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ــس  ــاز مجــدد فعالیت هــای اقتصــادی پ ــا آغ ب
از دفــاع مقــدس و راه افتــادن شــرکت های 

نزدیــک دو دهــه پــس از احــداث راه آهــن سراســری و ورود و بهره بــرداری از نــاوگان ریلــی بــا لکوموتیوهــای بخــار، 
لکوموتیوهــای دیزلــی نیــز در ســال 1335 وارد کشــور شــدند کــه اولیــن آن هــا، لکوموتیوهــای دیزلــی 4 محــوره  G12  بــا 
موتــور 12 ســیلندر 567 بلــووری و قــدرت 1 هــزار و 300 اســب بخــار از شــرکت EMD متعلــق بــه جنــرال موتــورز آمریــکا 
بــود کــه جمــع آن هــا تــا ســال 1341، بــه 136 دســتگاه رســید و به تدریــج جایگزیــن لکوموتیوهــای بخــار خطــوط اصلــی 
شــد. پــس از ورود اولیــن ســری لکوموتیوهــای G، نــاوگان لکوموتیوهــای دیــزل بــا ورود نــوع مانــوری G8 بــا موتــور 8 
ســیلندر 567 بــا 875 اســب بخــار قــدرت، تکمیــل شــد و بــرای اولیــن بــار 20 دســتگاه لکوموتیــو 6 محــورهی G16، بــا 
موتــور 16 ســیلندر 567 بلــووری، بــا قــدرت 1 هــزار و 800 اســب بخــار وارد کشــور شــد و نهایتــًا در ســال 1350، اولیــن 
ــداد 51  ــه تع ــوع GT26CW ب ــارژری 645، از ن ــیلندر توربوش ــور 16 س ــا موت ــار ب ــب بخ ــزار و 300 اس ــای 3 ه لکوموتیوه

دســتگاه وارد کشــور شــد. 

ــت راه  ــر وق ــی، وزی ــی و معدن ــزرگ صنعت ب
و ترابــری، دو گــروه از افــراد بــا تجربــهی 
خریــد خــارج از بیــرون راه آهــن را مأمــور 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــای جدی ــد لکوموتیوه خری
جنــرال  شــرکت  از  خریــد  در  اول،  گــروه 
الکتریــک موفــق و قــرارداد 64 لکوموتیــو 
ــزار و 300،  ــوان 3 ه ــا ت ــود )ب ــد می ش منعق
ــار در  ــن ب ــزار ت ــش ه ــوری 20، کش ــار مح ب
فــراز 10 در هــزار و قــواره UIC و مشــخصات 

مشــابه لکوموتیوهــای جنــرال موتــورز کــه در 
ــت  ــش از 30 ســال ســابقه و مقبولی ــران بی ای

ــت(. ــی داش خوب
ــرات  ــدون تغیی ــی ب ــوارد فرع ــن م ــرای تعیی ب
اساســی قــرارداد، کار بــه راه آهــن ارجــاع 
ــر  ــدون تغیی ــی ب ــرات فن ــود و در مذاک می ش
ــان  ــا هم ــده و ب ــق ش ــی تواف ــخصات اصل مش
موتــور، ژنراتــور و تراکشــن موتــور، چنــد 
راه آهــن  مؤثــر  ولــی  خواســتهی کوچــک 

ــن  ــای راه آه ــی لکوموتیوه ــخصات کل ــه ی مش مقایس
ــل ــاخت داخ ــب س ــوی مناس ــاب الگ ــرای انتخ ب

عباس قربانعلی بیک، کارشناس حوزه ی ریلی مطرح کرد:

ــد در  ــای جدی ــد لکوموتیوه خری
ــی ــگ تحمیل دوران جن

عباس قربانعلی بیک،
کارشناس حوزه ی ریلی
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لکوموتیوهــا  بازرســی  در   ،1370 ســال  در 
در کارخانــه ی ســازنده، مــواردی مشــاهده 
ــه  ــازنده ب ــی س ــان از بی توجه ــه نش ــد ک ش
ــت و  ــرات داش ــده در مذاک ــد ش ــوارد تعه م
ــت  ــت از مأموری ــل در بازگش ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــی راه آهــن پیشــنهادی مبن ــاون فن ــه مع ب
ــر اســتفاده ی حداکثــری از ظرفیــت کشــش  ب
پذیرفته شــده )یعنــی 2 هــزار تــن بــرای 
ارزیابــی کارایــی واقعــی و آشــکار شــدن 
شــد. داده  گارانتــی(،  دوران  در  کاســتی ها 

ــای  ــت لکوموتیوه ــری نخس ــس از ورود س پ
خریداری شــده )U30C( بــا رویکــرد فــوق، 
گارانتــی  دوران  در  لکوموتیوهــا  مشــکالت 
 ،GE آشــکار و بــا اثبــات قصــور شــرکت
مذاکــرات  و  متوقــف  اول  ســری  ســاخت 
ــخصات  ــری اول و مش ــص س ــع نواق ــرای رف ب

عــالوه بــر رادیاتــور، دومیــن تغییــر اصلــی بــا 
تغییــر نــوع تراکشــن موتــور، ژنراتــور و بــوژی 
کــه فقــط در لکوموتیوهــای ســری دوم از 
ــو  ــن لکوموتی ــود، در ای ــراه ب ــوع C30-7 هم ن
ــه  ــرد ک ــه ک ــتثنایی را نهادین ــای اس قابلیت ه
ــداری و  ــود نگه ــا وج ــه، ب ــه ده ــس از س پ
پشــتیبانی ضعیــف و به کارگیــری پرفشــار، 
همچنــان در کارایــی نزدیــک دو لکوموتیــو 
ــه کاری  ــاد و آماده ب ــت اعتم ــادل و در قابلی مع
کشــش  نــاوگان  برتــر  لکوموتیوهــای  از 
راه آهــن اســت و در صــورت افزایــش بــار 
محــوری لکوموتیــو بــه 25 تــن نیــز می توانــد 

ــد.  ــر باش ــش باالت ــخگوی کش پاس
ــو،  ــن لکوموتی ــای ای ــن مزای ــی از مهم تری یک
 AH 752 ــوع ــور ن ــدی از تراکشــن موت بهره من
C40- بــود کــه در لکوموتیوهــای آمریــکا مانند

ــا  ــا ب ــدد از آن ه ــر ع ــد و ه ــتفاده می ش 8 اس
ــت 80  ــدرت می توانس ــار ق ــب بخ ــزار اس 1 ه
کیلــو- نیوتــن، )تقریبــاً برابــر 8 تــن کشــش( 
ــار  را فراهــم کنــد کــه در خطــوط آمریــکا و ب
محــوری باالتــر بــا لکوموتیــو 6 محــوره ی 
کشــش آن، بــه 48 تــن می رســد. یعنــی 
ــالوه  ــی و ع ــو GT26 کنون ــر لکوموتی دو براب

سیســتم های  گرفــت.  قــرار  موردبررســی 
حفاظتــی و کنترلــی لکوموتیــو مذکــور بــا 
توربوشــارژر  تحلیــل خرابی هــای  تجربــهی 
ــت  ــا موافق ــورز و ب ــرال موت ــای جن لکوموتیوه
ــالح و  ــک، اص ــرال الکتری ــرکت جن ــل ش کام
ــش  ــهی افزای ــر اســاس تجرب ــل شــد و ب تکمی
ــرال  ــای جن ــش لکوموتیوه ــدی کش 50 درص
موتــورز در ســال 69، قابلیــت کشــش بــار 
لکوموتیوهــای جدیــد بــا 100 درصــد افزایــش 
ــن در  ــزار ت ــه 2 ه ــش قیمــت ب ــدون افزای و ب

ــید. ــزار رس ــراز 10 در ه ف

ــن  ــبندگی ای ــرل چس ــتم کنت ــن، سیس ــر ای ب
ــی 30  ــو هــم قابلیــت 26 درصــد یعن لکوموتی
درصــد باالتــر از متوســط نــوع GT26 داشــت. 
هرچنــد قــدرت 1 هــزار اســبی ایــن تراکشــن 
ــده،  ــران ش ــی ای ــت بوم ــه سال هاس ــور ک موت
در لکوموتیــو دیزلــی مــا مورداســتفاده نیســت 
ــود،  ــه می ش ــه کار گرفت ــتاور آن ب ــط گش و فق
ــزار  ــوع 4 ه ــر ن ــالوه ب ــن ع ــن تراکش ــا ای ام
اســب بخــار چهــار محــوره B40-8، در 73 
 E60 برقــی نــوع GE لکوموتیــو شــش محــوره
باقــدرت 6 هــزار اســب توانایــی بــاالی خــود را 
 752AF ــوع ــه نمایــش گذاشــت )ن از 1972 ب

ــر(. ــا گشــتاور 10 درصــد کمت ب
تراکشــن  از  یــک  هــر  این کــه  قابل توجــه 
 GT26 لکوموتیوهــای   D77 موتورهــای 
می تواننــد 6 هــزار و 286 کیلوگــرم نیــروی 
ــر از 79 درصــد تراکشــن  ــی کمت کشــش یعن
ــش  ــا ش ــه ب ــد ک ــن کنن ــور تأمی ــور مذک موت
ــه کشــش 37 تــن نزدیــک می شــوند  محــور ب
ــه از  ــوع D78 ک ــش در ن ــبت کش ــن نس و ای
ــه 95  ــر اســت، ب ــران باالت ــواع موجــود در ای ان
درصــد نزدیــک می شــود و همچنیــن ایــن 
ــور  ــن موت ــش تراکش ــه کش ــبت ب ــش نس کش
ــا ســال 1981 میــالدی تولیــد  752E8 کــه ت
کپــی  مرجــع  نمونــه ی  ظاهــراً  و  می شــد 
شــده در لکوموتیوهــای چینــی اســت هــم 20 

