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1. rész 
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„Az anyag 
alacsonyhőmérsékletű 
tulajdonságainak kutatásában 
elért eredményeiért, amely, 
egyebek mellett, a folyékony 
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felfedezéséért kaptak.” 
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K. Alexander Müller 
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Háttér 

 Az MHS-anyagok váratlan felfedezésének különös 
drámai hátteret adott az a körülmény, hogy az 
1986. év a szupravezetés „születésének” 75. 
évfordulója volt.  

 Ez az év a „hagyományos”, alacsonyhőmérsékletű 
szupravezetés tudományában sikeres év volt. 
Éppen 25 év telt el az Nb3Sn felfedezése óta.  
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Háttér 

 Az Nb3Sn és a hozzá hasonló más, II. típusú 
anyagok nagy, akár 9 T erősségű mágneses 
terekben is igen nagy kritikus áramsűrűséggel 
bírnak.  

 1961-ben bekövetkezett felfedezésük tette 
lehetővé nagy mágneses terek szupravezetőkkel 
történő előállítását változatos alkalmazási célokra. 
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Háttér 

  Ezen alkalmazási területek között szerepeltek:  

 a laboratóriumi mágnesek különféle típusai,  

 a nagy részecskegyorsítók, továbbá  

 a szupravezetés első, ténylegesen polgári célú 
alkalmazása az MRI mágnesekben.  

 A szupravezetős generátorok, a motorok és a 
kábelek technikai megvalósíthatósága a 
megépített és sikeresen tesztelt Nb 47 súly% Ti 
vagy Nb3Sn alapú „hagyományos”, AHS 
demonstrációs eszközök segítségével bizonyítottá 
vált.  
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Háttér 

 A gazdasági megvalósíthatóság más eredményt 
adott: a piaci bevezetést és kereskedelmi 
forgalomba való bekerülést jelentősen 
megnehezítették vagy hátráltatták a felmerülő 
költségek és technikai nehézségek.  

 Mindezzel együtt is a szupravezető ipar és 
technológia folyamatosan növekvő görbén 
fejlődött.  

 Ennek köszönhetően a 75. évfordulóhoz közeledve 
érzékelhető volt az optimizmus a szupravezetők 
területén.  
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Az új kor hajnala 

 Az 1987. év márciusára a világ minden zugába 
eljutott a hír, miszerint Wu, Chu és munkatársaik 
sikeresen létrehozták az YBa2Cu3O7-[delta] 
szupravezető anyagosztályt. A hír bejárta a 
földgolyót.  

 Ebből a hírözönből támadt az új, szupravezetős 
korszak jövőképe, amely szerint a réz és az 
alumínium „korát” a „szupravezetők kora” fogja 
felváltani.  
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Az új kor hajnala 

 A villamos energia  

 termelését szupravezetős generátorok,  

 felhasználását szupravezetős motorok fogják 
végezni,  

 tárolását és a szolgáltatott energia minőségét 
szupravezetős energiatároló tekercsekkel oldják 
meg.  
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Az új kor hajnala 

 Egyszóval széles körökben az az érzés alakult ki, 
hogy a demonstratív MHS-eszközökkel 
kapcsolatos ígéretek nagyon gyorsan 
megvalósulnak.  

 Az új kor hajnala eljöttének érzését táplálta az a 
hit is, hogy a szobahőmérsékletű szupravezetés 
karnyújtásnyira van.   
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Mágikus mágneses lebegtetés 

Video 

14 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



2. rész 

I. Típusú szupravezetők 
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A szupravezetés fizikai alapjai 

A szupravezetésnek két típusa ismeretes, s így a szupravezetőket az 
I. és II. típusba sorolják. Az alábbiakban azokat a jelenségeket és 
tulajdonságokat ismertetjük, amelyek a villamosipari alkalmazások 
szempontjából szükségesek.  

A villamosipari alkalmazások anyagai a II. típusú szupravezetők. 
Tulajdonságaik megértése az I. típusú szupravezető anyagokon 
keresztül vezet, ezért – csak a legszükségesebb mértékben – erre a 
típusra is kitérünk. 
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Az I. típusú szupravezető 

Heike Kamerlingh Onnes holland  

fizikusnak 1908-ban sikerült  

cseppfolyósítania a héliumot.  

A továbbiakban az anyagok villamos vezetőképességének változását 
vizsgálta az igen kis hőmérsékletek tartományában. 

Platinával végzett kísérletei azt mutatták, hogy a hőmérsékletet 
csökkentve az ellenállás adott ellenállásértékig monoton csökken. 
(ld  ábra 1 görbe: Ro az ellenállás értéke T= 273K hőmérsékleten). 

A higannyal 1911-ben végzett mérései azonban meglepő 
eredménnyel jártak: azt találta, hogy a fém adott (kritikus) 
hőmérsékleten elveszti ellenállását (2. görbe).   
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Kritikus paraméterek 

Sokkal később nagypontosságú méréseket végezve kimutatták, hogy 
pl. az ólom fajlagos ellenállása szupravezető állapotban:  

 

𝜌 ≤ 4 ∙ 10;25Ω𝑚 

 

Nagy mágneses indukció gerjesztésére alkalmas elektromágnesek 
készítése során kiderült, amennyiben a külső mágneses indukció 
vagy az áramerősség egy – ugyancsak kritikusnak nevezett – értéket 
meghalad, a vizsgált anyag elveszti szupravezető tulajdonságát. 

 A szupravezető állapotot tehát döntően három jellemző szabja meg. 
Ezek a kritikus paraméterek: Tkr, Ikr, Bkr.  
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Silsbee-feltétel 

Az ún. Silsbee-feltétel értelmében a kritikus áramerősség és az 
indukció között a vezető geometriája teremt kapcsolatot. Végtelen 
hosszú, egyenes, kör keresztmetszetű vezető esetén pl. 

𝐵𝑘𝑟 =
𝜇𝑜
2𝜋𝑟

𝐼𝑘𝑟 

ahol r a vezető szimmetriatengelyétől mért távolság, 
μo a vákuum permeabilitása. 

A kritikus indukció és áramerősség  
függ a hőmérséklettől. 

Érvényes az alábbi összefüggés:  

𝐵𝑘𝑟 = 𝐵𝑜 1 − 𝑇/𝑇𝑘𝑟
2  

ahol Bo a kritikus indukció értéke,  

 T0 K esetén (5-2. ábra).  

Hasonló összefüggés vonatkozik a kritikus áramerősségre is. 
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Meissner-effektus 

Meissner és Ochsenfeld mérésekkel  

bizonyították, hogy a szupravezetők  

(az I. típusú szupravezetők)  
ideálisan diamágneses anyagok is:  

B<Bkr esetén a szupravezetőkben   

az indukció zérussal egyenlő,  

függetlenül attól a módtól, ahogyan   

az adott anyag szupravezető állapotba kerül.  

A mondottakat világítja meg az ábra.  

Ideális vezető (ρ=0) belsejében a mágneses indukció zérus a P-B-Q 
úton, ill. megegyezik a külső indukcióval, a P-A-Q úton haladva.  

Szupravezetőben az indukció értéke minden esetben 
zérus.  

 

 

20 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



London-elmélet 

Az I. típusú szupravezetők ideális vezetőképességének az ideális 
diamágnesességének elektrodinamikai leírására F és H. London 
fejlesztettek ki elméletet, amely London-elmélet néven 
ismeretes.  

A Maxwell-egyenleteket két egyenlettel (London-egyenlet) 
egészítették ki: 

𝜕

𝜕𝑡
Λ𝐣s = 𝐄 

rot Λ𝐣s = −𝐁 

Ahol: Λ =
𝑚

𝑛𝑠𝑒
2 

A teljes áramsűrűség 𝐣 = 𝐣s + 𝐣v , ahol 𝐣s a szupravezetési áram 
sűrűsége, 𝐣v a normál vezetési áram sűrűsége; 𝐄 a villamos 
térerősség; 𝐁 a mágneses indukció; ns a szupravezetési elektronok 
sűrűsége;  m az elektron tömege; e az elektron töltése.  
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I. Típus: anyagegyenlet 

Az adott pontbeli A vektorpotenciállal írható, hogy  
𝐁 = rot 𝐀 

Ezzel  és a szokásos div 𝐀 = 0 mérték feltétellel: 

𝐣s = −
𝑛𝑠𝑒2

𝑚
𝐀 

mely szerint míg a normál vezetési áramsűrűség az Ohm-törvény 
szerint a villamos térerősséggel, addig a szupravezetési 
áramsűrűség az adott pontbeli mágneses 
vektorpotenciállal arányos.  

Később ezt  pontosították, mely szerint a szupravezetési 
áramsűrűség az adott pont környezetében eloszló 
mágneses vektorpotenciál súlyozott középértékével 
arányos.  A jellemző sugár az ún. koherencia-hossz, amely a 
kvantum-mechanikai elméletben nyert pontos értelmet mint a 
Cooper-párok (átlagos) távolsága. 
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Behatolási mélység 

Helyettesítsük a  

rot Λ𝐣s = −B 

egyenletet  a  
rot 𝐁 = 𝜇𝑜𝐣s 

Maxwell egyenletbe  

Ekkor a   Δ𝐁 = 
1

𝜆2
 𝐁 

egyenletet kapjuk, ahol Δ a Laplace- operátor és 

𝜆 =
𝑚

𝜇𝑜𝑛𝑠𝑒
2

1/2

 

az ún. London-féle behatolási mélység (nagyságrendje 
anyagtól függő, tipikusan 10…100 nm). 
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Mágneses tér behatolása 

Ha most az ábra szerinti szupravezető félteret vizsgáljuk,  

amely a határoló síkfelülettel párhuzamos,  

homogén, z irányú B1 mágneses térben van.  

A határfeltételek következtében a  

szupravezető belsejében is csak  

Bz különbözhet zérustól.  

Az előző egyenlet megoldásával 

𝐵𝑧 𝑥 = 𝐵1exp −𝑥/𝜆  
A mágneses tér tehát exponenciálisan csökkenő jelleggel, egy 
(általában) igen vékony felületi rétegben hatol be a szupravezetőbe, 
Bz csak a felülettől távolabb (x»λ) lesz közelítően zérus. A 
behatolási mélység létezését mérésekkel is igazolták.  

Fentiek a képezik a  Meissner-effektus pontos megfogalmazását.  
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Villamos áram behatolása 

Fenti egyenleteket az áramokra (szupravezető áramsűrűség) 
megoldva kapjuk:  

𝑗𝑦 𝑥 =
1

𝜆𝜇𝑜
𝐵1exp −𝑥/𝜆  

E szerint az áram is csupán egy vékony felületi rétegben folyik. E 
ténynek az alkalmazások szempontjából nagy jelentősége van, 
hiszen annak alapján megállapítható, hogy az I. típusú 
szupravezetőket elvileg csak vékony felületi rétegként érdemes 
felhasználni. Valójában, kritikus paramétereik kis értéke miatt, az  
I. típusú szupravezetőket villamosipari alkalmazásokban 
nem használjuk.  
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A szupravezetés jelenségének 

mikrofizikai alapjai 

A Bardeen, Cooper és Schrieffer nevéhez fűződő, ún. BCS-
elmélet a szupravezetés mikrofizikai elmélete. 

A magashőmérsékletű szupravezetőket nem írja le teljes értékűen, 
de a mechanizmus lényeges elemei időtállóak. 

Az elmélet szerint a szupravezető elektronok ún. Cooper-párokba 
rendeződnek. A párképződés mechanizmusának kvalitatív jellegű 
leírását röviden a következőkben adjuk meg. 

Normál (azaz nem szupravezető) fémben a villamos vezetés a 
kollektivizálódott elektronok, az elektrongáz révén valósul meg. A 
villamos vezetőképesség két tényezőtől függ: az elektronok 
számától (sűrűségétől) és mozgékonyságától. Utóbbi a rácshibák 
számának, az elektron-iontörzs kölcsönhatásának és a 
hőmérsékletnek a függvénye.  
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Normál vezetés mechanizmusa 

Ideális kristályban TOK hőmérséklet esetén a fajlagos ellenállás 
értéke zérusnak tart. 

Villamos tér hatására a fémes vezetőben áram folyik. 

A villamos teret kikapcsolva az áram mindaddig fennmarad, míg az 
elektronok át nem adják mozgási energiájukat a rácsnak. 
Mikroszkopikusan a folyamat úgy tárgyalható, mint az 
elektronoknak a rácsionokon történő szóródása. A folyamat 
eredményeképpen a vezető belső energiája és így a hőmérséklete 
megnövekszik.   
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Párképződés - minőségi kép 

A szupravezetők rácsában mozgó 

elektron – ellentétes  

töltése révén – vonzerőt gyakorol a  

rácsionokra és eltorzítja a rácsot.  

Mivel az elektron sebessége sokkal nagyobb a rácsionokénál, a 
torzítás még akkor is fennáll, midőn az elektron már az 1 helyzetbe 
került.  

Pályája mentén pozitív töltésfelesleget hagy maga után, így a 
szomszédos 2 elektronra kifejtett taszító hatása kisebb lesz. Igen kis 
hőmérsékleten a rácsionok termikus rezgése oly kicsi, hogy az 1 
elektron által létrehozott pozitív töltésfelesleg viszonylag hosszú 
ideig fennmarad és az elektronok között a rácsionok által 
közvetített vonzerő válik meghatározóvá, kialakul az elektronpár.  
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Koherencia-hossz 

Az egy párba tartozó elektronok távolsága – a koherencia-hossz - 
10-6…10-5 m, ami atomi méretekben igen nagy érték, hiszen a 
rácsállandó  10-10…10-9 m nagyságrendű.  

Ez a leírás feltételezi, hogy az elektronok és a rácsionok közötti 
kölcsönhatás erős, összhangban ezzel a ténnyel, hogy szupravezető 
tulajdonságokat általában azok az anyagok mutatnak, amelyek 
normál állapotban rossz villamos vezetők. A jó vezetőképesség 
feltétele ugyanis, hogy az elektronok a rácsban viszonylag szabadon 
mozoghassanak.  

