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 دستگاه تست استاتيك بدنه واگنطراحي و ساخت 
  نام محور مقاله: طراحي عمومي ناوگان ريلي

  1محمد جعفري نسب
 2يعقوب محمدي

  
  چكيده

رود كه اين امر مديون استانداردهاي هاي حمل و نقل به شمار ميترين سيستمصنعت حمل و نقل ريلي يكي از امن
هايي كه در بخش ناوگان طراحـان و سـازندگان ريلـي را ها و آئين نامهباشد. استاندادگيرانه اين صنعت ميسخت

الزم است بر روي كليـه  هايي كهاين استانداردهايكي از تستمطابق نمايد. اي ميهاي پيچيدهملزم به انجام تست
بـرداري و هاي سيستم داده پيچيدگيبا توجه به  .باشدميتست استاتيك بدنه انجام گيرد ي طراحي شده هاواگن
ي خودكشش و لوكوموتيـو هاي مسافري، قطارهاامكان انجام اين تست براي واگن بدنهبارهاي اعمالي بر روي  تعدد

بـا طراحـي و با تكيه بر توان مهندسان ايراني  يدستگاهجهت انجام اين تست ي محدودي وجود دارد. هادر كشور
تسـت انـواع واگـن از ، قابليت و تدارك فضاي اختصاصي دائم نداسيونوعدم نياز به فاي از قبيل ي ويژههاقابليت

  باشد. ميبر اساس استانداردهاي مختلف در حال ساخت  هاتر و امكان تست واگنم 30متر تا  5طول 
ي اقتصادي انجام گرفته در خصوص ميزان هادر اين مقاله مشخصات فني اين دستگاه معرفي شده و سپس بررسي

پـروژه در  جويي ارزيصـرفهز دو ديدگاه مورد بررسي قرار گرفته است. در ديدگاه اول ميزان ارزآوري اين پروژه ا
ي طراحـي شـده بـه هـادر ديدگاه دوم شرايط ارسال واگن تحليل شده وصورت خريد دستگاه از سازنده كره اي 

شان دهنـده توجيـه بررسي گرديده است كه نتايج ني خارجي جهت انجام تست و صدور گواهينامه تائيد هاكشور
 باشد.ميسازي اين دستگاه ميفني اقتصادي بو

  
  كلمات كليدي 

  صرفه جويي ارزي، UIC 566 ،DIN EN 12663، JIS E 7105دستگاه تست استاتيك بدنه واگن، 
  
  مقدمه .1

يلي در هاي سازنده داخلي معموال ناوگان ربا توجه به بومي نبودن دانش طراحي و ساخت وسايل نقليه ريلي در شركت
گردد. به اين لحاظ هاي داخلي توليد ميشده و پس از تاييد طرح در شركت هاي خارجي طراحي، نمونه سازي و تستشركت

ها در خارج از كشور صورت پذيرفته است. هاي ريلي كه تا كنون در كشور كليد خورده است تستشايد بتوان گفت در پروژه
هاي بزرگ توليد كننده ي مربوط به تست وسايل نقليه ريلي، اغلب شركتهانولوژيهمچنين با توجه به استرتژيك بودن تك

ي ديگر خودداري كرده و اين هامحصوالت ريلي در جهان كه مجهز به مراكز تست مدرن بوده از انتقال اطالعات به شركت
ي هاباشد. در سالميزيمنس، روتم و ...  ي بزرگي از جمله آلستوم، بمباردير،هابه صورت انحصاري در اختيار شركت هاآوريفن
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سازي و استفاده از امكانات فني و مهندسي داخلي جهت طراحي و ميي كالن در خصوص بوهااخير با توجه به تغيير ديدگاه
هاي الزامي بر طبق استانداردهاي جهاني در داخل كشور به يك ضرورت براي توليدكنندگان انجام تستساخت انواع واگن 

  .والت ريلي تبديل شده استمحص
ترين هزينهباشد. اين تست يكي از پرميپس از طراحي و ساخت واگن نمونه، تست استاتيك بدنه  هاترين تستيكي از اساسي

