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شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا )مپنا لکوموتیو(

گــروه مپنــا بــا 44 شــرکت زیــر مجموعــه خــود، یکــی از  شــرکت 
کــه در حــال حاضــر  کشــور می باشــد  گروه هــای صنعتــی  بزرگتریــن 
گاز و ریلــی به عنــوان  در ســه بخــش اصلــی نیروگاهــی، نفــت و 
همچنیــن  و  دســت  در  کلیــد  پروژه هــای  اصلــی  پیمانــکار 
به عنــوان یــک ســرمایه گذار مشــغول بــه فعالیــت می باشــد. ایــن 
گردیــد  شــرکت بــا هــدف مدیریــت پروژه هــای نیروگاهــی تاســیس 
کنــون بیــش از  و از بــدو شــروع فعالیــت خــود در ســال 1371 تا
و  نمــوده  اجــرا  یــورو  بــر 32 میلیــارد  بالــغ  ارزش  بــه  پــروژه   110
بیــش از 60 نــوع محصــول متفــاوت و 85 نــوع خدمــات متنــوع 

ــرده اســت. ک ــه  ــه مشــتریان خــود ارائ مهندســی ب

بخــش حمــل و نقــل ریلــی مپنــا بــا پنــج شــرکت زیــر مجموعــه 
مپنــا،  لکوموتیــو  ســاخت  و  مهندســی  شــرکت  شــامل  خــود، 
شــرکت  مپنــا،  ریلــی  بهره بــرداری  توســعه  و  تعمیــرات  شــرکت 
احــداث و توســعه ریلــی مپنــا، شــرکت فناوری هــای ریلــی مپنــا 
و شــرکت توســعه نــاوگان ریلــی مپنــا به منظــور توســعه صنعــت 
ریلــی در ایــران و همچنیــن بــرای صــادرات تجهیــزات و خدمــات 
کشــور های همســایه و بازارهــای منطقــه تاســیس  مهندســی بــه 

شــده اســت.

گردیــد و  شــرکت مپنــا لکوموتیــو در ســال 1386 تأســیس 
فعالیــت خــود را بــا اجــرای پــروژه ســاخت 150 دســتگاه لکوموتیــو 

مســافری دیــزل الکتریــک تحــت لیســانس زیمنــس آلمــان آغــاز 

زمانبنــدی  مطابــق  پــروژه  ایــن  لکوموتیوهــای  کلیــه  نمــود. 

تعییــن شــده، تولیــد و تحویــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران 

ــد. گردی

یکـــی  بعنـــوان  لکوموتیـــو  مپنـــا  شـــرکت  حاضـــر  حـــال  در 

الکتریـــک  دیـــزل  لکوموتیوهـــای  انـــواع  ح  مطـــر ســـازندگان  از 

و  کشـــور  در  تونلـــی  و  مانـــوری  لکوموتیـــو  بـــاری،  و  مســـافری 

همچنیـــن مجـــری انـــواع پروژه هـــای حمـــل و نقـــل ریلـــی درون 

می باشـــد. )متـــرو(  شـــهری 
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 ایران سفیر 

مهندســی،  فعالیت هــای  تمامــی  ســفیر،  ایــران  لکوموتیــو  پــروژه  در 
تأمیــن و ســاخت 150 دســتگاه لکوموتیــو دیــزل الکتریــک به صــورت انتقــال 
دانــش فنــی از شــرکت زیمنــس همزمــان بــا شــروع فعالیــت شــرکت مپنــا 
گردیــد. ایــن شــرکت، تولیــد انبــوه ایــن لکوموتیــو را با اســتفاده  لکوموتیــو آغــاز 
از زنجیــره تأمینــی متشــکل از تولیدکننــدگان داخلــی و معتبــر بین المللــی، بــا 
موفقیــت بــه پایــان رســانده اســت. در ایــن پــروژه تکنولوژی هــای پیشــرفته 
در حوزه هــای جوشــکاری، ماشــینکاری، رنــگ، اندازه گیــری دقیــق، تســت 

ــت. ــده اس ــازی ش ــار و... بومی س ب

بومی سازی فرآیند های ساخت

ــه  ــروژه تولیــدی، دســتیابی ب هــدف شــرکت مپنــا لکوموتیــو در اولیــن پ
کــه بــا  ســهم 40 درصــدی از بومی ســازی فرآیند هــای ســاخت بــوده اســت 
گــروه مپنا، ســایر ســازندگان  توجــه بــه همــکاری بی نظیــر شــرکت های همــکار 
کشــور، قابلیــت بومی ســازی بــه بیــش  داخلــی و امکانــات موجــود در داخــل 

از 50 درصــد افزایــش یافــت.

مشخصات بارز لکوموتیو ایران سفیر

 	)EP( مجهز به سیستم ترمز الکترو پنوماتیکی
 	HEP گن ها با سیستم برخورداری از امکان تامین برق وا
مجهــز بــه بوژی هــای پیشــرفته بــا طراحــی ویــژه و قابلیــت دســتیابی بــه 	 

کیلومتــر بــر ســاعت کثــر ســرعت 160  حدا
برخــورداری از موتــور دیــزل پیشــرفته، مجهــز بــه سیســتم سوخت رســانی 	 

)Common Rail( ریــل مشــترک
گن هــای 	  وا بــه  دسترســی  قابلیــت  بــا  لکوموتیــو  بدنــه  ویــژه  طراحــی 

ی فر مســا
 	)MU( کثر سه لکوموتیو به یکدیگر برخورداری از امکان اتصال حدا
کارآمد چسبندگی	  کنترل  کنترلی AC-AC و  مجهز به سیستم 
 	)Speed Setting( مجهز به سیستم تثبیت سرعت
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Traction system Diesel-Electric
Diesel engine MTU 16 V 4000 R43L
Engine output power 2400 kW (@ UIC conditions)
Starting tractive effort 270 kN

Continous tractive effort 180 kN
Braking effort 115 kN
Maximum wheel output 1960 kW (@ UIC conditions)
Maximum operating speed 160 km/h

مشخصات فنی ایران سفیر
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MAP24 Freight Locomotive
Vehicle type 6-axle Diesel-Electric 

locomotive
Basic nominal weight
(fully load)

130 tons (nominal weight)
134 tons

Multiple unit 3-piece
Locomotive power 2460 kW max., (3300 HP)
Tractive power 2238 kW max.,(3000HP)
Maximum speed 105 km/h
Max. speed at acceptance 
inspection (new wheels)

115.5 km/h

Minimum continuous speed 22.7 km/hr
Maximum tractive effort 375 kN
Continues tractive effort 310 kN
Air compressor type 
(coupled to engine)

3 cylinder, 2 stage, 200 to 250 
CFM, 10 bar

Diesel engine type 645E3B (two stroke cycle)
Minimum curve negotiation 
capability (single unit)

71.9 m radius - 24° curve

Electrical voltage 74 V DC/24 V DC

MAP24 مشخصات فنی
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 )MAP24( پروژه لکوموتیو باری 3300 اسب بخار مپنا 

