ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ 4901/90/41 :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :منصور عليزاده
رشته و مدرک تحصيلی :ليسانس عمران

تاریخ استخدام5316/51/51 :

نوع استخدام :قرارداد کارمعين

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :ارایه راهكار اجرایی درزبندي بندهاي اجرایی خطوط اسلب تراک
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش
نوع دانش  /تجربه :

-:

فردي

گروهی

موفقيت

شكست

 -کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.

خرابي هاي رو به افزايش سازه اسلب تراك خوط مسافري يزد ناشي از عدم طراحي مناسب و روش اجرايي انجام شده درزهاي انقطاع موجود در كار
 -مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایيد.

در اجراي پروژه اسلب تراك خطوط ايستگاه يزد طبق نقشه هاي طرح قطعات اسلب تراك به صورت قطعات به طول  6متر و با رعايت يك درز انقطاع به پهناي 2
سانتيمتر اجرا گرديده است كه فضاي اين درزها با صفحات يونوليت پر شده است و از اين صفحات به منظور تفكيك و جدا شدن بتن هر قطعه استفاده ميگردد كه در
نهايت به مرور زمان و با از بين رفتن اين صفحات راه نفوذ آب و ديگر آاليندهها به سطح زير بتن اسلب تراك ايجاد و موجب تسريع در خرابي بتن سازهاي ميگردد.
كه در مصالح جايگزين ،پيشنهاد ميگردد صفحات يونوليت حذف و به جاي آن در روش اجرايي از پوشش ايزوگام در هنگام اجراي قطعات اسلب تراك استفاده گردد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایيد.

 افزايش سرعت اجراي كار و كاهش هزينه اجراي كار
 كاهش خرابي هاي زودرس سازه اسلب تراك در نتيجه جلوگيري از نفوذ آب و يخ زدگي ناشي از آن در آينده و شرايط بهره برداري
 امكان درز بندي سطحي درز هاي انقطاع
مهمترین چالشهایی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایيد.
توصيههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نمایيد.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
-

اجراي درز هاي انقطاع و اجرايي در فنداسيون سازه ها بنا به شرايط و اقتضاي كار

نام وامضاي تكميل کننده  :منصور عليزاده يزدي
نظر تيم ارزیابی دانش :

نام وامضاي تيم ارزیابی

