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„The analysis of inductive Superconducting Fault Current Limiters’ operation.”
„Analiza działania nadprzewodnikowych ograniczników pr du typu indukcyjnego.”
Summary
The analysis of inductive type of Superconducting
Fault Current Limiters was described in this paper on the
base of numerical models investigation and experiments.
The Bi2223 superconducting tube was used as shorted
secondary winding of the SFCL physical model. The U-I
characteristic of the SFCL and current courses with and
without limiter in the circuit were described. The
distributions of magnetic field of limiters numerical models
in resistive and superconducting state are presented. The
effectiveness of inductive type of SFCL with closed and
open core was also compared.
1. Wprowadzenie
W artykule przedstawiona została analiza działania
nadprzewodnikowych
ograniczników
pr du
typu
indukcyjnego na podstawie wyników bada
modeli
numerycznych oraz przeprowadzonych eksperymentów.
W modelu fizycznym ogranicznika zastosowany został
pier cie
nadprzewodnikowy z materiału Bi-2223
stanowi cy zwarte uzwojenie wtórne ogranicznika.
Wykonane zostały modele numeryczne ograniczników
oraz rozkłady indukcji magnetycznej w stanie
nadprzewodz cym
i
rezystywnym.
W
artykule
przedstawione zostały charakterystyki U-I ograniczników,
oraz przebiegi czasowe pr du w obwodzie zwarciowym z
ogranicznikiem i bez ogranicznika. Porównana została
skuteczno
ograniczania
pr dów
zwarciowych
ograniczników z rdzeniem zamkni tym i otwartym.

Rys.1. (a) i (b) Spirale bezindukcyjne wykonane z
nadprzewodnika
wysokotemperaturowego
do
rezystancyjnych ograniczników pr du firmy NEXANS [1].
(c) Elementy do SFCL typu rezystancyjnego firmy
Advanced Ceramics Limited [2].
W nadprzewodnikowych ogranicznikach pr du typu
indukcyjnego pr d zwarciowy nie przepływa przez
element nadprzewodnikowy, poniewa
nie jest on
galwanicznie poł czony z obwodem chronionym.

2. Budowa ograniczników
Ograniczniki pr du, (SFCL – Superconducting Fault
Current Limiter) s klasyfikowane ze wzgl du na sposób
ograniczania pr du. W ogranicznikach rezystancyjnych
element nadprzewodnikowy poprzez przepusty pr dowe
ł czony jest bezpo rednio do obwodu chronionego.
Podczas normalnej pracy przez ogranicznik przepływa
pr d znamionowy, po przekroczeniu warto ci krytycznej
pr du (IC) nadprzewodnika przy zwarciu w obwodzie,
element ten przechodzi do stanu rezystywnego.
Gwałtowny wzrost rezystancji ogranicza pr d zwarciowy.
Przej ciu elementu nadprzewodnikowego do stanu
rezystywnego towarzyszy wzrost jego temperatury. Straty
cieplne s powodowane przez przepływaj cy pr d. Wad
takich ograniczników jest konieczno
stosowania
przepustów pr dowych.

Rys.2. Elementy nadprzewodnikowe z materiału Bi2223
firmy
CAN
SUPERCONDUCTOR
na uzwojenie
ogranicznika indukcyjnego. [3]

Ogranicznik
indukcyjny
zbudowany
jest
jak
transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym, które
stanowi
pier cie
nadprzewodnikowy.
Uzwojenie
pierwotne wykonane jest z miedzi i wł czone
bezpo rednio do obwodu. Podczas normalnej pracy
uzwojenie wtórne jest w stanie nadprzewodz cym i jego
rezystancja RHTS = 0, a rdze
ogranicznika jest
ekranowany przez element nadprzewodnikowy, napi cie
na ograniczniku spowodowane jest rezystancj uzwojenia
pierwotnego oraz reaktancj rozproszenia. W tym stanie
ogranicznik pracuje jak przekładnik pr dowy. Pod
wpływem pr du wi kszego ni pr d krytyczny pier cie
nadprzewodnikowy przechodzi do stanu rezystywnego
powoduj c gwałtowny wzrost impedancji ogranicznika. W
stanie rezystywnym ogranicznik pracuje jak dławik.
Przej cie ze stanu nadprzewodz cego do rezystywnego
uzwojenia nadprzewodnikowego jest bardzo szybkie i
pr d zwarciowy zostaje ograniczony ju w pierwszej
wiartce okresu.

W stanie nadprzewodz cym strumie magnetyczny
nie wnika w nadprzewodnik i rdze jest ekranowany. Na
rysunku 4 widoczny jest efekt ekranowania rdzenia przez
element nadprzewodnikowy, dzi ki któremu warto
indukcji magnetycznej w rdzeniu jest bliska zeru.
W stanie rezystywnym zale nie od warto ci pr du w
obwodzie rdze mo e wej w stan nasycenia (rys.5). W
tym stanie strumie magnetyczny zamyka si poprzez
rdze i przestrze powietrzn , zarówno w ograniczniku z
otwartym jak i zamkni tym rdzeniem. Dla indukcji
wi kszej od indukcji nasycenia rdzenia przenikalno
magnetyczna µr jest rz du nawet kilkudziesi ciu.

3. Modele numeryczne
W celu analizy rozkładów pól magnetycznych w stanie
nadprzewodz cym i rezystywnym zostały wykonane
modele numeryczne w programach polowych opartych na
metodzie elementów sko czonych. Modele numeryczne
ograniczników z rdzeniem zamkni tym i otwartym
posiadaj
identyczne
uzwojenia,
co
umo liwiło
porównanie ich charakterystyk pr dowo-napi ciowych. Do
programu wprowadzone zostały rzeczywiste dane
elementów
nadprzewodnikowych
posiadanych
w
laboratorium, HTS Tube CST- 60/100.2.

Rys.5.
Rozkład
pola
magnetycznego
w
nadprzewodnikowym ograniczniku pr du z otwartym
rdzeniem w stanie rezystywnym.[4]

Rys.3. Modele ogranicznika indukcyjnego z rdzeniem
zamkni tym i otwartym.
Rys.6.
Rozkład
strumienia
magnetycznego
w
nadprzewodnikowym ograniczniku pr du w stanie
rezystywnym.

4. Rozkłady pola magnetycznego

Rys.4.
Rozkład
strumienia
magnetycznego
ograniczniku pr du w stanie nadprzewodz cym.

w

W stanie rezystywnym przenikalno
magnetyczna
nadprzewodnika jest µr ≈ 1. Rezystywno jest rz du ρ =
-05
1e Ωm. Linie strumienia magnetycznego zamykaj si
poprzez rdze , powoduj c wzrost indukcyjno ci
ogranicznika. Po przej ciu do stanu rezystywnego wzrost
impedancji ogranicznika wł czonego w zabezpieczany
obwód ogranicza w nim pr d w tym obwodzie.
Rozkłady pola magnetycznego w ograniczniku s
szczególnie
istotne
przy
projektowaniu
nadprzewodnikowych
ograniczników
pr du
typu
indukcyjnego. Ze wzgl du na nieliniow charakterystyk
materiału rdzenia wyznaczenie warto ci pr du w
obwodzie metod
analityczn
jest niedokładne. W
przypadku ogranicznika z rdzeniem otwartym metoda
elementów sko czonych jest nieodzowna, poniewa
strumie zamyka si poprzez nieograniczon przestrze
powietrzn , co znacz co komplikuje obliczenia.

5. Charakterystyka U-I ogranicznika
W celu porównania wła ciwo ci ograniczników z
rdzeniem otwartym i zamkni tym na podstawie modeli
numerycznych wyznaczona została charakterystyka
pr dowo-napi ciowa.

Rys.9. Widok układu pomiarowego nadprzewodnikowego
ogranicznika pr du.
7. Przebiegi pr du w obwodzie z ogranicznikiem

Rys.7. Charakterystyki pr dowo-napi ciowe modeli
numerycznych
nadprzewodnikowych
ograniczników
pr du.
W stanie nadprzewodz cym, a wiec, gdy pr d
aktywacji nie jest przekroczony charakterystyki pokrywaj
si , poniewa rdze jest ekranowany. Po przekroczeniu
tego pr du, gdy pr d w uzwojeniu wtórnym jest wi kszy
od pr du krytycznego pier cienia nadprzewodnikowego
napi cie na ograniczniku gwałtownie ro nie. Najlepszymi
parametrami charakteryzuje si ogranicznik z rdzeniem
zamkni tym, szczególnie przy małych warto ciach
indukcji w rdzeniu (stroma charakterystyka U-I). Przy
pr dach powoduj cych nasycenie rdzenia napi cia na
ograniczniku dla ró nych modeli s zbli one, z powodu
znacznego
spadku
przenikalno ci
magnetycznej
ferromagnetyka. Warto napi cia w stanie rezystywnym
mo na dobiera zmieniaj c przekrój rdzenia lub długo
rdzenia otwartego.
6. Układ pomiarowy