A párképződés ellen hat a rácsban mozgó többi elektron torzító 
hatása, amely leronthatja a létrejött kötéseket. Ha azonban az 
elektronok (ill. párok) mozgása rendezett, sok pár lehet egyidejűleg 
jelen.  
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Energia-gap 

A párok nem stabilak: felbomlanak és új párok alakulnak. Az 
impulzus megmaradásának törvénye értelmében a párok 
átalakulásának szükséges feltétele, hogy az összes pár impulzusa 
egyenlő legyen, alapállapotban pedig – amikor áram nem folyik – 
zérus. Az egy párba tartozó elektronok impulzusa így egyenlő 
nagyságú és ellentétes értelmű.  

A Cooper-párok létrejötte tehát az energia-szerkezetben a tiltott 
sávhoz hasonló, a hőmérséklettől erősen függő ún. energia-gap 
megjelenésével jár.  

Villamos teret kapcsolva a szupravezetőre a párok gyorsulni 
kezdenek. A párok impulzusa továbbra is egyenlő, mert a párok a 
ráccsal nem cserélhetnek impulzust. Ha ez bekövetkezne, a párok új 
állapotba kerülnének.  
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Kritikus paraméterek magyarázata – 

minőségi kép 
Felszakításukhoz azonban kötési energiájuknál nagyobb energiát 
kell közölni velük. Ha a közölt energia ennél kisebb, a párok 
állapota változatlan marad, ami arra vezet, hogy a töltésáram (a 
villamos áram) ellenállásmentes a rácsban.  

Ha ellenben a párok kinetikus energiája nagyobb kötési 
energiájuknál, a párok felbomlanak. Mivel a kinetikus energia a 
szupravezető áram sűrűségének a függvénye, a felbomlás akkor 
kezdődik meg, amikor az áramsűrűség eléri a kritikus értéket.  

Hasonlóan a mágneses tér kiszorítása munkavégzéssel jár, 
amelynek „fedezete” az energia-gap, ezért egy hőmérséklettől függő 
mágneses tér. 
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Kritikus paraméterek 

magyarázata – minőségi kép 
Az elmélet alapján az is érthető, hogy szupravezetés csak igen kis 
hőmérsékleten lehetséges, a hőmérséklet növekedésével mind több 
pár bomlik fel és a kritikus hőmérsékleten már csak normál 
elektronok vannak.  

A BCS-elmélet alapján valószínűsített legnagyobb kritikus 
hőmérséklet kb. 30 K volt. Az MHS-anyagok felfedezése ezt az 
előrejelzést megcáfolta. 

A kritikus hőmérséklet növelése – végső célként 
szobahőmérsékleten igen nagy fontosságú feladat. Ez irányban 
széles körű kutatások folynak világszerte.  
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Cooper-párok képződése 
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Cooper-párok  
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A Cooper-párok szemléltetése 

Animációk 
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Cooper-párok - animáció 

36 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Cooper-párok - animáció 
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3. rész 

Szupravezetők osztályozása 
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Osztályozás kritikus hőmérséklet szerint 

AHS KHS MHS SzHS 

Fémes 

Példák:  

   NbTi, Nb3Sn 

Fémes 

Példa:  

   MgB2 

Kerámia 

Példák:  

   BiSrCaCuO 

   YBaCuO 

??? 

Tc, max= 23.2 K Tc, max= 39 K Tc, max= 138 K Nincs ismert elméleti 

korlát Tc értékére. 

Elméleti < 30 K 

Gyakorlati: 

Tc, limit < 77 K 

Tc  40 K 

 

Elméleti > 30 K 

Gyakorlati: 

Tc, limit > 77 K 

Nincs szükség 

hűtésre 
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Osztályozás a kritikus mágneses tér alapján 

Típus Állapot Feltétel Megjegyzés 

 

Type I 

Meissner-állapot B < Bc London behatolási 

mélység 

Normál állapot Bc < B 

 

 

 

 

Type II 

Meissner-állapot B < Bc1 

 

Ideális: 

pinning-mentes 

 

Nemideális: 

pinningelt 

Kevert állapot 

 

Bc1 < B < Bc2 

 

Normál állapot 

 

Bc2 < B 
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4. rész 

II. Típusú szupravezetők 
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A II. típusú szupravezetés 

Kezdetben elméletben, majd a 1960-as évek elején számos olyan 
összetett anyagot (ötvözetet és vegyületet) fedeztek fel, amelyek az 
I. típusú szupravezetőkétől eltérő tulajdonságokat mutatnak. 
Megkülönböztetésül, az anyagok e csoportját II. típusú 
szupravezetőknek nevezték el.  

Létezésüket már 1937-ben elméletileg kimutatták. Az elemek közül 
II. típusú szupravezető tulajdonságokkal a vanádium és a nióbium 
rendelkezik. A II. típusú szupravezetők elméletének megalapozása 
Abrikoszov, továbbá Ginzburg és Landau szovjet fizikusok nevéhez 
fűződik.  

Az I. és II. típusú szupravezetők közötti különbség a mágneses 
tulajdonságokban mutatkozik meg.  
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Kritikus mágneses terek 

Valamely Bkr1 (alsó kritikus indukció) értékig a  
II. típusúakra is érvényes a Meissner-effektus.  

A külső mágneses teret tovább növelve azonban az anyag nem 
veszti el a szupravezető tulajdonságát:  a mágneses tér behatol a 
szupravezetőbe, amely ún. kevert állapotba kerül.  

Ez az állapot mindaddig fennmarad, amíg a mágneses indukció el 
nem éri a Bkr2-vel jelölt (felső kritikus indukció) értékét, ahol a 
szupravezető – normális vezetési állapotba megy át.  
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Fázis diagram 

A Bkr1 ás Bkr2 közelítőleg parabolikus 

függvényei a hőmérsékletnek. 

A táblázatokban  

általában Bkr1,0 és Bkr2,0 értékei  szerepelnek, 

a 0 index feltüntetése nélkül.  

A továbbiakban mi is ehhez a hallgatólagos megállapodáshoz 
tartjuk magunkat.  

Az erősáramú alkalmazásokban használt anyagok esetén Bkr2 kb. 
két…három nagyságrenddel nagyobb Bkr1-nél.  

A Bkr2,0 értéke AHS anyagokra a 40 T-t, MHS-anyagokra több száz 
(sic!) T értéket is elérheti. Ez indokolja az irodalomban régebben 
gyakran használt high-field: nagyterű szupravezetők elnevezést.  
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Fluxus-örvények 

A kevert állapotú anyagban (Bkr1<B<Bkr2) a  

mágneses fluxus normál állapotú, hengeres 

nyalábok,  ún. fluxusörvények formájában  

hatol be  a szupravezetőbe (használatos még  

a  fluxoid, fluxusvortex elnevezés is).  

Minden fluxusörvény egyenlő fluxust tartalmaz, 

 amely Φo fluxuskvantummal egyezik meg: 

𝛷𝑜 ≅ 2 ∙ 10;15 𝑉𝑠 

Az örvényeket szupravezetési köráramok fogják 

körül.   

Az örvények általában egy háromszögrács 

csúcspontjaiban helyezkednek el.  
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Flux flow 

A II. típusú szupravezetők kritikus áramerősségét B<Bkr1 
indukciójú mágneses térben a Silsbee-szabály felhasználásával 
számíthatjuk ki.  

Ha a kevert állapotban levő szupravezetőn bocsátunk át áramot, a 
fluxusörvény–rendszer egyensúlyi állapota megbomlik, mivel az 
örvényekre – tengelyükre merőleges irányban – a gyorsító Lorentz-
erő hat. Ennek következtében az örvények mozgásba jönnek 
(fluxusmozgás: flux-flow).  

Kimutatható, hogy ez a folyamat disszipatív, a szupravezető ún. 
rezisztív állapotba kerül, és hőmérséklete – gyakorlatilag 
pillanatszerűen – a kritikus érték fölé nő.  

A „tiszta”, ideális rácsszerkezetű II. típusú szupravezetők 
kritikus áramsűrűsége tehát gyakorlatilag zérus.  
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A fluxusrács mozgása 

Animáció 
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Flux flow ideális II. típusú szupravezetőben 

Ideális, szennyeződésektől és 
rácshibáktól mentes 
homogén anyagi minőségű 
(ideális) II. típusú 
szupravezetőkben az 
örvényrács szabadon 
mozoghat.  
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Nemideális II. típusú szupravezetés 

A disszipatív folyamat megakadályozható  

akkor, ha az örvényeket a Lorentz-erő  

ellenében rögzítjük (pinning). 

Rögzítő centrumok (pinning-center)  

lehetnek a rácsszimmetriák, pl. a diszlokációk (AHS anyagok esetén 
tipikus), a szemcsehatárok (MHS-anyagok esetén gyakori). 

Az ilyen szupravezetőket pontos névvel nemideális II. típusú, 
régebben III. típusú, vagy – ferromágneses anyagok analógiája 
alapján – kemény (hard) szupravezetőknek nevezték. Ehhez 
hasonlóan az I. típusúakat szokás volt lágy (soft) szupravezetőknek 
is nevezni. Ezek a megnevezések az elmúlt jó két évtizedben 
kimentek a divatból, egyszerűen II. típusúaknak nevezzük 
őket. 

Ezt az anyag-típust használjuk a villamosipari 
alkalmazásokban.   
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Kritikus áram és áramsűrűség 

  

A kevert állapotban levő II. típusú szupravezetőkben az 
egyenáramú vezetés – az áramerősséget növelve – addig 
veszteségmentes, amíg a Lorentz-erő nem haladja meg a rögzítő 
erőt. Azt az áramerősséget, amely mellett a két erő egyenlővé válik, 
kritikus áramerősségnek nevezzük.  

Tekintettel arra, hogy a kevert állapotban az áram is – akár a teljes 
keresztmetszeten - behatol a szupravezetőbe, ezért az anyagra  
jellemző kritikus paraméter a jkr kritikus áramsűrűség. AHS-
anyagokra jkr nagyságrendje: 108 …1011  A/m2 , egykristályos MHS-
anyagokra pedig 108 A/m2 nagyságrendben van. 

 

50 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Kritikus felület 

A rögzítő erő hőmérsékletfüggő: növekvő hőmérséklettel értéke 
közelítőleg lineárisan csökken. Mivel a Lorentz-erő az árammal 
arányos – ha a külső mágneses tér intenzitása az áram által 
létrehozottnál lényegesen nagyobb–, így Ikr hőmérsékletfüggése 
ugyanolyan jellegű. A rögzítő erő zérussá Tkr hőmérsékleten válik. 

A II típusú szupravezetők legfontosabb paraméterei tehát: 

 Tkr, Bkr és jkr.   

A kölcsönös összefüggést leíró  

függvénykapcsolatot nemlineáris.   

Az 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. 

 

 

51 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Közelítő függvények  

 a jkr(B) jelleggörbe leírására 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Közelítő függvények a jkr(B) jelleggörbe leírására 

AHS-anyagokra: Bo≈ 1…5 T; 1<
 
𝛾<2; β≈0,5…2,5 T.  
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Szerzők Jelölés jkr(B) 

1 Bean-London BL jkr=α 

2 Kim-Anderson KA jkr=α(B0+B)-1 

3 Anderson-Friedel-Silcox AFS jkr=αB-1 

4 Yasukochi Y jkr=αB-1/2 

5 Iris I 𝑗𝑘𝑟 = 𝛼𝐵1;𝛾 

6 Fietz F 
𝑗𝑘𝑟 = 𝛼exp −𝐵

𝐵0
  

7 Goedemoed G jkr=(Bkr-B) 

8 Alden-Campbell-Coffey ACC jkr=α(Bkr2-B)B-1/2 

9 Urban U jkr=α(Bkr2
-B)(Bo+B)-1 
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Kritikus áramsűrűség vs mágneses tér 

A jkr (Bkr) kapcsolat a II. típusú  

szupravezetőkre az anyagtól és a 

külső mágneses tér nagyságától függ.  

A jkr(Bkr) függvény analitikusan  

általában nem írható le.  

 

 

 

A javasolt számos közelítés közül néhányat a következő táblázatban 
adtunk meg. 
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Quench 

Emítettük, hogy a 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 
képességének elvesztését okozhatja (quench=átmenet).  

A hőmérséklet helyi megnövekedését több ok is kiválthatja:  

a) A hűtőközeg hőmérsékletének növekedése (termikus ok); 

b) a mágneses indukció, ill. az áramsűrűség növekedési sebessége 
(elektromágneses ok); 

c) a deformációs munka (mechanikai ok). 
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II. Típus jellemzői 

Az a)-t külső, míg a b) és c)-t belső oknak szokásos tekinteni. A 
fluxusugrás elleni védekezés lehetőségeivel egy későbbi szakaszban 
foglalkozunk.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a II. típusú 
szupravezetők az erősáramú alkalmazások szempontjából 
a legfontosabb anyagok, mert egyszerre rendelkeznek 
azzal a kiemelkedően fontos tulajdonsággal, hogy kritikus 
hőmérsékletük, kritikus áramerősségük és kritikus 
mágneses indukciójuk igen nagy értéket vehet fel. Ideális 
vezetőképességgel azonban csak abban az esetben 
rendelkeznek, ha a mágneses indukció, ill. az 
áramerősség időben állandó. 
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5. rész 

A II. típusú szupravezető anyagok és alkatrészek 
releváns tulajdonságai az alkalmazástechnika 
szemszögéből 
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Történeti háttér 

 A szupravezető anyagok 1911 óta ismertek.  

 Hetvenöt éven keresztül az ún. 
alacsonyhőmérsékletű szupravezető (AHS) 
anyagok álltak rendelkezésre, amelyeket általában 
folyékony hélium segítségével igen alacsony 
hőmérsékletre kellett hűteni ahhoz, hogy 
szupravezető tulajdonságaik megnyilvánuljanak.  
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Történeti háttér 

 Az 1986. év fordulópontot jelentett: ekkor 
fedezték fel az ún. magashőmérsékletű 
szupravezető (MHS) anyagokat.  

 1987-től állnak rendelkezésre azok az MHS-
anyagok, melyeknek hűtéséhez megfelelő a 
folyékony nitrogén, vagy viszonylag olcsó 
hűtőgépek.  