ــر دارد. ــش باالت درصدکش
ســری  لکوموتیوهــای  مطلــوب  نتایــج 
ــال 1373  ــرد س ــه ی راهب دوم GE، زمین
و انتخــاب لکوموتیوهــای مشــابه انــواع 
ــای  ــه لکوموتیوه ــد ک ــکا ش ــی آمری داخل

تغییر تراکشن موتور

استفاده از حداکثر کشش

29

ســری دوم آغــاز شــد کــه منتــج بــه لکوموتیــو 
)C30-7( بــا همــان موتــور 3 هــزار و 300 
اســب بخــار، ولــی قابلیــت کشــش بــار 2 هــزار 

ــد. ــزار ش ــراز 10 در ه ــن در ف و 900 ت
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1388    1381      1371     1350

لکوموتیو 
سازنده 
تعداد 

اولین ورود 
وزن 

ضریب معادل 
توان کل توان کل 

ضریب چسبندگى 

  

کشش اعزام 
کشش بیشینه 

تناژ %1 
سرعت مداوم 
عمر متوسط 

کشش 150 تن 
توان حالت برقى توان حالت برقى 

135      123       132        120

5000     4200      3300     3300
26       35          26         18
36       35          34        24
38       52          48        37

3040     2980     2900      2000
30       27           20        30

38       52          39        30  
12        17           29        45

3540    8040     6000       4250

2.07      2.02      1.97       1.36

DF8      AD43    C30-7       GT26
Qishuyan     Alstom        GE          EMD, GM

31       100          29        244

مشخصات و قابلیت هاى لکوموتیوهاى بارى 

ــد.  ــف ش ــم متوق ــا تحری ــرات ب ــن مذاک ای
ــج آن در مشــخصات آلســتوم  ــی از نتای ول
اســتفاده و پــس از اعــالم آمادگــی شــرکت 
قــرار شــد ایــن لکوموتیوهــا بــا تــوان 
4 هــزار و 200 اســب بخــار، تراکشــن 
ــل  ــت حم ــوری 20 و قابلی ــار مح AC و ب
ــا  ــافری ب ــنگین و مس ــاری س ــای ب قطاره
ســرعت 150 طراحــی شــوند. ضریــب 
ــش  ــا در کش ــن لکوموتیوه ــبندگی ای چس
مــداوم 35 درصــد توافــق شــد و بــار 

ــن. ــه 25 ت ــش ب ــل  افزای ــوری قاب مح
متأســفانه لکوموتیوهــا برخــالف توافــق 
اولیــه بــه دو نوع بــاری و مســافری تفکیک 
توافــق  مــورد  گزینه هــای  از  و  شــدند 
 HEP ــه ــا، از جمل ــود قابلیت ه ــرای بهب ب
ــط  ــداری توس ــد. نگه ــی ش و ... چشم پوش

در نیمـه ی دوم دهـه ی هفتاد و پـس از افزایش 
کشـش مرحلـه ی دوم لکوموتیوهای GT26 در 
مرکـز تحقیقـات که قابلیت کشـش را از 1 هزار 
و 500 بـه 2 هزار تن افزایش داد، بررسـی هایی 
روی افزایـش بیشـتر کشـش انجـام و سیسـتم 
میکروپروسسـور معرفی  شـده از سـوی سـازنده 
ضریـب  می توانسـت  کـه  شـد  شناسـایی 
چسـبندگی را حـدود 30 درصـد افزایـش دهد. 
ایـن آشـنایی زمینـه ی تجهیـز تعداد زیـادی از 
لکوموتیوهـا بـا این سیسـتم شـد؛ اما متأسـفانه 
هیـچ گاه از ایـن ظرفیت حتـی در لکوموتیوهای 

بخـش خصوصی اسـتفاده نشـد.
چینـی  شـرکت های  از  یکـی   ،87 سـال  در 
لکوموتیـو   70 خریـد  مناقصـه ی  در  حاضـر 
آغـاز کـرد  راه آهـن  بـا  را  مذاکراتـی  مانـوری، 
کـه در مذاکـرات حضـوری و بـا بررسـی انـواع 
لکوموتیوهـای مـورد اسـتفاده در کشـور چیـن 
و بـا اسـتفاده از تجربیـات لکوموتیوهای سـری 
دوم جنـرال الکتریـک، لکوموتیو مـدل DF8 با 
قـدرت 5 هزار اسـب بخـار انتخاب و به شـرکت 
کیشـویان پیشـنهاد شـد که نمونه ی اول بدون 
هزینـه و قـرارداد خریـد برای آزمایش سـاخته، 
مـورد آزمایـش قـرار گیـرد )ایـن کار از شـروع 

