تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
رشته و مدرک تحصیلی  :كارشناس ارشد ماشين هاي ريلي

نام و نام خانوادگی  :علي يوسفي

نوع استخدام:

تاریخ استخدام :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:طرح استفاده از دستگاه مكنده پرتابل يا مركزي در تخليه مواد فله اي از واگن هاي بدون دريچه ي تخليه

فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردی

گروهی

موفقیت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
تخليه واگن هاي روبازي كه دريچه تخليه ندارند يا دريچه تخليه آنها معيوب مي باشد با واگن برگردان يا در برخي موارد با بيل مكانيكي انجام مي شود.
استفاده از واگن برگردان بسيار پر هزينه و نيازمند فراهم كردن زيرساخت هاي الزم مي باشد .استفاده از بيل مكانيكي نيز مشكالتي از قبيل صدمه
ديدن واگن ،سرعت نسبتا پايين و ...مي باشد.يكي از راه حل هاي مشكالت ذكر شده در باال استفاده از سيستم هاي مكنده صنعتي( industrial
 )vacuumمي باشد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
امروزه در بسياري از صنايع بزرگ از قبيل نفت و پتروشيمي ،سيمان  ،فوالد و  ...تخليه و يا انتقال مواد به روش پنوماتيك ،فرآيندي متداول و
مورد نياز مي باشد .با جست و جو در وب انواع مكنده هاي صنعتي موجود در بازار كه قابليت استفاده در صنعت ريلي دارند شناسايي شد .يك
نمونه وبسايت توليد كننده داخلي اين نوع محصوالت  http://bornapak.irمي باشد .مكنده هاي صنعتي در دو نوع ديزلي و الكتريكي با توان هي
متفاوت توليد مي شوند كه بنا به صالح ديد مديران مي توان براي تهيه اينگونه سيستم ها از طريق كانال ارتباطي معرفي شده در باال اقدام كرد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
-

امكان استفاده از واگن هاي لبه بلند براي حمل مواد فله اي به مقاصدي كه امكان استفاده از واگن برگردان يا بيل مكانيكي وجود ندارد .كه
منجر به افزايش بهره وري واگنها و كل سازمان مي گردد.

-

امكان انتقال مواد فله اي از واگن به ارتفاع يا فواصل افقي باال

-

امكان تخليه مواد به صورت تخليه در انواع مخازن و كاميون  ،تخليه مداوم و تخليه به صورت شوتينگ.

مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
-

شناسايي و انتخاب شركت مناسب در زمينه خريد مكنده صنعتي به منظور كاهش هزينه هاي اجرا و افزايش كيفيت محصول

توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
-

با توجه به اين كه نوع الكتريكي مكنده هاي موجود در ايران معموال از برق سه فاز تغذيه مي كنند كه شايد همه جا در دسترس نباشد لذا به
دليل سهولت استفاده از نوع ديزلي ،خريد اين نوع مكنده ها پيشنهاد مي گردد.

-

مكنده هاي موجود توان هاي متفاوتي دارند كه با توجه به نياز راه آهن استفاده از دستگاه مكنده با مدل  MV10000Hپيشنهاد مي گردد .اين
مدل مكنده توانايي انتقال مواد با نرخ  011تن در ساعت را دارا مي باشد كه به طور متوسط در هر ساعت دو واگن را تخليه مي كند.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
-

انتقال غالت در صنعت مواد غذايي -مكش و تخليه انواع لجن و پسماند -تخليه و انتقال شن و ماسه و كلوخه در صنعت سيمان -تخليه و
شارژ انواع كاتاليست و پرليت در صنعت پتروشيمي

نام وامضای تکمیل کننده  :علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

