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ZASTOSOWANIE WYSOKOTEMPERATUROWYCH MATERIAŁÓW 
NADPRZEWODNIKOWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH  

I TRANSFORMATORACH 
 
APPLICATION OF HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTING MATERIALS 

TO ELECTRIC MACHINES AND TRANSFORMERS 
 
Abstract: The paper presents properties of modern high temperature superconducting materials and basic pa-
rameters such as critical temperature, critical current density, critical magnetic field which influence them. The 
influence of the external magnetic field on the HTS material properties is also shown. Possibilities of applica-
tion of HTS to electrical machines (especially synchronous ones) and transformers are presented. Designs and 
research conducted by international consortia dealing with these machines are given. General features and 
basing parameters of synchronous machines with HTS excitation winding are described. The actual develop-
ment trends in construction and use of HTS generators and synchronous motors are shown. Possibilities of ap-
plication of HTS to power transformers and induction current limiters are described. Necessary additional 
equipment for devices using HTS such as cryorefrigerators and current leads is generally characterized. 

1. Wst�p 
Celem artykułu jest dokonanie krótkiego prze-
gl�du aktualnych zastosowa� oraz bada� pro-
wadzonych przez �wiatowe konsorcja nad wy-
korzystaniem zjawiska nadprzewodnictwa w 
maszynach elektrycznych i transformato-rach 
oraz wskazanie tendencji rozwojowych. 
Odkrycie w roku 1986 przez G. Bednorza  
i A. Müllera (laureaci Nagrody Nobla z 1987 r.) 
nadprzewodnictwa materiałów w temperaturze 
około 30 K spowodowało gwałtowny wzrost 
zainteresowania zjawiskiem nadprzewodnictwa 
i mo�liwo�ciami jego wykorzystania w tech-
nice. Nast�pił znaczny post�p zarówno w dzie-
dzinie tworzenia nowych materiałów, ich tech-
nologii wytwarzania na skal� przemysłow�, jak 
i zastosowania. Klasa tych materiałów okre-
�lana jest nazw� HTS (High Temperature Su-
perconducting) w odró�nieniu od wcze�niej-
szych LTS (Low Temperature Superconduc-
ting). Nadprzewodniki typu LTS (głównie 
stopy NbTi) pracuj� w temperaturach około 5 K 
i s� chłodzone przez ciekły hel. Poniewa� po-
jemno�� cieplna tego nadprzewodnika jest bar-
dzo mała przy takiej temperaturze, niewielki 
wzrost ciepła powoduje wzrost temperatury 
nadprzewodnika i inicjuje zjawisko utraty wła-
�ciwo�ci nadprzewodnikowych materiału. Dla 
materiałów typu HTS temperatura pracy po-
winna wynosi� około 30 K. W tej temperaturze 
pojemno�� cieplna metali jest ponad 3-krotnie 
wi�ksza ni� w temperaturze 5 K. Oznacza to, �e 

 
 
 

uzwojenie wykonane z nadprzewodnika HTS 
mo�e absorbowa� znacznie wi�ksz� energi�, co 
w konsekwencji czyni taki materiał bardziej 
odpornym na utrat� wła�ciwo�ci nadprzewo-
dz�cych. Warto�� temperatury krytycznej nad-
przewod-ników HTS przekracza temperatur� 
wrzenia ciekłego azotu (77 K) co oznacza, �e 
azot mo�na zastosowa� do chłodzenia zamiast 
ciekłego helu. U�ycie ciekłego azotu zamiast 
helu pozwala na zmniejszenie kosztów zwi�za-
nych z chłodzeniem. Ciekły azot jest znacznie 
ta�szy, niepalny i przyjazny dla �rodowiska, 
stosowany w przemy�le od wielu lat.  
Jako media chłodz�ce w urz�dzeniach nad-
przewodnikowych stosowane s� w postaci cie-
kłej nast�puj�ce pierwiastki: hel (LHe - 4.2 K), 
wodór (LH2 – 20 K), neon (LNe – 27 K) i azot 
(LN2 – 77 K).  

W ostatnich latach nast�pił du�y post�p w pod-
wy�szaniu temperatury krytycznej materiałów 
nadprzewodnikowych. Okryto ponad 100 mate-
riałów o ró�nych wła�ciwo�ciach. Obecnie, np. 
dla materiału Hg-Ba-Ca-Cu-O temperatura 
krytyczna wynosi około 133 K, dla materiału 
HgBa2Ca2Cu3O8 temperatura krytyczna wy-
nosi około 164 K (przy ci�nieniu około 30 Gpa). 
Główne zainteresowanie i mo�liwo�ci zastoso-
wania nadprzewodnictwa w elektroenergetyce to 
maszyny elektryczne, kable, ograniczniki pr�du, 
zasobniki energii w których energia jest 
magazynowana w cewkach nadprzewodniko-
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wych, zasobniki energii, w postaci urz�dze� in-
ercyjnych z ło�yskami magnetycznymi nad-
przewodnikowymi. Je�li chodzi natomiast o 
maszyny elektryczne to zainteresowania sku-
piaj� si� na generatorach i silnikach synchro-
nicznych w zastosowaniu przemysłowym i ma-
rynarki, maszynach homopolarnych pr�du sta-
łego, silnikach reluktancyjnych, silnikach li-
niowych do nap�du urz�dze� transportowych, 
transformatorach. 

