szupravezető gyűrűt egy azzal megegyező geometriai méretű 

vörösréz gyűrűvel helyettesítettem.  

A szekunder oldal menetszám arányai befolyásolják a szekunder körben folyó maximális 

áram értékét. A fő szekunder tekercs menetszámát állandó értéken tartottam és a segédtekercs 

menetszámát változtattam. Látható, hogy a segéd szekunder tekercs menetszámának 

növelésével csökken a maximális áram, mivel a szekunder körbe egyre nagyobb induktivitás 

kapcsolódott be. 

Az ábrákhoz tartozó magyarázat: B aux – a szupravezető gyűrűvel ellátott oszlop mágneses 

indukciója; B main – a primer tekerccsel ellátott oszlop mágneses indukciója; B blind – a 

tekercs nélküli oszlop (vakoszlop) mágneses indukciója. 
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A 106. ábra mutatja, hogy 175 menetes fő szekunder tekercselés esetén a segéd szekunder 

tekercs menetszámát változtatva hogyan alakulnak a mágneses indukció eloszlások az 

oszlopok között. 

 

  

  

106. ábra. Mágneses indukció eloszlások az oszlopok között transzformátoros üzemállapotban, Npri=400, 

Nfő=175, Nsegéd=175-250 

 

7.5.2 KORLÁTOZÓ ÜZEMÁLLAPOT 
 

A korlátozó üzemállapotban a kísérleteket úgy végeztem el, hogy a szupravezető gyűrűt 

eltávolítottam a gyűrűs oszlopról és így teljes mértékű korlátozást hoztam létre.  

A 107. ábra azt mutatja, hogy miként változik a mágneses indukció eloszlás az oszlopok 

között miközben a segéd szekunder tekercs menetszáma 175 és 250 között változott. 
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107. ábra. Mágneses indukció eloszlások az oszlopok között korlátozó üzemállapotban, Npri=400, Nfő=175, 

Nsegéd=175-250 

 

Az ábrafolyamból látható, hogy segéd szekunder tekercs menetszámának növelésével egyre 

jobban csökken a szekunder áram. Ez abból adódik, hogy a segéd szekunder tekercs egyre 

nagyobb feszültséggel csökkenti a fő szekunder tekercs feszültségét és így az eredő szekunder 

feszültség csökken, ami a szekunder áram csökkenését vonja maga után. 

A 108. ábra egyben mutatja a transzformátoros és a korlátozó üzemállapotban kialakuló 

mágneses indukció értékeket, Nfő=175, Nsegéd=250.  

 

 
108. ábra. Mágneses indukció eloszlások az oszlopok között transzformátoros (normál) és korlátozó 

üzemállapotban, Npri=400, Nfő=175, Nsegéd=250 

 

Az ábrából leolvasható, hogy a különböző üzemállapotok között hogyan alakulnak át az 

indukció eloszlások, ahogy a végeselemes szimuláció is mutatta.  

Az ábrákból és a következtetéseimből is látható, hogy kialakítható olyan szekunder tekercs 

menetszám kombináció, ahol a szekunder feszültség nulla értékű és így a zárlati áram is nulla. 

Ezt mély limitációnak hívjuk. 

A 109. ábra mutatja az első kísérlet sorozat során lemért szekunder rövidzárási áramokat a 

szekunder menetszám kombinációk esetén. Látható, hogy ha a fő szekunder tekercs 

menetszám értékét csökkentem és ugyanakkor a segéd szekunder tekercs menetszám értékét 

növelem, az áram értéke csökken. 

Distribution of Flux Densities in the limbs; Limitation mode; Npri=400, Nsec-main=175, 

Nsec-aux=225, Upri=100 V
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109. ábra. Szekunder rövidzárási áramok korlátozó üzemállapotban különböző szekunder menetszám 

kombinációk esetén (Nfő-Nsegéd) 

 

A mélylimitáció eléréséhez az szükséges, hogy az eredő szekunder feszültség értéke nulla 

legyen. A nulla érték eléréséhez az kell, hogy a fő- és segéd szekunder tekercs indukált 

feszültsége megegyezzen. Ehhez figyelembe kell venni az adott oszlopban kialakuló 

mágneses fluxust és a hozzá tartozó tekercs menetszámát, mivel a frekvencia állandó. Tehát 

azt kell kialakítanunk, hogy 

 

. 

 

A vasmag kialakításakor három egyenlő keresztmetszetű oszlop került kialakításra, ezek 

alapján azt a megállapítást tehetem, hogy a szélső oszlop fluxusa fele akkora, mint a középső 

oszlop fluxusa korlátozó állapotban. Ez azt jelenti, hogy a segéd szekunder tekercs 

menetszámának kétszer akkorának kell lennie, mint a fő szekunder tekercs menetszámának.  

A fenti gondolatkísérlet alapján olyan tekercselést készítettem el, amivel beállítható az elvi 

menetszám, viszont más értékek is beállíthatóak, mivel a felső járom illesztésénél biztos 

keletkezik légrés, ami megbontja az elvi egyensúlyt az oszlopok fluxus eloszlása között. A 

kialakított tekercs rendszer menetszámai: 

Nfő=200 és Nsegéd=90, 95, 98, 100, 102, 105 és 110. 
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110. ábra. Mágneses indukció eloszlások az oszlopok között transzformátoros üzemállapotban, Npri=400, 

Nfő=90-110, Nsegéd=200 

 

A 110. ábra mutatja az indukció eloszlásokat az oszlopok között, a menetszámok 

eltérésének kis volta miatt nem látható eltérés a kísérletek eredményei között. A 100-as 

menetszámú tekerccsel kivitelezett mérés eredményének ábrázolása kissé csalóka, mivel a 3 

és 4,5 A-es érték között nem történt értékfelvétel, míg a többi elrendezésnél igen. 

A mélylimitáció szempontjából izgalmasabb részt a 111. ábra mutatja. 

 

  

  

111. ábra. Mágneses indukció eloszlások az oszlopok között korlátozó üzemállapotban, Npri=400, Nfő=90-

110, Nsegéd=200 

 

A fenti ábrafolyam jól mutatja, a mélylimitációhoz közeledve a kialakuló szekunder áram 

tartománya lecsökken. Ez azt jelzi, hogy bármilyen terhelési állapotból indulva mindig ez a 

szűk áramtartomány alakul ki. Az eredmény azt is mutatja, hogy mélylimitációban az 

indukció eloszlások is állandósulnak a terheléstől függetlenül. 
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112. ábra. Szekunder rövidzárási áramok korlátozó üzemállapotban különböző szekunder menetszám 

kombinációk esetén (Nfő-Nsegéd) a mélylimitáció környékén 

 

A 112. ábra mutatja azt a feltételezésemet, miszerint a mélylimitáció nem az elvi értéknél 

fog kialakulni, vagyis ha a segéd szekunder tekercs menetszáma 200, akkor a fő szekunder 

tekercs menetszámának 100-nak kellene lennie. A valóságban 105-ös menetszám értéket 

kaptam, ami azt jelzi, hogy a középső oszlopon nagyobb feszültséget kell létrehozni, hogy az 

egyéb veszteségeket fedezni lehessen. Becslésem szerint kb. 5-7%-os menetszám emelés kell 

a fő szekunder tekercsen ahhoz, hogy mélylimitációt meg lehessen valósítani egy egyenlő 

keresztmetszetű három oszlopos vasmagon. 

 

7.6 SZUPRAVEZETŐ HUZALOS OSZTOTT TEKERCSELÉSŰ ÖNKORLÁTOZÓ 

TRANSZFORMÁTOR 
 

A kiindulási elképzelések között az szerepelt, hogy olyan önkorlátozó transzformátor 

szülessen meg, aminek a szekunder tekercselése szupravezető huzalból készült. Ennek 

érdekében a szupravezető huzal gyártónak megadtam egy 1 kVA-s egységben felhasználható 

tekercs elrendezés paramétereit. Ezek a tekercsek legyártásra kerültek és a tanszék 

laboratóriumában az önkorlátozó transzformátorba beépítve kimértem. (113. ábra) 

A tekercsek paramétereit mutatja 9. táblázat. 

 
 Fő szekunder tekercs Segéd szekunder tekercs 

tekercs átlagos átmérője Ø70 mm Ø86 mm 

menetszám 100 200 

menetszám egy rétegben 10 10 

rétegek száma 10 20 

egyenáramú kritikus áram 51 A 49 A 

9. táblázat. Az 1 kVA-s modellben felhasznált Bi-2223 huzalból készített tekercs főbb adatai 

A szupravezető huzalos tekercsekkel felszerelt kis méretű önkorlátozó transzformátor 

fényképét mutatja a . A tekercsekhez rézvezetékkel csatlakoztam, a képen látható, hogy sok 

meleget vitt be a tekercsbe az a kialakítás. A primer tekercs réz vezetőből készült 

hagyományos tekercselés volt.  

 

Shortcircuit Secondary Current in function of turns (Nmain-Naux), 
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113. ábra. A kisméretű szupravezető huzalos szekunder tekerccsel felszerelt osztott tekercselésű 

önkorlátozó transzformátor képe 

 

A dinamikus mérés eredménye 

 

A primer feszültséget 100Veff értékűre állítottam be és ekkor zártam rövidre a szekunder 

oldalt egy szilárdtest relével 5 hullámon keresztül. A 114. ábra mutatja a mérési eredményt. A 

felvételből látható, hogy a szupravezető gyűrű az első félhullámban aktiválódott, viszont a 

szupravezető huzal szupravezetési állapotában maradt.  

 

 

114. ábra. A kisméretű szupravezető huzalból készített szekunder tekercsű önkorlátozó 

transzformátor dinamikus mérésének eredménye  
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7.7 ÖSSZEGZÉS, TÉZISEK 
 

Az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor több kialakítását is 

megvizsgáltam, ezek közül a jobb paraméterű egységet kiválasztottam. Ez alapján az elő-

prototípus egység már ezen konstrukció alapján lett megvalósítva. 

 

Ebből a fejezetből alkotott tézisem: 

 

1. Igazoltam az elkészített 1 kVA-s osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó 

transzformátor egységen az eszköz elméletnek megfelelő működését, különböző 

lehetséges felépítési konstrukciókat hoztam létre, amely alapján az optimális felépítést 

meg tudtam határozni [69]. 
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8 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS OSZTOTT SZEKUNDER TEKERCSELÉSŰ 

ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR TERVEZÉSE 
 

8.1 BEVEZETÉS 
 

Az 1 kVA-s modellen elvégzett kísérletek és a kiválasztott optimális felépítés alapján célom 

volt egy 20 kVA teljesítményű önkorlátozó eszköz főterveinek elkészítése. A főterv alatt 

értem az egység primer, szekunder oldali áramai, feszültségei, menetszámainak megadását, 

valamint a vasmag, a tekercsek méreteinek és pozícionálásnak megadását.  

 

8.2 ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK 
 

Az 1kVA-s önkorlátozó transzformátorhoz elkészített méretező program és a kis modellen 

elvégzett kísérletek eredménye alapján elkészítettem a 20 kVA-re tervezett egységet méretező 

programot is. 

Kiindulási adatként 1400 V-os primer és 100 V-os szekunder feszültség volt meghatározva. 

Szupravezető gyűrűnek már a 200 mm átmérőjű gyűrűket vettem és a terv megrajzolásakor 

figyelembe vettem a kriosztát adott méreteit is. 

Az önkorlátozó transzformátor transzformátoros részének tervezése a hagyományos 

transzformátor tervezési alapelveken nyugszik. Szem előtt kell tartani, hogy a szórási teret a 

lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Ez amiatt is fontos, mert ha a szekunder oldali 

tekercselést szupravezető huzalból készítjük, akkor arra nagy befolyással bírhat a mágneses 

mező. (115. ábra) 

 
115. ábra. Egy bizmut alapú szupravezető huzal kritikus áram függése a mágneses tér függvényében  

A transzformátoros üzemállapothoz szükséges, hogy a középső- és a vakoszlop 

keresztmetszete megegyezzen.  

Korlátozó állapotban a középső oszlop fluxusa a szélső oszlopok között oszlik meg. A két 

szélső oszlop közötti megoszlás függ a szekunder oldali tekercsek menetszám arányától – ezt 

már a kisméretű modellen is látszott –, illetve az oszlopok keresztmetszetétől is. 

A szupravezető gyűrű átmérőjét a gyártó 200 mm-ben határozta meg, ez befolyásolta a 

kialakítható vasmag méretét is. Magasabb prioritású volt a gyűrű mérete, mint a 

transzformátor megfelelő kialakítása, de szerencsére ez nem okozott eltérést. 

A szupravezető gyűrű kritikus árama függ a mágneses tér nagyságától és irányától is, emiatt 

is alacsony értéken kell tartani a szórási tér értékét. (116. ábra) 
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116. ábra. Egy bizmut alapú szupravezető gyűrű kritikus áram függése a mágneses tér függvényében  

 

8.3 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR ELŐZETES TERVE 
A fentiek figyelembevételével és a mellékletben található méretező programom 

segítségével megrajzoltam az egység főtervét (ld. Az elő-prototípus önkorlátozó 

transzformátor számítása, 13.5 fejezet). A rajzot a 117. ábra mutatja. 

 
117. ábra. Az elő-prototípus egység általam tervezett főtervi rajza 

 

Az első megközelítésben a primer és szekunder oldalt rézvezetékkel terveztem, 2,5 mm
2
-es 

Silivolt vezetékkel. A főbb adatokat a 10. táblázat mutatja. 
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Teljesítmény 20 kVA 

Primer feszültség 1400 V 

Primer áram 14,286 A 

Primer menetszám 278 

Szekunder feszültség 100,7 V 

Szekunder áram 198,6 A 

Szekunder menetszámok 20; 40 

Vasmag súlya 543 kg 
10. táblázat Az általam tervezett elő-prototípus egység főbb adatai 

 

8.4 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR MEGVALÓSÍTOTT TERVE 
 

A konzorciumi döntés értelmében az elő-prototípus egység végül módosított terv alapján 

készült el, melynek a felelőse az AREVA cég volt.  

A vasmag tervezési elveit nem bocsátották a rendelkezésemre, de az én terveimhez hasonló 

rajzot készítettek. A nagy különbség az ablak szélességében látszik, mint később elmondták, 

ennek az volt az indoka, hogy ha egy későbbi fázisban mégis szupravezető huzalból készülne 

el a szekunder tekercselés, akkor legyen elegendő hely. Bár ez ellentmondott a konzorciumi 

döntésnek, sajnos a szórási teret megnövelte és ez a későbbiekben problémát is jelentett. 

 

 
118. ábra. Az elő-prototípus egység vasmag rajza 

Az elkészült egység vasmag rajzát mutatja a 118. ábra, az összeállítási rajzát az 119. ábra. 
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119. ábra. Az elő-prototípus egység összeállítási rajza 

 

Az elő-prototípus egység mérési összeállítását mutatja a 120. ábra. Ahogy korábban már 

említettem ebben az egységben a primer és a szekunder tekercselés is rézből készült. Az 

oszlop magasságát a szupravezető gyűrű magassága és a miattuk szükséges kriosztát mérete 

határozta meg.  

 

 
120. ábra. Az elő-prototípus egység fényképe 

  



 

 75 

 

9 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS EGYSÉG MÉRÉSE 
 

9.1 BEVEZETÉS 
Az elkészült elő-prototípus egység megfelelő működését kívántam megvizsgálni, amely 

során kísérleteket végeztem el. Célom, hogy az eszköz működését megmutassam, mind 

transzformátoros, mind hirtelen rövidzárkor fellépő esetekre. Célom, hogy olyan 

információkat gyűjtsek össze, ami alapjául szolgál egy 100 kVA-s teljesítményűre tervezett 

önkorlátozó transzformátor főtervének elkészítéséhez. Ennek érdekében létre kellett hozni egy 

megfelelő pontosságú mérőrendszert, egy tesztprotokollt, aminek elvégzésével a kívánt 

információkhoz juthatunk. A tesztprotokoll elkészítése fontos tudományos feladat, mert úgy 

kell létrehozni, hogy a legkevesebb méréssel a legtöbb igényelt információt megkapjam. A 

protokoll elkészítéséhez szükség volt az 1 kVA-s egységen szerzett mérési tapasztalataimra. 

 

A megvalósított elő-prototípus egység adatait a 11. táblázat mutatja. A szekunder oldal 

tekercselései több megcsapolással készültek, hogy a különböző szekunder oldali menetszám 

kombinációkat vizsgálni tudjuk (a vastagon szedett számok a névleges beállításhoz tartoznak). 

 

Teljesítmény 20 kVA Oszlop átmérő 134 mm 

Primer feszültség 1 400 V Járom hossza 
1 148 

mm 

Primer áram 14.29 A Oszlop magasság 826 mm 

Primer menetszám 364 
Szupravezető gyűrűk 

max. száma 
3 

Szekunder feszültség 108.28 V 
Szupravezető gyűrű 

belső átmérője 
186 mm 

Szekunder áram 184.7 A 
Szupravezető gyűrű 

belső átmérője 
196 mm 

Fő szekunder tekercs 

menetszáma(i) 
10-14-20-28 

Szupravezető gyűrű 

magassága 
100 mm 

Kiegészítő szekunder tekercs 

menetszáma(i) 
10-14-20-28   

11. táblázat A megvalósított elő-prototípus egység főbb adatai 

A 121. ábra mutatja az önkorlátozó transzformátor mérései során használt mérési elrendezés 

sematikus ábráját. A mérőrendszerrel lehetővé vált a primer és szekunder oldali áramok és 

feszültségek mérése; az oszlopindukciók mérése mindhárom oszlopon, a gyűrűs oszlopon 

három pozícióban is: alul, középen és felül; valamint megpróbáltuk a szupravezető gyűrű 

hőmérsékletét is mérni. 

A szekunder oldalon három feszültséget kell megmérnünk, ami egy számítógépes 

mérőkártya-rendszerrel való mérés során óvatosságra int. Mivel a mérőrendszerben egy 

földpontot ki kellett alakítani a mérési hibák és a kapacitív feszültségek elkerülése érdekében, 

ezért a háromból egy feszültséget föld független módszerrel kellett megmérni. Ezt a föld-

független kialakítást egy optikai leválasztóval értük el. Ugyanilyen optikai leválasztót 

használtunk a primer oldalon is annak érdekében, hogy nagyfeszültség galvanikusan ne 

csatlakozzon a mérőkártya rendszerrel. 

Az áramok méréséhez áramérzékelőket használtam, hogy itt is elkerüljem a galvanikus 

kapcsolatot a mért áram és a mérőrendszer között. 
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121. ábra. Az önkorlátozó transzformátor mérőrendszerének sematikus ábrája 

Egy kompakt adatgyűjtő rendszert alakítottam ki: a számítógépet és a mérőkártyákat egy 

„keret”fogja össze. A keret egy National Instruments által gyártott eszköz (PXI-1042Q), 

amely a PXI-8105-ös számú számítógépet és kettő darab 8-8 csatornás PXI-6123-as jelű 

mérőkártyát tartalmaz. (122. ábra) 

 
122. ábra. A mérő-adatgyűjtő számítógép a keretben 

A mért mennyiségek és a mérőkártya közé un. határoló áramkört tettem, aminek az volt a 

célja, hogy a mért egység felöl érkező bárminemű túlfeszültségtől megvédjem a mérőkártyát. 

(123. ábra) 

 

 
123. ábra. A határoló áramkör 124. ábra. A szekunder oldali kapcsolóelem 

(tirisztorpár) és a terhelés 

A szekunder oldali áramok ki- és bekapcsolására egy ellenpárhuzamosan kapcsolt 

tirisztorpár lett kialakítva (124. ábra). A hozzáírt szoftver segítségével számítógépről lehet 

beállítani a bekapcsolási pillanat villamos fázisszögét és a bekapcsolás időtartamát. 

A szekunder oldalra 20 kVA teljesítményű ellenállást terveztem úgy, hogy több 

megcsapolással lehessen több terhelési állapotot is létrehozni (124. ábra, bal oldali barna 

szekrény). Itt figyelni kellett az elem kényszerhűtésére a megfelelő élettartam biztosítása 
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érdekében. 

A fenti elemek segítségével kialakított önkorlátozó transzformátor mérőrendszerének a 

fényképeit mutatja a 125. ábra. 
 

 
125. ábra. Az önkorlátozó transzformátor mérőrendszerének fényképe 

A zárlati mérések során fontos követelmény, hogy a szupravezető gyűrűket megfelelően 

rögzítsük, mert a gyűrűk elmozdulásukkal károsodhatnak. Ezenkívül fontos a gyűrűk 

megfelelő vertikális pozícionálása is a gerjesztő tekercshez viszonyítva, hogy a szórási 

csatornák minél kisebbek legyenek. A két- illetve a három gyűrű általam használt megoldását 

mutatja a 126. ábra.  
 

 
126. ábra. A szupravezető gyűrűk rögzítése 

A szupravezető elemek hűtésére szolgál a kriosztát, ami ebben az esetben egy duplafalú 

üvegszálas anyagból készült elem. A megfelelő szigetelés érdekében a két fal között 

vákuumot kell létrehozni, amit egy vákuum szivattyú segítségével oldottam meg. 

A kriosztátot ugyanabból az üvegszálas anyagból készült tetővel lefedtük ezért egy diódás 

szint visszajelző is került a tartályba. (127. ábra) 
 

 
a)                                          b)                                             c) 

127. ábra. A kriosztát (a,b), a vákuumrendszer nyomásmérője (c, felül) és a folyékony nitrogén szint 

visszajelzője (c, alul) 
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A megmért adatok szoftveres feldolgozására illetve tárolására szükséges volt létrehozni egy 

mérőszoftvert is. Ez a program LabView nyelven készült el. Különválasztottuk az állandósult 

állapothoz tartozó mérések rögzítését és a zárlatok felvételéhez tartozó részt. Mindkét esetben 

én tudom beállítani az adatvételi időpontokat, ez állandósult állapot mérésnél általában 

200 ms, zárlat mérésénél 0,1 ms. Annyi megkötés került a zárlat mérő programba, hogy a 

felvétel nem lehet több 30 000 pontnál vagyis általában 3 másodperces időtartamot 

rögzítettem, de ez minden esetben elegendőnek bizonyult. Hozzáteszem, hogy minden mérés 

esetén mind a 16 csatorna értéke rögzítésre került az időpontokkal együtt, tehát minden zárlat 

mérés esetén egy 30 000 x 17 –es mátrixot kaptam. A megírt mérőszoftver kezelőfelületének 

egy képét mutatja a 128. ábra. 

 

 
128. ábra. A LabView-ban megírt mérőszoftver kezelőfelülete 

 

9.2 MÉRÉSI TERV, TESZT PROTOKOLL AZ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR MÉRÉSÉHEZ 
 

Mérési terv lett összeállítva, annak érdekében, hogy az önkorlátozó transzformátor és a 

hozzá tartozó elemek megfelelően kiválasztott mérésével a lehető legtöbb információt kapjuk. 

A mérési terv kialakításánál figyelembe lett véve mind a gyártó előírása a szupravezető 

elemek esetén, mind a nálam felgyűlt tapasztalatok és elméleti tudás.  

A kísérleteket előre meg kell tervezni, hogy a kísérlet minél kevesebb időt, emberi és egyéb 

energiaforrást igényeljen. Figyelembe veendő az a tény is, hogy az elő-prototípus egységnél 

felhasznált kriosztát a mérések során 8 órás mérési sorozat esetén kb. 50 liter folyékony 

nitrogént használt el a lehűtéssel együtt. Ez azért is fontos, mert a tanszéken általában 1 db 35 

literes és 2 db 50 literes tartállyal gazdálkodhattam. Fontos tényező még az eszköz 

összeszereléséhez és a szupravezető elemek lehűtéshez szükséges idő. Ez az idő egy 

begyakorlott kéttagú csapat számára kb. fél órát jelent. Az összeszereléshez szükséges egy 

emelődaru használata is, mivel a felső járom tömege eléri a 100 kg-ot és ezt már nem lehet 

biztonságosan kézi erővel mozgatni és milliméter pontosan pozícionálni.  

A fentiekből látható, hogy a kielégítő kísérleti eredmények megszerzéséhez szükséges a 

megfelelő mérési – kísérleti terv kialakítása, valamint szükséges, hogy a kísérletnél elégséges 

számú és szakképzettségű személyzet álljon rendelkezésre. 
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9.2.1 A MÉRÉSI TERV AZ ELŐ-PROTOTÍPUS EGYSÉGRE 

 

Az elvégzendő méréseket a következő kategóriákba lehet sorolni: 

 

 Az egység üresjárási karakterisztikája 

 Vasmentes tekercsen mért kritikus áram 

 Hirtelen rövidzárlati teszt üresjárásból indítva 

 Transzformátoros üzemállapot, váltakozóáramú állandósult állapot 

 Hirtelen rövidzárlati teszt terhelési állapotból 

 

A vizsgálni kívánt önkorlátozó transzformátor főbb adatait a 11. táblázat foglalja össze 

 

A mérések során az alábbi előírásokat mindig be kell tartani: 

 A szupravezető gyűrűk szabadon levő alsó és felső élét szilikon zsírral kell bekenni. 

Ez azért fontos, mert így elkerülhető, hogy a folyékony nitrogén behatoljon a 

szupravezető gyűrűbe. Ezzel megelőzhető, a gyűrű későbbi fizikai károsodása és 

javítja a hőátadás.  

 5 percet kell várni két kibillentés között. A gyártó szerint ennyi várakozási idővel 

garantálható a szupravezető gyűrű teljes visszahűlése a folyékony nitrogén 

hőmérsékletére. Támpontként megemlítem, hogy a 80 mm átmérőjű, az itt használt 

gyűrűvel megegyező falvastagságú, bár kb hatod akkora magasságú szupravezető 

gyűrű esetén egyszeri zárlat után valamivel több, mint 1 másodperc kellett a 

visszahűléshez. 

 A zárlat időtartam nem lehet több 5 hullámnál vagyis 100 ms-nál. Ezzel a gyártói 

előírással elkerülhető az a probléma, hogy a szupravezető gyűrű az állandósult zárlat 

során túlhevüljön és fizikailag károsodjon, eltörjön. A túlhevülés és törés azért jöhet 

létre, mert a szupravezető gyűrű külső és belső felületét szénszálas- illetve 

üvegszálas anyaggal vonták be. Ez un. termikus és mechanikus stabilitása a 

gyűrűnek. Ez azért veszélyes zárlat ill. kibillenés alatt, mert ezek a stabilizáló 

rétegek nem vezetik jól a hőt és így a gyűrűben keletkező hő nem tud kijutni, a 

külső hűtőközeg hatása nem tud bejutni a gyűrűbe. 

 A zárlati teszt után az egységet le kell választani a villamos hálózatról. Ennek azért 

van jelentősége, mert a teszt után az eszköz az üresjárási áramát felveheti, ami 

tovább gerjesztheti a szupravezető gyűrűt.  

Nézzük meg az egyes mérési módok céljait, kivitelezési módját. 

 

 

9.2.1.1 Az egység üresjárási karakterisztikája   

Cél az egység üresjárási áramának meghatározása, illetve primer feszültségétől való 

függésének megismerése  

 

9.2.1.2 Vasmentes tekercsen mért kritikus áram  

A szupravezető gyűrűt a tanszékre érkezés után validálni szeretném, hogy lássam, nem 

sérült-e az utazás során. Ehhez a gyártó Nexans cég által használt metódust követem, vagyis 

vasmentes tekercsbe helyezve a szupravezető gyűrűt meg kell határozni azt a gerjesztést, amit 

a gyűrű 5 percig kibír billenés nélkül. 

 

9.2.1.3 Hirtelen rövidzárlati teszt üresjárásból indítva   

Cél a szupravezető gyűrű aktiválási áramának meghatározása az eszköz transzformátoros 
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üresjárási állapotából indított zárlat esetére. 

A szupravezető gyűrűt elvileg minden teszt előtt szemrevételezéssel meg kellene vizsgálni, 

hogy nem történt-e valamiféle sérülés, repedés, törés. Ettől az egység szét- és 

összeszereléséhez valamint a gyűrű felmelegítéséhez és visszahűtéséhez szükséges sok idő 

miatt eltekintettem, mivel a megfelelő terv követésével villamos úton is érzékelhető a törés és 

az aktiválási áram is meghatározható. 

 

Sorozat Teszt típusa Ismétlések száma Zárlat időtartama 

1) Billenési teszt 5 10ms (1 félperiódus) 

2) Billenési teszt 5 30ms (3 félperiódus) 

3) Billenési teszt 5 50ms (5 félperiódus) 

4) Billenési teszt 5 70ms (7 félperiódus) 

5) Billenési teszt 5 100ms (10 félperiódus) 

12. táblázat A hirtelen rövidzárlati mérés sorozata 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy egy adott primer feszültségű gerjesztés esetén egy adott 

szekunder terhelés mellett először egy 1 félhullámú zárlatot kapcsolunk az egységre. Majd 5 

perc várakozás után megint egy 1 félhullámú zárlat, majd ismételni, hogy 5 kísérlet 

meglegyen. Ezután ezt megint végrehajtani 3 félhullámmal. Ez azt jelenti, hogy egy 

fezültségen, egy terhelés mellett egy sorozat lemérése 24x5 percig tart, vagyis 2 órát. Tehát 

ezzel a folyamattal egy nap 4-5 mérési sorozat hajtható végre.  

A vizsgálat addig tart, amíg a szupravezető gyűrű paramétereiben nem figyelhető meg az 

aktiválódás kezdete.  

A mérési tapasztalataim alapján ezeket a méréseket végül teljes szekunder rövidzárral 

végeztem el és az ismétlések számát 3-ra csökkentettem.  

 

9.2.1.4  Transzformátoros üzemállapot, váltakozóáramú állandósult állapot   

Cél a szupravezető gyűrű állandósult állapotbeli váltakozóáramú aktiválási áramának 

meghatározása az eszköz transzformátoros üzemállapotában. 

A kísérlet során az eszköz transzformátoros állapotban üzemel és azt állandósult áramot kell 

meghatározni, amely érték mellett a szupravezető gyűrű 10 percig nem aktiválódik. 

Tapasztalataim alapján kijelenthető, hogy az így kapott árammal üzemelő egység hosszabb 

távon is üzemeltethető lesz.  

Ezzel a teszttel megkapható aktiválási áram – idő függvény szükséges bemenő paraméter 

egy másik önkorlátozó transzformátor tervezéséhez. 

 
9.2.1.5 Hirtelen rövidzárlati teszt terhelési állapotból  

Cél a szupravezető gyűrű aktiválási áramának meghatározása az eszköz transzformátoros 

terhelési állapotából indított zárlat esetére. 

Ez a mérési módszer jelenti az ipari körülményeknek megfelelő környezet szimulálását. A 

villamos hálózaton ilyen körülmények között fog a zárlat bekövetkezni. 

 

9.2.1.6 Egyéb megjegyzések 

 

Az önkorlátozó transzformátor szekunder oldali menetszám beállítása 28/20-s, vagyis a fő 

szekunder tekercs menetszáma 28, míg a segéd szekunder tekercs menetszáma 20. A 

kisméretű modellnél bevezetett mélylimitáció az egységnél is elérhető, mert a menetszám 

kialakításokat kérésemre több megcsapolással alakították ki. Például egy 14/28-as menetszám 
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kombináció beállításánál vizsgálható az eszköz működése mélylimitációban. 
 

9.3 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS TÍPUS ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR MÉRÉSI EREDMÉNYEI 
 

Az elő-prototípus egység kísérleti vizsgálata során az előbbi fejezetben ismertetett mérési 

tervet követve több ezer mérést végeztem el. Ezek közül csak a legfontosabbak eredményét 

kívánom itt bemutatni. 

 

9.3.1 AZ EGYSÉG ÜRESJÁRÁSI KARAKTERISZTIKÁJA  
 

Az elő-prototípus egység üresjárási mérése során csak a 364 menetes primer tekercset 

gerjesztettem, a szekunder oldalt nyitva hagytam. A mérés eredményét a 129. ábra mutatja. 

 

 
129. ábra. Az elő-prototípus egység üresjárási karakterisztikája, Npri=364 

 

Az eredményből látható, hogy a névleges feszültségen (1400 V) az eszköz 3,07 A-t vesz fel, 

ami a névleges áram (14,28 A) 28,5%-a, ami meglehetősen nagy érték. Ez abból adódik, hogy 

a vasmag ablak mérete túlságosan nagy. Sajnos ez az áramérték nagyban befolyásolja a 

szupravezető gyűrű gerjesztését is. 

 

9.3.2 A KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT SZUPRAVEZETŐ GYŰRŰK 
A kísérletek során felhasznált gyűrűket két nagy csoportba lehet osztani: a mechanikailag és 

termikusan stabilizált (130. ábra, a) és a nem stabilizált (130. ábra, b). 

A mechanikus stabilizálás azt jelenti, hogy a szupravezető gyűrű belső és külső felületét 

szénszálas illetve üvegszálas réteggel vonják be, a termikus stabilizálásnál 5 darab, egymástól 

72 fokra elhelyezett acéldarabot tesznek a bevonó réteg és a gyűrű külső fala közé úgy, hogy a 

fém daraboknál a gyűrű falvastagságát 5 mm-ről 3-ra csökkentik. Az elhelyezett betétek 

száma és pozíciója gyűrű gyártó tesztjeiből alakult ki. 

A mechanikus stabilizálás azt segíti elő, hogy zárlat esetén a gyűrűben fellépő erőhatások 

ne repesszék meg a gyűrűt. Sajnos a kisméretű modellen végzett kísérletek során 

megtapasztaltam ezt a jelenséget, amit a gyártónak jeleztem is. Viszont ez a bevonat nem 

segíti a hőátadást a szupravezető gyűrű és a hűtőközeg között, inkább rontja azt. Emiatt több 

szupravezető gyűrű „megégett” (130. ábra, c).  

Ezek az égések a szupravezető gyűrű hotspotjánál alakulnak ki, viszont ezeknek a helye 

nem ismert. Annak érdekében, hogy tudjuk ezeket a hotspotokat kezelni, koordinálni kell az 

átmenetek helyeit. Ezt úgy hozták létre, hogy a gyűrű falvastagságát lecsökkentették, mivel ha 
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homogénnek tételezzük fel a kritikus áramsűrűség értékét a gyűrűben, akkor az áramút 

keresztmetszetének csökkentésével ott csökkenni fog a kritikus áram és várhatóan ott fog a 

gyűrű átbilleni. Ezzel pedig lokalizálható lesz a hotspot és tudjuk, hogy várhatóan itt fog a 

meleg termelődni. Ha az itt keletkező meleget el tudjuk innen szállítani és tudjuk hűteni a 

hotspotot, akkor megoldódik az „égés” problémája. A meleg elvitelére ill. a hűtés bevitelére 

egy 2 mm vastag acéllapot helyezett el a gyártó a gyűrű keresztmetszet csökkentésének a 

helyén a fent leírt módon. Így termikusan is stabilizálódik a szupravezető gyűrű. 

A szupravezető gyűrűk adatait a 13. táblázat mutatja. 
 

   
                                a)                             b)                              c) 

130. ábra. A mechanikusan és termikusan stabilizált (a) és stabilizálatlan (b), illetve az „égett” (c) 

szupravezető gyűrű 

 

Szupravezető 

gyűrű száma 

Stabilizáló anyag 

FRP: üvegszálas 

CFK: szénszálas 

Max. gerjesztés 

[Amenet], 

 5 perc 

Fal 

vastagság 

[mm] 

35.007 FRP / CFK 3000 5,45 

35.016 FRP / CFK 3780 5,88 

35.019 FRP / CFK 3480 5,3 

35.009 FRP / FRP 3000 5,65 

35.006 FRP / FRP 3660 6 

35.013 FRP / FRP 3360 5,5 

35.012A FRP+sönt / FRP 1170 3 

43.023A FRP+sönt / FRP 1200 3 

13. táblázat A 200 mm átmérőjű szupravezető gyűrűk gyártói adatai 

9.3.3 VASMENTES TEKERCSEN MÉRT KRITIKUS ÁRAM 
 

A vasmentes tekercsen elvégzendő mérésekhez egy 600 menetes szén- és üvegszálas 

anyagú csévetesttel rendelkező vasmentes tekercset és egy hozzá illeszkedő tartályt 

készíttettem. A tekercs rézhuzalában kb. 20 A/mm
2
-t engedek meg, mert üzem közben 

folyékony nitrogénben fog hűlni a tekercs. A tekercset a szupravezető gyűrű külső falára lehet 

ráhúzni, a csévetest vastagsága 2 mm, hogy minél jobb mágneses csatolás legyen a gyűrű és a 

tekercs között. (131. ábra)  

 

 
131. ábra. A 600 menetes vasmentes tekercs 
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A kísérlet során először a tartályt töltöttem fel folyékony nitrogénnel, majd ebbe tettem bele 

a szupravezető gyűrűt a vasmentes tekerccsel. A mérések során azt a gerjesztést határoztam 

meg, amit a gyűrű 5 percig kibír. 

 

9.3.3.1 Nem stabilizált gyűrű 

A szupravezető gyűrűket először egy statikus áramkorlátozó mérésnek megfelelő 

vizsgálatnak vetettem alá. A mérési eredményeket a 132. ábra mutatja. 

 

  
132. ábra. A#35.006-os szupravezető gyűrű vasmentes tekerccsel végzett statikus mérésének eredményei 

A két görbe különbsége abból adódik, hogy a bal oldali görbét alacsonyabb gerjesztés 

változtatási sebességgel, míg a jobb oldalit magasabb sebességgel változtattam (két mérési 

pont közötti időtávolság: 200 ms). Ez azt jelenti, hogy a bal oldali görbe esetén a gyűrű több 

hőterhelést kapott, így a billenési árama alacsonyabb lett (4890 Amenet), mint a jobb oldalié 

(6740 Amenet), ahol kevesebb hőterhelést kapott a gyűrű. 

A tesztet elvégeztem az előírt módon is. Ennek az eredményét a 133. ábra mutatja. 

 
133. ábra. A#35.006-os szupravezető gyűrű vasmentes tekerccsel végzett mérésének eredménye 

Az előírt módon végzett méréssel 2118 Amenet gerjesztést kaptam, ami kb 60 %-a gyártó 

által megadott értéknek.  

 

9.3.3.2 Stabilizált gyűrű 

 

Stabilizált szupravezető gyűrűvel csak az 5 perces mérést végeztem el. Ennek az 

eredményét a 134. ábra mutatja. 
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134. ábra. A#35.009-es stabilizált szupravezető gyűrű vasmentes tekerccsel végzett mérésének eredménye 

Az ábrából látható, hogy az ilyenfajta gyűrűk árama alacsonyabb, mint a nem stabilizáltaké, 

mivel itt a gyűrű falvastagsága csak a 3/5-e. A gerjesztés értéke így is 1200 Amenet. 

 

9.3.4 HIRTELEN RÖVIDZÁRLATI TESZT ÜRESJÁRÁSBÓL INDÍTVA  
 

A hirtelen rövidzárási teszt során a cél az aktiválási áram meghatározása a mérési tervnek 

megfelelően. A tervnél már részleteztem, hogy ez milyen sok mérési adat felvételével jár, 

ezek közül itt csak egy nem stabilizált és egy stabilizált gyűrűvel végzett kísérleteim 

eredményét mutatom be. 

 

9.3.4.1 Nem stabilizált gyűrű 

Az elvégzett kísérletekből a 135. ábra azt mutatja, amikor a szupravezető gyűrű első 

alkalommal megszólalt. Ezt a 10. félhullámban történt, látható, hogy ott az áram csúcs értéke 

csökkent. 

 
135. ábra. A#35.006-os nem stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett hirtelen rövidzárási mérésének 

eredménye, Upri=750V, szekunder menetszámok: 28/20 

A kísérlet eredményeit foglalja össze a 136. ábra bal oldali ábrája arra az esetre, amikor a 

szekunder oldal menetszám kombinációja 28/20 volt, a jobb oldali ábrája, amikor 14/28.  
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a)                                                             b) 

136. ábra. A#35.006-os nem stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett hirtelen rövidzárási mérésének 

eredményei, szekunder menetszámok: 28/20 (a) és 14/28 (b) 

A 28/20 kombináció esetén a szupravezető gyűrű kisebb feszültség értéknél kezd el 

aktiválódni, mint a 14/28-as esetben. Ennek az a magyarázata, hogy az első esetben nagyobb 

fő-szekunder feszültség alakul ki, ami nagyobb szekunder áramot hajt keresztül a segéd 

szekunder tekercsen és így nagyobb gerjesztést hoz létre.  

A nem stabilizált gyűrűknél nagyon vigyázni kellett arra, nehogy a szupravezető gyűrűk 

megégjenek. Sajnos ez a kezdeti időszakban előfordult, ami az adott gyűrű tönkremenetelét 

okozta. 

 

9.3.4.2 Stabilizált gyűrű 

A stabilizált gyűrűk használatával a megégési problémák megszűntek, de ebben szerintem 

annak is része volt, hogy addigra nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem a kísérletekkel és szinte 

„éreztem”, hogy meddig lehet elmenni. 

Az egy darab stabilizált gyűrűvel végzett kísérleteim egy nagyon szép eredményét mutatja a 

137. ábra.  

 
137. ábra. A#43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett hirtelen rövidzárási mérésének 

eredményei, Upri=1400V, szekunder menetszámok: 28/20  

Az ábra egy nagyon szép áramkorlátozási jelenséget mutat, ami már az első áramcsúcsnál 

jelentkezik, de klasszikus áram alak törést csak a harmadik félperiódusban látunk. 

A #43.023-as stabilizált gyűrűvel is több menetszám kombinációban és különböző primer 
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feszültségeknél végeztem el kísérleteket.  

 
Primer feszültség 

Szek. Menetsz. k: 28-20 Szek. Menetsz. k: 28-28 Szek. Menetsz. k: 14-28 

500V 300V 500V 

600V 400V 600V 

700V 500V 700V 

800V 600V 800V 

900V 700V 900V 

1000V 800V 1000V 

1100V 900V 1050V 

1200V 1000V 1100V 

1300V 1100V 1200V 

1400V 1200V 1300V 

 1300V 1400V 

 1400V 1500V 

  1600V 

 

14-28-as menetszám kombinációval végzett méréseknél azt tapasztaltam, hogy a zárlati 

vizsgálat után a teljes primer gerjesztést meg kellett szakítani, mert a szupravezető gyűrű 

beragadási tulajdonságot mutatott. Ez érthető, mivel a mélylimitációban zárlat esetén a 

szekunder oldalon közel zérus feszültség jön létre, ami az eszközt kvázi üresjárási állapotába 

viszi. Ilyenkor a szupravezető gyűrű olyan nagy gerjesztést kap, ami miatt nem tud visszatérni 

a szupravezetési állapotába. 

 

Annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a független zárlati áramot, olyan kialakítást 

kell létrehozni, amikor az egység áramkorlátozó része nem aktiválódik. Ezt legalább kétféle 

képpen lehet kivitelezni:  

 egy jóval nagyobb kritikus árammal rendelkező szupravezető gyűrűt helyezek el 

vagy 

 egy rézből készült gyűrűt helyezek el a szupravezető gyűrű helyett. 

Én a rézgyűrűs megoldást választottam, mivel a rendelkezésemre álló gyűrűk közül egyik 

sem rendelkezett nagyságrenddel nagyobb kritikus árammal. 

A független zárlati árammal és a többféle menetszám kombinációval előálló primer 

áramokat mutatja a 138. ábra. 

