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 صنعتينيمه مقياس در باال دما ابررساناي پودرهاي توليد سيستم ساخت و طراحي :پروژه عنوان

 باال دما ابررسانا پودرهاي( سنتز) ساخت فني دانش به تسلط عنوان طرح:

 طرح ابررسانا واحد اجرایي:

 ماه 12 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلي تشریح پروژه ين وتبي
توان به صورت زير روند را ميكار ميبه (Large Scale Power) براساس نوع ماده، برخي از مواد ابررسانايي كه در كاربردهاي قدرت در مقياس بزرگ

 بندي نمود: دسته
K110=cT 2223)با عنوان-Bi(                 xO3Cu2Ca2Sr 2(BiPb) /1 

K84=cT 2212)با عنوان-Ox                        (Bi2CaCu2Sr2Bi /2 
K125=cT 1223)با عنوان -(Tl          xO3Cu2Ca 2Tl/Pb)(Ba,Sr)(/3 

K92=cTبا عنوان(YBCO  123ياY                      )xO3Cu2YBa/4 
K133=cT با عنوان(1223Hg  ياHBCCO   )    8O3Cu2Ca2HgBa /5 

K39=cTبا عن( وانLCCO  ياLaSCCO        )4CuO0.15Sr1.85La /6

 

و  Biبه دليل تبخير سريع اين دو ماده و همچنين سمي بودن آنها نسبت به پودرهاي بر پايه  Hgو  Tlاز ميان مواد ذكر شده، پودرهاي ابررساناي بر پايه 
YBCOهاي بعدي بيشتر مطالب بيان شده بر سنتز پودرهاي ا توجه به اين مساله، در بخش، با وجود باالتر بودن دماي گذار آنها، كاربرد بسيار كمتري دارند. ب
 معطوف شده است. YBCOو  Biبر پايه 

 شوند:انا به چهار دسته تقسيم ميهاي سنتز پودرهاي ابررسبه طور كلي روش
 سنتز در حالت جامد

 هاي محلولروش

 سنتز به روش بخار/ پالسما

 سنتز به روش شيشه سراميك
 هاي ذكر شده دو روش اول در اين پروژه براي سنتز پودر مد نظر مي باشند.از بين روش

 مراحل كلي انجام پروژه عبارتند از:
 طراحي سيستم توليد پودر ابررسانامشخص كردن نوع پودر ابررساناي سنتزي و  .1
 ودر ابررسانا در مقياس زيادطراحي و تعيين پارامترهاي مربوط به سيستم توليد پ .2
 سنتز پودر به روش انتخابي و بيان علت استفاده از اين روش .3
هاي فنيي و اقتايادي تولييد پيودر     توليد پودر از يكي از نمونه ها و ساخت يك نمونه سيم ابررسانا با هريك از پودرهاي تهيه شده و انجام بررسي .4

 ابررسانا
 يني شدهطابقت آن با مقادير پيش بو م cJ و cTانجام تست هاي اندازه گيري  .5
 انجام آناليزهاي موادي و ريزساختاري بر روي نمونه هاي تهيه شده .6

 
 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهایي

 
 ميكرون 50زير  بنديدانه

 كلوين 77باالي  (cTدماي بحراني )

 متر مربعآمپر بر سانتي 200 (cJدانسيته جریان بحراني بصورت بالك )

 ايو صفحهسياه  رنگ و مورفولوژي

  گرم در هر بچ 150حداقل  مقدار
 


