Nové lodní elektromotory

Pohon válečných plavidel čeká revoluce. Lze tak alespoň soudit podle zpráv o moderních typech elektromotorů pro některé třídy lodí, které se nyní stavějí nebo vyvíjejí.

Většina velkých vojenských plavidel využívá pohon, který by se dal popsat jako vícestupňový. Primární zdroj představuje buďto nukleární reaktor, nebo spalovací motor (zpravidla diesel nebo turbína). Práce produkovaná tímto zdrojem se pomocí generátorů mění v elektrickou energii pro elektromotory, jež ji opět mění v mechanickou práci. A teprve ta pohání lodní šrouby, případně vodní trysky plavidla. Pozornost konstruktérů se nyní zaměřuje právě na elektromotory.

Jaké motory pro DD(X)?
V dnešních lodích se užívají elektrické motory na stejnosměrný i střídavý proud. Obě kategorie mají své přednosti i nevýhody. Dříve jednoznačně dominovaly motory stejnosměrné, ale dnes už převažují agregáty na střídavý proud, a to jak synchronní, tak asynchronní (indukční). Na scénu však nyní vstupují modernější principy motorů, které by mohly postupně nahradit většinu dnes užívaných typů pohonných jednotek.
Nejblíže příbuzné současným elektromotorům jsou tzv. pokročilé indukční systémy (Advanced Induction Systems). V zásadě nejde o nový typ motorů, nýbrž o několik kvalitativních zdokonalení stávajících indukčních agregátů. Ke špičce v sektoru AIS patří francouzská společnost Alstom, jež vyrábí tyto motory pro nové torpédoborce Type 45 britské flotily. Alstom dodává motory AIS také pro nová zásobovací plavidla amerického námořnictva třídy T‑AKE Lewis and Clark. S pokročilými indukčními motory se dále počítá pro úvodní sérii připravovaných amerických torpédoborců třídy DD(X) neboli DDG‑1000 Zumwalt.
Pohon třídy DD(X) měl však původně zajišťovat jiný typ motorů, a to motory s permanentními magnety (PMM). V tomto agregátu se pro vytvoření rotujícího magnetického pole nevyužívají obvyklé cívky, nýbrž permanentní magnety vyrobené z neodymu, železa a bóru. Jednotky PMM se vždy užívaly pouze v malých velikostech, ovšem firma DRS Electric Power Technologies vyrobila pro DD(X) stroj o výkonu 36 MW, vůbec nejvýkonnější motor typu PMM, jaký kdy kdo postavil. Počáteční nadšení rychle ochladlo na počátku roku 2005, kdy tento motor neprošel testy. US Navy pak muselo sáhnout po provizorním řešení v podobě AIS, což zkomplikovalo celý projekt DD(X). S agregáty s permanentními magnety se dále počítá spíše pro menší plavidla.

Nastupují supravodiče
Zbývající dva druhy elektromotorů využívají supravodivost. Tak se nazývá prudký pokles elektrického odporu některých látek za nízkých teplot. Tento jev je znám už mnoho let, ale dříve byl prakticky obtížně použitelný kvůli nutnosti chladit vodiče na extrémně nízké teploty, např. pomocí tekutého hélia na teploty pod –260 °C. Postupně ale byly vyrobeny supravodiče použitelné při vyšších teplotách, kde stačí chlazení tekutým dusíkem, což je mnohem jednodušší a levnější.
Jednou z aplikací supravodivosti jsou elektromotory, kterým se říká HTSM (High Temperature Superconductor Motors), tj. motory s vysokoteplotními supravodiči. Koncepčně se příliš neodlišují od dnešních synchronních elektromotorů, ale jejich elektrické vinutí je supravodivé, což mimořádně zvyšuje efektivitu. Firma Northrop Grumman, která odpovídá za vývoj lodí DD(X), navázala partnerství se značkou American Superconductor, jež je v tomto oboru jedničkou. US Navy úspěšně otestovalo HTSM o výkonu 5 MW a další série torpédoborců DD(X) už by měly obdržet synchronní supravodivé motory s výkonem asi 36,5 MW. Tento pohon by mohly využívat i budoucí křižníky CG(X).
Konečně posledním perspektivním typem lodního elektromotoru je supravodivý homopolární motor (Superconducting Homopolar Motor čili SCHM). Na rozdíl od běžných elektromotorů má homopolární motor statické magnetické pole. Elektrický obvod je rozdělený na dvě části, které se vůči sobě pohybují, avšak uchovávají si elektrický kontakt. Samotný princip je více než 180 let starý, ale až za použití supravodičů je efektivní. Jde o stejnosměrný stroj, takže je jednodušší a tišší. Počítá se s ním hlavně pro ponorky, ale firma General Atomics jej nabízí námořnictvu také pro pohon lodí CG(X). Ať už se US Navy rozhodne pro HTSM, nebo pro SCHM, jisté je, že budoucnost elektrického pohonu plavidel bude patřit supravodičům.
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