2. Wła�ciwo�ci materiałów  nadprzewod-
nikowych 
Liderem �wiatowym w dziedzinie wytwarzania 
materiałów nadprzewodniko-wych jest Ameri-
can Superconductor (AMSC), firma powstała w 
1987 r. [15]. 
W Europie nadprzewodniki produkuj�: Vac-
cumschmelze, Trithor, w Japoni – Sumitomo. 
Głównymi parametrami okre�laj�cymi wła�ci-
wo�ci materiałów nadprzewodnikowych s�: 
��temperatura krytyczna – Tc, 
��krytyczna g�sto�� pr�du – Jc, 
��nat��enie krytycznego pola magnetycznego - 
Hc. 
Wymienione trzy wielko�ci wyznaczaj� do-
puszczalny zakres pracy nadprzewodnika. Nad-
przewodnik traci swoje wła�ciwo�ci (quench) 
je�li którakolwiek z tych wielko�ci zostanie 
przekroczona. W zwi�zku z tym niezb�dna jest 
kontrola i takie zabezpieczenie uzwojenia nad-
przewodnikowego aby nie uszkodzi� na trwałe 
nadprzewodnika. 
Podstawow� charakterystyk� nadprzewodnika 
jest charakterystyka napi�ciowo-pr�dowa. 
Okre�la j� nast�puj�cy zwi�zek: 
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gdzie: 
I – pr�d płyn�cy przez nadprzewodnik, 
Ic – pr�d krytyczny nadprzewodnika, 
E – spadek napi�cia przy pr�dzie I 
Ec – spadek napi�cia przy pr�dzie krytycznym, 
n – wykładnik pot�gowy. 
Przyjmuje si� zwykle jako granic� nadprze-
wodnictwa przy pr�dzie Ic spadek napi�cia 
Ec=100 �V/m.  
Materiały ceramiczne HTS maj� struktur� ani-
zotropow� co jest przyczyn� ró�nych wła�ci-
wo�ci nadprzewodnika w zale�no�ci od kie-
runku zewn�trznego pola magnetycznego. 
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Rys.1. Charakterystyka napi�cia od pr�du dla 
nadprzewodnika typu HTS 
Dla współczesnych nadprzewodników wpływ 
pola magnetycznego na warto�� g�sto�ci kry-
tycznej pr�du Jc jest znaczny. Pole magnetyczne 
powoduje zmniejszenie warto�ci Jc a wpływ ten 
zale�y od amplitudy i k�ta poło�enia wektora 
indukcji magnetycznej wzgl�dem nadprzewod-
nika. Szczególnie zewn�trzne pole magne-
tyczne prostopadłe do powierzchni nadprze-
wodnika powoduje zmniejszenie warto�ci pr�du 
krytycznego (rys.3). Wysiłki w dziedzinie wy-
twarzania przewodów s� głównie skierowane 
na powi�kszenie mo�liwo�ci przewodzenia 
pr�du przy du�ym polu magnetycznym, za-
równo stałym, jak i zmiennym. 
Pole zmienne ma wpływ ponadto na straty 
mocy wydzielane w nadprzewodniku. Z tego 
wzgl�du jak dotychczas, wykorzystanie obecnie 
produkowanych nadprzewodników w obwo-
dach pr�du przemiennego jest stosunkowo nie-
wielkie. Wymaga si� obecnie aby straty te nie 
przekraczały 0.25 W/kAm. Wpływ temperatury 
oraz stałego, zewn�trznego pola magnetycz-
nego na warto�� krytyczn� pr�du dla nadprze-
wodnika Bi-2223 pokazuje rys.2 i rys.3. 
Stosowane s� obecnie dwie technologie wytwa-
rzania przewodów HTS, które tworz� struktury: 
- kompozytow� wielowłóknow� (MFC) – 
rys.4, 5a, tzw. I generacja (1G), np. BSCCO-
2223, 
- kompozytow� z powlekanym przewodni-
kiem (CCC) – rys.5b, tzw. II generacja (2G), 
np. YBCO-123. 
Koszt przewodu HTS przyj�to okre�la� wielko-
�ci� w dolarach na kAm (USD/kAm). Zawiera 
si� w tym koszt wytwarzania jednego metra 
przewodu oraz warto�� pr�du krytycznego dla 
tego przewodu. Przykładowo przez okres 2 
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lat (2000÷2002) warto�� tego wska�nika 
zmniejszyła si� około 2 razy. 
 