 
138. ábra. A#43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett hirtelen rövidzárási mérésének primer 

áramokra nézett eredményei, Upri=1400V 
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A szekunder áramokra vonatkozó eredmény a 139. ábra mutatja. 

 

 
139. ábra. A#43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett hirtelen rövidzárási mérésének 

szekunder áramok viszonylagos egységére nézett eredményei, Upri=1400V 

 

Ebből az ábrából látható igazán, hogy a szupravezető gyűrű már az első félhullámban 

korlátoz. 

 

9.3.5 TRANSZFORMÁTOROS ÜZEMÁLLAPOT, VÁLTAKOZÓÁRAMÚ ÁLLANDÓSULT ÁLLAPOT  
 

Az önkorlátozó transzformátor működési idejének nagy részét ebben az állapotban fogja 

tölteni. Emiatt nem mellékes ennek az üzemállapotnak a vizsgálata. A kezdeti mérések során 

több probléma is felmerült, például a terhelésnek használt ellenállásszekrény akkor éri el az 

üzemi állapotát, amikor az ellenállás szeletek már vörösen izzanak. A felmelegedéshez 

viszont idő kell, ami nem eshet az éles teszt időtartamára, mert akkor nem valós eredményt 

kapunk. Ezért például ezt az ellenállás szekrényt elő kellett melegíteni, amihez úgy kellett 

átalakítanom a mérőrendszert, hogy az akkor folyó az önkorlátozó transzformátorba még be 

nem kapcsolt szekunder áramot is mérni tudjam. 

 

9.3.5.1 Nem stabilizált gyűrű 

 

Ebben a részben 3 nem stabilizált gyűrűvel végzett mérést mutatok meg, mert csak ezekkel 

volt elérhető az, hogy a névleges feszültséghez közeli tartományban működjön az egység. 

(140. ábra) 
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140. ábra. A#36.006, #36.007 és a #36.0019-es nem stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett 

transzformátoros üzemállapot eredménye, Upri=912V 

 

A három gyűrűvel felszerelt egységet sikerült a névleges feszültség felett is kimérni. (141. 

ábra) 

 

 
141. ábra. A#36.006, #36.007 és a #36.0019-es nem stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett 

transzformátoros üzemállapot eredménye, Upri=1422V 

 

A fenti két ábrából látható, hogy a primer gerjesztés növelésére csökkent a transzformátoros 

üzemben eltöltött idő.  

Ha ábrázoljuk az aktiválási időt a szekunder oldalon folyó áram függvényében, akkor 

értékes információt kapunk a későbbi egységek tervezésére vonatkozóan. A továbbiakban 

csak ezeket a görbéket közlöm. 
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142. ábra. A#36.006-os nem stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett transzformátoros üzemállapot 

eredménye 

A #36.006-os szupravezetőre kapott eredményt a 142. ábra mutatja. Ebből az ábrából 

látható igazán, hogy a bizmut alapú szupravezető gyűrűkre meg lehet állapítani egy termikus 

határáramot. Ezen érték alatt üzemeltetve az önkorlátozó transzformátort, az várhatóan hosszú 

ideig üzemképes marad, mivel a mérési pontokra húzott görbe szinte függőleges irányban 

folytatódik. Ez igazolja azt a becslésemet, hogy ha az egység 10 percet tud transzformátoros 

üzemállapotban működni, akkor várhatóan egy kb 5-10%-kal alacsonyabb értékkel már 

üzemképes marad.  

Ez az érték bemenő paraméter egy másik önkorlátozó egység tervezéséhez. Természetesen 

tervezéskor nem szabad ezt az értéket névleges áramnak beállítani, mert akkor bármiféle 

túláram rögtön aktiválódást eredményezne. Tervezési tapasztalataim szerint általában ennek 

az értéknek a felére érdemes a névleges értéket beállítani. 

 

9.3.5.2 Stabilizált gyűrű 

 

Stabilizált gyűrűk esetében kisebb termikus határáram értékeket várunk, mert az általam 

használt szupravezető gyűrűk esetében a keresztmetszetet csökkentették, ami kritikus áram 

csökkenéséhez vezet.  

A 143. ábra mutatja a 43.023-as gyűrű áramainak alakulását. Amint vártam, az értékek 

alacsonyabbak bár nem csökkent a 60 %-ra. 

 
143. ábra. A#43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűvel végzett transzformátoros üzemállapot 

eredménye 

Amennyiben több gyűrűt helyezünk el, a határáram értéke nő, de nem arányosan a gyűrűk 

számával (144. ábra). A mérési tapasztalataim szerint általában az a várható eredő áram kb. 85 
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%-a jelenik meg a kísérletek szerint. Ez amiatt alakul ki, hogy a gyűrűk egymásra hatásával 

megbontják a mágneses mező eloszlását és ez csökkenti a gyűrű kritikus áramát. Ezenkívül, a 

kialakuló eredő áramot az is befolyásolja, hogy a vizsgált gyűrűk aktiválási áram értékei 

milyen közel vannak egymáshoz. Ha közel vannak, akkor a fenti állítás igaz, ha távol vannak, 

akkor előállhat az a helyzet, hogy a legkisebb aktiválási áramértékű gyűrű nem is vesz részt 

az üzemben. 
 

 
144. ábra. A#36.012 és #43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűkkel végzett transzformátoros 

üzemállapot eredménye 

 

9.3.6 HIRTELEN RÖVIDZÁRLATI TESZT TERHELÉSI ÁLLAPOTBÓL  
 

Ahogy korábban is írtam már ez a teszt mutatja az önkorlátozó transzformátor valós 

körülmények közötti működését. 

Ezt a mérést csak azon a primer gerjesztésen végeztem el, ahol az egység legalább 10 percig 

működni tudott transzformátoros üzemállapotban. A nem stabilizált gyűrűk kímélése miatt ezt 

a tesztet nem végeztem el ezekkel a gyűrűkkel, csak a stabilizáltakkal.  

A 145. ábra mutatja a 2 stabilizált gyűrűvel elvégzett mérés eredményét. A rövidzárlati 

mérés előtt az egységet 10 percig transzformátoros állapotban üzemeltettem. 

 
145. ábra. A#36.012 és #43.023-as stabilizált szupravezető gyűrűkkel végzett transzformátoros állapotból 

indított hirtelen rövidzárlat eredménye 
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A fenti ábra szekunder áram a 7. félhullámban elkezd csökkenni, vagyis az önkorlátozó 

transzformátor képes transzformátoros állapotból indított hirtelen rövidzárlat fogadására. 

 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Ebben a fejezetben bemutattam, hogy bizmut alapú nagy átmérőjű szupravezető gyűrűnek 

meg lehet határozni a különböző áramait: a termikus határáramát és a hirtelen rövidzárkor 

fellépő aktiválási áramát. Ez a két legfontosabb paraméter egy önkorlátozó transzformátor 

tervezéséhez és ezek szolgálnak bemenő tényezőnek.  

A kísérleti munka bebizonyította, hogy az önkorlátozó transzformátor képes 

transzformátoros állapotban üzemelni és hirtelen rövidzár esetén az áramot 5 teljes hullámon 

keresztül korlátozni. Megmutattam, hogy a független zárlati áramhoz képest milyen mértékű 

korlátozás érhető el. 

 

A kísérleti munkám eredményeként megállapítható, hogy az aktiválási áram a következő 

tényezőktől függ: 

 Anyagi paraméterek, 

 A gyűrű homogenitása, 

 Mágneses diffúzió (a gyűrű falvastagságától és fajlagos ellenállásától függ), 

 Termikus diffúzió, 

 A mágneses tértől függő kritikus áram (sűrűség), 

 Áram meredekség, 

 a gyűrűben keletkező váltakozóáramú veszteség, 

 a gyűrűben levő szuperáramok relaxációja, 

 A gyűrű flux creep és flux flow tulajdonsága, 

 A gyűrű falán belüli áram eloszlás, 

 az E-J karakterisztika n tényezője, 

o a kritikus és a billenési áram közötti különbséget eredményezi, az utóbbi 

nagyobb a kritikus értéknél 

 

A kísérleti eredményekből a következő megfontolásokat lehet megfogalmazni a pilot plant 

egység tervezéséhez: 

 A 28/20-ashoz tartozó mágneskört (általánosságban, amikor a szekunder menetszám 

kombináció nagyobb 1-nél) módosítani javasolt: a korlátozó állapotban a gyűrűs 

oszlop telítésbe megy.  

 Nincs mérési eredményünk a 28/20 konfigurációból a visszatérési folyamatra 

vonatkozólag: a lekapcsolás szükséges vagy elégséges. Az 5 periódusos zárlat során 

nem volt elérhető, hogy az állandósult rövidzárási áram kialakuljon.  

 Az alacsony illetve a mély limitáció esetén a primer oldal lekapcsolása a hálózatról 

szükséges. Feltehetőleg, amikor a szekunder oldal menetszám-kombinációja 1, az 

árammegszakítás nem szükséges.  

 A mély limitáció esetén magasabb gyűrű áram szükséges, de talán a gyűrűk mérete 

vagy a gyűrűk száma nem lesz túl magas: az alacsonyabb mágneses térben 

magasabb a Jc. 

 Kis gyűrűvel elvégzett vasmentes és vasmagos kísérletek a nagy gyűrűvel az elő-

prototípus egységen kimért tartam függést mutatják. A vasmentes aktiválási áram 
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20-40%-kal volt magasabb, mint a másik, az 1 kVA-s modellen, a gerjesztő 

feszültségtől függően.  

 A vasmentes és vasmagos környezetben mért szórt mező ugyanazon gyűrű és 

tekercs esetén azt mutatták, hogy a szórt mező a vasmagos környezetben magasabb. 

Ez fontos lehet a pilot plant egység esetén, mivel ott a szupravezető gyűrűk és a 

segéd szekunder tekercs egy térben lesznek elhelyezve. 

 A 2D-s szimulációink kimutatták, hogy az elő-prototípus egység geometriája esetén 

a szórt mező radiális komponense meglehetősen magas (néhány tíz mT), ami miatt a 

kritikus áram értéke lecsökken, esetleg nullával lesz egyenlő.  

 Az eredmények analizálása során felmerült, hogy a szekunder áram és a gyűrű 

árama közötti különbség a relatíve magas üresjárási áramnak köszönhető, amit a 

felső járom tompa illesztése okoz.  

 Az alacsony váltakozóáramú állandósult állapotbeli aktiválási áramérték okai 

lehetnek: 

o szupravezetős tulajdonságok degradálása a termikus ciklusok (törés) miatt, 

amit az újramérések során tapasztaltunk; 

o a segéd szekunder tekercs mágneses terének hatása a kritikus áramra és a 

váltakozóáramú veszteségre.; 

o különböző csatolási tényező km ( a gyűrűben folyó áram Igy = km*Itek, Itek 

a tekercsben folyó áram). A vasmagos környezetben ez a tényező 

meglehetősen nagyobb, mint vasmentes esetben.  

o többlet mágneses fluxus halad keresztül a gyűrűn a primer és a fő szekunder 

tekercsen folyó áram miatt.  

 Következésképp: 

o a tekercsek mágneses csatolása nem ideális és a mágneses fluxus része nem 

kompenzált; 

o az eszköz impedanciája korlátozza a szekunder áramot és a primer tekercs 

által létrehozott mágneses fluxus kompenzálása nem tökéletes. Ez a hatás a 

terheléssel nő. Egy valódi transzformátor terhelés alatti impedanciája sokkal 

kisebb, mint az üresjárási impedanciája.  

o A többlet fluxus a segéd szekunder tekercs által létrehozott fluxushoz adódik 

hozzá.  

 

Az eszközök elméleti vizsgálatai alapján tézisként az alábbi megállapítások tehetők: 

 

2.1 Magyarázatot adtam a fizikai irodalmi háttér alapján az önkorlátozó transzformátor 

működésére a szupravezető gyűrű mágneses és termikus diffúziójának ismeretében [72]. 

 

2.2 Megállapítottam, hogy a termikusan nem stabilizált 200 mm átmérőjű BSCCO-2212 

szupravezető gyűrű nem képes károsodás nélkül 5 periódus alatt villamos szempontból 

„kinyitni”, azaz teljesen normál vezetési állapotba kerülni [70, 71, 72]. 

 

2.3 Megmutattam, hogy a nagy átmérőjű BSCCO-2212 stabilizált szupravezető gyűrű 

statikus és dinamikus aktiválási áram értékét a gyűrű homogenitása, a mágneses- és 

hődiffúziója, az áram felfutás sebessége befolyásolja és ezek szignifikánsan eltérhetnek 

egymástól. A hatásokat és az eltéréseket a 200 mm átmérőjű szupravezető gyűrű 

mérésével igazoltam [72]. 
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2.4 Meghatároztam a mechanikailag és termikusan stabilizált szupravezető gyűrűk 

váltakozóáramú statikus aktiválási (quench) áramának megállapításának módszerét. Ezt 

konkrétan a 200 mm átmérőjű BSCCO-2212 szupravezető gyűrűk esetén mérésekkel is 

igazoltam [71,72]. 

 

Az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor kísérleti vizsgálatai alapján 

tézisként az alábbi megállapítások tehetők: 

 

3.1 Igazoltam, hogy a mechanikailag és termikusan stabilizált szupravezető gyűrű alkalmas 

osztott szekunder tekercselésű magashőmérsékletű szupravezetős önkorlátozó 

transzformátorban félperióduson belüli aktiválásra és 5 periódusnál nem hosszabb 

zárlatok korlátozására, amelyet több konkrét gyűrűre vonatkozóan (ø 100 mm, ø 200 mm) 

kísérletileg igazoltam [70, 71, 72]. 

 

3.2 Igazoltam, hogy egy megfelelően méretezett, mechanikailag és termikusan stabilizált 

szupravezető gyűrű alkalmas osztott szekunder tekercselésű magashőmérsékletű 

szupravezetős önkorlátozó transzformátorban állandósult állapotbeli használatra. Ezt 

konkrétan több gyűrűre vonatkozóan (ø 100 mm, ø 200 mm) kísérletileg igazoltam [70, 

71, 72]. 

 

3.3 Megállapítottam, hogy az önkorlátozó transzformátor szekunder oldalán beállított mély 

korlátozási esetben a szupravezető gyűrű zárlat után nem képes szupravezetési 

állapotába visszatérni [70, 72]. 

 

3.4 Igazoltam, hogy az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor 

tervezésekor a lehető legkisebb üresjárási áramra kell törekedni [70, 72]. 
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10 A PILOT PLANT EGYSÉG TERVEZÉSE ÉS MEGÉPÍTÉSE 
 

10.1 BEVEZETÉS 
 

Az elő-prototípuson elvégzett kísérletek alapján megállapítottam, hogy az eszköznek 

különböző aktiválási áramokat kell megállapítani: transzformátoros aktiválási áram, hirtelen 

rövidzárkor fellépő aktiválási áram. Ezek és az előző fejezet végén összefoglalt egyéb 

tulajdonságok határozzák meg a működést. Az elő-ptototípushoz készített főtervi méretező 

eljárásomat, az így szerzett tudásommal kiegészítettem. Ennek alapján módosítottam a főtervi 

tervezési eljárást.  

Az elő-prototípus szekunder tekercselése rézből készült, viszont a pilot plant egység 

szekunder oldala szupravezető huzalból. A nagyméretű szupravezető huzal tulajdonságainak 

érdekében a gyártó teszttekercset készített. 

A kitűzött tudományos célok: 

 Szupravezető huzalból készült teszttekercs aktiválási áramának meghatározása, 

 Szupravezető huzalból készült tekercselés mágneses tér függése miatt kialakuló 

kritikus áram csökkenésének meghatározása, a csökkenés kiküszöbölése, 

 A pilot plant egység főtervi méretének meghatározása. 

 

A tudományos célok elérése érdekében a teszttekercseket egyenáramú és váltakozóáramú 

méréseknek kívántam alávetni, ahol a különböző aktiválási áramokat kívántam meghatározni. 

A tekercsek térfüggéséből adódó kritikus áram csökkenést végeselemes szimuláció 

módszerével végeztem el, hogy a szupravezető huzalból készült tekercs környezetében fellépő 

mágneses mezőket meg tudjam vizsgálni. Ennek során fluxus terelő gyűrűket alkalmaztam, a 

mágneses tér formálása érdekében. 

A főterv elkészítése után az előkészítésben a partnerek szerepe reflektív volt. A 

komponensek gyártói megadták az általuk készítendő alkatrészek specifikációját, ami alapján 

az előzetes főtervet elkészíthettem. Ezután a partnerektől jött visszajelzések és a velük 

folytatott megbeszélések alapján készítettem egy újabb főtervet. A folyamat is mutatja, hogy 

ez egy iteráció volt, melyben előtérben tartottam a korábban szerzett tudományos 

eredményeket. 

Meghatározásra kerültek a modell végleges méretei. A modell legyártásra került, a végső 

összeszerelés a Villamos Energetika Tanszéken történt. 

 

10.2 AZ EGYSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
 

Az elő-prototípus egység tervezésekor és mérésekor szerzett tapasztalataim alapján 

nekifogtam egy pilot plant önkorlátozó egység tervezésének. Célom volt egy olyan egység 

tervezése, amely mind transzformátoros, mind korlátozó üzemállapotban megfelelően 

működik és az elő-prototípus egységnél megismert hibákat minél jobban kiküszöböli. 

Figyelembe kellett venni, hogy a felhasználandó szupravezető gyűrű különféle aktiválási 

áramokkal rendelkezik, amelyet különbözőképpen kell meghatározni egy egyszerű validáló 

eljárásból. Egyszerű validáló eljárásnak hívom a szupravezető gyűrű vasmentes tekercsben 

való váltakozóáramon történő kimérését. Ez alapján meghatározható egy vasmentes aktiválási 
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áram. A kísérleti eredmények azt bizonyították be, hogy ezen értéknél kb. 2,5-szer nagyobb 

egy vasmagon elhelyezett gyűrű hirtelen rövidzárlati árama és kb. 3-szor kisebb, ha 

transzformátoros üzemállapotban használjuk a szupravezető gyűrűt. Ez utóbbit nevezem 

termikus határáramnak.  

Nagyon fontos látni, hogy én nem a gyártók által megadott egyenáramú kritikus áramot 

használom fel. Ennek több oka is van: egyrészt egyenáramon történik a mérés, ami általában 

nem felel meg egy vasmaggal rendelkező erősáramú alkalmazásnak (kivéve pl. egy 

szinkrongép gerjesztő tekercse). Másrészt az egyenáramon meghatározott kritikus áram az 

1µV/cm-es térerősségnél fellépő áramérték, ez egy ilyen ipari berendezésnél nem 

alkalmazható. 

Az aktválási áram mind a rövidzári, mind a transzformátoros esetben függ az önkorlátozó 

transzformátor konfigurációjától, ami több tényezőnek is köszönhető: 

 a kritikus áram mágneses tértől való függése, 

 az üresjárási áram értéke, 

 a mágneses és termikus diffúziós időállandó. 

 

A fentieken túl fontos változás volt az elő-prototípus egységhez képest, hogy a szekunder 

tekercselés bizmut alapú szupravezető huzalból készült. Korábbról csak egy 1 kVA-s 

egységben kimért tekercsrendszerről volt tapasztalatom, ilyen nagyobb méretű tekercsekről 

nem. Emiatt a szupravezető huzal gyártóval abban állapodtunk meg, hogy a rendelkezésünkre 

bocsát teszttekercseket a tervezéshez szükséges információk megszerzése érdekében. A 

gyártónak annyira tetszett a gondolat, hogy 3 db tekercset küldött különböző elrendezésekkel.  

Mivel a szekunder oldal szupravezető huzalból készült, ezért meg kellett oldani mindkét 

tekercs hűtését is. Több megoldás is szóba került: 

 a teljes egység legyen folyékony nitrogén fürdőbe merítve, 

 a vasmag ne legyen lehűtve, csak a szélső és a középső oszlopon elhelyezett, 

szupravezető alkatrészek egy babapiskóta alakú kriosztátban, 

 két különálló tartály legyen a két oszlopnak. 

A közös fürdő ötlete azért merül fel, mert a két szupravezető huzalból készült tekercset 

villamosan össze kell kötni és így az összekötést nem kellene külön hűteni. Meglátásom 

szerint a közös fürdő ötlete ipari alkalmazások esetén lesz életképes, kísérleti vizsgálatoknál 

nem. A laboratóriumi kísérletek miatt figyelembe kell venni, hogy az eszköz nem folyamatos 

üzemű, és az időszakos üzemeltetés során az alkatrészeket ki-be kell emelni, a berendezés 

szét- és össze kell szerelni. A folyékony nitrogénban való szerelés sajnos még nem megoldott 

nálunk, ezért a két-tartályos megoldás mellett döntöttünk. Az összeköttetés elkészítése 

érdekében a huzalgyártó céggel abban maradtam, hogy a tekercsek kivezetéseit rézhuzalból 

készítik el és a két tekercs összekötését a tartályokon kívül oldom meg. Igaz ezzel 

megnövelem a kriosztátok folyékony nitrogén fogyasztását a rézhuzalon bevitt hő miatt, de ez 

egy kísérleti eszköz esetén még elfogadható.  

A középső oszlopon elhelyezendő kriosztát miatt felmerült az az ötlet is, hogy a primer 

tekercs is legyen lehűtve a kriosztátban. Ezt végül elvetettük, mert a primer tekercsben 

keletkező hőveszteség nagy mértékben megnövelte volna a kriosztát méretét.  

Fent említettem, hogy a szupravezető gyűrűt befolyásolja a vasmag üresjárási árama. Emiatt 

és az iparban használt megoldások miatt is fontolóra vettük azt, hogy a vasmag felső járma ne 

tompa illesztéssel, hanem a lemezek összefűzésével legyen kialakítva. Ez a laboratóriumi 

körülmények, az időszakos üzem és az eszköz kísérleti jellege miatt nem valósult meg, hanem 

maradt a többi egységnél is használt tompa illesztés. Felmerültek olyan esetek, hogy ne egy 

síkban érintkezzenek a felületek, de ezek a megoldások várhatóan többlet légrést vittek volna 

be a vasmagba. A vasmag gyártóval való konzultáció során abban maradtunk, hogy a három 

oszlopos vasmag oszlopainak felső végét a lehető legjobban egy síkban alakítják ki, ugyanígy 
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a felső járom alsó felületét is.  

