
Perspektywy zastosowań 
nadprzewodników w elektryce 

W dobie kryzysu energetycznego zja-
wisko nadprzewodnictwa coraz sze-
rzej wchodzi w obszar zainteresowań 
elektryków, co związane jest z nowy-
mi możliwościami urządzeń zbudowa-
nych przy wykorzystaniu wysokotem-
peraturowych materiałów nadprze-
wodnikowych. Rosnące zainteresowa-
nie przemysłu elektrotechnicznego 
technologiami nadprzewodnikowymi 
uwidocznione jest w wynikach sonda-
żu organizacji zrzeszającej firmy zajmu-
jące się nadprzewodnictwem stosowa-
nym CONECTUS. Skrót ten pochodzi od 
nazwy Consortium of European Com-
panies Determined to Use Supercon-
ductivity. Według tego sondażu przed-
stawionego na rys. 1 światowy budżet 
na nadprzewodnictwo, osiąga rocz-
nie w skali globalnej ponad 5 mld Eu-
ro z tendencją wzrostową od 5,08 mld 
Euro w 2011 r. do 5,42 mld Euro w bie-
żącym roku, z prognozą 5,665 mld Euro 
w 2016 r. Porównanie skali różnych ka-
tegorii zastosowań nadprzewodników, 
zarówno nisko jak i wysokotemperatu-
rowych wskazuje na nadal silną domi-
nację zastosowań przemysłowych nad-
przewodników klasycznych w porów-
naniu do wysokotemperaturowych. 
Największe znaczenie mają elektroma-
gnesy nadprzewodnikowe stosowane 
przede wszystkim w medycynie, jak też 
w projektach olbrzymich akcelerato-

rów nadprzewodnikowych. Elektroma-
gnesy nadprzewodnikowe otwierają 
w medycynie, nieosiągalne innymi me-
todami możliwości badania na przykład 
schorzeń, w tym nowotworów mózgu 
z pomocą techniki obrazowania (MRI), 
przy użyciu jądrowego rezonansu ma-
gnetycznego (NMR). Z rysunku 1 widać 
zdecydowaną dominację wykorzysta-
nia materiałów nadprzewodnikowych 
w badaniach NMR, których obecnym 
finalnym celem jest skonstruowanie 
aparatu pracującego na częstotliwości 
1 GHz w polu magnetycznym elektro-
magnesów nadprzewodnikowych na-
wet ponad 23 T. Obrazy uzyskane w tej 
metodyce tomografii komputerowej 
MRI (Magnetic Resonance Imaging), jak 
wynika z fotografii przedstawionej na 
rys. 2 przyrównać można do uzyska-
nych z pomocą cięcia chirurgicznego 
przy użyciu skalpela. 

Jak pokazuje to rysunek 1 obecnie ry-
nek związany z zastosowaniami nad-
przewodników w NMR, łącznie z tomo-
grafią przetwarzania obrazów MRI oraz 
w sferze badań i rozwoju (R&D) sięga 5 
mld euro rocznie, co w około 90% wy-
czerpuje całkowity budżet związany 
z materiałami nadprzewodnikowymi. 
Drugim ważnym wnioskiem wynikają-
cym z rys. 1 jest dominująca rola mate-
riałów niskotemperaturowych w prze-
mysłowych zastosowaniach nadprze-
wodników, jakkolwiek zaczynają zary-
sowywać się tutaj także zaczątki zasto-
sowań nadprzewodników wysokotem-
peraturowych już w bieżącym roku, co 
oznacza przejście od fazy konstrukcji 
modelowych w obszar urządzeń prze-
mysłowych. 
Jak wynika z tej analizy, o ile pierwotnie 
nadprzewodnictwo było domeną ba-
dań uczonych w laboratoriach fizycz-
nych, to obecnie coraz większą uwagę 
przywiązuje się do zastosowań nad-
przewodników. Wynikało to również 
z faktu, że pierwsze badania dotyczą-
ce materiałów nadprzewodnikowych 
prowadzone były na jednoskładniko-
wych metalach, takich jak historycz-
nie ujmując rtęć, cyna, ołów, ind. Pier-
wiastki te charakteryzowały się prostą 
strukturą krystalograficzną i niskimi 
parametrami nadprzewodnikowymi, 
w tym niewysokimi prądami krytycz-
nymi, co negatywnie wpływało na 
możliwości ich wykorzystania w elek-
troenergetyce. Dopiero opracowanie 

