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ی مولیبدنی، تنگستنی، تانتالمی مورد استفاده هاالمنتبررسی خواص  1

 نژاد یممسعود فه کوره ی دما باالهاکورهدر 

 موضوعات مورد بحث

 هاکورهمروری بر مواد مورد استفاده بعنوان منابع حرارتی در  -1

 )ریزساختار و خواص متالورژیکی(بررسی فلز مولیبدن، تنگستن، تانتالم  -2

 مشخصات الکتریکی، مکانیکی و فیزیکی -3

های مختلف اتمسفری )هوا، نیتروژن، هیدروژن، خالء، بخار آب، دی یطمحدر  هاالمنتمقایسه خوص  -4

 اکسید کربن، دی اکسید سولفور، گازهای نجیب، گازهای کربوره کننده و ...(

 با یکدیگر هاآنبررسی نرخ بخار فلزات مولیبدن، تنگستن، تانتالم در خالء و مقایسه  -5

 ی مختلف )مباحث ترمودینامیکی(فشارهاتغییرات خواص الکتریکی و مکانیکی در دما و  -6

 بررسی حداکثر دمای قابل دسترسی در اتمسفرهای مختلف -7

 ی محاسبه تخمین میزان عمر المنتهاروش -8

 ی فوقهاکورهو آزمایشگاهی  کاربردهای صنعتی -9

برای عملیات حرارتی یا پخت مواد فلزی،  هاکورهاز استفاده این  (case study)بررسی چند مثال صنعتی  -11

 سرامیکی یا کامپوزیتی مختلف
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 نواقص گزارش:

 ارسال شود. wordتصحیح گردد و در قالب فایل ش رگزانگارش  -1

 ابزار خودداری شود.مانند فوالدهای  کاربرد عناصر مذکور فقط در کوره ها باشد. از ذکر سایر کاربردها -2

خالء مناسب رفتار عناصر مولیبدن، تنگستن، تانتالم در اتمسفرهای مختلف و خالء بررسی شود. فشار  -3

 تحت دماهای مختلف بر اساس نمودار بیان گردد.

 نمودار تغییرات مقاومت بر حسب دما بر اساس نمودارهای مربوطه بحث و بررسی گردد. -4

نحوه محاسبه، شکل هندسی و انتخاب نوع المنت در قالب چند مثال کاربردی )در حوزه طراحی و ساخت  -5

 کوره( بیان گردد.

 بررسی گردد. روش محاسبه عمر المنت -6

 خواص این سه عنصر به صورت یک جدول بررسی شود. مزایا و معایب بطور کامل ذکر شود. -7
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1 
ی عملیات حرارتی هاکورهاخت اصول طراحی و محاسبات در س

 و فشار باالدما 
 علیرضا عزیز سلطانی کوره

 موضوعات مورد بحث

 گرافیت( عمدتاًدما باال ) یهاکورهبررسی مواد دما باالی مناسب به منظور استفاده در  -

 ی فشار باالهاکورهتجهیزات مورد نیاز برای ساخت  -

 هاکورهنوع اتمسفر و حداکثر دما و فشار قابل دسترس در این  -

 ی دما باالهاکورهاصول طراحی  -

 معرفی نرم افزارهای مهندسی مناسب -

 و فشار باالی دما هاکورهصنعتی و آزمایشگاهی کاربردهای  -

 های مشابهیستمسبررسی چند مقاله جدید در زمینه کاربرد استفاده از  -
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 نواقص گزارش:

 ارسال شود. wordنگارش در قالب فایل  -1

بحث و بررسی شود. کوره های ذکر شده  کوره های الکتریکی جدیدپارامترهای اصلی در طراحی و ساخت  -2

تکنولوژی جدیدی ندارند. برای مثال جنس بدنه، المنت، عایق، سیستم اندازه گیری دما و ...  ،در گزارش

 بطور کامل تر بحث شود.

می باشند بیشتر بحث شود. عمدتا این  GPSو  HIPکه عمدتا شامل  و فشار باالی دما هاکورهدر خصوص  -3

 سیستمها بسیار جدید و پیشرفته می باشند.

 و انتخاب مواد ذکر شود.استانداردهای طراحی  -4
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1 
های مقاومت به حرارت سرامیکی و گرافیتی دما یقعابررسی 

 باال
 یآرش کردان کوره

 موضوعات مورد بحث

 فازی دمایی بر حسب ترکیب هاییقعاتعریف  -

 بر حسب تحمل درجه حرارت هایقعادسته بندی انواع  -

o گرافیتی 

o زیرکونیایی 

o آلومینایی 

o .... 

