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CHARAKTERYSTYKI NOWYCH MATERIAŁÓW  
MAGNETYCZNYCH W CIEKŁYM AZOCIE DO 
TRANSFORMATORÓW HTS 

Streszczenie. W artykule opisano charakterystyki B-H trzech amorficznych 
materiałów magnetycznych zmierzone w temperaturze LN2 oraz w temperaturze 
pokojowej. Proponowanym zastosowaniem są rdzenie transformatorów HTS. 
Charakterystyki zmierzono przy 50 Hz przyrządem Remacomp® oraz przy wyŜszych 
częstotliwościach zasilając cewkę z rdzeniem z falownika DE. Pomiary przy wyŜszych 
częstotliwościach są dokładniejsze ze względu na wyŜszy poziom mocy. Wyniki 
potwierdzają dobre właściwości badanych materiałów do proponowanego zastosowania. 

Słowa kluczowe:  materiały magnetyczne, straty histerezowe, praca w ciekłym azocie, transformatory 
nadprzewodnikowe HTS 

CHARACTERISTICS OF NEW MAGNETIC MATERIALS IN LN2  
FOR HTS TRANSFORMERS  

Summary. The paper presents B-H characteristics of three amorphous magnetic 
materials measured at LN2 temperature and at room temperature. The proposed 
application of the tested materials are magnetic cores of HTS transformers. The 
characteristics were measured at 50 Hz with use of a Remacomp® meter and at higher 
frequencies when supplying the coil and magnetic core by a DE inverter. The  
measurement results obtained at higher frequencies are more precise because of higher 
level of power losses. The results confirm good properties of the investigated materials 
for the proposed application. 
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1. WPROWADZENIE 

Współczesną metodą podwyŜszania gęstości mocy przenoszonej przez transformatory 

jest zastępowanie konwencjonalnych transformatorów przez transformatory, których 

uzwojenia wykonane są z materiału nadprzewodnikowego HTS [1]. Gęstość mocy 

transformatorów nadprzewodnikowych HTS jest prawie dwukrotnie wyŜsza w porównaniu  
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z transformatorami konwencjonalnymi. Dalsze podwyŜszanie gęstości mocy wiąŜe się  

z ograniczeniem strat mocy generowanych w transformatorze, a w przypadku transformatora 

HTS przede wszystkim w rdzeniu magnetycznym takiego transformatora. Rozwiązaniem 

korzystnym moŜe okazać się zastąpienie dotychczas stosowanych na rdzenie materiałów 

magnetycznych, przez nowe materiały o bardzo korzystnych właściwościach. Materiały te to 

w szczególności materiały amorficzne i nanokrystaliczne [2], [3]. Wykazują one straty  

w materiale magnetycznym kilkakrotnie niŜsze w porównaniu do materiałów dotychczas 

stosowanych. Dodatkową zaletą wspomnianych materiałów jest względnie mały wzrost 

generowanych strat mocy przy obniŜeniu ich temperatury do temperatury ciekłego azotu.  

To umoŜliwia pracę transformatora HTS w całości zanurzonego w ciekłym azocie jako 

czynniku chłodzącym [4], [5]. Pomimo nieznacznie wyŜszych strat mocy w rdzeniu takiego 

rozwiązania uzyskuje się znaczącą poprawę współczynnika sprzęŜenia uzwojeń (ograniczenie 

strumienia rozproszenia transformatora), a tym samym korzystniejsze końcowe właściwości 

energetyczne takiego urządzenia. 

Niniejszy artykuł dotyczy przebadania właściwości trzech róŜnych materiałów 

magnetycznych, amorficznych FeCo40 i Pyropermu oraz nanokrystalicznego Finemetu®. 

Wyznaczone pomiarowo charakterystyki B-H zostały zaprezentowane przy 50 kHz i 100 kHz 

w temperaturze ciekłego azotu oraz w temperaturze pokojowej. 

2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH 

Podstawowe właściwości wymienionych wyŜej materiałów magnetycznych, poddanych 

badaniom wyznaczono za pomocą przyrządu Remacomp 100® [6]. Ideę pomiaru obrazuje 

schemat układu pomiarowego przedstawiony na rys. 1.  
 

 

Rys. 1. Schemat blokowy Remacomp 100®: AB, AH, Ai – wzmacniacze, S&H - "sample and hold", 
  A/D – przetworniki A/C, RAM - pamięć, VCO – generator częstotliwości, PC – komputer [6] 

Fig. 1. Block diagram of Remacomp 100®: AB, AH Ai - amplifiers, S&H - "sample and hold", A/D – 
 analog/digital conversion, RAM – memory, VCO – frequency generator, PC – computer [6] 
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Remacomp 100® jest przyrządem pomiarowym wyznaczającym pętlę histerezy 

magnetycznej B-H wraz z precyzyjnym określeniem takich parametrów charakterystycznych, 

jak indukcja nasycenia, indukcja remanentu oraz właściwe straty mocy. Pomiary są moŜliwe 

w zakresie częstotliwości do 300 kHz przy wymuszeniach prądem sinusoidalnym lub prądami 

odkształconymi prostokątnym lub trójkątnym. 

Wyniki pomiarów przy 50 Hz i temperaturze pokojowej zostały przedstawione na rys. 2. 

Indukcja nasycenia ma najwyŜszą wartość w rdzeniu z materiału amorficznego FeCo40, ale 

ten rdzeń charakteryzuje się jednocześnie najwyŜszą wartością właściwych strat mocy. 

Pomiary wskazują, Ŝe najlepszym rdzeniem do zastosowań mocy jest rdzeń Finemet®. 

Charakteryzuje się on nieznacznie niŜszą indukcją nasycenia od materiału FeCo40, a jego 

straty mocy są tak małe, Ŝe w praktyce są trudne do zmierzenia (straty mocy były określane 

przez wyznaczenie powierzchni pętli histerezy). Dodatkową zaletą tego materiału jest bardzo 

wysoka wartość przenikalności magnetycznej względnej (duŜa stromość pętli histerezy  

w obszarze poniŜej nasycenia). Przenikalność magnetyczna materiału Finemet® osiąga 

wartości nawet powyŜej kilkudziesięciu tysięcy.  

 

  

Rys. 2. Pełne i powiększone krzywe B-H przy 50 Hz w temperaturze pokojowej dla: a) FeCo40,  
b) Pyropherm, c) Finemet® 

Fig. 2. Full and zoom of B-H curves at 50 Hz and room temperature of: a) FeCo40, b) Pyropherm,  
c) Finemet® 

Opisane w niniejszym rozdziale podstawowe właściwości materiałów magnetycznych 

zostały przebadane dla wybranych rdzeni pod względem zastosowań na transformatory HTS 

oraz do przekształtników energoelektronicznych współpracujących z tymi transformatorami,  

a tym samym pracującymi w temperaturach kriogenicznych. W rozdziale 3 zostały opisane 

wyniki pomiarów w warunkach kriogenicznych, natomiast w rozdziałach 4 i 5 sposób 

pomiaru i wyniki dla duŜych częstotliwości. 
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3. POMIARY W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU 

Właściwości materiałów magnetycznych w temperaturze ciekłego azotu (77 K) 

wyznaczone zostały w takim samym układzie jak pomiary w temperaturze pokojowej. Wyniki 

pomiarów otrzymane dla temperatury pokojowej i temperatury ciekłego azotu zestawiono w 

tablicy 1. Oprócz badanych materiałów, dostarczonych przez Instytut Metali NieŜelaznych w 

Gliwicach, w tablicy 1 zestawiono równieŜ wyniki otrzymane dla blachy krzemowej 

oznaczonej jako 1Fe oraz materiałów przeznaczonych do pracy w temperaturze ciekłego 

azotu, opisywanych w literaturze [7]. Zestawione wyniki dotyczą przede wszystkim strat 

mocy w materiale magnetycznym, jako parametru gwarantującego najwyŜszą gęstość 

przenoszonej mocy oraz najwyŜszą sprawność z punktu widzenia rdzenia magnetycznego. 

Dla danych pomiarowych podano takŜe wartość indukcji magnetycznej, dla której otrzymano 

wyznaczoną wartość strat mocy. 
 
 Tablica 1 

Stratność materiałów magnetycznych w temperaturach otoczenia i ciekłego azotu 
 

Materiał magnetyczny  P, W/kg @ 293 K P, W/kg @ 77 K Sample ID 

ET114-27 (FeSi 0.27mm, 
<0,08%C; 2,8-4,2Si) 

1.14 (1.7 T) 3.36 (1.3 T) 1Fe 

FeCo40  (amorph.) 

(IMN-Gliwice) 

0.3 (1.12 T) 0.36 (1.2 T) 167/07/R 

Pyroperm (amorph.)  

(IMN-Gliwice) 

0.2 (1.6 T) 0.71 (1.6 T) 192/07/R 

Fe78,8Nb2,6Cu0,6Si9B9 [Finemet] 
(IMN-Gliwice) 

0.12 (1.5 T) 0.2 (1.5 T) 198/07/R 

27QG110 (FeSi) 

0.27mm (u=10000) 

0.59 (1.7 T) 0.71 (1.3 T) [7] 

SA1 (amorphous) (0.27mm) 0.15 0.20 [7] 
 

Wartości stratności zestawione w tablicy 1 wskazują na dwie istotne cechy badanych 

materiałów. Po pierwsze, badane materiały wykazują znacznie (kilkakrotnie) mniejsze straty 

mocy w porównaniu z klasyczną blachą krzemową dotychczas stosowaną na rdzenie 

transformatorów. Po drugie, bardzo istotne jest, Ŝe straty mocy badanych materiałów po 

obniŜeniu ich temperatury do temperatury ciekłego azotu wzrastają nieznacznie (20-50%  

z wyjątkiem pyropermu), podczas gdy straty mocy dla blachy krzemowej wzrastają 

trzykrotnie. Przeprowadzone badania potwierdzają równieŜ dane literaturowe. Wadą 

badanych materiałów do zastosowań na rdzenie transformatorów jest niŜsza indukcja 

nasycenia.  
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4. POMIARY WŁA ŚCIWO ŚCI W ZAKRESIE DU śYCH CZĘSTOTLIWO ŚCI 

Właściwości amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznych zostały 

przebadane równieŜ do zastosowań w układach o podwyŜszonej częstotliwości pracy, takich 

jak przekształtniki energoelektroniczne. Badania przeprowadzono zasilając cewki z badanymi 

materiałami z falownika klasy DE. Zasilanie tego typu falownikiem zapewniało wytworzenie 

przepływu prądu w uzwojeniu o przebiegu sinusoidalnym. Odpowiedź napięciowa uzwojenia 

nawiniętego na rdzeniu pozwalała po przetworzeniu na wyznaczenie charakterystyki B-H. 

Zbudowane stanowisko pomiarowe pozwalało na przebadanie materiałów magnetycznych  

w zakresie częstotliwości od 1 do 1000 kHz. Schemat ideowy układu pomiarowego 

przedstawiono na rys. 3.  

