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باهـر کیـمیـا رهـاورد

ــد فراهــم  ــه T4 ، ملــک 40.000 متــر مربعــی جدی ــرای اســتقرار کارخان RKB ب

مــی کنــد.
ــر  ــاً 8.000 مت ــاحت تقریب ــا مس ــد ب ــایت جدی ــک س ــه ی ــه RKB MS ب کارخان

ــد. ــی کن ــکان م ــل م ــع نق مرب

RKB گروه

سطـح ممـتاز سوئـیسـی
حضور در جهان

تجربه صنعتی

 RKB تاریخچه ای ازگروه

پیدایــش و ایجــاد RKB بــه اشــتیاق و تعهــد خانــواده کولیونــی نســبت بــه بوجــود 
ــت  ــوش در صنع ــگ و ب ــرای رولربیرین ــن ب ــده ی مطمئ ــن کنن ــک تأمی آوردن ی

شــروع مــی گــردد.

رونــق اقتصــادی دهــه 1960 ســبب شــد آقــای جیانــی کولیونــی یــک تأسیســات 
جدیــد و مــدرن بــا مســاحت 9.000 متــر مربــع احــداث کنــد تــا فعالیــت خــود را 

گســترش دهــد و خدمــت بهتــری بــه مشــتریان ارائــه نمایــد.

ــش  ــی و افزای ــد تخصص ــعه تولی ــادل و توس ــرای تب ــرد ب ــی گی ــم م  RKB تصمی
تجربــه پــروژه هــای خارجــی همــکاری نزدیکــی بــا شــرکای متخصــص خــود آغــاز 

نمایــد .

ــق  ــر مناط ــرکت در اکث ــعبات ش ــراه ش ــه هم ــروه RKB ب ــیس گ ــا تأس RKB ب

اســتراتژیک جهــان  بــه اســتقبال چالــش هــای جدیــد اقتصــاد جهانــی مــی رود.

 RKB ایجاد وراه اندازی دو خط تولید مجزا توسط مدیریت
یکی کارخانه  RKB LN ) به مساحت 6.000 متر مربع(

و دیگری کارخانه  RKB MS ) به مساحت 4.500 متر مربع (.

ــر  ــدود 56.000 مت ــه مســاحت ح ــه RKB  T3 را ب ــاح رســمی کارخان RKB افتت

مربــع جشــن مــی گیــرد.
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RKB: تولید کننده بیرینگ درسطح ممتاز سوئیسی

 Roulement, Kugellager, Bearing)  RKB( یــک ســازمان تولیــد کننــده  سوئیســی بیرینــگ بــوده کــه فعالیــت در صنعــت بیرینــگ را نزدیــک 
به100ســال پیــش آغــاز کــرده اســت و در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد ماهانــه 350 تــن فــواد ماشــین کاری شــده را دارا مــی باشــد.

تجربــه حاصــل از ایــن ســابقه ی طوانــی مــدت ، تخصــص ازم را بــرای توســعه و تولیــد بیرینگهــای فنــی صنعتــی تــا قطــر خارجــی 1925 
میلیمتــر را بــرای RKB فراهــم آورده اســت. RKB ارائــه دهنــده ی  راه حــل هــای معتبــر و مقــرون بــه صرفــه ، کامــًا عملیاتــی و انعطــاف پذیــر، 
خدمــات ممتــاز پــس از فــروش ، انبــار پشــتیبانی بــا موجــودی اطمینــان بخــش و در دســترس و زمــان تحویــل بســیار کوتــاه بــوده و از کیفیــت 

مســتمر بــاا بــرای تولیــدات خــود در ســطحی ممتــاز برخــوردار اســت.
بــا یــک شــبکه ی توزیــع در سرتاســر جهــان و صــادرات بــه بیــش از 50 کشــور دنیــا ، RKB  بعنــوان یــک "جایگزیــن مقتــدر" در زمینــه بیرینــگ 

صنعتــی در ســطح بیــن المللــی شــناخته شــده اســت .
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18%
 انتقال قدرت

12%
 دریایی ، کارخانه کشتی سازی و فراساحلی

6%
موتور های الکتریکی ، فن های صنعتی و پمپ ها

5%
خمیر و کاغذ ، تبدیل و چاپ

30%
فلزات

6%
ــین آات مناطق  ماش
ناهمــوار و بیابانــی

5%
انرژی تجدیدپذیر و سنتی

% Turnover 

3%
مواد شیمیایی ، پاستیک و استیک

15%
معادن و صنایع معدنی

منبعی منحصر به فرد برای بیرینگهای صنعتی

RKB گروه

RKB متخصص طراحی و تولید تمام انواع رولر بیرینگها بوده است:

 )ACBBs) و بلبرینگ های تماس زاویه ای )DGBBs) بلبرینگ های شیار عمیق .
. رولربرینگ های کروی (SRBs( که بزرگ ترین سهم را از تولید کنونی دارند .

