ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ0901/10/01 :
شماره:
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش:
نام و نام خانوادگی :حامد پايدار

رشته و مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی خطوط راه آهن

تاريخ استخدام7931/50/50 :

نوع استخدام :امريه

اطالعات عمومی دانش/تجربه:

عنوان دانش/تجربه :استفاده از فيلر و خط كش همزمان با فرآيند روزني جوش درز ريل
فرد  /تیم مشارکت در

کسب دانش--- :

نوع دانش  /تجربه :

 فردی

گروهی

موفقیت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.

 -1بروز افتادگي سطح ريل (گودي) در محل جوشكاري
 -2گسترش افتادگي به اطراف محل جوشكاري به دليل ضربات وارده از طرف چرخ ناوگان
 -3سفيدك زدگي باالست ،كاهش راحتي سير ،افزايش هزينههاي نگهداري و تعمير خط
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.

به دنبال افزايش تعداد گوديهاي جوش و مخصوصاً در جوشكاريهاي جديد ،بازديدهاي ميداني مكرر از عمليات جوشكاري درز ريل با هدف بررسي علت مشكل صورت گرفت ،كه
مشخص شد روش غلط اپراتورها در روزني جوش علت مشكل ميباشد؛ به گونهاي كه اپراتور به صورت چشمي مقدار سنگزني را كنترل كرده و در پايان كار از خطكش استفاده
مي كند .به همين دليل توصيه شد كه در طول فرايند روزني الزاماً و به طور مكرر از از خط كش و فيلر استفاده شود تا مقدار زائده برداري به صورت كنترل شده صورت گيرد و قبل از
اينكه گودي در سطح تاج ريل به وجود آيد ،روزني ريل متوقف گردد.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.

 -1جلوگيري از گودي سطح ريل در محل جوش درز ريل
 -2افزايش شاخصهاي ارزيابي كيفيت هندسي خط
 -3صرفهجويي در هزينههاي نگهداري و تعميرات؛ به ويژه هزينههاي رفع عيوب جوش
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.

 قانع كردن اپراتورها جهت صرف زمان و اهميت دادن به موضوع الزام به همراه داشتم فيلر در تجهيزات جوشكاري درز ريلتوصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.

استفاده از ابزار سالم و دقيق در اين خصوص از اهميت ويژهاي برخوردار است.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

نام و امضای تکمیل کننده :حامد پايدار

نظر تیم ارزيابی دانش:

نام و امضای تیم ارزيابی:

