تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :عليرضا خدايي  ،علي يوسفي رشته و مدرک تحصیلی :

كارشناس ارشد ماشين هاي ريلي

تاریخ استخدام :

نوع استخدام:

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:استفاده از باسكول هاي پرتابل در توزين واگن ها
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش  :عليرضا خدايي ،علي يوسفي

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.
به منظور محاسبه ظرفيت ترابري و همچنين تحليل درست درآمدها و در نتيجه مديريت بهتر فرايند باربري ،استقاده از يك ابزار توزين الزمه ي صنعت
حمل و نقل مي باشد .باسكول هاي ريلي در طيف وسيعي از مشخصات در دسترس هستند .اكثر باسكول هاي ريلي مورد استفاده در راه آهن ايران از
نوع ثابت مي باشند اين گونه باسكول ها در جايگاه خود تثبيت شده اند و چنانچه نياز به توزين قطاري باشد بايد كل قطار بايد به سمت ايستگاه مربوطه
كه داراي باسكول مي باشد سير داده شود كه همين امر موجب پايين آمدن سرعت بازرگاني و بهره وري مي گردد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
با توجه به اهميت توزين و محدود بودن تعداد باسكول ها در ناحيه همچنين پر هزينه بودن احداث باسكول جديد ،نياز به باسكول پرتابل كه به راحتي
قابل حمل باشد و هزينه آن نيز پايين باشد ضروري به نظر مي رسد.با جست و جو در وب متوجه ساخت باس كول هاي پرتابل توسط شركت هاي مختلف
در سراسر جهان از قبيل  TrainWeighشديم .با پيگيري هاي انجام شده متوجه شديم كه شركت توزين تراز آريا در ايران نيز مي تواند اين باسكول
ها را فراهم نمايد .سايت شركت مورد نظر جهت اطالع از قيمت و خدمات مشاوره اي  http://www.ttaco.comمي باشد.در صورت صالح ديد مي توان
نسبت به تهيه اين نوع باسكول ها اقدام كرد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
 .1آگاهي از ميزان دقيق بار حمل شده ،همچنين تضمين دادن به مشتري براي جلوگيري از پرداخت اضافه كرايه ي حمل بار
 .2جلوگيري از بارگيري بيش از حد واگن به منظور كاهش خسارت وارده به واگن و زير ساخت هاي راه آهن
 .3آگاهي يافتن از نحوه توزيع بار داخل واگن و شناسايي و اصالح بار واگن هايي كه امكان خروج از خط آنها به دليل بارگيري نامتقارن وجود دارد
 .4اطميان از عدم نشتي مواد داخل واگنها اعم از نوع مخزن ،مسقف و ...در طول مسير
 .5كنترل بار به منظور تنظيم پارامتر جربان مواد هنگام بارگيري اتوماتيك مواد فله اي
 .6باالنس نمودن لكوموتيو در هنگام ساخت يا در كارخانه هاي تعميراتي به منظور دست يافتن به نيروي كشش بهينه

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

يافتن شركتي كه بتواند باسكول هاي پرتابل در ايران را فراهم كند(توليد كند يا وارد كند)

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

هنگام سفارش اين محصول به محدوده دقت آن توجه داشته باشيم.معموال نوع ديناميك اين نوع باسكول ها دقت كمتري دارد.

-

با توجه به متنوع بودن اين باسكول ها پيشنهاد مي گردد از باسكول با نرخ نمونه برداري  11كيلوهرتز استفاده گردد.

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

استفاده از باسكول هاي پرتابل براي انجام عمليات توزين در حمل و نقل جاده اي

نام وامضای تکمیل کننده :علی یوسفی

نظر تیم ارزیابی دانش :
نام وامضای تیم ارزیابی :