. رولربرینگ های استوانه ای (CRBs( ، به خصوص مونتاژ چند رولی .
. رولربیرینگ های مخروطی (TRBs( به ویژه آرایش های چندردیفی .

چالــش پیــش روی RKB ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک منبــع منحصــر بفــرد و قابــل اعتمــاد یــک نمونــه کار کامــل ابتــکاری رولبرینــگ 
هــای بــا کیفیــت بــاا اعــم از ســایز کوچــک تــا ســایزهای فــوق العــاده بــزرگ ارائــه شــود . رولبرینــگ هــای RKB مطابــق بــا اســتانداردهای  
ــا انتخــاب  ــی RKB ب ــان فن ــاً دپارتم ــوند . طبیعت ــی ش ــاخته م ــژه مشــتریان س ــای وی ــاز ه ــق نی ــا طب ــا  GOSTی ANSI/ABMA،ISO ی

بیرینــگ مناســب بــرای کاربردهــای خــاص ، از مشــتریان پشــتیبانی مــی کنــد.

تجــربــه صنعــتـی

سطح ممتاز سوئیسی
حضور در جهان
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37%
رولربیرینگ های

کروی

دانش عمیق از همه صنایع بزرگ

گــروه RKB کــه بــه عنــوان یــک تأمیــن کننــده خــاص رولبرینگهــا 
و بــوش تأســیس  شــد ، در حــال حاضــر بــه طیــف کاملــی از صنایــع 
در سراســر جهــان خدمــت رســانی مــی کنــد و دانــش و تخصــص 
ازم را در هــر یــک از آن هــا بــه دســت آورده اســت . درک منحصــر 
بفــرد ویژگــی هــا و ملزومــات هــر صنعــت ، پایــه و اســاس تولیــدات 

RKB و فلســفه بازاریابــی ایــن شــرکت مــی باشــد.

پس از هزاران مورد موفق همکاری با مشتریان ممتاز در سطح
 OEM : Original Equipment Manufacturer

 MRO :  Maintenance Repair and Overhaul

در زمینــه هــای گوناگــون ، RKB بــه دانــش بــی نظیــری در زمینــه 
بیرینــگ  دســت یافتــه اســت.به لحــاظ تجربــی RKB  تاریخچــه ای 
از موفقیــت هــای واقعــی در همــه صنایــع بــزرگ را دارا مــی باشــد .

ــاحلی ، از  ــی فراس ــای نفت ــکو ه ــا س ــه ت ــتی گرفت ــاخت کش از س
ســاخت فــواد تــا فلــزکاری ، از بیــل هــای مکانیکــی تا دســتگاه های 
حفــاری تونــل ، از پــل هــای باابــر تــا دســتگاه هــای انتقــال قــدرت  
از لــوازم خانگــی تــا گیربکــس هــای غــول پیکــر بــرای توربینهــای 
بــادی ، از ماشــین آات ســنگین تــا اســتفاده در خوروهــای بیابانــی 
، درک دقیــق و تجربــه دســت اول در طراحــی ، تحقیــق و توســعه و 
تکنولــوژی تولیــد ، پایــه هــای موفقیــت  RKB در همــه بخــش هــای 

صنعتــی هســتند.
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پیشرو در عملیات حرارتی 
ــد .  ــی باش ــی م ــات حرارت ــای عملی ــد ه ــگاِمان فراین RKB از پیش

متخصصــان ایــن شــرکت مــی تواننــد بــا تکیــه بــر خطــوط عملیــات 
ــرل  ــک و  کنت ــام نم ــزن حم ــن مخ ــا چندی ــک ب ــی اتوماتی حرارت
  )HB)ــی ــی برینل ــات حرارت ــه انجــام عملی شــرایط جــوی نســبت ب
ــش  ــی ( و کاهــش تن ــد برگشــت ) پایدارســازی ملکول انجــام فراین
ــه  ــی اولی ــات حرارت ــن عملی ــه در حی ــز ک و پســماند موجــود در فل
ــر  ــای زی ایجــاد مــی شــود و همچنیــن بررســی شــرایط کار در دم
ــه  ــا ب ــکل ه ــه پروت ــد . هم ــل نماین ــان حاص ــه اطمین ــر درج صف
ــات  ــوع عملی ــن ن ــا بهتری روشــنی بررســی و مطالعــه مــی شــوند ت
 )CHD) حرارتــی و یــا بهتریــن درجــه از ســختی عمقــی یکنواخــت

ــه دســت آیــد . ب
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تکنولوژی ساخت
برنامه ی کیفیت

B

T2

T1

T3

T4

T2

T3

T4

T1

تولیـد
مجموعه ا ی کامل از بیرینگها ها با تمرکز بر سایزهای بزرگ

ــن  ــد. ای ــی کن ــد م ــی و تولی ــف را مهندس ــی مختل ــماره فن ــش از 8.000 ش ــر RKB بی ــال حاض در ح
قطعــات معمــواً بــا توجــه بــه نــوع بیرینگهــا  و محــل ســاخت بــه چهــار بخــش تقســیم مــی شــوند. 

 MS بلبرینگ های دارای اندازه ریز و کوچک در کارخانه
)  8،000 متر مربع (

محدوده سایز : 35-1 میلیمتر قطر 
P4-ABEC 7 کاس دقت : تا

 T2 / T3 رولبرینگ های استاندارِد تولید شده در کارخانه
)56000 متر مربع (

محدوده سایز : 1925-40 میلیمتر قطر خارجی
P0/P6-CL4 کاس دقت : تا

 T3 رولبرینگ های تخصصی و سفارشی تولید شده در کارخانه
) 56،000 متر مربع (

محدوده سایز : 1500-80 میلیمتر قطر خارجی
P6/P5-CL2/CL3-HP کاس دقت : تا

 T4 رولبرینــگ هــای تولیــد شــده در دســته هــای تکــراری و بــزرگ در کارخانــه
) 40،000 متــر مربــع (

محدوده سایز : 600-300 میلیمتر قطر خارجی
P6/P5-CL2/CL3-HP کاس دقت : تا

فقط فواد با کیفیت ممتاز
ــاا  ــه باکیفیــت ب ــواد اولی ــه م ــاا ب بیرینــگ هــای دارای کیفیــت ب
نیــاز دارنــد . خالــص بــودن فــواد ، عنصــر کلیــدی در انتخــاب مــواد 
اســت کــه مــی توانــد بــه صــورت قابــل توجهــی عملکــرد بیرینگهــا 
ــر  ــود بخشــد . ب ــار بهب ــت تحمــل ب ــه خســتگی و ظرفی را در زمین
ــازان در  ــن فوادس ــا نامدارتری ــدت ب ــی م ــکاری طوان ــاس هم اس
ــی از  ــواع گوناگون ــر ان ــد ب ــی توان ــون م ــان ، RKB اکن ــر جه سراس
فــواد ) ســختکاری از 5 طریــق و ســختکاری بــه 2 صــورت ( اتــکا 
کنــد کــه بــا توجــه بــه مشــخصات بیرینــگ و همچنیــن نــوع کاربرد 

آن بیرینــگ انتخــاب مــی شــوند .

نکتـه ای درباره ی فـواد
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تکنولوژی پیشرفته با تمرکز بر انعطاف پذیری
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مــدل تجــاری RKB بر اســاس مفهــوم سیســتم یکپارچــه ی عمودی 
ــه  ــرکتهای زیرمجموع ــت ش ــک درآوردن و مدیری ــه تمل ــت ) ب اس
ــای  ــاز ه ــه ف ــق آن هم ــه طب ــه و ... ( ک ــواد اولی ــده م ــن کنن تأمی
اصلــی زنجیــره تولیــد درون محیــط شــرکت مدیریــت مــی شــوند . 
از طریــق کنتــرل موثــر در هــر مرحلــه از تولیــد ، RKB از کیفیــت 

محصــوات خــود اطمینــان حاصــل مــی کنــد . 
ــره  ــزات و به ــذاری در تجهی ــرمایه گ ــازی س ــه س ــرای بهین RKB ب

بــرداری از جدیدتریــن پیشــرفتهای فنــی و مهندســی بطــور مــداوم 
ــد . اســتراتژی  ــی کن ــه روز رســانی م ــد خــود را ب ــای تولی فراینده
ــد RKB پشــتیبانی بوســیله دپارتمــان تحقیــق و توســعه مــی  تولی
ــای  ــک ه ــا و تکنی ــن آوری ه ــعه ف ــداوم توس ــور م ــه بط ــد ک باش
ــری محصــوات و  ــد ، انعطــاف پذی ــان تولی ــد ، قابلیــت اطمین جدی

ــش مــی دهــد .  ــداری زیســت محیطــی را افزای پای
ــه درخواســت  ــه هم ــد ب ــی توان ــه ی RKB م ــدل تجــارِی نوآوران م
ــه  ــط ب ــا متوس ــک ی ــای کوچ ــه ه ــی از مجموع ــد حت ــای خری ه

ــد . ــخ ده ــرعت پاس س
ــد ،  ــه تولی ــای بهین ــدیدتر فراینده ــرل ش ــرای کنت ــت ، ب در نهای
ــه  ــد و در نتیج ــای تولی ــه ه ــرات و هزین ــات و تغیی ــش ضایع کاه
ارتقــای کلــی کیفیــت و دقــت ، بصــورت گســترده از سیســتم هــای 

ــردد . ــی گ ــم راســتا اســتفاده م هوشــمند ه

تولیـد

اتوماسیون برای سایز های کوچک
ــعت  ــع وس ــر مرب ــش از 8.000 مت ــد RKB MS بی ــه جدی کارخان
دارد و بــه تولیــد بلبرینــگ هــای ســایز کوچــک و مینیاتــور ) ریــز ( 

اختصــاص داده شــده اســت :
.36 خط تولید فول اتومات

.کنترل شدید شرایط محیطی برای همه کارگاه ها
.وســیله  انــدازه گیــری Anderon در خــط تولیــد بــرای کنتــرل 