Még visszatérek a szupravezető gyűrű problémájához. A konzorciumi tervek szerint a pilot 

plant egység 300 mm átmérőjű bizmut alapú szupravezetős gyűrűvel készült volna. Sajnos a 

szupravezető gyűrű gyártója nem tudott megfelelő kémiai és fizikai stabilitású gyűrűt 

előállítani, noha a fejlesztésbe tetemes anyagi forrásokat invesztáltak. Így a 200 mm átmérőjű 

gyűrűvel kellett a terveket elkészíteni. Szerencsére az elő-prototípus egységgel végzett 

kísérletekből azt az eredményt kaptam, hogy a szupravezető gyűrű nem nyit ki teljesen (nem 

megy át teljes egészében normál állapotba a gyűrű). Ez azt jelenti, hogy a korlátozási 

állapotban nem szükséges, hogy a gyűrűs oszlop keresztmetszete megegyezzen a középső 

oszlopéval, mivel a gyűrű úgy sem engedné az oszlop teljes kihasználását.  

A fenti meggondolások és eredmények alapján állt össze, az a vasmag konstrukció, hogy a 

középső és a vakoszlop keresztmetszete egyezzen meg, a gyűrűs oszlopé pedig maradhat a 

gyűrű által megszabott értékű. Megjegyzem, hogy az előbbi mondat kijelentéséhez több éves 

munkámra, tapasztalatra, kísérletezésre, elméleti fejtegetésre volt szükség. 

A vasmag magasságát alapvetően a szupravezető gyűrűk száma határozza meg, mert az 

ezekhez szükséges kriosztát mérete magasabb, mint a szükséges vasmag magassága. 

A fent leírtak alapján elkészítettem egy előzetes főtervet egy pilot plant egységre.  

 

A főbb elvek a pilot plant tervének kialakítására: 

 három oszlopos vasmag, 

 a gyűrűs oszlop keresztmetszete kisebb, mint a másik kettőé, 

 alacsony mágnesezési áram, 

 két különálló hűtőtartály. 

 

A mellékletben szereplő általam elkészített számítási módszer alapján megszerkesztett 

egyik előd modellt mutatja a 146. ábra. Itt a primer tekercs még a középső oszlop 

kriosztátjában szerepel.  

 

 
146. ábra. A pilot plant egység egyik első főtervi rajza 

 

Ebben még a kisméretű modellben használt szupravezető huzalból készült tekercs adatai 
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voltak (7.6 fejezet). 

Az újratervezés során a szupravezető huzal gyártó által küldött teszttekercseket mértem 

meg, hogy pontosabb információval rendelkezzek erről az elemről.  

Az újabb főterv ismeretében végeselem szimulációt végeztem annak érdekében, hogy a 

szupravezető elemek környezetében fellépő mágneses tér mennyire befolyásolhatja az elem 

kritikus áramát. Ez alapján jutottam el a végül megvalósított pilot plant egység főtervi 

rajzához (159. ábra). 

 

10.3 MHS HUZALBÓL KÉSZÜLT TEKERCSEK KÍSÉRLETEI 
 

A szupravezető huzalt gyártó Bruker cég az előzetes konzultációk után három tekercset 

küldött hozzánk tesztelésre: 

1. 100 menetes szupravezető huzalból készült tekercs, 

2. 100 menetes szupravezető huzalból készült tekercs, ahol a szupravezető huzallal 

párhuzamosan egy szigetelt rézhuzalt futtattak, melynek a tekercs elején és végén voltak 

az összeköttetései, 

3. egy csévetesten három darab 100 menetes szupravezető huzalból készült tekercset 

helyeztek el. 

 

A tekercsekben felhasznált szupravezető huzal paramétereit mutatja a 14. táblázat. 

 
MHS típus EAS AgMg Bi-2223 HTS 121 

Gyártó Bruker HTS GmbH 

Kerámia mag Bi-2223 

Egy szál mátrix Ag 

Több szál mátrix AgMg 

Szalag hossza [m] 125 

Elemi szálak száma 121 

Átlagos Ic, 77 K [A] (1 μV/cm krit.) 94 

Átlagos n érték 27 

Átlagos vastagság (csupasz vezető) [mm] 0,215 

Átlagos szélesség (csupasz vezető) [mm] 3,95 

Átlagos vastagság (szigetelve) [mm] 0,295 

Átlagos szélesség (szigetelve) [mm] 4,15 

Kitöltési tényező [%] Kb. 30 

14. táblázat Az MHS huzalra a gyártó által megadott paraméterek 

A teszttekercseken a következő kísérleteket hajtottam végre: 

1. Vasmentes tekercsként egyenárammal gerjesztve felvenni az E-I görbéjét 

2. Vasmentes tekercsként váltakozóárammal gerjesztve felvenni az 5 hullámos zárlati 

görbéjét és ebből a váltakozóáramú E-I görbéjét 

3. Vasmagos környezetben elhelyezve váltakozóárammal gerjesztve felvenni az 5 

hullámos zárlati görbéjét és ebből a váltakozóáramú E-I görbéjét 

 

A vasmagos környezet az elő-prototípus önkorlátozó transzformátor vasmagját jelenti, 

mivel csak ez a vasmag rendelkezett megfelelő kriosztáttal. 

 

Az elvégzett kísérletekből itt csak az 1. tekercsen végzett méréseket mutatom be, mert ez 

kapcsolódik a legszorosabban a tervezéshez, de a mérési eredményeket összefoglaló 

táblázatokban bemutatom a többi tekerccsel kapott eredményeket is. 
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Az 1. tekercs paramétereit adja meg a 15. táblázat. 

 

Csévetest FRP 

Csévetest belső / külső átmérő  255 mm / 275 mm 

Csévetest magassága 178 mm 

Menetszám 150 

Menetszámok rétegenként 39 / 37 / 37 / 37 

Kritikus áram DC, 77K / n érték 59,2 A / 13 

15. táblázat Az 1. tekercs gyártó által megadott paraméterei 

10.3.1 EGYENÁRAMÚ MÉRÉSEK 
A tekercset folyékony nitrogén fürdőbe merítve mértem a tekercsen átfolyó áramot és a 

tekercs kapcsain eső feszültséget. A gyártó ellátta a tekercseket külön feszültségméréshez 

használatos vezeték kivezetéssel, így egy négy pontos ellenállás méréshez hasonlóan lehetett 

az E-I görbét felvenni. A kapott eredményt a 147. ábra mutatja. 

 

 
147. ábra. Az 1. tekercs egyenáramú E-I görbéje, N=150, l=125 m 

A gyártó által kimért kritikus áram (59,2 A) és az általam kimért kritikus áram (59,4 A) 

értéke nagy egyezőséget mutat, az eltérés minimális (0,34%). Ez azt mutatja, a tekercs a 

szállítás során nem sérült meg.  

A pilot plant egység tervezésekor az általam korábbról ismert 50 A-es kritikus áram értéket 

vettem figyelembe, valójában közel 60 A adódik egyenáramon, tehát a váltakozóáramon 

várható névleges érték magasabb lesz a tervezett értéknél.  

A többi tekercsen mért értékeket illetve a gyártó által megadott értékeket foglalja össze a 

16. táblázat. 
16. táblázat Az tekercs egyenáramú kritikus áramai 

 
Ikr @ Bruker [A] Ikr @ BME [A] Eltérés 

Tekercs #1 59,2 59,4 100,34% 

Tekercs #2 60,5 61,4 101,49% 

Tekercs #3 Szekció 1 47,7 47,6 99,79% 

Tekercs #3 Szekció 2 47,8 49,2 102,93% 

Tekercs #3 Szekció 3 46,9 47,4 101,07% 

17. táblázat Az tekercs egyenáramú kritikus áramai 

E-I Görbe, DC, N=150, L=125 m
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10.3.2 VÁLTAKOZÓÁRAMÚ MÉRÉSEK 
 

A váltakozóáramú mérések során vasmentes és vasmagos méréseket végeztem el, hogy így 

jobban megismerjem a villamos hálózaton való viselkedését. 

A váltakozóáramú mérések esetén létrehozandó zárlatok időtartamát 5 periódusban 

maximáltam, mert várhatóan a villamos hálózatban sem áll fenn ennél tovább a zárlat, illetve 

a szupravezető gyűrű gyártója is ennyiben maximálta a zárlatot. 

 

10.3.2.1 Vasmentes váltakozóáramú mérések 

A tekercset váltakozóárammal tápláltam meg, viszont csak a zárlat ideje alatt kapott 

gerjesztést. A zárlat előtt és után energiamentes állapotban volt. A gerjesztő áram növelésével 

elértem, hogy az első félperiódusban aktiválódjon (148. ábra), a gerjesztés további 

növelésével elérhető, hogy mindegyik félperiódusban lezajlódjon egy aktiváció (149. ábra). 

 

 
148. ábra. Az 1. vasmentes tekercs, első félperiódusbeli aktiváció, U=150V 

 

 
149. ábra. Az 1. vasmentes tekercs, minden félperiódusban aktiváció, U=190V 

 

A 149. ábra azt mutatja, hogy a vasmentes tekercs váltakozóáramú aktiválási áram 

pillanatértéke kb. 117 A, ez effektív értékben kb. 82 A, vagyis magasabb, mint az egyenáramú 

értéke. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a zárlat előtt nem volt gerjesztve a tekercs, 

így semmi előzetes melegedést nem produkált az ott folyó transzport áram. 
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10.3.2.2 Vasmagos váltakozóáramú mérések 

 

A vasmagos mérés során a valós helyzetet kívántam előidézni, ezért a vasmagos 

környezetbe helyezett tekercset 5 percen keresztül a 20 A-es gerjesztő árammal üzemeltettem. 

A 20 A-es effektív értéket a korábbi kísérleteim és a 60 A-es egyenáramú kritikus áram 

alapján állítottam be. Tapasztalataim alapján az 5 perces időtartam alatt kialakulnak a 

termikus egyensúlyok a szupravezető huzalban, a kriosztátban és a vasmagban is.  

Az 5 perc letelte után kapcsoltam rá az 5 periódus hosszúságú zárlatot. A mérési eredményt 

a 150. ábra mutatja, a felrajzolt feszültség itt is a szupravezető kapcsain mért feszültség. 

 

 
150. ábra. Az 1. vasmagos tekercs, 20 A-es terheléssel, U=502V 

Az ábráról látható, hogy a váltakozóáramú, vasmagos környezetbe helyezett tekercs 

aktiválási áram pillanatértéke kb. 105 A. Ez az érték alacsonyabb, mint a vasmentes mérésé, 

mivel a vasmagos környezetben a tekercset körbevevő mágneses térerősség eloszlás 

befolyásolja az MHS huzal kritikus áramát. 

A fenti mérési eredményből elkészíthető a vizsgált tekercs és így az áramkorlátozó eszköz 

váltakozóáramú E-I jelleggörbéje. Ilyen görbéket a gyártó nem tud előállítani, ezekre a mi 

mérési környezetünk alkalmas. Ezt az E-I görbét mutatja a 151. ábra. 

 

 
151. ábra. Az 1. szupravezető huzalos vasmagos tekercs E-I görbéje 

A görbe első szakaszában a kapcsolási tranziens is benne van. 

A kapott mérési eredmény alapján a kísérletet megismételtem 25 A-es effektív értékű 

gerjesztő árammal is. Ennek a mérési eredményét mutatja a 152. ábra. 

E-I görbe, váltakozóráamú tranziens esetén, az 1. félhullámból
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152. ábra. Az 1. vasmagos tekercs, 25 A-es terheléssel 

 

A váltakozóáramon elvégzett mérések eredményét foglalja össze a 18. táblázat az aktiválási 

és visszatérési áramokra vonatkozóan.  

A tekercsekre felrajzolható váltakozóáramú E-I görbék alapján számolható fogyasztás 

tájékoztató jellegű adatokkal szolgál a kriosztát megtervezéséhez. Ezeket az adatokat a 19. 

táblázat foglalja össze. 

 

 Aktiválási 

áram (AC) 

vasmentes 

tekercs  

[A pill.] 

Visszatérési 

áram (AC) 

vasmentes 

tekercs  

[A pill.] 

Aktiválási 

áram (AC) 

vasmagos 

tekercs  

[A pill.] 

Visszatérési 

áram (AC) 

vasmagos 

tekercs  

[A pill.] 

Tekercs #1 117 100 105 95 

Tekercs #2 118 114 108 80 

Tekercs #3 Szekció 1 90 85 100 67 

Tekercs #3 Szekció 2 90 88 105 67 

Tekercs #3 Szekció 3 172 50 80 40 

18. táblázat A tekercsek váltakozóáramú aktiválási és visszatérési áramai 

 

Névleges áram, 20A / 25A Teljesítmény [W] Teljesítmény [W/cm] Teljesítmény sűrűség [W/cm3] 

Tekercs #1 (125 m) 21 / 40 0.00168 / 0,0032 0.659 / 1,256 

Tekercs #2 (125 m) 7 / 17 0.00056 / 0,00136 0.2198 / 0,5338 

Tekercs #3 Szekció 1 (84 m) 51 / 70 0.006 / 0,00833 2.383 / 3,27 

Tekercs #3 Szekció 2 (84 m) 67 / 80 0.00797 / 0,00952 3.13 / 3,738 

Tekercs #3 Szekció 3 (84 m) 21 / 58 0.0025 / 0,0069 0.981 / 2,71 

19. táblázat A vasmagos tekercsek teljesítmény viszonyai áramai 
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10.4 A PILOT PLANT ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR VÉGES ELEMES SZIMULÁCIÓJA 
 

A véges elem szimuláció célja, hogy megvizsgáljam a szupravezető huzalból készült fő- és 

segéd szekunder tekercsek környezetében létrejövő mágneses indukció eloszlást. Már 

említettem, hogy a szupravezető huzalok kritikus árama függ az ott levő mágneses tér 

nagyságától és irányától (115. ábra).  

Mivel a huzal egy tekercset alkot, ezért elég a huzal egy kis szakaszán lecsökkennie a 

kritikus áramnak, és az egész tekercs eredő kritikus árama lecsökken.  

Várható volt, hogy a tekercsek végeinél nagyobb indukció érték fog megjelenni, ezért oda 

mindenképp szükséges fluxus terelő gyűrűket elhelyezni. 

A 20. táblázat összefoglalja az elvégzett szimulációkat, amely már egy végleges állapotot 

mutat, mivel menet közben is változtattam a vizsgálandók során aszerint, hogy milyen 

eredményt kaptam a szimulációkból. 

 

Fluxus terelő nélkül A szekunder tekercsek körül nem volt fluxus terelő,  

a szekunder tekercsek egy blokként szimulálva 

Fluxus terelővel A szekunder tekercsek alá és fölé fluxus terelő,  

a szekunder tekercsek egy blokként szimulálva 

Blokkokra osztott szekunder 

tekercsek fluxus terelő nélkül 

A szekunder tekercsek körül nem volt fluxus terelő,  

A szekunder tekercsek blokkokra osztva: fő szekunder t. 6 

blokk, a segéd szekunder t. 3 blokk a tervek szerint 

Blokkokra osztott szekunder 

tekercsek fluxus terelővel (a fő 

szekunder tekercs alatt és 

felett) 

Fluxus terelő a szekunder tekercs alatt és felett  

A szekunder tekercsek blokkokra osztva: fő szekunder t. 6 

blokk, a segéd szekunder t. 3 blokk a tervek szerint 

Blokkokra osztott szekunder 

tekercsek extra fluxus 

terelővel  

Fluxus terelő a szekuder tekercsek blokkjai között elhelyezve 

A szekunder tekercsek blokkokra osztva: fő szekunder t. 6 

blokk, a segéd szekunder t. 3 blokk a tervek szerint 

Blokkokra osztott szekunder 

tekercsek nagyobb fluxus 

terelővel  

Nagyobb fluxus terelők a szekunder tekercs alatt és felett 

A szekunder tekercsek blokkokra osztva: fő szekunder t. 6 

blokk, a segéd szekunder t. 3 blokk a tervek szerint 

20. táblázat Az elvégzett szimulációk a pilot plant eszközre 

10.4.1 A FELHASZNÁLT SZOFTVEREK 
 

A szimuláció az eszköz transzformátoros üzemállapotát elemzi különböző szoftverekkel. 

1. Multifizikális 2D-s és 3D-s kapcsolt elektro-termikus-mágneses szoftver, melyet 

Tihanyi Viktor kollégám fejleszt 

2. 2D Elektromágneses szoftver, QuickField nevű szoftver, „magnetostatic” modul 

3. 3D Elektromágneses szoftver, „AC magnetic” modul  

Én a 2. pontban említett szoftverrel végeztem a vizsgálatot, illetve koordináltam a másik 

kettő szoftverrel végzett vizsgálatokat. 
 

A szoftverek bemenő adatai 

1. QuickField: 

 Teljes gerjesztés a primer oldalon: 11760Amenet (40A x 294 menet a tervek alapján) 

 A vasmag: Steel-M19 

 Az állandósult állapotban a szupravezető anyagot paramágneses anyagként 
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szimuláltam, μr≈0. 

2. A 3D szoftverben: 

 A primer feszültség: 3500 Vcsúcs, 90 fok 

 A szekunder terhelés: 7 Ω. 
 

A rengeteg szimulációs eredmény közül én csak a végső, a megvalósított eszközön is 

használatos verziót mutatom meg, azonban a szimulációs eredményeket megadom a többi 

esetre is. 

 

10.4.2 A20X5 MM-ES FLUXUSTERELŐVEL VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 
 

A nagyobb méretű fluxus terelő azt jelenti, hogy a szimulációk elején használt 5x5 mm-es 

terelő méretét 20x5 mm méretűre növeltem, ezáltal a mágneses indukció radiális irányú 

komponense csökkenthető. A szimuláció során vizsgált konstrukciót a 153. ábra mutatja. 

 

 

153. ábra. A vizsgált konstrukció 

 

A fent megadott gerjesztéssel elvégzett szimulációk eredményét mutatják a következő 

ábrák. Az eredő indukció eloszlását a 154. ábra adja, az indukciót felbontva radiális és axiális 

komponensre, a különböző eloszlást a 155. ábra mutatja.  

Vasmag 

Primer 

tekercs 

Blokkonként rajzolt 

fő szekunder tekercs 

Blokkonként 

rajzolt segéd 

szekunder tekercs 

Fluxus terelők 
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154. ábra. Eredő mágneses indukció eloszlás a fő szekunder tekercs környezetében 

 

  

155. ábra. Radiális és axiális mágneses indukció komponensek eloszlása  

a fő szekunder tekercs környezetében 

Annak érdekében, hogy az indukció eloszlásokat számszerűleg is értékelni lehessen egy 

kontúr vonalat helyeztem el a tekercs külső átmérőjén függőlegesen. A kontúron kialakuló 

mágneses indukció értékeket végül táblázatba gyűjtöttem, az összehasonlíthatóság miatt. 

(156. ábra) 

 

Blokkonként 

rajzolt fő 

szekunder 

tekercs 

 

Primer tekercs 

B max: 

0.085 T 

Vasmag 
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156. ábra. Az elhelyezett kontúrvonal pozíciója, a radiális és axiális mágneses indukció komponensek 

eloszlása a kontúr mentén 

A kapott görbéken látható nagy értékek a fluxus terelőben fellépő indukció értékeket 

mutatja, a görbe szakadása az anyaghatárokat jelzi. 

 

10.4.2.1 Tranziens szimuláció 

Kollégám elvégzett egy zárlat szimulációját is a szoftverével. A rövidzárlatot a szekunder 

oldalon képezte. A szimuláció bemeneti adatai: primer feszültség 2500 V effektív, a 

szekunder oldali terhelés zárlat alatt 0,0001 Ω, a zárlat előtti pillanatban 1000 Ω. 

A bemutatott ábrák a zárlat utáni pillanatot mutatják. (157. ábra) 

 

  

157. ábra. A szupravezető gyűrűben (3 gyűrű egy blokként szimulálva) fellépő  

hőmérséklet eloszlás és  

a fő szekunder tekercs környezetében kialakuló indukció eloszlás a zárlat után 

 

10.5 A SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA  
 

A fejezet elején ismertetett elrendezésekre elvégzett szimulációs eredményeket foglalja 

össze a 21. táblázat. A táblázatban szereplő értékek T mértékegységűek, a szekunder tekercs 

felületéről leolvasható maximális értékek. 

 

Kontúr 

0 mm 

280 mm 

B max: 0.84 T 

B rad max: 0.73 T 

B ax max: 0.43 T 
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  Fő szekunder tekercs Segéd szekunder tekercs 

  3D 2D 2D 

BUTE 

3D 2D 2D 

BUTE 

Fluxus terelő nélkül Abszolút érték 0.1 0.14 0.1 0.016 0.02 0.02 

Radiális komponens / Bx 0.138 0.125  0.017 0.01  

Axiális komponens / By 0.079 0.105  0.015 0.014  

Fluxus terelővel Abszolút érték 0.11 0.12  - 0.05  

Radiális komponens / Bx 0.11 0.09  - 0.05  

Axiális komponens / By 0.11 0.11  - 0.04  

Blokkokra osztott 

szekunder tekercsek 

fluxus terelő nélkül 

Abszolút érték - 0.112  - 0.045  

Radiális komponens / Bx - 0.1  - 0.015  

Axiális komponens / By - 0.085  - 0.044  

Blokkokra osztott 

szekunder tekercsek 

fluxus terelővel (a fő 

szekunder tekercs 

alatt és felett) 

Abszolút érték - 0.14  - 0.05  

Radiális komponens / Bx - 0.07  - 0.013  

Axiális komponens / By - 0.09  - 0.025  

Blokkokra osztott 

szekunder tekercsek 

extra fluxus terelővel  

Abszolút érték - 0.165   0.029  

Radiális komponens / Bx - 0.155   0.015  

Axiális komponens / By - 0.09   0.024  

Blokkokra osztott 

szekunder tekercsek 

nagyobb fluxus 

terelővel  

Abszolút érték - 0.085   0.029  

Radiális komponens / Bx - 0.08   0.015

5 

 

Axiális komponens / By - 0.07   0.015  

21. táblázat Az elvégzett szimulációk eredménye transzformátoros üzemállapotra 

A táblázatból kiolvasható, hogy a fluxus terelő használatával a fő szekunder tekercs 

környezetében az indukció értéke 60-70%-ra csökkenthető, így a kritikus áram értéke 20 %-

kal magasabb értéken tartható (115. ábra). 

