شرکت مهندسی و ساخت

لکوموتیو مپنا
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معرفی شــرکت مهندســی
و ســاخت لکوموتیــو مپنــا

گــروه مپنــا بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن پیمانــکار عمومــی در خاورمیانــه و
غــرب آســیا بــا  44شــرکت زیــر مجموعــه خــود ،در حــال حاضــر در ســه بخــش اصلــی
نیروگاهــی ،نفــت و گاز و ریلــی بهعنــوان پیمانــکار اصلــی پروژههــای کلیــد در دســت
و همچنیــن بهعنــوان یــک ســرمایهگذار مشــغول بــه فعالیــت میباشــد .ایــن
شــرکت در ســال  1371بــا هــدف مدیریــت پروژههــای نیروگاهــی تاســیس گردیــد.
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توانمندسازها

شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا ،بــا بهرهمنــدی از برنــد معتبــر،
نیــروی انســانی متخصــص ،و لیســانس شــرکتهای معتبــر بهعنــوان یکــی از دو
بازیگــر اصلــی در تولیــد نــاوگان و تجهیــزات ریلــی و برخــوردار از جایــگاه مناســب در
خدمــات صنعــت ریلــی شــناخته میشــود .ایــن مهــم ،از طریــق ارائــه محصــوالت
و خدمــات بــه موقــع ،بــا کیفیــت و قیمــت رقابتــی ،تعامــل موثــر بــا ذینفعــان و
پاســخگو بــودن بــه نیازهــای تکنولوژیــک در بازارهــای داخلــی ،محقــق میگــردد.

P.8

تامین بهموقع اقالم کلیدی

مدیریت اثر بخش ریسکهای
P.10
سازمانی

توسعه و نوآوری
فرآیندهای داخلی

در حــال حاضــر شــرکت مپنــا لکوموتیــو بهعنــوان یکــی از ســازندگان مطــرح
انــواع لکوموتیوهــای دیــزل الکتریــک مســافری و بــاری ،لکوموتیــو مانــوری و تونلــی
در کشــور و همچنیــن مجــری انــواع پروژههــای حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری
(متــرو) میباشــد.

قانونی و اجتماعی

تمرکز بر مشتری

ارزش

مدیریت هزینهها و بهای
تمام شده

رشد

مشتری

بخــش حمــل و نقــل ریلــی مپنــا بــا هشــت شــرکت زیــر مجموعــه خــود ،شــامل
شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیو مپنا ،شــرکت تعمیرات و توســعه بهرهبرداری
ریلــی مپنــا ،شــرکت احــداث و توســعه ریلــی مپنــا ،شــرکت فناوریهــای ریلــی مپنــا،
شــرکت توســعه نــاوگان ریلــی مپنــا شــرکت وا گــن پــارس مپنــا ،شــرکت حمــل ونقــل
چنــد وجهــی مپنــا و شــرکت احیــاء صنعــت ادوات بهمنظــور توســعه صنعــت ریلــی
و خدمــات تعمیــر ونگهــداری وحمــل ونقــل در ایــران و همچنیــن بــرای صــادرات
تجهیــزات و خدمــات مهندســی بــه کشــورهای همســایه و بازارهــای منطقــه
تاســیس شــده اســت.

نقشه استراتژی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

لکوموتیو مسافری  2400کیلووات ایران سفیر
تهــای مهندســی ،تأمیــن و ســاخت  150دســتگاه
در پــروژه لکوموتیــو ایــران ســفیر ،تمامــی فعالی 
لکوموتیــو دیــزل الکتریــک بهصــورت انتقــال دانــش فنــی از شــرکت زیمنــس همزمــان بــا شــروع فعالیــت
شــرکت مپنــا لکوموتیــو آغــاز گردیــد .ایــن شــرکت ،تولیــد انبــوه ایــن لکوموتیــو را بــا اســتفاده از زنجیــره
تأمیــن متشــکل از تولیدکننــدگان داخلــی و معتبــر بینالمللــی ،بــا موفقیــت بــه پایــان رســانده اســت .در
ایــن پــروژه تکنولوژیهــای پیشــرفته در حوز ههــای جوشــکاری ،ماشــینکاری ،رنــگ ،اندازهگیــری دقیــق،
تســت بــار و ...بومیســازی شــده اســت.
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بومیسازی فرآیندهای ساخت

محصــوالت شــرکت مهندســی

و ســاخت لکوموتیــو مپنــا

هــدف شــرکت مپنــا لکوموتیــو در اولیــن پــروژه تولیــدی ،دســتیابی بــه ســهم  40درصــدی از
بومیســازی فرآیندهــای ســاخت بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه همــکاری بینظیــر شــرکتهای همــکار
گــروه مپنــا و ســایر ســازندگان داخلــی و امکانــات موجــود در داخــل کشــور ،قابلیــت بومیســازی بــه بیــش
از  50درصــد افزایــش یافــت.

مشخصات بارز لکوموتیو ایران سفیر
•دارای توان  2400کیلووات
•مجهز به سیستم ترمز الکترو پنوماتیکی ()EP
•برخورداری از امکان تامین برق وا گنها با سیستم HEP
یهــای پیشــرفته بــا طراحــی ویــژه و قابلیــت دســتیابی بــه
•مجهــز بــه بوژ 
حدا کثــر ســرعت  160کیلومتــر بــر ســاعت
•برخــورداری از موتــور دیــزل پیشــرفته ،مجهــز بــه سیســتم سوخترســانی
ریــل مشــترک ()Common Rail
•طراحی ویژه بدنه لکوموتیو با قابلیت دسترسی به وا گنهای مسافری
•برخورداری از امکان اتصال حدا کثر سه لکوموتیو به یکدیگر ()MU
•مجهز به سیستم کنترلی  AC-ACو کنترل کارآمد چسبندگی
•مجهز به سیستم تثبیت سرعت ()Speed Setting
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مشخصات فنی ایران سفیر
Traction system

Diesel-Electric

Engine output power

2400 kW (@ UIC conditions)

Diesel engine

Starting tractive effort

270 kN

Continuous tractive effort

180 kN

Maximum wheel output

1960 kW (@ UIC conditions)

Braking effort

Maximum operating speed

3

MTU 16 V 4000 R43L

115 kN

160 km/h

لکوموتیو باری  3200اسب بخار مپنا ()MAP24-1
لکوموتیــو بــاری  MAP24بــا هــدف طراحــی ،ســاخت و تولیــد لکوموتیــوی
بــاری کــه بتوانــد بخــش مهمــی از نیازهــای نــاوگان ریلــی کشــور را تأمیــن نمایــد
در شــرکت مپنــا لکوموتیــو آغــاز و برنامههــای اجرایــی آن تدویــن گردیــد .ایــن
ً
لکوموتیــو بهگونـهای طراحــی شــده اســت کــه بــا شــرایط آب و هوایــی ایــران کامــا
ســازگار بــوده و در کلیــه خطــوط و نواحــی راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران قابــل
بهرهبــرداری باشــد .ایــن لکوموتیــو بــا تــوان  3300اســب بخــار مجهــز بــه موتــور
دیــزل  16ســیلندر توربورشــارژ بــوده و یــک لکوموتیــو دیــزل الکتریــک محســوب
میگــردد .طراحــی و ســاخت کابیــن و میــز راننــده کــه برگرفتــه از تجربــه و تخصــص
تیــم مهندســی ایــن شــرکت میباشــد ،بــا رعایــت اســتانداردهای مربوطــه،
شــرایط ارگونومیــک مناســبی را بــرای لکوموتیــوران و کمکلکوموتیــوران فراهــم
نمــوده اســت .اســتفاده از عایقهــای حرارتــی و صوتــی در جدارههــای پوششــی
کابیــن و نیــز نصــب سیســتم تهویــه مطبــوع (ســرمایش و گرمایــش) بــا قابلیــت
تنظیــم دمــا از ویژگیهــای خــاص ایــن کابیــن میباشــد .اســتفاده از تجهیــزات
ب ـهروز و پیشــرفته در سیســتم کنتــرل ایــن لکوموتیــو عــاوه بــر افزایــش قابلیــت
اطمینــان ،موجــب افزایــش ســرعت در عیبیابیهــا و بهبــود در ســرویس و