 Kettős előny:  
olcsó hűtőanyag és sokkal magasabb, 77 K körüli 
hűtési hőmérséklet – érthető, hogy a figyelem a 
potenciális alkalmazók részéről is hatványozottan 
fordult ismét a szupravezetők felé. 
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Történeti háttér 

 A 2001. év újdonsága az ún. közepes 
hőmérsékletű szupravezető (KHS)  
   MgB2,  
amelynek kritikus hőmérséklete 39 K.  

 Az anyag mechanikai tulajdonságai lényegesen 
kedvezőbbek, mint a kerámia szupravezetőkéi, 
huzal készítésére nagyon alkalmas.  
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Történeti háttér 
 Az anyagtudományi, fizikai, technológiai és 

alkalmazástechnikai eredményeinek tükrében jogosan 
állíthatjuk, hogy a szupravezetők (AHS és MHS, és a 
feljövőben lévő KHS egyaránt) villamosipari 
alkalmazásai a küszöbön állnak, amit a jelentős számú 
pilot telepítés eredményei támasztanak alá.  

 Az AHS– és MHS–huzalok, bizonyos alkalmazások, 
mint a fizikai kutatásokhoz használt elektromágnesek, 
az orvosdiagnosztikai célú MRI– mágnesek, az 
energiaminőség javítására szolgáló mágneses 
energiatárolók (SMES), a nagy áramok kis 
hőveszteség melletti átvitelére alkalmas ún. 
áramhozzávezetések (current lead) már kereskedelmi 
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Áramvezetés és mágneses viselkedés 

 A szupravezetőképesség alapvetően két lényeges 
tulajdonságot foglal magába.  

 Az egyik az ellenállásmentes áramvezetőképesség 

  (történetileg ebből származik a „szupra”vezető 
elnevezés),  

 a másik a diamágneses tulajdonság, az ún. 
Meissner–effektus.  

 Utóbbi tulajdonság azt jelenti, hogy a mágneses tér 
kiszorul a szupravezető anyagból. Ezért például egy 
szupravezető tárcsa fölé helyezett állandó mágnesre 
taszító erő hat, az állandó mágnes a szupravezető 
tárcsa felett lebeg.  
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Nulla ellenállás 

Video 
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Kritikus felület 

 A következő ábrán látható paramétertérben 
ábrázoltuk azt a felületet, amelyen belül a 
szupravezető tulajdonságok megmutatkoznak. 
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Nb3Sn kritikus felülete 
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A villamosipari alkalmazások anyagai 

 A szupravezetők (ezen a villamosipari 
alkalmazásokban kizárólagosan használt II. 
típusú szupravezetőket értjük) különleges és máig 
egyedülálló elektromos és mágneses 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok. 

  Ezek a tulajdonságok bizonyos „kritikus” 
feltételek teljesülése esetén jelentkeznek, amelyek  

 az anyag hőmérsékletére,  

 a rajta átfolyó áram erősségére, illetve  

 az anyagot körülvevő mágneses térre vonatkoznak.  
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Fluxus befogás  

 A villamosipari gyakorlatban alkalmazott, ún. II. 
típusú szupravezetők mágneses tulajdonságai 
összetettebbek:  
 a mágneses tér és a hűtés megfelelő együttes alkalmazásával a 

mágneses tér „befagyasztható” az anyagba,  

 taszító- és vonzóerő egyaránt felléphet,  

 a fenti módon elrendezett „lebegtetett” vagy „felfüggesztett” 
állandó mágnes pozíciója stabilis mind a fő-, mind pedig 
oldalirányokban.  

 Említésre érdemes, hogy mágneses fluxus 
befagyasztásával ún. szupravezetős állandó mágnesek 
készíthetők, amelyeket szupravezető állandó 
mágneses motorokban, mágneses 
tengelykapcsolókban lehet előnyösen felhasználni. 
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MHS és állandó mágnes 

kölcsönhatása 

Video 
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A szupravezető anyagok 

releváns tulajdonságai 
 E különleges tulajdonságok  

 az ellenállásmentes vezetés (időben állandó áramok 
és/vagy mágneses terek esetén),  

 az erős diamágnesség, amely függ a külső tér 
nagyságától, μr(B)=0…1 

 valamint a fluxus csapdába ejtésének képessége.  

 Utóbbi  

 egyfelől az anyag igen erős (0…2 T@77 K, 
5…10 (20)T@4,2 K) felmágnesezését teszi lehetővé 
(méretfüggő effektus is), 

 másfelől pedig emiatt lehetséges a talán leginkább ismert 
szupravezetős jelenség, a stabil mágneses lebegtetés. 
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A szupravezető anyagok 

releváns tulajdonságai 
 Változó, váltakozó áramok és/vagy változó, váltakozó, 

forgó mágneses terek alkalmazása esetén a 
szupravezetőkben veszteségek keletkeznek, 
amelyeket váltakozóáramú veszteségnek (ac-loss), 
vagy hiszterézis-veszteségnek nevezünk. 

 Ezek igen jelentősek is lehetnek. A huzal/szalag 
megfelelő tervezésével azonban, mint látni fogjuk, e 
veszteségek alacsony értéken tarthatók. 

 A veszteségek alacsonyhőmérsékletű értéke a 
hűtőrendszer méretezése szempontjából fontos. Az 
eszköz hatásfokában a veszteség szobahőmérsékletre 
átszámított értékét vesszük figyelembe.  
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Tulajdonságok felhasználása 

 Az alkalmazásokban a szupravezetők mindkét 
alapvető tulajdonságát kihasználjuk.  

 Az áramvezető képességen alapulnak a szupravezetős 
mágnesek, kábelek, áramhozzávezetések, forgógépek 
tekercselései és í.t.  

 Erre a felhasználási célra mind az AHS, mind a KHS, 
mind pedig az MHS anyagok alkalmasak. 

 A szupravezetőkre jellemző különleges mágneses 
tulajdonságokat a lebegtetett csapágyakban és 
lendkerekekben, valamint a mágneses árnyékolókban 
használjuk fel. 

 Erre az felhasználási célra a KHS és az MHS anyagok 
alkalmasak. 
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Tulajdonságok felhasználása 

villamos gépekben 
 A villamos gépekben kétféle formában alkalmazzák a 

szupravezetőket.  

 Egyelőre a kevésbé elterjedt forma a tömbi szupravezető 
anyagok beépítése, ami annyit jelent, hogy jelentősebb 
geometriai méretekkel (néhány mm3-néhány cm3) 
rendelkező szupravezető darabokat építenek be a gépbe. 
 Lebegtetett csapágyazáshoz, vagy mágneses árnyékolás céljából, 

reluktancia-motorokba, hiszterézis-motorokba.  

 Különleges alkalmazás a szupravezető állandó mágnesekkel 
készített motork/generátorok. 

 A másik megjelenési forma a szupravezető huzal, 
amelyet a szupravezetős tekercselések kialakítására 
használnak. 
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6. rész 

A II. típusú szupravezetők villamos és mágneses 
jellemzői.  
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Az erősáramú alkalmazásokban a II. típusú szupravezetők döntő 
szerepet játszanak. A felvetődő problémák közül különösen fontos 
szerepe van a váltakozóáramú veszteségeknek.  

A szupravezetős mágneses rendszerek – s így a villamos gépek – 
térszámítása a rendszer elektromágneses paraméterek 
meghatározása során gyakorta szokás a kemény szupravezetőt 
csupán, mint μr=1 relatív permeabilitású (paramágneses) anyagot 
figyelembe venni. Ez a feltételezés sok esetben még kisebb 
pontosságigényű számításoknál is jelentősebb. (10…30%-os) 
eltérésre vezethet. Különösen fontos a szupravezetőben kialakuló 
mező – és árameloszlás minél pontosabb ismerete, ha a 
szupravezető váltakozóáramú veszteségeit szükséges meghatározni. 

A bemutatandó módszer a villamos gépes alkalmazó számára 
számos gyakorlati feladat (tér-és paraméter számítás, méretezés, 
stb.) megoldása során is előtérbe kerülhet, ezért itt részletesebben 
ismertetjük. 
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Kritikus állapot modell 

Bean két, kísérleteken alapuló feltevéssel élt:  

1. Ha az áramsűrűség meghalad egy maximális jkr értéket, akkor a 
szupravezető normál vezetési állapotba megy át. 

2. A szupravezető áramsűrűsége a villamos térerősségtől 
függetlenül mindig a kritikus (jkr) értékű (ill. zérus): az 
áramvezető tartományok ún. kritikus állapotban vannak.  

Ez a „kritikus állapot Bean-féle modellje”, rövidítve: CSM 

A kritikus állapot modelljének igazolására végzett kísérletek 
eredményei a számítási eredményekkel jó összhangban állnak, 
legalábbis a gyakorlatban előforduló esetekre nézve.  

A Bean-modell nem alkalmazható a fluxus kvantáltságának és a 
pinning figyelembe vétele nélkül.  
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Bean-posztulátumok 

1. Az örvényrács-rendszer leírására kontinuum-modellt 
alkalmaz. 

2. Az áramsűrűség a szupravezető adott pontjában (elemi 
felület-egységén) jkr vagy zérus; 

3. Az áram akkor jelenik meg, ha az adott pontban a villamos 
tér nem zérus; 

4. Ha a villamos tér eltűnik, jkr fennmarad (nem változik az 
időben); 

5. A kritikus értékű áramsűrűség vektorának iránya 
ellentétesre változik, amennyiben a villamos térerősség 
iránya ellentétesre változik; 

6. A mágneses tér a szupravezető felületén keresztül hatol be a 
szupravezető belsejébe, és hasonlóan a felületen keresztül 
lép ki a szupravezetőből. 

7. Eredeti modelljében Bean feltételezte, hogy a kritikus 
áramsűrűség független a mágneses tértől. 
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CSM alapegyenletei árnyékoló áramokkal 

 A legegyszerűbb számítási technika a Maxwell-egyenletek 

alkalmazásán alapszik, amelyet a kritikus állapot modelljével 

egészítünk ki: 

 
 rot 𝐄 = −

𝜕𝐁

𝜕𝑡
 

 
rot 𝐇 = 𝐣kr 
 

div 𝐃 = 0 

 

div 𝐁 = 𝟎 

 

Ahol: 
𝐣 =  𝐣𝑘𝑟 
𝐃 = 𝜀0𝐄 

𝐁 =  𝜇0𝐇 

B ≫ Bc1 
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CSM alapegyenletei mágnesezettséggel 

 Az alapegyenlet: 

 

 

 

 

 ahol  

 

 

 és     
𝜕𝐃

𝜕𝑡
≈ 0 

 

 

 végül 
 

𝐁 = 𝜇0𝐇+𝐌 

rot 𝐁 =  𝜇0𝐣kr,tr +  rot 𝐌 + 𝜇0
𝜕𝐃

𝜕𝑡
 

rot 𝐁 =  𝜇0𝐣kr,tr +  rot 𝐌 
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Kapcsolat a kétféle szemlélet között 

 Szupravezetőben, külső tér jelenlétében a    tag nagy értéket 
vehet fel. 
 

 

        felírható (modellezhető) mint rot 𝐌 = μ0𝐣𝑘𝑟,𝑎𝑟𝑛𝑦 
 

 

 Ahol  𝐣𝑘𝑟,𝑎𝑟𝑛𝑦  a szupravezetőben folyó árnyékoló áramok sűrűsége. 

 

 

 A mágnesezettséggel történő modellezést választjuk, mert 
 Jól megfeleltethető a valóságos fizikai képnek (fluxus-szálak); 
 Kisméretű szupravezető mintán közvetlenül mérhető. 

 
 

 

rot 𝐌 

rot 𝐌 
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Fluxus-szálak eloszlása 

A szupravezetőben a mágneses tér ugyanis csak úgy változhat, ha 
felületén meghatározott számú fluxusszál ki- vagy belép. A 
fluxusszálak egyenletes eloszlását a pinning-erők megakadályozzák. 
Ebben a tekintetben is lényeges a különbség a nemideális és ideális 
II. szupravezetők között: míg előbbiek esetében, Bkr1<B<Bkr2 külső 
indukció esetén a fluxusszálak eloszlása a geometriától függetlenül 
homogén, utóbbiak esetében az eloszlás az anyag tulajdonságaitól, 
szerkezetétől, geometriájától, a külső indukció értékétől, s az anyag 
előéltétől is függ.  

A II. típusú szupravezetők mágneses tulajdonságai tehát 
jellegzetesen nemlineárisak: a kialakuló tér-és áram eloszlást 
esetről-esetre kell meghatározni. 
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Változó mágneses tulajdonságok 

A mondottakból következik – és azt a továbbiakban meg is 
mutatjuk –, hogy a szupravezető mágnesezettsége, s így relatív 
permeabilitása erősen változó, pozitív, negatív és zérus értéket 
egyaránt felvehet. Ez a számításokat nagymértékben megnehezíti. 
Ezért az a szokásos eljárás, hogy a szupravezetőt paramágneses 
anyagnak tekintve a téreloszlás a külső mágneses tér és a felületi 
(árnyékoló) áramok kölcsönhatásával írjuk le: 
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II. Típus anyagegyenlete 

Így a Maxwell-egyenletek kemény szupravezetőkben a  

1. 𝜇𝑟 = 1 𝜇 = 𝜇0  

2. 𝑗 =
0,         ℎ𝑎 𝐵 = 0
𝑗𝑘𝑟 𝐵 , ℎ𝑎 𝐵 ≠ 0

   A II. típusú SzV anyagegyenlete 

3. a fluxus kvantáltságának; 

4. a pinning 

figyelembe vételével alkalmazhatók. 

A pinning következtében a mező eloszlás a szupravezetőben csak 
akkor változhat, ha az örvényszálak – a rájuk ható erő hatására – a 
térben elmozdulnak.  

Mivel Φ𝑜 ≅ 2 ∙ 10;15 vs, így az eloszlások látszólag folytonosak: 
lépcsős jellegük a szokásos indukció értékek esetén elhanyagolható. 
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Mágneses tér behatolása 

Tételezzük fel egyelőre, hogy 
𝑗𝑘𝑟 𝐵 = á𝑙𝑙. 

és vizsgáljuk először azt  

az esetet, amikor a transzportáram 

zérus, a B1 külső, homogén 

mágneses tér pedig +Bm és –Bm  
értékek között váltakozik.  