100% خروجــی 
Anderon دســتگاهی اســت کــه بوســیله آن ارتعاشــات شــعاعی 

بیرینــگ بــا دقــت بــاا انــدازه گیــری مــی شــود .
.سیســتم جســتجوی دیجیتــال متمرکــز بــرای جمــع آوری 

اطاعــات ســاخت محصــوات 

نکتـه ای درباره ی فـواد

برنامه ی کیفیت



جدیدترین تکنولوژی برای بیرینگ های سایز متوسط و بزرگ
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BAINITE HT

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

PROFILE

CAGE DESIGN

OPTIMIZED

کارخانه های RKB T3 و RKB T4  که مجموع مساحت آن ها برابر با 96.000 متر مربع است ، به صورت خاص به تولید 
بیرینگ های سایز متوسط و بزرگ استاندارد و همچنین سفارشی اختصاص داده شده اند .

از جمله ویژگی های آنها عبارت است از :
.بیش از 260 مرکز ماشین کاری

.جدیدترین نسل دستگاه های تراشCNC چند محور    
.جدیدترین نسل ماشین برشCNC چند محور    

.ماشین ابزار تراشکاری سخت با دقت باا برای دستیابی به پارامترهای ابعادی و هندسی دقیق بیرینگ
.ماشین ابزار سنگ زنی با دقت باا برای بهبود مشخصات شکل و ظاهر بیرینگ

) PTو  AWT( عملیات ویژه سطحی برای افزایش مقاومت بیرینگ در برابر خوردگی و سایش.
.سیستم جستجوي دیجیتال متمرکز برای جمع آوری اطاعات ساخت محصوات
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.عملیــات حرارتــی  بــرای افزایــِش عمــر خســتگی بیرینــگ از طریــق دســت یابــی        
بــه ریزســاختاِر بهینــه مواد

ــش دوام و  ــکاک و افزای ــب اصط ــش ضری ــرای کاه ــطحی ب ــای س ــش ه .پوش
ــی ــر خوردگ ــت در براب مقاوم

.تســت هــای پایــداری کــه طبــق روش مــرگ ناگهانــی  روی تجهیــزات مخصوص 
تســت انجــام می شــود

.سمینار های فنی برای انتقال جدید ترین یافته ها به دپارتمان طراحی
.همکاری با مراکز آکادمیک در خصوص سایش  شناسی  و طراحی بیرینگ

آزمایشگاه های مترولوژی و متالوگرافی معتبر
ــز نظــارت  ــی در مرک ــوژی و متالوگراف همــه آزمایشــگاه هــای مترول
ــر عهــده  و تأسیســات  ، وظیفــه تضمیــن کیفیــت گــروه  RKB را ب
ــتریان  ــه مش ــت ب ــه در نهای ــی ک ــتحکام کااهای ــن اس ــد تضمی دارن

عرضــه مــی شــوند .
ــا  ــتگاه ه ــن نســل دس ــد تری ــه جدی ــوژی ب ــای مترول آزمایشــگاه ه
ــا و  ــاچمه ه ــردش س ــیر گ ــای مس ــی ه ــری ویژگ ــدازه گی ــرای ان ب
ــه  ــردی و هم ــوج ، ِگ ــزان م ــطح ، می ــری س ــگ ، زب ــک بیرین غلت
ــر کیفیــت و در  ــد ب پارامترهــای ظاهــری و هندســی کــه مــی توانن
ــد . ــده ان ــز ش ــند ، مجه ــذار باش ــگ  تأثیرگ ــرد بیرین ــه عملک نتیج

همیــن موضــوع در مــورد آزمایشــگاه هــای متالوگرافــی و متالــورژی 
نیــز صــادق مــی باشــد . در ایــن آزمایشــگاه هــا مهندســین آمــوزش 
ــام  ــرای انج ــه روز ب ــرو و ب ــزات پیش ــر از تجهی ــی ماه ــده و خیل دی
همــه نــوع  آنالیــز از جملــه تســت  میکروســختی ، ارزیابــی ناخالصــی 
 blue fracture هــای غیــر فلــزی ، جداســازی و تخلخــل ، تســت

و بســیاری آنالیــز هــای دیگــر اســتفاده مــی کننــد . 
ــر  ــم در براب ــت جس ــزان مقاوم ــی می ــختی ، بررس ــرو س ــت میک تس
ــر  ــت در براب ــه ســطح آن جســم و مقاوم ــر ب ــز دیگ ــوذ جســم ری نف

ــد . ــی باش ــی م فرورفتگ
تســت blue fracture ارزیابــی ســطح شکســت ناشــی از ناخالصــی 

هــای غیــر فلــزی اســت .
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تولیـد
بهره وري سازمانی و تولید بی نقص