نگهــداری شــده اســت .ارتقــاء قابــل توجــه در سیســتم ترمــز و مجهــز نمــودن
لکوموتیــو بــه ســیلندرهای  BFCو ترمــز پــارک ،افزایــش ایمنــی ایــن لکوموتیــو
را در مقایســه بــا لکوموتیوهایهــای مشــابه موجــود در راهآهــن کشــور موجــب
شــده اســت .ســاخت بــوژی ســه محــوره بــا روش ورقکاری و جوشــکاری بــه جــای
اســتفاده از بــوژی ریختهگــری ،عــاوه بــر بومیســازی بــوژی ،عــاوه بــر افزایــش
عمــر ســازه شــرایط الزم را بــرای اســتفاده از سیســتم ترمــز جدیــد فراهــم نمــوده
اســت .تهیــه و تدویــن کلیــه نقشــههای ســاخت بیــش از  1400نــوع قطعــه
کــه در ســاخت شاســی ،بدنــه و بوژیهــا و ســایر اجــزاء ایــن لکوموتیــو بــهکار
میرونــد و تهیــه کلیــه دســتورالعملهای مونتــاژی و مــدارک تســت و کنتــرل،
تنهــا بخشــی از عملیــات گســترده واحدهــای مختلــف مهندســی ایــن شــرکت
بــرای تولیــد لکوموتیــو  MAP24میباشــد .ایــن لکوموتیــو میتوانــد بهتنهایــی
و یــا بــرای افزایــش ظرفیــت کششــی ،بــه صــورت اتصــال ســه لکوموتیــو بــه هــم
( ،)MUمــورد اســتفاده قــرار گیــرد .لکوموتیــو بــاری  MAP24-1مــدل بهبــود
یافتــه پــروژه لکوموتیــو بــاری  MAP24میباشــد کــه بالــغ بــر  85درصــد از قطعــات
ومجموعههــا داخــل ســازی شــده اســت .لکوموتیوهــای  MAP24تولیــد شــده

دستاوردهای قابل توجه در مهندسی و ساخت لکوموتیو MAP24
•طراحی و ساخت سیستم کنترل
•ساخت برخی از زیرسیستمها با همکاری پیمانکاران داخلی
•ساخت سازه اصلی و زیر سازه لکوموتیو
•بهرهگیری از سیستم ترمز الکتروپنوماتیک مدرن
•طراحی و ساخت کابین راننده جدید براساس استاندارد UIC651
•ساخت بوژی بهروش ورقکاری و مونتاژ کامل گهواره
•فرآیند مونتاژ سامانههای الکتریکی لکوموتیو
•فرآیند مونتاژ تمامی سامانههای مکانیکی لکوموتیو
•انجام تمامی آزمونها از جمله بازرسی نهایی ،تستهای استاتیک ،توزین و آزمونهای محیطی
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در ایــن شــرکت ،پــس از اخــذ تأییدیــه از شــرکت راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران
در حــال ســیر و بهرهبــرداری در خطــوط اصلــی راهآهــن کشــور میباشــد.
در ادامــه ایــن پــروژه بهبودهایــی در پــروژه اصلــی  MAP24شناســایی و در
قالــب لکوموتیــو  MAP24-1تعریــف گردیــد .در حــال حاضــر کلیــه لکوموتیوهــای
یهــای لکوموتیــو MAP24-1
تولیــدی از نــوع  MAP24-1اســت .مهمتریــن ویژگ 
عبــارت اســت از:
ً
•اســتفاد از سیســتم ترمز ماجوالر که قطعات آن عمدتا با ســایر لکوموتیوهای
باری در کشــور مشــترک است.
•بهبود عملکرد گسیختگی ترمز
•بهبود در زمینه ظاهر ،عملکرد ،سهولت ساخت و تعمیرات میز راننده لکوموتیو
•افزایــش ســطح دسترســی و تعمیــرات و نگهــداری بــه قطعــات و مجموعــه
هــای ترمــز و پنوماتیــک
•افزایــش داخلــی ســازی قطعــات مونتــاژی و در نتیجــه ســطح دسترســی باالتــر
لکوموتیو.

MAP24-1 مشخصات فنی
Locomotive type
Nominal Weight (full)
Multiple unit

Locomotive Power (KW)
Tractive power
Max. Speed

Max. speed at acceptance
inspection (new wheels)

6-axle Diesel-Electric
Locomotive
130 t

3 locomotives

2460 kW max., (3300 HP)
2238 kW max.,(3000HP)
105 km/h

115.5 km/h

Minimum continuous speed

22.7 km/hr

Max. Continuous Tractive
Effort

257 kN *

Max. Starting Tractive Effort

Air compressor Type
Diesel Engine

Minimum curve negotiation
capability (single unit)
Electrical Voltage

300 kN *

3 cylinder, 2 stage, 200 to 250
CFM, 10 bar
645E3B (two stroke cycle)
71.9 m radius - 24° curve
74 V DC/24 V DC

* according to RAI calculation for Equivalent Locomotive
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سیستم کنترل
سیســتم کنتــرل طراحــی شــده در شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــرای لکوموتیوهــای دیــزل الکتریــک  ،DCضمــن کاهــش
مهــا و قطعــات اســتاندارد و
قابــل مالحظــه قیمــت تمــام شــده در مقایســه بــا نمونــه خارجــی ،بــا بهکارگیــری الگوریت 
بـهروز ،عــاوه بــر کیفیــت و دســترسپذیری بــاال ،ســطح کیفــی محصــول سیســتم کنتــرل را نیــز ارتقــا بخشــیده اســت.
سیســتم مذکــور درحــال حاضــر بــرروی لکوموتیوهــای  MAP24نصــب و در حــال بهرهبــرداری میباشــد .از ویژگیهــای
سیســتم کنتــرل مپنــا لکوموتیــو قابلیــت انطبــاق و جایگزیــن نمــودن سیســتمهای قدیمــی لکوتیوهــای  GT26بــا
سیســتم جدیــد میباشــد .ایــن جایگزینــی مزایایــی بــرای شــرکتهای مالــک لکوموتیوهــای  GT26بــه همــراه دارد؛ از
جملــه امــکان نوســازی و بهروزرســانی لکوموتیوهــای قدیمــی بــا هزینــه بــه مراتــب پاییــن (در مقایســه بــا هزینــه خریــد
لهــای قدیمــی،
لکوموتیــو جدیــد) ،حــذف هزینههــای مربــوط بــه ســرویسهای دورهای ادوات قــدرت سیســتم کنتر 
افزایــش طــول عمــر مفیــد موتــور دیــزل ،توربــو شــارژ ،موتورهــای ترکشــن و ادوات سیســتم کنتــرل بــه دلیــل بهکارگیــری
الیههــای مانیتورینــگ و حفاظــت ادوات مذکــور در سیســتم کنتــرل و همچنیــن ارتقــای عملکــرد لکوموتیــو در زمینــه
میــزان چســبندگی ،کشــش و بــار قابــل حمــل مــی باشــد.

