تاريخ0901/10/01 :

ثبت دانش  /تجربه

شماره:

( دانش کارکنان )

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 :آماده سازي فرمهاي جوشكاري ترميت قبل از اجراي جوش درز ريل
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :مسعود پورخوسفي راوري
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.

-1
-2
-3
-4

عدم قرارگيري صحيح فرم جوشكاري روي ريل (به دليل كيفيت پايين ساخت فرم در كارخانه)
جفت نشدن و افزايش درز بين فرم و افزايش احتمال نفوذ گل درزبندي به داخل جوش
زمان بر شدن عمليات جوشكاري (افزايش زمان مسدودي) به دليل صرف زمان قابل توجه جهت سوهان زني و جفت كردن فرم ها
افت كيفيت جوش

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.

در بازديدهاي ميداني مكرر از عمليات جوشكاري درز ريل كه با هدف بررسي علل كاهش تعداد بندهاي جوش در عين افزايش مدت زمان مسدودي صورت گرفت ،مشكالت موجود
در فرم هاي جوشكاري مشخص شد .لذا توصيه شد كه اكيپ جوشكاري درز ريل قبل از مسدود نمودن خط و اعزام به محل جوشكاري ،عمده مراحل ساييدن و سوهانزني فرمها و
جفت كردن آنها با ريل را به كمك يك قطعه ريل سالم در كارگاه انجام دهند تا اتالف وقت در مدت زمان مسدودي جلوگيري شود.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.

 -1افزايش كيفيت جوش (به دليل تمركز جوشكار بيشتر جوشكار روي عمليات جوش)
 -2كاهش احتمال نشت مذاب و يا نفوذ گل درزبندي به درون جوش
 -3كاهش مدت زمان جوشكاري و در نتيجه استفاده بهينه از مسدودي خط
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.

احتمال نفوذ رطوبت به فرم هاي جوشكاري در حين آماده سازي قبل از اعزام به محل جوشكاري بسيار زياد بوده و جوشكاران محترم ميبايست دقت بسيار زيادي در اين خصوص
داشته باشند.
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.

 افزايش كيفيت فرم هاي توليدي توسط شركت هاي ايراني ،مطابق نمونههاي خارجي نصب يك اليه نمدي انعطافپذير در محل تماس فرم با ريل (محلهاي درزبندي) جهت رفع فاصله بين ريل و فرمعالوه 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:

