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 باسمه تعالي

 " GMبازسازي سوپاپ دود موتور لکوموتیو  شرح خدمات "

 

 مقدمه

های عملياتی جهت اطمينان از ايمنی قطار و محموله نامههای ابعادی و آييندر صنايع ريلی، قطعات و اجزای فلزی مختلفی به دليل محدوديت

بادامک، پيستون و لنگ، ميلتوان به قطعات موتور لکوموتيو )سوپاپ، ميلمی يا مسافر آن نيازمند بازسازی يا تعويض هستند. از جمله اين اجزا

. اين قرار گيرندهای سطحی و به دنبال آن، کاهش طول عمر های مختلفی از آسيبدرجه توانند در معرضمی ...( اشاره کرد. اين اجزا

از ديدگاه اقتصادی، توليد مجدد قطعه به واسطه  .دهندن میناشی از خستگی خود را نشا خوردگیو ترک شکل سايش به عمدتاًها آسيب

تواند تا حد زيادی میقطعات به عنوان يک اصل مهم در صنايع اين تعمير و بازسازی صرف زمان و هزينه زياد، چندان منطقی نيست. بنابراين، 

های فراوری مواد توسط ليزر مهم در بين روش کاری ليزری يکی از فرايندهایباعث کاهش هزينه و ايجاد صرفه اقتصادی شود. روکش

کاری شود. روکشگيری پوشش مورد نظر میاست. در اين فرايند، ذوب و انجماد ذرات پودر اضافه شده روی سطح زيرلايه، سبب شکل

به واسطه استفاده از منبع های ضخيم با پيوند متالورژيکی خوب روی زيرلايه است. در اين روش ليزری فرايندی پيشرفته برای توليد پوشش

 5پذيریشود. اين امر باعث اختلاط بسيار کم رسوب با زيرلايه )امتزاجحرارتی متمرکز ليزر، حرارت ورودی بسيار پايينی به زيرلايه منتقل می

مرسوم نظير های ( باريک و کيفيت سطحی خوب در مقايسه با ساير روشHAZکار، ناحيه متاثر از حرارت )کم(، اعوجاج کم قطعه

سازی سطح مواد استفاده شود. افزايش استحکام تواند برای ترميم قطعات معيوب و فرسوده همراه با سختیشود. اين فرايند میجوشکاری می

کاری ليزری يک فناوری عمليات سطحی عالی برای جبران تواند مقاومت به سايش سيستم را بهبود بخشد. روکشو سختی قطعات ريلی می

 اندازه قطعه و نيز بهبود مقاومت به سايش و خستگی به واسطه استفاده از مواد مناسب روکشی است. کاهش

 هدف  از اجراي پروژه
 

. با اين کار سطح ساييده شده سوپاپها با است 5ودر استلايت پبا  GMهدف از اين پروژه روکش کاری ليزری سوپاپ دود موتور لکوموتيو 

مورد استفاده قرار خواهد  GMدر موتور لکوموتيو  اًروکش کاری ليزری می شود و پس از ماشين کاری مجدد 5لايه ای از جنس استلايت 

 گرفت.

 خلاصه فني طرح

توان به موارد زير می 5های منحصربفرد آلياژ استلايت از جمله ويژگی .يک آلياژ پايه کبالت مقاوم به سايش و خوردگی است 5ستلايت ا

 اشاره کرد:

 ی وسيعی از دماهای سايش و خوردگی در گسترهت عالی در برابر انواع مکانيزممقاوم -

 در حين سايش لغزشی  7و سوختگی 9، مقاومت در برابر اعمال نيروهای تماسی آنی5مقاومت بسيار مطلوب در مقابل فرسايش کويتاسيونی  -

 تيگراددرجه سان 266توانايی حفظ خواص مکانيکی بويژه سختی تا دمای حدود  -

 درجه سانتيگراد  5632مقاومت اکسيداسيونی بالا تا دمای حدود  -

                                                 
1 dilution 
2 - Cavitation erosion 
3 - Seizure resistance: The ability of an engine bearing to survive momentary contact. 
4 - Galling 
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 قرارداده است. سوپاپ دود موتور لکوموتيوتعمير انواع قطعات ريلی به ويژه عنوان گزينه مناسبی برای را به 5ها، آلياژ استلايت اين ويژگی

به روش روکش کاری ليزری تعمير شد و سپس روی  5ودر استلايت با پ GMسوپاپ دود موتور لکوموتيو عدد  7حدود يک سال قبل 

لکوموتيو بسته شد در اين مدت عملکرد مطلوبی داشته است. هزينه تعمير کمتر از نصف قيمت نمونه نو بوده است لذا در اين مرحله تعمير 

  مخرب ريغ  ونه ها پس از تحويل گيری تحت آزمونابتدا نمجهت تعمير و بازسازی قطعات،  عدد ديگر در دستور کار قرار گرفته است. 296

PTميکرومتر لايه برداری می  266گيرد. سپس ناحيه مورد نظر برای روکش کاری ليزری تحت ماشين کاری قرار گرفته و حدود  قرار می

ميليمتر  5ضخامت حدود م می شود. انجا ،روی ناحيه ای که بايد تحت تعمير قرار گيرد 5شود. در ادامه روکش کاری ليزری با پودر استلايت 

لايه روکش روی سطح قرار می گيرد. نمونه ها ماشين کاری نهايی شده و با مطابق دقت ابعادی مورد نظر ماشين کاری می شوند. آزمون غير 

 روی آن ها انجام و در صورت بدون عيب بودن به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران تحويل داده می شود. PTمخرب 

 مراحل انجام طرح:

 كاري لیزريتامین مواد اولیه و اجراي فرايند مقدماتي روكش    :1مرحله 

  5تهيه پودر استلايت 

  ساخت فيکسچر 

  غير مخرب آزمونPT 

 آماده سازي و روكش كاري لیزري: 2مرحله 

 .ماشين کاری ناحيه ای که بايد تعمير شود 

 روکش کاری ليزری قطعات 

 و تحويل دهي آماده سازي : 3مرحله 

 ماشين کاری نهايی 

  غير مخرب آزمونPT 

 تحويل دهی قطعات 

 برنامه زمان بندي 

 

 باشد.میماه معتبر بوده و با توافق طرفين قابل تمديد  5به مدت ابلاغ از زمان  قراردادمدت اجرای اين * 

 دوازدهم زدهميا دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ها / ماهشرح فعالیت رديف

1 

تامين مواد اوليه و    :1مرحله 

-اجرای فرايند مقدماتی روکش

 کاری ليزری

         

   

3 
آماده سازی و  :  5 مرحله

          روکش کاری ليزری

   

3 

آماده سازی و   :3مرحله 

 تحويل دهی

 

         

   