ــره وری  ــش به ــراي افزای ــود ب ــیس خ ــان تأس ــروه RKB از زم گ
ســازمانی و محافظــت از کیفیــت محصــول ، یــک  رویکــرد کیفیــت 
مطلــق را دنبــال کــرده و توســعه داده اســت . مرکــز نظــارت اجرایــی 
ــه  ــای ISO در زمین ــه ه ــد RKB دارای گواهینام ــات تولی و تأسیس
هــای کیفیــت ، محیــط زیســت و بهداشــت و ایمنــی کار هســتند 
کــه وجــه تمایــز ایــن گــروه و نشــان دهنــده تعهــد آن بــه حفــظ 
خیلــی دقیــق اســتانداردهای کیفیــت در تمــام زنجیــره ارزش 
ــي  ــه عملیات ــا value chain مجموع ــره ارزش ی ــتند ) زنجی هس
ــه انجــام مــی  ــر گون ــه صــورت زنجی اســت کــه در یــک صنعــت ب
گیــرد تــا بــه خلــق ارزش منجــر شــود . ( . بــه عنــوان اثبــات دیگــر 
 RKB ــه ــاا از D&B ب ــاز ســطح ب ــر ، در ســال 2012 امتی ــن ام ای
اعطــا گردیــد . D&B منبــع پیشــرو در زمینــه اطاعــات بازرگانــی و 
بینــش تجــارت در جهــان اســت . از لحــاظ تولیــد ، بــرای جلوگیــری 
از گســترش نقایــص در زنجیــره تولیــد ، RKB یــک سیســتم کنتــرل 
کیفیــت چنــد ســطحی توســعه یافتــه دارد : از ورود میلــه فــوادی 
ــات  ــا عملی ــین کاری ت ــگ ، از ماش ــا فورجین ــد ت ــط تولی ــه خ ب

ــا مونتــاژ بیرینــگ . حرارتــی ، از برشــکاری ت
طبیعتــاً ، همــراه بــا کنتــرل شــدید هــم راســتایی کــه در تأسیســات 
تولیــد RKB صــورت مــی گیــرد ، کنتــرل هــای بیشــتر ابعــادی  و 
تســت مخــرب بــا متــد اجــرا شــده در آزمایشــگاه هــای متالوگرافــی 

و مترولــوژی گــروه RKB انجــام  مــی شــود .  
ــزی و  ــای فل ــه ه ــاده ســازی نمون ــر آم ــم و هن ــه عل ــی ب متالوگراف

ــی شــود .  ــه م ــا گفت ــز ســاختار میکروســکوپی آنه بررســی ری
ــدازه  ــه ان ــه ب ــت ک ــی اس ــوژی مفهوم ــی ، مترول ــوم مهندس در عل
گیــری طــول ، زاویــه و مقادیــر خطــی یــا غیــر خطــی مــی پــردازد .

تحقیق و توسعه مطابق نیاز های تولید 
هــر ســاله گــروه RKB بیــش از 10% از کل گــردش مالــی خــود را در تحقیــق و 
توســعه ســرمایه گــذاری مــی کنــد . هــدف اصلــی بــه حداکثــر رســاندن کیفیــت 
ــد .  و عملکــرد محصــول اســت حــال آنکــه هزینــه هــای کلــی کاهــش مــی یاب

فعالیــت هــای اصلــی واحــد تحقیــق و توســعه شــامل مــوارد زیــر اســت :
ــرای پیــش بینــِی ســطوح تمــاس واقعــی   ــزار هــای پیشــرفته ی محاســبه ب .اب

 Von Mises ــار و فشــار و تنــش هــای ــع ب توزی
) تناسب طراحی با تنشهای ناشی از بار وارده (

ــکارِی  ــا در هم ــه ه ــا و قفس ــاچمه ه ــا ، س ــرای رینگه ــد ب ــه جدی ــواد اولی .م
ــان ــر جه ــده در سراس ــناخته ش ــازان ش ــا فوادس ــتقیم ب مس

برنامه ی کیفیت

نکتـه ای درباره ی فـواد



ــه صرفــه اســت کــه بهــره وری و  آمــوزش یــک ســرمایه گــذارِی ب
راندمــان را  افزایــش مــی دهــد . بــه همیــن دلیــل ، دپارتمــان فنــی 
RKB مــی توانــد نمونــه کارهــای ســمینار هــا را بصــورت جامــع و 

ــت  ــر در صنع ــاده ماه ــوق الع ــان ف ــک کارشناس ــه کم ــی ب سفارش
بیرینــگ ارائــه نمایــد .

ــت در  ــن اس ــه ممک ــای آموزشــی ک ــدگان در دوره ه ــرکت کنن ش
ــوند ،  ــزار ش ــتری برگ ــه مش ــا در کارخان ــزی RKB و ی ــر مرک مق
دانــش خــود را دربــاره اکثــر موضوعــات مهــم مربــوط بــه بیرینــگ 
افزایــش مــی دهنــد و بــه ایــن ترتیــب بازدهــی کاری خــود را ارتقــاء 

مــی بخشــند .