 
Rys.2. Charakterystyka wzgl�dnego pr�du kry-
tycznego (w temperaturze T i indukcji B, odnie-
siona do warto�ci pr�du krytycznego przy tem-
peraturze 77 K i braku pola magnetycznego) w 
funkcji indukcji, przy polu równoległym do po-
wierzchni przekroju nadprzewodnika 

 
Rys.3. Charakterystyka wzgl�dnego pr�du kry-
tycznego (w temperaturze T i indukcji B, odnie-
siona do warto�ci pr�du krytycznego przy tem-
peraturze 77 K i braku pola magnetycznego) w 
funkcji indukcji, przy polu prostopadłym do 
powierzchni przekroju nadprzewodnika 
 

Wynika to zarówno ze wzrostu pr�du krytycz-
nego oraz obni�enia kosztów wytwarzania. 
Obecnie wska�nik ten wynosi poni�ej 
200 USD/kAm. S�dzi si�, �e w produkcji ma-
sowej mo�liwe b�dzie osi�gni�cie ceny około 
50 USD/kAm. Barier� jest w przypadku struk-
tury wielowłóknowej (MFC) stosowane srebro.  
Oczekuje si�, �e prace prowadzone w ostatnich 
latach przez AMSC nad drug� generacj� nad-
przewodników HTS typu YBCO o strukturze 
(CCC) doprowadz� w najbli�szym czasie do 
produkcji przemysłowej tych materiałów i na-

wet kilkakrotne obni�enie kosztów wytwarza-
nia do poziomu kosztów miedzi 
10÷25 USD/Kam. 

�

Rys.4. Struktura wielowłóknowa ta�my HTS 

 
Rys.5. Struktury kompozytowe przewodów HTS: 
a) wielowłóknowe (MFC), b) z powlekanym 
przewodnikiem (CCC) 

American Superconductor oferuje przewody o 
ró�nych parametrach i mo�liwo�ciach zastoso-
wania, np. o podwy�szonych parametrach me-
chanicznych, przewody hermetyczne do zasto-
sowania przy wysokim ci�nieniu ciekłego me-
dium chłodz�cego, np. w kablach energetycz-
nych, transformatorach, ogranicznikach pr�du, 
przepustach pr�dowych. Przykładowo, AMSC 
oferuje przewody nawojowe nadprzewodz�ce 
typu HTS o nazwie Bi-2223 i danych: 
��wymiary (0.21×4.1) mm, 
��krytyczna g�sto�� pr�du Jc=135 A/mm2, 

przy temperaturze 77 K, 
��rezystywno�� – 100 µV/m, przy temperatu-

rze 77 K, 
��minimalna �rednica gi�cia – 100 mm. 

   3. Maszyny elektryczne nadprzewodni-
kowe 

Ze wzgl�du na swoje wła�ciwo�ci jak dotych-
czas najwi�ksze mo�liwo�ci zastosowania 
ta�m nadprzewodnikowych to obwody pr�du 
stałego. Wobec tego badania skupiaj� si� 
głównie na zastosowaniu nadprzewodników 
jako uzwojenie wzbudzenia maszyn synchro-
nicznych i pr�du stałego. 
Pierwsz� maszyn� synchroniczn� z wiruj�-
cymi uzwojeniami nadprzewodniko-wymi 
wyprodukowano w 1971 r. Od lat 70-tych zo-
stało zainicjowanych wiele programów ba-
dawczych zwi�zanych z zastosowaniem nad-
przewodnictwa w USA, Japonii, Europie  
i ZSRR. 
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Do lat 80-tych nadprzewodniki typu LTS były 
wył�cznie stosowane przy stałym polu magne-
tycznym do wzbudzania maszyn synchronicz-
nych.  
Od lat 90-tych powstaj� konsorcja mi�dzyna-
rodowe, które przy dofinansowaniu rz�dów 
prowadz� badania nad współczesnymi maszy-
nami nadprzewodnikowymi z przewodami 
HTS. Badania takie głównie s� prowadzone w 
USA, Japonii, Niemczech. W 1988 r. DOE 
(Department of Energy) rozpocz�ł program na-
kierowany na systemy elektroenergetyczne z 
zastosowaniem materiałów HTS, skupiaj�c si� 
na pocz�tku na opracowaniu technologii wy-
twarzania przewodów i ta�m dla urz�dze� elek-
troenergetycznych. Kolejny program obejmo-
wał mi�dzy innymi opracowanie konstrukcji 
silnika synchronicznego o mocy 125 kM. W 
badania te zostały zaanga�owane dwie główne 
firmy wytwarzaj�ce uzwojenia: American Su-
perconductor oraz Intermagnetics General Cor-
poration. 
W Europie utworzono konsorcjum 
CONECTUS (Consortium of European Com-
panies Determined to use Superconductivity) 
[16], zrzeszaj�ce wiele firm, których głównym 
celem jest rozszerzenie infrastruktury dla ko-
mercyjnego zastosowania nadprzewodnictwa w 
Europie. 

3.1. Maszyny synchroniczne 
Jak ju� wspomniano, nadprzewodniki stosuje 
si� głównie w maszynach synchronicznych jak 
dotychczas jako uzwojenie wzbudzenia. W 
spotykanych rozwi�zaniach obwód magne-
tyczny wirnika mo�e stanowi� ferromagnetyk o 
odpowiednich wła�ci-wo�ciach magnetycznych 
w niskich temperaturach lub jest to materiał 
niemagnetyczny. 
Je�li chodzi o twornik to uzwojenie najcz��ciej 
jest takie, jak w maszynie klasycznej lub te� jest 
tzw. uzwojeniem bez�łobkowym. Wtedy tylko 
jarzmo stojana jest wykonane z materiału ferro-
magne-tycznego. 
Rozwa�a si� równie� zastosowanie jarzma nie-
magnetycznego. Oznacza to wówczas, �e cały 
obwód magnetyczny nie jest zbudowany z mate-
riału ferromagnetycznego. 
Podejmowane s� prace badawcze nad zastoso-
waniem nadprzewodników równie� w tworniku. 
Na rys.6 pokazano w sposób schematyczny ma-
szyn� synchroniczn�, w której zastosowano  
nadprzewodnikowe uzwojenie wzbudzenia. 
Wirnik takiej maszyny umieszczony jest w krio-

stacie, który stanowi kilka warstw: warstw� tłu-
mi�c�, warstw� pró�ni i warstw� izolacji. 
Uzwojenie wzbudzenia jest chłodzone po�rednio 
przez medium chłodz�ce, które dopływa do wy-
dr��onego wirnika. Medium to w obiegu za-
mkni�tym po cz��ciowym odparowaniu prze-
chodzi na zewn�trz maszyny i jest nast�pnie 
schładzane w kriochłodnicy.  

 
Rys.6.  Schematyczny rysunek maszyny synchro-
nicznej nadprzewodnikowej 

Uzwojenie wzbudzenia składa si� z podwójnych 
cewek (rys.7) o kształtach zbli�onych do 
kształtu bie�ni (racetrack). 

�

Rys.7. Cewka nadprzewodnikowego uzwojenia 
wzbudzenia  

Cechy ogólne maszyn synchronicznych 
nadprzewodnikowych 
Zarówno generatory, jak i silniki synchroniczne 
nadprzewodnikowe cechuj� si� nast�puj�cymi 
wła�ciwo�ciami: 
- wysoka warto�� indukcji w szczelinie, niemal 

2 krotnie wi�ksza ni� w maszynie konwen-
cjonalnej, 

- przy tak wysokiej indukcji w szczelinie, 
indukcja w z�bach stojana osi�gałaby warto�� 
około 3 T. Wobec tego w niektórych rozwi�-
zaniach wyeliminowano z�by a przestrze� 
zajmowan� przez nie została zast�piona mate-
riałem niemagnetycznym, 

- brak z�bów twornika powoduje znaczne 
zmniejszenie wibracji i hałasu maszyny, 
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- brak z�bów powoduje mniejsz� zawarto�� 
harmonicznych indukcji w szczelinie i tym 
samym napi�ciu indukowanym w tworniku, 

- wi�ksza indukcja w szczelinie i wi�ksza prze-
strze� zajmowana przez uzwojenie twornika 
pozwala zwi�kszy� g�sto�� mocy 3-4 razy, 
dzi�ki temu uzyskuje si� zmniejszenie wy-
miarów i masy maszyny, 

- ze wzgl�du na du�� efektywn� szczelin� po-
wietrzn� (warstwy izolacji, pró�ni, warstwy 
tłumi�ce) reaktancja synchroniczna jest mała, 
zwykle kilkakrotnie mniejsza ni� w maszynie 
klasycznej, 

- mała reaktancja synchroniczna powoduje, �e 
zmienno�� napi�cia przy pracy generatorowej 
jest mniejsza a co za tym idzie wymaga 
mniejszego zakresu regulacji wzbudzenia w 
zakresie od biegu jałowego do obci��enia 
znamionowego,  

- mniejsza reaktancja synchroniczna powoduje 
wi�ksz� przeci��alno�� maszyny, czego re-
zultatem jest praca przy mniejszych k�tach 
obci��enia i wi�ksza stabilno�� pracy w sta-
nach nieustalonych, 

- wy�sz� sprawno�� uzyskuje si� przez 
eliminacj� strat mocy w uzwojeniu wzbudze-
nia. Istnieje jednak dodatkowe zapotrzebo-
wanie na moc chłodnicy. W du�ej maszynie 
pobór mocy przez chłodnic� wynosi poni�ej 
10 % strat całkowitych w maszynie, 

- zmniejszenie strat mocy pozwala na 
zwi�kszenie sprawno�ci maszyny o około 5% 
przy obci��eniu znamionowym. 