Analiza perspektyw i problemy 
zastosowania nadprzewodników 
wysokotemperaturowych 
w elektrotechnice
W artykule przeprowadzono analizę perspektyw i problemów wykorzystania 
nadprzewodników wysokotemperaturowych w urządzeniach elektro-
energetycznych oraz miernictwie. Przedstawiono skalę rynku komercyjnego 
związanego z poszczególnymi urządzeniami nadprzewodnikowymi oraz jego 
rozwój. Omówiono specyficzną warstwową strukturę nadprzewodników 
wysokotemperaturowych i jej wpływ na zagadnienia przepływu prądu przez 
te materiały, straty mocy generowane w taśmach II generacji oraz konstrukcję 
warstwowych urządzeń pomiarowych SQUID-ów. Zanalizowano zalety 
wykorzystania tych czujników pomiarowych w medycynie oraz wykorzystania 
nadprzewodników wysokotemperaturowych w kriokablach.

Rys. 1. Porównanie budżetu światowego 
rynku zastosowań materiałów nadprze-
wodnikowych w poszczególnych latach, 
z podziałem na różne obszary. (Na pod-
stawie prognoz organizacji CONECTUS).
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w latach 60-tych technologii produk-
cji przewodów nadprzewodnikowych 
z dwuskładnikowych metali, głównie 
NbTi i Nb3Sn przyniosło pierwszy prze-
łom w elektro-energetycznych zasto-
sowaniach nadprzewodników. Na rys. 
3 pokazano przekrój wielowłóknowe-
go przewodu nadprzewodnikowego 
z Nb3Sn w matrycy brązowej. Włókna 
Nb3Sn o mikronowej średnicy tworzą 
kilkadziesiąt żył, które następnie zanu-
rzone są w matrycy. Specjalna konfi-
guracja ułożenia włókien uzależniona 
jest od dopuszczalnych strat mocy 
i warunków stabilizacji całego przewo-
du. Dla zmniejszenia strat mocy stosu-
je się również transpozycję żył, co jest 
łatwiejsze do wykonania dla niskotem-
peraturowych przewodów nadprze-
wodnikowych. 
Prawdziwa rewolucja z zakresu nad-
przewodnictwa, w tym jego zasto-
sowań ma miejsce obecnie, po od-
kryciu nadprzewodników wysoko-
temperaturowych o podstawowym 
składzie YBa2Cu3O7-x i Bi2Sr2Ca2Cu3O10, 
a więc już 4-komponentowych oraz 
pięcio-komponentowych nadprze-
wodników o temperaturze krytycznej 
znacznie przekraczającej temperatu-
rę wrzenia ciekłego azotu, wynoszą-
cą 77 K [1,2]. Dla stechiometrycznego 
składu YBa2Cu3O7-x temperatura kry-
tyczna wynosi 92 K, jakkolwiek możli-
we są tutaj podstawienia innych ziem 
rzadkich w miejsce itru, jak gadolin, 
lantan, a także rtęci, co prowadzi do 

podwyższenia temperatury krytycz-
nej. W przypadku nadprzewodników 
na bazie bizmutu mamy do czynienia 
z dwoma fazami umownie oznakowa-
nymi symbolami Bi-2223 oraz Bi-2212, 
gdzie liczby opisują koncentrację od-
powiednich składników. Faza Bi-2223 
ma temperaturę krytyczną 125 K, rów-
nież Tc = 85 K dla Bi-2212 jest wielkością 
znacznie przewyższającą temperaturę 
wrzenia ciekłego azotu. Nadprzewod-
niki na bazie bizmutu stosowane są 
do wytwarzania taśm nadprzewodni-
kowych tak zwanej I generacji, metodą 
PIT (Powder in Tube) przeciągania i wy-
grzewania rurki srebrnej wypełnionej 
drobnym proszkiem z nadprzewodni-
ka. Na rys. 4 pokazany jest wykonany 
z użyciem wysokotemperaturowych 
taśm nadprzewodnikowych uchwyt 
modelu ogranicznika nadprzewodni-
kowego oraz wysokotemperaturowe 
uzwojenie nadprzewodnikowe nawi-
nięte wysokotemperaturowym prze-
wodem I generacji na bazie BiSCCO, 
w izolacji kaptonowej.
Przewody II generacji wytwarzane są 
stosując technologię epitaksjalnego 
wzrostu cienkiej warstwy nadprze-
wodnikowej na odpowiednio dobra-
nym podłożu. Podłożem tym jest na 
ogół taśma hastelloyowa zawierająca 
ponad 50% niklu, stosowana ze wzglę-
dów technologicznych, gdyż umoż-
liwia ona właśnie epitaksjalny wzrost 
warstwy nadprzewodnika wysoko-
temperaturowego. Obecność niklu, 
manganu i żelaza w tym stopie prowa-
dzi jednak do podwyższenia natężenia 
pola magnetycznego i histerezowych 
strat mocy zarówno w nadprzewodni-
ku, jak też w samym podłożu, co omó-
wione zostanie w następnym punkcie. 
Jest to więc pewne ograniczenie wy-
korzystania zmiennoprądowego tych 
taśm nadprzewodnikowych. Struktura 
warstwowa jest charakterystyczną ce-
chą wysokotemperaturowych mate-
riałów nadprzewodnikowych zarówno 
w postaci taśm nadprzewodnikowych 
II generacji, jak też uwidacznia się ona 
w strukturze krystalograficznej nad-

przewodników wysokotemperaturo-
wych, pokazanej na rys. 5. 
Rys. 5 przedstawia strukturę krystalo-
graficzną nadprzewodnika wysoko-
temperaturowego typu YBa2Cu3O7-x 
z widocznymi płaszczyznami miedzio-
wo-tlenowymi odpowiedzialnymi za 
efekt nadprzewodnictwa wysokotem-
peraturowego. Można mówić o wystę-
powaniu warstwowej struktury także 
w przypadku ostatnio odkrytych nad-
przewodników żelazowych - pnikty-
dów, o strukturze pokazanej na rys. 6. 
Nadprzewodnictwo w tych materia-
łach odkryto w 2006 r. w związku La-
FePO1-x o temperaturze krytycznej 5 K. 
Obecnie temperatura krytyczna pod-
wyższona została do ponad 50 K, stosu-
jąc różne podstawienia chemiczne ich 
składu. W przeciwieństwie do nadprze-
wodników wysokotemperaturowych 
wymienionych poprzednio zawiera-
jących płaszczyzny CuO2 materiały te 
nie zawierają miedzi, co było zasko-
czeniem. Natomiast odwołując się do 
pokazanego na rysunku 3 przewodu 
nadprzewodnikowego na bazie brązu, 
żartobliwie określa się obecną sytuację 
badań w obszarze nadprzewodnictwa 
stosowanego, przejściem z epoki brą-
zu w erę żelaza. Badania te zelektryzo-
wały środowisko kriogeników, gdyż nie 
oczekiwano uzyskania nadprzewod-
nictwa w związkach żelaza, które jest 

Rys. 3. Przekrój wielowłóknowego ze-
wnętrznie stabilizowanego przewodu 
nadprzewodnikowego o obniżonych 
stratach mocy z Nb3Sn, w matrycy brą-
zowej. Dzięki uprzejmości dr. M. Tho-
enera z Bruker EAS GmbH, Niemcy. 

Rys. 4. Widok elementu pomiarowego modelu ogranicznika i nawiniętej przewodem 
typu BiSCCO cewki nadprzewodnikowej

Rys. 2. Widok głowy ludzkiej uzyskany meto-
dą obrazowania z pomocą rezonansu ma-
gnetycznego MRI, z zaznaczonym strzałką 
badanym fragmentem mózgu (internet)

Rys. 5. Warstwowa struktura krystalograficz-
na ceramicznego nadprzewodnika wyso-
kotemperaturowego o wzorze YBa2Cu3O7-x 