لکوموتیــو بــاری MAP24 بــا هــدف طراحــی، ســاخت و تولیــد لکوموتیــوی 
کشــور را تأمیــن نمایــد  کــه بتوانــد بخــش مهمــی از نیازهــای نــاوگان ریلــی  بــاری 
گردیــد. ایــن  در شــرکت مپنــا لکوموتیــو آغــاز و برنامه هــای اجرایــی آن تدویــن 
کــه بــا شــرایط آب و هوایــی ایــران  لکوموتیــو به گونــه ای طراحــی شــده اســت 
کلیــه خطــوط و نواحــی راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران  کامــًا ســازگار بــوده و در 
قابــل بهره بــرداری باشــد. ایــن لکوموتیــو بــا تــوان 3300 اســب بخــار مجهــز بــه 
یــک دســتگاه موتــور دیــزل 16 ســیلندر توربورشــارژ بــوده و یــک لکوموتیــو دیــزل 
کــه  راننــده  میــز  و  کابیــن  ســاخت  و  طراحــی  می گــردد.  محســوب  الکتریــک 
برگرفتــه از تجربــه و تخصــص تیــم مهندســی ایــن شــرکت می باشــد، بــا رعایــت 
بــرای لکوموتیــوران  را  ارگونومیــک مناســبی  اســتانداردهای مربوطــه، شــرایط 
حرارتــی  عایق هــای  از  اســتفاده  اســت.  نمــوده  فراهــم  کمک لکوموتیــوران  و 

کابیــن و نیــز نصــب سیســتم تهویــه مطبــوع  و صوتــی در جداره هــای پوششــی 
ایــن  خــاص  گی هــای  ویژ از  دمــا  تنظیــم  قابلیــت  بــا  گرمایــش(  و  )ســرمایش 
کنتــرل  کابیــن می باشــد. اســتفاده از تجهیــزات بــه روز و پیشــرفته در سیســتم 
ایــن لکوموتیــو عــاوه بــر افزایــش قابلیــت اطمینــان، موجــب افزایــش ســرعت 
قابــل  ارتقــاء  اســت.  نگهــداری شــده  و  بهبــود در ســرویس  و  در عیب یابی هــا 
توجــه در سیســتم ترمــز و مجهــز نمــودن لکوموتیــو بــه ســیلندرهای BFC و ترمــز 
پــارک، افزایــش ایمنــی ایــن لکوموتیــو را در مقایســه بــا لکوموتیوهای هــای مشــابه 
کشــور موجــب شــده اســت. ســاخت بــوژی ســه محــوره بــا  موجــود در راه آهــن 
ــر  روش ورق کاری و جوشــکاری بــه جــای اســتفاده از بــوژی ریخته گــری، عــاوه ب
بومی ســازی بــوژی، شــرایط الزم را بــرای اســتفاده از سیســتم ترمــز جدیــد فراهــم 
کلیــه نقشــه های ســاخت بیــش از 1400 نــوع قطعــه نمــوده اســت. تهیــه و تدویــن 

بــه کار  ایــن لکوموتیــو  کــه در ســاخت شاســی، بدنــه و بوژی هــا و ســایر اجــزاء 
کنتــرل،  کلیــه دســتورالعمل های مونتــاژی و مــدارک تســت و  می رونــد و تهیــه 
گســترده واحدهــای مختلــف مهندســی ایــن شــرکت  تنهــا بخشــی از عملیــات 
بــرای تولیــد لکوموتیــو MAP24 می باشــد. ایــن لکوموتیــو می توانــد به تنهایــی 
ــه هــم  ــو ب ــه صــورت اتصــال ســه لکوموتی کششــی، ب ــرای افزایــش ظرفیــت  ــا ب و ی
MAP24 تولیــد  گیــرد. ســری اول لکوموتیوهــای  )MU(، مــورد اســتفاده قــرار 

شــده در ایــن شــرکت، پــس از اخــذ تأییدیــه از شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی 
کشــور می باشــد. ــی راه آهــن  ــرداری در خطــوط اصل ــران در حــال ســیر و بهره ب ای

MAP24 دستاوردهای قابل توجه در مهندسی و ساخت لکوموتیو

کنترل	  طراحی و ساخت سیستم 
ساخت برخی از زیرسیستم ها با همکاری پیمانکاران داخلی	 
ساخت سازه اصلی و زیر سازه لکوموتیو	 
بهره گیری از سیستم ترمز الکتروپنوماتیک مدرن	 
 	UIC651 کابین راننده جدید براساس استاندارد طراحی و ساخت 
گهواره	  کامل  ساخت بوژی به روش ورق کاری و مونتاژ 
فرآیند مونتاژ سامانه های الکتریکی لکوموتیو	 
فرآیند مونتاژ تمامی سامانه های مکانیکی لکوموتیو	 
اســتاتیک، 	  تســت های  نهایــی،  بازرســی  از جملــه  آزمون هــا  تمامــی  انجــام 

محیطــی آزمون هــای  و  توزیــن 

5



MAP24 پروژه طراحی و ساخت بوژی لکوموتیو 

مپنــا  شــرکت  توســط   ،MAP24 لکوموتیــو  بــوژی  ســاخت  و  طراحــی  پــروژه 
گردیــد. فرآیندهــای طراحــی بــا همــکاری و مشــاوره  لکوموتیــو در ســال 1393 آغــاز 
کشــور ســوئیس اجــرا شــده اســت. بهینه ســازی دینامیکــی  شــرکت “PROSE” از 
 EN 14363 به منظــور بهبــود عملکــرد دینامیکــی بــوژی، بــر اســاس اســتانداردهای
گهــواره و فریــم بــوژی در شــرکت مپنــا لکوموتیو  و UIC 518، صــورت پذیرفتــه اســت. 
مطابــق اســتاندارد EN 13749 و بــا تغییــر فرآینــد ســاخت از ریختگــی بــه جوشــکاری 
طراحــی شــده اســت. ایــن بــوژی بــه صــورت یــک پلتفــرم مجــزا و مســتقل طراحــی 
گــون بــا بــار محــوری  گونا کــه در لکوموتیو هــای  شــده و دارای ایــن قابلیــت می باشــد 

گیــرد. 21.5 تــن بــا ســرعتی بالــغ بــر km/h 105 مــورد اســتفاده قــرار 
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Maximum speed 105 km/h

Axle numbers 3

Wheelbase 1689 mm and 2019 mm

Gauge 1435 mm

Wheel diameter 1016 mm

Gear ratio 62:15

MAP24 مشخصات بوژی لکوموتیو
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خ، محور و متعلقات بوژی سالن چر

خ، محــور و متعلقــات بــوژی بــا هــدف اجــرای  کشــور، پــروژه راه انــدازی ســالن تعویــض چــر پــس از مطالعــه، تحقیــق و ارزیابــی نیازهــای صنعــت ریلــی 
کار نمــود. تأمیــن تجهیــزات  خ و محــور )Wheel set( در انــواع ماشــین های ریلــی، در شــرکت مپنــا لکوموتیــو آغــاز بــه  تعمیــر اساســی مجموعــه چــر
کیفیــت مطلــوب  کشــور، اطمینــان از  ــه  ــر انتقــال دانــش نویــن تکنولوژیــک ب ــا جدیدتریــن اســتانداردهای روز، عــاوه ب ــق ب پیشــرفته ایــن پــروژه مطاب
کشــور می باشــد. اســتفاده  گامــی بــزرگ در راســتای تأمیــن نیازهــای صنعــت ریلــی  محصــول ارائــه شــده بــه نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی را تضمیــن نمــوده و 
از ایــن تجهیــز در راســتای محقــق نمــودن اهــداف تعییــن شــده در ســند چشــم انداز و مأموریــت شــرکت مپنــا لکوموتیــو در حــوزه تعمیــرات و بازســازی 

محصــول می باشــد. 

کارگاهی: تجهیزات 

 	3150KN کثر نیروی پرس ماشین هیدرولیک Wheel set press با قابلیت اعمال حدا
 	1000KN کثر نیروی پرس ماشین هیدرولیک Mobile Hydraulic Puller - Installer با قابلیت اعمال حدا
دستگاه تست اولتراسونیک محور	 
دستگاه تست ترک یابی دیسک های ترمز	 
 	Wheel set دستگاه تست مقاومت اهمی مجموعه

خدمات قابل ارائه:

گن و ماشین های ریلی	  تعمیر اساسی مجموعه Wheel set در انواع وا
گن و ماشین های ریلی	  خ در انواع وا تعویض چر
گن و ماشین های ریلی	  تعویض یاتاقان سر محور در انواع وا
 	Wheel set مرتبط با مجموعه )LCC( کاهش هزینه های چرخه عمر ارائه خدمات فنی و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه 
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کنترل سیستم 

کاهــش  کنتــرل طراحــی شــده در شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــرای لکوموتیوهــای دیــزل الکتریــک DC، ضمــن  سیســتم 
ــا به کارگیــری الگوریتم هــا و قطعــات اســتاندارد و  ــه خارجــی، ب ــا نمون قابــل ماحظــه قیمــت تمــام شــده در مقایســه ب
کنتــرل را نیــز ارتقــا بخشــیده اســت.  کیفــی محصــول سیســتم  کیفیــت و دســترس پذیری بــاال، ســطح  بــه روز، عــاوه بــر 
گی هــای  سیســتم مذکــور درحــال حاضــر بــرروی لکوموتیوهــای MAP24 نصــب و در حــال بهره بــرداری می باشــد. از ویژ
کنتــرل مپنــا لکوموتیــو قابلیــت انطبــاق و جایگزیــن نمــودن سیســتم های قدیمــی لکوتیوهــای GT26 بــا  سیســتم 
سیســتم جدیــد می باشــد. ایــن جایگزینــی مزایایــی بــرای شــرکت های مالــک لکوموتیوهــای GT26 بــه همــراه دارد؛ از 
جملــه امــکان نوســازی و به روزرســانی لکوموتیوهــای قدیمــی بــا هزینــه بــه مراتــب پاییــن )در مقایســه بــا هزینــه خریــد 
کنترل هــای قدیمــی،  لکوموتیــو جدیــد(، حــذف هزینه هــای مربــوط بــه ســرویس های دوره ای ادوات قــدرت سیســتم 
کنتــرل بــه دلیــل به کارگیــری  افزایــش طــول عمــر مفیــد موتــور دیــزل، توربــو شــارژ، موتورهــای ترکشــن و ادوات سیســتم 
کنتــرل و همچنیــن ارتقــای عملکــرد لکوموتیــو در زمینــه  الیه هــای مانیتورینــگ و حفاظــت ادوات مذکــور در سیســتم 

کشــش و بــار قابــل حمــل مــی باشــد. میــزان چســبندگی، 

کنترل مزایای سیستم 

کنتــرل بــه منظــور ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از بــروز آســیب های ناشــی از خطاهــای 	  کلیــه الیه هــای سیســتم 
انســانی )لکوموتیــوران( بصــورت Fail Safe طراحــی شــده اســت.

بوردهــای 	  بومی ســازی  بــه  توجــه  بــا  خارجــی  مشــابه  کیفیــت  بــا  یدکــی  قطعــات  بــه  ارزان  و  آســان  دسترســی 
خارجــی شــرکت های  بــه  وابســتگی  عــدم  و  قــدرت  الکترونیــک  مدارهــای  و  الکترونیکــی 

کلیه پارامترهای لکوموتیو در حین بهره برداری جهت پایش سیستم	  ثبت و ذخیره سازی 
 	Real time بهینه سازی ضریب چسبندگی بصورت
ارتقای ضریب چسبندگی به میزان %31/6	 
گن های قطار و اعمال ترمز اضطراری	  گسیختگی وا تشخیص 
قیمت تمام شده رقابتی در مقایسه با مجموعه های مشابه خارجی	 

کنترل لکوموتیو دیزل - الکتریک  طراحی و ساخت سیستم 

کنتــرل  )واحــد   CCU اصلــی؛  بخــش  دو  دارای  لکوموتیــو  کنتــرل  سیســتم 
کنترلــی  ســیگنال های  تمامــی  کنتــرل  و  هماهنگ ســازی  وظیفــه  کــه  مرکــزی( 
کشــش(  کنتــرل  مربــوط بــه ماژول هــای لکوموتیــو را بــر عهــده دارد وTCU )واحــد 
کننــده سیســتم رانــش لکوموتیــو می باشــد. از مزایــای سیســتم  کنتــرل  به عنــوان 
در  کمتــر  هزینــه  بــه  می تــوان  لکوموتیــو  مپنــا  شــرکت  در  شــده  طراحــی  کنتــرل 
مقایســه بــا نمونــه مشــابه خارجــی، مطابقــت بــا اســتانداردهای ریلــی مــورد نیــاز، 
الیه هــا،  تمامــی  در   Fail-Safe عملکــرد  دنیــا،  روز  الگوریتم هــای  پیاده ســازی 
قابلیــت تطابــق و بهینه ســازی ســخت افزار و نرم افــزار بــر اســاس الزامــات مختلــف، 
کنترلــی، عــدم وابســتگی  قابلیــت ذخیره ســازی و مانیتورینــگ تمــام پارامترهــای 
بــرای  بــودن ســامانه تســت  انتخــاب تجهیــزات، در دســترس  بــه  کل سیســتم 
تســت هرگونــه تغییــرات قبــل از نصــب روی لکوموتیــو و مشــخصه های قابلیــت 
اطمینــان بــرای یکپارچه ســازی مناســب )Integration( اشــاره نمــود. سیســتم 
ــت. ــده اس ــی ش ــو طراح ــا لکوموتی ــرکت مپن ــل در ش کام ــورت  ــرل MAP24 بص کنت
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) HVAC( سیستم تهویه مطبوع

کارشناســی  کویل هــای مســی و توانمنــدی تیــم  بــا توجــه بــه توانمنــدی شــرکت های داخلــی در ســاخت 
کنتــرل، طراحــی و ســاخت سیســتم تهویــه مطبــوع  ایــن شــرکت در طراحــی و پیاده ســازی سیســتم بــرق و 
ــرار  ــو ق ــا لکوموتی ــرکت مپن کار ش ــتور  ــاری در دس ــای ب ــه در لکوموتیو ه ــن مجموع ــازی ای ــتای بومی س در راس
کاری لکوموتیــو، تــوان سرمایشــی و  گرفــت. در ســاخت ایــن ســامانه مشــخصات فنــی مطلــوب از لحــاظ ولتــاژ 

گرفتــه اســت. گابــاری( مــد نظــر قــرار  گرمایشــی مــورد نیــاز و محدودیــت ابعــاد )بــا توجــه بــه محدودیــت 

مزایای سیستم تهویه مطبوع

ارائه سیستم یکپارچه HVAC  با تمامی تجهیزات	 
گرمایش در داخل ماژول	  تجمیع سیستم سرمایش و 
کنترل لکوموتیو	  کنترل HVAC با پنل  مشترک بودن پنل 
کثر توان داخلی در تأمین تجهیزات	  استفاده از حدا

General Specification:
Model MComfort
Supply voltage 68 VDC
Max current consumption 95 A
Dimension 2300mm * 900mm * 281mm

Weight 200 Kg
Control panel Touch Screen HMI
Communication Modbus

Cooling Mode:
Refrigerant R134a
Cooling capacity 24000 BTU/hr (7 kW)
Cab air flow range 400 to 856 CFM - (680 m3/h to 1450 m3/h) Adjustable
External relative humidity: 60% - (Range: 0 to 85%)

External DBT (Dry Bulb Temperature) 50°C
Internal relative humidity 40%
Internal DBT (Dry Bulb Temperature) 26°C

Heating Mode:
Heating capacity 6 kW

مشخصات فنی
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 MAPNATL لکوموتیوهای تونلی 

بــرای جابه جایــی  بــاال  کشــش  لکوموتیوهــای تونلــی جهــت تأمیــن نیــروی 
آب  انتقــال  و  متــرو  تونل هــای  ســاخت  در  تجهیــزات  و  مــواد  حمــل  گن هــای  وا
کــه بیشــترین شــیب  مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد. در مقایســه بــا خطــوط راه آهــن 
بــه مســیر  شــیب  متــرو  تونل هــای  خطــوط  در  اســت،   ؉30 بــه  محــدود   مســیر 
55 ؉ می رســد و در نتیجــه از نقطــه نظــر طراحــی ایــن لکوموتیوهــا از دو جنبــه 
کشــش و نیــروی ترمــزی از شــرایط ویــژه ای برخــوردار می باشــند.  تامیــن نیــروی 
ــه محدودیتهــای فضایــی داخــل تونــل،  ــا توجــه ب ــه لحــاظ ابعــادی، ب همچنیــن ب
کــه امــکان ســیر بــدون  کوچــک طراحــی شــده  لکوموتیــو می  بایســت بــا ابعــادی 
گــردد.  فراهــم  تــا 40 متــر شــعاعی  تونــل و در قوســهای  بــا دیواره هــای  برخــورد 
کارشناســان مهندســی شــرکت  ــده اولیــه  ــا ای ــی ب ــو تونل طراحــی و ســاخت لکوموتی
گرفــت و  مپنــا لکوموتیــو و بــه دنبــال اعــام نیــاز مشــتریان ایــن لکوموتیــو شــکل 
ــایان  ــید. ش ــان رس ــرکت به پای ــت در ش ــا موفقی ــرداری آن ب ــت و بهره ب ــی، تس طراح
گردیــده  ــد مپنــا ثبــت اختــراع  ــا برن کنتــرل ایــن لکوموتیوهــا ب ــر اســت، سیســتم  ذک
کاربــرد  اســت. ایــن لکوموتیوهــا عــاوه بــر خطــوط متــرو در تونل هــای انتقــال آب نیــز 

ــد.  دارن

لکوموتیو هــای تونلــی MAPNATL بــر اســاس نــوع سیســتم انتقــال قــدرت 
در دو دســته هیــدرو اســتاتیک و هیــدرو دینامیــک طراحــی و تولیــد می  شــوند. 
کنــون لکوموتیوهــای تولیــدی ایــن شــرکت در حــال بهره بــرداری در تونل هــای  هم ا

ــز و مشــهد هســتند. متــروی شــهرهای تبری
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Title Locomotive Type
Locomotive Name MapnaTL25-HS MapnaTL45-HS MapnaTL45-HD

Power transmission Diesel Hydraulic – Hydro-Static
Engine - HydroPump - Hydro Motor- 
Reduction Gearbox-Drive Axle - wheels

Diesel Hydraulic – Hydro-
Dynamic
Engine - Torque Converter 
- Powershift Transmission - 
Drive Axle - wheels

Weight / axle load 25 tons / 12.5 tons 45 tons / 22.5 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 40 km/h

Length 8200 mm 9125 mm 9100 mm

width 1500 mm 1600 mm

Height 2100 mm 2300 mm 2360 mm

Power transmission type Tandem Hydro pumps for hydromotrs 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

MAPNATL45 مشخصات لکوموتیوهای تونلی
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گن باری  پروژه طراحی و ساخت وا

گن هــا  ــوع وا کــه در حمــل و نقــل ریلــی جابجــا می شــوند، طراحــی و ســاخت ایــن ن کاالهایــی  ــه تنــوع  ــا توجــه ب ب
از نظــر شــکل ظاهــری و مشــخصات فنــی متفــاوت می باشــد. در حــال حاضــر توانمنــدی طراحــی و ســاخت انــواع 
کفــی دو  گــن  گردیــده و یــک نمونــه وا گن هــای بــاری مــورد نیــاز مشــتریان داخلــی در شــرکت مپنــا لکوموتیــو ایجــاد  وا
کانتینــر 20 فــوت مکعــب  کانتینــر 20 فــوت مکعــب و یــا یــک  کانتینــر 40 فــوت مکعــب، دو  محــوره قــادر بــه حمــل یــک 

ســاخته شــده اســت.

Wagon gauge UIC 505
Track gauge 1435 mm
Number of axle 2
Wagon empty weight 11.6 tons ±3% 

Max. axle load (ton) 22.5 tons
Max. carrying capacity 33.4 tons
Max. service speed Loaded 100 km/h – Empty 120 km/h
Wagon length (coupler to coupler) 13840 mm
Axle base 9000 mm
Containers arrangement 120×ft, 140×ft, 220×ft
Wagon width   2570 mm
Coupler type SA3
Coupler height from rail level mm1045+5

-10

Top of wagon height from rail level 1255 mm
Brake system type MTZ-Transmash 483A-03
Hand brake type Side Screw on Both Side
Spring type 5-Layer Parabolic Spring
New wheel diameter 920 mm
Min. curve radius at workshop 80 m
Min. curve radius at main-line 150 m

گن باری دو محوره مشخصات وا
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)MAP28( پروژه لکوموتیو باری سنگین 4000 اسب بخار مپنا 

شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا هــدف افــزودن لکوموتیــو بــاری ســنگین بــه ســبد محصــوالت 
ــا راه  کشــور و پیــرو توافــق ب ــازار ریلــی  خــود و پاســخگویی مناســب بــه تقاضــای ایــن بخــش در ب
آهــن جمهــوری اســامی ایــران اقــدام بــه تعریــف پــروژه طراحــی و ســاخت 110 دســتگاه لکوموتیــو 
بــاری بــا تــوان 4000 اســب بخــار نمــوده اســت. در ایــن پــروژه بــا عنایــت بــه اهمیــت صحه گــذاری 
آزمایشــگاه های  از  بهره گیــری  لکوموتیــو،  تســت  و  ســاخت  مهندســی،  طراحــی،  فرآیندهــای 
کار  کلیــدی در دســتور  معتبــر و مشــاورین صاحب نظــر اروپایــی به عنــوان یکــی از فعالیت هــای 

گرفتــه اســت. تیــم مجــری قــرار 

ح اهداف اصلی طر

کشور و منطقه	  پاسخگویی به نیازهای آتی بازار لکوموتیوهای باری در 
گــروه مپنــا بــرای ارائــه محصــول لکوموتیــو بــاری 	  تحقــق هــر چــه بیشــتر شــعار خودبــاوری در 

ســنگین بــا برنــد داخلــی
افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت مپنا لکوموتیو در صنعت ساخت ناوگان ریلی	 
 	)NPD( توسعه دانش فنی طراحی و ساخت ناوگان ریلی به روش توسعه محصول جدید
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 پروژه مونوریل

پــروژه مونوریــل توســط شــهرداری شــهر قــم، جهــت ارائــه خدمــات بــه سیســتم حمــل و 
گردیــد. شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا همــکاری یــک شــرکت اروپایــی  نقــل درون شــهری تعریــف 
کــه در فــاز اول پــروژه، دو  گرفــت  گــن ایــن پــروژه را به عهــده  مســئولیت تأمیــن 20 دســتگاه وا
گردیــد. فعالیت هــای تکمیلــی جهــت ســاخت  گــن بازســازی شــده و تحویــل مشــتری  دســتگاه وا

ــد. ــد ش ــام خواه ــرکت انج ــن ش ــده در ای ــای باقیمان گن ه ــد وا و تولی

)MAP28( گی های خاص لکوموتیو باری سنگین 4000 اسب بخار مپنا ویژ

کشش پیوسته باال )kN 400( و توانایی حمل بار با ظرفیت باال	  قدرت و نیروی 
 	Common Rail استفاده از موتور دیزل با تکنولوژی
منطبــق بــر اســتانداردهای زیســت محیطــی اروپــا TSI Noise 2014, Euro Stage IIIA و طراحــی 	 

