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 صنعتی ابررسانا در مقياسجریان خطا و ساخت محدودساز  یطراح :پروژه عنوان

 عنوان طرح:
 و سازذخيره و خطا جریان محدودساز و ،ترانسفورماتور کابل) تجهيزات ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط

 (صنعتی و صنعتینيمه آزمایشگاهی،) ابررسانا بر مبتنی لویتاو با تجهيزات در استفاده جهت پایين دمای در...( 

 ها در صنعت برقابررسانا توسعه فناوری سند واحد اجرایی:
 ماه 24 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ين و تشریح پروژهتبي

 

برابر جريان نامي افزايش ميي  10ع، جريان خطا تا بيش از اتصال كوتاه يكي از خطاهاي مهم در سيستم قدرت است كه در زمان وقو

، ازديياد گرمياي   تير بيزر  هاي خطاي . توليد جريانشودمييابد. با رشد و گسترش شبكه برق به قدرت اتصال كوتاه شبكه نيز افزوده 

چنين كاهش قابليت اطمينان شيبكه را در  ها، ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات و همور جريان القايي زياد در ژنراتورحاصله ناشي از عب

را داشته باشند و جهت قطع اين جريان نيازمند  پي دارد. لذا عبور چنين جرياني از شبكه احتياج به تجهيزاتي دارد كه توانايي تحمل آن

هياي  في از محدود كننيده كنند. تاكنون انواع مختلهاي سنگيني را به سيستم تحميل ميكليدهايي با قدرت قطع باال هستيم كه هزينه

ها فيوزهاي معمولي هستند كه بعد از هر بار وقوع اتصال كوتياه باييد   ترين آن. سادهاندشدههاي توزيع و انتقال معرفي خطا براي شبكه

 تعويض شوند. 

هياي  ضيافه جرييان  از وسايل حفياتتي هسيتند كيه قادرنيد شيبكه را از ا      ايتازهرده  (SFCL) ابررساناييجريان خطاي  محدودسازهاي

در شيراي    هيا محدودكننيده . اين شوند حفاتت نمايندحساس سيستم ميبرق و خسارت به قطعات  پرهزينهخطرناكي كه باعث قطعي 

  محضبهشوند ولي بوده ، مقاومت و افت ولتاژ بسيار اندكي را موجب مي ابررساناييبا خاصيت  پيچسيمسيستم يك  برداريبهرهعادي 

ها افزايش يافتيه و جرييان   مقاومت آن بارهشود، يككه جريان بحراني ناميده ميكوتاه و افزايش جريان از يك حد معيني وقوع اتصال 

ها سه وتيفه عمده محدودكننده جريان يعني تشخيص خطا، منحير  كيردن   در اين نوع محدودكننده كنند.محدود مي شدتبهخطا را 

تواند عالوه بير محدودسيازي جرييان    محدودكننده ابررسانا مي گيرد.پيچ ابررسانا صورت ميجريان خطا و محدودسازي آن توس  سيم

برابر مدارهاي قطيع جرييان كالسييك     10ها بيش از ارايي اين دستگاهكمنظور افزايش پايداري ديناميكي شبكه نيز استفاده گردد. به

 اند از:طور خالصه عبارتبه ابررسانايي محدودسازهايمزاياي استفاده از . است

 كاهش هزينه كليدهاي قدرت و فيوزها -1

 گذاري براي توسعه شبكهتعويق سرمايهو كاهش نياز به توسعه آينده سيستم  -2

 براي سيستم قدرت و عدم نياز به تصحيح خازني  دهشتقويتترفيت عملياتي  -3

 افزايش كيفيت توانو افزايش قابليت اطمينان در شبكه  -4

 كاهش تلفات در شبكه قدرت -5

 

 مراحل کلی انجام پروژه عبارتند از :

 طراحي و تعيين پارامترهاي مربوط به سيم ابررسانا  .1



 ابررسانا  محدودسازطراحي نحوه قرارگيري و پيچيدن سيم ابررساناي مصرفي در  .2

 ابررسانامحدودساز هاي مختلف طراحي قسمت .3

 ابررسانامحدودساز طراحي مالحظات حفاتتي  .4

 محدودسازساخت سيم مورد نياز  .5

 ابررسانا محدودساز ساخت  .6

 محدودسازسيستم توليد  ساخت مدارات الكترونيكي و قدرت .7

 ي ساخت مدارات حفاتتي و آالرم جانبي و سيستم سرمايشي و كنترل .8

 ساخت يراق آالت اتصال  .9

 ابررسانا براي تأييد عملكرد آن مطابق مقادير پيش بيني شده محدودساز انجام آزمايش بر روي  .10

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

 

 جدول مشخصات محصول نهایی
 كيلوولت 63 رده ولتاژ 1

 كيلو آمپر 40 جريان 2

 ييا القاي مقاومتي *نوع عملكرد 3

 ميلي ثانيه 20 زمان عملكرد 4

 5 درصد افت ولتاژ 5

 متر1.5 ارتفاع 6

 1 عرض 7

 1 طول 8

 اهم 1.8-1.1 امپدانس محدودكننده 9

 كيلو آمپر 35الي 30 جريان فعال سازي* 10
 

 

 

 