یاری رسانی در محل مشتری 

مهندسی کاربردی

RKB واحد تیم فنی
)TTU : Technical  Team Unit)

دپارتمــان فنــِی اســت کــه یــاری رســانی و کمــک 
ــی  ــه م ــتری ارائ ــل مش ــتقیماً در مح ــی را مس فن
دهــد . ایــن واحــد از مهندســین ماهــر و دســتیاران 
ــه  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــه تش ــا تجرب ــک ب مکانی

ــد : ــی دهن ــه م ــر را ارائ ــات زی خدم
.نظارت بر نصب بیرینگ

.خدمــات نظــارت بــر شــرایط ، از جملــه تحلیــل و 
بررســی شــوک و ارتعــاش

.آمــوزش تعمیــر و نگهــداری بــرای کارکنــان 
فنــی بــا تمرکــز بــر روانــکاری و روش هــای نصــب 

ــگ ــاژ ( بیرین ــازی ) دمونت ــاده س و پی

پروژه های خاص
درست به موقع 

راه حل ها برای مدیریت دارایی ها

در تجــارت امــروز ، مدیریــت موثــر دارایــی هــا 
ــرای  ــا ب ــی آنه ــه زندگ ــدت چرخ ــول م در ط
ــره وری  ــوِد به ــزوده ، بهب ــه ارزش اف ــیدن ب رس
 BSS . و کاهــش کل هزینــه هــا حیاتــی اســت
ــا و ســرویس بیرینــگ ( پیشــنهاد  ) راه حــل ه
360 درجــه  اســت کــه RKB برای پشــتیبانی از 
مشــتریان در کل مــدت چرخــه حیــات دارایــی 
ایجــاد کــرده اســت ، از خدمــات مشــاوره ســریع 

تــا تعمیــر و نگهــداری پــس از فــروش .
 BSSایــن اهــداف را دارد کــه کارآیــی مکانیکــِی 
ــه حداکثــر برســاند  ــرِد مشــتری را ب مــورد کارب
و از ایــن طریــق میــان دانــش و تجربــهRKB   و 
مشــتریان هــم افزایــی و همــکاری ایجــاد نمایــد. 

.
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خدمات 

آموزش و سمینار ها

مهنـدسـی و یـاری رسـانـی

مهندسی معکوس

 ، معکــوس  مهندســی  فراینــد  طریــق  از 
ــورد  ــد در م ــی توان ــی RKB م ــم فن ــد تی واح
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــه م ــی ک ــوات نهای محص
آنهــا ناقــص یــا منســوخ اســت ، نتیجــه گیــری 
ــی  ــه طراح ــوط ب ــائل مرب ــل مس ــد . در ح کن
ماشــین و بیرینــگ کــه کار بــا اطاعــات بســیار 
کــم و یــا حتــی بــدون اطاعــات دربــاره اجــزاء 
ــود ،  ــی ش ــاز م ــده در آن آغ ــب ش ــی نص اصل
ــه  ــت . تجزی ــودمند اس ــیار س ــه TTU بس تجرب
و تحلیــل طراحــی مکانیکــی کنونــی و شــرایط 
عملیاتــی مــی توانــد منجــر بــه پیشــرفت هــای 
ســاختارِی پیشــنهادی نیــز بشــود ، کــه موجــب 

ــد . ــد ش ــی خواه ــرد کل ــازِی عملک ــه س بهین
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 تحلیل و بررسی ریشه ای علت خرابی

RKB مــی توانــد تحلیــل و بررســي ریشــه اِی علــت خرابــي بیرینــگ 

)RCFA ( را انجــام دهــد کــه از طریــق آن مــی تــوان:
ــرد  ــک کارب ــگ در ی ــی بیرین ــث خراب ــه باع ــی ک ــزم های .مکانی

ــرد . ــایی ک ــد را شناس ــده ان ــاص ش خ
ــد  ــد واج ــرای فراین ــگ را ب ــواد بیرین ــاای ف ــیار ب ــوص بس .خل

ــرد . ــی ک ــواد ارزیاب ــدگان ف ــن کنن ــودن تأمی ــرایط ب ش
.ســاختار میکروســکوپی و ســختِی فــواد را بــرای صحــت و 
ــه و تحلیــل کــرد . ــی تجزی درســتی فراینــد هــای عملیــات حرارت

.جوانــه زنــی شکســت و افزایــش اســتفاده از جدیــد تریــن تکنیــک 
هــای میکروســکوپی نــوری را بررســی کــرد .