طراحی و ساخت سیستم کنترل لکوموتیو دیزل  -الکتریک
سیســتم کنتــرل لکوموتیــو دارای دو بخــش اصلــی؛ ( CCUواحــد کنتــرل
مرکــزی) کــه وظیفــه هماهنگســازی و کنتــرل تمامــی ســیگنالهای کنترلــی
مربــوط بــه ماژولهــای لکوموتیــو را بــر عهــده دارد و( TCUواحــد کنتــرل کشــش)
بهعنــوان کنتــرل کننــده سیســتم رانــش لکوموتیــو میباشــد .از مزایــای سیســتم
کنتــرل طراحــی شــده در شــرکت مپنــا لکوموتیــو میتــوان بــه هزینــه کمتــر در
مقایســه بــا نمونــه مشــابه خارجــی ،مطابقــت بــا اســتانداردهای ریلــی مــورد نیــاز،
پیادهســازی الگوریتمهــای روز دنیــا ،عملکــرد  Fail-Safeدر تمامــی الیههــا،
قابلیــت تطابــق و بهینهســازی ســختافزار و نرمافــزار بــر اســاس الزامــات مختلــف،
قابلیــت ذخیرهســازی و مانیتورینــگ تمــام پارامترهــای کنترلــی ،عــدم وابســتگی
کل سیســتم بــه انتخــاب تجهیــزات ،در دســترس بــودن ســامانه تســت بــرای
تســت هرگونــه تغییــرات قبــل از نصــب روی لکوموتیــو و مشــخصههای قابلیــت
اطمینــان بــرای یکپارچهســازی مناســب ( )Integrationاشــاره نمــود .سیســتم
کنتــرل  MAP24بصــورت کامــل در شــرکت مپنــا لکوموتیــو طراحــی شــده اســت.
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مزایای سیستم کنترل
•کلیــه الیههــای سیســتم کنتــرل بــه منظــور ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از بــروز آســیبهای ناشــی از خطاهــای
انســانی (لکوموتیــوران) بصــورت  Fail Safeطراحــی شــده اســت.
یســازی بوردهــای
•دسترســی آســان و ارزان بــه قطعــات یدکــی بــا کیفیــت مشــابه خارجــی بــا توجــه بــه بوم 
الکترونیکــی و مدارهــای الکترونیــک قــدرت و عــدم وابســتگی بــه شــرکتهای خارجــی
•ثبت و ذخیرهسازی کلیه پارامترهای لکوموتیو در حین بهرهبرداری جهت پایش سیستم
•بهینهسازی ضریب چسبندگی بصورت Real time
•ارتقای ضریب چسبندگی به میزان %31/6
•تشخیص گسیختگی وا گنهای قطار و اعمال ترمز اضطراری
•قیمت تمام شده رقابتی در مقایسه با مجموعههای مشابه خارجی

سیستم تهویه مطبوع () HVAC
بــا توجــه بــه توانمنــدی شــرکتهای داخلــی در ســاخت کویلهــای مســی و توانمنــدی تیــم کارشناســی
ایــن شــرکت در طراحــی و پیادهســازی سیســتم بــرق و کنتــرل ،طراحــی و ســاخت سیســتم تهویــه مطبــوع
در راســتای بومیســازی ایــن مجموعــه در لکوموتیوهــای بــاری در دســتور کار شــرکت مپنــا لکوموتیــو قــرار
گرفــت .در ســاخت ایــن ســامانه مشــخصات فنــی مطلــوب از لحــاظ ولتــاژ کاری لکوموتیــو ،تــوان سرمایشــی و
گرمایشــی مــورد نیــاز و محدودیــت ابعــاد (بــا توجــه بــه محدودیــت گابــاری) مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

مزایای سیستم تهویه مطبوع
•ارائه سیستم یکپارچه  HVACبا تمامی تجهیزات
•تجمیع سیستم سرمایش و گرمایش در داخل ماژول
•مشترک بودن پنل کنترل  HVACبا پنل کنترل لکوموتیو
•استفاده از حدا کثر توان داخلی در تأمین تجهیزات

مشخصات فنی
General Specification:

MComfort

Model

95 A

Max current consumption

68 VDC

2300mm * 900mm * 281mm

Supply voltage
Dimension

200 Kg

Weight

Modbus

Communication

Touch Screen HMI

6 kW

Control panel

Heating Mode:
Heating capacity

Cooling Mode:

R134a

Refrigerant

400 to 856 CFM - (680 m3/h to 1450 m3/h) Adjustable

Cab air flow range

)24000 BTU/hr (7 kW

)60% - (Range: 0 to 85%

Cooling capacity

External relative humidity:

50°C

)External DBT (Dry Bulb Temperature

26°C

)Internal DBT (Dry Bulb Temperature

40%

Internal relative humidity

7

لکوموتیوهای تونلی MAPNATL45
لکوموتیوهــای تونلــی جهــت تأمیــن نیــروی کشــش بــاال بــرای جابهجایــی
لهــای متــرو و انتقــال آب مــورد
وا گنهــای حمــل مــواد و تجهیــزات در ســاخت تون 
اســتفاده قــرار میگیرنــد .در مقایســه بــا خطــوط راه آهــن کــه بیشــترین شــیب مســیر
کمتــر بــه  3درصــد اســت ،در خطــوط تونلهــای متــرو شــیب مســیر تــا بیــش از 5
درصــد میرســد و در نتیجــه از نقطــه نظــر طراحــی ایــن لکوموتیوهــا از دو جنبــه
تامیــن نیــروی کشــش و نیــروی ترمــزی از شــرایط ویــژه ای برخــوردار میباشــند.
همچنیــن بــه لحــاظ ابعــادی ،بــا توجــه بــه محدودیتهــای فضایــی داخــل تونــل،
لکوموتیــو میبایســت بــا ابعــادی کوچــک طراحــی شــده کــه امــکان ســیر بــدون
برخــورد بــا دیوارههــای تونــل و عبــور از قوســهای بــا شــعاع  40متــر را فراهــم نمایــد.
طراحــی و ســاخت لکوموتیــو تونلــی بــا ایــده اولیــه کارشناســان مهندســی شــرکت
مپنــا لکوموتیــو و بــه دنبــال اعــام نیــاز مشــتریان ایــن لکوموتیــو شــکل گرفــت
و کلیــه فرآیندهــای طراحــی ،بهینــه ســازی ،تســت و بهرهبــرداری از آن توســط
مهندســی شــرکت مپنــا لکوموتیــو انجــام شــده اســت .همچنیــن سیســتم کنتــرل
ایــن لکوموتیوهــا بــا برنــد مپنــا ثبــت اختــراع گردیــده اســت .ایــن لکوموتیوهــا عــاوه
لهــای انتقــال آب نیــز کاربــرد دارنــد.
بــر خطــوط متــرو در تون 
لکوموتیوهــای تونلــی  MAPNATLبــر اســاس نــوع سیســتم انتقــال قــدرت
در دو دســته هیــدرو اســتاتیک و هیــدرو دینامیــک طراحــی و تولیــد میشــوند.
هما کنــون لکوموتیوهــای تولیــدی ایــن شــرکت در حــال بهر هبــرداری در تونلهــای
متــروی شــهرهای تبریــز و مشــهد هســتند.
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MAPNATL45 مشخصات لکوموتیوهای تونلی
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Title

Locomotive Type

Locomotive Name

MapnaTL25-HS

Power transmission

Diesel Hydraulic – Hydro-Static
Engine - HydroPump - Hydro MotorReduction Gearbox-Drive Axle - wheels

Weight / axle load

25 tons / 12.5 tons

Axle arrangment

B (two axle)

Engine type

Diesel 6 cylinder

Rated power

205 kW @ 2300rpm

315 kW @ 2100rpm

Rated torque

1100 Nm @1400 rpm

2100 Nm @1400 rpm

Specific fuel consumption

188 gr/kWh

190 gr/kWh

Max speed

35 km/h

Length

8200 mm

9125 mm

width

1500 mm

1600 mm
2300 mm

MapnaTL45-HS

MapnaTL45-HD
Diesel Hydraulic – HydroDynamic
Engine - Torque Converter
- Powershift Transmission Drive Axle - wheels