باشد. ارسال واگن جهت تست به ميآوري منحصر بفرد ي مورد نياز پس از ساخت واگن نمونه بوده و به لحاظ فنهاتست
ي طراحي بكار رفته در ساخت واگن به هاآوريين تكنولوژي، به داليل هزينه باالي انجام تست و خروج فني داراي اهاكشور

هاي ي انجام شده و بازديد از نمونههاكشور مقصد، دور از مصالح نظام بوده و وابستگي كشور را به دنبال خواهد داشت. با بررسي
ين نتيجه حاصل گرديد كه در حال حاضر امكان طراحي و ساخت اين تجهيز ي توسعه يافته، اهاخارجي اين دستگاه در كشور

هاي . اين موضوع عالوه بر پيشرفت فني باعث جلوگيري از خروج سرمايهوجود داردبه پشتوانه دانش فني متخصصين داخلي 
در اين  .آوردبوجود خواهد يز را نامكان ارزآوري با ارائه خدمات تست براي كشورهاي منطقه ملي به خارج از كشور گرديده و 

عدم نياز به  مانندي مورد نظر هاو ويژگي هامقاله مشخصات فني دستگاه تست استاتيك بدنه واگن كه با توجه به محدوديت
ها بر اساس استانداردهاي مختلف طراحي متر و امكان تست واگن 30متر تا  5فنداسيون، قابليت تست انواع واگن از طول 

ي مختلف مورد بررسي و هاارائه شده است. همچنين توجيه اقتصادي اين طرح و ميزان ارز آوري آن از ديدگاه گرديده است
  ارزيابي قرار گرفته است.

  تست استاتيك بدنهالزامات  .2
يا  برداري بر آن اعمال مي شود را بدون تغيير شكل دائميبدنه واگن بايستي توانايي تحمل حداكثر بارهايي كه در حين بهره

شكست داشته باشد. بنابراين نمونه اولين واگن طراحي و ساخته شده، تحت حداكثرهاي بارهاي وارده بر آن مورد آزمايش قرار 
، (FEA)ايجاد شده در نقاط مختلف آن، بويژه نواحي كه در آناليز تحليل تنش كامپيوتري  هاي شكلتغييرو  هاگرفته و تنش

گيري شود. در ها اندازهي بريده شده براي پنجره و دربهاي محلهاتيرهاي اصلي، گوشهاند مانند بحراني شناخته شده
گيري شده در محدوده مجاز طراحي باشد مي توان از صحت طراحي انجام شده اطمينان حاصل صورتيكه اين مقادير اندازه

 نمود.

هت انجام تست استاتيك بدنه واگن مشخص نيروهايي ج JIS E 7105و ، DIN EN 12663، UIC 566مطابق استانداردهاي 
تعدادي سيلندر دو سيستم هيدروليك به همراه بايست در نواحي اشاره شده اعمال گردد. بر اين اساس ميگرديده كه 

ي ها. جهت افزايش كارايي دستگاه مورد نظر و كاهش هزينهدر نظر گرفته شده است  هاهيدروليك جهت اعمال اين نيرو
  قابل حمل و بدون فونداسيون طراحي گرديده است. ح دستگاه مورد نظر به صورت اجراي اين طر

با توجه به تعدد استانداردهاي طراحي و تست مورد استفاده در كشورهاي مختلفف طراحي دستگاه تست شركت ايريكو به 
باشد كه اردهاي مختلف را دارا ميهاي استاتيك استانداي صورت پذيرفته كه اين دستگاه قابيلت انجام تمامي بارگذاريگونه

تواند نيروهاي اعمال شده بر واگن را به ميلذا سازه فلزي اين طرح باشد. اين موضوع باعث تمايز و برتري اين دستگاه مي
ها، مربوط به ميزان نيروباشد كه اطالعات ميصورت نيروي داخلي تحمل نمايد. بخش ديگر اين دستگاه سيستم داده برداري 