A tranziens állapotban kialakuló indukció értékek, az üzem szempontjából nem játszanak 

nagy szerepet, mivel ha a szupravezető huzal kibillen, akkor az ezüst mátrix veszi át a 

villamos vezetés szerepét a zárlat megszűntéig.  
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10.6 A GYÁRTÁSRA ELŐKÉSZÍTETT PILOT PLANT ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR  
 

Az elvégzett szimulációs eredményeképpen beterveztem egy-egy 20x5 mm méretű fluxus 

terelő gyűrűt, mely igazából egy vasmag lemezből feltekert gyűrű szabad végekkel. 

A tesztelésre kapott szupravezető gyűrű mérési eredménye alapján úgy döntöttem, hogy a 

korábban tervezett 3 db helyett 4 db-ra lesz szükség. Emiatt a kriosztát terveit is módosítani 

kellett. A kisebb kriosztát tartalmazza a 4 darab gyűrűt és a szupravezető huzalos segéd 

szekunder tekercset, a nagyobbik kriosztát a fő szekunder tekercset foglalja magában, a külső 

felületére a primer tekercset helyezik el. (158. ábra)  

 

  
158. ábra. A 4 szupravezető gyűrű magasságának megfelelő kriosztátok, és  

a primer tekercs elhelyezése 

A fenti módosításokkal elkészítettem a pilot plant egység főtervét (159. ábra). Az adatok 

ismeretében helyesebb 50 kVA-s egységnek hívni, mert a rendelkezésre álló szupravezető 

gyűrű információk alapján ennél nagyobb teljesítmény nem érhető el. A 22. táblázat mutatja a 

tervező programommal kiszámolt elérhető teljesítmények értékét, a b a szupravezető gyűrű 

kritikus és normál/üzemi áramának hányadosát mutatja, a k faktor a szupravezetők számát. 

 

b 
 

k 

  2 
3 4 

1,3333   

Ikr 

1000 A 
  25 kVA   33.3 kVA 

37.5 kVA   50 kW   

1500A 
  37.5 kVA   50 kVA 

56.25 kVA   75 kVA   

22. táblázat Az elvégzett szimulációk eredménye transzformátoros üzemállapotra 

Négy gyűrű választása, kisebb áramkapacitási tartalék és 1000 A-es kritikus áram értéket 

választva adódik az elérhető 50 kVA-s teljesítmény. Mivel a nagyobb teljesítményt is bírnia 

kell az eszköznek, ezért a vasmag terve maradt 100 kVA-re méretezve, a primer tekercs 

elvileg a 20 A-re tervezett értékével 50 kVA-t tud átvinni, de a felhasznált kábel gyártója 

szerint 20 A helyett 32 A-rel is terhelhető. A primer tekercs méreteit úgy választottam meg, 

hogy szükség esetén még egy ugyanekkora tekercset el lehessen helyezni a kriosztát külső 

falán. A szupravezető huzalból készült tekercs első tervezésénél 20 A-es effektív értékű 

kritikus áramot vettem figyelembe, de a teszttekercsekkel végzett kísérleteim alapján ezek a 
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huzalok 70 A effektívet bírnak. A gyártóval abban maradtunk, hogy a nagyobb áramérték 

ismeretében sem módosítjuk a terveket és meghagyjuk a lehetőségét egy kb 3,5-szörös 

túlterhelhetőségnek.  

 

 
159. ábra. A 100 kVA-re tervezett önkorlátozó transzformátor főterve 

 

A 160. ábra mutatja a felhasznált komponensek fényképét a gyártójuk logójával.  

 

 
160. ábra. A 100 kVA-re tervezett önkorlátozó transzformátor alkatrészei 

 

A pilot plant egység összeállítási rajzát mutatja a 185. ábra, a 147. oldalon. 
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10.7 A PILOT PLANT ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR ÖSSZESZERELÉSE 
 

A komponensek legyártása után az egység összeszerelésére a tanszéken került sor szakmai 

irányításom és tevékeny részvételem mellett. Az egység egy lehűtött pillanatát mutatja a 161. 

ábra. 

 

 
161. ábra. A 100 kVA-re tervezett önkorlátozó transzformátor 

A kriosztátra a primer tekercset a vasmag gyártó CG Electric helyezte el a tápiószelei 

gyárában, ezután kerültek hozzánk a hűtőtartályok. Az ábrán látható vákuum rendszert is ki 

kellett alakítani, hogy a kriosztátok szigetelése megfelelő legyen.  

Az eszközön elvégzett kísérleteimet a következő fejezetben mutatom be. 

 

10.8 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TÉZISEK 
 

Az önkorlátozó transzformátor működésének megismerésével lehetővé vált, hogy tervezési 

eljárást lehessen kidolgozni. A kisméretű modellek elkészítésekor a zárlatiáram-korlátozók 

területén szerzett tervezési tapasztalatom is elegendő volt, viszont átlépve az 1 kVA-s határon 

más hatások is erőteljesebbé váltak. Az elvégzett kísérleti és elméleti munkám alapján az 

újként megjelent hatásokat is figyelembe véve előbb egy 20 kVA-s egységet terveztem meg. 

A konzorciumi munka során egy másik terv lett megvalósítva, de az alaptervezés már így is 

kész volt. A legyártott eszközön elvégzett kísérleteim eredményeinek felhasználásával 

elkészítettem a pilot plant egység főterveit, ami végül legyártásra került. A pilot plant 

egységen elvégzett kísérletek igazolták a tervezés helyességét. 

A vizsgálataim alapján tézisként az alábbi megállapítások tehetők: 

 

4.1 Tervezési eljárást dolgoztam ki az osztott szekunder tekercselésű magas hőmérsékletű 

szupravezetős önkorlátozó transzformátor főtervének meghatározására, amely figyelembe 

veszi a felépítés és a szupravezető anyagok sajátosságait [72]. 

 

4.2 Igazoltam, hogy a tervezés szempontjából a váltakozóáramon elvégzett vasmentes 

szupravezető huzalból készült tekercs mérési karakterisztikák eredményeinek használata 

célszerű a váltakozóáramú egység tervezéséhez, a gyártók által megadott egyenáramú 

kritikus áram érték helyett [72]. 
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11 A PILOT PLANT ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTORON VÉGZETT 

MÉRÉSEK 

11.1 BEVEZETÉS 
 

A mérések elvégzésével célom volt, hogy az elő-prototípus egységen szerzett tapasztalatok 

alapján megtervezett pilot plant egység működését igazoljam. A pilot plant egység szekunder 

oldala már szupravezetős elemeket tartalmaz, és a tervnél figyelembe vettem azt, hogy a 

bizmut alapú szupravezető gyűrű villamosan kb. 50%-ban nyit ki.  

 

A sikeresen összeállított pilot plant egységet előkészítettem a kísérletek elvégzéséhez. A 

mérőrendszert a beszerzésekor már úgy terveztük meg, hogy képes legyen a pilot plant egység 

méréseihez is. Ehhez a mérőrendszert csak kisebb mértékben kellett módosítanom: az 

oszlopfluxus-mérő tekercseket mérő csatornákat kellett átalakítani a nagyobb menetfeszültség 

miatt kialakuló feszültség fogadására.  

Ezeken kívül a megnőtt folyékony nitrogén igényt is megfelelően kezelni kellett, egy 

szervezettebb lehűtéssel az 50 literes tartályunk kb. 2 órás mérést tett lehetővé, egy rosszabbul 

sikerült lehűtéssel viszont egyet sem.  

A két szekunder szupravezető huzalból készült tekercsek összekötése a felső jármon történ 

egy sorkapocsban, erre is ügyelni, kellett, hogy a kialakuló 120 A-es szekunder áramot és a 

zárlatkor várható többszörösét is megbízhatóan vezesse.  

A fent említett problémák voltak a főbbek, de a mérőrendszer áttelepítése sem ment 

hibamentesen, de szerencsére mind kezelhető volt. 

A pilot plant egység névleges értékeit mutatja 23. táblázat. táblázat. 

 
23. táblázat A megvalósított pilot plant egység főbb adatai 

Paraméter Érték Paraméter Érték 

Teljesítmény 100 kVA Oszlop átmérő 128/185 mm 

Primer feszültség 2 500 V Járom hossza 1 048 mm 

Primer áram 20 A Oszlop magasság 1 005 mm 

Primer menetszám 300 
Szupravezető gyűrűk 

max. száma 
4 

Szekunder feszültség 416.6 V 
Szupravezető gyűrű 

belső átmérője 
186 mm 

Szekunder áram 120 A 
Szupravezető gyűrű 

belső átmérője 
196 mm 

Szekunder tekercs 

menetszámai, fő / segéd 
50/25 

Szupravezető gyűrű 

magassága 
100 mm 

 

11.2 MÉRÉSI TERV A PILOT PLANT EGYSÉGRE 
 

A pilot plant egység kísérleti vizsgálatához is összeállítottam egy mérési tervet, ami 

alapvetően az elő-prototípus egységnél bemutatott tervvel egyezik meg. Az ott részletezett 

elméleti okfejtések ennek az egység mérésénél is igazak, ezeket nem ismétlem. (ld 9.2 
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fejezet). 

 

Az elvégzendő mérések listája: 

 Az egység üresjárási karakterisztikája 

 Vasmentes tekercsen mért kritikus áram 

 Hirtelen rövidzárlati teszt üresjárásból indítva 

 Transzformátoros üzemállapot, váltakozóáramú állandósult állapot 

 Hirtelen rövidzárlati teszt terhelési állapotból 

 

Ahogy fentebb már említettem illetve a 23. táblázat is tartalmazza itt 2,5 – 3 kV várható a 

primer oldalon és kb. 420 V a szekunder oldalon. Emiatt a primer oldali kontaktort is át kellett 

alakítani. Az áramértékek tartománya nem nagy mértékben változott a primer oldalon 14,3 A-

ről 20 A-re, a szekunder oldalon 200 A-ről 120-ra. Emiatt a vezetékezés nem igényelt 

változtatást.  

A mérőrendszer blokk diagramja megegyezik az elő-prototípus egységnél használttal. (121. 

ábra) 

 

11.3  A PILOT PLANT EGYSÉG KÍSÉRLETI VIZSGÁLATAI 
 

A teszt protokollnak megfelelően kezdtem el a kísérleteket, sajnos az idő hiánya miatt csak 

három pontot tudtam kivitelezni, ami ahhoz szükséges, hogy megállapítható legyen az eszköz 

működése. Ezek a mérési pontok a következők voltak: 

 Az egység üresjárási karakterisztikája 

 Hirtelen rövidzárlati teszt üresjárásból indítva 

 Transzformátoros üzemállapot, váltakozóáramú állandósult állapot. 

 

A szupravezető gyűrűs mérések esetén négy gyűrűt használtam: #Alt, #43.013, #43.014 és 

#43.025. Mind termikusan és mechanikailag stabilizált gyűrű 200 mm-es külső átmérővel. A 

segéd szekunder tekerccsel való összeépített állapotát mutatja a 162. ábra. 

 

 
162. ábra. Az összeépített segéd szekunder tekercs a 4 szupravezető gyűrűvel 
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A tanszéki laboratórium energiaellátása 0 és 400 V között lehetséges, ezért szükséges volt 

beszerezni egy 400 / 2500 V-os feltranszformáló transzformátort 100 kVA-es teljesítménnyel. 

A gyártó nagy mértékben törekedett egy kis dropú transzformátor előállítására, ez azért 

fontos, mert a rövidzárási mérések során így kisebb mértékben csökken a primer feszültség 

nagysága.  

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a pilot plant egység oszlopainak keresztmetszete nem 

ugyanakkora értékűek. Ezt azért kell megemlíteni, mert a mágneses indukció értékek nem 

fognak olyan jelleget mutatni, mint az elő-prototípus egységen és minden korábbi 

kismodellemen. 

 

11.3.1 AZ EGYSÉG ÜRESJÁRÁSI KARAKTERISZTIKÁJA  
 

Az üresjárási mérés során a csak a primer tekercset gerjesztettem, a szekunder oldal 

szabadon volt.  

  
163. ábra. A pilot plant egység üresjárási karakterisztikája 

A 163. ábra mutatja az üresjárási görbét, amiből leolvasható, hogy a néveleges 

feszültséghez tartozó áramérték 1,44A. A névleges áramhoz viszonyítva ez 7,2%, ami egy 

nagyságrenddel jobb az elő-prototípus testvéréhez viszonyítva. 

 

 
164. ábra. A pilot lant egység oszlopaiban fellépő mágneses indukció értékek üresjárás esetén 
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Ahogy korábban már említettem, ennél az eszköznél az oszlopok keresztmetszetei nem 

egyeznek meg. Mivel a vasmagban a fluxusok összegződnek, de azok is a keresztmetszet ill. a 

mágneses ellenállás függvényében, ezért a mágneses indukció értékek nem összegezhetők az 

oszlopok között egy gyors ellenőrzéskor. (164. ábra) 

 

11.3.2 TRANSZFORMÁTOROS ÜZEMÁLLAPOT, VÁLTAKOZÓÁRAMÚ ÁLLANDÓSULT ÁLLAPOT 
 

A transzformátoros állapotot ugyanúgy vizsgáltam, mint az elő-prototípus egység esetén. Itt 

is megvártam az 5 perces szüneteket a mérések között, hogy a szupravezető elemek vissza 

tudjanak hűlni.  

A kísérleteket a következő primer feszültség szinteken végeztem el: 

 
Primer feszültség 

400V 

500V 

600V 

725V 

895V 

 

A primer köri táplálást minden esetben kikapcsoltam, akár a működési idő elérte az 5 

percet, akár a gyűrű(k) aktiválódni kezdett/kezdtek. (165. ábra) 

 

  
165. ábra. A pilot plant egység terhelési karakterisztikái, Upri=725V, ill Upri=895V 

Ennél az eszköznél is megjelent az időtől függő termikus határáram. Az eredmények 

összefoglalását mutatja a 166. ábra.  
 

 
166. ábra. A pilot plant egység termikus határáramai 
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A fenti ábrából több következtetés is levonható: 

1. 1 Az eszköz képes 120 A-es szekunder árammal működni, ami azt jelenti, hogy 

képes a névleges üzemállapotát biztosítani. Ez nem mondható el az elő-prototípus 

egységről, mert az csak kb 10 kVA-s teljesítményen tud üzemelni. 

2. Az eszköz 140 A-rel még biztosan üzemképes, tehát az eredetileg tervezett 50 kVA-

s teljesítményén túlmutatva kb. 60 kVA-rel tud üzemelni. Ez azt igazolja, hogy a 

tervezéskor érdemes volt a túlméretezést a tervben hagyni. 

 

11.3.3 HIRTELEN RÖVIDZÁRLATI TESZT ÜRESJÁRÁSBÓL INDÍTVA  
 

A rövidzárlati kísérleteket a következő feszültség szinteken végeztem el: 

 
Primer feszültség 

400V 

500V 

600V 

1000V 

1500V 

2000V 

2500V 

 

A következőkben csak a névleges feszültséghez tartozó eredményt közlöm. Két féle 

szekunder terhelés mellett végeztem el a kísérletet: egy definit érték (1Ω alatt) és teljes 

rövidzár mellett. A konstans terhelés mellett végzett kísérletek nem mutattak aktiválódást. 

(167. ábra) 
 

 

167. ábra. A pilot plant tranziens vizsgálata, Upri=2500V 

 

A nagyobb szekunder áram elérése érdekében teljes rövidzárat tettek a szekunder oldalra és 

így végeztem tovább a kísérleteket.  
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168. ábra. A pilot plant tranziens vizsgálata, Upri=2500V, teljes rövidzár 

 

A 168. ábra szépen mutatja, hogy az eszköz már az első félperiódusban korlátoz, ezzel 

teljesíteni tudja ezt a célkitűzést is. 

 

A kriosztátba rézgyűrűt helyeztem, hogy meg tudjam állapítani a független zárlati áramot. 

Ezzel össze lehet hasonlítani az előbbi görbén kapott áram jelalakokat. 

 

 

169. ábra. A primer és a független zárlati áram összehasonlító görbéi, Upri=2500V, teljes rövidzár 

A primer áramokban kb 10%-os eltérés látszik (169. ábra), viszont a jelalakokból 

egyértelműen kijelenthető, hogy szupravezető gyűrűk aktiválódtak. 
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170. ábra. A szekunder és a független zárlati áram összehasonlító görbéi, Upri=2500V, teljes rövidzár 

A szekunder áramoknál (170. ábra) nagyobb eltérés mérhető és itt is kijelenthető, hogy az 

aktiválódás bekövetkezett. Az is látszik jelleggörbéből, hogy a szupravezető gyűrű nem 

nyitott ki teljesen, így bizonyítást nyert a kisebb oszlop keresztmetszet használata a gyűrűs 

oszlop esetén. 

 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS  
 

Kijelenthető, hogy a 100 kVA-re tervezett eszköz működőképes mind transzformátoros, 

mind hirtelen rövidzárlati állapotban. Ez igazolja azt, hogy a 100 kVA-es egységhez 

elkészített tervezés megfelelő. Ahogy látszik, a szupravezető gyűrű paramétereitől nagy 

mértékben függ az eszköz működőképessége, ezért érdemes lenne ezt az alkatrészt 

szupravezető huzalból készített rövidrezárt tekercseléssel helyettesíteni. Ezen a területen már 

sok tapasztalatot szereztem kis méretű modelleken végzet kísérletekből [39, 40]. 

 

A fejezetben bemutatott munka alapján kijelentett tézisem: 

 

4.3 Kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy a 100 kVA transzformátor teljesítményű 

egység méretezési koncepciójánál megfogalmazott azon elv, miszerint az egység 

korlátozása a szupravezető gyűrű villamos szempontból kb 50%-ban való kinyitásán 

alapul, helytálló [72]. 
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12 BEFEJEZÉS, TÉZISEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

Az önkorlátozó transzformátor kitűnő példa arra, hogy miként lehet alkalmazni egy új 

technikát a meglevő kiváltására és miként lehet több funkciót egy egységbe építeni. Ez a 

speciális transzformátor három funkciót képes ellátni: transzformátor, zárlati áramkorlátozó és 

induktív kábelterminál, ami megteremti a kapcsolatot a szobahőmérsékletű és 

alacsonyhőmérsékletű eszközök között a veszteségek minimalizálása mellett.  

A bemutatott mérések rávilágítanak arra, hogy az eszköz működésének teljes megértése, 

tervezése, üzemeltetése sok tématerület együttes kezelését, esetenként a fehérfoltok 

feltérképezését, megoldását igényli.  

 

Összefoglalásként megismétlem a téziseimet, amiket téziscsoportokba foglaltam össze, mert 

így jobban csoportosíthatók egy-egy tématerület köré: 

 

1. téziscsoport, amely a kisméretű („működési”) modellen végzett vizsgálataimon 
alapulnak 

 

1.1 Megállapítottam az induktív zárlatiáram-korlátozók teljesítmény növelése céljából 

sorosan és párhuzamosan kapcsolt egységek egymásra hatását, az aktiválási áram 

értékük beállítását [66]. 

 

1.2 A megegyező geometriai méretekkel rendelkező kisméretű ybco és bscco gyűrűvel 

felszerelt induktív típusú zárlatiáram-korlátozók összehasonlító elemzése alapján 

megállapítottam, hogy az ybco gyűrűvel felszerelt zárlatiáram-korlátozók esetén az 

aktiválódásra és a visszatérésre feleannyi időre volt szükség, mint a bsccco gyűrűvel 

felszerelt zárlatiáram-korlátozók esetén [67]. 

 

1.3 Megállapítottam, hogy kisméretű ybco és bscco-2212 gyűrűk esetén az áramkorlátozó 

tranziens állapotában a szupravezető gyűrűk rezisztív állapota 5 hullámnál tovább is 

fennállhat a gyűrűk károsodása nélkül, ezt konkrétan több gyűrűn (ybco esetén < ø 60 

mm és bscco-2212 esetén < ø 100 mm gyűrűkkel) elvégzett mérésekkel igazoltam. A 

vékonyfalú (≤ 3 mm) és hővezető anyaggal bevont 80 mm átmérőjű bscco-2212 

szupravezető gyűrű 50 periódus idejű zárlatot is képes elviselni károsodás nélkül [68]. 

 

1.4 Igazoltam az elkészített 1 kVA-s osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó 

transzformátor egységen az eszköz elméletnek megfelelő működését, különböző 

lehetséges felépítési konstrukciókat hoztam létre, amely alapján az optimális felépítést 

meg tudtam határozni [69]. 

 

2. téziscsoport, amely az eszközök elméleti vizsgálatain alapulnak 
 

2.1 Magyarázatot adtam a fizikai irodalmi háttér alapján az önkorlátozó transzformátor 

működésére a szupravezető gyűrű mágneses és termikus diffúziójának ismeretében [72]. 

 

2.2 Megállapítottam, hogy a termikusan nem stabilizált 200 mm átmérőjű BSCCO-2212 

szupravezető gyűrű nem képes károsodás nélkül 5 periódus alatt villamos szempontból 

„kinyitni”, azaz teljesen normál vezetési állapotba kerülni [70, 71, 72]. 

