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 دی بوراید منیزیم ابررسانای پودر یابیو مشخصه ساخت :پروژه عنوان

 تسلط به دانش فنی ساخت )سنتز( پودرهای ابررسانا دما باال عنوان طرح:

 طرح ابررسانا واحد اجرایی:

 ماه 12  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 . :همراه با ذكر مراحل كلی ین و تشریح پروژهیتب

 مصرف گسترش و یاگلخانه یگازها انتشار شیافزا جوامع، شدن یصنعت و نیزم کره تیجمع شیافزا به توجه با ریاخ یهادهه در

راستا مطرح  نیا در عمده یاستراتژ دو. است داده قرار توجه مورد اریبس را شرفتهیپ مواد با آن ارتباط و یانرژ حوزه ،یلیفس یهاسوخت

را کاهش و  ستمیتوان ابعاد و وزن سیشده. با کمک مواد ابررسانا م تلف یانرژ کاهش یگرید و هاستمیس وزن کاهش یکی است، شده

 ریهستند که در دهه اخ یمهندس شرفتهیو پ نیابررساناها از مواد نوبه حداقل ممکن رساند. را  ستمیس یتلفات اهم ژهیتلف شده به و یانرژ

 یهایبندطبقه نیترز مهما 2MgB یاست. ابررسانا پژوهشگران قرار گرفته یبرخ توجه مورد هاخواص گوناگون آن یو بررس سنتز

کلوین( در مقایسه با ترکیبات بین فازی، ترکیب شیمیایی ساده، ساختار ساده  40باال ) یبحران یدمابدلیل  که است بین فلزی یابررساناها

دانسیته جریان بحرانی این  .ربردی بسیاری پیدا کرده استی کاپتانسیل ها زیاددانسیته جریان بحرانی و  هزینه پایین هگزاگونالی،

حضور شبه فلز سبک بور در  ور در خواص ابررسانایی نقش حیاتی دارند.های باست و الیه آمپر بر سانتی متر مربع ترکیبات در حد مگا

عالوه ای این ترکیبات از فاکتورهای مهم پیدایش خاصیت ابررسانایی در دمای باال و در یک ترکیب بین فلزی است. کنار ساختار الیه

و  و خزش شار وجود ندارد ایضعیف بین دانه اتصال کوپراتی دماباال نظیر یهاابررسانا مشکالت عمده 2MgB باتیترکبر این در 

های درون دانه ای شار مغناظیسی مرتبط است. به عبارت دیگر سهم عمده جریان به جریانمیخکوبی  هایویژگی دانسیته جریان بحرانی با

های رها، موتورها و محدودکنندهبا توجه به کاربردهای تکنولوژیکی گسترده ابررساناها در ژنراتورها، ترانسفورماتو .شودنسیت داده می

یابی و بهبود پارامترهای بحرانی مواد ابررسانا برای تجاری سازی ، مشخصهجریان خطای ابررسانایی و ذخیره سازهای انرژی لزوم شناخت

با طول همدوسی باال محدود مواد ابررسانا است که  جملهاز  2MgBابررسانای  ترکیباتکند. و توسعه کاربردها اهمیت دو چندان پیدا می

تجاری شده در  2MgBکیفیت پودرهای حتی تواند کاندیدای خوبی برای بسیاری ازکاربردها باشد. ولی امروزه و آنیزوتروپی کم می

طوری که دمای گذار به فاز ابررسانایی در این پودرها در بازه گسترده دمایی رخ داده و معموال کمتر از مقدار نیست. به حد مطلوبی

رف کردن مشکالت سنتز این ماده، با برط بهینه سازی پارامترهای سنتز این ترکیبات الزامی است. بنابراین ( است.کلوین 40تئوری )

افزایش میدان مغناطیسی  ،با بهبود دانسیته جریان بحرانی ابررساناها را یکاربرد یهارا بهبود داده و جنبه ییخواص ابررساناتوان می

  داتوسعه د افزایش سطح دیاگرام ابررسانایی و بحرانی

 

 

 مراحل پیشنهادی پروژه به شرح زیر است:

 سنتز پودر با خلوص باال  -1
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 تسلط به دانش فنی ساخت )سنتز( پودرهای ابررسانا دما باال عنوان طرح:

 طرح ابررسانا واحد اجرایی:

 ینی شدهبررسی خواص الکتریکی، مغناطیسی و ریزساختاری برای تایید عملکرد مطابق مقادیر پیش ب -2

 ، میدان بحرانی اول و میدان مغناطیسی برگشت ناپذیری  اندازه گیری دمای بحرانی -3

 .های مغناطیسیگردشاره تعیین مکانیزم های میخکوبی -4

 اندازه گیری دانسیته جریان بحرانی در میدان های مختلف و دماهای متفاوت -5

 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 گیردعنوان محصول نهایی مد نظر قرار میبا مشخصات زیر به  2MgB ساخت پودر خالص

 کلوین 40-39 دمای بحرانی

بر حسب دما و میدان  دانسیته جریان بحرانی مغناطیسی

 مغناطیسی
Jc )4/2K0 وT( >107 A/cm2      -     Jc )4/2K4 وT( >106 A/cm2 

Jc )25K5 وT( >106 A/cm2              -            Jc )25K2 وT( >105 A/cm2 

 تسال میلی 3 بیش از میدان بحرانی مغناطیسی اول

 تسال 5بیش از  میدان مغناطیسی برگشت ناپذیری

 مقاومت در دمای بحرانی و مقاومت نسبی
40) ρ K) ≈ μ 16-4/0 Ωcm 

RR= 40) ρ K)/ 300) ρ K) ≈ μ27-1 Ωcm 

 پارامترهای ساختار کریستالی
a= 3086/0  nm 

b= 3524/0  nm 

 گرم 50   مقدار ماده

 

 

 