Fire Safety شــده براســاس جدیدتریــن اســتاندارد ایمنــی اروپــا
 	)MENA( قابلیت بهره برداری در بدترین شرایط آب و هوایی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
 	)120 Km/h( کشور باالترین سرعت بهره برداری لکوموتیو باری در 
 	)EN15227( طراحی شده بر اساس آخرین استاندارد تصادم پذیری
کابین راننده با طراحی ارگونومیک و مطابق با استانداردهای روز اروپایی	  مجهز به 

Height 3.6 m

Width 3 m

Number of cars per train 2 to 8 cars

Length of train Min, 26 m to Max, 104 m

Capacity 380 to 1640 persons

Automatic drive-less operation (optional)

Max transport capacity up to 53.000 pph

گن های مونوریل  مشخصات وا

MAP28 Freight Locomotive
Maximum operational speed 120 km/h
Wheel set arrangement Co'Co'
Height 4250 mm
Width 2940 mm

Length over bumpers 22500 mm
Track gauge 1435 mm
Max. weight (full) 138 tons
Operating weight (2/3 consumables) 135 tons
Axle load 23 tons
Max. starting tractive effort 500 kN
Max. continuous tractive effort 400 kN
Wheel diameter (new/worn) 1100/1020 mm

MAP28 مشخصات فنی
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GT26CW-3 بازسازی لکوموتیو 

بــه منظــور  بخــار  اســب   3000 تــوان  بــا  الکتریــک  دیــزل  لکوموتیــو  نــوع  یــک   GT26CW-3 لکوموتیــو 
بهره بــرداری در صنعــت ریلــی  می باشــد. ایــن لکوموتیــو بــه یــک موتــور دیــزل توربوشــارژی 16 ســیلندر مجهــز 
کزیمــم دور 904 دور بــر دقیقــه تــوان 3000 اســب بخــار را تولیــد می کنــد. ژنراتــور اصلــی تعبیــه  کــه در ما اســت 
شــده بــر روی لکوموتیــو، تــوان مکانیکــی تولیــدی موتــور دیــزل را بــه تــوان الکتریکــی متنــاوب تبدیــل می کنــد 
کــه ایــن تــوان متنــاوب نیــز بــه نوبــه خــود از طریــق یکسوســاز بــه تــوان الکتریکــی DC بــرای اســتفاده در موتــور 

DC ســری تبدیــل مــی شــود.

ترمــز  سیســتم   ،MEP میکروپروسســوری  کنتــرل  سیســتم  یــک  بــه  شــده  بازســازی  لکوموتیوهــای 
بــا ایــن تغییــرات بتوانــد امکانــات  تــا  EP و میــز راننــده ارگونومیــک مجهــز شــده اســت  الکتروپنوماتیکــی 
کاربــری مناســب لکوموتیــو در شــرایط بهره بــرداری ایــران را فراهــم آورد. در ایــن پــروژه  مناســب تری بــرای 
ــا اســتانداردهای بین المللــی نظیــر UIC651 مطابــق باشــد؛  کابیــن لکوموتیــوران ب ــا طراحــی  گردیــد ت تــاش 

کابیــن لکوموتیــوران طراحــی شــده، بــه روز و بــا قابلیــت بهره بــرداری آســان می باشــد. بنابرایــن 
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MAP Metro پروژه طراحی و ساخت قطار مترو با برند مپنا 

گــن مترو، شــرکت مپنــا لکوموتیو  کشــور بــه وا کان شــهرهای  بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم 
گن هــای متــرو خودکششــی و حومــه ای از وزارت  بــا اخــذ پروانــه بهره بــرداری و تولیــد وا
کار  صنعــت معــدن تجــارت، پــروژه طراحــی و بومی ســازی قطارهــای متــرو در دســتور 
کثــری از توانمندی  گرفــت. هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، اســتفاده حدا ایــن شــرکت قــرار 
کارشناســان و ســازندگان داخلــی و همچنیــن ایجــاد نوعــی زنجیــره تأمیــن مناســب 
می باشــد. در ایــن پــروژه، شــرکت های معتبــر خارجــی به عنــوان مشــاور و همــکار بــا 
کشــور، عاوه بــر  کــرد. بــا اجــرای ایــن پــروژه در  شــرکت مپنــا لکوموتیــو همــکاری خواهنــد 
کشــور بــه  کلیــه ظرفیت هــای بالقــوه ســازندگان داخلــی، وابســتگی  کامــل از  اســتفاده 

کاهــش خواهــد یافــت. ایــن محصــول اســتراتژیک، به میــزان قابــل توجهــی 

و  ایــران  اســامی  جمهــوری  راه آهــن  مبــرم  نیــاز  بــه  توجــه  بــا 
کارخانه هــای تولیــد فــوالد  کارخانه هــای متصــل بــه شــبکه ریلــی )از قبیــل 
و ســیمان و...( بــه لکوموتیــو مانــوری، شــرکت مپنالکوموتیــو مبــادرت بــه 
تعریــف پــروژه طراحــی، مهندســی و نمونه ســازی بنــام »پــروژه طراحــی 
به منظــور  اســت.  نمــوده  مپنــا«  برنــد  بــا  مانــوری  لکوموتیــو  و ســاخت 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــی و مهندس ــوری، طراح ــو مان ــد لکوموتی ــازی تولی بومی س
کارشناســان داخلــی صــورت می پذیــرد. در ایــن راســتا  ــوان  ــر ت ــا تکیــه ب ب
گرفتــه اســت و شــرکت  کراتــی بــا شــرکت ها و مشــتریان بالقــوه صــورت  مذا

مپنــا در حــال اتمــام طراحــی مفهومــی پــروژه می باشــد.

MAP12 پروژه طراحی و ساخت لکوموتیو مانوری با برند مپنا 

Gauge 1435 mm

Axle load ~14 tons

Number of cars 3 cars (Can be developed to 
8 cars)

Train configuration  (MC-T-MC)

Car length ~20 m 

Car width ~2.6 m

Max. operation speed ~80 km/h

Max. design speed ~90 km/h

Max. acceleration (from 0-40 
km/h)

~1.1  m/s2

Max. emergency acceleration ~1.2 m/s2

Power supply Via third rail (750 VDC)

Propulsion system Modern design and capability 
passing maximum  slope 5%

Bogie system Modern design and capability 
of passing 90 m curve radius

Type of carbody TBD

Type of coupling Semi-automatic at the head 
cars and Semi-permeant at 
middle cars

MAP Metro مشخصات قطار مترو

Locomotive type 4-axle diesel-electric locomotive for shunting 

Axle arrangement Bo-Bo 

Engine Diesel Engine – 1400 kW

Max. output (on 
wheel) 

880 kW (at UIC conditions), only auxiliary 
consumers necessary for traction

Track gauge 1435 mm 

Wheel diameter 
new/worn 

1000/920 mm 

Basic nominal 
weight (fully load) 

Max. 85.5 tons with 2/3 consumables; weight 
distribution and tolerances according EN15528. 

Nominal axle load 21.375 tons

Multiple unit 3

Maximum 
operating speed 

100 km/h 

Minimum 
continues speed

11 km/hr. 