B

پشتیبانی کامل مهندسی

ــزاری  ــرم اف ــای ن ــتم ه ــگ ، RKB از سیس ــرد بیرین ــازِی عملک ــه س ــور بهین ــه منظ ب
اختصاصــی و بازرگانــی اســتفاده گســترده ای مــی کنــد کــه دقیقــاً بــا اســتاندارد هــای 
ــزار هــای کاســیک طراحــی دو  ــا اب ــد . همــراه ب ــی مربوطــه مطابقــت دارن بیــن الملل
ــه  ــن ب ــک . RKB همچنی ــی مکانی ــرای مهندس ــدی ب ــه بع ــازی س ــدل س ــدی و م بع
منظــور بــه حداکثــر رســاندن عمــر بیرینــگ روی یــک مجموعــه ای از الگوریتــم هــای 
تکاملــی توســعه یافتــه بطــور خــاص بــرای طراحــی بهینــه تــک منظــوره و چندمنظــوره 
ــزاء  ــای اج ــت ، روش ه ــد . در نهای ــاب کن ــد حس ــی توان ــگ ، م ــه کاِن بیرین هندس
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــي م ــی ) SAM ( بصــورت انتخاب محــدود )FEM ( و نیمــه تحلیل
مــی گیرنــد تــا راه حــل هــای طراحــی را از طریــق شــبیه ســازی پیشــرفته اصــاح نمایند 
ــی و نیــز  ــرای حــل تقریبــی معــادات دیفرانســیل جزئ FEM روشــي اســت عــددی ب

معادلــه هــای انتگرالــی . در FEM یــک دامنــه پیوســته ) مــاده ( بــه یــک ســری زیــر 
دامنــه شــامل قطعــات کوچکتــر بــه نــام المــان ) اجــزاء ( تقســیم مــی شــود .

SAM روش حل معادات دیفرانسیلی است که دارای فرم تابع مشخص نیستند .

عملیات همکاری فنی و مهندسیطراحی بیرینگ

ــک  ــا ی ــد ی ــی باش ــت علم ــروژه فعالی ــک پ ــه موضــوع ی چ
طــرح کاربــردی موجــود ، دپارتمــان فنــی RKB مــی توانــد 
فعاانــه در حــوزه هــای فنــی و مهندســی و طراحــی بــا دفتر 
ــترک  ــای مش ــت ه ــد . فعالی ــکاری کن ــتریان هم ــی مش فن
ــوزه  ــان ح ــکاری می ــاِد هم ــِت ایج ــاس فرص ــر اس ــاً ب عمدت
هــای مختلــف دانــش و تخصــص بنــا شــده انــد . در مــورد 
کاربــرد هــای جدیــد ، RKB مــی توانــد در خصــوص مــوارد 

زیــر مشــاوره فنــی ارائــه نمایــد :
.انتخــاب نــوع بیرینــگ ، ســایز ، آرایــش ، متناســب کــردن 
قطعــات بــه هــم پیوســته ، لقــی داخلــی یــا پیــش بارگذاری 

، آب بنــدی و روانــکار
.محاســبه مقــدار واقعــی بارهــای بیرینــگ ، لقــی داخلــی 
باقــی مانــده یــا پیــش بارگــذاری بعــد از نصــب و در زمــان 
ــی بیرینــگ ،  ــدازی و عملیات ــرداری ، گشــتاور راه ان بهــره ب

دمــای عملیاتــی و غیــره 
بــرای ماشــین آاتــی کــه در حــال کار هســتند ، RKB مــی 
توانــد پیشــنهاد هــای ارزش افــزوده بــرای مــوارد زیــر ارائــه 

نمایــد :
ــه  ــرای کمــک ب .سیســتم روانــکاری و روان کننــده هــا ، ب
ــی  ــک) توانای ــدرو دینامی ــتو – هی ــکاری ااس ــرایط روغن ش
تحمــل فشــارهای تماســی بــاا ( و کاهــش دمــای عملیاتــی 

کلــی
ــی  ــزان گریس ــدد و می ــس کاری مج ــِی گری ــل زمان .فواص

ــرد  ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق کــه م
.حمل و نقل و تعمیر و نگهداری بیرینگ 
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HSM Work Rolls

                                                       عملکرد رول بیرینگ های دو ردیفه در بیل مکانیکی

عملکرد رول بیرینگ های چند ردیفه در دستگاههای ماشین کاری پرسرعت

راه حل های خاص برای کاربرد های خاص

RKB فعاانــه در توســعه ، مدیریــت و نظــارت بــر صــد هــا پــروژه خــاص در سراســر جهــان متعهــد اســت تــا از مشــتریان در اجــرای برنامــه هــای 

کاربــردی آنهــا بــا راه حــل هــای بیرینــگ اصلــی و سفارشــی پشــتیبانی نمایــد .
RKB در همــکاری بــا شــرکت هــای OEM و MRO بــه منظــور بــرآورده ســازی نیازهــای مشــتری مــی توانــد بهتریــن طــرح فنــی پیشــنهادی 

از لحــاظ مشــخصات و کارآیــی بیرینــگ ارائــه و توســعه دهــد .
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پروژه های خاص
درست به موقع 

B

خدمات 

مهنـدسـی و یـاری رسـانـی

سیستم جک پلت فرم فراساحل

گیربکس سیاره ای توربین بادی
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درسـت به مـوقـع 
پروژه های خاص