45 tons / 22.5 tons

40 km/h
9100 mm

Height

2100 mm

Power transmission type

Tandem Hydro pumps for hydromotrs

2360 mm
Powershift
3 Forward Gears
3 Rear Gears

Wheel diameter

800 mm

860 mm

920 mm

Max gradient

50/1000

50/1000

55/1000

Track gauge

750 mm

900 mm

Track gauge tolerance

15 mm

Tractive effort at mininm
friction

40 kN

66 kN

Train weight at Max gradient

83 tons

100 tons

بوژی وا گن مترو MAP300S
شــرکت مپنالکوموتیــو بــا بهرهمنــدی از انگیزههایــی فراتــر از موفقیــت
اقتصــادی و اتخــاذ رویکــردی پویــا و بــا اشــتیاق بــه تولیــد و ارائــه خدمــات بالنــده،
تبدیــل بــه یــک بنــگاه اقتصــادی موفــق و خــاق شــده اســت.
شــرکت مپنــا لکوموتیــو ضمــن کاهــش قابــل توجــه قیمــت تمــام شــده ،دارای
مزیتهــای رقابتــی متعــددی در بخشــهای مهندســی سیســتمها ،طراحــی
و ســاخت ،تحقیــق و توســعه ،تحلیــل و تســت میباشــد کــه منجــر بــه طراحــی
بوژیهــای مــورد نیــاز صنعــت ریلــی داخلــی در باالتریــن ســطح تخصصــی شــده
اســت .از مزایــای بوژیهــای طراحــی و ســاخته شــده میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
•افزایش سهم تولید داخل مواد اولیه ،قطعات و تجهیزات بوژی
•کاهــش قابــل توجــه قیمــت تمــام شــده و ارزبــری پــروژه هــای در دســت اجــرا
بــه دلیــل داخلیســازی
•مناسب برای فناوریهای حمل و نقل مدرن
•افزایش نرخ در دسترس بودن وا گنها و لکوموتیوها
•پایداری و قابلیت اطمینان باالی وا گنها و لکوموتیوها
•کاهش هزینههای چرخه عمر محصول
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•نرخ خرابی و هزینه تعمیر و نگهداری پایین
•کاهش نرخ سایش چرخ و خرابی قطعات
پلــت فــرم طراحــی شــده جهــت تولیــد ایــن نــوع بــوژی میتوانــد بــرای وا گــن
هــای مختلــف متــرو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ســازه فریــم متشــکل از دو تیــر طولــی جانبــی ،تیــر عرضــی و هدبیــم میباشــد
کــه بــا فراینــد ورقــکاری و جوشــکاری تولیــد میشــود.
هــر کــدام از چــرخ و محــور هــا ایــن بــوژی ،از طریــق یــک گیربکــس مســتقل
بــه یــک ترکشــن موتــور  ACمتصــل میباشــد .نیــروی کشــش هــر بــوژی از طریــق
دو ترکشــن موتــور تامیــن میگــردد.
وزن وا گــن از طریــق فنرهــای هوایــی و نیروهــای طولــی نیــز از طریــق ترکشــن
ســیل و ترکشــن راد  ،بــه فریــم بــوژی منتقــل میگــردد.
سیســتم تعلیــق اولیــه از هشــت عــدد فنــر الســتیکی مســتقر بــر روی جعبــه
یاتاقانهــا تشــکیل شــده اســت.
سیســتم تعلیــق ثانویــه نیــز متشــکل از دو عــدد فنــر هوایــی و یــک عــدد

دمپــر عرضــی میباشــد.
مشــخصات بــوژی متــرو  MAP300Sبــه صــورت جــدول زیــر ارایــه شــده
اســت.

مشخصات فنی بوژی MAP300S
بیشینه سرعت طراحی

90 km/h

بیشینه سرعت بهره برداری

80 km/h

تعداد محور

2

فاصله محورها

2200 mm

عرض خط

1435 mm

شعاع چرخ نو/کارکرده
بار محوری
نوع ترمز

860 mm / 790 mm
Max 14 t

کفشکی

بازسازی لکوموتیو GT26CW-3
لکوموتیــو  GT26CW-3یــک نــوع لکوموتیــو دیــزل الکتریــک بــا تــوان 3000
اســب بخــار بــه منظــور بهرهبــرداری در صنعــت ریلــی میباشــد .ایــن لکوموتیــو
بــه یــک موتــور دیــزل توربوشــارژی  16ســیلندر مجهــز اســت کــه در ما کزیمــم
دور  904دور بــر دقیقــه تــوان  3000اســب بخــار را تولیــد میکنــد .ژنراتــور اصلــی
تعبیــه شــده بــر روی لکوموتیــو ،تــوان مکانیکــی تولیــدی موتــور دیــزل را بــه
تــوان الکتریکــی متنــاوب تبدیــل میکنــد کــه ایــن تــوان متنــاوب نیــز بــه نوبــه
خــود از طریــق یکسوســاز بــه تــوان الکتریکــی  DCبــرای اســتفاده در موتــور DC
ســری تبدیــل مــی شــود.

لکوموتیوهــای بازســازی شــده بــه یــک سیســتم کنتــرل میکروپروسســوری
 ،MEPسیســتم ترمــز الکتروپنوماتیکــی  EPو میــز راننــده ارگونومیــک مجهــز
شــده اســت تــا بــا ایــن تغییــرات بتوانــد امکانــات مناس ـبتری بــرای کاربــری
مناســب لکوموتیــو در شــرایط بهر هبــرداری ایــران را فراهــم آورد .در ایــن پــروژه
تــاش گردیــد تــا طراحــی کابیــن لکوموتیــوران بــا اســتانداردهای بینالمللــی
نظیــر  UIC651مطابــق باشــد؛ بنابرایــن کابیــن لکوموتیــوران طراحــی شــده،
بــهروز و بــا قابلیــت بهرهبــرداری آســان میباشــد.
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بوژی  ( GT26فریم و گهواره) بهروش جوشکاری
ســاخت فریــم و گهــوارۀ بــوژی  GCبــا روش جوشــکاری
طراحــی و
ِ
محصولــی دانشمحــور اســت كــه کســب دانــش فنــی طراحــی و ســاخت دو
قطعــه از مهمتریــن قطعــات مجموعــۀ بــوژی لکوموتیــو را محقــق نمــوده
اســت هما کنــون ،فریــم و گهــواره متعلــق بــه لکوموتیــو  GT26CW-2از نــوع
ریختهگــری اســت کــه بدلیــل عمــر بــاال تقاضــای زیــادی بــرای جایگزینــی آنهــا
وجــود دارد .بــا ایــن محصــول دســتیابی بــه دانــش طراحــی و ســاخت فریــم و
گهــواره بــوژی جوشــکاری شــده نــوع  GCمحقــق گردیــده اســت .براســاس بــرآورد
در حــال حاضــر  496بــوژی نــوع  GCدر لکوموتیوهــای  GT26CW-2موجــود
در نــاوگان راهآهــن ایــران در حــال اســتفاده اســت.
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عمــر ایــن بوژیهــا اغلــب بیــش از  35ســال اســت و فریــم و گهــواره ایــن
بوژیهــا بارهــا تحــت تعمیــرات اساســی و تنظیمــات مختلــف قــرار گرفتهانــد.
بنابرایــن شــرکت مپنــا لکوموتیــو آمادگــی خــود را جهــت جایگزینــی ایــن بوژیهــا
اعــام نمــوده اســت .

پروژه طراحی و ساخت مجموعه کابین الکتریکال ()E-Block
لکوموتیو آلستوم

بازسازی کامل  50دستگاه لکوموتیو آلستوم
در ایــن پــروژه  50دســتگاه لکوموتیــو دیزل-الکتریــک بــا قــدرت
 ۴۰۰۰اســب بخــار آلســتوم بــه روش  R.O.Oبــه خدمــت شــبکه بــاری راه
آهــن کشــور در میآینــد.
فراینــد اجرائــی بــه نحــوی اســت کــه لکوموتیوهــا بهطــور کامــل
دمونتــاژ میشــود ،بدنــۀ فلزی شســت و شــو ،بازرســی ،تعمیــر و اصالح و
ســپس رنگآمیــزی و آمــادۀ مونتــاژ میشــود .قطعــات و مجموعههــای
دمونتــاژ شــده ،تســت و بازرســی عملکــردی میشــوند و بــه تناســب
نــوع آن هــا ،برنامــه هــای تعمیــر و بازســازی روی آن هــا انجــام مــی
شــود .تعمیــرات برخــی قطعــات و مجموعههــا مثــل الکتروموتورهــا و
کمپرســور و ...توســط پیمانــکاران تخصصــی و بــا نظــارت مپنــا لکوموتیــو
انجــام و بعــد از مونتــاژ کامــل لکوموتیــو مرحلــه تســت و راهانــدازی در
شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا انجــام میشــود .

