ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ:
شماره:
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش:
نام و نام خانوادگی  :محمدرضا خانی زاده

رشته و مدرک تحصیلی :ديپلم برق

تاريخ استخدام0730/50/50 :

نوع استخدام :دائم

اطالعات عمومی دانش/تجربه:

عنوان دانش/تجربه :تعويض موتور زيركوب  80-61پالسر (شماره )4182
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :سيد امير طباطبايي
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.
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افزايش تعداد دفعات خرابي موتور ماشين زيركوب و افزايش هزينه تعميرات
كاهش بهره وري ماشين زيركوب به علت توقف هاي طوالني مدت (جهت تعمير)
دسترسي سخت به قطعات يدكي
غير بومي بودن تعميركار و نياز به ارسال قطعات تعميري به تهران و انتظار در صف تعمير

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.

ابتدا مشخصات ،توان و خروجيهاي موتور قديمي مشخص شد .در مرحله بعد ،موتور مناسب كه بتواند جايگزين موتور قديمي شود و قطعات آن در داخل كشور توليد شود ،مشخص
گرديد .عالوه بر اين ،موتور جديد از مدلي انتخاب شد كه معايب موتور قديمي را نداشته باشد .در مرحله بعد ،جانمايي موتور و اتصال به ساير بخش ها مورد بررسي قرار گرفت و
تغييرات و اجزاي جديد مورد نياز تامين شد .سپس موتور جديد نصب و مورد آزمايش قرار گرفت كه در سخت ترين شرايط كاري ،بهترين عملكرد را از خود نشان داد.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
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دسترسي به تعميركار بومي و تعمير سريع تر (كاهش زمان تعمير به يك ششم)
دسترسي آسان به قطعات يدكي (به علت متداول بودن نوع موتور جديد)
كاهش احتمال خرابي موتور ،كاهش هزينه تعميرات و افزايش بهره وري ماشين زيركوب
كاهش مصرف سوخت به نصف
جايگزيني موتور  64سيلندر هواخنك (موتور قديمي) با موتور شش سيلندر آب خنك (موتور جديد)

مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.

با توجه به تفاوت موتورهاي جديد و قديم در تعداد سيلندر ( 1سيلندر جديد و  64سيلندر قديم) و نوع سيستم خنك كننده موتور (آب خنك و هوا خنك) ،الزم بود تا تمهيداتي در نظر
گرفته شو د .با تغيير سيستم خنك كننده موتور ،الزم بود تا تجهيزات سيستم آب خنك (اعم از رادياتور ،فن و  )...جانمايي و نصب شوند .همچنين با تغيير طول موتور ناشي از تغيير
تعداد سيلندرها ،نحوه اتصال موتور به گيربكس و جانمايي قطعه واسط نيز طراحي و اجرا شد.
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.

توصيه مي گردد تجربه تعويض موتور براي ساير ماشين آالت مكانيزه كه در برخي نواحي به علت تعميرات اساسي و عدم دسترسي به قطعات يدكي متوقف مانده اند نيز مورد بررسي
قرار گرفته و به اجرا درآيد.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

تغيير در كاربري ماشين االت متوقف و بالاستفاده به ماشين االت مورد نياز با كمترين هزينه
نام و امضای تکمیل کننده  :محمدرضا خانی زاده

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضای تیم ارزيابی :