B

خدمات 

مهنـدسـی و یـاری رسـانـی

شبکه تدارکات جهانی
گــروه RKB  مــی توانــد  بــه  اســتفاده از یــک ســری  مراکــز تدارکاتــی 

مــدرن  در اســتراتژیکی تریــن مناطــق جهــان  اتــکا کنــد :
ــرای  ــع ب ــه مســاحت 15.000 متــر مرب .قطــب مرکــزی ســوئیس : ب
تحویــل دادن بیرینــگ هــا بــه کشــورهای خارجــی آن ســوی دریــا هــا

.قطــب ایتالیــا :  بــه مســاحت 14.000 متــر مربــع بــرای تحویــل دادن 
بیرینــگ هــا بــه کشــور هــاي  اتحادیــه اروپــا و ترکیــه                                                   

.قطــب رومانــی : بــه مســاحت 2.500  متــر مربــع بــرای تحویــل دادن 
بیرینــگ هــا بــه کشــور هــای اروپــای شــرقی

.قطــب هندوســتان : بــه مســاحت 2.000 متــر مربــع بــرای تحویــل 
دادن بیرینــگ هــا بــه بــازار هندوســتان

موجودی غنی از بیرینگ های خاص و استاندارد 

RKB بــر ایــن بــاور اســت کــه در دســترس بــودن موجــودی انبــار 

ــی  ــطح جهان ــگ در س ــده بیرین ــد کنن ــک تولی ــرای ی ــد ب قدرتمن
بســیار مهــم اســت و ســبب حضــور همیشــگی در بــازار و مانــدگاری 

برنــد مــی باشــد .
گــروه RKB یکــی از بــزرگ تریــن موجــودی از رول بیرینگ هــا را در 
سراســر جهــان داراســت . بــا بیــش از 6.000 شــماره فنــي بــا تنــوع 
ســایز از کوچــک تــا ســایز بســیار بــزرگ ، موجــودی کنونــی نشــان 
دهنــده تجربــه دیریــن و تخصــص بیــن المللــی RKB در پشــتیبانی 

از مشــتریان در صنایــع گوناگــون در سراســر جهــان اســت .
ــاظ  ــب از لح ــودی مناس ــا موج ــار ب ــک انب ــر ی ــاوه ب ــاً ، ع طبیعت
گوناگونــی و در دســترس بــودِن بیرینــگ ، یــک ســازمان تــدارکات 
ــی  ــن الملل ــازار بی ــه ب ــد ب ــانی کارآم ــت رس ــرای خدم ــز ب ــوی نی ق

ــت . ــداً ازم اس اکی
ــه همیــن دلیــل ، کل موجــودی RKB در سراســر جهــان را یــک  ب
ــتم  ــت سیس ــی )ASSM  : مدیری ــزارِی اختصاص ــرم اف ــتم ن سیس
ــی در  ــه جوی ــبب صرف ــه س ــد ک ــی کن ــال ( اداره م ــودی فع موج
ــی و توقــف ماشــین آات را  ــان خراب ــان مــی باشــد و مــدت زم زم

ــد . ــی ده ــه شــدت کاهــش م ــرای مشــتری ب ب
 -  کوتاه ترین زمان توقف کار جهت تأمین بیرینگ  - 

ــای "  ــی ه ــار RKB  از ویژگ ــودی انب ــتراتژی موج ــت ، اس در نهای
ــار  بســته نــرم افــزاری JIT " بهــره مــی گیــرد کــه بــرای کاهــش ب
مالــی مشــتری از برنامــه ویــژه ای بــرای نگهداشــت درون ســازمانی 
ــر  ــی ب ــات یدک ــه قطع ــی ازم ب ــان از دسترس ــودی و اطمین موج

ــد .  ــی کن ــرد مشــارکت از مشــتری پشــتیبانی م اســاس رویک
ــع  ــه موق ــت ب ــوم » مدیری ــه مفه ــف JUST IN TIME و ب JIT مخف

ــی باشــد .  ــدارکات « م موجــودی در سیســتم ت



اصالت برند قوی

باهـر کیـمیـا رهـاورد B

RKBهمــواره شــبکه ای رو بــه رشــد از انبــار هــای محلــی دارد کــه 

ــد  ــی کن ــه ای آن کار م ــرکای منطق ــا ش ــکاری ب ــتقیماً در هم مس
ــا از نزدیکــی و تحویــل ســریع ، اطمینــان حاصــل آیــد . طبیعتــاً  ت
همــه مناطــق ذخیــره ســازی تحــت شــرایط محیطــی کنتــرل شــده 

هســتند تــا نگهــداری ایــده ال بیرینــگ تضمیــن گــردد .
ــه  ــدیRKB بســیار تخصصــي اســت ، ب ــن ، بســته بن ــر ای ــاوه ب ع
ــرای محافظــت از بیرینــگ در شــرایط نامناســب ایجــاد  خصــوص ب
ــد در سراســر  ــت برن ــه راحتــی شناســایی شــده و از اصال شــده ،  ب

جهــان مراقبــت مــی کنــد .




