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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ВИБІР ОСНОВНИХ  
ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО  
НАДПРОВІДНОГО ОБМЕЖУВАЧА СТРУМУ 
 

У статті теоретично розглянуто роботу електромагнітного обмежувача струму 
короткого замикання з надпровідною обмоткою. Зроблений аналіз критеріїв 
вибору основних параметрів такого приладу. 
 
В статье теоретически рассмотрена работа электромагнитного ограничителя 
тока короткого замыкания с сверхпроводящей обмоткой. Проведен анализ 
критериев выбора основных параметров такого прибора. 

 
Вступ. Виникнення аварійних струмів короткого замикання в елек-

тромережах спричиняє руйнацію електрообладнання, і захист від цього 
негативного явища є досить важливою задачею. Існують різні традицій-
ні пристрої захисту електромережі і електрообладнання від аварійних 
струмів такі як, плавкі запобіжники, вимикачі, реактори та різні при-
строї обмеження струму. Одним з новітніх напрямів в електроенерге-
тиці є використання явища високотемпературної надпровідності при 
азотному рівні температур (~ 77 К) на відміну від низькотемператур-
них надпровідників (~ 4,2 К). Розробка обмежувачів струму короткого 
замикання базується на використанні фізичних властивостей високо-
температурних надпровідників. 

Надпровідний обмежувач струму короткого замикання вмикається 
в частину мережі, яка передбачає захист від аварійних струмів. Такий 
пристрій має близький до нуля опір в номінальному режимі на відміну 
від традиційних струмообмежувальних реакторів [1]. Використання та-
ких струмообмежувачів забезпечить продовження строку роботи кому-
таційної апаратури і створить умови для її поступової заміни сучасним 
устаткуванням. Впровадження надпровідникового обмежувача струму 
потребує вирішення низки теоретичних і технічних задач і ґрунтовного 
аналізу. 

Метою роботи є аналіз особливостей роботи електромагнітного 
високотемпературного надпровідного обмежувача струму короткого 
замикання (ВТНП ОСКЗ), і визначення критеріїв вибору його основних 
параметрів. 
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До розгляду пропонується така конструктивна схема електромаг-
нітного ВТНП ОСКЗ (рис. 1) [2]. Середній стержень феромагнітного 

осердя 1 і рухомий якір 2, що 
утримується пружиною 3, охоп-
лює кріостат 4 з ВТНП котушкою 
5. Струмовводи 6 з’єднують 
ВТНП котушку з електричною 
мережею. 

ВТНП котушка охолоджу-
ється рідким азотом, який пода-
ється в кріостат. Там він випаро-
вується і виходить назовні. Ви-
трати рідкого азоту визначаються 
тепло-припливами в кріостат 
крізь його стінки, по струмо-
вводах, а також (при роботі на 
змінному струмі) гістерезисними 
втратами в ВТНП котушці. 

При нормальній роботі 
ВТНП обмежувач струму 
з’єднаний послідовно з наванта-
женням нz  і крізь нього прохо-
дить струм I, що дорівнює струму 
навантаження Ін [3]. 

В залежності від характеру 
навантаження падіння напруги на ВТНП обмежувачі струму, яке ви-
значається коефіцієнтом осk , можна закладати таким, щоб зменшення 
напруги на навантаженні по відношенню до напруги електричної ме-
режі становило не більше 5 %, що відповідає стандарту ГОСТ 13109-
97. 

Враховуючи те, що напруга, прикладена до ВТНП обмежувача 
струму, як в режимі нормальної роботи, так і при короткому замиканні 
врівноважується ЕРС самоіндукції, можна записати 

 осносос 2 SkBwfUkU р ; (1) 

 оскн 2 SBwfU  , (2) 
де f – частота змінного струму; w – число витків ВТНП котушки; Bδ – 
індукція в проміжку між якорем і осердям в режимі нормальної роботи 
(рис. 2,а); Bк – індукція в осерді при з’єднанні якоря з осердям 
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Рис. 1. Конструктивна схема ВТНП 

обмежувача струму з 
рухомим якорем. 
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(рис. 2,б); kр – коефіцієнт розширення магнітного потоку в проміжку 
між якорем і осердям; Sос – поперечний переріз осердя. 
 

 
Рис. 2. ВТНП обмежувач струму: а – режимі нормальної роботи; 

б – коротке замикання в електричній мережі. 
 

Завдяки підстановці Uн в рівняння (1) отримуємо зв’язок між ін-
дукціями Bδ і Bк : роск kkBB  . Це дає можливість визначити число 
витків ВТНП котушки w, якщо заданий струм навантаження Iн: 

 



нр0

кос
Ik

Bkw ,  (3) 

де δ – повітряний проміжок між якорем і осердям; μ0 – магнітна стала. 
Значення індукції Bк обирається на ділянці намагнічування для 

відповідного електротехнічного матеріалу, а коефіцієнт kP  визначаєть-
ся за допомогою спеціальних розрахунків. 

Визначення коефіцієнта розпорошення магнітного потоку 
Враховуючи отримані результати, переходимо до визначення ко-

ефіцієнта розпорошення магнітного потоку kр в повітряному проміжку 
осердя ВТНП обмежувача струму. Для цього за допомогою програми 
FEMM розрахуємо магнітне поле в обмежувачі струму при різних зна-
ченнях повітряного проміжку δ. Програма FEMM призначена для роз-
рахунків стаціонарного і квазістаціонарного магнітного поля, тому при 
переході до змінного струму розрахунки проводимо для діючих зна-
чень магнітного поля. Це закладено і в рівняннях (1), (2). 

Результати розрахунків обробляються в безрозмірних параметрах 
δ/a, де a – ширина стержня в місці розташування повітряного проміж-
ку. Розглядалося два варіанти розташування цього проміжку (див. рис. 
2). Перший варіант – починаючи від 3/4 висоти стержня h (безрозмір-
ний параметр 3h / 4a); другий варіант – від середини стержня (безроз-
мірний параметри h / 2a). 
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Для спрощення обробки результатів розрахунків магнітного поля 
переріз осердя прийнятий всюди однаковим, але деяку розбіжність (до 
1 %) вносить те, що ВТНП котушка розташована в кріостаті ближче до 
середнього стержня. 

При зміні розмірів ВТНП обмежувача струму пропорційно змі-
нювався і струм в ВТНП котушці, тобто напруженість магнітного поля 
в повітряному проміжку, а також в осерді, залишалась незмінною. 

Для з’ясування впливу насичення осердя на розподіл магнітного 
поля розрахунок проводився при трьох різних значеннях струму. Кіль-
кість витків ВТНП котушки була незмінною (w = 200). Коефіцієнт роз-
порошення kр визначається зі співвідношення нерозпорошеного магні-
тного потоку в осерді ос00Ф SB  до магнітного потоку, який вихо-
дить з осердя в повітряний проміжок, таким чином 

  2Ф ос21 SBB  . 
На рис. 3-4 показано розподіл магнітного поля у ВТНП обмежувачі 

струму короткого замикання при мінімальному і максимальному зна-
ченні повітряного проміжку δ для двох варіантів його розташування. 
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Рис. 3. Розподіл магнітного поля у ВТНП ОСКЗ при струмі 2 А – варіант 1. 
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Рис. 4. Розподіл магнітного поля у ВТНП ОСКЗ при струмі 2 А – варіант 2. 
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Отримані результати чисельного аналізу дають можливість уза-
гальнити залежність коефіцієнта розпорошення магнітного потоку від 
безрозмірного параметру δ/a (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Залежність розпорошеності магнітного потокув ВТНП ОСКЗ від 
величини повітряного проміжку. 

 
Таким чином, є всі вихідні дані для визначення числа витків 

ВТНП котушки за формулою (3). А це, в свою чергу, дає можливість 
визначити розмір поперечного перерізу середнього стержня осердя Sос 
(з рівняння 2): 

 
к

н
ос 2 Bwf

U
S


 ,  (4) 

тому що UU н . 
Поперечний переріз двох крайніх стержнів удвоє меншій, що за-

безпечує однакову індукцію у всіх стержнях. 
Якщо у формулу (4) підставити значення числа витків відповідно 

до формули (3), то отримуємо залежність Sос від повної потужності 
навантаження, основних магнітних і конструктивних параметрів 
ВТНП ОСКЗ: 
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де Sн – повна потужність навантаження. 
Розмір поперечного перерізу осердя ВТНП обмежувача струму 

визначає його основні масо габаритні показники. 
Вплив числа витків ВТНП котушки на ці показники можна вва-

жати другорядними, а товщина теплоізоляції кріостата дуже мало за-
лежить від потужності навантаження Sн, якщо вважати, що питомий 
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теплоприплив у кріостат залишається на одному, технологічно досяж-
ному, рівні [4]. 

Висновки. Можна вважати, що всі лінійні розміри ВТНП обме-
жувача струму пропорційні осs , а об’єм і маса рухомого якоря про-

порційні  3осs . Від маси рухомого якоря залежить час спрацьову-
вання ВТНП обмежувача струму, який буде тим меншим, чим менше 
буде Sос. 

Відповідно до формули (5) при заданій потужності навантаження 
Sн зменшенню поперечного перерізу осердя сприяє підвищення індук-
ції в замкнутому осерді ВТНП обмежувача струму Bк і збільшення ве-
личини повітряного проміжку δ в нормальному режимі роботи. 

Як показує числовий аналіз, збільшення Bк і δ має сенс до певних 
меж: 

– індукція Bк не повинна виходити з дільниці насичення кривої 
намагнічування (1,4-1,5 Тл для вітчизняних електротехнічних матеріа-
лів); 

– повітряний проміжок δ повинен відповідати безрозмірному па-
раметру 4,03,0/  a . 

Це дає можливість мати невеликий індуктивний опір в нормаль-
ному режимі роботи і багаторазове збільшення індуктивного опору 
при короткому замиканні, що сприятиме зменшенню струму короткого 
замикання.  
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