 

 

Rys. 3. Schemat stanowiska laboratoryjnego do pomiarów krzywych B-H przy wysokich częstotli-
wościach 

Fig. 3. Laboratory set-up for measuring B-H curves at higher frequencies 

5. WŁAŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW PRZY WYSOKICH CZ ĘSTOTLIWO ŚCIACH  

Straty mocy w materiałach magnetycznych znacznie wzrastają wraz ze wzrostem 

częstotliwości. Cecha ta jest istotnym problemem w zastosowaniach materiałów 
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magnetycznych do przekształcania wysokoczęstotliwościowego. W niniejszej pracy cechę tę 

wykorzystano do przeprowadzenia analizy porównawczej badanych materiałów magne-

tycznych (przy częstotliwości sieciowej wartości strat mocy były bardzo małe i porównanie 

podobnych materiałów magnetycznych było raczej szacunkowe niŜ ilościowe). Analiza 

właściwości przeprowadzona dla częstotliwości sieciowej została porównana z analizą 

właściwości przy 100 kHz. Wyniki pomiarów magnetycznych przy tej częstotliwości 

zamieszczono na rys. 4. Ponadto, na rys. 5 pokazano wpływ temperatury na właściwości 

najlepszego z prezentowanych na rys. 4 materiałów. 

Krzywe magnesowania B-H z rys. 4 wskazują, Ŝe najwyŜszą stratność w temperaturze 

pokojowej (ze względu na nagrzewanie materiału szacuje się, Ŝe temperatura rdzenia podczas 

pomiaru to około 80oC) wykazuje materiał FeCo40. Zaletą tego materiału jest najwyŜsza 

indukcja nasycenia, w przeciwieństwie do materiału pyroperm. Najkorzystniejsze 

właściwości, podobnie jak dla 50 Hz, wykazuje materiał Finemet®. Mimo nieznacznie 

niŜszej indukcji nasycenia charakteryzuje się najniŜszymi stratami mocy.  
 

 

Rys. 4. Krzywe B-H przy 100 kHz w temperaturze pokojowej dla: a) FeCo40, b) Pyroperm, 
c) Finemet® 

Fig. 4. B-H curves at 100 kHz and room temperature of: a) FeCo40, b) Pyroperm, c) Finemet® 

Bardzo istotną zaletę materiału Finemet® pokazano na rys. 5. ObniŜenie temperatury 

tego materiału do temperatury ciekłego azotu spowodowało bardzo małe zmiany powierzchni 

pętli histerezy (niewielkie zmiany wartości strat mocy) przy praktycznie niezmienionej 
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indukcji nasycenia. Wyniki pomiarów strat mocy dla 100 kHz w temperaturze otoczenia  

i temperaturze ciekłego azotu zestawiono w tablicy 2.  

Analizując dane zestawione w tablicy 2, naleŜy zauwaŜyć znacznie większe od 

pozostałych straty mocy w materiale Pyroperm. Jest to materiał nieodpowiedni do zastosowań 

na transformatory mocy równieŜ z dwóch innych powodów, to jest niskiej wartości 

przenikalności magnetycznej i niskiej indukcji nasycenia. W temperaturze otoczenia 

materiały FeCo40 i Finemet® wykazały podobne wartości strat mocy, natomiast dla 

temperatury ciekłego azotu straty mocy FeCo40 wzrosły znacznie mocniej niŜ dla Finemet®. 

Pozwala to uznać materiał Finemet® za najlepszy do zastosowań mocy ze względów 

energetycznych. Przy pełnej ocenie przydatności materiałów magnetycznych do zastosowań 

energetycznych naleŜy dodatkowo pamiętać o uwzględnieniu ich właściwości 

mechanicznych, w tym podatności na obróbkę mechaniczną i formowanie kształtu rdzenia. 