Max. starting 
tractive effort 

290 kN 

Max. continues 
tractive effort 

260 kN 

Braking 
equipment 

Electrical rheostatic brake 
Automatic, two-stage air brake 
Supplementary locomotive air brake 
Spring loaded parking brake acting on four axles 
Wheel tread brakes unit 
Pneumatic wheel-slide protection

Minimum curve 
radius 

Vertical convex curve radius: greater than 250 m
Vertical Concave curve radius: greater than 300 m
Min. curve radius at main line: 190m
Min. curve radius at maintenance depot: 80m

Electrical voltage 3 Phase 400 V AC - 50HZ

MAP12 مشخصات لکوموتیو مانوری
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 لکوموتیو برقی

کیلومتــر به عنــوان یکــی از  احــداث و توســعه شــبکه راه آهــن برقــی بــه میــزان 6 هــزار 
ــن  ــرکت راه آه ــاس ش ــن اس ــر همی ــت و ب ــده اس گردی ــن  ــداز 1404 تعیی ــم ان ــند چش ــداف س اه
کار خــود قــرار  جمهــوری اســامی ایــران، برقی ســازی خــط تهــران - مشــهد را در دســتور 
کــردن حمــل و نقــل ریلــی  ــر  داده اســت. یکــی از اهــداف احــداث خطــوط برقــی، اقتصادی ت
کــردن خطــوط ریلــی، ضمــن تبدیــل راه آهــن ســنتی بــه راه آهــن پیشــرفته،  می باشــد. بــا برقــی 
کاهــش مصــرف ســوخت، افزایــش ســرعت ســیر قطــار هــا،  می توانیــم از مزایایــی همچــون 
کاهــش اشــغال  کاهــش تولیــد آلودگــی صوتــی،  کاهــش تولیــد آالینده هــای زیســت محیطــی و 
کــردن راه آهــن و  کلــی برقــی  گردیــد. بطــور  خطــوط توســط قطارهــای بــاری و غیــره بهره منــد 

به کارگیــری لکوموتیوهــای برقــی دارای مزایــای فراوانــی  می باشــد:

افزایش ظرفیت شبکه ریلی 	 
افزایش سرعت متوسط قطارها	 
گن در قطار مسافری	  افزایش تعداد وا
گن	  افزایش سیر ساالنه لکوموتیو و وا
گن های مسافری	  کاهش تاخیر وا
کاهش آلودگی های صوتی و زیست محیطی به ویژه در مناطق مسکونی شهرها	 
کاهش هزینه نگهداری لکوموتیو	 
طول عمر باالتر لکوموتیوهای برقی	 
کمتر	  نیاز به تعداد لکوموتیو برقی 
امکان بازیافت و صرفه جویی انرژی	 
گرما	  عدم افت توان لکوموتیو در ارتفاعات و 
کاهش وابستگی به موتورهای دیزلی سنگین	 

در راســتای تحقــق ایــن اهــداف، شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا، به عنــوان 
ــا شــرکت های معتبــر جهــت انتقــال  کــره ب کشــور اقــدام بــه مذا ــاوگان ریلــی  برتریــن ســازنده ن
تکنولــوژی بــرای ســاخت 70 دســتگاه لکوموتیــو برقــی نمــوده و بومی ســازی ایــن محصــول را 

در برنامه هــای اســتراتژیک خــود قــرار داده اســت.

 اتوبوس باتری شارژی مپنا

کشــور هــر روزه بــا معضــات جــدی از جملــه مشــکات ناشــی  کان شــهرهای 
از آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی مواجــه می باشــند. ایــن آلودگی هــا از ســال ها 
از  بــه یکــی  بــه روز افزایــش یافتــه و در حــال حاضــر  پیــش شــروع شــده و روز 
گلوگاه هــای زیســت بــوم شــهری تبدیــل شــده اســت. در حــال حاضــر شــرکت 
مپنــا لکوموتیــو جهــت رفــع بخشــی از ایــن مشــکات، پــروژه طراحــی و ســاخت 
را  فناوری هــای جهانــی می باشــد،  به روزتریــن  از  کــه  باتــری شــارژی  اتوبــوس 
بــرای جایگزینــی اتوبوس هــای دیزلــی فعلــی در دســت اقــدام دارد. مهمتریــن 
کاهــش  گی هــای ایــن نســل از اتوبوس هــا عــدم نیــاز بــه شــبکه بــرق باالســری،  ویژ
کاهــش مصــرف لنــت  مصــرف انــرژی، قابلیــت بازیابــی انــرژی ترمــزی و در نتیجــه 
و آلودگی هــای زیســت محیطــی آن، قابلیــت اتصــال بــه شــبکه شــهر هوشــمند 
گی هــای بــه روز دیگــر می باشــد. بــا توجــه بــه دیگــر حوزه هــای  و بســیاری ویژ

کــه شــرکت مپنــا لکوموتیــو در آن هــا  حمــل و نقــل 
فعالیــت جــدی دارد، اضافــه شــدن اتوبــوس 
زنجیــره  تکمیــل  امــکان  شــارژی،  باتــری 
را  کشــور  شــهرهای  کان  نقــل  و  حمــل 

فراهــم مــی آورد.
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زیرســاخت های تولیــد،

توانمندی هــا و خدمــات
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 سالن ساخت و تولید 

کــه از طریــق فرآینــد جوشــکاری در ایســتگاه های مختلــف ایــن ســالن ســاخته می شــوند. در فرآینــد تولیــد، تجهیزاتــی نظیــر انــواع  شاســی، بدنــه و مجموعه هــای اصلــی بدنــه لکوموتیــو تمامــًا قطعــات و ســازه های فلــزی می باشــند 
که مجهز به انواع ابزار ها و امکانات خاص می باشد. جیگ و فیکسچر، جرثقیل، دستگاه های جوش و غیره استفاده می شود. خط تولید فریم بوژی یکی از مهم ترین بخش های سالن بدنه سازی است 
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 دستگاه تست بوژی

کشــور ســوئیس( از پیشــرفته ترین تجهیــزات مــورد اســتفاده در  ایــن دســتگاه بــا برنــد NENCKI )ســاخت 
تســت انــواع بــوژی بــا دقــت بســیار بــاال اســت. دســتگاه تســت بارگــذاری بــوژی به صــورت ویــژه جهــت تســت 
گیج هــای مختلــف  ــا  ــواع بوژی هــای دو محــوره و ســه محــوره ب ــه ان ــوط ب کلیــه پارامترهــای مرب و اندازه گیــری 
گی هــای  از ویژ مــورد اســتفاده در وســایل نقلیــه ریلــی طراحــی شــده اســت و قابلیــت برنامه ریــزی تســت 

برجســته آن می باشــد.

 ایستگاه تولید بوژی

بخشــی  لکوموتیــو  فلــزی  ســازه  قســمت  حســاس ترین  و  مهم تریــن  به عنــوان  بــوژی،  تولیــد  ایســتگاه 
از فعالیت هــای ســالن تولیــد را به خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن ایســتگاه قطعــات و مجموعه هــای 
متعلــق بــه بــوژی پــس از طــی فرآینــد دقیــق جوشــکاری بــر روی فیکســچر اصلــی )مــادر( به صــورت خال جــوش، 
مونتــاژ و ســپس فرآینــد جوشــکاری بــا اســتفاده از تجهیــزات مســتقر در ایــن ایســتگاه تکمیــل می گــردد. در 
ــه فرآینــد  کــه محصــول نهایــی بــدون نیــاز ب ــوژی، جوشــکاری و ترتیــب آن به صورتــی انجــام می شــود  تولیــد ب
کارگاه ماشــین کاری تحویــل می گــردد. در حــال حاضــر،  عملیــات حرارتــی )جهــت تاب گیــری( مســتقیمًا بــه 
کشــور را در مجموعــه خــود  شــرکت مپنــا لکوموتیــو توانمنــدی تولیــد انــواع بوژی هــای مــورد نیــاز صنایــع ریلــی 

فراهــم نمــوده اســت.