 

2.3 Megmutattam, hogy a nagy átmérőjű BSCCO-2212 stabilizált szupravezető gyűrű 

statikus és dinamikus aktiválási áram értékét a gyűrű homogenitása, a mágneses- és 
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hődiffúziója, az áram felfutás sebessége befolyásolja és ezek szignifikánsan eltérhetnek 

egymástól. A hatásokat és az eltéréseket a 200 mm átmérőjű szupravezető gyűrű 

mérésével igazoltam [72]. 

 

2.4 Meghatároztam a mechanikailag és termikusan stabilizált szupravezető gyűrűk 

váltakozóáramú statikus aktiválási (quench) áramának megállapításának módszerét. 

Ezt konkrétan a 200 mm átmérőjű BSCCO-2212 szupravezető gyűrűk esetén mérésekkel 

is igazoltam [71, 72]. 

 

3. téziscsoport, amely az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor 
kísérleti vizsgálatain alapulnak 

 

3.1 Igazoltam, hogy a mechanikailag és termikusan stabilizált szupravezető gyűrű alkalmas 

osztott szekunder tekercselésű magashőmérsékletű szupravezetős önkorlátozó 

transzformátorban félperióduson belüli aktiválásra és 5 periódusnál nem hosszabb 

zárlatok korlátozására, amelyet több konkrét gyűrűre vonatkozóan (ø 100 mm, 

ø 200 mm) kísérletileg igazoltam [70, 71, 72]. 

 

3.2 Igazoltam, hogy egy megfelelően méretezett, mechanikailag és termikusan stabilizált 

szupravezető gyűrű alkalmas osztott szekunder tekercselésű magashőmérsékletű 

szupravezetős önkorlátozó transzformátorban állandósult állapotbeli használatra. Ezt 

konkrétan több gyűrűre vonatkozóan (ø 100 mm, ø 200 mm) kísérletileg igazoltam [70, 

71, 72]. 

 

3.3 Megállapítottam, hogy az önkorlátozó transzformátor szekunder oldalán beállított mély 

korlátozási esetben a szupravezető gyűrű zárlat után nem képes szupravezetési 

állapotába visszatérni [70, 72]. 

 

3.4 Igazoltam, hogy az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor 

tervezésekor a lehető legkisebb üresjárási áramra kell törekedni [70, 72]. 

 

4. téziscsoport, amely az osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor 
főterveinek elkészítésén alapulnak 

 

4.1 Tervezési eljárást dolgoztam ki az osztott szekunder tekercselésű magas hőmérsékletű 

szupravezetős önkorlátozó transzformátor főtervének meghatározására, amely 

figyelembe veszi a felépítés és a szupravezető anyagok sajátosságait [72]. 

 

4.2 Igazoltam, hogy a tervezés szempontjából a váltakozóáramon elvégzett vasmentes 

szupravezető huzalból készült tekercs mérési karakterisztikák eredményeinek használata 

célszerű a váltakozóáramú egység tervezéséhez, a gyártók által megadott egyenáramú 

kritikus áram érték helyett [72]. 

 

4.3 Kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy a 100 kVA transzformátor teljesítményű egység 

méretezési koncepciójánál megfogalmazott azon elv, miszerint az egység korlátozása a 

szupravezető gyűrű villamos szempontból kb 50%-ban való kinyitásán alapul, helytálló 

[72]. 
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13 FÜGGELÉK 

13.1 A SZUPRAVEZETŐKRŐL RÖVIDEN 

13.1.1 A SZUPRAVEZETŐK FIZIKÁJA 
 

A szupravezetőnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek alacsony hőmérsékleten 

elveszítik villamos ellenállásukat és igaz rájuk a Meissner-effektus. A villamos ellenállás 

elvesztését először 1911-ben Heike Kamerlingh-Onnes fedezte fel, amikor alacsony 

hőmérsékleten mérte a higany ellenállását. Azt a hőmérsékletet, ahol elveszítik ellenállásukat, 

kritikus hőmérsékletnek hívjuk. Miután megértették a jelenséget, azon munkálkodtak, hogy a 

kritikus hőmérséklet minél magasabb legyen. Sokáig nem tudták túllépni a 23,2 K-t, de 1986-

ban Alex Müller és Georg Bednorz felfedezte a magasabb kritikus hőmérsékletű 

szupravezetőket. Így ez előbbieket alacsony hőmérsékletű szupravezetőnek, az utóbbiakat 

magas hőmérsékletű szupravezetőnek nevezzük. Sok kísérlet során figyelték meg, hogy 

milyen jellemzők befolyásolják a szupravezetésből a normál állapotba való átmenetet. 

Ezek a következők:  - kritikus hőmérséklet, 

 - kritikus áramsűrűség, 

 - kritikus mágneses térerősség / indukció. 

 

A hőmérséklet mellett a mágneses tér is befolyásolja a szupravezető anyagok 

tulajdonságait. A kritikus hőmérséklet alatt is megszűnik a szupravezető állapot, ha az anyag 

túlságosan nagy mágneses térbe kerül. A mágneses teret keltheti külső hatás, de létrejöhet a 

szupravezető saját árama miatt is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy adott hőmérsékleten nem folyhat 

egy kritikus Ic-nél nagyobb áram, mert a keletkező mágneses tér hatására megszűnik a 

szupravezetés. A különböző anyagokkal végzett mérések szerint a kritikus mágneses tér 

nagysága alacsony hőmérsékletű szupravezetőknél adott T hőmérsékleten a  
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összefüggéssel adhatók meg, ahol H0 a T0 hőmérséklethez tartozó kritikus térerőség. 

Az alacsony hőmérsékletű szupravezetők további jellegzetes mágneses tulajdonsága, hogy a 

szupravezető anyag belsejében a mágneses indukció vektor értéke zérus. Szokás ezt úgy is 

fogalmazni, hogy a szupravezetőből a mágneses tér „kiszorul”, ez a Meissner-effektus.  

 

13.1.2 A SZUPRAVEZETÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATA 
 

A szupravezetés mikroszerkezeti magyarázatát 1957-ben adta meg John Barden, Leon 

Cooper és Robert Schrieffer. A nevük kezdőbetűit idéző BCS-elméletért Nobel-díjat kaptak. 

A szupravezetés jellegzetesen kvantummechanikai effektus, amelyben a kvantummechanikai 

hatások makroszkopikusan is megnyilvánulnak. Az elmélet rendkívül bonyolult, ezért csak a 

legfőbb vonásainak érzékeltetésére szorítkozok. 

A BCS-elmélet alapja az, hogy a fémek elektronjai között a Coulomb-taszítás mellett 
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sajátos vonzóerők is fellépnek. Az alacsony hőmérsékleten létrejövő szupravezető állapotban 

ezek a vonzóerők dominánssá válnak és a vezetési elektronokat úgynevezett Cooper-párokká 

kapcsolják össze. A kapcsolódás mechanizmusa, illetve a vonzóerő létrejötte durván azzal 

magyarázható, hogy a fémben mozgó elektron kissé deformálja a pozitív ionokból álló 

kristályrácsot. Ennek eredményeként az elektront egy pozitív töltésfelhő veszi körül, amely 

más elektronokra is vonzó hatást gyakorol. Az elektronokat párba rendező vonzás tehát az 

atomtörzsekből álló rács közvetítéséből jön létre azáltal, hogy mozgó elektron zavart okoz a 

rácsrezgésekben. 

A párba kapcsolódó elektronokat azonban nem képzelhetjük úgy, mintha két elektron 

egyszerűen összetapadva együtt mozogna. Az elmélet szerint a Cooper-párok tagjainak 

impulzusa és spinje ( saját forgásmennyisége ) is ellentétes, és a két elektron távolsága 10
-4 

cm, azaz több nagyságrenddel nagyobb, mint a kristály atomjainak távolsága. 

Általában nem minden vezetési elektron kapcsolódik Cooper-párrá. A hőmérséklet 

növekedtével egyre valószínűbbé válik a párok bomlása, T = Tc hőmérsékleten minden 

Cooper-pár felbomlik. 

A szupravezetés jelensége az elektronpárok kialakulása alapján a következőképpen 

magyarázható. 

A Cooper-párok ellentétes impulzusú elektronokból állnak. Az ilyen rendszer 

összimpulzusa zérus, így a kvázirészecske h/p de Broglie-hullámhossza végtelen naggyá 

válik. A teljes fémre kiterjedő elektronpár ily módon nem „érzékeli” a fémrács hibahelyeit, 

amelyek az elektromos ellenállás forrásai. Ugyanakkor az ellentett spinű elektronokból álló 

kvázirészecske spinje zérus, így a Cooper-párokra a Fermi-Dirac statisztika helyett a Bose-

Einstein-féle eloszlásfüggvényt alkalmazhatjuk. A zérus spinű részecskékből tetszőleges 

számú lehet egy adott energiaállapotban, így a Cooper-párok többsége alapállapotban van. 

Ezért a fémben nagy mennyiségű, energetikailag is egyenértékű részecske jön létre, amelyek 

kollektív mozgásba hozhatók, és mozgásuk ellenállásmentesen fennmarad [73]. 

 

A szupravezetésnek jelenleg két típusa ismert (a fizikusok fajba és nem típusba sorolják), 

ezeket I., II. típusnak nevezzük. 

 

13.1.3 AZ I. TÍPUSÚ SZUPRAVEZETŐ 
 

Ezek az elemi szupravezetők. Ezen anyagok tulajdonságai, hogy a kritikus hőmérsékletük 

4-5 K, a kritikus mágneses indukció pedig 10
-2

 T nagyságrendű. Erre a típusra jellemző 

jelleggörbét mutatja az 171. ábra. 

 

    Bc      

 

        Normál 

       SZV 

 

Tc 

171. ábra. I. típusú szupravezetők B-T felülete 
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A szupravezetés akkor lép fel, ha az anyag hőmérséklete és az őt érő indukció értéke a 

görbén belül található. Ellenkező esetben normál állapotba kerül. Ez az átmenet az I. típusú 

szupravezetőknél elég éles, szélessége 10
-3

 K nagyságrendbe esik.  

 

13.1.4 A II. TÍPUSÚ SZUPRAVEZETŐK 
 

Számos új összetett anyagot fedeztek fel, amelyek az I. típustól eltérő tulajdonságot 

mutatnak. Ezek a különbségek a mágneses tulajdonságokban fedezhetők fel. A 172. ábra 

mutatja a jelleggörbéjüket. 

 

          Bc 

          Bc2 

       Normál 

    Kevert 

           Bc1 

    Meissner 

 

        Tc 

172. ábra. II típusú szupravezetők B-T felülete 

Bc1 értékig az úgynevezett Meissner állapot lép fel, ez megfelel a szupravezetés állapotának. 

A külső mágneses teret növelve a mágneses tér behatol az anyag belsejébe és kevert állapot 

jön létre.  
 

 

173. ábra. A fluxusörvény rács 

A kevert állapotú anyagban ( Bc1 < B < Bc2 ) a mágneses fluxus normál állapotú, hengeres 

nyalábok, ún. fluxusörvények formájában hatol be a szupravezetőbe (173. ábra. ábra). Minden 

fluxusörvény egyenlő fluxust tartalmaz, az örvényeket köráramok fogják körül. Ha a kevert 

állapotban áramot bocsátunk át az anyagon, a fluxusörvény rendszer felbomlik, az örvényekre 

gyorsító Lorentz-erő hat. Emiatt az örvények mozgásba jönnek, a szupravezető rezisztív 

állapotba kerül és hőmérséklete pillanatszerűen a kritikus érték fölé emelkedik, tehát a 
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kritikus áramsűrűsége gyakorlatilag zérus. 

Ez az állapot mindaddig fennáll, míg az indukció értéke el nem éri a felső kritikus értéket és 

a szupravezető normál vezetésbe megy át. A Bc2 értéke nagyon magas lehet kb. 10-20 T. 

Ha az örvényeket a Lorentz-erő ellenében rögzítjük (pinning), akkor kapjuk a nem-ideális 

II. típusú szupravezetőt. Rögzítő centrumok lehetnek rácsaszimmetriák, például diszlokációk, 

szemcsehatárok. Szokás még kemény szupravezetőnek is nevezni, viszont a gyakorlatban a II. 

típusú szupravezető alatt a nem ideális típusút szokás érteni. 

A kevert állapotban levő kemény szupravezetőkben az egyenáramú vezetés – az 

áramerősséget növelve – addig veszteségmentes, amíg a Lorentz-erő nem haladja meg a 

rögzítőerőket. Azt az áramerősséget, amely mellett a két erő egyenlővé válik, a kemény 

szupravezetők kritikus áramerősségének nevezik. Mivel térfogati áramról van szó, a kritikus 

áramsűrűség jellemzőbb paraméter, mint az I. típusú anyagok jellemzésére használt kritikus 

áramerősség. A diszlokációsűrűség növelésével emelkedik a szupravezető kritikus 

áramsűrűsége. A kemény szupravezetők legfontosabb paraméterei tehát: Tkr, Bkr és jkr. 

 

 

174. ábra. Nb3Sn szupravezető jellegzetes jc-Tc-Bc felülete 

A 174. ábra szerint az anyag akkor van szupravezető állapotban, ha az állapotát jellemző 

pont a koordinátatengelyek által kifeszített síkok és a görbült felület által határolt térrészben 

van. 

A szupravezető fluxusörvényrács térbeli átrendeződése disszipatív folyamat. Ha a 

szupravezető hőmérséklete bármilyen okból emelkedik és a változás egy határértéket 

meghalad, az átrendeződés nagy sebességgel, ugrásszerűen játszódik le (fluxusugrás). Ez az 

önerősítő, lavinaszerű folyamat az anyag szupravezető tulajdonságának elvesztését okozhatja. 

A hőmérséklet helyi megnövekedését több ok is kiválthatja: 

1. a hűtőközeg hőmérsékletének növekedése (termikus ok); 

2. a mágneses indukció, ill. az áramsűrűség növekedési sebessége (elektromágneses ok); 

3. a deformációs munka ( mechanikai ok ). 

Az 1.-t külső, míg a 2. és 3.-t belső oknak szokás tekinteni. 

 

Az erősáramú felhasználás szempontjából az eddig megismert anyagok közül a II. típusú 

szupravezetők (pl. NbTi, Nb3Sn ) a legfontosabbak, mivel egyszerre rendelkeznek azzal a 

tulajdonsággal, hogy kritikus áramsűrűségük, hőmérsékletük és mágneses indukciójuk igen 

nagy értéket vehet fel [74]. 

 

 

 



 

 123 

13.1.5 MAGASHŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRAVEZETŐK 
 

1986-ban két svájci kutató, Alex Müller és Georg Bednorz, az IBM zürichi 

laboratóriumában lantán, bárium és réz-oxid keverékéből olyan kerámiát készített, amely 

30 K hőmérséklet alatt szupravezetővé vált. Bednorz és Müller kutatásai nyomán Ching Wu 

Ching és munkatársai 93 K-ig szupravezető kerámiát állított elő, ekkor nyilvánvalóvá vált, 

hogy a szupravezetés hosszú ideig stagnáló területén áttörés következett be. A 93 K folyékony 

nitrogén segítségével (a nitrogén 77 K-en cseppfolyósodik) könnyen fenntartható. Ezzel a 

szupravezető állapot elérése nagyságrendekkel olcsóbbá vált. A nitrogén forráspontjáról 1 J 

energia elvonásához kb. 50-szer kevesebb energia befektetése szükséges, mint a hélium 

hőmérsékletéről. (Innentől nevezik a Bednorzék előtt használt szupravezetőket alacsony 

hőmérsékletű szupravezetőnek.) 

A magas hőmérsékletű szupravezető állapot diagramját mutatja a 175. ábra. 

 

175. ábra. A szupravezető anyagok állapot diagramja 

 

A gyakorlatban használt magas hőmérsékletű szupravezető anyagokat az összetevőik 

alapján két főbb csoportba szokás sorolni: bizmut illetve ittrium alapú SZV anyagok. Az 

ittrium alapú anyagok (pl YBa2Cu3O7-δ más néven YBCO vagy Y-123; Tc≈93 K) éles 

határátmenettel, a bizmut alapúak (Bi2Sr2Ca2Cu3O10-δ vagy Bi-2223, illetve Bi2Sr2Ca1Cu2O9 

vagy Bi-2212; Tc≈110 K) „elkentebb”, lassúbb átmenettel rendelkeznek. 

A kerámia ridegsége miatt ezt az anyagot nehéz megmunkálni. Ezeket az anyagokat 

készítésük során valamilyen jól vezető anyagba ágyazzák. Például a BSCCO összetételű 

vezető (bisco vezető) esetén ezüsttel veszik körbe. Ezzel próbálják enyhíteni a kontaktus 

kialakításakor felmerülő problémákat. Emellett javítják a vezető stabilitási paramétereit. 

 

13.1.6 KÖZÉPHŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRAVEZETŐK  
 

A magas hőmérsékletű szupravezetők felfedezése után is tovább kutattak egyéb jól 

megmunkálható szupravezetők iránt. Ennek egyik állomása a MgB2 anyag szupravezetési 

tulajdonságának felfedezése 2001-ben. Japán kutatók találtak rá erre a tulajdonságára, noha az 

anyagösszetétel már az 50-es években ismert volt.  

A MgB2 kritikus hőmérséklete 39 K, amihez folyékony neon (29 K) vagy inkább folyékony 

hidrogén (20 K), hélium (4,2 K) használható hűtőközegként. 

Az anyag nagy előnye a könnyű megmunkálhatóság, a gyors és viszonylag egyszerű 

előállítása. 

 

 

Hőmérséklet 

Indukció 

Áramsűrűség  

Kritikus J-B-T 

felület 

MHS 

MHS 
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176. ábra. Kritikus áramsűrűség függése a 

mágneses tértől (DC), meleg nyomással kialakított 

minta 

A 176. ábra mutatja egy meleg nyomással előállított minta kritikus áramait a mágneses tér 

függvényében [75]. 

13.1.7 AZ ALACSONY-, KÖZÉP- ÉS MAGASHŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRAVEZETŐK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA ( AHS, KHS ÉS MHS ) 
 

A 177. ábra mutatja a mostanáig megtalált jelentősebb szupravezetők kritikus hőmérsékletét 

és felfedezésének évét.  

 
177. ábra. Jelentősebb szupravezetők kritikus hőmérséklete és felfedezésének éve [76] 

A 24. táblázat mutatja az alacsony, a közép és a magas hőmérsékletű szupravezető anyagok 

főbb tulajdonságainak összehasonlítását. 

 
 AHS KHS MHS 

Tc < 23,2 K 39 K > 77 K 

Hűtőanyag LHe LHe, LNe LN 

Anyag Fémes Fémes Kerámia 

Kontaktus Jó jó rossz 

Mech. tulajdonság Jó jó rossz 

24. táblázat Az alacsony, a közép és a magas hőmérsékletű szupravezető főbb tulajdonságai 
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13.1.8 HŰTÉSRŐL RÖVIDEN 
 

A hűtés - mint ismeretes - annál nagyobb teljesítményt kíván, minél alacsonyabb 

hőmérsékletről kell hőt átszivattyúzni a környezeti hőmérsékletre. A 25. táblázat adja meg 

azokat a gyakorlati hűtőteljesítményeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 1 W teljesítményt 

az alacsony zónából a környezeti hőmérsékletre vigyünk át. 

 
T ( K ) 80 40 20 5 4,2 3 2 

P (W) 11 27 65 450 570 850 1600 

25. táblázat Hűtési teljesítmények 

A 80 K-nél nagyobb kritikus hőmérsékletű szupravezetők alkalmazásának rendkívüli 

előnye, hogy ez a hőmérséklet felette van a nitrogén 77 K-es forráspontjának, tehát a 

folyékony nitrogén mint hűtőközeg használható az ilyen szupravezetőből készült gépeknél. 

Az ebből származó előnyök röviden a következők: 

- A folyékony nitrogén olcsóbb a hagyományosan használt folyékony héliumnál. A 

folyékony nitrogén alkalmazása az iparban széles körben elterjedt, így előállításához és 

tárolásához szükséges ipari technológiák már rendelkezésre állnak. 

- Javul a hűtőrendszerek hatásfoka. A fajlagos hűtőteljesítmény csökkenhet, a hűtőgép 

hatásfoka a jobb Carnot ciklus miatt jelentősen nő. 

- Egyszerűsödhet a szupravezetős gépek hőszigetelése [74].  

 

13.1.9 MHS ANYAGOK ERŐSÁRAMÚ ALKALMAZÁSAI 
 

A teljesség igénye nélkül vizsgáljuk meg, hogy az egyes szupravezetőknek milyen 

tulajdonságaik vannak a felhasználás oldaláról nézve. 

Az I. típusú SZV kb. 10
10

 Hz-ig veszteségmentesek, kritikus mágneses indukciójuk azonban 

kicsi. 

A II. típusú SZV kritikus indukciója nagy, kritikus áramerőssége azonban - még egyenáram 

esetén is - elvileg zérus. 

A nemideális II. típusú SZV villamos és mágneses terhelhetősége nagy, ha a mágneses 

indukció és a villamos áram az időben állandó. Ellenkező eseten váltakozó áramú veszteség 

keletkezik. 

A fenti tulajdonságok alapján az erősáramú alkalmazásokban – néhány kivételtől 

eltekintve – a nemideális II. típusú szupravezetőket használják. 

Az erősáramú alkalmazások alapján több osztályba szokás sorolni az eszközöket. 

1. Az előállított mágneses tér alapján: 

a. nagy mágneses terű alkalmazások, ahol a tér értéke nagyobb 1 T-nál. Ilyenek a 

villamos motorok, generátorok, fúziós erőművek, MHD eszközök és a mágneses 

energiatárolás. 

b. kis mágneses terű alkalmazások, ahol a tér értéke kisebb 1 T-nál. Ide soroljuk az 

erősáramú kábeleket, transzformátorokat, áramkorlátozókat. 