z oznaczeniem położeń atomów
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ferromagnetykiem, co prowadzi do 
rozrywania elektronowych par Coope-
ra o przeciwnych spinach. 
Po pierwszym zaskoczeniu okaza-
ło się jednak, że nadprzewodnictwo 
w związkach żelaza znane jest od daw-
na, czego przykładem są związki ura-
nu U6Fe, toru Th7Fe oraz innych ziem 
rzadkich o składzie (Sc, Y, Lu i Tm)2Fe3Si5 
lub (La, Y)Fe4P12. Temperatura przej-
ścia nadprzewodnikowego wynosi dla 
tych materiałów kilka stopni. Natomiast 
w pniktydach, odkrytych przez grupę 
prof. Hosono osiągnięto już temperatu-
rę krytyczną 56 K oraz wysokie wartości 
prądu krytycznego i krytycznych pól 
magnetycznych ponad 100 T, co plasu-
je te związki w sferze nowych przyszło-
ściowych materiałów do wytwarzania 
taśm nadprzewodnikowych. W kolej-
nych latach odkryto nadprzewodnic-
two wysokotemperaturowe w całym 
szeregu nadprzewodników na bazie 
żelaza. 
Warstwowa struktura nadprzewodni-
ków wysokotemperaturowych wyko-
rzystywana jest także w elektronice 
nadprzewodnikowej, w tym w konstruk-
cji najczulszego znanego magnetome-
tru mierzącego pole magnetyczne: 
SQUID-u (Superconducting Quantum 
Interference Device) skonstruowanego 
z pomocą cienkich warstw z nadprze-
wodników wysokotemperaturowych. 
O czułości i skali przydatności tego urzą-
dzenia świadczyć może rys. 7 pokazują-
cy rozkład występujących w medycynie 
pól magnetycznych i ich częstotliwości 
oraz analogiczne charakterystyki po-
miarowe SQUID-u niskotemperaturo-
wego (LTS) i wysokotemperaturowego 
(HTS). Jak wynika z tego rysunku wyko-
rzystanie SQUID-ów umożliwia otwar-
cie całkiem nowych obszarów medy-
cyny jakimi jest analiza pól magnetycz-

nych ciała ludzkiego. Magneto-encefa-
lografia opisująca te słabe pola magne-
tyczne wytworzone w ciele ludzkim jest 
dodatkowym żródłem informacji w po-
równaniu do elektrokardiogramów, tak 
ważnych dla analizy zdrowia pacjentów.
Podsumowując perspektywy zastoso-
wań nadprzewodników, w najbliższych 
latach spodziewać się można dalszego 
rozwoju metodyki MRI dla diagnostyki 
medycznej z użyciem elektromagne-
sów nadprzewodnikowych. Magnesy 
hybrydowe z dodatkowym uzwoje-
niem z nadprzewodników wysokotem-
peraturowych wytwarzającym ultra sil-
ne pola magnetyczne ponad 23,5 T 
użyteczne będą zarówno w badaniach 
podstawowych, jak też przy analizie re-
zonansem magnetycznym składu che-
micznego materiałów. Jakkolwiek na-
dal będzie dominowało wykorzystanie 
wielowłóknowych przewodów z nad-
przewodników niskotemperaturowych 
typu NbTi lub Nb3Sn w konstrukcjach 
elektromagnesów nadprzewodniko-
wych, to jednak coraz większą obec-
ność zaczną wykazywać w konstruk-
cjach elektromagnesów nadprzewod-
niki wysokotemperaturowe, jako do-
prowadzenia prądowe oraz wspoma-
gające uzwojenia dodatkowe. Oprócz 
wysokotemperaturowych doprowa-
dzeń nadprzewodnikowych w ukła-
dach dużych akceleratorów wykorzy-
stywane będą wysokotemperaturowe 
nadprzewodnikowe wnęki rezonan-
sowe. Niezależnie można oczekiwać 
w nieodległej perspektywie rozwoju 
przemysłowych zastosowań nadprze-
wodników, w szczególności wysoko-
temperaturowych, w nowych konstruk-
cjach kriokabli, nadprzewodnikowych 
ograniczników prądów zwarcia induk-
cyjnych i rezystywnych, silników, ło-
żysk magnetycznych i innych fascynu-

jących aplikacji. Szczególnie obiecujące 
będą zastosowania nadprzewodników 
wysokotemperaturowych w krioka-
blach energetycznych. O ile tematyka 
ta w odniesieniu do niskotemperatu-
rowych nadprzewodników nie spraw-
dziła się z przyczyn ekonomicznych, 
przede wszystkim wysokich kosztów 
chłodzenia, to wykorzystanie omówio-
nych poprzednio taśm z nadprzewod-
ników wysokotemperaturowych stwa-
rza już realne perspektywy konstruk-
cji tych kriokabli. Pierwszy kriokabel 
zbudowany został w Europie w 2001 r. 
w Danii. Był to kabel trójfazowy, 30 me-
trowy o mocy 104 MVA i prądzie 2 kA, 
który po kilku latach pracy w Kopenha-
dze został zdemontowany i przecho-
dzi fazę badań post-eksploatacyjnych. 
W obecnych rozwiązaniach takich jak 
kriokabel na Long Island w USA, krio-
kabel budowany przez KEPCO w Korei 
Południowej lub przez Sumitomo w Ja-
ponii, wartości prądu rzędu 2-3 kA są 
zachowane, jednak długości kriokabli 
sięgają już ponad 500 m. Największy 
postęp w dziedzinie kriokabli nadprze-
wodnikowych obserwuje się w Korei 
Południowej, gdzie w 2007 r. zainstalo-
wano 100 m kabel w miejscowości Go-
chang oraz budowany jest 500 m kabel 
w Seulu przez konsorcjum koreańskie 
KEPCO i amerykańskie AMSC – Ameri-
can Superconductor Corporation. 