مشخصات پروژه لکوموتیو آلستوم
نام لکوموتیو

ALSTOM AD43C

نوع لکوموتیو

AC-DC-AC
A,B,C

کالس

100

تعداد کل ناوگان (عدد)

CO-CO

بوژی
وزن لکوموتیو (تن)

138 -123

نیروی کشش (کیلو نیوتن)

515 – 422 - 362

ضریب معادل لکوموتیو

2.62 – 2.42 – 2.0

Before

کابیــن الکتریــکال بخــش اصلــی سیســتم بــرق لکوموتیــو میباشــد کــه بــا توجــه بــه
پیچیدگــی و حساســیت آن ،نیــاز بــه انجــام تعمیــرات دورهای و در صــورت بــروز خرابــی
پیشبینــی نشــده هزینــه باالیــی بــه جهــت ســرد شــدن لکوموتیــو ،بــه سیســتم حمــل و
نقــل ریلــی وارد خواهــد کــرد .مجموعــه کابیــن الکتریــکال ( )E-Blockطراحــی شــده در
شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا بهرهگیــری از ســاختار ماجــوالر ایــن مشــکل را برطــرف کــرده
و بــا جــدا کــردن آن جهــت انجــام تعمیــرات و یــا عیبیابــی ،و جایگزیــن کــردن کابینــی
دیگــر ،مانــع از ســرد شــدن لکوموتیــو میشــود .در ســاخت ایــن مجموعــه ســعی بــر
اســتفاده حدا کثــری از تــوان تولیــد داخلــی اســت کــه عــاوه بــر جلوگیــری از خــروج ارز،
در نهایــت بــا قیمــت کمتــر ،زمــان کوتــاه تــر و خدمــات پــس از فــروش بهتــر تولیــد خواهــد
شــد.در ایــن پــروژه مجموعــه کابیــن الکتریــکال بــا مشــخصاتی معــادل و مشــابه آنچــه در
لکوموتیــو اصلــی آلســتوم بــکار رفتــه اســت ،تولیــد میگــردد کــه قابلیــت جایگزینــی در
لکوموتیوهــای آلســتوم را داشــته و در لکوموتیوهــای  Map30نیــز اســتفاده میگــردد.

After
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لکوموتیو باری سنگین  4000اسب بخار مپنا ()MAP30
شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا هــدف افــزودن لکوموتیــو بــاری ســنگین بــه ســبد محصــوالت خــود و پاســخگویی مناســب
بــه تقاضــای ایــن بخــش در بــازار ریلــی کشــور و پیــرو توافقهــای پیشــین بــا راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران اقــدام بــه
تعریــف پــروژه طراحــی و ســاخت لکوموتیــو بــاری  MAP30بــا تــوان  4000اســب بخــار نمــوده اســت.

اهداف اصلی طرح
•پاسخگویی به نیازهای آتی بازار لکوموتیوهای باری در کشور و منطقه با تولید لکوموتیو باری  4000اسب بخار
•تحقق هر چه بیشتر شعار خودباوری در گروه مپنا برای ارائه محصول لکوموتیو باری سنگین با برند داخلی
•افزایش قدرت رقابتپذیری شرکت مپنا لکوموتیو در صنعت ساخت ناوگان ریلی
•تولید لکوموتیو ساخت داخل با سیستم کنترل  ACو ارتقای سطح دانش مهندسی در این حوزه
ویژ گیهای خاص لکوموتیو باری سنگین  4000اسب بخار مپنا ()MAP30
•اســتفاده حدا کثــری از تــوان داخلــی در ســاخت قطعــات و زیــر مجموعــه هــای
لکوموتیــو و در نتیجــه کاهــش وابســتگی خارجــی
•بهره گیری از سیستم کنترل کشش AC
•قدرت و نیروی کشش پیوسته باال و توانایی حمل بار با ظرفیت باال
•سازگاری در بهرهبرداری در بدترین شرایط آب و هوایی در داخل کشور
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مشخصات لکوموتیو باری سنگین  4000اسب بخار مپنا ()MAP30
MAP30

Locomotive Type

Co Co

Axle arrangement

123 metric tonnes ± 2% with 5000 l of
fuel and 8 X 60 l of sand

Weight of basic locomotive, in working
order

20.5 metric tonnes

Basic axle load

1

Number of driving cab

Right Hand Side

Position of driving desk

3 Units of the same type

Multi Unit (MU) capability

AC / AC

Transmission type

Air brake

Brake system

9200 l

Fuel tank maximum capacity

Minimum 80 l for the sand box

Capacity of sand box (One) located near
the locomotive ends

Minimum 60 l for the sand box

Capacity of sand box (One) located near
the locomotive center

22 790 mm

Distance between end beams

2 850 mm

Body width

2 280 mm

)Overall height (with new wheels

80 m

Min. clearance to top of rail with worn
wheels

16 K 215 T

Diesel engine model

)3000 (4000 metric HP

Power at UIC condition

)2650 (3550 metric HP

) Power at site condition (1400 m and 45°C

1000 rpm

Nominal rotational speed

450 rpm

Idle speed
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موتور MP610
ایــن پــروژه بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه موتــور در لکوموتیوهــای بــاری و مســافری
و همچنیــن ارتبــاط بــا ســایر پروژههــای تعریــف شــده در شــرکت مهندســی وســاخت
لکوموتیــو مپنــا ،ماننــد طــرح لکوموتیــو  MAP30و بازســازی لکوموتیوهــای آلســتوم
پروژههــای تحــت عنــوان موتــور دیــزل  16V MP610بــا تــوان خروجــی  4000hpبــر
پایــه مهندســی معکــوس ،بهعنــوان یکــی از موتورهــای مــورد اســتفاده در راه آهــن
جمهــوری اســامی ایــران ،تعریــف شــده اســت.

مشخصات موتور MP610
چیدمان سیلندرها

 Vشکل

زاویه بین دو ردیف سیلندرها

 60درجه

تعداد سیلندرها
سیکل قدرت
قدرت نامی موتور (در شرایط استاندارد )UIC

 4زمانه
3160Kw

دور موتور

1000 rpm

دور آیدل

430 rpm

حجم جابجایی هر سیلندر
نوع تنفس موتور

610 cubic inch

تنفس پرخوران خنک شده

تعداد سوپاپ دود

2

تعداد سوپاپ هوا

2

سیستم تزریق سوخت
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 16سیلندر

یونیت انژکتور

MAP06 مشخصات لکوموتیو مانوری با برند مپنا
Parameter

Description (First Scenario)

Propulsion

Diesel-Hydraulic (Hydro-Static)

Diesel engine

588 kW

Maximum starting
tractive effort

160 KN

Continuous tractive
effort

150 KN

Maximum operating
speed

60 km/h

Minimum continues
speed

5 km/h

Ambient temperature

- 20 °C to + 50 °C (+ 55°C with performance restrictions)

Axle arrangement

Bo-Bo

Track gauge

1435 mm

Vehicle length (length
over buffers)

approximately 14 m

Vehicle height (to Top
Engine Hood)

approximately 3.60 m

Vehicle width

approximately 2.6 m

The height of coupler
centers over the rail
surface

1040 mm

Powered-wheel
diameter

860 or 940 mm

Minimum curve
negotiation capability
(single unit)

Vertical convex curve radius: greater than 250 m
Vertical Concave curve radius: greater than 300 m
Min. curve radius at main line: 190m (30 km/hr @ UIC condition)
Min. curve radius at maintenance depot: 80m (5 km/hr)

Service weight

60 ton (-2% , +3%)

Nominal Axle Load

15 ton

Bogies

Tractive effort transmitted by means of bogie center pivots
Wheel tread brakes
Primary and Secondary Suspension
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other driver's cab
equipment

Single cab
Heating system
Cooling system

MAP06 پروژه طراحی لکوموتیو مانوری با برند مپنا
بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران و کارخانههــای متصــل بــه شــبکه ریلــی (از قبیــل کارخانههــای
 شــرکت مپنالکوموتیــو مبــادرت بــه تعریــف پــروژه طراحــی و مهندســی،) بــه لکوموتیــو مانــوری...تولیــد فــوالد و ســیمان و
 طراحــی و، بهمنظــور بومیســازی تولیــد لکوموتیــو مانــوری.«پــروژه طراحــی لکوموتیــو مانــوری بــا برنــد مپنــا» نمــوده اســت
.مهندســی ایــن پــروژه بــا تکیــه بــر تــوان کارشناســان داخلــی صــورت پذیرفــت