با سرعت محدود واگن را در طول تست  نواحي مشخص گرديده در تحليل كامپيوتري المان هايها و تغيير شكلنشكر
سه ي مورد نظر استاندارد بر روي انواع واگن تشريح گرديده و سپس هاابتدا بارگذارينمايد. در ادامه ميثبت برداري باال نمونه

  شود. ميه بخش اصلي اين دستگاه به اختصار توضيح داد

   JIS E 7105و ، DIN EN 12663 ،UIC 566ي بدنه واگن بر اساس استانداردهاي هاتست .2,1
به بارهاي اعمالي بر بدنه و جنس موادي كه بدنه از آنها ساخته مي شود، بستگي دارد. بدنه فلزي  هاطراحي بدنه فلزي واگن

را داشته باشد و تحت شرايط نرمال براي عمري كه طراحي شده  واگن بايد توانايي تحمل حداكثر بارهاي وارده در شرايط كاري
  مي باشد. هااست كار كند. هدف از اين استانداردها ارائه مبناي واحدي جهت طراحي بدنه فلزي واگن
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به منظور طراحي و تست بدنه واگن به كار مي روند، در اين  JIS E 7105و ، DIN EN 12663 ،UIC 566استانداردهاي 
اردها بارهاي استاتيك و ديناميكي كه جهت تست بدنه واگن و اجزاء آن به كار مي روند معرفي شده اند. علي رغم استاند
ي موجود بين اين دو استاندارد، دستگاه تست استاتيك بر اساس توانايي اعمال حداكثر نيروها طراحي گرديده و لذا هاتفاوت

  از اين دو استاندارد مي باشد.ي استاتيك مورد نيهاقادر به انجام كليه تست
  ها، پارامترهاي مربوط به وزن اجسام مطابق جدول زير مي باشد.در اين تست

m1 :  وزن بدنه واگن در شرايط كاري كه شامل وزن بدنه واگن كامل شده همراه با كليه تجهيزات نصب شده
  بر روي آن كه شامل وزن آب، سوخت، مواد غذايي و خدمه نيز مي شود.

m2 :   حداكثر بار مفيد كه در قطارهاي مسافري به ظرفيت حمل مسافر بصورت نشسته و ايستاده و بار همراه
  وي بستگي دارد. مقادير نوعي عبارتند از:

  كيلوگرم 80وزن مسافر در مسيرهاي طوالني + بار همراه وي = 
  كيلوگرم 70وزن مسافر در مسيرهاي كوتاه = 
  نفر در متر مربع 4تا  2هاي طوالني = تراكم مسافر ايستاده در مسير

  نفر در متر مربع 10تا  5تراكم مسافر ايستاده در مسيرهاي كوتاه = 
  كيلوگرم در هر متر مربع از سطح محل قرار دادن بار 300وزن بار = 

m3 : وزن يك بوژي كامل با كليه متعلقات آن  
 اجزاي واگن ي مربوط به وزنهاپارامتر - 1جدول شماره 

  ت بار عموديتس .2,2
اين تست به منظور شبيه سازي و ارزيابي توانايي تحمل وزن مسافران و كليه تجهيزات واگن توسط بدنه فلزي واگن انجام مي 
پذيرد. مطابق شكل زير واگن بر روي چهار عدد جيگ عمودي در محل نشيمنگاه بدنه بر روي بوژي (جاييكه وزن بدنه به بوژي 

بصورت گسترده بر كف واگن اعمال مي شود. بمنظور  1.3g(m1+m2)ه و بار عمودي به ميزان منتقل مي شود) قرار گرفت
  . شودميتن استفاده  10هيدروليكي  سيلندرعدد  30اعمال نيرو مي توان از 

 
  تست بار عمودي -  1شكل شماره 

  تست بار فشاري در ناحيه كوپلر .2,3
در ناحيه كوپلر انجام مي  هاي عمل و عكس العمل بين واگنهال نيرواين تست به منظور شبيه سازي و ارزيابي توانايي تحم

پذيرد. مطابق شكل زير واگن بر روي چهار عدد جيگ عمودي در محل نشيمنگاه بدنه بر روي بوژي (جاييكه وزن بدنه به بوژي 
داراي سيلندر  هااز اين فريمي اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقر مي شوند. يكي هامنتقل مي شود) قرار گرفته و فريم

هيدروليكي و لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس العمل را اعمال مي كند. در اين تست ابتدا نيروي 
اعمال شده و سپس نيروي فشاري در محل نصب كوپلر بر روي بدنه بصورت تدريجي اعمال مي شود.  1.3g(m1+m2)عمودي 
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جهت اعمال اين نيروها يك عدد سيلندر  در محل نصب كوپلر در انتهاي ديگر بدنه اعمال مي گردد.نيروي عكس العمل نيز 
  تن در نظر گرفته شده است. 500هيدروليك با توانايي اعمال بار حداكثر 

  
  تست بار فشاري در ناحيه كوپلر -  2شكل شماره 

  تست بار كششي در ناحيه كوپلر  .2,4
در  هاي عمل و عكس العمل بين واگنهاشبيه سازي و ارزيابي توانايي تحمل نيروبل جهت قبارگذاري مشابه بارگذاري اين 

. نيروي كششي در محل باشدميو تفاوت آن در جايگزين شدن نيروي فشاري با نيروي كششي  ناحيه كوپلر انجام مي پذيرد
لندر هيروليكي و در حالت كششي اعمال اين نيرو توسط همان سينصب كوپلر بر روي بدنه بصورت تدريجي اعمال مي شود. 

 باشد.ميتن  200گردد كه حداكثر نيروي قابل اعمال توسط اين سيلندر در حالت كشش مي

 
  ي در ناحيه كوپلركششتست بار  -  3شكل شماره 

  Cant Railو  Waist Railتست بار فشاري در سطح  .2,5
بدنه بر روي بوژي (جاييكه وزن بدنه به بوژي منتقل مي  مطابق شكل زير واگن بر روي چهار عدد جيگ در محل نشيمنگاه

داراي سيلندرهاي هيدروليكي و  هاي اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقر مي شوند. يكي از اين فريمهاشود) قرار گرفته و فريم
نيروي عمودي  لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس العمل را اعمال مي كند. در اين تست ابتدا

1.3g(m1+m2)  اعمال شده و سپس نيروي فشاري در سطحWaist Rail  وCant Rail .بصورت تدريجي اعمال مي شود ،
  .گرددميتن اعمال  100توسط دو عدد سيلندر هيدروليكي با قابليت اعمال بار حداكثر  هااين نيرو

 
  Cant Railو  Waist Railتست بار فشاري در سطح  - 4شكل شماره 
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  Re-railingتست بار  .2,6
ي اعمال شده به بدنه هنگام بازگردانده شدن به روي ريل پس از خروج از ريل انجام مي هااين تست به منظور شبيه سازي نيرو

پذيرد. مطابق شكل زير واگن در سمت كابين دار بر روي دو عدد جيگ عمودي در محل نشيمنگاه بدنه بر روي بوژي (جاييكه 
قرار مي گيرد. در اين تست ابتدا نيروي  Re-railingبوژي منتقل مي شود) و در انتهاي ديگر بر روي دو جيگ  وزن بدنه به

در محل اتصال بوژي به   m3gبصورت گسترده بر كف واگن اعمال شده و سپس نيروي وزن بوژي برابر با  m1gعمودي برابر با 
مال نيروي وزن بوژي يك عدد سيلندر هيدروليكي با ظرفيت اعمال جهت اع بدنه توسط سيلندر هيدروليكي اعمال مي گردد.