Wybrane problemy 
wykorzystania 
nadprzewodników 
wysokotemperaturowych 
w elektrotechnice

Na obecnym poziomie rozwoju tech-
nologicznego, zastosowania wysoko-
temperaturowych materiałów nad-
przewodnikowych zaczynają być już 
nie oryginalnym eksperymentem, ale 
normalną praktyką, w której decydują-
cą rolę odgrywa ekonomia oraz zalety 
techniczne danego rozwiązania. Jeśli 
chodzi o ekonomię to istotne są koszty 
chłodzenia oraz materiałów nadprze-
wodnikowych. Osiągnięcie temperatu-
ry krytycznej wyższej od temperatury 
ciekłego azotu jest dużą zaletą, gdyż 
koszt jednego litra azotu LN2 wynosi 
około 4 zł, podczas gdy cena analo-
gicznej ilości ciekłego helu może do-
chodzić nawet do kilkudziesięciu zł. 
Cena ta rośnie, jakkolwiek Polska jest 
potentatem w produkcji ciekłego helu. 
W Odolanowie pod Ostrowem Wielko-
polskim występują największe w Eu-
ropie zasoby gazowego helu. Z kolei 
koszt wysokotemperaturowych taśm 
nadprzewodnikowych, ze względu na 

Rys. 6. Struktura krystalograficzna 
wysokotemperaturowego nadprze-
wodnika na bazie żelaza LaFeAsO 
wykazującego temperaturę krytycz-
ną do 56 K (na podstawie Internetu) 

Rys. 7. Natężenia występujących w ciele ludzkim 
pól magnetycznych i czułości interferometrów 
kwantowych SQUID-ów
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postęp technologiczny i coraz bardziej 
komercyjny proces produkcji ustawicz-
nie maleje i obecnie szacuje się go na 
poziomie 70 USD/(kA•m). Ponieważ ta-
śmy wytwarza się procedurą napylania, 
więc cena jej sprzedaży określona jest 
na podstawie szerokości napylonej ta-
śmy w metrach. Jest bowiem wówczas 
do uzgodnienia z producentem wybór 
szerokości taśmy, przycinanej lasero-
wo, która będzie spełniała oczekiwa-
nia prądowe zamawiającego, jak wy-
nika z powyższej zależności. W ostat-
nich wersjach taśmy takie wycina się 
laserowo w szczególny kształt przepla-
tanych wstążek, jak pokazuje to rys. 8, 
co prowadzi do zmniejszenia strat mo-
cy w efekcie transpozycji żył i jest re-
alizowane w tzw. kablu Roebela, prze-
widzianym do użycia w impulsowych 
polach magnetycznych akceleratorów 
nadprzewodnikowych. Stanowią one 
podstawę konstrukcji reaktorów ją-
drowych używanych w procesie fuzji 
jądrowej, jak ITER i następna projekto-
wana wersja DEMO. Problemem jest 
znaczna cena takiego profilowanego 
kabla z transpozycją żył wielokrotnie 
przewyższająca cenę pojedynczej nad-
przewodnikowej taśmy wysokotempe-
raturowej. 

