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دومکسي هافوالداستفاده از واگن لبه بلند با افزایش ظرفیت باربري
طراحی عمومی ناوگان ریلی: نام محور مقاله

1جعفري نسبمحمد

2يمحمدیعقوب 

دهیچک
ي حمل و نقـل موجـب توجـه فـوق العـاده بـه       هامزایاي زیاد استفاده از حمل و نقل ریلی نسبت به دیگر سیستم

بـا  .هاي کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه شـده اسـت  آهنها جهت حمل بار در راهسیستماستفاده از این نوع 
ي قابل توجه سوخت همواره مبحث کاهش وزن و افزایش ظرفیت باربري یکی از نقاط مورد توجـه  هاتوجه به هزینه

STي مستحکم دومکس به جاي هاجایگزینی فوالددر این مقاله . باشدمیکارشناسان  عنوان ورق پوششـی  به52
و هـا در ابتدا توضیحاتی در خصوص خواص مکانیکی ایـن فـوالد  . ه استي لبه بلند مورد بررسی قرار گرفتهاواگن

ي تجربی موجود پیشنهادي براي اسپس با استفاده از فرمول ه. در صنایع ریلی ارائه گردیده استهاي آنهاکاربرد
گـذاري روي  بـردار بـراي سـرمایه   ي تحمیلی بـه بهـره  هاهزینههاآني جایگزین ارائه شده و بر اساسهاضخامت

سـه سـال   از ي انجام شـده ایـن هزینـه طـی کمتـر      هاطبق بررسی. محاسبه گردیده استهي اصالح شدهاواگن
درصـدي  2افـزایش  ، بدنـه فلـزي واگـن   درصدي وزن12کاهش گردد که در ازاي آن مزایایی مانند میستهلک م

.واگن را به دنبال خواهد داشتول عمر و طافزایش ایمنی، ي تعمیر و نگهداريهاکاهش هزینه، ظرفیت باربري

کلمات کلیدي
، کاهش وزن، افزایش ظرفیت باربري، خوردگیدومکسواگن لبه بلند، فوالد 

مقدمه-1
هـا تولید ناخالص داخلی کشورصنعت حمل و نقل در توسعه پایدار نقش بسیار روشن و انکارناپذیر داشته و سهم چشمگیري در 

ضمن آنکه نسبت بـه دیگـر   . در این میان حمل و نقل ریلی در جهان امروز بیشترین کارآیی را در برابر انرژي مصرفی دارد. دارد
کمتـرین آسـیب را بـه محـیط زیسـت وارد      بـوده و  اي، دریایی و هوائی از حوادث کمتري برخوردارصنایع حمل و نقل از جاده

به عبارت دیگر صنعت راه آهن سازگارترین روش جابه جایی در ارتباط با محیط زیسـت اسـت، بـه گونـه اي کـه بـه       . نمایدمی
هزار کیلومتر خط ریلی در کشور وجـود دارد کـه قـرار اسـت     9در حال حاضر بیش از . جایی سبز معروف شده استصنعت جابه

درصـدي از  16هم اکنون بخش حمل ونقل ریلی با وجـود سـهم   .رسدهزار کیلومتر ب36ساله به 20براساس برنامه چشم انداز 
آمار بانک جهانی حاکی از آن اسـت  . دهدمیدرصد مصرف گازوئیل را به خود اختصاص 2حمل ونقل بار و مسافر در کشور تنها 

33اخص مزبـور برابـر   لیتر و در حمل ونقل جاده اي ش6/7که میزان مصرف سوخت در راه آهن براي حمل هزار تن بار بالغ بر 
لیتـر سـوخت صـرفه جـویی     26کیلـومتر بـار توسـط راه آهـن     -بر همین اساس براي جابه جایی هر یک هـزار تـن  . لیتر است

کاهش مصـرف انـرژي و   ،ي تولید در مقایسه با روند مصرف و ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعیهامحدودیت.]1[شودمی
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وري هر گونه تالش در جهت افزاش بهـره به همین منظور. نمایدمیي فعلی تولید را اجتناب ناپذیر هاها، بازنگري در رویههزینه
بـا اسـتفاده از دانـش روز منجـر بـه      هاي سبک و یا طراحی نوین سازههاي فلزي با استفاده از آلیاژهااز طریق کاهش وزن سازه