  تن در نظر گرفته شده است. 30بار حداكثر 

 
  Re-railingتست بار  - 5شكل شماره 

و پس از  هدينصب گردي المان محدود هابر اساس تحليلاز پيش تعيين شده بحراني در نقاط ها سنجكرنشها، در كليه تست
  بكار مي روند. هاتوسط دستگاه داده برداري، جمع آوري شده و در محاسبه تنش هاكرنش اعمال بار ميزان

  مشخصات كلي دستگاه تست استاتيك بدنه واگن .3

 سازه فلزي .3,1
ماژول  5متري و  9تشكيل گرديده است. بستر اين سازه شامل دو ماژول  ها، و مكانيزمهااين سازه از سه بخش اصلي بستر، فك

يي كه جهت تحمل وزن سازه و واگن نمونه طراحي شده است بر روي هانئوپرننقطه به وسيله 16د كه در باشميمتري  5
تن به بستر سازه طراحي شده و  100تن و  500ي هاي اين سازه جهت انتقال نيروي سيلندر هاگيرند. فكميزمين قرار 

هاي سازه طراحي شده برخي از ويژگي باشد.مي هايي جهت تنظيم ارتفاع و موقعيت اين سيلندرهاهمچنين شامل مكانيزم
 باشد.بدين شرح مي

  از آنجائيكه فقط نمونه اول يك واگن طراحي شده، مورد تست واقع مي شود بنابراين جهت جلوگيري از اشغال دائمي
اسيون خاصي نداشته باشد، بگونه اي كه در هنگام نياز به تست بخشي از سالن، دستگاه بايد متحرك بوده و نياز به فوند

باشد مياي لذا طراحي بستر سازه به گونه در محلي نصب شده و پس از پايان تست، جمع آوري و در انبار نگهداري شود.
 وزن دستگاه به زمين منتقل گردد.تنها كه 

 صورت پيچي در نظر گرفته شده است. ي اصلي بههاپذيري بيشتر سازه اتصاالت ماژول جهت انعطاف  
 ي حومه اي، هاي بين شهري، قطارهانظير مترو، قطار هاسيستم به گونه اي طراحي شده است كه توانايي تست انواع واگن

متر  5تواند از حداقل ابعاد ميي مورد تست هاواگن باري، قطار سبك شهري، مونوريل و لوكوموتيو را داشته باشد. واگن
 متر ارتفاع را داشته باشد. 5متر عرض و  2/3متر طول،  30متر ارتفاع را تا حداكثر  2/3متر عرض و  4/2طول، 

  سازه به گونه اي طراحي گرديده است كه در برابر كليه نيروهاي اعمال شده بر واگن به ميزان مجاز تغيير فرم االستيك
 نمايد.ميرا به صورت داخلي تحمل  هاداده و نيرو

 مطابق استانداردهاي ريلي ي مختلف هاتفاعدر اري مناسبي جهت اعمال بار بر روي انواع واگن هاو جيگ هاممكانيز
  طراحي شده است.
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 يي طراحي شده كه هابر روي بستر اين سازه ريل ،تن 10ي هاپذيري محل اعمال نيروي سيلندرش انعطافجهت افزاي
 را تغيير داد. هاتوان محل اعمال نيروي آنميراحتي و به گرفتهقرار  اهدر اين ريل T-slotاتصاالت مختلف به صورت 

  
  نماي سازه فلزي دستگاه تست استاتيك بدنه – 6شكل شماره 
 500تركيبي بارهاي عمودي و  بارگذاريتحليل شده كه نتايج آن براي  ANSYSاجزاي مختلف اين سازه به كمك نرم افزار 

 گرديده است. ارائهدر محل كوپلر  فشاري تن

 
  تن فشاري و بار عمودي 500نتايج تحليل سازه در بارگذاري تركيبي  – 7شكل شماره 
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  و بار عمودي فشاري تن 500نتايج تحليل سازه در بارگذاري تركيبي  – 2شماره  جدول

 سيستم هيدروليك .3,2
هاي اين سيستم بدين شرح از ويژگي بوده و برخيمطابق جدول زير استفاده تعداد سيلندرهاي هيدروليك مورد  ظرفيت و