 هایقعابررسی خواص فیزیکی و مکانیکی انواع  -

 های دما باال نده حرارت در کورهبعنوان نگهدار هاآنلزوم استفاده و کاربرد  -

 هایقعاتولید  یهاروش -

 گرافیتی، زیرکونیایی و ... هاییقعانوین در تولید  هاییتکنولوژ -

 بهینه عایق در یک سیستم گرماییمحاسبات مربوط به تعیین ضخامت  -

 معرفی نرم افزارهای کاربردی در این زمینه -
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 نواقص گزارش:

 ارسال شود. wordتک سونی با رنگ مشکی ارائه گردد و در قالب فایل  ش بصورترگزا -1

 ساخت عایق های گرافیتی به روش لیچینگ مطالبی جدید به گزارش اضافه شود.در خصوص روشهای  -2

نحوه محاسبه ضخامت بهینه عایق در کوره ها با دماهای مختلف ارائه شود و در این خصوص به چند مثال  -3

 اشاره شود.

 نرم افزارهای مناسب در این زمینه معرفی گردد. -4
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 یان یزیعز یممر مهندسی خالء های خالء باالیستمسطراحی  1

 موضوعات مورد بحث

 تعریف خالء و دسته بندی انواع آن -

 ی اندازه گیری آنواحدهافیزیک خالء و  -

 بررسی رفتار گازهای مختلف از دیدگاه ترمودینامیکی -

 ی خالء(هاپمپی تولید خالء )معرفی کامل هادستگاه -

a. روتاری 

b. دیفیوژنی 

c. توربو 

d. ... 

 ی مختلف نمایش، کنترل، ایجاد خالءهاروشبررسی  -

 ی خالءهامحفظهی نشت یابی در هاروشبررسی  -

 کاربردهای تکنولوژی خالء در فرآیندهای مختلف -

 بررسی چند مثال علمی و صنعتی از مقاالت جدید )طراحی و انتخاب سیستم مناسب( -
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 نواقص گزارش:

 ارسال شود. wordبا یک رنگ نوشته شود. ایرادات نگارشی تصحیح شود و در قالب فایل ش رگزا -1

 نحوه محاسبه توان و قدرت مکش پمپ خالء بیان شود. با ارائه چند مثال -2

 ی خالء ذکر و تشریح گردد.هامحفظهی نشت یابی در هاروش -3

 نمایش، کنترل، ایجاد خالء بیان گردد. تجهیزات ابزار دقیق -4
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2 
 یالمنتبر طول موج ساطع شده از ف یاژیعناصر آل یرتأث

 یتنگستن
 یغالمرضا عمران عملیات حرارتی

 موضوعات مورد بحث

 ها، کاربرد تنگستنیژگیوبررسی خواص،  -

 دسته بندی آلیاژهای تنگستن -

 ی فیالمنت کردن سیم تنگستنهاروشبررسی  -

 معرفی عناصر آلیاژی به منظور دوپ کردن -

 ی دوپ سازیهاروش -

 ی اندازه گیری میزان نشر ساطع شدههاروش -

 میزان تغییرات ایجاد شده بر حسب درصد اتمی عناصر آلیاژی مختلف -

 منابع پیشنهادی
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 نواقص گزارش:

کیفیت شکلها واضح تر شود. فرمولها تایپ  ارسال شود. wordشود و در قالب فایل  نگارش گزارش تصحیح -1

 شوند. و ....

 ر افزودن تنگستن بر فوالد حذف گردد و تنها به اثر افزودن عناصر آلیاژی بر تنگستن اشاره گردد.اث -2

 خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تنگستن بطور کامل تر بیان گردد. -3

 پارامترهای دخیل بر میزان طول موج ساطع شده از فیالمنتهای تنگستنی ذکر و بررسی شوند. -4

موج بر اساس مشخصه لوکس یا رنگ و دستگاه های موجود در کشور بررسی  روشهای اندازه گیری طول -5

 گردد.

رفتار شیمیایی و فیزیکی تنگستن در اتمسفرهای ترکیبی مختلف )مخصوصا گازهای هالوژن( و خالء  -6

 چگونه است.

المپ اثر افزودن عناصر آلیاژی مختلف بر میزان طول موج تولیدی فیالمتهای تنگستنی مورد استفاده در  -7

 های مادون قرمز بطور کامل بحث و بررسی گردد.

 