3.1.1. Generatory synchroniczne 
Zainteresowanie generatorami nadprzewodni-
kowymi obejmuje nie tylko systemy elektro-
energetyczne, jak równie� marynark� i lotnic-
two, ze wzgl�du na znaczne zmniejszenie wy-
miarów tych generatorów.  
Prowadzone badania do lat 80-tych zmierzały 
do budowy coraz wi�kszych generatorów, gdy� 
ograniczeniem dla klasycznego rozwi�zania 
była moc około 1800 MW. Wiele programów 
pó�niej zaniechano w zwi�zku ze zmian� ��da� 
u�ytkowników na budow� generatorów o 
mniejszych mocach, około 600 MW. W tej sy-
tuacji warunki rynkowe nie faworyzowały ge-
neratorów nadprzewodnik-kowych. Przykła-
dowo, w 1981 r. odwołano program budowy 
przez Westinghouse-EPRI generatora 
300 MVA. Równie� inne firmy �wiatowe zre-
dukowały wysiłki w kierunku rozwoju tej dzie-
dziny. Tylko Japo�czycy kontynuowali badania 

nad generatorami klasy 70 MW w ramach pro-
gramu Super-GM rozpocz�tego w 1987 r. Pro-
gram Super-GM, sponsorowany przez rz�d ja-
po�ski, był po�wi�cony rozwojowi technologii 
i zastosowaniu nadprzewodnictwa w urz�dze-
niach elektrycznych du�ych mocy. Do pro-
gramu Super-GM wł�czono 16 du�ych firm  
i instytucji badawczych. Pierwszym celem była 
budowa generatora o mocy 70 MW z trzema 
ró�nymi wirnikami, budowanymi przez Hita-
chi, Mitsubishi Electric oraz Toshiba. Po wy-
konaniu i przeprowadzeniu bada� celem dal-
szym było zaprojektowanie i zbudowanie ma-
szyny komercyjnej klasy mocy 200÷300 MW. 
Równolegle prowadzone były prace nad 
uzwojeniami HTS oraz zwi�zane z tym zagad-
nienia chłodzenia. W latach 1997-1998 wyko-
nano badania dla wszystkich wirników. W cza-
sie trwania programu w latach 1988÷1996 na-
kłady rz�du japo�skiego wyniosły około 254 
miliony USD oraz znaczne dodatkowe nakłady 
poniosły firmy uczestnicz�ce w tym programie. 
General Electric Company stoj�cy na czele 
grupy firm planuje w latach 2002÷2006 zbu-
dowanie wirnika nadprzewodnikowego z 
uzwojeniem wysokotemperaturowym pocz�t-
kowo o mocy 1.5 MVA, nast�pnie 100 MVA  
i zainstalowanie do klasycznego stojana gene-
ratora. Docelowo przewiduje si� budow� ge-
neratora o mocy 250 MVA. 

3.1.2. Silniki synchroniczne 
Reliance Electric oraz EPRI od 1987 r. rozpo-
cz�ły realizacj� programu z zastosowaniem 
materiałów HTS w silnikach elektrycznych. 
American Superconductor został doł�czony do 
programu jako wytwórca uzwoje�. 
Pierwszy silnik synchroniczny z uzwojeniem 
HTS wyprodukowano w 1993 r. Był to silnik 
o mocy 2 KM (przy 1800 obr/min) ze stacjo-
narnym uzwojeniem wzbudzenia i wiruj�cym 
uzwojeniem twornika. Zbudowany przez Re-
liance Electric i American Superconductor 
kolejny silnik o mocy 5 KM był ju� z wiruj�-
cym uzwojeniem wzbudzenia i stacjonarnym 
uzwojeniem twornika. 
W 1996 r. wytworzono i przebadano silnik 
synchroniczny o mocy 200 kM i pr�dko�ci ob-
rotowej 1800 obr/min. Przy temperaturze 27 K 
uzyskano g�sto�� pr�du uzwojenia wzbudze-
nia 75 A/mm2. Od 1996 r. rozpocz�ła si� II 
faza projektu, której celem były silniki o mo-
cach 1000 KM i 5000 KM. Badania uko�-
czono w 2001 roku. Dane silnika: UN=6.6 kV, 
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nN=1800 obr/min, ηN=97.7, cosφN=0.99 i jego 
parametry: Xdr=Xqr=0.32, 27.0X '

dr = , 

173.0X ''
dr = , Lf=8.8 H, Tdz=0.031 s. 

W 2002 r. mi�dzy American Superconductor a 
Marynark� USA (Office of Naval Research - 
ONR) podpisano kontrakt na budow� silnika 
synchronicznego, który bezpo�rednio b�dzie 
nap�dza� �rub� okr�tow� statku. W I fazie 
projektu jest to silnik o mocy 5 MW i pr�dko-
�ci obrotowej 230 obr/min. W zamierzeniu 
silnik ten miał by� wst�pnym projektem do 
opracowania technologii dla maszyny wi�k-
szej mocy – docelowo 25 MW oraz zało�o-
nych danych: UN=4.16 kV, IsN=622 A, 
ηN=97.5, nN=120 obr/min, 2p=6, liczba faz 
m=9, Xdr=0.34, 275.0X '

dr = , 19.0X ''
dr = , in-

dukcja w szczelinie B	=1.6 T. 
W marcu 2003 r. firma American Supercon-
ductor poinformowała, �e uzyskała kontrakt 
od ONR na kwot� 70 milionów USD na pro-
jekt i wytworzenie kolejnego silnika o mocy 
36.5 MW i pr�dko�ci 120 obr/min do bezpo-
�redniego nap�du statku. Przewiduje si� do-
starczenie tego silnika w roku 2006 wraz z 
energoelektronicznym układem zasilania, 
wył�cznikiem mocy i układem odł�czaj�cym 
�rub� okr�tow�. Oczekuje si�, �e projekto-
wany silnik pozwoli na ponad 50% redukcj� 
jego rozmiarów i masy w stosunku do silnika 
klasycznego. Tym samym zmniejszy si� o 
setki ton masa statku. Zwi�kszenie znacz�co 
sprawno�ci silnika pozwoli na zmniejszenie 
zu�ycia paliwa i kosztów eksploatacji. Za-
równo silnik 5 MW, jak i 36.5 MW mog� słu-
�y� do nap�du statków handlowych, jak rów-
nie� marynarki wojennej. 

 
Rys.8. Silnik synchroniczny 

W ostatnich latach równie� firma Siemens zbu-
dowała silnik synchroniczny nadprzewodnikowy 
o mocy 450 kW i rozpocz�ła prace nad projek-
tem silnika o mocy 4 MW do nap�du statków.  

 
Rys.9. Wirnik silnika synchronicznego nadprze-
wodnikowego o mocy 5 MW, 230 obr/min 

3.1.3. Kompensatory synchroniczne 
Ze wzgl�du na korzystne wła�ciwo�ci eksplo-
atacyjne kompensatorów synchronicznych 
równie� prowadzi si� prace nad zastosowaniem 
nadprzewodników w budowie tego typu maszyn. 
Kompensatory synchroniczne nadprzewodni-
kowe (Super-VAR) cechuje wi�ksza efektyw-
no�� w stosunku do konwencjonalnych, a mia-
nowicie ni�sze straty mocy, ni�sze koszty, wi�k-
sza niezawodno��. Ponadto kompensator syn-
chroniczny nadprzewodnikowy kilkakro�-nie 
zwi�ksza mo�liwo�� dostarczenia mocy biernej 
w krótkim czasie, jak równie� w stanie ustalo-
nym. 
Pierwszy prototyp nadprzewodnikowego kom-
pensatora synchronicznego o mocy 8 MVAr ma 
zdolno�� przeci��enia ponad 2-krotn� przez 
okres 1 minuty. 

3.2.Transformatory 
Transformator nadprzewodnikowy zbudowany 
jest zwykle z „ciepłego” rdzenia magnetycznego 
chłodzonego oddzielnie i odseparowanego ter-
micznie od pozostałych uzwoje� oraz 3 kriosta-
tów cylindrycznych. Cały transformator jest 
umieszczony w kadzi z pró�ni�. 