A szupravezető 2b szélességű a másik két irányban végtelen 
kiterjedésű fal. Legyen a szupravezető eredetileg mágnesezetlen. 

A rot 𝐁 =  𝜇0𝐣kr,tr  

gerjesztési törvényből 

−
𝑑𝐵𝑧 𝑥

𝑑𝑥
= ± 𝜇𝑜𝑗𝑘𝑟 
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A térprofil számítása 

A határfeltétel:  

B=B1,  ha x=0, ill. x=2b 

Mivel a szupravezetőben folyó áramok – árnyékoló áramok:  

így  

sign jkr =+1, ha  𝑥 ∈ 0, 𝑏  

és 

sign jkr = -1, ha 𝑥 ∈ 0, 𝑏   

Ezekkel az 0, 𝑏  intervallumban a 

𝐵𝑧 𝑥 = 𝐵1 − 𝜇𝑜𝑗𝑘𝑟𝑥 

a 𝑏, 2𝑏  intervallumban pedig  

𝐵𝑧 𝑥 = 𝐵1 + 𝜇𝑜𝑗𝑘𝑟𝑥 
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Térprofilok első mágnesezéskor 

A külső teret növelve,   
három kiragadott időpillanatban  
az ábrán látható tér-és 

 áramsűrűségeloszlást kapjuk, ahol  

𝛽 =
𝐵1

𝜇𝑜𝑗𝑘𝑟
 

A t=t3 időpillanatban β=b, azaz 

𝐵1 = 𝐵𝑏𝜇𝑜jkr 

értéknél a külső mágneses tér az anyag teljes keresztmetszetébe 
behatol.  

Ez az érték, Bb az ún. behatolási indukció, mely láthatóan a 
geometria és az anyagjellemzők - jkr(B)  - függvénye. 
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Behatolási indukció 

B1<Bb esetén az árnyékoló áramok két, egyenként β szélességű 
felületi rétegben folynak.  

B1>Bb esetén az áramsűrűség-eloszlás nem változik, a mezőeloszlás 
„feljebb tolódik”,  

Csökkentve a külső mágneses indukció értékét, a szupravezetőben 
úgy változik az indukció-eloszlás, hogy az örvényszálak a felülethez 
közeli rétegekből lépnek ki. A mezőprofil meredekségét most is jkr 
értéke szabja meg, így az ábrán látható eloszlásokat kapjuk.  

Az áramsűrűség előjele változik, ahol az indukcióeloszlásban 
töréspont van. 
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Lemágnesezés, befagyott fluxus 

A szerkesztés, ill. a számítás  az eddigiek  

alapján B1 tetszőleges  változására  

elvégezhető, azt az  olvasóra bízzuk.  

 

 

 

Figyelemre méltó, hogy a B1=0  esetén is  

van maradó fluxus a szupravezetőben,  

az ún. befagyott fluxus.   
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Egyenértékű permeabilitás 

Ha a szupravezető relatív  permeabilitását, mint átlagos  

relatív permeabilitást, a  

𝜇𝑟 =

1
2𝑏  

𝐵 𝑥 𝑑𝑥
2𝑏

0

𝜇0𝐻
=

1

2𝑏

 𝐵 𝑥 𝑑𝑥
2𝑏

0

𝐵1
 

kifejezéssel definiáljuk, akkor  

1) a t= t4 időpillanatban  

𝜇𝑟 𝑡4 =
1

2
< 1 

2) a t=t6 időpillanatban  

𝜇𝑟 𝑡6 = 1 −
𝐵𝑏
2𝐵𝑚

≈ 1,  

 ℎ𝑎 𝐵𝑏 ≫ 𝐵𝑏 

amint ez a gyakorlatban 
sokszor előfordul. 
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3) a t=t8 időpillanatban  

𝜇𝑟 𝑡8 =
1

1 −
𝐵6
𝐵𝑚

> 1 

míg  

4) a t=t11 időpillanatban  

𝜇𝑟 𝑡11 = 0 
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Tér- és áramprofilok térfüggő jkr esetén 

A jkr = állandó feltételezés (Bean-modell) nem mindig vezet vezet 
kielégítően pontos eredményekre. Ekkor a jkr(B) 
függvénykapcsolatot pontosabban leíró kifejezéseket kell 
használnunk. A táblázat összefoglalóan tartalmazza a leggyakoribb 
modellek felhasználásával számított indukció- és áramsűrűség 
eloszlásokat. A geometriai elrendezés: végtelen eredetileg 
mágnesezetlen szupravezető féltér. 
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Tér- és áramprofilok térfüggő jkr esetén 

A kapott eredményt felhasználva, a jkr= 
𝛼

𝐵
 kifejezést alkalmazva, 

a végtelen kiterjedésű szupravezető fal elrendezésre az ábrán 
látható indukció– és áramsűrűségeloszlásokat kapjuk. 

 α = 108A/m2 és b= 10-3 m választással. 
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Áramprofil növekvő áram esetén 

Vizsgáljuk meg most azt az esetet, mikor a vezetőben áram folyik, s 
a külső mágneses tér zérus. Legyen ismét α= áll. Legyen a fal 
egységnyi hosszúságra vonatkoztatott áram (felületi áram) K A/m. 

 

A vezetőben folyó áram maga  

körül mágneses teret hoz létre.  

A mágneses tér – az előző esettel  

egyezően – most is kívülről befelé  

hatol be az anyagba, így az áramvezető 

 rétegek – mint felületi  rétegek– az  

ábrán látható módon a külső  

felülettől  számítva „vastagszanak”.  
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Áramprofil számítása 

Az indukció-eloszlás, a gerjesztési törvényből: 

 −
𝑑𝐵𝑧 𝑥

𝑑𝑥
= +𝜇0𝑗𝑘𝑟 

𝐵 𝑥 = − 𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥+ C 

A határfeltételek: 

𝐵 𝛽 = 0 ill.   𝐵 2𝑏 − 𝛽 = 0 

Mivel 
𝐵 𝑥 = 𝜇0𝑗 𝛽 − 𝑥 ,   ha 𝑥𝜖 0, 𝛽  

ill. 
𝐵 𝑥 = 𝑗𝜇𝑜 2𝑏 − 𝛽 − 𝑥 , ha 𝑥𝜖 2𝑏 − 𝛽, 2𝑏  

ahol 

𝛽 =
𝐾

𝑗𝑘𝑟
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Kritikus áram 

A felületi áram addig növelhető, míg 
𝛽 ≤ 𝑏 

A felületi áram kritikus értéke így 
𝐾𝑘𝑟 = 𝑗𝑘𝑟,𝑡𝑏 

Körkeresztmetszetű vezetőre hasonlóképpen a kritikus áramerősség 

𝐼𝑘𝑟 = 𝑗𝑘𝑟
𝑑2𝜋

4
 

ahol d vezető áram eredője. Az áramerősség további növelésének 
hatására a szupravezető „kiugrana”. 

Kkr értéktől csökkentve a felületi áramot, az árameloszlás először 
ismét a felülethez közeli rétegekben változik meg (ti. ott, ahol az 
örvényszálak kilépnek a szupravezetőből.) 
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Áramprofilok csökkenő áram esetén 

Az ábrán látható néhány 

kiragadott időpillanatban,   
az áramsűrűség- és indukció eloszlás, 

ha K értékét Kkr-től zérusig  

csökkentjük.  
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Profilok külső tér és transzport áram 

együttes jelenléte esetén 
Végezetül tekintsük azt a gyakorlatban leggyakrabban előforduló esetet, 
amikor a vezetőben áram folyik, s a külső mágneses tér – pl. a tekercselés 
szomszédos meneteiben folyó áramainak hatására – az árammal együtt 
változik. A mondottak értelmében Bk,z=CBI, BI.z=C1I.  A szerkesztést a CB = 
2CI választással végezhetjük el. 
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Mágneses állapotok kiterjedt alkatrészben 

Meissner 

állapot 

Teljes 

behatolás 

Részleges 

behatolás 
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WinTer program 
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Szupravezető alkatrész mágnesezettségi 

görbéje főirányú mozgatás esetén 
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Fő- és keresztirányú lebegtetőerő számítása 
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Lebegtetési karakterisztika számítása 

Számított 

Mért 
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7. rész 

A II. típusú szupravezetők váltakozóáramú veszteségei 
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II. típusú szupravezetők váltakozóáramú 

veszteségei 

Azt már említettük, hogy a II. típusú szupravezetők csak abban az 
esetben tekinthetők ideális vezetőknek, amennyiben a külső 
mágneses tér, illetve a szupravezetőben folyó áram az időben 
állandó. Az időben változó (vagy váltakozó) tér/és vagy áram a 
szupravezetőben veszteséget okoz. Ez a kemény szupravezetők ún. 
hiszterézis-vesztesége. Az előző alpontban bemutatott módszer 
segítségével ez a veszteség számítható. 

Ehelyütt azt az esetet vizsgáljuk csupán, amidőn a két irányban 
végtelen kiterjedésű szupravezetőt homogén, a fal síkjával 
párhuzamos mágneses térbe helyezzük, a szupravezetőben folyó 
áram zérus. A mágneses tér változik periodikusan pl. fűrészgörbe 
szerint [+Bm, -Bm] határok között.  
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A hiszterézis-veszteség mechanizmusa 

A további esetek vizsgálatát az olvasóra bízzuk. 

A hiszterézis-veszteség keletkezésének oka, hogy a külső tér 
változásával változik a szupravezető mágnesezettsége, emiatt az 
átmágnesezéshez munkát kell végezni. Amint az a ferromágneses 
anyagok elméletéből ismert, az egyszeri átmágnesezés során az 
anyag egységnyi térfogatában keletkező q veszteségi energia 
(befektetett munka) a 

𝑞 =
1

𝜇0
 𝑀𝑑𝐵 

összefüggéssel számítható, ahol M a mágnesezettség. Esetünkben 
az átlagos mágnesezettséget az 

𝑀 𝐵 =
1

2𝑏
 𝐵 𝑥 𝑑𝑥 − 𝐵1

2𝑏 

0
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Részleges behatolás 

kifejezéssel, illetve az elrendezés szimmetriája következtében az 

𝑀 𝐵 =
1

𝑏
 𝐵 𝑥 𝑑𝑥 − 𝐵1
𝑏

0
  

kifejezéssel írhatjuk le.  

Határozzuk tehát meg az 𝑀 𝐵  értékét!  

A) eset Bm≤Bb 

0 ≤ 𝑡 ≤
𝑇

4
 

A számításokat elvégezve kapjuk, hogy  

𝑀 1 𝐵 =
1

𝑏
 𝐵1 − 𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥 𝑑𝑥 − 𝐵1 = 𝐵1

𝜉

𝑏
− 1 − 𝜇0𝑗𝑘𝑟

𝜉2

2𝑏

𝜉

0
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Hiszterézis hurok 

Felhasználva hogy, 

𝜉 =
𝐵1

𝜇0𝑗𝑘𝑟
 

ill. 

𝑏 =
𝐵𝑏
𝜇0𝑗𝑘𝑟

 

Így végül az 

𝑀 1 𝐵 = 𝐵1
𝐵1
2𝐵𝑏

− 1  

alakra hozható (az ábrán az 1 görbe), amely a szűzgörbét írja le.  

A szokásos ábrázolásnak megfelelően „fölfelé” vettük fel  
a –M tengelyt. 
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Hiszterézis hurok 

𝑇

4
≤ 𝑡 ≤

3

4
𝑇 

Az ábra alapján 

𝑀 2 𝐵 =
1

𝑏
 𝐵1𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥 𝑑𝑥 +  𝐵𝑚 − 𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥 𝑑𝑥

𝑏

𝜉1

𝜉1

0

− 𝐵1 

Rendezés után, valamint figyelembe véve, hogy most 

𝜉1 =
𝐵𝑚 − 𝐵1
2𝜇0𝑗𝑘𝑟

∙ 𝜉2 =
𝐵𝑚
𝜇0𝑗𝑘𝑟

 

a mágnesezettség: az  

𝑀 2 𝐵 = −
𝐵𝑚 − 𝐵1

2

4𝐵𝑏
+
𝐵𝑚
2

2𝐵𝑏
− 𝐵1 

alakra  hozható (2. görbe). 
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Hiszterézis hurok 

3

4
𝑇 ≤ 𝑡 ≤

3

4
𝑇 

Az ábra alapján 

𝑀 3 𝐵 =
1

𝑏
 𝐵1 − 𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥 𝑑𝑥 +  −𝐵𝑚 + 𝜇0𝑗𝑘𝑟𝑥 𝑑𝑥

𝜉2

𝜉1

𝜉1

0

− 𝐵1 ∙ 

Most 

𝜉1 =
𝐵1 − 𝐵𝑚
2𝜇𝑜𝑗𝑘𝑟

∙ 𝜉2 =
𝐵𝑚
𝜇0𝑗𝑘𝑟

 

amivel az 

𝑀 3 𝐵 =
𝐵𝑚 + 𝐵1

2

4𝐵𝑏
−
𝐵𝑚
2

2𝐵𝑏
− 𝐵1 

kifejezést kapjuk (3. görbe). 
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Teljes behatolás 

B) eset Bm > Bb 

Az első felmágnesezés B1≤Bb értékig az A esettel megegyezően megy 
végbe. ( lásd ábra 1 görbe). B1>Bb esetén azonban a mágnesezettség 
állandó (2 görbe) mégpedig 

𝑀 2 𝐵 = 𝑀 𝐵𝑏 = 𝐵𝑏 = −
1

2
𝐵𝑏, ha 𝐵1 ≥ 𝐵𝑏 

𝑇

4
≤ 𝑡 ≤

3

4
𝑇 

A mágnesezettség csak a Bm≤B1≤Bm-2Bb   

tartományban változik, mégpedig pontosan úgy,  
mint az A-eset azonos időintervallumban (A eset 3 görbe).  

