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 چند منظوره از واگن هاي لبه بلند با بهره گيري از آستر هاي واگني

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.
از واگن هاي لبه بلند همواره در حمل بار هاي مشخ ص استفاده مي گردد به عنوان مثال از واگن لبه بلندي كه از آن براي حمل كنستانتره يا زغال سنگ
استفاده شده است به دليل مسائل بهداشتي نمي توان براي حمل غالت يا مواد غذايي استفاده كرد.همين امر موجب محدوديت در استفاده از واگن ها
مي شود و بهره وري شبكه را پايين مي آورد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
 جست و جو در وب براي پيدا كردن راه حلي براي اين معضل-

يافتن شركتي به نام  uniqpackكه از آسترهاي واگني به منظور حمل غالت در واگن هاي روباز استفاده مي كرد.

-

از آنجا كه چنين آسترهاي در ايران موجود نبود ابعاد آسترهاي مورد نياز براي واگن هاي داخل ايران بررسي شد و با توليد كنندگان داخل از
لحاظ عملي بودن توليد چنين آسترهايي صحبت گرديد كه نتيجه ي آن مثبت اعمال شد يعني قابليت ساخت اين آسترها در ايران نيز وجود
دارد.

.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
-

استفاده از واگن هاي لبه بلند به صورت چند منظوره به طريقي كه امكان استفاده از واگن ها به صورت دو سر بار امكان پذير مي باشد به
عنوان مثال واگن هاي حامل سنگ آهن از چادرملو به مياندشت در ناحيه جنوب يك سر بار مي باشند و در مسير بازگشت به صورت بدون بار
به چشمه ي بار در ناحيه يزد مراجعت مي كنند با استفاده از آسترهاي واگني مي توان بعد از تخليه سنگ آهن در ناحيه جنوب از بندر امام
غالت و دانه هاي روغني بارگيري كرد تا در مسير بازگشت نيز واگن ها باردار سير كنند و به اين ترتيب موجب افزايش بهره وري و استفاده ي
بهينه از زير ساخت ها و افزايش درآمد هاي راه آهن شود.

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

با توجه به اين نكته كه اين آسترها در ايران موجود نمي باشد  .صحبت و رايزني با توليد كنندگان داخلي و يافتن راه حلي به منظور ساخت اين
آسترها در داخل كشور مهمترين چالش پيش رو بود كه حل شد.

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

هنگام استفاده از آسترهاي واگني دقت داشته باشيم كه جنس آن از پلي پرولين باشد مضاف بر آن حاوي يك اليه نايلون به منظور جلوگيري
از نفوذ رطوبت به بار باشد.

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

استفاده از آسترها به منظور ايزوله كردن محيط داخل انواع واگن ها اعم از لبه كوتاه و مسقف و ...

نام وامضای تکمیل کننده  :علی یوسفی

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