Przebieg pr du w układzie rys.8 przy napi ciu
zasilania, przy którym rdze wchodzi w stan nasycenia
pokazany jest na rys 10. Widoczny impuls pr du na
przebiegu jest skutkiem nasycenia rdzenia i zmniejszenia
si impedancji ogranicznika. Wyst puje on tylko w
pierwszej
połówce
okresu,
poniewa
składowa
nieokresowa pr du zwarcia ma wówczas najwi ksz
warto . Przy zmniejszeniu napi cia zasilaj cego o 50%
impuls ten jest niezauwa alny.

Rys.10. Oscylogram, przebieg pr du i napi cia w
obwodzie z ogranicznikiem.

W układzie pomiarowym jak na rysunku 8 przebadany
został ogranicznik indukcyjny z otwartym rdzeniem. Układ
pomiarowy odseparowany jest galwanicznie od sieci
elektrycznej za pomoc transformatora zasilanego z
autotransformatora. Przebiegi pr du i napi cia w
obwodzie w chwili zwarcia były obserwowane na
oscyloskopie i rejestrowane w komputerze.

Rys.8. Schemat układu rejestracji do wyznaczania
przebiegów
indukcyjnego
nadprzewodnikowego
ogranicznika pr du.
Podczas
pomiarów wtórne nadprzewodnikowe
uzwojenie schłodzone było ciekłym azotem do
temperatury 77 K.

Rys.11. Przebieg pr du zwarciowego w układzie z
ogranicznikiem i bez ogranicznika.

Na rysunku 11 przedstawiony został przebieg pr du
zwarciowego w obwodzie bez ogranicznika i z
ogranicznikiem przy zachowaniu proporcji tych sygnałów.
Pr d szczytowy w obwodzie z ogranicznikiem jest około
pi ciokrotnie mniejszy, a pr d ograniczania około
dziesi ciokrotnie od pr du zwarciowego.
8. Zastosowanie
Poni szy rysunek przedstawia mo liwe lokalizacje
nadprzewodnikowych ograniczników pr du w systemie
elektroenergetycznym, gdzie ograniczniki oferuj swoje
korzy ci techniczne i ekonomiczne.

warto ci pr du znamionowego
konstrukcji ogranicznika.

w

zale no ci

od

9. Podsumowanie
W artykule przedstawiona została analiza działania
nadprzewodnikowych
ograniczników
pr du
typu
indukcyjnego na podstawie bada eksperymentalnych i
modeli wykonanych w programach polowych. Analiza
modeli numerycznych metod elementów sko czonych
umo liwiła wyznaczenie charakterystyk napi ciowopr dowych
ograniczników
oraz
rozkładów
pola
magnetycznego w ró nych stanach pracy. Badania
eksperymentalne
potwierdziły
słuszno
zało e
przyj tych do modeli numerycznych oraz pozwoliły
zweryfikowa obliczenia komputerowe. Zarejestrowane
przebiegi pr du w obwodzie zwarciowym wiadcz o
szybkim i skutecznym działaniu ogranicznika. Wykazano,
e w zale no ci od wła ciwo ci rdzenia oraz konstrukcji
ogranicznika ró na jest jego charakterystyka pr dowonapi ciowa, która wpływa na zdolno
ograniczania
pr dów zwarciowych.
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Rys.12. Przykładowe zastosowania nadprzewodnikowego
ogranicznika pr du w sieci elektroenergetycznej. [5]
1. Przył cze generatora
2. Urz dzenia pomocnicze elektrowni
3. Poł czenie dwóch podsieci poprzez kabel
nadprzewodnikowy.
4. i 5. Sprz enie szyn zbiorczych
6. Dławik zbocznikowany ogranicznikiem
7. Przewód zasilaj cy po stronie wtórnej transformatora.
8. Poł czenie szyn zbiorczych
W stanie nadprzewodz cym podczas pracy przy
pr dzie znamionowym ogranicznik charakteryzuje si
prawie zerow impedancj , a dzi ki szybkiemu przej ciu
ze stanu nadprzewodz cego do rezystywnego po
przekroczeniu warto ci pr du aktywacji ogranicza pr d
zwarcia. Pr d ograniczania, jaki płynie w obwodzie w
kolejnych półokresach po zwarciu nie przekracza 3-5 razy
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