E görbeszakasz analitikus kifejezését a korábban nyert kifejezésből 
𝐵1 → 𝐵1 − 𝐵𝑚 − 𝐵𝑏  

transzformáció segítségével származtathatjuk 
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Hiszterézis hurok 

amivel  

𝑀 3 𝐵 = −
𝐵𝑚 − 𝐵1

2

4𝐵𝑏
−
𝐵𝑏
2
+ 𝐵𝑚 − 𝐵1 

A kifejezés értéke B1=Bm-2Bb értékkel M = (Bm-2Bb) = 
1

2
 Bb.   

A külső mágneses teret tovább csökkentve a mágnesezettség már 
nem változik (4 görbe) 

𝑀 4 𝐵 = +
1

2
𝐵𝑏, ha 𝐵1 ≤ 𝐵𝑚 − 2𝐵𝑏 

3

4
𝑇 ≤ 𝑡 ≤

3

4
𝑇 

míg B1-Bm-ről –Bm+2Bb értékig növekszik, a mágnesezettség is 
változik ugyanúgy, ahogyan az A eset azonos időintervallumban  
(5 görbe).  
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Hiszterézis hurok 

A B1B1+ (Bm-Bb) transzformációval kapjuk, hogy  

𝑀 5 𝐵 =
𝐵𝑚 + 𝐵1

2

4𝐵𝑏
+
𝐵𝑏
2
− 𝐵1 − 𝐵𝑚 

ha - Bm≤B1≤-Bm+2Bb 

A kifejezés értéke B1=-Bm+2Bb értéknél  

𝑀  (-Bm+2Bb) =+
1

2
Bb 

A mágneses teret +Bm-ig növelve 𝑀 6 𝐵  már nem változik (6 
görbe). 

Hangsúlyozzuk, hogy az M(B) – görbét ábra szerinti alakját a  
jkr = állandó feltételezésével kaptuk.  
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Valós hiszterézis hurok 

Ha a kritikus áramsűrűség  az  

indukció függvényében  

jelentősebb mértékben változik, 

 ez módosítja az M(B) görbe  

jellegét is, különösen a 2, a 4. és  

a 6 szakaszokon. 

NbTi ötvözet valóságos (méréssel fölvett) mágnesezési görbéjét 
mutatja az ábra. Amint az ábrából látható, nem csak a görbe 
alakja, hanem területe is módosul. 

Pontosabb számítások esetén ezt a körülményt figyelembe kell 
venni.  

A hiszterézis-hurok területének meghatározásához nem szükséges 
az integrálásokat elvégezni. 
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Veszteségi energia számítása 

Az „A” esetben a hurkot parabola-szakaszok határolják, így területe 

a 2Bm ill. 2
1

2

𝐵𝑚
2

𝐵𝑏
oldalhosszúságú téglalap területének 

1

3
-a;  

𝑞𝐴 =
2

3𝜇𝑜

𝐵𝑚
3

𝐵𝑏
 

A „B” esetben a hurok területe három  

részből tehető össze. 

Az 1 és a 3 terület 

a 2Bb ill. Bb oldalhosszúságú téglalapok területének 2/-3-a, míg az 2 
terület a 2(Bb-2Bb) ill. Bb oldalhosszúságú téglalap területével 
egyenlő, így  

𝑞𝐵 =
2

𝜇0
𝐵𝑚𝐵𝑏 1 −

2

3

𝐵𝑏
𝐵𝑚
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Veszteségi teljesítmény számítása 

A térfogategységenkénti veszteségi teljesítmény  

𝑓 a frekveni𝑎 : 𝑝 = 𝑓q 

Az (5-49.) és az (5-50.) összefüggések alapján:  

𝑝 =
2𝐵𝑚

3

3𝜇0𝐵𝑏
𝑓 ∙ 𝑊𝑚;3 ∙ 𝐵𝑚 ≤ 𝐵𝑏 

ill. 

𝑝 =
2

𝜇0
𝐵𝑚𝐵𝑏 1 −

2

3

𝐵𝑏
𝐵𝑚

𝑓 ∙ 𝑊𝑚;3, 𝐵𝑚 > 𝐵𝑏 

Az erősáramú gyakorlatban alkalmazott szupravezetők általában 
10…100 μm átmérőjűek, ill. vastagságúak, így gyakran teljesül a  
𝐵𝑚 ≫ 𝐵𝑏 

Feltétel. 
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Veszteségi teljesítmény nagy terekben 

Ezzel a „B” esetre vonatkozó egyenlet egyszerűsíthető: 

𝑝 ≈
2

𝜇0
𝐵𝑚𝐵𝑏𝑓 

Behelyettesítve Bb (5-21.) szerinti kifejezését:  
𝑝 = 2𝐵𝑚𝑗𝑘𝑟𝑏𝑓,𝑊𝑚;3 

(A szupravezető falra levezetett összefüggések közelítően 
érvényesek kör keresztmetszetű vezetőkre is.) 
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Példa 

Az alábbi táblázatban a q és p számítására alkalmas 
összefüggéseket foglaltuk össze. Tájékoztatásul a táblázatban 
feltüntettük q és p számszerű értékeit is az alábbi adatok esetén:  

f=50Hz, jkr=109, Am-2, b=10-5m, Bm=5 T, (Bm>Bb eset).  

 

113 

Feltétel 𝒒 𝑱𝒎;𝟑  𝒒 𝑱𝒎;𝟑  𝒑 𝑾𝒎;𝟑  

Bm<Bb 
2  𝐵𝑚

3

3𝜇0𝐵𝑏
 

    

Bm=Bb 2 

3𝜇0
𝐵𝑏
2 

83,8 4189 

Bm>Bb 

𝐵𝑚 ≤ 𝐵𝑏
2

𝜇0
𝐵𝑚𝐵𝑏 1 −

2𝐵𝑏
3𝐵𝑚

 

𝐵𝑚 ≫ 𝐵𝑏
2

𝜇0
𝐵𝑚𝐵𝑏 = 2 jkr𝑏𝐵𝑚 

105 5 ∙ 106 
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Hűtés-igény 

A keletkező veszteségek megítélésénél figyelembe kell vennünk, 
hogy ez a veszteség a berendezés kis hőmérsékletű részeiben 
keletkezik. Ideális Carnot-ciklust feltételezve, 1 W teljesítmény 
eltávolítása 4 K-ról, szobahőmérsékletre kb. 70 W teljesítményt 
igényel. A valóságos hűtőgépek fajlagos hőteljesítménye ennél 
kisebb, 0,1…0,3% értékkel számolhatunk.  

.  
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8. rész 

A II. típusú szupravezetők stabilizálása 
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Adiabatikus stabilitás 
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Adiabatikus stabilitás 

Említettük, hogy a II. típusú szupravezetőkben instabil állapotok 
lehetségesek, amelyek fluxusugrás formájában jelentkeznek. Az 
előző pontban ismertetett módszer – kimondatlanul – éppen a 
fluxusugrás során keletkező energia közelítő számítását teszi 
lehetővé.  

Tekintsük ismét a végtelen féltér modellt. Tegyük fel, hogy a 
kritikus áramsűrűség az indukciótól nem függ, csak a hőmérséklet 
függvénye.  
𝑗𝑘𝑟 = 𝑗𝑘𝑟 𝑇  

További egyszerűsítő feltevések, a hőmérséklet-eloszlás a 
szupravezető belsejében homogén, hőközlés a szupravezető és 
környezete között nincs (adiabatikus viszonyok).  
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Körfolyamat 

Ha a szupravezető hőmérséklete  

valamilyen belső okból  

(az a) és b) ok) ΔT értékkel megnő,  

akkor a kritikus áramsűrűség csökken.  

Ugyanakkor  

megnövekszik a szupravezető, egységnyi hosszúságú darabján 
áthaladó fluxus (lásd ábra). Ezalatt növekszik a szupravezetők belső 
energiája, s ezzel hőmérséklete. Az így kialakuló  körfolyamatot az 
ábrán szemléltetjük. 
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Stabilitás feltétele 

A folyamatot akkor tekinthetjük stabilnak, ha  
∆𝑖:1𝑇

∆i𝑇
< 1 

ahol ΔiT az i-edik hőmérséklet-növekmény. (A számítás lépéseit itt 
mellőzzük.) A nyert eredmény alapján megállapítható, hogy állandó 
c fajhő esetén a stabilitási feltétel akkor teljesül, ha  

𝐵1 < 3𝑐𝜇0𝑇0
1/2 = 𝐵1,𝑚𝑎𝑥 

𝑏 ≤ 𝑗𝑘𝑟
;1 3

𝜇0
𝑐𝑇0

1/2

= 𝑏𝑚𝑎𝑥. 

ahol 2b a szupravezető fal vastagsága. 

𝑇0 = 𝑗𝑘𝑟
𝑑𝑗𝑘𝑟
𝑑𝑇

;1
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Stabilitás kritériuma 

A kapott eredményeket kiterjeszthetjük olyan, körkeresztmetszetű 
szupravezetőkre, amelyek a hossztengelyükre merőleges irányítású 
mágneses térben helyezkednek el.  

A kapott összefüggések alapján tehát megállapítható, hogy a 
szupravezető huzal, ill. szalag stabilitásának feltétele adott b, T és c 
esetén.  
𝐵1 ≤ 𝐵1𝑚𝑎𝑥 

Adott B1, c esetén: 
𝑑 ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥. 𝑏 ≤ 𝑏𝑚𝑎𝑥.  

ahol d a huzal átmérője.  

 

 

A jkr és T0 értékét B1 és T egyértelműen meghatározza, pl. NbTi 
ötvözetekre 5-36. ábra 4,2K hőmérsékleten:  
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Stabilitás kritériuma 

𝑐 = 103𝐽𝑚;3𝐾;1 
𝑇0 = 5𝐾 
𝑗𝑘𝑟 = 3 ∙ 109𝐴𝑚;2 

Amivel 
𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 0,137 𝑇, 

ill.  
𝑑𝑚𝑎𝑥. = 3,64 ∙ 10;5𝑚 

Láthatjuk, hogy az önmagukban álló II. típusú szupravezetők 
stabilitásának feltétele, hogy a huzal (szalag) átmérője (vastagsága) 
a 10-5…10-6 m nagyságrendbe essék. Ezt a kritériumot az 
adiabatikus stabilitás kritériumának is szokás nevezni.  
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Stabilitás kritériuma 

A stabilitás jkr csökkenése esetén ugyancsak nő, ezért a 
szupravezetők nagy mágneses terekben stabilisak.  A stabilitás 
𝑑𝑗𝑘𝑟

𝑑𝑇
> 0 esetén is nő. Ekkor fluxusugrás nem is jön létre. Bár 

vannak ilyen tulajdonságú szupravezetők (pl. PbSn T>3,8 K 
esetén), ám a gyakorlat számára fontos szupravezetőkre 
𝒅𝒋𝒌𝒓

𝒅𝑻
< 𝟎.  
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Kompozit vezetők 

Ilyen vékony huzalokból nem lehet tekercseléseket készíteni. Ezért 
a szokásos eljárás az, hogy sok, kis átmérőjű szupravezető huzalt jó 
hővezető képességű normál fémbe (ún. mátrixba) ágyaznak. E 
vezetőket sokszálas vagy kompozit vezetőknek nevezzük. 

A stabilitásnak nem szükséges feltétele, hogy a stabilizáló fém kis 
fajlagos ellenállású legyen. Ezt a körülményt felhasználják a 
kompozit váltakozóáramú veszteségeinek csökkentése érdekében.. 

A stabilitás a c fajhő növelése esetén nő. Ennek elérésére a 
kompozitba gyakran nagy fajhőjű anyagot visznek (pl. Al, Pb. 
folyékony hélium). 
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Dinamikus stabilitás 
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A dinamikus stabilitás 

A szupravezető  

hőmérsékletének növekedését  

– közvetve – a szupravezető  

fluxusváltozás növekedése okozza. 

A külső fluxusváltozás sebessége 

csökkenthető, ha a kompozitban kis fajlagos ellenállású mátrixot, 
többnyire rezet alkalmazunk.  

A mátrix egyik felülete a szupravezető szálak, ill. szalagok 
árnyékolása a külső mágneses térrel szemben. A termikus 
folyamatokat így döntő mértékben a szupravezető 
hővezetőképessége határozza meg. A vizsgálatokban a mátrix 
hővezető képességét sokszor figyelmen kívül hagyják. A ΔT zavarás 
hatását mutatja az ábra. 
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Stabilitási kritérium 

A kompozit, amely szupravezető és normálvezető szalagból áll 
homogén, az időben állandó, a szalagok irányával párhuzamos 
mágneses térben van.  

A részletek mellőzésével a kritérium a következő alakban írható fel:  

𝑑 ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 8
𝑇0𝜆𝑠
𝜌

 
1 − 𝑎 

𝑎 𝑗𝑘𝑟
2

1/2

 

ahol d a szupravezető szál átmérője:  λs a szupravezető hővezetési 
együtthatója, Wm-1 K-1 ; ρ a mátrix  fajlagos ellenállása, m; a a 
szupravezető szálak keresztmetszetének aránya a teljes 
keresztmetszetben.  
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Példa 

Jellemző értékként válasszuk 
𝜆8 = 10;1𝑊𝑚

;1𝐾;1 ∙ 𝑇0 = 5𝐾, 𝜌 = 10;10Ω𝑚, 𝑎 = 0,5, jkr = 109Am;2 

Ezekkel 
𝑑𝑚 = 4 ∙ 10;5𝑚 

Az adiabatikus és a dinamikus stabilitás kritériumai mellett ezek 
pontosabb, továbbfejlesztett változatait is kidolgozták a stabilitási 
eljárás lényegét azonban egyszerűsített modelljeink is jól mutatják. 
A leírt stabilizálási eljárásokkal a szupravezető megvédhető a belső 
eredő zavarásokkal azonban, ezért ezt belső stabilizálásnak is 
szokás nevezni.  
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Kriosztatikus stabilitás 
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A kriosztatikus stabilitás 

Kriosztatikus stabilizáció esetén nem teszünk különbséget a 
belső és külső eredő zavarások között, sőt azt sem 
követeljük meg, hogy a szupravezető ne menjen át normál 
állapotba. Az átmenet ugyanis nem pillanatszerűen megy végbe a 
hosszú szupravezetőben (pl. tekercselésben). A tapasztalat szerint 
először csak egy korlátozott kiterjedésű normál állapotú tartomány, 
ún. normál zóna alakul ki. 

Kedvező feltételeket teremtve elérhető, hogy a normál zóna ne 
terjedjen szét a tekercselés teljes hosszában. Ez a kriosztatikus 
stabilizáció lényege.  