Rys. 8. Schemat konstrukcji transpo-
nowanego, wysokotemperaturowego, 
nadprzewodnikowego kabla Roebela 
(internet) 

Podstawowym warunkiem z punktu 
widzenia stabilnego działania urządzeń 
z wysokotemperaturowymi materiała-
mi nadprzewodnikowymi jest rozpo-
znanie zjawisk elektromagnetycznych 
zachodzących w danym urządzeniu 
nadprzewodnikowym, które wpływają 
na bezpieczną i efektywną jego pracę. 
Najbardziej spektakularnym niebezpie-
czeństwem jest występowanie quen-
chu – niekontrolowanego przejścia do 
stanu rezystywnego, którego należy 
uniknąć. Istotną rolę w tym niezbilan-
sowaniu warunków chłodzenia i gene-
rowanego ciepła podczas pracy urzą-
dzenia odgrywają straty mocy. Na rys. 9 

pokazana jest obliczona zależność ge-
nerowanych strat mocy w uzwojeniu 
z taśm nadprzewodnikowych drugiej 
generacji w funkcji odległości magne-
tycznego podłoża, z którego wykona-
na została taśma nadprzewodnikowa, 
od warstwy nadprzewodnikowej. 
 

Rys. 9. Wpływ na zależność od gęstości 
prądu j strat mocy L, w jednostkach zre-
dukowanych, odległości magnetyczne-
go podłoża zawierającego nikiel, o cha-
rakterystyce magnetycznej wyrażonej 
wzorem B=0,9 tanh(0,9•H).

Inne istotne ograniczenie dotyczy 
wartości prądu krytycznego nadprze-
wodnika, który jest ściśle uzależniony 
od odziaływań zakotwiczających wiry 
magnetyczne na defektach struktural-
nych. Mechanizm tego oddziaływania 
pokazany jest na rys. 10 uwidacznia-
jącym warstwową strukturę nadprze-
wodnika wysokotemperaturowego 
i z tym związaną specyfikę kształtu wi-
rów magnetycznych typu „naleśniko-
watego” - pancake. 

Rys. 10. Zakotwiczony wir magnetyczny 
„naleśnikowatego” kształtu o rozmiarze ξ,  
wychylony na odległość x względem 
nanodefektu. 

W języku elektromagnetyzmu zakotwi-
czenie opisuje się barierą potencjału 
ΔU, którą musi pokonać wir dla uzyska-
nia swobodnego ruchu, co prowadzi 
do pojawienia się pola elektrycznego. 
Hc w równaniu (1) oznacza termodyna-
miczne pole krytyczne, l jest grubością 
warstwy nadprzewodnikowej, ξ długo-

ścią koherencji opisującą rozmiar rdze-
nia wiru nadprzewodnika, α stałą sprę-
żystości sieci nici wirowych, d rozmia-
rem nanodefektu zaczepiającego wir 
magnetyczny, natomiast i=j/jc zreduko-
waną do gęstości prądu krytycznego jc 
gęstością prądu transportu. Osiągnięcie 
wartości krytycznej prądu transportu 
i=1 prowadzi do zaniku bariery poten-
cjału i wskutek tego przejście do stanu 
płynięcia strumienia magnetycznego 
oraz wystąpienie rezystancji w nad-
przewodniku. Zauważmy jednak, że już 
nawet pełzanie strumienia magnetycz-
nego w postaci przeskoków wirów po-
między różnymi centrami zakotwiczenia 
prowadzić będzie do pojawienia się re-
zystancji, a więc ograniczy zdolności prą-
dowe taśmy nadprzewodnikowej. Prąd 
krytyczny taśm nadprzewodnikowych 
stanowiących podstawowy element 
kriokabla nadprzewodnikowego będzie 
więc uzależniony od koncentracji defek-
tów w nadprzewodniku wysokotempe-
raturowym. Defekty strukturalne mogą 
powstać zarówno w samoistny sposób 
podczas procesu technologicznego wy-
twarzania taśmy nadprzewodnikowej, 
jak też podczas nawinięcia z niej uzwo-
jenia lub w procesie eksploatacji. Przypa-
dek ten zachodzi szczególnie w elektro-
magnesach nadprzewodnikowych sto-
sowanych w akceleratorach jądrowych, 
w których nanorozmiarowe defekty wy-
twarzane są w skutek napromieniowa-
nia szybkimi neutronami i ciężkimi jo-
nami. Zbyt mała koncentracja defektów 
nie powstrzyma sieci wirów, a zbyt duża 
uszkodzi nadprzewodnik. 
Z kolei wielowarstwowa struktura nad-
przewodników wysokotemperaturo-
wych pokazana poprzednio prowadzi 
do osobliwości przepływu prądu w kie-
runku prostopadłym do płaszczyzn. 
Wówczas mechanizm ograniczający 
prąd transportu uzależniony jest od 
Josephsonowskich efektów. 
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