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 توسعه محصوالت فوالدی با رویکرد گریدهای نوین فوالدی  :طرح عنوان

 دیجد يفناور استقرار           مطالعات موردي                  ياتوسعه                    كاربردي                 بنيادي:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاين اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بيان شامل) چکيده

ره بطور روز اف ون در صددنایع ملف ب با توجه به  ،با توجه به اینکه در برخی مراجع عنوان شدددا اسدد  ره برای رسدد دن به فوالد ری  دانه

ی به بمنظور دسف اب و همچن ن مفالورژی ارس دها در فوالد بودا لذا ن ازمند رسوب برخی از ن فریدهاویژگ های آنها در حال گسفرش اس ، 

سوبات در دمای باال ن از می شد ره برای این راخواص تافنس باال در منطقه جوش راری به این ر سفی با  وم، فان ت ریمقاد ق دق م تنظ ر بای

سب  فروژن، ن صر ریسا ق دق رنفرل و دو نیا ن س ون مذاب به  .شود انجام فوالد در دزایفر ن عنا همچن ن در تول د برخی از فوالدها ارس دا

 گ رد ره بفوان با تشک ل ارس دهای مناسب ساخفار فوالد را به نحو مط وب طراحی ررد.ای انجام میگونه

 
 :(شود جادیا موضوع از حيصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یكامل گزارش) شرح وضعيت موجود

شنایی با  ضر به دل ل عدم آ سوب گذاری و همچن ن ندر حال حا سی امکان   حوا ر شدا برر صر آل اژی  ذرر  عدم آگاهی از تنظ م دق ق عنا

 .تول د فوالدهای  اسفحکام  و تافنس باال وجود ندارد

 :(هدف اصلیحداقل دو ) انتظار مورد نتايج و دستاوردها ،اهداف
سنفکی موجود از قب ل انفظار می سففادا از نرم اف ارهای ترمودینام کی و  ضوع پروژا  THERMOCALCرود با ا بفوان اهداف ذرر در مو

 را محقق ررد.

 :(پيشنهادي) اجرا روش

- 

 :(انجام پروژه بيان شود نحوه و روشدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرايی پرو یهاتيمحدودالزامات و 

 اسففادا از نرم اف ارها محاسباتی بمنظور توسعه گریدهای پ شرففه فوالدی

 (:تجربيات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

 

- 
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 (:انجام پروژه بيان شود زمانمدتدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )

 :سيستمی( يهاشاخص حاًيترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص رديف

 - - متالورژي افزوده باارزش تتوسعه محصوال 1
2     
3     

 :(پروپوزال) شنهاديپ ارسال مهلت

 (:ریبیقبرآورد اوليه و ت)بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پيوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزيابی

 :آمادگی اعالم جهت ازيموردن مدارک
 لطفا با رئ س واحد مفالورژی تماس حاصل فرمای د.

 :تماس اطالعات و شنهاديپ ارسال نحوه
 زیر تماس حاصل فرمای د: با شمارا اطالعات فنین از به  صورت در

 لهراسبیمهندس  - رئ س واحد مفالورژی

 09132458166شمارا موبایل:  8383ت فن ثاب : 

 