Ez esetben is kompozit vezetőszerkezetet alkalmaznak. A 
stabilizáló anyag feladata kettős. Egyrészt jó hőátadást kell 
biztosítania a hűtőközeg felé, másrészt képes kell hogy legyen 
arra, hogy a szupravezető szálban folyó áramot átvegye. 

129 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Stabilizáló anyag 

Ezért stabilizáló anyagként jó hővezető képességű 
(λ=100…1000 𝑊𝑚

;1𝐾;1) kis fajlagos ellenállású (ρ=10-10Ωm.) anyag 

jöhet szóba: általában réz, ritkábban alumínium.  
A kriosztatikus stabilizálás esetén általában mátrixszerkezetet 
alkalmaznak. A szupravezető elemi szálak átmérőjére vonatkozó 

kritérium kevésbé szigorú, a 
𝑚á𝑡𝑟𝑖𝑥

𝑠𝑧𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡ő
 keresztmetszetarány 

azonban jóval nagyobb, általában 10…100. 

Ez a követelmény belátható, ha megvizsgáljuk a kriosztatikus 
stabilitás kritériumait.  
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Stabilitási kritérium 

Tételezzük fel, a tárgyalás egyszerűsítése érdekében, hogy a 
szupravezető és a mátrix között villamos és termikus kapcsolat 
ideális s az α felületi hőátadási tényező állandó. Stacionáris 
állapotban teljesülnek a  
𝜌𝐼2

𝐴𝑚
≤ 𝛼𝑆 𝑇 − 𝑇ℎ  

feltételnek, ahol ρ a mátrix fajlagos ellenállása; I a mátrix 
áramerőssége; Am a mátrix keresztmetszete; α a mátrix és a 
hűtőközeg közötti felületi hőátadási tényező; S a 
vezetőkeresztmetszet kerülete; T a vezető hőmérséklete; Th a 
hűtőközeg hőmérséklete.  

Mivel 
𝐼 = 𝑗𝑘𝑟𝐴𝑠 
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Előnyök - hátrányok 

ahol As a szupravezető szál keresztmetszete, a feltételt annál 
könnyebb kielégíteni, minél nagyobb az Am/As arány. 

Az Am/As nagy értéke következtében a kriosztatikus stabilizált 
szupravezető kompozit átlagos áramsűrűsége egy-két 
nagyságrenddel kisebb a szupravezető kritikus áramsűrűségénél. 

Ezt a hátrányt azonban igen gyakran kompenzálja az a tény, hogy a 
szupravezető a zavarások sokkal szélesebb körével szemben stabilis, 
mint a belsőleg stabilizált szupravezető. Kriosztatikusan 
stabilizált kompozitokból igen üzembiztos tekercselések 
készíthetők. 

Látható, tehát, hogy a II. típusú szupravezetők stabilitásának és 
stabilizálásának vizsgálata a szupravezetős mágneses rendszerek 
tervezésének lényeges eleme.  
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A teljes folyamat a rendszer megzavarásától kezdve 
a lavina-effektust 
illetve lehetséges  
stabilizációs  
technikákat  
feltüntetve  
az ábrán látható.  
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Sokszálas szupravezető kompozitok 
(Multifilamentary Composite Conductors, MFCC) 
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Sokszálas (kompozit) szupravezetők 

Megmutattuk, hogy II. típusú szupravezetőkben az időben változó 
mágneses tér, ill. villamos áram hatására veszteség keletkezik. A 
bemutatott összefüggések szerint a veszteség arányos a 
frekvenciával, az indukció, ill. az áram amplitudójával.  

A szupravezető vesztesége nem arányos az áram effektív értékének 
négyzetével, így a szupravezető nemlineáris ohmos ellenállásának 
képezhető le.  

Ha B<Bkr1 a veszteségek felületi jellegűek. A felületi réteg 
vastagsága a λL behatolási mélységgel jellemezhető.  

Bkr1 <B<Bkr2 esetben a veszteségek térfogati jellegűvé válnak.  
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Veszteségek 

A veszteségek következtében a szupravezető hőmérséklete a hűtési 
viszonyoktól függő mértékben növekszik. A váltakozóáram kritikus 
értéke függ a szupravezető átmérőjétől (vastagságától) hővezetési 
együtthatójától, a stabilizáló és a szigetelőanyag jellemzőitől, a 
hűtött kerület nagyságától, valamint a szupravezető-stabilizáló, 
stabilizáló-szigetelő érintkezések hőátviteli ellenállásától. 

A kompozit vesztesége a szupravezető hiszterézisveszteségeiből és a 
mátrix örvényáramú veszteségeiből tevődik össze. Az 
örvényáramok amplitúdója annál nagyobb, minél kisebb a mátrix 
fajlagos ellenállása az adott hőmérsékleten és mágneses térben. A 
fajlagos ellenállás a mágneses indukció függvényében is változik 
(magnetorezisztív effektus).  
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Külső mágneses tér hatása 

Az ábrán a külső mágneses tér  

hatására kialakuló örvényárampályát 

mutatunk be, amelyek mátrixban 

elhelyezett, két párhuzamos  

szupravezető szálban alakulnak ki.  
I1=I3.  

Az örvényáramok a mátrixban meghatározott áramsűrűséggel 
oszlanak el. Az örvényáramok hatására megváltozik a szupravezető 
szálak árama, miáltal a kritikus áramerősség csökken. 
Következésképpen az indukcióváltozás sebessége nem lehet 
nagyobb egy, az adott kompozit paraméterei által meghatározott 

maximális (𝐵 max) értéknél. E ténynek nagy jelentősége van az 
alkalmazásokban. 
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Transzport áram hatása 

A transzport áram hatására kialakuló 

örvényáram-pályák az ábrán  

láthatók.  

Az I4 áramot az I1 áram 

által keltett váltakozó mágneses 

indukció hatása jelentősebb, mert a szupravezető szál saját tere 
általában sokkal kisebb a külső mágneses térnél.   

Az örvényáram veszteségek csökkentése érdekében több módszert 
is kidolgoztak és alkalmaznak.  
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Mátrix ellenállásának hatása 

Az egyik módszer a mátrix fajlagos  

ellenállásának növelése.  

Ilyen kompozit látható az ábrán.  

A mátrix hővezető képessége azonban  

kisebb a kis fajlagos ellenállású mátrixnál, ami rontja a hűtési 
viszonyokat.  

Kedvezőbb tulajdonságok érhetők  el  

az ábra szerinti kompozit szerkezettel:  

a szupravezető elemi szálakat nagy fajlagos  

ellenállású  vékony réteggel (pl. CuNi) 

vonják be, majd kis fajlagos ellenállású   
mátrixba helyezik. 
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Csavarás 

A külső mágneses tér okozta  erősáramú 

 veszteség a kompozit csavarásával  

(twisting) csökkenthető.  

A módszer abban áll, hogy az elemi  szálakat a kompozit tengelye 
körül   meghatározott lépéshosszal, ún. csavarási lépéssel (twist 
pitch) megcsavarják. (5-43. ábra.) 

Kör keresztmetszetű kompozit esetén követelmény, hogy egy  
l csavarási lépés kisebb legyen, mint az  

 

𝑙𝑘𝑟 = 4𝜋2𝜌𝑗𝑑
nd2

𝐷2

1/2

 
𝑤

𝑤 + 𝑑

1

B  

1/2

 

kritikus csavarási lépés. 

 

140 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Csavarási hossz 

ahol ρ a mátrix fajlagos ellenállása; j a szupravezető áramsűrűsége; 
n a szupravezető szálak száma; d egy szupravezető szál átmérője;  

D a kompozit átmérője; w a szupravezető szálak távolsága; 𝐵  az 
indukcióváltozás sebessége.  

A csavarási lépés nagyságrendje a gyakorlatban néhány 
millimétertől néhányszor 10 cm-ig terjed.  

Csavart kompozit 𝐵  max értékei  állapíthatók meg  

az ábra   segítségével a szupravezetőben 

folyó I egyenáram függvényében,  dimenzió nélküli  

koordinátarendszerben  Ikr egy szupravezető szál 

kritikus áramerőssége.  

L=1/4 l, 𝐾 =
𝐵 𝑚𝑎𝑥𝑑

𝜌𝑙𝑘𝑟
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Transzponálás (fonás) 

Tájékoztató értékek: 

Ikr=10 A, d=5∙10-5 m, ρ=1,6x10-10 Ω∙m, L=5∙10-2m. 

A megfelelő tartalékképzés érdekében I/Ikr=0,4 értéket választva 
w=2d esetén adódik: 

𝐵 max= 1,068∙10-2 Ts-1.  

A kompozit transzponálásával (fonásával) jelentős mértékben 
csökkenthetők, esetleg teljes mértékben ki is küszöbölhetők az  

ábrán látható, I4 típusú örvényáramok. Az így kialakított 
kompozitok a villamos gépekben alkalmazott Roebel-rudakhoz 
hasonlóak.  
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Előnyök - hátrányok 

Az ábrán transzportált 

kompozit látható.  

A transzportálást és a  

csavarást a legtöbbször egyszerre alkalmazzák. 

A transzportált kompozitok hátrányos tulajdonsága a kis 
kitöltési tényezőből eredő viszonylag kis  átlagos 
áramsűrűség. 

A kompozitok fejlesztésének kezdeti időszakában különálló 
szálakból épített vezetőket is készítettek.  

Ma a mátrixba ágyazott nagyszámú, néhány μm átmérőjű 
szupravezető szálból kialakított kompozit az uralkodó típus. Olyan 
kompozitokat is gyártanak, amelyekben az elemi szálak száma több 
tízezer. 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A szupravezető huzalok gyártására sokféle 
kidolgozott eljárás létezik.  

 Az AHS huzalok lehetnek egyszálas  
vagy sokszálas (kompozit) vezetők.  

 Egyszálas szupravezető huzalokat csak egyenáram 
vezetésére lehet alkalmazni, állandó mágneses 
térben, mert váltakozóáramú veszteségei 
megengedhetetlenül nagyok, olyannyira, hogy a 
szupravezető a hőmérsékletnövekedés 
következtében lavinaszerűen átugrana normál 
állapotba (quench).  Ez instabilitásra vezet. 

 E huzalok átmérője 0,3…0,7 mm, a szupravezető 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 Fentiek alapján érthetővé vált, hogy a korábban 
mutatott egyszálas vezető: 
 
   kriosztatikusan stabilizált 

 

 

 míg a sokszálas vezető 
 
   belsőleg (intrinsic) stabilizált. 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A kompozit (sokszálas) huzalok váltakozó áramok 
és terek esetén is alkalmazhatók.  

 A szupravezető szálak átmérőjének 
csökkentésével csökkenthető a hiszterézis 
veszteség, és egyúttal növelhető a hőmérsékleti 
stabilitás is.  
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Sokszálas AHS 

szupravezető huzal (NbTi) 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 Kétféle AHS-huzal terjedt el: 

 NbTi ötvözet. 

 Nb3Sn vegyület. 

 A szálak egy úgynevezett  
mátrixba vannak beágyazva.  

 A mátrix AHS anyagok esetén  
általában réz vagy bronz. 

  Al, Pb, Ni adalékot alkalmazhatnak a fajlagos 
ellenállás növelésére az örvényáramú veszteségek 
csökkentése érdekében.  

 MHS anyagok esetén a mátrix ezüst, amit 
arannyal vagy más fémekkel ötvöznek.  
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Nagyellenállásu 

(CuNi) gátakkal 

készített AHS MFCC  
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A szálak mérete a kereskedelmi AHS huzalokban 
néhányszor 10 μm, de léteznek szubmikronos 
szálakat tartalmazó huzalok is.  

 Ez utóbbiak extrém kis veszteséggel rendelkeznek 
még forgó mágneses térben is, ezért alkalmasak 
például szinkrongépek armaturatekercselésére. Ez 
az ún. mindkét oldalán szupravezető (fully 
superconducting) szinkrongép: a gerjesztő- és az 
armaturatekercselés is szupravezető.  

 Későbbiekben megmutatjuk, hogy a „teljesen 
szupravezetős” eszközök és rendszerek biztosítják a 
szupravezetők alkalmazásától várható legnagyobb 
technikai és gazdasági előnyöket. 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 Az MHS huzalok valójában általában szalagok. 

 Kivétel a Bi2212, amely huzal készítésére is 
alkalmas. Ritkán használják, mert kritikus 
hőmérséklete 90 K körüli. 

 Megkülönböztetünk 1G és 2G szalagokat. 

 1G a Bi2223 alapú hengerelt szalag 
 Mintegy 20 éven át az 1G volt az uralkodó MHS szalag. 

 2G az Y123 alapú, különleges architekturájú, 
többféle, ám mindegyik bonyolult és költséges 
technológiával készített szalag. 
 Legújabban a 2G terjedése a tendencia, lassan felváltják az 

1G huzalokat.  

 Viszonylag nagy mágneses terek esetén is használhatóak  
77 K hőmérsékleten. 

149 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 

 

 

 

 Az 1G szalagok relatíve olcsó és egyszerű 
technológiájuk miatt terjedtek el.  

 77 K hőmérsékleten csak viszonylag kis mágneses 
térben használhatók: Jc erőteljesen csökken 
növekvő mágneses térben. 

 Ha nagy mágneses terek vannak jelen,  
hűtési hőmérsékletüket jóval alacsonyabbra  
(20…30 K) kell megválasztani. 
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BISCO-2223 

sokszálas szalag  
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 

 

 

 

 A 2G szalagok a közelmúltban váltak egyre 
széelesebb körben használhatókká.  

 77 K hőmérsékleten viszonylag nagy mágneses 
térben is használhatók. 
 Kritikus áramsűrűségük jóval kevésbé csökken a mágneses 

tér függvényében. 

 Megjegyzendő, hogy mind az 1G, mind a 2G 
szalagok anizotrópok. 
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Y123 sokszálas 

szalag, burkolt 

vezető (Coated 

Conductor, CC)  
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 

 A huzalok új osztályát alkotják a KHS csoportba 
tartozó, MgB2 alapú vezetők. 

 

 Egyszerű struktúra, olcsó alapanyag és technológia. 

