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صنعتی زانیج سعه  ت و تو ت تحقیقا با بیش از بیست سال تجربه مفید در تحقیقات کاربردي در زمینۀ طراحی و ساخت ،  شرک
نمایندگی فروش محصوالت و تجهیزات به عنوان افتخار دارد تجهیزات تست و کنترل مرغوبیت و ماشین آالت خاص خط تولید 

  .، در خدمت صنایع مختلف کشور ایران باشد Reilhofer KGتست و کنترل مرغوبیت شرکت آلمانی 

 : Reilhofer KGمعرفی شرکت 

 

 

 

 

) نزدیک شهر مونیخ در آلمان  Karlsfeld، که مرکز اصلی آن در شهر کارلسفِلد (  ) Reilhofer KG ( ریلهوفرشرکت 
دستگاه و  عیوب درزود هنگام تشخیص ي سیستم ها "طراحی و ساخت سال در زمینۀ  20واقع شده است ، با سابقه اي بیش از 

فعالیت می نماید. هر چند که  " تولید انتهاي خطوطمحصول در سیستم هاي تضمین کیفیت  "و همچنین  " تجهیزات مکانیکی
 شامل موتور ، ، ) Powertrains( و بطور کلی پیشرانه عمدتاً براي بررسی عملکرد تجهیزات ایجاد و انتقال قدرت فوق تجهیزات 

بکار گرفته می شوند، لیکن هیچگونه محدودیتی براي کاربرد این تجهیزات در گریبکس، دیفرانسیل و . . . در وسایط نقلیه موتوري 
 دیگر صنایع، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و براي کاربرد هاي متفاوت دیگر وجود ندارد.

 

 

 

 

اصوات ناشی از عملکرد دستگاه و تجهیزات تحت آزمایش می باشد. اساس کار تجهیزات مذکور، بررسی و آنالیز ارتعاشات و  
با و شود پایش می بصورت مداوم ارتعاشات، نوسانات و اصوات سیستم تحت کنترل ،  " عیوبزود هنگام تشخیص  "تجهیزات در 

توسعه و گسترش  قبل از عیب مکانیکی ههر گونصورت بروز ، در طی مدت کارکرد دستگاه اطالعات مذکورمقایسۀ تطبیقی 
قادر  " تولید انتهاي خطوطمحصول در تضمین کیفیت   "تجهیزات  د.شخواهد متوقف ، دستگاه یا مجموعه بیشتر خرابی و ضایعات

هستند تا با بررسی و آنالیز ارتعاشات، نوسانات و اصوات ایجاد شده در دستگاه و مجموعه هاي مختلف و مقایسۀ تطبیقی آن ها با 
  هند. تشخیص د ندر کمترین زمان و باالترین دقت ممکا مجموعۀ سالم و مرجع، صحت یا عدم صحت عملکرد آن را یک دستگاه ی

 
 
 
 
 
 
 

ه تجهیزات و محصوالت شرکت ریلهوفر می توانند در مراحل مختلف پروژه هاي طراحی، تحقیق و توسعه و خطوط تولید ب 
تور بصورت مجزا، تست سیستم کار گرفته شوند. این تجهیزات را می توان براي تست قطعات و اجزاي تفکیک شده ، تست مو

انتقال قدرت، تست کل مجموعۀ پیشرانه خودرو و یا تست دیگر قطعات و مجموعه هاي مونتاژ شده بکار گرفت. شرکت ریلهوفر 
شده  "جایزة هنري فورد"بخاطر نوآوري هاي هوشمندانه اش در مبانی تضمین کیفیت انتهاي خطوط تولید، موفق به دریافت 

 شرکت هاي خودروسازي معتبر در سطح جهان از مشتریان این شرکت می باشند.  صنایع و ز است و بسیاري ا
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 : Reilhofer KGشرکت اجمالی محصوالت معرفی 

 بخش عمده تقسیم بندي نمود :  سهمحصوالت شرکت ریلهوفر را می توان به 

 ) تجهیزات تست براي امور طراحی، تحقیق و توسعه:1

 

 

 

 

 از تجهیزات خود در بر گیرندة سه محصول مختلف می باشد: این مجموعه

 :  crash-PREVENTERالف) 
Crash-PREVENTER V2  ابزاري ایده آل براي حفاظت قطعات، اجزاء و مجموعه ها در مقابل خسارات سنگین می باشد. این

 ارتعاش، نوسان یا ورت بروز حداقل یک تحت کنترل را بررسی کرده و در ص ابزار بصورت مداوم سروصدا و ارتعاشات دستگاهِ
. داخته و متوقف می نمایدصدا و نویز هاي معمول دستگاه نداشته باشد، آن را از کار انارتعاشات، که شباهتی به  يسروصداي بلند

 مجموع ارتعاشات ناشی از استراکچر دستگاه، مالك اصلی براي توقف تست و یا دستگاه تحت کنترل می باشد.  

 

 

 

 

 : delta-MONITORب) 
delta-MONITOR  ثبت و نیز سرعت  می باشد. در این ابزار، سیگنال هاي زمان وعیوب زود هنگام  تشخیصگام بعدي به سمت

ذخیره می گردند تا امکان آنالیزهاي بعدي فراهم گردد. در این دستگاه نیز مجموع ارتعاشات ناشی از استراکچر دستگاه، مالك 
 تولید می شود.   Rack Mountاین ابزار در دو مدل قابل حمل و ست و یا دستگاه تحت کنترل می باشد. اصلی براي توقف ت

 

 

 

 

 : delta-ANALYZERج) 
delta-ANALYZER  می باشد، چرا که در این ابزار نه تنها از ارتعاشات استراکچر عیوب زود هنگام تشخیص ابزار اصلی براي

وقف تست و یا دستگاه تحت کنترل استفاده می شود، بلکه از هفت روش مختلف دیگر براي دستگاه به عنوان مالکی براي ت
گیري می شود. این هفت  خرابی ها و توقف تست و یا دستگاه تحت کنترل نیز بهرهعیوب و هنگام  آشکار سازي زودتشخیص و 

 روش مختلف، میزان حساسیست هاي مختلف و منحصر به فردي را براي حصول بهترین نتیجه فراهم می سازند.  
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است که هر یک از آن ها را می توان به آسانی و در کمترین زمان الزم به توضیح است که ساختار محصوالت فوق به گونه اي 
به روز رسانی هاي آتی براي االتر، به روز رسانی نمود. این امر موجب صرفه جویی در سرمایه گذاري هاي الزم ممکن به مدل ب

 خواهد شد .

 

 :) تجهیزات تست براي خطوط تولید2 

 

   

 

 

 خود در بر گیرندة سه محصول مختلف می باشد:نیز این مجموعه 

 : eol-ANALYZERالف) 
eol-ANALYZER و ساده را براي آزمایشات کنترل کیفی محصول در پایان خط تولید (  راه حلی اقتصاديend-of-line  و بر (

تحت تست، فراهم می آورد. این سیستم می تواند براي تست هاي سرد و گرم  محصولاساس آنالیز ارتعاشات استراکچر اصلی 
جموعه هاي سیستم پیشرانه مورد استفاده قرار موتور، تست هاي سیستم انتقال قدرت و همچنین تست دیگر اجزاء ، قطعات و م

 خروج محصوالت معیوب از خط تولید تا حد یک در میلیون، قابل کاهش می باشد. حتمالگیرد. با بهره گیري از این سیستم، ا
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 : turbo-CONTROLب) 
Turbo-CONTROL ر ( ژطی فرآیند تولید توربو چارTurbo charger (وان اولین تست عملکردي و براي باالنس کردن روتور ، به عن

توربو چارژر در دو صفحه مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت دورانی توربو چارژر با شتابی ثابت افزایش می یابد تا به سرعت 
. سیستم بصورت ) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند Onlineنامی آن برسد. مقادیر ارتعاشات بصورت دینامیکی و برخط ( 

خودکار یک روش و دستورالعمل باالنس کردن را تولید می کند که می تواند بر روي یک میز تست مناسب براي باالنس کردن 
مورد  RPM 300,000این ابزار می تواند براي باالنس کردن انواع روتورها تا سرعت روتور توربو چارژر مورد استفاده قرار گیرد. 

 .استفاده قرار گیرد

 

 

 

 

 

 : acousticLASERج) 

در این گونه لذا ) ، بر روي یک میز تست بسته و محکم نمی شود.  DUT: Device-Under-Testدر برخی موارد، دستگاه تحت تست ( 
سنسور یک  را به عنوان acousticLASERموارد، یک روش و ابزار اندازه گیري غیر تماسی مورد نیاز خواهد بود. بنابراین شرکت ریلهوفر  

ابداع و اختراع نمود؛ هرچند که این ابزار همیشه نتایج قابل اطمینانی را بدست نداده و استفاده از آن صرفًا نوري و بدون تماس ارتعاش سنج 
 در مواردي که دیگر سنسورهاي تماسی قابل استفاده و بهره برداري نیستند، توصیه می شود.   

 

 

 

 

 

 

 :الپردازش سیگن) تجهیزات 3

 : speedBOX) الف
speedBOX  ) ابزاري براي پردازش اولیهSignal Conditioning  ضمن اصالح ) سیگنال خروجی انواع سنسورهاي سرعت می باشد. این ابزار

 تعمیم دهنده پالس و . . . می باشد. براي تقسیم فرکانس، ضرب فرکانس،  یول هاي مختلفاژداراي مشکل موج قطار پالس هاي سرعت، 

 

 

 

  .مراجعه نمایید ) www.rhf.de( ریلهوفریا به سایت شرکت وده با این شرکت تماس حاصل فرم ،براي کسب اطالعات بیشترلطفاً 