 .باشدمي

 تعداد ظرفيت نوع بار محل اعمال نيرو تجهيزات اعمال نيرو

 سيلندر هيدروليك

 كوپلر
 ton 500 فشاري

 ton 200 كششي 1

Cantrail/Waistrail 100 فشاري ton 2 

 ton 30 10 فشاري بار عمودي

Rerail 30 كششي ton 1 

 ظرفيت و تعداد سيلندرهاي هيدروليك - 3جدول شماره 

  نيروي تمامي  باشند وميتمامي سيلندرها مجهز به لودسل الكترونيكي براي بارهاي مشخص شده در جدول فوق
نيروي اعمالي توسط همچنين  .داردبرداري و ثبت نيروها وجود سيلندرها قابل تنظيم و كنترل بوده و امكان داده

 بدون هيچگونه اغتشاشي در طول مدت زمان اعمال نيرو، به قطعه وارد گردد.سيلندرها كامال يكنواخت و 

 اي طراحي و تمامي تجهيزات از جمله پاور يونيت و سيلندرها مجهز به اتصاالت هيدروليك سريع بوده و سيستم بگونه
نگهداري كليه تجهيزات  ساخته شده كه از نفوذ مواد خارجي و رطوبت به تجهيزات جلوگيري گردد. لذا امكان دمونتاژ و

 سيستم هيدروليك در انبار در نظر گرفته شده است.

  باشد به نحوي كه ميبا توجه به شرايط اقليمي شهر ابهر مجهز به كولر و هيتر الكتريكي اتوماتيك سيستم پاور يونيت
 گردد.ميمدار اتيك كنترل شده و در موقع لزوم هيتر و يا كولر وارد مدماي روغن هيدروليك به صورت اتو

 برداري از و نيرو براي هر سيلندر را به صورت مستقل داشته و امكان داده سيستم كنترل پاور يونيت قابليت تنظيم فشار
 نيز در نظر گرفته شده است.هاي وارده براي تمامي سيلندرها فشارها و نيرو

 رد تجهيزات نظير نمايشگر سطح، دما و فشار دهنده و نمايشگرهاي عملكيونيت مجهز به تجهيزات ايمني، هشدارپاور
 باشد. ميبحراني هاي روغن، گرفتگي فيلتر و ساير آيتم
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 هاسيستم جمع آوري داده .3,3

قبل از انجام تست استاتيك بدنه، آناليز تحليل تنش كامپيوتري بر روي مدل سه بعدي واگن انجام شده و نقاط بحراني آن 
در نقاط بحراني نصب شده و تغيير طولها در آن نواحي اندازه گيري مي  كرنش سنجدي ، تعداحين تستشود. در ميشناسايي 

ذخيره در يك حافظه جهت خواندن،  گردد.ميكه نهايتا با پردازش اين اطالعات مقادير تنش در اين نواحي محاسبه شوند 
 مي باشد. واقع يك سيستم جمع آوري داده در كهاستفاده خواهد شد ديتاالگر از به كامپيوتر اين اطالعات داخلي و انتقال 

  باشد.ميتجهيزات اين سيستم به اختصار بدين شرح 
  

Remarks Q'tySpecification Instrument Item 

نمايش مقادير اندازه گيري با قابليت 
چاپ و همچنين ذخيره اطالعات برروي 

memory card 

1 

  , statisticجهت اندازه گيري

strain( 150 strain gage), 
Force(34 Load cells), 

Displacement(30 Dial gage) 

DAQ system 1 

Single axis type
150 120ΩStrain Gauge 2 

type(3axis) 120ΩStrain Gauge 3 

Dial Gage for local monitoring  20 50 - 100 mm Deflection Measuring 
Device 4 

  برداريدهتجهيزات سيستم دا – 4جدول شماره 

  تحليل اقتصادي طرح .4
بر هاي كالن كشور حمل و نقل، تمركز سياست هاينظر به مزاياي بدون ترديد سيستم حمل و نقل ريلي نسبت به ساير روش

هاي بسيار باالي حمل و هزينه و باشد. عدم وجود مركز تست مجهز در منطقهسيستم حمل و نقل ريلي مياز استفاده و توسعه 
را براي طراحي واگن كاهش داده و داخلي  انتوان مهندسامكان استفاده از  ،ي داراي تكنولوژي تستهاه كشورواگن ب نقل