MAP06 ویژ گی های لکوموتیو مانوری
 بوژی2  محوره با4 •لکوموتیو
 تن قابل افزایش بنا به درخواست مشتری60 •وزن لکوموتیو
•بهره گیری از سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک و عدم محدودیت سرعت پیوسته اولیه
•حدا کثر داخلی سازی اجزاء و قطعات و بهره گیری از سیستم کنترل ساخت داخل
•قابلیت عملکرد در خطوط مترو قطار شهری و شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سالن ساخت و تولید
ً
شاســی ،بدنــه و مجموعههــای اصلــی بدنــه لکوموتیــو تمامــا قطعــات و ســازههای فلــزی میباشــند کــه از طریــق فرآینــد جوشــکاری در ایســتگاههای مختلــف
ایــن ســالن ســاخته میشــوند .در فرآینــد تولیــد ،تجهیزاتــی نظیــر انــواع جیــگ و فیکســچر ،جرثقیــل ،دســتگاههای جــوش و غیــره اســتفاده میشــود .خــط تولیــد فریــم
بــوژی یکــی از مهمتریــن بخشهــای ســالن بدنهســازی اســت کــه مجهــز بــه انــواع ابزارهــا و امکانــات خــاص میباشــد.

3

زیرســاختها
توانمندیها و خدمات
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سالن چرخ ،محور و متعلقات بوژی
پــس از مطالعــه ،تحقیــق و ارزیابــی نیازهــای صنعــت ریلــی کشــور ،پــروژه راهانــدازی ســالن تعویــض چــرخ ،محــور و متعلقــات بــوژی بــا هــدف اجــرای
تعمیــر اساســی مجموعــه چــرخ و محــور ( )Wheel setدر انــواع ماشــینهای ریلــی ،در شــرکت مپنــا لکوموتیــو آغــاز بــه کار نمــود .تأمیــن تجهیــزات
پیشــرفته ایــن پــروژه مطابــق بــا جدیدتریــن اســتانداردهای روز ،عــاوه بــر انتقــال دانــش نویــن تکنولوژیــک بــه کشــور ،اطمینــان از کیفیــت مطلــوب
محصــول ارائــه شــده بــه نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی را تضمیــن نمــوده و گامــی بــزرگ در راســتای تأمیــن نیازهــای صنعــت ریلــی کشــور میباشــد .اســتفاده
از ایــن تجهیــز در راســتای محقــق نمــودن اهــداف تعییــن شــده در ســند چشـمانداز و مأموریــت شــرکت مپنــا لکوموتیــو در حــوزه تعمیــرات و بازســازی
محصــول میباشــد.

تجهیزات کارگاهی:
•دستگاه پرس هیدرولیک  MAE-315Mمجهز به پراب اندازهگیری ابعادی و هندسی با ظرفیت اعمال حدا کثر نیروی پرس 300Tones
•دستگاه هیدرولیک سیار دمونتاژ انواع چرخ و چرخدنده با ظرفیت اعمال حدا کثر نیروی پرس 100Tones, Octopus – Mobile puller
•دستگاه هیدرولیک سیار مونتاژ و دمونتاژ یاتاقانهای سر محور با ظرفیت اعمال حدا کثر نیروی پرس 100Tones
•بخش مخصوص انجام تست غیر مخرب به روش  Magnetic particlesبا استفاده از المپ UV
•دستگاه تست مقاومت اهمی مجموعه Wheel set
•انواع هیتر های القایی با گستره دمایی متنوع به منظور اجرای عملیات  Shrink Fitدر موارد الزم

خدمات قابل ارائه:
•تعمیر اساسی مجموعه  Wheel setدر انواع وا گن و ماشینهای ریلی
•تعویض چرخ در انواع وا گن و ماشینهای ریلی
•تعویض یاتاقان سر محور در انواع وا گن و ماشینهای ریلی
•ارائه خدمات فنی و برگزاری دورههای آموزشی در زمینه کاهش هزینههای چرخه عمر ( )LCCمرتبط با مجموعه Wheel set
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سالن تولید بوژی
تهــای ســالن تولیــد
ایســتگاه تولیــد بــوژی ،بهعنــوان مهمتریــن و حســاسترین قســمت ســازه فلــزی لکوموتیــو بخشــی از فعالی 
را بهخــود اختصــاص داده اســت .در ایــن ایســتگاه قطعــات و مجموعههــای متعلــق بــه بــوژی پــس از طــی فرآینــد دقیــق جوشــکاری
بــر روی فیکســچر اصلــی (مــادر ) بهصــورت خالجــوش ،مونتــاژ و ســپس فرآینــد جوشــکاری بــا اســتفاده از تجهیــزات مســتقر در ایــن
ایســتگاه تکمیــل میگــردد .در تولیــد بــوژی ،جوشــکاری و ترتیــب آن بهصورتــی انجــام میشــود کــه محصــول نهایــی بــدون نیــاز
ً
یگــردد .در حــال حاضــر ،شــرکت مپنــا
بــه فرآینــد عملیــات حرارتــی (جهــت تابگیــری) مســتقیما بــه کارگاه ماشــینکاری تحویــل م 
لکوموتیــو توانمنــدی تولیــد انــواع بوژیهــای مــورد نیــاز صنایــع ریلــی کشــور را در مجموعــه خــود فراهــم نمــوده اســت.

سالن CMM
ماشــین اندازهگیــری مختصــات ( )CMMوســیلهای بــرای اندازهگیــری دقیــق مشــخصههای
هندســی قطعــات پیچیــده و دقیــق میباشــد .شــرکت مپنــا لکوموتیــو مجهــز بــه ســالن  CMMپیشــرفته
میباشــد کــه در آن دســتگاههای اندازهگیــری دو بازویــی و قابــل حمــل ( )portableبــا برنــد ()Hexagon
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
دقت  CMMبهشرح زیر است:
Single Arm: 42+(35L/1000)≤140µm

حدا کثر خطای  140میکرون در حالت تک بازو
Double Arm: 80+(45L/1000)≤184µm

حدا کثر خطای  184میکرون در حالت اندازهگیری دو بازو با یکدیگر

مزایا و قابلیتهای  CMMهای دو محوره:
•سرعت اندازهگیری بسیار باال
•پوشش دهی نقاط غیرقابل دسترس از هربازو توسط بازوی دیگر
•افزایش دقت اندازه گیری به دلیل قابلیت CNC
•لینک بودن دو بازو با یکدیگر
•داشتن محدوده وسیعی از اندازهگیری ()X = 7000 mm, Y = 2000 mm, Z = 3000 mm
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دستگاه تست بوژی
ایــن دســتگاه بــا برنــد ( NENCKIســاخت کشــور ســوئیس) از پیشــرفتهترین تجهیــزات مــورد اســتفاده در
تســت انــواع بــوژی بــا دقــت بســیار بــاال اســت .دســتگاه تســت بارگــذاری بــوژی ب هصــورت ویــژه جهــت تســت
جهــای مختلــف
یهــای دو محــوره و ســه محــوره بــا گی 
و اندازهگیــری کلیــه پارامترهــای مربــوط بــه انــواع بوژ 
مــورد اســتفاده در وســایل نقلیــه ریلــی طراحــی شــده اســت و قابلیــت برنامهریــزی تســت از ویژگیهــای
برجســته آن میباشــد.

دستگاه  25تن تست فنر STM-250
دســتگاه تســت فنــر شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا مــدل
 STM-250بــوده و ســاخت شــرکت ســنتام میباشــد ،ایــن دســتگاه توانایــی
تهــای
تســت انــواع فنرهــای موجــود در صنعــت ریلــی را دارد .ســایر قابلی 
دســتگاه بهشــرح ذیــل اســت:
•عملکرد سرووالکتریکال
•قابلیت تست انواع فنرهای سنگین و سبک موجود در صنعت ریلی
ً
•تمامــا کامپیوتــری و مجهــز بــه نرمافــزاری قدرتمنــد بــا قابلیــت تعریــف
روشهــای تســت مختلــف
•قابلیــت اتصــال فکهــای کشــش و تســت مــواد اولیــه یــا محصــول نهایــی
بــا مــواد مختلــف نظیــر؛ فــوالد ،کامپوزیــت ،الســتیک ،پالســتیک ،فنــر،
لولــه و ...