لذا در این مقاله با تمرکز بر کاهش وزن ناوگان . گرددمیبل تجدید افزایش کارآیی، کاهش هزینه و صرفه جویی در منابع غیر قا
.ي تمام شده بررسی گردیده استهاي باربري این صنعت و کاهش هزینههاباري رایج در کشور امکان افزایش ظرفیت

اهـداف ایـن . هسـتند هـا آنبهبراي رسیدنهاییحلراهدنبالبهوداشتهمدنظرراهدف اصلیسهنقلوحملصنایعامروزه
: ازعبارتند
زیستمحیطآلودگیوهزینهانرژي،کاهش مصرفبراينقلوحملتجهیزاتوزنکاهش.1
باالاستحکاماز مواداستفادهباایمنیاستانداردهايکلیهتضمین.2
]2[هاي تولیدهزینهکاهشوساختفرآیندتسهیل.3

ي مستحکم جهت کاهش وزن سازه اي با توجه به خواص این مواد در صنایع مختلف از جمله صـنعت ریلـی   هااستفاده از فوالد
گـردد و کـاهش   مـی این مقاله با دو دیدگاه کاهش وزن این واگن که منتهی به افزایش ظرفیت باربري . همواره مطرح بوده است

ي هـا را در ورقو مقـاوم در برابـر خـوردگی    ي مسـتحکم ضـد سـایش    هااستفاده از فوالدباهازمان تعمیر و نگهداري این واگن
.ي باري لبه بلند تولیدي شرکت ایریکو مورد بررسی قرار داده استهاپوششی واگن

لبه بلندي باري هاواگن-2
ه و شـد به دو صورت چهار محوره و شش محوره سـاخته وشود میها بیشتر براي حمل سنگهاي معدنی استفاده این نوع واگن

) دو لنگـه اي (دو درب لوال دار در متداول ترین نوع آن ، در هر طرف بدنه یک یا. گیرد میدر راه آهن ایران مورد استفاده قرار 
از طریـق  تخلیـه تا در مـواقعی  باشدمینصب شده و دیواره انتهاي بعضی از واگنها در حول لوالي فوقانی قابل باز و بسته شدن 

روسـی ،اکراینـی و هنـدي    اتریشـی ، ایرانـی ، رومـانی،    در حال حاضر از واگنهاي لبه لند . انجام گیردگن بلند کردن یک سر وا
با اسـتفاده از  تخلیه مواد این واگنهمچنین با توجه به . باشدمیمحوره 4هادرصد از این واگن84که بیش از .شودمیاستفاده 

4ي لبـه بلنـد   هـا ي اسـتفاده از واگـن  هابا توجه به گستردگی]3[.باشندمیي جدید فاقد درب لوال دارهاواگن برگردان واگن
دومکـس ي هـا ي پوششی این واگن بـا اسـتفاده از فـوالد   هابا جایگزینی ورقهامحوره در این مقاله هدف کاهش وزن این واگن

.شرکت ایریکو ارائه گردیده استي باري لبه بلند ساخت هالذا در این بخش اطالعات اجمالی در خصوص واگن.باشدمی
شاسی 

هـاي عرضـی،   هاي استاندار ساخته شده که شامل سرشاسـی، تیرهـاي طـولی و میـانی، سـپري     ها و ورقشاسی واگن از پروفیل
STهاي باربر در شاسی از جنس ها و پروفیلورق. باشدهاي کناري میها و بالشتککاسهنیم . در نظـر گرفتـه شـده اسـت    52-3

قـالب  2همچنـین واگـن مجهـز بـه     . باشـد امکان پذیر میSA3سرشاسی بصورتی انجام شده که استفاده از کوپلینگ طراحی
بعالوه سرشاسی بنحوي تولید شده، که قابلیت بلند کردن از انتهاي یـک سـمت سرشاسـی، در حالـت بـا بـار       . باشدکششی می

در زیر تیرهاي طولی، طرح تیر عرضی اصلی در Deflectionي از جهت جلوگیر.باشدرا دارا میUICي هادستور العملمطابق 
میلیمتـر از ورق دیـواره و کـف    2با توجه به طرح تقویت شاسی در این واگن، در صورت خوردگی حدود . نظر گرفته شده است