هاي انگيزه بسيار بااليي را براي شركتلذا اين امر  ي ديگر نموده است.هارا ملزم به خريد تكنولوژي ساخت از كشور هاشركت
همچنين  .ه استبوجود آوردطراحي و ساخت دستگاه تست استاتيك بدنه سازنده محصوالت ريلي داخلي و حتي منطقه براي 

ي منطقه ميزان ارزآوري اين دستگاه را به مقدار قابل مالحظه اي افزايش هاچنانچه اشاره شد امكان سرويس دهي به كشور
  خواهد داد.

گيرد. يدگاه مورد بررسي قرار ميپروژه طراحي ساخت دستگاه تست استاتيك بدنه از لحاظ ارزآوري از دو د در اين بخش
با امكانات و توان وارد نمودن دستگاه تست از كشور كره و طراحي و ساخت اين دستگاه و مقايسه  ديدگاه اول به بررسي

ي ارسال واگن هاداخل كشور با هزينه دري انجام تست استاتيك بدنه هامهندسي داخلي پرداخته است. در ديدگاه دوم هزينه
هاي فوق ابتدا برآورد است. جهت انجام بررسيمقايسه شده در آن كشور ور اروپايي و انجام تست و صدور تائيديه به يك كش

  گردد.ميي انجام گرفته در اين خصوص بشرح زير ارائه هاهزينه

  راحي و ساخت دستگاه در داخل كشوري طهاهزينه .4,1
ي اخذ هابه استعالم قيمت باشد. با توجهميبخش در حال تامين همانگونه كه مطرح گرديد دستگاه تست استاتيك بدنه در سه 

  باشد.ميبه شرح زير  دستگاهي اين هاكنون هزينه تامين هر يك از بخششده تا
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  قيمت (ريال)  توضيحات  رديف
  000/000/320/4  طراحي و ساخت سيستم هيدروليك  1
  000/000/290  طراحي سازه فلزي و سيستم كنترل هيدروليك  2
  000/000/700/4  ساخت سازه فلزي  3
  000/000/310/9  جمع دستگاه بدون سيستم داده برداري  4
  000/000/400/2  سيستم داده برداري  5

  000/000/710/11  جمع كل  
  قيمت دستگاه تست استاتيك بدنه طراحي و ساخت داخل – 5جدول شماره 

  هزينه طراحي و ساخت دستگاه توسط سازنده خارجي .4,2
  .در خصوص ساخت اين دستگاه قيمت خود را به شرح زير اعالم نموده است Changwon Precisionاي  شركت كره

  

  مبلغ به دالر توضيحات

  هزينه مواد خام

  336,000 فوالد
  340,000 سيستم هيدروليك

  92,000 هالودسل
  160,000 تجهيزات سيستم كنترل

  502,000 دستمزد ساخت
  486,000 حمل، نصب، راه اندازي

  1,916,000 جمع كل
 Changwon Precisionقيمت دستگاه تست استاتيك بدنه ساخت شركت  – 6جدول شماره 

باشد. استعالم قيمت ارائه شده شامل سيستم داده ميي اعالم شده توسط اين شركت چند نكته قابل توجه هادر خصوص قيمت
در نظر گرفته شده است نياز به فونداسيون داشته كه با توجه به طوالني  اي كه براي اين دستگاهباشد. همچنين سازهميبرداي ن

سوله مناسب براي ساخت فونداسيون و بايست مسقف نيز باشد. لذا هزينه ميبودن زمان تست و حساسيت دستگاه اين فضا 
   تجهيزات اين دستگاه نيز بايد در نظر گرفته شود.

  هزينه ارسال و انجام تست خارج از كشور .4,3
يك دستگاه ، هزينه تست استاتيك بدنه  BLUE Engineeringبر اساس پيشنهاد قيمت ارائه شده از طرف شركت ايتاليايي 

، حمل دريايي و حمل زميني در داخل ايرانباشد كه اين رقم بدون احستاب هزينه حمل زميني در يورو مي 000/200واگن 
 3متر طول،  26هزينه حمل و نقل براي رفت و برگشت يك بدنه با ابعاد  شده ي اخذهااستعالمبر اساس  .باشدكشور ايتاليا مي

هاي حمل و نقل و انجام تست با جمع هزينهلذا  باشد.يورو مي 000/40 تن مبلغ 18متر ارتفاع با وزني حدود  4متر عرض و 
  باشد.يورو مي 000/240حدود يك بدنه استاتهزينه ارسال يك دستگاه بدنه واگن از كشورمان به كشور ايتاليا و انجام تست 
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  نتيجه گيري .5

  ديدگاه اول .5,1
محاسبه  هزينه ساخت دستگاه در كشور كره جنوبيبا مقايسه در در اين بخش ميزان ارزآوري ساخت داخل نمودن اين دستگاه 

قيمت ريال و  000/000/931در ايران با قيمت برداري ساخت اين دستگاه بدون سيستم دادههزينه ظر گرفتن نبا در گردد. مي
باشد. اين ميدالر  000/760معادل  تست ساخته شده در شركت ايريكوهزينه ساخت دستگاه  ،ريال 260/12هر دالر معادل 

خواهد دالر صرفه جويي ارزي  000/156/1بيش از كه بوده  ترپاييندرصد  60 دالر 000/916/1مقايسه با مبلغ مبلغ در 
ي تخصيص يك فضاي مناسب و ساخت سوله به نمونه خارجي منظور نگرديده است هاهزينه . توجه به اين امر كهداشت

ي فني طرح ارائه شده توسط هادر نتيجه با در نظر گرفتن برتريتر جلوه دهد. سازي اين امر را پر رنگميتواند علت بومي
سازي اين دستگاه مورد گرديده مزاياي بوميجويي ارزي اين محاسبه مهندسين داخلي براي اين دستگاه تست و ميزان صرفه

  باشد.تائيد مي

  ديدگاه دوم .5,2
ريال براي هر يورو  176/16و با در نظر گرفتن قيمت  BLUE Engineeringي اعالم شده از طرف شركت هابا توجه به هزينه

بر اساس باشد. حال آن كه ميريال  000/240/882/3تست استاتيك بدنه براي هر واگن معادل  مهزينه ارسال واگن و انجا
و ساير پارامترهاي مرتبط  سه تست در سالساخت دستگاه، استهالك، تعداد  در نظر گرفتن هزينه باهاي صورت پذيرفته آناليز

با استفاده از هاي طراح و سازنده وسايل نقليه ريلي، قيمت خدمات تست براي هر واگن با هزينه خدمات تست به ساير شركت
   .باشدريال مي 000/000/000/2 ست استاتيك شركت ايريكو حدودتدستگاه 

درصد صرفه جويي هزينه خواهد داشت و با در نظر  48توان نتيجه گرفت ساخت اين دستگاه براي هر بار تست بيش از ميلذا 
نبايد از نظر  است. براي كشور صورت گرفتهيورو در سال صرفه جويي ارزي  000/350تست در هر سال بيش از  3گرفتن انجام 

دور داشت كه در صورت انجام تست در داخل كشور، مدت زمان مورد نياز براي تست هر واگن نيز به لحاظ عدم نياز به ارسال 
به خارج از كشور، به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت كه اين خود به منزله صرفه اقتصادي بيشتر و كوتاهتر شدن زمان 

ر ي جاري دهاالزم به توضيح است ظرفيت در نظر گرفته شده براي اين دستگاه با توجه به پروژه بود.ي ريلي خواهد هاپروژه
در طول سال  هاي منطقه امكان افزايش تعداد تستهاي بازاريابي مناسب در كشورهاباشد و در صورت انجام فعاليتميكشور 

  . دهدميرا به صورت قابل مالحظه اي افزايش نيز وجود دارد كه در اين صورت ميزان ارزآوري اين دستگاه 
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