سیستم توزین
سیســتم توزیــن وزن نــاوگان ریلــی متشــکل از دو عــدد پلتفــرم اندازهگیــری وزن بــرای هــر چــرخ 8 ،عــدد
لــود ســل  12.5تنــی ســاخت کارخانــه  Sartoriusآلمــان بههمــراه مقــر نگهدارنــده بــاال و پاییــن لودســل ،دو
دســتگاه نشــاندهنده دیجیتــال بــا قابلیــت اتصــال بــه کامپیوتــر و پرینتــر ،یــک دســتگاه چاپگــر مــدلEpson
ســری  300و  UPSهــای مربوطــه میباشــد.
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ماشین Milling Boring
شــرکت مپنــا لکوموتیــو در راســتای ماموریــت اصلــی خود
یــک نــوع تجهیــز خــاص ماشــینکاری  Milling Boringرا بــه
ماشــینآالت خــود اضافــه نمــوده تــا قســمت اصلــی از فرآینــد
تولیــد قطعاتــی ماننــد بــوژی را بهصــورت کامــل در محــل
کارخانــه انجــام دهــد .تجهیــز مذکــور یــک ماشــین Milling
 Boringبــا برنــد  SORALUCEمیباشــد کــه بــا توجــه بــه
ابعــاد کارگیــر کــم نظیــر آن ( )12*3.5*1.5mپاســخگوی طیف
گســتردهای از نیازهــا و تقاضاهــای مشــتریان در صنعــت
ریلــی و صنایــع وابســته میباشــد .مشــخصات کلیــدی ایــن
ماشــین ،شــرکت مپنــا لکوموتیــو را قــادر میســازد تــا بــه
مشــتریان بالقــوه خــود انــواع خدمــات در ایــن حــوزه بــه ویــژه
در زمینــه ماشــینکاری را عرضــه نمایــد.

مشخصات ماشین Milling Boring
12000 mm

Longitudinal traverse

1600 mm

Cross traverse

3600 mm

Vertical traverse

40 kW
1.654 Nm

Spindle motor power (S1-100% at
)continuous rating

)Maximum torque available (S1-100%

5 bar

External coolant pressure

15 bar
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Internal coolant pressure

سالن رنگ
شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا دارا بــودن دو ســالن رنــگ یکــی از مجهزتریــن سیســتم هــای
رنگــی صنعــت ریلــی کشــور را در اخیتیــار دارد .ایــن ســالن هــا شــامل کابینهــای ســند
بالســت ،کابینهــای رنــگ بــرای قطعــات بــزرگ و ســنگین و کابیــن رنــگ بــرای قطعــات و
لــوازم جانبــی و ســبکتر میباشــد .فضــای ســالن و همچنیــن داخــل کابینهــا مجهــز بــه
سیســتمهای تهویــه بــوده و ســرعت هــوا ،دمــا ،رطوبــت و فشــار نســبی داخــل کابینهــا نیــز
طــی فصــول مختلــف ،ثابــت و تحــت کنتــرل میباشــند .از آنجــا کــه براســاس اســتانداردهای
بینالمللــی ،کنتــرل پارامترهــای مذکــور در دوام و طــول عمــر رنــگ بســیار مؤثــر اســت ،ایــن
ویژگــی منحصــر بهفــرد از مهمتریــن عوامــل تضمینکننــده کیفیــت پوشــش رنــگ مــورد نیــاز
مشــتری بهشــمار مــیرود.

سالن مونتاژ
ســالن مونتــاژ مپنــا لکوموتیــو مجهــز بــه تمامــی تجهیــزات و امکانــات بــرای مونتــاژ
الکتریکــی ،مکانیکــی و همچنیــن تســت و راهانــدازی لکوموتیــو میباشــد .بهعــاوه
فعالیتهایــی نظیــر آمادهســازی و مونتــاژ زیــر سیســتمها در ایــن ســالن انجــام میشــود.
مونتــاژ بــوژی و تســت آن بــا اســتفاده از تجهیــزات پیشــرفته تســت در ایــن ســالن صــورت
گرفتــه و لکوموتیــو پــس از تکمیــل شــدن ،تحویــل واحــد کامیشــنینگ میشــود.
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سالن تست موتور دیزل سنگین
یکــی از اهــداف بلنــد مــدت در برنامــه ریــزی اســتراتژیک بخــش ریلــی گــروه مپنــا ،کســب دانــش طراحــی موتــور دیزل
و ســاخت آن مــی باشــد .پیــرو ایــن هــدف ،پــروژه امــکان ســنجی  ،طراحــی و ســاخت ســالن تســت انــواع موتــور دیــزل
در دپارتمــان مدیریــت تعمیــرات و بازســازی محصــول شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا از ابتــدای ســال 96
کلیــد خــورد و و تــا پایــان ســال  98بــه بهرهبــرداری رســید .تجهیــزات و امکانــات تســت و آزمــون در ســالن تســت موتــور
دیــزل بــه شــرح زیــر میباشــند.
•دینامومتر  Horiba – DT3600با توان تست  3600کیلووات
•اتاق کنترل
•قابلیت تست موتور دیزل EMD 645
•قابلیت تست موتور دیزل MTU 16V4000R43L
•قابلیت تست موتور دیزل RK215

مرکز تست موتور دیزلی لکوموتیو
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف توســعهای در ارائــه خدمــات تخصصــی در حــوزه تســت موتورهــای دیزلــی
لکوموتیــو ،شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا اقــدام بــه طراحــی ،تجهیــز و تاســیس مرکــز تســت موتــور دیزلــی در
محــل کارخانــه خــود نمــوده اســت .در ایــن راســتا و بــا بهرهگیــری از دانــش تخصصــی مهندســان گــروه مپنــا و اســتفاده
از خدمــات مشــاوران توانمنــد داخلــی و همچنیــن بــا بکارگیــری تجهیــزات تخصصــی همچــون دینامومتــر از برندهــای
معتبــر بیــن المللــی ،امــکان ارائــه خدمــات تخصصــی زیــر بــه صاحبــان کســب و کارهــای مرتبــط بــا موتــور دیزلــی فراهــم
شــده اســت:
•اجرای تستهای عملکردی موتورهای دیزلی ریلی بر اساس مقررات UIC
•اجرای تستهای عملکردی موتورهای دیزلی پس از تعمیرات اساسی بر اساس برنامههای تست استاندارد
•طراحی و اجرای آزمونهای توسعهای در راستای اهداف ارتقاء و بهینهسازی سیستمهای موتورهای دیزلی
•طراحــی و اجــرای آزمونهــای تخصصــی بــرای هــر یــک از زیرسیســتمهای موتــور دیزلــی همچــون سیســتم احتــراق،
هوارســانی و...
•امــکان توســعه خدمــات بــه بخــش تولیــد موتــور و تکمیــل فرایندهــای مرتبــط بــا تســت در پروژ ههــای بومیســازی
موتورهــا
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مرکز تست سیستم تهویه مطبوع HVAC
در ایــن پــروژه ایجــاد یــک مرکــز تســت بــا امکانــات تنظیــم دمــا و رطوبــت در طیفــی از شــرایط بهرهبــرداری متفــاوت موجــود
در کشــور در ســرما و گرمــا در ســایت کارخانــه لکوموتیــو مپنــا ایجــاد میگــردد .ایــن مرکــز قابلیــت تســت عملکــردی همــه نــوع
سیســتم  HVACمربــوط بــه لکوموتیــو و متــرو را خواهــد داشــت.