 

 

Rys. 5. Krzywe B-H Finemet® przy 100 kHz w temperaturze pokojowej (linia przerywana) i ciekłym 
 azocie LN2 (linia ciągła) 

Fig. 5. B-H curves of Finemet® at 100 kHz and at room (dotted) and LN2 (solid) temperature 
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 Tablica 2 
Stratność materiałów magnetycznych  

przy 100 kHz i 1 T 
 

FeCo40 Pyropherm Finemet® 

RT LN2 RT LN2 RT LN2 

kW/kg 

7,9 11,5 23,9 30,6 8,3 9,4 

∆PLN2/∆PRT 

1,5 1,3 1,1 

6. PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu właściwości nowych materiałów 

magnetycznych, amorficznych i nanokrystalicznych potwierdzają przydatność tych 

materiałów na rdzenie magnetyczne transformatorów nadprzewodnikowych HTS. Najlepsze 

właściwości wykazuje materiał nanokrystaliczny o nazwie Finemet®. Materiał ten ma 

szczególnie korzystne właściwości w zakresie temperatur kriogenicznych, takich jak 

temperatura ciekłego azotu. Przy analizie właściwości tego materiału konieczne jest 

uwzględnienie jego właściwości mechanicznych. Zastosowanie materiału magnetycznego, 

który moŜe pracować w temperaturach kriogenicznych, jest szczególnie istotne ze względu na 

uproszczenie systemu chłodzenia transformatora oraz zmniejszenie odległości między 

uzwojeniami a rdzeniem. Dotychczas, ze względu na znaczny wzrost strat w niskich 

temperaturach, takie rozwiązania były rzadko stosowane.  

Przebadanie materiałów magnetycznych w zakresie podwyŜszonych częstotliwości 

wykazuje ich przydatność do zastosowań, równieŜ w przekształtnikach współpracujących  

z transformatorami HTS w warunkach kriogenicznych. PodwyŜszenie gęstości mocy 

urządzeń z materiałami magnetycznym pracującymi w temperaturze ciekłego azotu wynika 

równieŜ z intensyfikacji chłodzenia w warunkach chłodzenia kąpielą ciekłego azotu.  
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Abstract 

New way to increasing power density delivered by transformers is substituting of 

traditional transformer by HTS transformers. Power density in HTS transformers is near 

double increased in comparison to traditional transformer. Unfortunately power losses in HTS 

transformer strongly depends on properties of magnetic material. Very promising are new 

materials, amorphous and nanocrystalline. It shows power losses few times lower than 

traditional transformer strip. Additional advantage are relatively small power losses generated 

at LN2 temperature. It allows operation of magnetic material at low temperature. Although 

power losses are slightly higher, coupling of windings is better and it influences on final 

properties of transformer. 

Basic properties of mentioned materials were obtained using Remacomp 100®. This 

measuring device calculates B-H curve of magnetic material with saturation field and 

characteristic points and additionally specific power losses of material. Measurements are 

possible in frequency range up to 300 kHz. 

Results of measurements at 50 Hz and room temperature are shown. The highest 

saturation field shows amorphous FeCo40 but it has also the highest specific power losses. 

The best material for power application is Finemet®. It has slightly lower saturation field but 

difficult to measure power losses (power losses are proportional to area created by B-H 

curve). Additional advantage of this material is very high value of relative permeability. It 

reach few hundred thousand. 

Properties of magnetic materials at LN2 were also measured using dedicated set-up with 

DE inverter. Coil wounded on tested magnetic core was supplied by sinusoidal current. 
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Voltage response was processed and B-H curve and power losses were calculated. Set-up 

allows measurements at frequency range 1 - 1000 kHz. 

Results presented at 50 Hz have been confirmed at 100 kHz. FeCo40 shows the highest 

saturation field but also the highest power losses. Pyropherm has very low saturation level. 

Finemed@ is still the best material - with slightly lower saturation field than FeCo40 and the 

lowest power losses. Next important result are power losses at LN2. 

Presented in this paper properties of new, amorphous and nanocrystalline material 

confirms usability of these materials for magnetic cores of HTS transformer. The best 

properties were observed for Finemet® material. One concern is only about mechanical 

properties of this material. Tests in LN2 shows small increasing of power losses in material 

and small decreasing of saturation field. Important advantage of cold core is good coupling of 

windings due to removing thermal insulations which has been inserted between windings and 

magnetic core. 

 