Transformatory nadprzewodnikowe ze wzgl�du 
na wi�ksze g�sto�ci pr�du (około 10-krotne) 
maj� mniejsz� obj�to�� i mniejsz� mas� ni� 
konwencjonalne. Mniejsze straty w uzwojeniu – 
to równie� wi�ksza sprawno��. Z analiz wynika, 
�e mo�liwa jest redukcja wymiarów transfor-
matora o 30-40 %. Główn� zalet� jednak trans-
formatorów nadprzewodnikowych jest mo�li-
wo�� zwi�kszenia ponad 100 % obci��enia po-
nad znamionowe w czasie kilku godzin. Takie 
warunki pracy wymagaj� zwi�kszenia mocy 
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chłodzenia a nie zwi�kszenia wymiarów, jak w 
transformatorze konwencjonalnym, w którym 
przeci��enie prowadzi do uszkodzenia izolacji. 
Powoduje to równie� wi�ksz� odporno�� na 
zwarcia transformatora nadprzewodnikowego. 
Poniewa� napi�cie zwarcia transformatora z 
uzwojeniami HTS jest mniejsze, mniejsza jest 
zmienno�� napi�cia i wobec tego łatwiejsza re-
gulacja napi�cia.  
Pod wzgl�dem ryzyka zapalenia i ochrony �ro-
dowiska, ciekły azot LN2 jest bardziej przyja-
znym medium chłodz�cym ni� olej.  
Prace nad transformatorami nadprzewodniko-
wymi prowadzi kilka czołowych firm na �wie-
cie. 
Firma ABB w 1994 r. rozpocz�ła projekt bu-
dowy transformatora 3-fazowego o mocy 
630 kVA a od 1997 r. rozpocz�ła si� jego eks-
ploatacja w podziemnej sieci trakcyjnej w Ge-
newie. Od 1997 r. rozpocz�ły si� prace nad 
transformatorem o mocy 10 MVA, w którym 
planowano zastosowa� przewody HTS o ni-
skich stratach na pr�d zmienny.  

 
Rys.10. Transformator nadprzewodnikowy ABB 
W USA zespół badawczy prowadzony prze 
Waukesha Electric Systems (WES) w Wiscon-
sin prowadzi w ostatnich intensywne badania 
nad transformatorami. W I fazie projektu opra-
cowano, zbudowano i przebadano transforma-
tor 1-fazowy o mocy 1 MVA i napi�ciu 
13.8 kV/6.9 kV, w II fazie transformator 
3-fazowy o mocy 5/10 MVA i napi�ciu 
24.9 kV/4.2 kV, który miał by� wykonany w 
2002 r. Transformator ten wg zało�e� powinien 
zapewni� przeci��alno�� 10-krotn� przez 2 se-
kundy oraz 2-krotn� przez 48 godzin. Nato-
miast III faza projektu przewidywała budow� 
transformatora komercyjnego o mocy 
35/70 MVA. Firma Siemens po przetestowaniu 
modelu transformatora o mocy 100 kVA roz-
pocz�ła prace nad transformatorem trakcyjnym 
jednofazowym o mocy 1 MVA (rys.12) i na-

pi�ciu 25 kV/1.5 kV. Aktualnie transformator 
ten jest ju� po badaniach. 

 
Rys.11. Transformator nadprzewodnikowy 
Waukesha 
 

 
Rys.12. Transformator nadprzewodnikowy jed-
nofazowy 1 MVA firmy Siemiens 
W Japonii lokalne konsorcjum skupione wokół 
Kyushu University zbudowało i wł�czyło do 
sieci transformator 1-fazowy o mocy 1 MVA, 
po czym pracuje nad transformatorem 
3-fazowym o mocy 3 MVA. Równie� w Japonii 
firmy Fuji-Electric i Sumitomo wykonały w 
latach 1997÷1998 prototyp transformatora o 
mocy 500 kVA i pracuj� nad projektem trans-
formatora o mocy 500 MVA. 
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Na uniwersytecie Southampton pod koniec lat 
90-tych zbudowano transformator jednofazowy 
o mocy 10 kVA z jednym uzwojeniem nad-
przewodnikowym. Obecnie trwaj� prace pro-
jektowe nad autotransformatorem o mocy 
240 MVA. 

3.3. Nadprzewodnikowe indukcyjne ograniczniki 
pr�du  
Nadprzewodnikowe ograniczniki pr�du (FCL - 
fault current limiters) nale�� do nowoczesnych 
urz�dze� pozwalaj�cych gwałtownie zmniej-
szy� pr�d płyn�cy w sieci w stanach awaryj-
nych a nast�pnie spowodowa� ponowny prze-
pływ tego pr�du po upływie kilku sekund.�
Krótszy czas trwania stanu awaryjnego to 
wi�ksza stabilno�� i niezawodno�� systemu 
elektroenergetycznego. Zastosowanie nad-
przewodnikowych ograniczników pozwala na 
kilkakrotne ograniczenie pr�dów zwarciowych 
a zatem i kosztów zabezpiecze� pr�dowych.�
Ogranicznik indukcyjny jest praktycznie trans-
formatorem, w którym uzwojenie wtórne jest 
cewk� nadprzewodnikow�, natomiast uzwoje-
nie pierwotne jest wł�czone w szereg w lini�, 
która ma by� zabezpieczona. 
W normalnym stanie pracy (w stanie nadprze-
wodnictwa) uzwojenie wtórne jest praktycznie 
zwarte i stanowi ono ekran uniemo�liwiaj�cy 
wnikanie strumienia do rdzenia ogranicznika. 
Przy pr�dzie wi�kszym od pr�du krytycznego 
nast�puje przej�cie do stanu rezystywnego co 
powoduje gwałtowny wzrost impedancji ogra-
nicznika i w konsekwencji zmniejszenie pr�du 
zwarcia. Tylko uzwojenie nadprzewodnikowe 
strony wtórnej jest chłodzone do niskich 
temperatur 