STM-250 دستگاه 25 تن تست فنر 

ــدل  ــا م ــو مپن ــاخت لکوموتی ــی و س ــرکت مهندس ــر ش ــت فن ــتگاه تس دس
STM-250 بــوده و ســاخت شــرکت ســنتام می باشــد، ایــن دســتگاه توانایــی 
تســت انــواع فنرهــای موجــود در صنعــت ریلــی را دارد. ســایر قابلیت هــای 

ح ذیــل اســت: دســتگاه به شــر

عملکرد سرووالکتریکال	 
قابلیت تست انواع فنرهای سنگین و سبک موجود در صنعت ریلی	 
کامپیوتــری و مجهــز بــه نرم افــزاری قدرتمنــد بــا قابلیــت تعریــف 	  تمامــًا 

تســت مختلــف روش هــای 
کشــش و تســت مــواد اولیــه یــا محصــول نهایــی 	  قابلیــت اتصــال فک هــای 

کامپوزیــت، الســتیک، پاســتیک، فنــر،  بــا مــواد مختلــف نظیــر؛ فــوالد، 
ــه و ... لول
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 سالن رنگ

کشــور می باشــد. ایــن  شــرکت مپنــا لکوموتیــو دارای یکــی از مجهزتریــن ســالن های رنــگ صنعــت ریلــی 
کابیــن رنــگ  کابین هــای رنــگ بــرای قطعــات بــزرگ و ســنگین و  کابین هــای ســند باســت،  ســالن شــامل 
کابین هــا مجهــز بــه  بــرای قطعــات و لــوازم جانبــی و ســبک تر می باشــد. فضــای ســالن و همچنیــن داخــل 
کابین هــا نیــز طــی فصــول  سیســتم های تهویــه بــوده و ســرعت هــوا، دمــا، رطوبــت و فشــار نســبی داخــل 
کنتــرل  بین المللــی،  اســتانداردهای  براســاس  کــه  آنجــا  از  می باشــند.  کنتــرل  تحــت  و  ثابــت  مختلــف، 
گــی منحصــر به فــرد از مهم تریــن  ــر اســت، ایــن ویژ ــور در دوام و طــول عمــر رنــگ بســیار مؤث پارامترهــای مذک

کیفیــت پوشــش رنــگ مــورد نیــاز مشــتری به شــمار مــی رود. عوامــل تضمین کننــده 

 مهندسی جوش

فرآینــد جوشــکاری یکــی از مهم تریــن فرآیندهــای ســاخت در صنعــت تولیــد لکوموتیــو می باشــد. شــرکت 
کلیــۀ   EN ISO 15085 کــه بــا پیاده ســازی الزامــات اســتاندارد جوشــکاری ریلــی مپنــا لکوموتیــو مفتخــر اســت 
فرآیندهــای جوشــکاری در ســاخت لکوموتیــو و دیگــر ســازه های فلــزی را مطابــق اســتانداردهای مذکــور 
ح ریــزی، اجــرا و نظــارت بــر  انجــام دهــد. شــرکت مپنــا لکوموتیــو دارای پرســنلی آموزش دیــده جهــت طر
 EN287 کلیــه پرســنل ایــن واحــد پــس از برگــزاری آزمــون مطابــق اســتاندارد عملیــات جوشــکاری می باشــد. 
کوتــاه، مــورد بازبینــی قــرار می گیــرد. شــرکت مپنــا  تأییــد صاحیــت شــده و ایــن صاحیــت در فواصــل زمانــی 

ــز بین المللــی جــوش می باشــد. ک لکوموتیــو دارای تیــم ناظــر تخصصــی تأییــد صاحیــت شــده از مرا

ایــن دپارتمــان شــامل ســه بخــش مهندســی، توســعه مهارت هــای جوشــکاری و نظــارت و بازرســی 
ح در ایــن  کلیــه فعالیت هــای مطــر می باشــد و بــا بهره گیــری از پرســنل توانمنــد و صاحیــت دار، به خوبــی 

فرآینــد را پوشــش می دهــد.
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 سالن مونتاژ 

ســالن مونتــاژ مپنــا لکوموتیــو مجهــز بــه تمامــی تجهیــزات و امکانــات بــرای مونتــاژ الکتریکــی، مکانیکــی و همچنیــن تســت و راه انــدازی لکوموتیــو می باشــد. 
ــزات پیشــرفته  ــتفاده از تجهی ــا اس ــوژی و تســت آن ب ــاژ ب ــود. مونت ــام می ش ــالن انج ــتم ها در ایــن س ــر سیس ــاژ زی ــازی و مونت ــر آماده س ــاوه فعالیت هایــی نظی به ع

کامیشــنینگ می شــود. گرفتــه و لکوموتیــو پــس از تکمیــل شــدن، تحویــل واحــد  تســت در ایــن ســالن صــورت 

 مرکز تست موتور دیزلی لکوموتیو 

در راســتای دســتیابی بــه اهــداف توســعه ای در ارائــه خدمــات تخصصــی در حــوزه تســت موتورهــای دیزلــی لکوموتیــو، شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو 
ــی  ــش تخصص ــری از دان ــا بهره گی ــتا و ب ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــود نم ــه خ کارخان ــل  ــی در مح ــور دیزل ــت موت ــز تس ــیس مرک ــز و تاس ــی، تجهی ــه طراح ــدام ب ــا اق مپن
گــروه مپنــا و اســتفاده از خدمــات مشــاوران توانمنــد داخلــی و همچنیــن بــا بکارگیــری تجهیــزات تخصصــی همچــون دینامومتــر از برندهــای معتبــر بیــن  مهندســان 

کارهــای مرتبــط بــا موتــور دیزلــی فراهــم شــده اســت: کســب و  المللــی، امــکان ارائــه خدمــات تخصصــی زیــر بــه صاحبــان 

 	UIC اجرای تست های عملکردی موتورهای دیزلی ریلی بر اساس مقررات
اجرای تست های عملکردی موتورهای دیزلی پس از تعمیرات اساسی بر اساس برنامه های تست استاندارد	 
طراحی و اجرای آزمون های توسعه ای در راستای اهداف ارتقاء و بهینه سازی سیستم های موتورهای دیزلی	 
طراحی و اجرای آزمون های تخصصی برای هر یک از زیرسیستم های موتور دیزلی همچون سیستم احتراق، هوارسانی و...	 
امکان توسعه خدمات به بخش تولید موتور و تکمیل فرایندهای مرتبط با تست در پروژه های بومی سازی موتورها	 

 تست و راه اندازی

بــه جهــت صحه گــذاری و انطبــاق محصــول بــا الزامــات مرتبــط بــا وســایل نقلیــه ریلــی الزم اســت تســت های راه انــدازی اســتاتیک و دینامیــک قبــل از تحویــل 
گانــه  کــه نیازهــا و الزامــات هــر وســیله نقلیــه ریلــی منحصــر به فــرد می باشــد دســتورالعمل تســت و راه انــدازی آن بصــورت جدا بــه بهره بــردار صــورت پذیــرد. از آنجــا 
کســب نمــوده، نیازهــای مشــتری را به درســتی درک و محصــوالت را طبــق  کــه در ایــن صنعــت  ــه پشــتوانه دانشــی  ــردد. شــرکت مپنــا لکوموتیــو ب گ ــد تدویــن  بای
اســتانداردهای بین المللــی )…,UIC, IEC, DIN( مــورد آزمایــش قــرار داده و نتایــج مــورد نیــاز را ثبــت و نگهــداری می نمایــد. بدیــن منظــور بخــش تســت و 
کــه قابلیــت انجــام تمامــی آزمایش هــای الکتریکــی، مکانیکــی و پنوماتیکــی مربــوط بــه محصــوالت را دارا مــی باشــد. عــاوه  راه انــدازی مجهــز بــه ســالن مجــزا بــوده 
کــه تســت های دینامیکــی و حرکتــی بــر روی آن انجــام می شــود.  کارخانــه تعبیــه شــده  کشــور دور تــا دور محیــط  برایــن، ایــن خــط تســت ریلــی متصــل بــه شــبکه ریلــی 

