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 کیلوواتی 3موتورهای سنکرون ابررسانا  و ساخت یک نمونه تدوین دانش فنی طراحی و ساخت  :پروژه عنوان

 ابررساناوری طراحی و ساخت موتورهای اکتساب دانش و فنا عنوان طرح:

 مرکز موتورهای الکتریکی پیشرفته :واحد اجرایی

 ماه 18 حداكثر :هاجراي پروژ زمان مدتبرآورد كلی 

 ین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:یتب

ندارندد، از   DC مقاومتز آنجایی که ابررساناها هیچ کنند. اکار می ابررسانابا تکیه بر استفاده از یک یا چند عنصر  ،های الکتریکی ابررساناماشین

، تولیدد میددان   هدای ابررسدانا دارد  مهمتدرین ادارامتری کده بیشدترین سدهد را در ماشدین      . گیرندبرداری قرار میاین رو نسبتاً بیشتر مورد بهره

شود، که ایدن  میاشین مقابل توجهی در حجد  این امر باعث کاهش. اذیر نیستامکان ،های مرسوممغناطیسی خیلی باالیی است که در ماشین

هدای دوار  ماشدین کده بدر روی رتدور     جریدان مسدتقید   الکترومغناطیسیمیدان به علت وجود  شود.رت میبه معنی افزایش زیادی در چگالی قد

چرخد، هیچ اشتیبانی عملدی توسد    بر روی استاتور میکه چندفاز  متناوب هایجریاندر رابطه با کنند اما از ابررساناها استفاده می ،چرخدمی

های اسدتاتور بده علدت کداهش و نده از بدین بدردن تلفدات         کنند. اغلب هادیهای مسی معمولی و مرسوم استفاده میاز هادی، ابررساناها ندارند

هدای  کند. ابررسداناها در ماشدین  های الکتریکی برطرف می. عناصر ابررسانا، نیاز به مواد مغناطیس دائد را در ماشینشوندسرد می ،مقاومتی آنها

 گیرند.شوند، مورد استفاده قرار میالکتریکی که به سه دسته موتور، ژنراتور و ترانسفورماتور تقسید می

اند. با فرض تدوان یکسدان،   شود، قابل استفادهموتورهای ابررسانا، در تمامی کاربردهایی که از موتورهای سنکرون و موتورهای القایی استفاده می

یی ای کمتر است. وزن و حجدد کدد در کاربردهدا   جرم موتور سنکرون با فناوری ابررسانا نسبت به موتور با فناوری معمول به مقدار قابل مالحظه

گدردد. کداربرد   هدا اسدتفاده مدی   کند. به همین دلیل امروزه از این موتورها بدرای بده حرکدت درآوردن کشدتی    مانند کشتیرانی کمک شایانی می

 های باال وجود دارد.ها و قدرتهای اایین تا سرعتها و قدرتهای الکتریکی، از سرعتابررسانای دما باال در حوزه ماشین

 5000گردد. بطور مثال با افزایش بازدهی انرژی یک موتور القایی ی ابررسانا به کاهش قابل توجه مصرف انرژی نیز منجر میاستفاده از موتورها

ن در هدای مصدرف اندرژی آ   دالر از هزینده  157،000با استفاده از فناوری موتورهای ابررسانا، مبلغی در حددود   3/98درصد به  97اسب بخار از 

 1نمایند که حتی انرژی در بخش صنعت کشور را مصرف می از حدود نیمی شود. موتورهای الکتریکیجویی میور، صرفهساله موت 30طول عمر 

باشدد  درصد می 99از لحاظ اقتصادی قابل تامل است. بازده انرژی موتورهای الکتریکی ابررسانا بیش از  آنها جویی در انرژی مصرفیدرصد صرفه

، بداال بدودن بدازده در همده بارهدا     ، چگالی توان باالتر های الکتریکی معمولی همراه است.درصد نسبت به ماشین 50 موتور تا که با کاهش تلفات

هدای هدارمونیکی بهتدر،    داشتن ویژگیهای سنکرون(، )در رابطه با ماشینراکتانس سنکرون و زاویه بار کوچکتر نویز کمتر، اایداری گذارا بهتر، 

البتده الزم بده رکدر اسدت کده      باشدد.  ، از دیگر مزایای موتورهای ابررسانا مدی نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری تگی وافزایش قابلیت اطمینان خس

 شود.استفاده از این فناوری نیاز به دستگاه سردسازی دارد که مصرف انرژی آن به کل مصرف انرژی سیستد اضافه می

، اروژه حاضر با های الکتریکیماشین، بمنظور انتقال دانش فنی تولید این نوع ابرساناهای الکتریکی با توجه به مزایای رکرشده برای ماشین

 ، در نظر گرفته شده است.کیلووات 150موتور الکتریکی ابررسانا هدف طراحی و ساخت یک نمونه اایلوت 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 موتور با مشخصات فنی زیر :ارایه دانش فنی طراحی و ساخت بهمراه یک الکترو -

 کیلووات 3 خروجی معادل  توان -

 ولت 380 خ  معادل ولتاژ -

 دور در دقیقه 1500سرعت نامی  -

 IE3 حداقل معادل استاندارد کالس بازدهی -

 و استاتور غیر ابررسانا روتور از نوع ابررسانا -

 سایر آزمون های معتبرو  IECاستانداردهای تایید ساخت و عملکرد بر اساس  -
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