 Lényeges még, hogy nem mutatnak mágneses 
anizotrópiát. 

 Létezik kereskedelmi forgalomban hozzáférhető 
alkalmazás: MRI (Columbus cég, Olaszország 
terméke). 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A sokszálas huzalokban az elemi szálak 
csavarásával (twisting) csökkentik a saját illetve a 
külső változó mágneses tér által a mátrixban 
keltett örvényáramokat illetve káros hatásaikat. 

 Ezek csatolnák az  
elemi szupravezető szálakat,  
ami rontaná a kompozit stabilitását. 

 Továbbá többlet veszteségeket  okoznának. 
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Csavart MFCC 
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Szupravezető kompozitok: 

huzalok és szalagok 

 A sokszálas huzalok és összesodrásával 
(fonásával, transzponálás) is készülnek kábelek, 
ún. Rutherford kábel. 

 Ennek célja illetve funkciója hasonló, mint amiket 
nagytranszformátorokban, nagyteljesítményű 
szinkron generátorokban használunk. 

 A fonással kiegyenlítjük az egyes kötegeket a kábel 
végpontjaira vonatkoztatva, azaz minden köteg 
induktivitás azonos lesz.  

154 

Transzponált 

(Rutherford) kábel  
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8. rész 

A II. típusú szupravezetők feszültség-áram (U-I) 
karakterisztikái 
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Feszültség-áram karakterisztika, MHS 

BSCCO gyűrű YBCO gyűrű 

U-I jelleggörbe közelítése 

    E=E0exp[(J-J0)/J0]; E=E0(J/J0)
n. 
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AHS 

     E0 ~ 1 mV/cm @ kritikus áramsűrűség Jc= 5.1081010 A/cm2; 

    DI1 és  DI2 a kritikus áram néhány százaléka. 
  

MHS 

      E0 ~ 103 mV/cm – “giant flux creep”;  

      DI1 and  DI2 a kritikus áram nagyságrendjébe esnek. 

U-I karakterisztika értelmezése 
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MHS szalag U-I karakterisztikája 

Video 
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Az MHS anyagok sajátosságai 

1.  A kritikus áramsűrűség erős függése a mágneses tértől 

2.  Erős és gyors flux creep 

- A feszültség-áram karakterisztika lapos és sima lehet 

3. Kis hővezetés  

 l ~ 1 W/m.K   MHS-re 

 l ~ 500 W/m.K  rézre; l ~ 1000 W/m.K for zafírra @ 77 K 

        az MHS anyag belső részeinek melegedése 

4. Szemcsés és rétegezett szerkezet 

       Az MHS anyag erősen inhomogén és anizotróp 
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Az elektrotechnikai gyakorlatban  

  alkalmazott szupravezetők 

Anyag Tc  Alak 

Nb-Ti 9 K Huzal 

Nb3Sn 18 K Huzal 

MgB2 39 K Huzal és tömb 

YBCO 93 K Szalag és tömb 

BSCCO 110 K Szalag és tömb 
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9. rész 

MHS anyagok fázis-diagramja és anizotrópiája 
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MHS anyagok fázis-diagramja 
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p.340 

Bc1c < Bc1  c 

Anizotrópia MHS-ben:  

 alsó (első) kritikus indukció 
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Anizotrópia MHS-ben:  

 felső (második) kritikus indukció 

p.340 

Bc2 c < Bc2 c 

Ellentétesen, mint Bc1! 
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Anizotrópia MHS-ben:  

 kritikus áramsűrűség 

p.463 

jc @ B c < jc @ B c 

 c tengely =  a-b sík 
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10. rész 

Kriotechnikai alapok 
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Forráspontok és párolgáshők 

Hűtőanyag Tforrás 

[K] 

Tmin ~ Tmax 

[K] 

pmin ~ pmax 

[torr] 

hL 

[J/cm3] 

Hélium 4.22 1.6 ~ 4.5 6 ~ 984 2.6 

Hidrogén  20.39 14 ~ 21 59 ~ 937 31.4 

Neon 27.09 25 ~ 28 383 ~ 992 104 

Nitrogén 77.39 64 ~ 80 (!) 109 ~ 1026 161 

Oxigén 90,18 55 ~ 94 (!) 1.4 ~ 950 243 
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A hűtés teljesítmény-igénye 

Szoba- 

hőmérséklet 

 = 1x 

K. Salama, Lecture notes at ASSE 2004 
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A hűtés hatásfoka (fajlagos hűtőteljesítmény) 

1 W teljesítmény (alacsony 

hőmérsékleten) 

elszállításához szükséges 

hűtőteljesítmény 

Hűtőgép 

hatásfoka 

 = 100 %  = 20 % 

Talacsony, K 

77.3 2.8 14 

75 2.9 14.5 

70 3.2 16 

65 3.5 17.5 

40 6.3 31.5 

4.2 68.8 344 

4,2 K 1000 W 

25 K 125 W 

77 K 6-10 W 

Tipikus 

Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 170 



11. rész 

A villamosipari alkalmazások osztályozása 
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A villamosipari alkalmazások osztályai 

 

1. A mágneses tér nagysága alapján 
a) Kis mágneses terű 

b) Nagy mágneses terű 

2. Az áramnem alapján 
a) Egyenáramú 

b) Váltakozóáramú 

3. Az alkalmazások jellege alapján 
a) „Replacing” – versenyző 

b) „Enabling” – résekbe illeszkedő 

 generato r

SM E S

flyw heel

FC L

transfo rm er
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1. Az előállított mágneses tér nagysága alapján 

 Nagy mágneses terű (high field, HF), > 1 T 
alkalmazások, úgymint generátorok, motorok, 
fúziós erőművek, magnetohidrodinamika (MHD) 
és mágneses energiatárolás; 

 Kis mágneses terű (low field, LF), < 1 T 
alkalmazások, úgymint erősáramú kábelek, 
transzformátorok, áramkorlátozók.  
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2. Az áramnem alapján 

 Egyenáramú (DC) alkalmazások, úgymint 
gerjesztő tekercsek, egyenáramú kábelek, 
homopoláris gépek; 

 Váltakozóáramú (AC) alkalmazások, úgymint 
váltakozóáramú kábelek, armatura-tekercselések, 
transzformátorok, áramkorlátozók, stb..  
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3. Az alkalmazások jellege alapján 

 Versenyző alkalmazások, amelyeknek létezik 
“hagyományos”, nem-szupravezetős megoldása (alternatívája, 
variánsa), a szupravezetős megoldás a hagyományos 
alternatívánál jobb műszaki paraméterekkel (tipikus példák a 
nagyobb hatásfok, kisebb méret és súly) és versenyképes árral 
kell rendelkezzen; versenyző alkalmazásokra példák a 
generátorok, transzformátorok, kábelek. 

 Résekbe illeszkedő alkalmazások, amelyeknek 
– legalábbis az ipari gyakorlatban – nem létezik hagyományos, 
nem-szupravezetős alternatívája. A szupravezetős megoldás 
olyan rést tölt be, amely hagyományos módon lényegében nem 
megoldott. Résekbe illeszkedő megoldásokra példák a mágneses 
energiatároló, a stabilis passzív mágneses csapágyazás, illetve az 
ilyen csapágyazású energiatároló lendkerék, az áramkorlátozó, 
továbbá az igen nagy mágneses terek előállítása ..  
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12. rész 

A villamosipari alkalmazások áttekintése 
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„Large scale” szupravezetők 

Anyag Tc  Alak 

Nb-Ti 9 K Huzal 

Nb3Sn 18 K Huzal 

MgB2 39 K Huzal és tömb 

YBCO 93 K Szalag és tömb 

BSCCO 110 K Szalag és tömb 
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Különböző alkatrészek 

 
 MHS tömbök 
… 

tégla tárcsa Rúd gyűrű 

 Sokszálas 

AHS huzalok 
MgB2 

(KHS) huzal  MHS Y-szalag 

„burkolt vezető”  Sokszálas 

MHS Bi-szalag 
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MHS alkatrészek fő jellemzői 

  
Kritikus 

hőmérséklet 

Kritikus 

mágneses mező 

(0 K) 

Műszaki 

áramsűrűség 

(saját mező) 

Bi-2223 szalag 

(1G) 
110 K >100 T >10 kA/cm2 (77 K) 

Bi-2212 huzal 85 K >100 T >10 kA/cm2 (77 K) 

Bi-2212 tömb 85 K >100 T 2-3 kA/cm2 (77 K) 

YBCO szalagok 

(2G) 
90 K >100 T >10 kA/cm2 (77 K) 

MgB2 huzal 39 K 17 T >10 kA/cm2 (20 K) 
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generato r
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flyw heel
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transfo rm er

A szupravezetők előnyei  

 Nagy áramok veszteségmentes vezetése 
 Nagy hatásfok (csökkent CO2 emisszió) 
 AC Veszteségek minimalizálhatók 

 Kis méret és súly 
 Nagyon nagy áramsűrűségek csökkentik a méretet és súlyt 

 Alacsony hőmérsékletű üzem 
 Környezeti szigetelés 
 Olajmentes - környezetkímélő 
 Állandó hőmérséklet – nagyobb élettartam 

 Új, növelt funkciójú eszközök lehetősége  

 DE: 
 Komplex technológia 
 Az MHS gyártása ma még korlátozott 
 Költséges 
 Az eszközök megbízhatósága  

még nem kellően bizonyított 

0.2 T 1G MHS mágnes  

MRI 
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13. rész 

Villamosipari alkalmazások: helyzetkép 
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Státusz: MHS forgógépek 
Gyártó/ország Cél Fejlesztés éve 

AMSC (USA) 

5 MW demo motor 2004 

8 MVA, 12 MVA szinkron kompenzátor 
2005/2006 

(helyszíni teszt) 

40 MVA generátor tanulmányterv  2006 

36 MW hajóhajtó motor 

8 MW szélgenerátor tanulmányterv 

2008 

2010 

GE (USA) 
100 MVA áramszolgáltatói generátor 

2006 

(felfüggesztve) 

5 MVA homopoláris indukciós motor 2008 

LEI (USA) 5 MVA nagysebességű generátor 2006 

Reliance Electric (USA) 10,5 MVA generátor tanulmányterv 2008 

IHI Marine, SEI (Japán) 
365 KW hajó meghajtó motor 2007 

2,5 MW hajó meghajtó motor 2010 

Doosan, KERI (Korea) 
1 MVA demo generátor 2007 

5 MW motor (homopoláris) 2010 

Siemens (Németország) 

400 kW demo motor  2001 

4 MVA ipari generátor 
2005 (helyszíni 

teszt) 

4 MW hajó meghajtó motor 2010 

Converteam  (Egyesült Királyság) 

200 kW bemutató 2006 

1,25 MVA  vizigenerátor 2010 

500 kW demo generátor 2008 

8 MW szélgenerátor tanulmányterv 2010 
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Státusz: MHS kábelek 
Gyártó Hely/ország/év Típus Adatok MHS anyag 

Furokawa Yokosuka, JP, 2004 CD 77 kV, 1 kA, , 1-ph. Bi 2233 

Innost Yunnan, CN, 2004  WD 35 kV, 2 kA, , 3-ph. Bi 2223 

Sumotimo Albany, US, 2006 CD 34,5 kV, , , 3-ph. Bi 2223 

Ultera Columbus, US, 2006 Triax 13,2 kV, 3 kA, , 3-ph. Bi 2223 

Sumitomo Gochang, KR, 2006 CD 22,9 kV, 1,25 kA, , 3-ph. Bi 2223 

LS Cable Gochang, KR, 2007 CD 22,9 kV, 1,26 kA, , 3-ph Bi 2223 

Sumitomo Albany, US, 2007 CD 34,5 kV, , , 3-ph. YBCO 

Nexans Hannover, D, 2007 CD 138 kV, 1,8 kA, , 1-ph. YBCO 

Nexans Long Island, US, 2008 CD 138 kV, 1,8 kA, , 3-ph Bi 2223 

Nexans Spanyolország, 2008 CD 10 kV, 1 kA, , 1-ph YBCO 

Ultera New York, US, 2010 Triax 13,8 kV, 4 kA, , 3-ph. YBCO 

Ultera New Orleans, US, 2011 Triax 13,8 kV, 2,5 kA, , 3-ph. meghatározás alatt 

Ultera Amszterdam, Nl Triax 50 kV, , , 3-ph YBCO 

Nexans Long Island, US CD 138 kV, 2,4 kA, , 1-ph. YBCO 

LS Cable Gochang, KR, 2011 CD 154 kV, 1 GVA, , 3-ph YBCO 

LS Cable  Seoul, KR CD 22,9 kV, 50 MVA, , 3-ph YBCO 

Sumitomo Yokohama, JP, 2013 CD 66 kV, 200 MVA, , 3-ph. Bi 2223 

Sumitomo TEPCO, JP CD 66 kV, 5 kA meghatározás alatt 

Furukawa TEPCO, JP CD 275 kV, 3 kA Bi 2223 

Sumitomo Chubu U, JP 2010 CD 10 kV, 3 kADC, ,  Bi 2223 

VNIIKP Moscow, RU CD 20 kV,  Bi 2223 

Nexans Spanyolország CD 10 kV, 3,2 kA, , 1-ph. Bi 2223 

CD = cold dielectric, WD = warm dielectric, triax = 3f egy burkolatban 
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Státusz: MHS ZÁK 

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

ACCEL / Nexans SC D/2004 rezisztív 12 kV,  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,  3-f. Bi 2223 szalag 

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

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

LSIS Korea/2007 hibrid 24 kV,  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,  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,  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 

Nexans SC D/2009 rezisztív 12 kV,  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,  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,  3-f.  YBCO szalag 

Rolls Royce UK/ - rezisztív 11,5 kV,  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 
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Státusz: A&MHS SMES 

Vezető társaság Ország Év Adatok Szupravezető Alkalmazás 

FZ Karlsruhe Németország 1997 320 kVA NbTi 
ingadozás 

ellensúlyozás  

AMSC USA 2 MW, 2,6 MJ NbTi hálózat stabilizálás 

F Z Karlsruhe Németország 2004 25 MW, 237 kJ NbTi áram modulátor 

Chubu Japán 2004 1 MVA, 1 MJ Bi 2212 feszültség minőség 

Chubu Japán 2005 10 MVA, 21 MJ NbTi feszültség minőség 

KERI Korea 2005 750 kVA, 3 MJ NbTi hálózat minőség 

Chubu Japán 2007 1 MVA, 19 MJ NbTi 
terhelés 

ellensúlyozás 

CAS Kína 2007 0,5 MVA, 1 MJ Bi 2223 - 

CNRS Franciaország 2008 800 kJ Bi 2212 katonai alkalmazás 

KERI Korea 2009 1 MJ Bi 2223 - 

Chubu Japán 2012 2 MJ (20K) YBCO hálózat stabilizálás 
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Státusz: MHS Lendkeres EnTár 

Gyártók Ország/Év Tárolt energia Fordulatszám 

Argonne National Laboratory és Boeing USA/2001 2,25 kWh 10,000 fpp 

Argonne National Laboratory és Boeing USA/2005 5 kWh 22,500 fpp 

Chubu Electric Power és Mitsubishi Heavy Industry Japán/1998 1,4 kWh 20,000 fpp 

Chubu Electric Power és Mitsubishi Heavy Industry Japán/2001 25 kWh 

New Energy Development Organization Japán/1999 0,5 kWh 30,000 fpp 

New Energy Development Organization Japán/2006 5 kWh/10 kW 11,250 fpp 

ATZ (Aldewitz Technologiezentrum), Magnet Motor és Eon Európa/2007 5 kWh/250 kW 

DynaStore, RWE, Braunschweigi egyetem, Solvay, Nexans, IPHT Jena, 

ZFW Göttingen, RWE Piller és EUPEC 
Európa/2007 10 kWh 10,000 fpp 
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14. rész 

Villamosipari alkalmazások:  
 hazai eredmények - eszközök 
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FEM analízis és tervezés 
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2,5 D FEM Szimuláció #1 
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2,5 D FEM Szimuláció #2 
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MHS huzalos zárlatiáram-korlátozó 
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MHS önkorlátozó transzformátor 

működési elve 

Video 
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Miért jó a szupravezető szalagos 

zárlatiáram-korlátozó? 

 

 A szalag hossza nem limitálja az alkalmazható vasmag 
keresztmetszetét 

 A vasmag keresztmetszetével növelhető az 
áramkorlátozó teljesítménye 

 Megfelelő méretű eszköz alállomásokba is 
kihelyezhető és tesztelhető. 

 A szupravezető anyag önmaga érzékeli a zárlati 
áramot és vezérli az áramkorlátozó eszközt, nincs 
szükség külső beavatkozó szervre 
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A 30 kVA-es MHS huzalos ZÁK főterve 

    Szekunder tekercs 

   Primer tekercs 

Kriosztát 

    Szekunder tekercs 

   Primer tekercs 

Kriosztát 

Szupravezető primer tekercs adatai 

Feszültség                                            [V] 1000 

Áram                                                   [A] 30 

Menetszám 125 

Magasság x Szélesség x Átmérő     [mm] 150 x 20 x 320 

MHS típus EAS AgMg Bi-2223 

HTS 121 

Gyártó Bruker HTS GmbH 

Kerámia mag Bi-2223 

Egy szál mátrix Ag 

Több szál mátrix AgMg 

Átlagos Ic, 77 K (1 μV/cm krit.),DC  [A] 94 

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 

Réz szekunder tekercs adatai 

Feszültség                                         [V] 320 

Áram                                                 [A] 94 

Menetszám 40 

Vezető keresztmetszet                   [mm] 5 x 10 

Magasság x Szélesség x Átmérő   [mm] 200 x 10 x 440 

Vasmag adatai 

Oszlopátmérő                                     [mm] 150 / 200 / 150  

Járom keresztmetszet               [mm x mm] 200 x 100 

Magasság x Hosszúság x Szélesség   [mm] 800 x 880 x 200 

Átlagos indukció                                    [T] 1,3 

Becsült tömeg                                       [kg] 450 
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A 30 kVA-es MHS huzalos ZÁK FEM 

analízise 
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MHS mágneses csapágyazású 

lendkerekes energia-tároló rendszer 
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Állandó mágneses csapágy 

Video 

197 Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 



MHS és állandó mágnes 

kölcsönhatása 

Video 
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Lendkerekes energiatároló 
• Jó teljesítménysűrűség, legalább 25%/s felfutás  

• Jó energiasűrűség 

• Rendkívül magas ciklus élettartam (akár 150,000 ciklus) 

• Érzéketlenség a környezeti hatásokra 

• A kapacitás az élettartam során nem csökken 

• Jól monitorozható, távvezérelhető 
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Lendkerekes energiatároló 

• Komplex rendszer, sok mérnöki terület ismeretét igényli 

(szilárdságtan, kompozitok mechanikája, rotor dinamika, különleges 

villamos gépek, aktív mágneses vagy szupravezetős csapágyak, 

vákuumtechnika, hidegtechnika, elektronikus átalakítók) 

• Jelentős önkisülés (sűrű ciklikus használatot feltételezve a mai 

rendszerek 70-90 % energia hatásfokkal képesek működni) 
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Lendkerekes energiatároló 

Kompakt forgórész alkatrészei  

állórész 

egyik forgórész tárcsa 
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Lendkerekes energiatároló 

Vákuumtömör nitrogéntartály  
Nitrogéntartály benne a szupravezetőkkel és a 

hőmérőkkel 
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Lendkerekes energiatároló 

Összeállított energiatároló a felnyitott vákuumkamrában, mérés után Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 203 



Lendkerekes energiatároló 

Fordulatszám [1/min] 1500 1500 15000 15000 

Nyomás [mbar] 0.1 0.001 0.1 0.001 

Légsúrlódási veszteség [W] 0.06 0.001 6.045 0.060 

Örvényáramú veszteség [W] 0.12 0.12 12.02 12.02 

Hiszterézis veszteség [W] 0.046 0.046 0.462 0.462 

Összes veszteség [W] 0.23 0.17 18.53 12.54 

3,5 kW kompakt energiatároló vesztesége: 
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Napelemes táplálású  

MHS mágneses csapágyazású 

lendkerekes energia-tároló rendszer 
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MHS lendkerék + napelem 

Sokolovsky V, Vajda I, et al, JapMed7, 2011  
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MHS lendkerék + napelem 

A napsugárzás fluktuációjának hatása 

Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 207 



MHS elektromágneses 

lengéscsillapító modellje  
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MHS lengéscsillapító 

A gép FEM modellje 

Az MHS alkatrész (gyűrű 

FEM modellje 

Kiss G, Vajda I, JapMed7, 2011  
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A fluxusállandóság elvének 

alkalmazása 
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A fluxusállandóság alkalmazása 

3-fázisú 

áramkorlátozó zárt 

hurokkal 

11 menetű hurok 

Egyfázisú áramkorlátozó zárt hurokkal 

Egyfázisú zárlat és hatása a hibátlan fázisokra 

Kosa J, Vajda I, JapMed7, 2011  
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15. rész 

Villamosipari alkalmazások: 
  hazai eredmények –  
  teljesen szupravezetős integrált rendszer 

212 
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Teljesen szupravezetős 

mikroerőmű (TSME) 
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TSME célok 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása 

 Igény az energiatárolásra 

 Redukált helyigény 

 Környezet védelme 

 Kisebb hely 

 Redukált anyagfelhasználás 

 Csökkentett szennyezőanyag-kibocsátás 
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TSME koncepció 

 10…100 kW teljesítmény-tartományban 

 A rendszer komponensei: szupravezetős 

 generátor,  

 transzformátor,  

 zárlatiáram-korlátozó, 

 motor és  

 energiatároló eszközök. 

 Addicionális technikai és gazdasági előnyök. 

 A teljesen szupravezetős komplexumoknak ismertek az 
előfutárai, ugyanakkor a koncepció és a szupravezetős 
mikroerőmű-modell terve (és tervezett megvalósítása) 
nemzetközi szinten újszerű saját eredmény. 
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Szupravezetős eszközök 

összekapcsolt működése 
 A MHS villamosipari eszközök egy TSME-be való 

integrálása sokkal nagyobb eredményeket hoz, mintha ezeket 
az eszközöket csak egyszerűen összekötnénk.  

 Előnyt fog jelenteni a közös alacsonyhőmérsékletű 
környezet, amennyiben a TSME hűtőrendszere nagyobb 
hatásfokkal rendelkezik, mint az egyedi eszközök. 

 Példaként említhető, hogy egy szupravezetős generátor és egy 
szupravezetős zárlati áramkorlátozó összekapcsolása 
 Megnöveli a generátor dinamikus stabilitását,  

 A szupravezető anyag jobb kihasználása révén növeli a szinkron generátor 
egységteljesítményét.  

 Másik példa: egy szupravezetős mágneses energiatároló és 
egy szupravezetős zárlati áramkorlátozó együttes alkalmazása 
csökkenti a SMES méretét és súlyát, a beépítendő szupravezető 
anyag mennyiségét. 
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A TSME előnyei 

 Az egyedi szupravezetős erősáramú eszközök 
megvalósítását meghaladóan növekvő az érdeklődés 
olyan rendszerekkel (komplexumokkal) 
kapcsolatban, melyek több szupravezetős 
eszközt egyesítenek egy közös 
alacsonyhőmérsékletű környezetben.  

 A komplex, más szóval integrált rendszernek 
addicionális műszaki és gazdaságossági 
előnyei vannak az egyedi szupravezetős eszközök 
tulajdonságaihoz képest.  

 

 

generato r

SM E S

flyw heel

FC L

transfo rm er

Megújuló energiák..., MSc Prof. Dr. Vajda István: Szupravezetők.. 216 



TSME előnyei 

 A szupravezetős komplexumot egységként 
lehet beilleszteni az energetikai rendszerbe. Az 
eddig és jelenleg követett gyakorlat szerint egyedi 
szupravezető eszközöket illesztettek nem-
szupravezetős környezetbe.  

 A teljesítmény-szint meghatározásának alapját az 
MHS-anyagok bemutatott, valamint az igénybe 
vehető kriotechnikai rendszerek tulajdonságai 
képezték.  
 Ez a teljesítmény-szint elérhető a jelenleg hozzáférhető, 

illetve kereskedelmi forgalomban kapható MHS-anyagok 
alkalmazásával úgy, hogy a szupravezetős eszközök említett 
előnyös tulajdonságai érvényesülnek.  
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A TSME sémája generato r
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A TSME látványterve 
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A megújulókon alapuló mikroerőmű vázlata 

Szupravezetős 

minierőmű 

energiatárolással 

Villamos 

generátor 

gázmotor 

gázgenerátor 

biomassza 

depónia energiafű 

nagyford. 

generátor 

gázturbina 

hőszivattyú 

talajhő 

Villamos 

generátor 

melegvíz 

tároló 

geoterm 

konverter 

Elkészülő minta rendszer 

Hőenergia 

Villamos energia 
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A szupravezetős villamosipari technológiának  

a környezetre, a biztonságra és az egészségre  

gyakorolt hatásai 

Levegő Föld Tűz Víz Esztétika Biztonság 

Kábel 

Kisebb emisszió 

LN2 eliminálja SF6 

használatát 

Nincs szennyezés 

LN2 helyettesíti az 

olajat 

Nincs veszély 

LN2  megszünteti az 

olajszivárgást 

Nincs szennyezés 

LN2  megszünteti az 

olajszivárgást 

Kisebb költségek a 

távvezetékek 

és a mágneses 

terek 

kiküszöbölése 

miatt 

Kisebb költségek a 

földalatti 

kábelek miatt 

Transzformátor 

Kisebb emisszió, 

nagyobb 

hatásfok, 

kisebb 

meddőtelj. 

Kisebb helyigény 

Nagyobb alállomási 

kapacitás 

Nincs veszély 

LN2 helyettesíti az olajat 
Nincs hatás 

Nincs szükség új 

városi 

alállomásokra 

Nagyobb teljesítmény 

Nincs hatás 

Zárlati áramkorlátozó 

LN2 szigetelés 

helyettesíti 

az SF6 

szigetelést 

A meglévő hálózat 

kapacitása 

megnő 

Nincs hatás Nincs hatás 

Kisebb igény/szükség 

a nem 

esztétikus 

távvezetékek 

iránt 

Nagyobb 

megbízhatóság 

Kisebb valószínűség a 

kiesésekkel 

kapcsolatban. 

Motorok Kisebb emisszió Kisebb helyigény Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás 

Generátorok Kisebb emisszió Kisebb helyigény 
Nincs veszély 

A vákuum helyettesíti H2-t. 
Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás 

Lendkerék 

Szél- és napenergia 

használata 

nagy 

mennyiség

ben 

lehetséges 

Szél- és napenergia 

használata 

nagy 

mennyiségben 

lehetséges 

Kisebb tűzveszély, kevesebb 

mennyiségű szilárd 

tüzelőanyag-

fogyasztás.  

Szél- és napenergia 

használata nagy 

mennyiségben 

lehetséges 

Nincs hatás Nincs hatás 
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É vek 

A TSME megvalósíthatósága 

A TSME terve műszaki-technológiai szempontból reális.  

 Az anyagtudomány és az alkalmazások fejlesztése reménykeltő 
eredményekkel szolgált a mikroerőmű részegységeihez:  
 Létezik kb. 1 km hosszúságú 2G MHS huzal,  

 Reprodukálhatóan rendelkezésre áll jó minőségű tömbi MHS alkatrész,  

 A komponensek (eszközök) prototípusaival kapcsolatban jelentős elméleti 
és kísérleti tudás halmozódott fel.  

A gazdaságosság annak függvénye, hogy  

 az alkalmazások piacképesek-e és viszont:  
a technikailag megvalósítható alkalmazások  
csökkentik az anyagköltséget/árat. 

Példa: az MHS huzalok árának alakulása 
 az elmúlt és a következő 10 évben. 
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16. rész 

Villamosipari alkalmazások: 
  tekintsünk a jövőbe 

223 

generato r

SM E S

flyw heel

FC L

transfo rm er

Teljesen szupravezetős 

mikroerőmű (TSME) 
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A TSME látványterve 
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SuperCity 
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P.M. Grant, The Physics World, October Issue, 2009 
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A jövő szupravezetős városa 
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Vége 
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