4. Wyposa�enia dodatkowe urz�dze� nad-
przewodnikowych 
W urz�dzeniach, w których stosuje si� mate-
riały nadprzewodnikowe wykorzystuje si� inne 
jeszcze materiały, które powinny zapewnia� w 
niskich temperaturach pracy odpowiednie wła-
�ciwo�ci magnetyczne, elektryczne, izolacyjne, 
mechaniczne itp. 
Urz�dzeniem zwi�zanym nieodł�cznie z ele-
mentami nadprzewodnikowymi s� kriochłod-
nice. Budowa tych chłodnic musi by� dostoso-
wana do danego urz�dzenia. Wyspecjalizowane 
firmy (np. Leybold Vacuum, Cryomech [19]) 
oferuj� szeregi kriochłodnic pulsacyjnych 
(rys.13) jedno- lub dwu-stopniowych, które 
ró�ni� si� głównie zdolno�ci� odprowadzenia 

okre�lonej mocy z urz�dzenia schładzanego za-
pewniaj�c przy tym okre�lon� temperatur� (np. 
25 W, 20 K; 100 W, 30 K). Ka�da z kriochłod-
nic współpracuje z kompresorem i zawiera gło-
wic� oraz przewody ł�cz�ce z urz�dzeniem 
schładzanym. Powszechnie stosowany jest za-
mkni�ty system obiegu helu. Przykładowo dla 
kriochłodnicy 100 W i 30 K, pobór mocy przez 
kompresor wynosi około 7.5 kW. 

  
Rys.13. Kriochłodnice 
Nieodzownym elementem urz�dze� nadprze-
wodnikowych s� równie� przepusty pr�dowe 
(current leads) (rys.14). Elementy te powinny 
zapewni� przepływ du�ego pr�du z urz�dzenia 
o temperaturze pokojowej (około 300 K) do 
urz�dzenia nadprzewodnikowego o temperatu-
rze np. 4 K, nie podgrzewaj�c równocze�nie 
elementów o niskiej temperaturze. Przepusty 
wykonane z materiałów nadprzewodnikowych 
HTS, które rozwijaj� si� w ostatnich latach po-
zwalaj� zredukowa� zu�ycie helu i wymagaj� 
mniejszych kriochłodnic. Cechuje je równie� 
mniejsze przewodzenie ciepła przez materiał 
nadprzewodnikowy. Ze wzgl�du jednak na bar-
dziej zło�on� technologi� oraz wysokie koszty 
wytwarzania nie s� aktualnie tak cz�sto jeszcze 
stosowane. 

��

Rys.14.  Krioprzepusty pr�dowe 
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5. Podsumowanie 
Z przedstawionego przegl�du prowadzonych 
bada� wynika, �e wiele firm �wiatowych przy 
du�ym dofinansowaniu rz�dów podejmuje ba-
dania zmierzaj�ce do zastosowania nadprze-
wodnictwa w technice. Rozwój technologii 
wytwarzania nadprzewodników, ich wła�ciwo-
�ci i coraz mniejsze koszty wytwarzania po-
zwalaj� mie� nadziej� i� w niedalekiej przy-
szło�ci ich zastosowanie znacznie wzro�nie. 
Wiele z przedstawionych prototypowych ma-
szyn przeszło pomy�lnie badania i przewiduje 
si� w nieodległym czasie uruchomienie produk-
cji na skal� przemysłow�. 
W Polsce w latach 70-tych były prowadzone 
równie� prace badawcze nad zastosowaniem 
nadprzewodnictwa niskotemperaturowego, 
które po kilku latach zaniechano. W ostatnich 
latach, przykładowo 2002÷2004 praktycznie 
wykonywany był jeden projekt badawczy fi-
nansowany przez KBN i zwi�zany z nadprze-
wodnikowym zasobnikiem energii oraz kilka 
projektów promotorskich wspomagaj�cych 
prace doktorskie z tej dziedziny. 
W latach 2003÷2005 zespół pracowników Wy-
działu Elektrycznego Politechniki 
l�skiej 
(B. Grzesik, R. Miksiewicz, A. Bobo�, 
K. Władarz) przy współpracy kilku firm euro-
pejskich bierze udział w projekcie unijnym 
ULCOMAP (Ultra Compact Marine Propul-
sion), którego celem jest zbudowanie nadprze-
wodnikowego silnika synchronicznego o mocy 
250 kW. 
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