2. Az áramnem alapján szokás megkülönböztetni: 

a. egyenáramú alkalmazásokat, ahova gerjesztő tekercseket, egyenáramú 

kábeleket, homopoláris gépeket, mágneses energiatárolókat soroljuk. 

b. váltakozóáramú alkalmazások pl. a váltakozóáramú kábelek, armatúra 

tekercselések, transzformátorok, áramkorlátozók. 

3. Az alkalmazás jellege szerint a következő csoportokba szokás sorolni: 

a. Versenyző alkalmazások, , amelyeknek létezik hagyományos megfelelője, de a 
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szupravezetős kialakítás jobb paraméterekkel rendelkezik, ezáltal 

versenyképesebbé válik. Ilyenek a generátorok, transzformátorok, kábelek. 

b. Résbe illeszkedő alkalmazások azok, amelynek nincs hagyományos megfelelője, 

így eddig nem használt funkcióval bír. Ilyenek pl. a mágneses energiatárolók, 

mágneses csapágyazású lendkerék, áramkorlátozók [77]. 

 

13.2 MULTIKRISTÁLYOS YBCO 
 

A multikristályos anyag előállítása során az egy magból indított növesztés során több 

kristály alakul ki. A kristályok felületén az ellenállás (és így a hőtermelődés is) 

megnövekszik, így a szupravezető kritikus árama várhatóan kisebb lesz, mint egykristályos 

szerkezet esetén. (178. ábra) 

 

 

178. ábra. Multikristályos YBCO gyűrű 

 

A statikus mérési eredményeket a 179. ábra mutatja. A billenési pont 3,85A primer 

áramnál, azaz 1975A-es szekunder áramnál történt, amely kismértékű, 15% csökkenést mutat 

az egykristályos YBCO anyag billenési áramához képest. 

 

 

  
179. ábra. Feszültség – áram statikus 

karakterisztika 

 

180. ábra. A multikristályos gyűrűvel szerelt 

zárlati áramkorlátozó aktiválási folyamata 

 

 

A dinamikus mérés eredményét a 180. ábra mutatja. Az aktiválódás itt is az első 

félpreiódusban megtörténik. 
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13.3 A 10 KVA-S MAGASHŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRAVEZETŐ HUZALLAL ELLÁTOTT INDUKTÍV 

ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 
 

13.3.1 A 10 KVA-S MHS HUZALLAL KÉSZÍTETT INDUKTÍV ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ 

TERVEZÉSE 
 

A szekunder oldalán MHS huzallal ellátott áramkorlátozók [39,40] egyik teljesítmény-

növelési lehetősége az, hogy egy nagyteljesítményű vasmagra egy szupravezető huzalból 

készült tekercset helyezek el, szekunder tekercsként pedig réztekercselést. 

13.3.1.1 Vasmag tervezése 

Korábban megtervezésre került egy 20 kVA-s vasmag, melynek eredményeit a tervezés 

során felhasználom. 

A 26. táblázatban összefoglaltam a korábbi eredményeket és a kiindulási adatokat. 

 
Vasmag átmérő [mm] 128 

Primer feszültség [V] 500 

Primer áram [A] 20 

26. táblázat A kiinduló adatok 

A primer áramot 20 A-re választottam. Ehhez kiinduló pont a gyártó által megadott 50 A-es 

kritikus áramerősség. Viszont a kritikus áramerősség egyenáramú gerjesztés esetén igaz, és 

tapasztalataim szerint a váltakozóáramú és egyenáramú alkalmazás váltószáma 2. Ehhez 

mindenképpen hozzá kell vennem egy biztonsági tényezőt, így jön ki a 20 A-s 

váltakozóáramú névleges primer áramérték.  

Az 500 V-os szintet a huzalgyártóval való megbeszélések alapján választottam ki. A gyártó 

600 V-ra készíti a huzaljait, de jobbnak láttam itt is egy biztonsági faktort használni. 

Nem túl nagy kihasználtságú vasmagot feltételezve (B=1,3 T), illetve az indukált 

menetfeszültség nem túl nagy értékre választásával az 

UM 4.44f Bm 0.7D0
2

 

képlet segítségével kiszámítható a menetszám, mely N=150-re adódhat. 

Ahogy korábban már említettem az áramkorlátozó tervezésénél figyelemmel kell lenni az 

egység szórási reaktanciájára, mert ez határozza meg készenléti (stand-by) üzemállapotbeli 

viselkedését. Ebben az állapotban az egységen eső feszültség nem lehet nagyobb a hálózat 

feszültségének 5 %-nál. A korlátozási állapotban a főmező impedancia a meghatározó, és a 

zárlat esetén kialakuló áram legalább kétszerese kell legyen a névleges áramnak. 

A szekunder ellengerjesztő tekercsnek egy 30 menetes 5x10 mm keresztmetszetű vezetőből 

felépített tekercset választottam, mert ezzel normál állapotban 2 A/mm
2
 áramsűrűséget 

engedhetek meg. Ha feltételezzük, hogy zárlat esetén a megengedhető áramsűrűség 20 

A/mm
2
, akkor ebben az esetben a primer oldalon 200 A áram folyhatna. 

Ezen adatok, illetve a korábban tervezett kriosztát méreteit felhasználva és tapasztalati 

tényezők segítségével megterveztem az áramkorlátozó főterve. Ezt a főtervet mutatja a 181. 

ábra. 
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181. ábra. A 10 kVA-s MHS huzallal ellátott ZÁK méreteinek főterve 

A megtervezett vasmagméretek alapján számíthatóvá válnak a fontosabb paraméterek: a 

szórási reaktancia és a főmező reaktancia. 

 

13.3.1.2 A szórási reaktancia 

A szórási reaktancia a következő képlettel számítható analitikusan:  

6
2

1 10
8.24

t

bk
s

lg

DNf
X  

ahol f a frekvencia (50 Hz), N1 a primer tekercs menetszáma (150), Dk az átlagos tekercs 

átmérő (265 mm), b a redukált szórási hossz (0,4 mm),  a Rogowski-tényező (1), g a 

tekercs-párok száma (0,5), lt a tekercs magassága (150 mm). A megadott értékekből  

Xs= 0,04 Ω 

13.3.1.3 A főmező reaktancia 

A főmező reaktancia is számolható a következő képlettel lineáris vas esetén: 

820 102 N
L

A
fX r

v

m  

ahol A0 a vasmag keresztmetszete (0,012868 m
2
), Lv a vasmag hosszúsága (2,726 m), μr a 

relatív permeabilitás (10000), N a primer tekercs menetszáma (150). A megadott értékekből: 

Xm= 3,33 Ω 

13.3.1.4 A számolt értékek ellenőrzése 

A normál üzemállapotban kiszámolt Xs= 0,04 Ω szórási reaktancia értéke alapján az 

egységen eső feszültség 

V8,02004,0IXU nsZÁK
, ami a névleges feszültség 0,16%-a. 

Ezzel az 5%-os kritérium teljesül. 

 

A korlátozási üzemmódban kiszámolt Xm= 3,33 Ω főmező rekatancia alapján annak 

érdekében, hogy a kétszeres névleges áram szerint legalább 40 A folyjon, megközelítőleg 
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92,233,325,6XXX mmaxhálózat  

Ez alapján zárlatkor legalább 2,92Ω-os impedanciának a körben kell maradni, de ez 

várhatóan mindig teljesülni fog. Ha kapocs-rövidzár lép fel, akkor a maximális zárlati áram 

A150
33,3

500

X

U
I

m

n
maxz  

Az így kialakuló maximális zárlati áram is kezelhető. 

A fenti számítások alapján látható, hogy ezzel az összeállítással egy 1:8-as arányú 

impedancia változást tudunk létrehozni, mely jól illeszthető meglévő hálózatokhoz. 

13.3.2 10 KVA-S MHS HUZALLAL KÉSZÍTETT INDUKTÍV ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ MÉRÉSE 
 

A 10 kVA-s MHS huzallal ellátott áramkorlátozó mérésekor egyrészt ellenőriztem az MHS 

huzal gyártó által megadott paramétereket, másrészt vasmagos környezetben helyeztem el az 

MHS huzalból készített tekercset. Meg kell említenem, hogy az itt felhasznált szupravezető 

huzalos tekercset az önkorlátozó transzformátor projekt keretében kapta a tanszék. 

 
MHS típus EAS AgMg Bi-2223 HTS 121 

Gyártó Bruker HTS GmbH 

Kerámia mag Bi-2223 

Egy szál mátrix Ag 

Több szál mátrix AgMg 

Szalag hossza [m] 125 

Elemi szálak száma 121 

Átlagos Ic, 77 K [A] (1 μV/cm krit.) 94 

Átlagos n érték 27 

Átlagos vastagság (csupasz vezető) [mm] 0,215 

Átlagos szélesség (csupasz vezető) [mm] 3,95 

Átlagos vastagság (szigetelve) [mm] 0,295 

Átlagos szélesség (szigetelve) [mm] 4,15 

Kitöltési tényező [%] Kb. 30 

Az MHS huzalra a gyártó által megadott paraméterek 

 
Csévetest FRP 

Csévetest belső / külső átmérő  255 mm / 275 mm 

Csévetest magassága 178 mm 

Menetszám 150 

Menetszámok rétegenként 39 / 37 / 37 / 37 

Kritikus áram DC, 77K / n érték 59,2 A / 13 

Az MHS huzalból készül tekercs tulajdonságai 

A vizsgálatok során elvégeztem a tekercs egyenáramú mérését, meghatároztam az E-I 

görbéjét. A váltakozóáramú méréseknél mind vasmentesen, mind vasmagosan kimértem a 

tekercset. A vasmagra elhelyezett kialakítással gyakorlatban használható elrendezést 

teszteltem. Először 5 percen keresztül a névleges árammal (20 A) terheltem , majd ezután egy 

5 hullám időtartamú (100 ms) zárlatot kapcsoltam az egységre. A kapott eredményből arra 

következtettem, hogy a névleges áram tovább növelhető, ezért a tesztet megismételtem 25 A-

res árammal is. A mérési eredményt a 182. ábra mutatja, a felrajzolt feszültség a szupravezető 
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kapcsain mért feszültség. 

 

 
 

182. ábra. Az MHS huzalos vasmagos tekercs, névleges terheléssel 

Az ábra szerint az áramkorlátozó aktiválási áramának pillanatértéke kb. 110 A, ez kb. 77 A-

es effektív értéket jelent. Ez háromszor akkora, mint a névleges áram, tehát az a feltétel, hogy 

a névleges áram több mint kétszeresénél kell aktiválódnia az áramkorlátozónak, teljesül. 

A 25 A-es primer áramhoz tartozó mérési eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált 

hálózatra 640 V-ot kellett kapcsolni Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált hálózatba 

több mint 16 kVA teljesítményt kellett beadni, vagyis a kitűzött cél túl lett teljesítve, a 

tervezett áramkorlátozó teljesítményét másfélszeresére lehetett növelni. 

 

13.3.3 ÖSSZEGZÉS 
 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megterveztem egy 10 kVA-s magashőmérsékletű 

szupravezető huzallal ellátott induktív zárlatiáram-korlátozót. A megérkezett tekercset először 

egyenáramon validáltam a gyártó által adott értékekhez, ez megfelelően jó egyezést mutatott. 

A tekercset megvizsgáltam váltakozóáramú gerjesztéssel, egyrészt vasmentes tekercsként, 

másrészt a tervezett vasmagos környezetben.  

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a szupravezető huzal vártnál jobb 

paraméterei miatt képes voltam a 10 kVA-re tervezett áramkorlátozónkat 16 kVA-en 

üzemeltetni, mivel korábbi tapasztalataim és kutatómérnöki gondolkodásom alapján a 

vasmagot 20 kVA-re terveztem.  
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13.4 1 MVA- ES ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ TERVEZÉSE 
 

A gyárak a költségek csökkentése céljából bizonyos növekedési törvényeket alapul véve 

vasmagsorozatokat állítanak fel, mely sorozatokat különböző tulajdonságokra optimalizálnak 

(pl.: alacsony veszteségű-> ezért drágább is; olcsó-> ezért nagyobb a vesztesége). Mindezek 

alapján egy transzformátor méretezésénél több úton is elindulhatunk, de a következő 

összefüggések mindig érvényesek:  

 A veszteségek nagysága a tekercselés anyagában meghatározott áramsűrűséget, a 
vasmagban meghatározott indukciót ír elő. 

 A transzformátor rövidzárási feszültsége a teljesítménnyel, frekvenciával és a fajlagos 
igénybevételekkel (áramsűrűség és indukció) együtt meghatározzák az aktív részek 
(vasmag és tekercselés) geometriáját. 

A főméretek meghatározása kezdődhet a vaskeresztmetszet felvételével, ezután a 

transzformátorral szemben támasztott követelmények teljesülését ellenőrizni kell, és addig 

módosítani a méreteket, míg nem teljesül minden elvárás, így iteratív úton jutunk el a 

végleges méretekig. Kiindulhatunk adott teljesítmény és drop elvárások ismeretében a 

menetfeszültségből is, hiszen adott teljesítményű és dropú transzformátort különböző 

oszlopkör átmérő- ablak magasság arányokkal lehet készíteni. Ezt az arányt pedig alapvetően 

egyetlen paraméter a menetfeszültség megválasztása szabja meg. 

Természetesen figyelembe kell venni a zárlati erőket, a veszteségekre és zajra kiírt 

követelményeket, a szigetelési távolságokat, nagytranszformátoroknál pedig a tömeget és a 

szállíthatóságot is. 

A zárlatiáram-korlátozó „lelke” a szupravezető gyűrű, melynek vezetési állapotát erősen 

befolyásolja a hőmérséklet, a felületére merőleges mágneses indukció nagysága, valamint a 

benne folyó áram.  

A hűtésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen az alkalmazandó szupravezető gyűrű 

anyaga BSCCO típusú, mely anyag rideg, a normál és szupravezető tartományok elérő 

tulajdonságai miatt erősen inhomogén, így magas hőmérsékletű területek, ún. hot- spotok 

alakulhatnak ki benne. Az anyag a hot- spotok mentén könnyen reped, törik. A gyűrű anyaga 

általában a belső felületén rosszabb minőségű, a gyártási technológiából adódóan, a külső 

felület, ill. az ahhoz közelebbi részek anyaga tisztább, jobb. 

A BSCCO típus mellett másik alternatíva a gyűrű anyagára az YBCO típus. A két típus 

közel azonos kritikus hőmérséklettel rendelkezik. Az YBCO típus alkalmazása mellett szólna, 

hogy ennél a típusnál a szupravezető- normál vezető átmenet sokkal „élesebb”, így zárlati 

(korlátozó) tartományban gyorsabb eszközt lehetne belőle készíteni. A típusok előállítása 

különböző módon történik. Az YBCO típus előállítási technológiája jelenleg még nem teszi 

lehetővé akkora gyűrű előállítását, melyet a nagyobb teljesítmények megkövetelnek. A 

szupravezető hűtésére folyékony nitrogénnel telt kriosztátot érdemes használni, a gyűrű egy 

tartályban lesz elhelyezve, mint a korábbi modellek esetén. A folyékony nitrogén forráspontja 

77 K, így a BSCCO típusú szupravezetők hűtésére alkalmas, mert kritikus hőmérsékletük (Tc) 

100- 110 K környékén van. A szupravezető megköveteli a felületére merőleges mágneses 

indukció minimalizálását, a méretezést a szórt mezőre is el kell végezni, a szórt mezőt az 

oszlophossz- járomhossz aránnyal lehet alapvetően befolyásolni. 

A méretezésnél alapfeltétel, hogy a kiindulási modell vasmag indukciója megegyezzen a 

választott modell vasmag indukciójával, valamint a mágnesező teljesítmények arányosak 

legyenek. Több módszerrel lehet megállapítani az oszlopkeresztmetszetet, ezek közül 

megfontolásokkal választunk. 

A választásom az 1MVA nagyságú zárlatiáram-korlátozóra esett, mert ez a teljesítmény 

tartomány még elkészíthető a jelenleg a piacon kapható 400 mm átmérőjű BSCCO 

szupravezető gyűrűvel. A felskálázást a korábban bemutatott 20 kVA-es ZÁK-ból kiindulva 
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készítem el. 

 

13.4.1 A 20 KVA-ES ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ ADATAI 
 

S 20 kVA 

Up 1000 V 

Ip 20 A 

Np 250 menet 

f 50 Hz 

Av 11275,7968 mm
2
 

Av_97% 10937,5229 mm
2
 

1_lépcső 116 mm 

2_lépcső 91,92 mm 

3_lépcső 58,69 mm 

Teljes szélesség 744 mm 

Teljes magasság 676 mm 

lj 303 mm 

lo 538 mm 

27. táblázat Megvalósított 20 kVA- es zárlatiáram-korlátozó adatai 

A 20 kVA-es zárlatiáram-korlátozó vasmagja lemezelt, M5-ös hidegen hengerelt 

transzformátorlemezből készül, melyet széles körben alkalmaznak transzformátorokban. A 

hidegen hengerelt lemezek mágneses tulajdonságai erősen irányfüggőek, a hengerlés 

irányában kicsi a veszteségük és a mágnesező teljesítményük, eltérő irányban azonban 

mindkét érték rohamosan megnő. 0,35 mm- es vagy annál kisebb vastagságban kerülnek 

forgalomba, felületük sima, mindkét oldalon 820 °C- ig hőálló karlitbevonattal látják el, 

melynek vastagsága kb.: 0,002- 0,005 mm. Még a karlitréteggel bevont lemezzel is a 

rendelkezésre álló tér 97%- a kitölthető. A vasmag 3 lépcsős, értelemszerűen az 1_lépcső a 

legszélesebb lépcsőt jelenti, a 3_lépcső pedig a legkeskenyebbet. Av a vasmag 

keresztmetszetét jelöli, Av_97% pedig a hidegen hengerelt lemezzel kitöltött keresztmetszetet. 

lj és lo a járom-és oszlophossz rövidítései. 

 
A vasmagindukció kiszámítása az ismert képlet alapján 

Az indukált feszültség 
4,44* * * * _97%vU f N B A  

és ebből a mágneses indukció: 

4,44* * * _97%v

U
B

f N A  

A B értékére1,647 T adódik. 

 
A mágnesező áram kiszámítása 

A gerjesztési törvényből: 

* *g vN I H l   
ahol az  Ig a mágnesező áram, lv a közepes vasmaghossz, melyet a következőképpen lehet 
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kiszámolni: 

4* 3*v j ol l l   

H értéke 100A/m, ha B≈ 1,65 T. 

A fenti képletek alapján: 

A mágnesező gerjesztés, N*Ig= 282,6 Amenet 

A mágnesező áram, Ig= 1,13 A, 5,65%, ami egy szokványos érték. 

 

13.4.2 A TERVEZENDŐ 1 MVA- ES ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ ADATAI 
 

S 1 MVA 

Up 21 000 V 

Ip 47,6 A 

f 50 Hz 

28. táblázat Tervezendő 1 MVA- es zárlatiáram-korlátozó adatai 

A 28. táblázatból látszik, hogy jó néhány adatot meg kell határozni ahhoz, hogy az 1 MVA-

es zárlatiáram-korlátozó gyártásához adottak legyenek a paraméterek. Természetesen a 

táblázatban több paraméter összefügg, azonban mindent nem tartalmaz. Ami adott az elvárt 

vasmagindukció: 1,65 T, valamint a 20 kVA- es modell kiszámított mágnesező teljesítményét 

lehet még felhasználni a tervezéshez. 

 

13.4.3 VASMAG KERESZTMETSZET MÉRETEZÉS, ADOTTNAK TEKINTETT 

MENETFESZÜLTSÉGBŐL KIINDULVA 
 

Különböző menetfeszültségeket felvéve vizsgálhatjuk meg a szükséges oszlop-

keresztmetszetet, lépcsőméreteket, a primer menetszámot. 

4,44* * * _97%i vU f B A
 

3 lépcsős vasmag esetén a vasmag a köré írható kör keresztmetszetének (dkör) 0,85- 

szörösét tölti ki, valamint a lépcsők a következőképpen alakulnak, amennyiben d jelöli a 

vasmag köré írható kör átmérőjét: 1_lépcső= 0,905*dkör; 2_lépcső= 0,707* dkör; 3_lépcső= 

0,425* dkör. 

 

Ui [V] 

Av_97% 

[mm2] Av [mm2] 

Akör 

[mm2] 

Dkör 

[mm] 

1 lépcső 

[mm] 

2 lépcső 

[mm] 

3 lépcső 

[mm] N1 

20,00 54687,61 56378,98 67117,84 292,33 264,56 206,68 124,24 1050,00 

21,00 57422,00 59197,93 70473,73 299,55 271,09 211,78 127,31 1000,00 

22,00 60156,38 62016,88 73829,62 306,60 277,47 216,77 130,30 954,55 

23,00 62890,76 64835,83 77185,51 313,49 283,71 221,64 133,23 913,04 

24,00 65625,14 67654,78 80541,41 320,23 289,81 226,40 136,10 875,00 

25,00 68359,52 70473,73 83897,30 326,84 295,79 231,07 138,91 840,00 

26,00 71093,90 73292,68 87253,19 333,31 301,64 235,65 141,66 807,69 

27,00 73828,28 76111,63 90609,08 339,66 307,39 240,14 144,35 777,78 

28,00 76562,66 78930,58 93964,97 345,89 313,03 244,54 147,00 750,00 

29,00 79297,04 81749,53 97320,87 352,01 318,57 248,87 149,61 724,14 

30,00 82031,42 84568,48 100676,76 358,03 324,02 253,13 152,16 700,00 

29. táblázat Vasmag keresztmetszet méretezés a menetfeszültségből kiindulva 
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A 29. táblázat mértékegységei a 27. és a 28. táblázatban megismert mértékegységekkel 

azonosak, ill. Akör mm
2
- ben, dkör mm- ben adott. Az oszlopok értékei Ui, f, és B adott 

paraméterek alapján az alábbi képletekből adódtak. 