سالن تست و راه اندازی
بــه جهــت صح هگــذاری و انطبــاق محصــول بــا الزامــات مرتبــط بــا وســایل نقلیــه ریلــی الزم اســت تس ـتهای راه انــدازی
اســتاتیک و دینامیــک قبــل از تحویــل بــه بهرهبــردار صــورت پذیــرد .از آنجــا کــه نیازهــا و الزامــات هــر وســیله نقلیــه ریلــی منحصــر
بهفــرد میباشــد دســتورالعمل تســت و راهانــدازی آن بصــورت جدا گانــه بایــد تدویــن گــردد .شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــه پشــتوانه
دانشــی کــه در ایــن صنعــت کســب نمــوده ،نیازهــای مشــتری را بهدرســتی درک و محصــوالت را طبــق اســتانداردهای بینالمللی
(… )UIC, IEC, DIN,مــورد آزمایــش قــرار داده و نتایــج مــورد نیــاز را ثبــت و نگهــداری مینمایــد .بدیــن منظــور بخــش تســت
شهــای الکتریکــی ،مکانیکــی و پنوماتیکــی مربــوط بــه
و راهانــدازی مجهــز بــه ســالن مجــزا بــوده کــه قابلیــت انجــام تمامــی آزمای 
محصــوالت را دارا مــی باشــد .عــاوه برایــن ،ایــن خــط تســت ریلــی متصــل بــه شــبکه ریلــی کشــور دور تــا دور محیــط کارخانــه
تعبیــه شــده کــه تس ـتهای دینامیکــی و حرکتــی بــر روی آن انجــام میشــود.

ایستگاه تست باران
دســتگاه تســت بــاران بــا تعــداد  14نــازل پاشــش آب بــا فشــار بــاال قابلیــت شــبیه
ســازی بــاران مطابــق الزامــات و شــرایط تعریــف شــده در اســتانداردهای ریلــی را دارد.
ایــن ایســگاه بــه عنــوان یــک گیــت کنترلــی بــرای تســت و شناســایی نقــاط نفــوذ آب
بــه داخــل لکوموتیــو و ســایر نــاوگان ریلــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

مهندسی جوش
فرآینــد جوشــکاری یکــی از مهمتریــن فرآیندهــای ســاخت در صنعــت تولیــد لکوموتیــو میباشــد .شــرکت مپنــا لکوموتیــو
مفتخــر اســت کــه بــا پیادهســازی الزامــات اســتاندارد جوشــکاری ریلــی  EN ISO 15085کلیــۀ فرآیندهــای جوشــکاری در
ســاخت لکوموتیــو و دیگــر ســازههای فلــزی را مطابــق اســتانداردهای مذکــور انجــام دهــد .شــرکت مپنــا لکوموتیــو دارای
پرســنلی آموزشدیــده جهــت طر حریــزی ،اجــرا و نظــارت بــر عملیــات جوشــکاری میباشــد .کلیــه پرســنل ایــن واحــد پــس
از برگــزاری آزمــون مطابــق اســتاندارد  EN287تأییــد صالحیــت شــده و ایــن صالحیــت در فواصــل زمانــی کوتــاه ،مــورد بازبینــی
قــرار میگیــرد .شــرکت مپنــا لکوموتیــو دارای تیــم ناظــر تخصصــی تأییــد صالحیــت شــده از مرا کــز بینالمللــی جــوش میباشــد.
ایــن دپارتمــان شــامل ســه بخــش مهندســی ،توســعه مهارتهــای جوشــکاری و نظــارت و بازرســی میباشــد و بــا بهرهگیــری
از پرســنل توانمنــد و صالحیـتدار ،بهخوبــی کلیــه فعالیتهــای مطــرح در ایــن فرآینــد را پوشــش میدهــد.
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واحد تعمیرات و بازسازی شرکت مپنا لکوموتیو
واحــد تعمیــرات و بازســازی محصــول شــرکت مپنــا لکوموتیــو ارائــه دهنــده خدمــات ویــژه و تخصصی
بــرای تعمیــرات و نگهــداری ،اصــاح و بهروزرســانی انــواع لکوموتیــو ،ماشــینآالت راهســازی ریلــی ،وا گــن
و ســایر وســایل نقلیــه ریلــی میباشــد.
شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا اســتفاده از پرســنل متخصــص و مجــرب و نیــز تجهیــزات مناســب و دانــش
روز تعمیــرات ،آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــرکتها و مجموعههــای ریلــی در سراســر ایــران و کشــورهای
منطقــه میباشــد .ایــن واحــد از طریــق تعامــل بــا انجمنهــای تخصصــی و دانشــگاههای داخلــی ،نظیــر
انجمــن نــت ایــران ،انجمــن متخصصیــن ریلــی ،دانشــگاه تهــران و دانشــگاه صنعتــی شــریف ،ســعی در
توســعه دانــش تعمیــرات و بهروزرســانی تواناییهــای خــود دارد.
اســتفاده از پرســنل بــا دانــش فنــی بــاال در حــوزه تعمیــرات و نگهــداری ،موجــب زمــان پاســخ دهــی
ســریع ،رعایــت ســطح کیفــی بــاال در تعمیــرات شــده کــه نتیجــه آن بــرای مشــتریان ،اطمینــان از ســطح
دسترســی ( )Availabilityبــاالی وســایل نقلیــه ریلــی ،حدا کثــر ایمنــی در عملکــرد و حداقــل زمــان
توقــف بــه همــراه کاهــش هزینههــا میباشــد.

خدمات قابل ارائه توسط واحد تعمیرات و نگهداری عبارتند از:
•تعمیر و نگهداری لکوموتیو ،وا گن و سایر وسایل نقلیه ریلی
•پیادهسازی نظام جدید تعمیرات و نگهداری مبتنی بر  RCMو CBM
•تعمیرات و بازسازی بوژی مسافری ،باری و مترو و LRV
•تعمیرات و بازسازی موتور دیزل
•بازدیدهای تعمیراتی برنامهریزی شده و پیشگیرانه
•بازسازی و تعمیرات اساسی مجموعهها
•تعمیرات شاسی و بدنه لکوموتیو و سایر وسایل نقلیه ریلی
•تعمیر و جایگزینی قطعات و مجموعهها
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خدمات مشاوره برای طراحی و توسعه ناوگان ریلی
برنامــه طراحــی و توســعه محصــول شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــر اســاس دانــش فنــی
طراحــی و توســعه وســایل نقلیــه ریلــی متمرکــز اســت .ایــن شــرکت بــا هــدف دســتیابی
بــه ایــن مهــم و ایجــاد زیرســاختهای طراحــی محصــوالت جدیــد ،تعــداد قابــل
مالحظـهای از پروژههــای  R&Dدر زمینــه طراحــی وســایل نقلیــه ریلــی را ،تعریــف و اجــرا
نمــوده اســت .همچنیــن شــرکت مپنــا لکوموتیــو آمــاده ارائــه مشــاوره بــه مشــتریان خــود
در زمینــه طراحــی ،ســاخت و تولیــد انبــوه وســایط نقلیــه ریلــی و زمینههــای خــاص ذیــل
میباشــد:
•طراحــی و تحلیــل بدنــه ،ســازه زیریــن و فریــم بــوژی بــرای انــواع لکوموتیوهــا و دیگــر
وســایل نقلیــه ریلــی
•طراحــی و تحلیــل عملکــرد دینامیکــی لکوموتیوهــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای
پیشــر فته
•انتخاب اجزای اصلی مکانیکی و الکتریکی برای لکوموتیوها
•طراحــی و ســاخت تجهیــزات و لــوازم خــط تولیــد ،همچــون دســتگاههای تســت
بــوژی ،تســت سیســتمهای الکتریکــی و تجهیــزات توزیــن
•برگزاری دورههای تخصصی آموزش جوشکاری
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گواهینامههــا

و افتخــارات
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تقدیرنامه از مشتریان
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گواهینامههای سیستم کیفیت
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ISO/TS 22163 IRIS

ISO14001

33

ISO9001

ISO45000

گواهینامههای دانش فنی ساخت لکوموتیو از شرکت زیمنس
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جایزه بینالمللی کنستانتین مدیریت پروژه

گواهینامه بینالمللی تستهای استاتیک و خستگی فریم بوژی MAP24
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جایزه ملی مدیریت پروژه
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Graphic Design: Amir Khanchi
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