مذاکـره ظـرف 10 مـاه انجـام شـد(.     
کـه  لکوموتیوهـا  ایـن  بهتـر  مقایسـه ی  بـرای 
ویژگی هـای  موتـور،  تـوان  و  برکشـش  عـالوه 
زیـر  جـدول  از  می تـوان  دارد،  دیگـری  مهـم 
جـدول  اطالعـات  اسـت  )الزم  گرفـت  بهـره 
واحدهـای  مجـدد  آزمایـش  و  موردبررسـی 

گیـرد(: قـرار  راه آهـن  مسـؤول 
بـر ایـن اسـاس بهتریـن لکوموتیـو بـا ترکشـن 
موتـور DC از نـگاه کشـش C30-7 و بهتریـن 
و تنهـا نمونـه بـا ترکشـن موتـور AC لکوموتیو 
را   DF8 هـم  تـوان  نـگاه  از  اسـت.   AD43
می تـوان بهتریـن دانسـت کـه ظرفیـت خطوط 
اشـغال  کمتـر  بحرانـی  بـالک  در  به ویـژه  را 
می کنـد. از نـگاه هزینـه ی تعمیـر و نگهـداری 
کـه بایـد آن هـا را بـر اسـاس تـن- کیلومتـر به 
دسـت آورد، نیـاز بـه اطالعـات تکمیلـی بـوده، 
امـا بر اسـاس شـواهد به نظـر می رسـد بهترین 
نمونـه C30-7 اسـت. بـرای برقـی هـم بهترین 
C30- لکوموتیو ،DC نمونـه با ترکشـن موتـور
7 و باالتریـن توان برقی در AD43 اسـت، برای 
تولیـد داخـل هم فارغ از مشـکل تأمیـن موتور، 

بهتریـن گزینـه، لکوموتیـو C30-7 اسـت.  

دوم  مرحلـه ی  کشـش  افزایـش 
GT26 لکوموتیوهـای

شــرکت ســازنده بــه دلیــل تفــاوت زیــاد بــا 
انــواع موجــود مــورد بحــث و توافــق قــرار 
گرفــت. ولــی بــه آن نیــز بهایــی داده نشــد. 
بــرای   GE لکوموتیوهــای  تجربــه ی  از 
ــی  ــر فشــار در دوران گارانت اعمــال حداکث
در ایــن لکوموتیــو اســتفاده نشــد و حتــی 
بــا وجــود تهیــه و ارائــه ی گــزارش آمــاری، 
حــدود 100 قطــار بــا حمــل متوســط 
30 درصــد کمتــر از بــار توافــق شــده بــه 
ــد  ــاهده نش ــری مش ــره، تغیی ــأت مدی هی
و مشــکالت موتــور کــه از ضعف هــای 
ــه نحــو مناســب  ــود، ب ــو ب ــی لکوموتی اصل

ــری نشــد. پیگی
ــا اســتفاده از تجربیــات GE در اســتفاده  ب
از تجهیــزات کششــی لکوموتیــو دیزلــی در 
ــری  ــا آینده نگ ــی E60 و ب ــو برق لکوموتی
و پیش بینــی اســتفاده از پلتفــرم ایــن 
ــرای ســاخت لکوموتیــو برقــی  لکوموتیــو ب
اســتفاده و قابلیــت تراکشــن موتــور در 
لکوموتیــو برقــی بــه میــزان 1 هــزار و 
800 کیلــووات در توافــق درج شــد کــه در 
ادامــه ی مذاکــرات از ســوی ســایر همکاران 
بــه 1 هــزار کیلــووات کاهــش یافــت. ولــی 
ــد  ــو می توان ــن لکوموتی ــن  وجــود، ای ــا ای ب
ــا  ــگاوات ی ــی 6 م ــو برق ــک لکوموتی ــه ی ب
لکوموتیــو برقــی- دیزلــی 8 هــزار + 3 هــزار 

اســب بخــار تبدیــل شــود. 

توقف مذاکرات پس از تحریم ها

3230

4 هــزار اســب بــا بارمحــوری 25 تــن 
 )AC )تراکشــن   SD70ACi و   C40-8i
ــا قابلیــت  از شــرکت های  GE و EMD ب
بــا  بودنــد  تــن  هــزار   5 و   4 کشــش 
ــق   ــد باف ــیرهایی مانن ــه در مس ــدف ک ــن ه ای
ــه کار  ــن ب ــوری 25 ت ــا بارمح ــاس، ب بندرعب

ــوند. ــه ش گرفت