 سیستم توزین

کارخانــه Sartorius آلمــان  خ، 8 عــدد لــود ســل 12.5 تنــی ســاخت  سیســتم توزیــن وزن نــاوگان ریلــی متشــکل از دو عــدد پلتفــرم اندازه گیــری وزن بــرای هــر چــر
 Epsonکامپیوتــر و پرینتــر، یــک دســتگاه چاپگــر مــدل به همــراه مقــر نگهدارنــده بــاال و پاییــن لودســل، دو دســتگاه نشــان دهنده دیجیتــال بــا قابلیــت اتصــال بــه 

ســری 300 و UPS هــای مربوطــه می باشــد.
27



28



Milling Boring ماشین 

شــرکت مپنــا لکوموتیــو در راســتای ماموریــت اصلــی خــود یــک نــوع تجهیــز خــاص ماشــین کاری Milling Boring را بــه ماشــین آالت خــود اضافــه نمــوده تــا قســمت اصلــی 
کــه بــا  کارخانــه انجــام دهــد. تجهیــز مذکــور یــک ماشــین Milling Boring بــا برنــد SORALUCE می باشــد  کامــل در محــل  از فرآینــد تولیــد قطعاتــی ماننــد بــوژی را به صــورت 
گســترده ای از نیازهــا و تقاضاهــای مشــتریان در صنعــت ریلــی و صنایــع وابســته می باشــد. مشــخصات  کــم نظیــر آن )1.5m*3.5*12( پاســخگوی طیــف  کارگیــر  توجــه بــه ابعــاد 

کلیــدی ایــن ماشــین، شــرکت مپنــا لکوموتیــو را قــادر می ســازد تــا بــه مشــتریان بالقــوه خــود انــواع خدمــات در ایــن حــوزه بــه ویــژه در زمینــه ماشــین کاری را عرضــه نمایــد.

Longitudinal traverse 12000 mm
Vertical traverse 3600 mm
Cross traverse 1600 mm
Spindle motor power (S1-100% at continuous rating) 40 kW
Maximum torque available (S1-100%) 1.654 Nm

External coolant pressure 5 bar
Internal coolant pressure 15 bar

Milling Boring مشخصات ماشین

CMM سالن 

مشــخصه های  دقیــق  اندازه گیــری  بــرای  وســیله ای   )CMM( مختصــات  اندازه گیــری  ماشــین 
هندســی قطعــات پیچیــده و دقیــق می باشــد. شــرکت مپنــا لکوموتیــو مجهــز بــه ســالن CMM پیشــرفته 
 )Hexagon( بــا برنــد )portable( کــه در آن دســتگاه های اندازه گیــری دو بازویــی و قابــل حمــل می باشــد 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ح زیر است: دقت CMM به شر
Single Arm: 42+(35L/1000)≤140µm

کثر خطای 140 میکرون در حالت تک بازو حدا

Double Arm: 80+(45L/1000)≤184µm

کثر خطای 184 میکرون در حالت اندازه گیری دو بازو با یکدیگر حدا

مزایا و قابلیت های CMM های دو محوره:

سرعت اندازه گیری بسیار باال	 
پوشش دهی نقاط غیرقابل دسترس از هربازو توسط بازوی دیگر	 
 	CNC گیری به دلیل قابلیت افزایش دقت اندازه 
لینک بودن دو بازو با یکدیگر	 
 	)X = 7000 mm, Y = 2000 mm, Z = 3000 mm( داشتن محدوده وسیعی از اندازه گیری

29



30



 واحد تعمیرات و بازسازی شرکت مپنا لکوموتیو

واحــد تعمیــرات و بازســازی محصــول شــرکت مپنــا لکوموتیــو ارائــه دهنــده خدمــات ویــژه 
ــین آالت  ــو، ماش ــواع لکوموتی ــانی ان ــاح و به روزرس ــداری، اص ــرای تعمیــرات و نگه ــی ب و تخصص

گــن و ســایر وســایل نقلیــه ریلــی می باشــد. راه ســازی ریلــی، وا

شــرکت مپنــا لکوموتیــو بــا اســتفاده از پرســنل متخصــص و مجــرب و نیــز تجهیــزات مناســب 
و دانــش روز تعمیــرات، آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــرکت ها و مجموعه هــای ریلــی در سراســر 
کشــورهای منطقــه می باشــد. ایــن واحــد از طریــق تعامــل بــا انجمن هــای تخصصــی و  ایــران و 
دانشــگاه های داخلــی، نظیــر انجمــن نــت ایــران، انجمــن متخصصیــن ریلــی، دانشــگاه تهــران و 
دانشــگاه صنعتــی شــریف، ســعی در توســعه دانــش تعمیــرات و به روزرســانی توانایی هــای خــود 

دارد.

اســتفاده از پرســنل بــا دانــش فنــی بــاال در حــوزه تعمیــرات و نگهــداری، موجــب زمــان 
کــه نتیجــه آن بــرای مشــتریان،  کیفــی بــاال در تعمیــرات شــده  پاســخ دهــی ســریع، رعایــت ســطح 
کثــر ایمنــی در  اطمینــان از ســطح دسترســی )Availability( بــاالی وســایل نقلیــه ریلــی، حدا

کاهــش هزینه هــا می باشــد. عملکــرد و حداقــل زمــان توقــف بــه همــراه 

خدمات قابل ارائه توسط واحد تعمیرات و نگهداری عبارتند از:

گن و سایر وسایل نقلیه ریلی	  تعمیر و نگهداری لکوموتیو، وا
 	CBM و RCM پیاده سازی نظام جدید تعمیرات و نگهداری مبتنی بر
 	LRV تعمیرات و بازسازی بوژی مسافری، باری و مترو و
تعمیرات و بازسازی موتور دیزل	 
بازدیدهای تعمیراتی برنامه ریزی شده و پیشگیرانه	 
بازسازی و تعمیرات اساسی مجموعه ها	 
تعمیرات شاسی و بدنه لکوموتیو و سایر وسایل نقلیه ریلی	 
تعمیر و جایگزینی قطعات و مجموعه ها	 

31



 خدمات مشاوره برای طراحی و توسعه ناوگان ریلی

ــی  ــش فن ــاس دان ــر اس ــو ب ــا لکوموتی ــرکت مپن ــول ش ــعه محص ــی و توس ــه طراح برنام
ــا هــدف دســتیابی  ــز اســت. ایــن شــرکت ب طراحــی و توســعه وســایل نقلیــه ریلــی متمرک
قابــل  تعــداد  جدیــد،  محصــوالت  طراحــی  زیرســاخت های  ایجــاد  و  مهــم  ایــن  بــه 
ماحظــه ای از پروژه هــای R&D در 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 زمینه هــای خــاص ذیــل 

می باشــد:

ــواع لکوموتیوهــا و دیگــر 	  ــرای ان ــوژی ب ــم ب ــه، ســازه زیریــن و فری طراحــی و تحلیــل بدن
وســایل نقلیــه ریلــی

نرم افزار هــای 	  از  اســتفاده  بــا  لکوموتیوهــا  دینامیکــی  عملکــرد  تحلیــل  و  طراحــی 
فته پیشــر

انتخاب اجزای اصلی مکانیکی و الکتریکی برای لکوموتیو ها	 
تســت 	  تولیــد، همچــون دســتگاه های  لــوازم خــط  و  و ســاخت تجهیــزات  طراحــی 

توزیــن تجهیــزات  و  الکتریکــی  سیســتم های  تســت  بــوژی، 
برگزاری دوره های تخصصی آموزش جوشکاری	 
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ج، میدان استاندارد، بلوار نماز کر
کدپستی: 3173655111  

تلفن: 026-36186000
www.mapnalocomotive.com
info@mapnalocomotive.comGr
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