.باشدهمچنان از استحکام باالیی برخوردار می
بدنه

هاي جـانبی  اتصال دیواره. باشدمیدو دیواره نیمه مونتاژي و دو دیواره انتهایی بدنه واگن از فوالد ساخته شده است و متشکل از 
در این تیـپ  . باشدها به تیر طولی کناري بوده و در ضمن قابلیت قرارگیري در تیپلر را نیز دارا میو انتهایی به ورق کف و ستون

میلیمتـر  4و 6هاي آنها از دو ضـخامت  اند که ضخامت ورقهاي طراحی شداز واگن لبه بلند، دیوارهاي جانبی و انتهایی به گونه
میلیمتر و البـاقی،  4میلیمتر از باالي ورق به علت عدم خوردگی با ضخامت 1100این بدین معنی است که . تشکیل شده است

STمیلیمتر و از جنس 6با ضخامت  ]6[.ساخته شده است52-3
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واگن لبه بلند ایریکوفنیمشخصات
UICگاباري 505-1

mm 1435عرض خط

4تعداد محور

22.5وزن خالی واگن ± 3%

22.5بار محوري

km/hr 120)بدون بار ( ماکزیمم سرعت مجاز 

km/hr 100ماکزیمم سرعت در حالت با بار

mm 14240طول واگن

mm 2950عرض واگن

mm 3200ارتفاع واگن از ریل

9000فاصله بین دو مرکز بوژي mm

Y25 LSD1بوژي
Automatic SA3نوع قالب

~وزن بارگیري مجاز 67.5 ton
KE-GP-(A) KNORRنوع سیستم ترمز

mm 920/840قطر چرخ
mm 1800هافاصله مراکز محور

m 75حداقل شعاع قوس در کارگاه

]5[شرکت فوالد سوئددومکس ساخت ي هافوالدخواص مکانیکی -3
شد که با قطعاتی به وزن کمتـر و اسـتحکامی بیشـتر بـراي     ابمیفته با استحکامی خارق العاده ي پیشرهااز فوالددومکس، نوعی

ي دومکس استحکام باال، شکل پذیري عالی، مقاومـت در  هامزایاي فوالد. صنعت حمل و نقل سنگین طراحی و تولید شده است
ي سـنتی،  هـا این نـوع فـوالد در مقایسـه بـا فـوالد     همچنین . باشدمیاال ي شدید، جوش پذیري و درنتیجه بازده بهابرابر ضربه

خـواص  . باشـد مـی کـارایی، و عمـر طـوالنی تـر     دربرگیرنده مزایاي زیست محیطی ناشی از کاهش وزن کلی، افزایش ظرفیت و 
:باشدمیبه شرح زیر هاي دومکس فوالدمکانیکی برخی از انواع 

: MCدومکس ي سازه اي هاخواص مکانیکی و ضربه پذیري فوالد
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:ي دومکس ضد سایش و ضد خوردگیهاخواص مکانیکی فوالد
. دهدمیدومکس ضد سایش عالوه بر کاهش وزن تجهیزات، عمر قطعات و وسائلی را که در معرض فرسودگی قرار دارند افزایش 

.باشدمیمیلیمتر در دسترس 6الی 3ي هااین نوع فوالد از ضخامت
در فرآیند تولید فوالد دومکس ضد خوردگی الیه اي از اکسـید متـراکم همگـن سـطح آن را پوشـانده و مـانع نفـوذ رطوبـت و         

که استحکام و پایداري در برابر خوردگی نیاز به عملیـات  هااین نوع فوالد در ساختار تجهیزاتی چون کانتینر. گرددمیخوردگی 
.باشندمیپرکاربرد دهد میي نگهداري را کاهش هاو هزینه

در صنعت ریلیي دومکسهاکاربرد فوالد-4
ي بـاري و یـا مسـافري اسـتفاده     هـا ي حمل و نقل در ساخت بدنه واگنهاي دومکس با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهااز فوالد

. گرددمی
]5[الکاب سوئد

Domex MCاز فوالد در واگن حمل سنگ آهن الکاب سوئد  :باشدمیاستفاده گردیده است که مزایاي آن بدین شرح 650
 درصدي ظرفیت وزنی 20افزایش
 درصدي ظرفیت حجمی25افزایش
هاکاهش سایش و خوردگی بدنه واگن
هاافزایش عمر کفید واگن

 افزایش قابلیت دسترسی واگن
ي تعمیراتیهاکاهش هزینه
هاي شدید هنگام افزایش مقاومت در برابر تنش

لیه و بارگیريتخ

)ب()الف(
نکااگن حمل کویل ساخت شرکت تاتراواگوو) ب(واگن الکاب سوئد، ) الف(–1شکل شماره 

]5[ي حمل کویل ساخت شرکت تاتراواگونکاهاواگن
درصد وزن واگن کاهش یافتـه و در نتیجـه   15در سازه شاسی این واگن MC500و MC650با استفاده از فوالدهاي دومکس 

.ظرفیت بارگیري و شرایط کار بهبود یافته است
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]5[واگن لبه بلند
ي لبه بلند خود اسـتفاده نمـوده   هادر واگن700MCي دومکس هارومانی از فوالدIRSشرکت تاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت 

را نسبت بـه حمـل آهـن    هاانتینري مستحکم تر و سبک تر گردیده است و ضربه پذیري این واگناین امر موجب ایجاد ک. است
.ي معدنی بیشتر نموده و زمان و هزینه عملیات تعمیر و نگهداري را کاهش داده استهاآالت قراضه و سنگ

رومانیIRSتاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت واگن هاي لبه بلند ساخت شرکت هاي –2شکل شماره 

ي پوششی واگن لبه بلندهاتغییر ورق-5
بـا توجـه   . باشدمیمیلیمتر 4ي واگن هامیلیمتر و دیواره6ي واگن لبه بلند ساخت شرکت ایریکو در کف واگن هاضخامت ورق

ي مختلـف مطـابق بـا    هـا در بارگـذاري CATIAي صورت پذیرفته بر روي بدنـه ایـن واگـن بـه وسـیله نـرم افـزار        هابه تحلیل
ENي طراحی بدنه از جمله هااستاندارد 75ي کـف در بحرانـی تـرین حالـت معـادل      هـا ي وارد شـده بـر ورق  هـا تنش12663

شود مقادیر ذکـر  میهمان گونه که مشاهده . باشدمیمگاپاسکال20ي دیواره معادل هاي وارد شده بر ورقهاو تنشمگاپاسکال
STي هانسبت به تنش تسلیم فوالدشده  اي که در حـین بـارگیري و تخلیـه بـه     ي ضربههافاصله زیادي دارد اما به علت بار52

ي هـا ي در نظر گرفتـه شـده بـراي ورق   هاي مربوط به سایش و خوردگی ضخامتهاگردد و همچنین بحثمیاعمال هااین ورق
. زود هنگام خواهد شددر برخی موارد منجر به تعمیراتپوششی این واگن 

و در شـکل  تامپوننتایج حاصل از تحلیل واگن لبه بلند ساخت ایریکو را در حالت بارگذاري فشاري در محل 3در شکل شماره 
ENي عمودي حاصل از بارگیري بر کف واگن مطابق استاندارد هابارگذاري نیرو4شماره  . گرددمیمشاهده 12663

بارگذاري فشاري در محل تامپون –3شکل شماره 
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]5[واگن لبه بلند
ي لبه بلند خود اسـتفاده نمـوده   هادر واگن700MCي دومکس هارومانی از فوالدIRSشرکت تاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت 

را نسبت بـه حمـل آهـن    هاانتینري مستحکم تر و سبک تر گردیده است و ضربه پذیري این واگناین امر موجب ایجاد ک. است
.ي معدنی بیشتر نموده و زمان و هزینه عملیات تعمیر و نگهداري را کاهش داده استهاآالت قراضه و سنگ

رومانیIRSتاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت واگن هاي لبه بلند ساخت شرکت هاي –2شکل شماره 

ي پوششی واگن لبه بلندهاتغییر ورق-5
بـا توجـه   . باشدمیمیلیمتر 4ي واگن هامیلیمتر و دیواره6ي واگن لبه بلند ساخت شرکت ایریکو در کف واگن هاضخامت ورق

ي مختلـف مطـابق بـا    هـا در بارگـذاري CATIAي صورت پذیرفته بر روي بدنـه ایـن واگـن بـه وسـیله نـرم افـزار        هابه تحلیل
ENي طراحی بدنه از جمله هااستاندارد 75ي کـف در بحرانـی تـرین حالـت معـادل      هـا ي وارد شـده بـر ورق  هـا تنش12663

شود مقادیر ذکـر  میهمان گونه که مشاهده . باشدمیمگاپاسکال20ي دیواره معادل هاي وارد شده بر ورقهاو تنشمگاپاسکال
STي هانسبت به تنش تسلیم فوالدشده  اي که در حـین بـارگیري و تخلیـه بـه     ي ضربههافاصله زیادي دارد اما به علت بار52

ي هـا ي در نظر گرفتـه شـده بـراي ورق   هاي مربوط به سایش و خوردگی ضخامتهاگردد و همچنین بحثمیاعمال هااین ورق
. زود هنگام خواهد شددر برخی موارد منجر به تعمیراتپوششی این واگن 

و در شـکل  تامپوننتایج حاصل از تحلیل واگن لبه بلند ساخت ایریکو را در حالت بارگذاري فشاري در محل 3در شکل شماره 
ENي عمودي حاصل از بارگیري بر کف واگن مطابق استاندارد هابارگذاري نیرو4شماره  . گرددمیمشاهده 12663

بارگذاري فشاري در محل تامپون –3شکل شماره 

٥

]5[واگن لبه بلند
ي لبه بلند خود اسـتفاده نمـوده   هادر واگن700MCي دومکس هارومانی از فوالدIRSشرکت تاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت 

را نسبت بـه حمـل آهـن    هاانتینري مستحکم تر و سبک تر گردیده است و ضربه پذیري این واگناین امر موجب ایجاد ک. است
.ي معدنی بیشتر نموده و زمان و هزینه عملیات تعمیر و نگهداري را کاهش داده استهاآالت قراضه و سنگ

رومانیIRSتاتراواگونکاي اسلواکی و شرکت واگن هاي لبه بلند ساخت شرکت هاي –2شکل شماره 

ي پوششی واگن لبه بلندهاتغییر ورق-5
بـا توجـه   . باشدمیمیلیمتر 4ي واگن هامیلیمتر و دیواره6ي واگن لبه بلند ساخت شرکت ایریکو در کف واگن هاضخامت ورق

ي مختلـف مطـابق بـا    هـا در بارگـذاري CATIAي صورت پذیرفته بر روي بدنـه ایـن واگـن بـه وسـیله نـرم افـزار        هابه تحلیل
ENي طراحی بدنه از جمله هااستاندارد 75ي کـف در بحرانـی تـرین حالـت معـادل      هـا ي وارد شـده بـر ورق  هـا تنش12663

شود مقادیر ذکـر  میهمان گونه که مشاهده . باشدمیمگاپاسکال20ي دیواره معادل هاي وارد شده بر ورقهاو تنشمگاپاسکال
STي هانسبت به تنش تسلیم فوالدشده  اي که در حـین بـارگیري و تخلیـه بـه     ي ضربههافاصله زیادي دارد اما به علت بار52

ي هـا ي در نظر گرفتـه شـده بـراي ورق   هاي مربوط به سایش و خوردگی ضخامتهاگردد و همچنین بحثمیاعمال هااین ورق
. زود هنگام خواهد شددر برخی موارد منجر به تعمیراتپوششی این واگن 

و در شـکل  تامپوننتایج حاصل از تحلیل واگن لبه بلند ساخت ایریکو را در حالت بارگذاري فشاري در محل 3در شکل شماره 
ENي عمودي حاصل از بارگیري بر کف واگن مطابق استاندارد هابارگذاري نیرو4شماره  . گرددمیمشاهده 12663

بارگذاري فشاري در محل تامپون –3شکل شماره 
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هاي عمودي حاصل از بارگیري بر کف واگنبارگذاري نیرو–4شکل شماره 

بدین منظـور  . شرکت فوالد سوئد یک فرمول تجربی جهت تخمین ضخامت ورق جایگزین با تنش تسلیم باالتر ارائه نموده است
STبه جاي فوالد 700MCبا انتخاب فوالد دومکس  استفاده از مقادیر ارائه شده در بخش سوم براي تـنش تسـلیم ایـن    با 52

الزم بـذکر اسـت مقـادیر محاسـبه     . ي جایگزین پیشنهاد نمـود هاتوان مقادیر اولیه اي براي ورقمی]5[نوع فوالد و فرمول زیر
ي هـا دیـد در تمـام حالـت   ي جهـا بایسـت بـا جـنس   میي انجام شده بر روي واگن باري مجددا هاگردیده نهایی نبوده و تحلیل

.بارگذاري انجام گیرد

:که در آن
STضخامت :  52 t : ضخامت دومکسR : تنش تسلیمST 52 R :تنش تسلیم دومکس

. توان اسـتفاده نمـود  میهامیلیمتر براي دیواره3میلیمتر براي کف و 4با ضخامت 700MCي دومکس هابدین ترتیب از فوالد
نجـر  منه تنهـا  هااین ضخامتST 52با توجه به جدول خواص ضربه پذیري این نوع فوالد و جذب انرژي باالتر به نسبت فوالد 

نمایند و در نتیجه عمر مفید میي ضربه اي زمان بارگیري و تخلیه را نیز راحتر دفع هابه کاهش وزن واگن خواهند شد بلکه بار
.دهدمیي تعمیر و نگهداري آن را کاهش هاو هزینههااین واگناستفاده از

بهره برداريي هاکاهش هزینهبررسی وبريرافزایش ظرفیت با-6
درصـدي ضـخامت   33باشد با کاهش میتن 2.2ي دیواره هاتن و وزن ورق2.5ي کف این واگن هابا توجه به این که وزن ورق

یابـد کـه معـدل    میکاهش تن 1.4ي دیواره وزن بدنه فلزي واگن در حدود هاورقدرصدي ضخامت25ي کف و کاهش هاورق
.باشدمیدرصد از وزن بدنه فلزي واگن 12
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درصـد  2یابـد کـه معـادل    میبه همین مقدار افزایش هاتنی واگن ظرفیت بارگیري این نوع از واگن1.4در نتیجه کاهش وزن 
ي بهره بردار با سرمایه گذاري بیشتر در زمینه تامین هاباشد که شرکتمیدین معنی این ب. گیري خواهد بودرافزایش ظرفیت با

.گرددمیبیشتر ارائه اتیش درآمد خواهند داشت که در ادامه توضیحادرصد افز2ناوگان خود 
ي مورد نظر در حال حاضر نرخ این نوع هابا ضخامتST 52ي هاي اخذ شده در خصوص هزینه خرید فوالدهابا توجه به قیمت

ي پوششی هزینه خرید ایـن  هاتنی براي ورق4.7باشد که با در نظر گرفتن وزن میتومان 1200فوالد به طور میانگین کیلویی 
یـورو بـه ازاي   1.935معادل 700MCي دومکس نوع هاقیمت اخذ شده براي فوالد. باشدمیریال 000/400/56معادل هاورق
یورو خواهد بود کـه بـا در نظـر    6500هزینه خرید معادل هاتنی براي این ورق3.3با در نظر گرفتن وزن . باشدمیکیلوگرم هر

سـرمایه گـذاري   بـدین ترتیـب بـا افـزایش     . باشدمیریال 500/197/100ریال این مبلغ معادل 15415گرفتن هر یورو معادل 
2تـوان امکـان افـزایش    مـی باشـد  میدرصد از قیمت یک واگن لبه بلند 3ه حدود ریال ک500/797/43تامین ناوگان به مبلغ 

.درصدي حمل بار را براي واگن مذکور تامین نمود
.باشـد مـی ي زیـر  هاي حمل با واگن لبه بلند مطابق تعرفههابا توجه به جدول ارائه شده توسط مدیریت بازرگانی راه آهن هزینه

]4[

فشارمحوري مجـاز  
مسیر کاملدریک 

تعرفه دسترسـی هـر   
ــومتر  ــور کیلــ محــ

)ریال(باردار

ــه دسترســی تعرف
هر محور کیلـومتر  

)ریال(خالی

موضوع

تن20مسیر  2895.2 965.4 ي لبـه بلنـد ، شـنکش ،    هاواگن( پایه تعرفه دسترسی
تن5/22مسیر )مخزندار حامل مواد نفتی و غیر نفتی  3420.5 1141.3

ریال381کیلومتر ازقرار هر تن  تعرفه حمل واگنهاي لبه کوتاه ، مسطح ، لبـه بلنـد ، و   
راه آهنی و واگنهاي پاکستانی حامل محموالت مخزندار

عادي و محموالت اداري راه آهن

ي شـرکت  هاگردد افزایش ظرفیت بارگیري در هزینهمیي دسترسی پایه بر اساس تن محور محاسبه هابا توجه به این که تعرفه
بـدین ترتیـب   . بردار به عنوان سود در نظر گرفتتوان کل افزایش ظرفیت بارگیري را براي بهرهمیباشد و میبردار بی تاثیر بهره
:بردار را به شرح زیر محاسبه نمودتوان میزان سیر الزم براي جبران افزایش سرمایه بهرهمی

مقدار افزایش ظرفیت باربري/ زان افزایش سیر می=میزان سیر براي جبران هزینه افزایش سرمایه 

کیلومتر سیر سود حاصل از این افزایش ظرفیت بارگیري میزان افزایش سرکایه را مستهلک خواهد نمود 82000بدین ترتیب با 
.گرددمیکیلومتر براي هر واگن در کمتر سه سال این اتفاق محقق 100که با در نظر گرفتن سیر روزانه 

ي لبه بلندهادر واگنخوردگی -7
مسئله خـوردگی و  هاي باري در خط آهن کشور و مشکالت موجود از جمله مهمترین آنهابا توجه به شرایط به کارگیري واگن

خوردگی را در بدنه ---شکل شماره .باشدمیي سازه اي هاي لبه بلند ساخته شده توسط فوالدهااستحکام پایین در بدنه واگن
ي ضد سـایش و ضـد خـوردگی ارائـه     هابا توجه به اطالعات و خواص مندرج در خصوص فوالد. دهدمیبلند نشان ي لبههاواگن

نیز مورد استقبال بهره برداران قرار خواهـد  هاي تعمیر و نگهداري این واگنهادرصدي هزینه3الی 2شده در این مقاله کاهش 
کـه بـه عنـوان پوشـش روي آن قـرار      مـی ده از خواص الیه اکسیدي متراکبا استفا700Wي دومکس هااستفاده از فوالد. گرفت



٨

گیرد مانع نفوذ رطوبت گردیده و عالوه بر کاهش وزن، افزایش مقاومت در برابر ضربه پذیري و ضدخوردگی مزایایی از قبیـل  می
متاسفانه با توجه به ایـن کـه   . اشتي تعمیر و نگهداري را بدنبال خواهد دهاواگن، و کاهش هزینهعمر و ایمنی ،افزایش کارآیی

.باشد امکان محاسبه و مقایسه مزایاي این طرح وجود نداردمیدر حال حاضر در دسترس نهاقیمت این نوع فوالد

خوردگی در واگن هاي لبه بلند–5شکل شماره 

نتیجه گیري-8
STي مستحکم دومکس به جاي هادر این مقاله جایگزینی فوالد ي لبـه بلنـد مـورد بررسـی     هابه عنوان ورق پوششی واگن52

:باشدمیاین طرح مزایاي زیر را دارا . قرار گرفت
بدنه فلزي واگندرصدي وزن 12کاهش .1
درصدي ظرفیت باربري 2افزایش .2
سال3ي سرمایه گذاري طی کمتر از هامستهلک شدن افزایش هزینه.3
ي تعمیر و نگهداريهاکاهش هزینه.4
ترکارآیی به.5
افزایش ایمنی.6
طول عمر بیشتر.7
منافع زیست محیطی.8

مراجع-9
)اقتصادي(6، صفحه 24/4/88به تاریخ 19411روزنامه کیهان، شماره ابوالحسن شریعتی.1
بررسی فنی و اقتصادي جایگزینی ورق و پروفیل آلومینیومی به جاي فوالد در سـاخت بدنـه واگـن هـاي بـاري شـش       .2

آهنبهنام داوودي، مرکز تحقیقات راهمحوره فوالد مبارکه، دکتر 
http://wagonbari.rai.irآهن جمهوري اسالمی سایت رسمی واگن هاي باري راه.3
http://bazargani.rai.irآهن جمهوري اسالمیراهبازرگانی سایت رسمی .4
ي ارائه شده از سوي شرکت فوالد ساب کاران در خصوص کاربرد هاي فوالدهاي مستحکم در صنایع ریلیگزارش ها.5
کاتالوگ ها و مشخصات فنی واگن هاي باري شرکت ایریکو.6