_97%
4,44* *

i
v

U
A

f B ,  

_97%

0,97

v
v

A
A

,  0,850713728

v
kör

A
A

, 
2*

v
kör

A
d

 

1_ 0,905* körlépcső d
, 
2_ 0,707* körlépcső d

, 
3_ 0,425* körlépcső d

 

 

13.4.4 VASMAG KERESZTMETSZET MÉRETEZÉS, A TELJESÍTMÉNYBŐL KIINDULVA 
 

Létezik egy alapvetően gazdaságossági számítások alapján megalkotott képlet, mely a 

névleges teljesítmény (S) és a frekvencia (f) valamint egy konstans (c) segítségével határozza 

meg a vasmagkeresztmetszetet. 

_97% *v
S

A c
f , 

ahol c egy konstans, melynek értéke c= 140…180 olajtranszformátoroknál S= 3000 kVA és 

U= 60 kV- ig; c= 190…240 száraztranszformátoroknál S= 50 kVA és U= 6 kV- ig. A 

mértékegységek továbbra is a 27. és a 28. táblázatban adottak szerint alakulnak. 

 

c 

Av_97% 

[mm2] Av [mm2] 

Akör 

[mm2] 

Dkör 

[mm] 

1 lépcső 

[mm] 

2lépcső 

[mm] 

3 lépcső 

[mm] Ui [V] 

140 62609,90 64546,29 75873,11 310,81 281,29 219,74 132,10 22,90 

145 64845,97 66851,52 78582,86 316,31 286,26 223,63 134,43 23,72 

150 67082,04 69156,74 81292,61 321,72 291,16 227,46 136,73 24,53 

155 69318,11 71461,97 84002,37 327,04 295,97 231,22 138,99 25,35 

160 71554,18 73767,19 86712,12 332,27 300,71 234,92 141,22 26,17 

165 73790,24 76072,42 89421,87 337,42 305,37 238,56 143,41 26,99 

170 76026,31 78377,64 92131,63 342,50 309,96 242,15 145,56 27,80 

175 78262,38 80682,87 94841,38 347,50 314,49 245,68 147,69 28,62 

180 80498,45 82988,09 97551,14 352,43 318,95 249,17 149,78 29,44 

185 82734,52 85293,31 100260,89 357,29 323,35 252,60 151,85 30,26 

190 84970,58 87598,54 102970,64 362,09 327,69 255,99 153,89 31,07 

195 87206,65 89903,76 105680,40 366,82 331,97 259,34 155,90 31,89 

200 89442,72 92208,99 108390,15 371,49 336,20 262,65 157,88 32,71 

205 91678,79 94514,21 111099,90 376,11 340,38 265,91 159,85 33,53 

210 93914,86 96819,44 113809,66 380,67 344,50 269,13 161,78 34,35 

215 96150,92 99124,66 116519,41 385,17 348,58 272,32 163,70 35,16 

220 98386,99 101429,89 119229,17 389,62 352,61 275,46 165,59 35,98 

225 100623,06 103735,11 121938,92 394,03 356,59 278,58 167,46 36,80 

230 102859,13 106040,34 124648,67 398,38 360,54 281,66 169,31 37,62 

235 105095,19 108345,56 127358,43 402,69 364,43 284,70 171,14 38,43 

240 107331,26 110650,79 130068,18 406,95 368,29 287,71 172,95 39,25 

30. táblázat Vasmag keresztmetszet méretezés a teljesítményből kiindulva 

A fenti táblázatban Av_97% a is a fenti képlet alapján lett meghatározva, valamint a többi 

oszlop értékei is. Látható, hogy ezen méretezési eljárás szerint a minimális vasmag 

körülírható kör átmérő 310,81 mm.  
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13.4.5 VASMAG KERESZTMETSZET MÉRETEZÉS, A NÖVEKEDÉSI TÖRVÉNYEK ALAPJÁN 
 

Amennyiben egy transzformátor lineáris méreteit n-szeresre növeljük, az igénybevételeket 

és a vasmag ablakának kitöltési tényezőjét változatlanul hagyva, az aktív súlyok n3 arányban 

nőnek, és ugyanígy nőnek a súlyokkal arányos veszteségek és az üresjárási meddő 

teljesítmény (mágnesező teljesítmény) is. A transzformátor teljesítménye ekkor n4 arányban 

nő, tehát Pm~ L3, S~ L4, ahol L a lineáris méretet szimbolizálja. 

 
20~ 1164 1000~ X4 

20~ 91,924 1000~ Y4 

20~ 58,694 1000~ Z4 

31. táblázat Vasmag keresztmetszet méretezés a növekedési törvények alapján 

 

4

4

1000
20

116
X

 308,46 mm,   

4

4

1000
20

92,91
Y

 244,42 mm 

4

4

1000
20

69,58
Z

 156,06 mm 

A teljes szélesség és teljes magasság ugyanezen gondolatmenet alapján:  

4

4

1000
20

744
SZ

 1978,4 mm,  

4

4

1000
20

676
M

 1797,58 mm 

A vasmag köré írható kör átmérője a 0 képlet átrendezéséből ekkor: 340,84 mm-re adódik. 

 

13.4.6 AZ 1MVA-ES ZÁRLATIÁRAM-KORLÁTOZÓ VASMAG KÖRÜLÍRHATÓ KÖR ÁTMÉRŐJÉNEK 

(DKÖR) KIVÁLASZTÁSA ÉS A MENETSZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

Tekintettel arra, hogy a megtervezendő eszköznek megvalósíthatónak kell lennie, a piacon 

beszerezhető szupravezető gyűrűk közül választok. Ismereteim szerint a Nexans cég már 

előállított és megvásárolhatóvá tett 400 mm átmérőjű Bi- 2212 típusú szupravezető gyűrűt. 

Egy nálunk is megtalálható 200 mm-es gyűrű képét mutatja a 183. ábra. 

 

183. ábra. A kiválasztott Bi-2212 típusú szupravezető gyűrű 

A 400mm-es gyűrű méretei 

Belső átmérő: 390 mm 

Falvastagság: 3-5 mm 

Külső átmérő: 400 mm 

Magasság: 100 mm 
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Most, hogy adott a Bi-2212 gyűrű belső átmérője, meghatározható a gyűrű miatt 

megengedhető legnagyobb vasmag körülírható kör átmérő (dkör_max). A gyűrű belső fala és 

az LN2 tartály között a jó hűtés érdekében 8 mm-es helyet érdemes hagyni, ennél sokkal 

többet nem lehet, hiszen akkor az elkövetkezendő sorokban kifejtett feltételeket is figyelembe 

véve dkör- re nagyon kicsi adódna, ami viszont Np- re nagy menetszámot követelne meg. A 

korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az LN2 tartályt duplafalú belső falát kriosztátból 

célszerű elkészíteni. Ennek a minimális belső átmérőn vett vastagsága 20 mm. Figyelembe 

kell venni azt is, hogy az LN2 tartályt és a tekercseket is könnyedén lehessen a vasmagra 

felhelyezni, akkor is, ha indukció méréséhez néhány menetes vékony huzalból álló tekercs 

van az oszlopon, erre 3mm helyet kalkulálok a tartály és a vasmag között. 

 

Tehát dkör_max= 390- 2*8- 2*20- 2*3= 328 mm. Mind a menetfeszültségből kiinduló 

tervezési, mind teljesítményből kiinduló eljárással kaptunk olyan értékeket dkör- re, amely 

ezen feltételnek megfelel. 

A fentiek alapján a 328 mm-es vasmag átmérőt választjuk, amihez 25V-os menetfeszültség 

tartozik, így a primer menetszám 840-re adódik. 

 

13.4.7 AZ OSZLOP- ÉS JÁROMHOSSZ MEGHATÁROZÁSA 
 

A oszlop- és járomhosszak méretét alapvetően a kriosztát mérete és a szórás határozza meg. 

Ezen hosszakat általában az alábbiak alapján szokás meghatározni: 

(2,4 4)*o körl d
,   

(1,5 2,5)*j körl d
. 

13.4.8 A KRIOSZTÁT ANYAGÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, MÉRETEINEK BECSLÉSE 
 

Jelenlegi tapasztalataink alapján a kriosztát anyagát érdemes üvegszál erősítésű GRP 

anyagból választani. A jó hűtés érdekében szükséges a duplafalú konstrukció kialakítása. A 

két fal között vákuumot kell biztosítani a jó hőszigetelés érdekében.  

A szupravezető gyűrű megfelelő hűtésének biztosítása érdekében célszerű a kriosztát belső 

falának külső átmérőjét 660 mm-re felvenni. 

A szupravezető gyűrűk átlagos áramsűrűsége váltakozó áramú gerjesztés esetén 

1300A/cm2.  

A szupravezető gyűrűk várható névleges állapotbeli gerjesztése: 

ANII priscn 4000084062,47
 

Az általam használandó gyűrűk keresztmetszete 5 cm2 és ha 20%-os túlterhelési számot 

veszek figyelembe, akkor 8 db szupravezető gyűrűre van szükség. 

Érdemes ebben a fázisban kiszámolni a tekercs elrendezését, ami meghatározza a szórási 

reaktanciát. 

Az alacsony szórás követelményének ilyen nagy menetszám mellett nem tudnánk eleget 

tenni, ha a szokásos zárlatiáram-korlátozó konstrukciót alakítanám most is ki, vagyis a primer 

tekercs a vasmagra csévélve és felette helyezkedik el a kriosztát a szupravezető gyűrűkkel. 

Ezzel a konstrukcióval egy nagyon magas, de arányaiban nem olyan széles alakot kapnék, ami 

jelentős mechanikai problémákat vet fel. 

Ennek a kiküszöbölésére érdemes olyan új konstrukciót kialakítani, amikor a primer tekercs 

is a kriosztátban helyezkedik el és körbefogja a szupravezető gyűrűket. Így nem kell olyan 

magas vasmagot kialakítani, és a rézvezető áramsűrűségét is meg lehet növelni és a szigetelési 

távolságot le lehet csökkenteni a folyékony nitrogén szigetelő hatása miatt. 
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A szórási reaktancia az alábbi képlettel számolható: 

6

2

1 10
8,24

t

bk

l
lg

DNf
X . 

Az értékét nagyban befolyásolja, hogy menni réteget alakítok ki a tekercselésben, az erre 

készített számolást mutatja az alábbi táblázat: 

 

rétegek 

száma 

rétegenkénti 

menetszám 

Külső 

átmérő 

[mm] 

Dk 

közepes 

átmérő 

[mm] 

Közepes 

menetho

ssz [mm] 

szórási 

csatorna 

redukált 

hossza 

tekercs 

magassága 

[mm] 

Szórási 

reaktancia 

[Ω] UZÁK % 

1 840 416 413 1297,48 1 2520 0,14 0,03 

2 420 422 416 1306,90 2 1260 0,58 0,13 

3 280 428 419 1316,33 3 840 1,31 0,30 

4 210 434 422 1325,75 4 630 2,34 0,53 

5 168 440 425 1335,18 5 504 3,69 0,84 

6 140 446 428 1344,60 6 420 5,35 1,21 

7 120 452 431 1354,03 7 360 7,33 1,66 

8 105 458 434 1363,45 8 315 9,64 2,19 

9 93,33333 464 437 1372,88 9 280 12,29 2,79 

10 84 470 440 1382,30 10 252 15,28 3,46 

11 76,36364 476 443 1391,73 11 229,0909 18,61 4,22 

12 70 482 446 1401,15 12 210 22,30 5,06 

13 64,61538 488 449 1410,58 13 193,8462 26,35 5,98 

14 60 494 452 1420,00 14 180 30,76 6,98 

15 56 500 455 1429,42 15 168 35,54 8,06 

16 52,5 506 458 1438,85 16 157,5 40,71 9,23 

17 49,41176 512 461 1448,27 17 148,2353 46,26 10,49 

18 46,66667 518 464 1457,70 18 140 52,20 11,84 

19 44,21053 524 467 1467,12 19 132,6316 58,53 13,28 

20 42 530 470 1476,55 20 126 65,27 14,80 

32. táblázat Szórási reaktancia számítása 

 

A 32. táblázat alapján kiválasztott tekercsmagasság a 840 mm, mert ezzel a magassággal 

majdnem egyező magasságú lesz a 8 db szupravezető gyűrű, így jó csatolást lehet köztük 

elérni. Ezek alapján egy 3 réteges tekercset választok, amelynek a szórási reaktanciája 1,31 Ω, 

ami elfogadható mértékű. A táblázat megmutatja azt is, hogy annak a követelménynek is 

megfelel ez a tekercs-konstrukció, hogy üzemi állapotban a zárlatiáram-korlátozón ne essen 

5%-nál nagyobb feszültség, ez esetünkben 0,3%. 

Az így kialakított tekercs és szupravezető gyűrű konstrukcióval már megrajzolható az 1 

MVA-es ZÁK főterve. Ezt mutatja a 184. ábra. 
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184. ábra. Az 1MVA-es zárlatiáram-korlátozó főterve 

 

A főterv méretei alapján kiszámolható a korlátozási üzemállapotban kialakuló reaktancia 

értéke is, ami a szerkezet főmező reaktanciája: 

4,30108401000
16,6

084,0
100102 82820 N

L

A
fX r

v

m

 

Ezzel a vasmag konstrukcióval 23-szoros impedancia ugrást lehet elérni. Ha szükséges, 

akkor ezen az értéken lehet változtatni egy másfajta vasanyag választásával illetve légrés 

beépítésével. 
 

  

Vasmag 

Szupra-

vezető 

gyűrű 

Primer 

tekercs 
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13.5 AZ ELŐ-PROTOTÍPUS ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR SZÁMÍTÁSA 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

jgyc 600
A

cm
2

m 0.2 mm

A gyűrű méretei: 

R - sugár   

w - falvastagság  

h - magasság 

Jgyc - a gyűrű kritikus áramsűrűsége 

  

   

 

  

A szupra vezeték méretei: 

sz - szélesség 

m - magasság   

Iszc - a szupra vezeték kritikus árama 

k - "megszólalási modulus"  

  

 

 

 

 

  

Kriosztát paraméter: 

Delta - falvastagság 
 

A slimformer paraméterei: 

 

 

 

 

 

R
200

2
mm

w 5 mm

h 100 mm

Jgyc jgyc w h Jgyc 3 10
3
A

sz 5 mm

Iszc 40 A

k 2

Iszn

Iszc

k
Iszn 20A

Delta 10 mm

Bm 1.7 T

Sn 20 kW

U1n 1400V

U2n 100 V

f 50 Hz
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Menetszámáttétel: 

  

A rész 

Oszlop átmérõ: 

  

 

Menetfeszültség: 

  

Primer menetszám: 

  

Primer névleges áram: 

  

C rész 
A szekunder oldal (szupra szalag) paraméterei: 

l - a féltekercs menetszáma 

p - a szupra szalag párhuzamos szálainak száma 

Beta - a szekunder (féltekercs) szélessége (tárcsatekercselés) 

  

  

  

  

 
 

  

n
U1n

U2n

n 14

D0 2 R 2 2 Delta 2 w 2mm D0 148mm

D0 138mm

UM 4.44 f Bm 0.7 D0
2

UM 5.031V

N1 round
U1n

UM

N1 278

I1n

Sn

U1n

I1n 14.286A

N2 round
N1

n
N2 20

n
N1

N2

n 13.9

U2n

U1n

n
U2n 100.719V

I2n n I1n I2n 198.571A

l N2 l 20

p ceil
I2n

Iszn

p 10
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B rész 

Szekunder gerjesztés: 

  

A gyűrű kritikus gerjesztése (mivel a gyűrű 1 menetű ezért a kritikus árama megegyezik a 

gerjesztéssel): 

  

  

A gyűrű keresztmetszete: 

  

A gyűrű magassága: 

  

Primer (réztekercselés) paraméterei: 

 

  

A 2,5mm2-es Silivolt kábelt választottuk, szigetelési szint 1500 V, terhelhetőség 32 A. 

A kábel szigetelt átmérője: 

 

Rétegek száma: 

 

Rétegenkénti menetszám: 

 
 

Beta l p m Beta 0.04m

Th2n N2 I2n Th2n 3.971 10
3
A

Thgyc k Th2n Thgyc 7.943 10
3
A

Igyc Thgyc Igyc 7.943 10
3
A

Agy

Igyc

jgyc

Agy 1.324 10
3
m

2

hgy

Agy

w
hgy 0.265m

j1n 5.72
A

mm
2

At1

I1n

j1n

At1 2.498 10
6
m

2

D1sz 4.6mm

ret 2

N1ret

N1

ret N1ret 139
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  Egy réteg magassága: 

  

Illesztés vasmag és magcső oldalanként 1mm 
Magcső falvastagsága 

 

Hûtõcsatorna vastagság 
 

Primer tekercs belső átmérője: 

 
 

Primer tekercs külső átmérője 

  

Szekunder (réztekercselés) paraméterei: 

 

  

A 2,5mm2-es Silivolt kábelt választottuk, szigetelési szint 1500 V, terhelhetőség 32 A. 

A kábel szigetelt átmérője: 

 

Szükséges paralel szálak száma: 

 
 

Rétegek száma: 

 

Rétegenkénti menetszám: 

 
 

Egy réteg magassága: 

hret N1ret 1 D1sz hret 644mm

wm 5mm

wh 6mm

Db1 D0 2mm 2 wm 2 wh Db1 162mm

Dk1 Db1 4 D1sz 2 10mm Dk1 200.4mm

j2n 5.72
A

mm
2

At2

I2n

j2n

At2 3.472 10
5
m

2

D2sz 4.6mm

par round
At2

2.5 mm
2 par 14

ret2 2

N2ret

N2

ret2
N2ret 10
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Ablak magasság 720 mm 

Primer feletti hűtőcsatorna: 6 mm 

Gombolyítási cső falvastagsága: 5mm 

Szekunder alatti hűtőcsatorna: 6 mm 

Szekunder tekercs belső átmérője: 

 
 

Szekunder tekercs külső átmérője (két réteg között 10mm hűtésre) 

 
 

Legyen szimmetrikus a vasmag kialakítás 

Szuprás oszlop 

 
Tekercs belső átmérője 

  

Szekunder tekercs külső átmérője 

  

 

 
 

A két szekunder között 10mm-t hagyunk 

Ablakszélesség  

  

Ablak szélesség 300 mm 

hret2 N2ret 1 par D2sz hret2 708.4mm

Db2 Dk1 2 6 5 6( )mm
Db2 234.4mm

Dk2 Db2 4 D2sz 2 10mm
Dk2 272.8mm

Dkrio 370mm

Db3 Dkrio 2 2mm 2 wm 2 wh Db3 0.396m

Dk3 Db3 2 7 D2sz 12 10mm Dk3 0.58m

Nret3
40

7

h3 6 1( ) par D2sz h3 0.451m

wablak

Dk2

2

Dk3

2
10mm D0 wablak 298.6mm
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Teljes járomhossz: 

  

Teljes vasmagmagasság: 

  

Vasmag tömeg:  

 
 dm3  

  kg  

Rézmennyiség  

  

 

  

  

  

 
 kg  

wjarom 3 D0 2 300mm wjarom 1.014 10
3
mm

hvasmag 720mm 2 D0 hvasmag 996mm

D0 0.138m

Vvas 3
1.38

2

4
7.20 2 1.38

2
10.14

Vvas 70.929

Gvas Vvas 7.65 Gvas 542.604

l1

Db1 Dk1

2
N1 l1 158.253m

l1

N1

0.569m

l2

Db2 Dk2

2
par N2 l2 223.078m

l3

Db3 Dk3

2
par 2 N2 l3 858.886m

lrez l1 l2 l3 lrez 1.24 10
3
m

Grez 812 2.5 10
6

8900
Grez 18.067
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13.6 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÖNKORLÁTOZÓ TRANSZFORMÁTOR SZÁMÍTÁSA 
 

 

  

  

  

  

A középső oszlop átmérője (a vasmag tervezett teljesítménye 100kVA): 

  

  

Egy menetben indukált feszültség: 

  

  

 

A szupravezető huzal egyenáramú kritikus árama 50A 

A szupravezető huzal váltakozóáramú aktiválási árama 70Aeff!!! 

 

A biztonsági faktor a 120 A-es szekunder áram és p=6 teljesítéséhez: 

 

Párhuzamos szálak száma: 

 

  

  

Pn 50kW Upri 2.5kV

f 50Hz B 1.7T

Ipri

Pn

Upri

Ipri 20A

Apri 160
100

50
cm

2
Apri 0.023m

2

dpri

4 Apri

0.84
dpri 0.185m

UM 4.44 B Apri f UM 8.54V

Npri ceil
Upri

UM

7 Npri 300

____________________________________________________________________________

IqwAC 70A

bw 3.5

p 6

Iwmax p
IqwAC

bw

Iwmax 120A

I2main Iwmax I2main 120A
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A primer és szekunder áram aránya 

 
 

A fő szekunder tekercs menetszáma 

 
 

Legyen n2=N2main/N2aux : 

 

  

A szupravezető gyűrű árama 

 

Gyűrűk száma: 

 

A gyűrű biztonsági tényezője 

 

  

Az eszköz teljesítménye (ellenőrző számítás) 

 

A szupravzető huzal áramából számolva 

  

A szupravezető gyűrű áramából számolva 

  

n1

I2main

Ipri
n1 6

N2main ceil
Npri

n1
N2main 50

n2 2

N2aux ceil
N2main

n2

N2aux 25

Iring 1000A

k 4

bring 1.3333333333333

I2aux

k Iring

bringN2aux

I2aux 120A

U2main

Upri

n1

P2wire U2mainI2main P2wire 50 10
3
W

P2ring U2mainI2aux P2ring 50 10
3
W
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A pilot plant egység összeállítási rajza 

 

185. ábra. A pilot plant egység összeállítási rajza 
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