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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

صنعت سـرامیک ایران در سـال پیِش رو؛ 
فرصـت ها و تهدیـدها

طی چند سال اخیر، اقتصاد ایران بحران های متعددی را تجربه کرده 
است که بخشی از آن مانند بیماری همه گیر کرونا بر اقتصاد جهان 
نیز سایه افکند. بحران هایی چون افزایش 7 برابری نرخ ارز و کاهش 
25 درصدی نرخ فروش نفت که به همراه کاهش شدید مقدار فروش 

نفت مستقیما درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر خود قرارداد. 
اما در هم کنش این بحران ها در بخش های مختلف اقتصاد تاثیرات 
متفاوتی به دنبال داشته است، همه گیری بیماری باعث رشد اکثر 
کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و شبکه های فروش غیر حضوری 
شد و فعاالن این عرصه با رشد چشمگیر درآمد همراه بوده اند، از سوی 
دیگر کاهش درآمدهای نفتی کشور و افزایش مداوم نرخ ارز در کشور 
باعث ایجاد تورم بسیار سنگین و دنباله دار در اقتصاد کشور شد که 
علی رغم ثبات در نرخ ارز طی ماه های اخیر اما همچنان ادامه خواهد 
یافت تا تمامی بخش های اقتصادی اعم از خدمات و انرژی به تعادل 

با این تغییرات نزدیک شوند. 
در نتیجه این تورم و عدم قطعیت در پیش بینی های اقتصادی، منجر 
به سرازیر شدن سرمایه ها به بخش های غیر مولد اقتصادی مانند 
بازارهای طال و ارز گردید و در این میان به دلیل عدم بلوغ ساختار 
بورس کشور و همچنین نا آگاهی فعالین نوظهور در این بازار منجر 
به ایجاد حباب های بسیار بزرگ در بورس گردید که نتایج آن در 6 

ماهه اخیر بر همه روشن شد.
از سوی دیگر تنش های منطقه ای و سیاست های رادیکال رییس 
بحران های  بر  سال ها  این  در  متحده  ایاالت  راست گرای  جمهور 
 50 افزایش  عوامل،  همه  نتیجه  در  و  زده  دامن  جهان  اقتصادی 
درصدی قیمت طال و به دنبال آن کاهش قیمت نفت در بازارهای 

جهان طی سه سال رقم خورد.
اما اکنون به نظر می رسد موج های اصلی بحران های اقتصادی جهان 

عبور کرده اند و شرایط به سمت پایداری بیشتر پیش می رود. سرعت 
در فرآیند کشف و آغاز واکسیناسیون کرونا و پیروزی حزب دموکرات 
در آمریکا نشان از پایان سیاست های یک جانبه گرایانه و افراطی و 
غلبه دموکراسی در بزرگترین اقتصاد جهان، همه و همه پیام آرامش 

نسبی در بازارها را نوید می دهند.
نگاهی جزیی تر به اقتصاد ایران طی چند سال اخیر، نشان می دهد 
در هم کنش عوامل مختلف در برخی بخش های اقتصادی منجر به 
رشد و یا کنترل اثرات منفی ناشی از بحران ها شده است. درست است 
که افزایش شدید نرخ ارز باعث افت شدید قدرت خرید مصرف کننده 
داخلی شده و در اصل باعث ویرانی اقتصاد بخش عمده ای از طبقه 
متوسط جامعه شده است اما قدرت رقابت و جذابیت کاالهای ایرانی 
در بازارهای صادراتی را به شدت افزایش داده و باعث حفظ و توسعه 
بخش عمده ای از صنایع کشور از جمله کاشی و سرامیک گردیده 

است.
 صنعت سرامیک ایران با رشد 8+ % در طی این چند سال علی رغم 
افت نزدیک 10- % تولید جهانی از سال 2017 تا کنون، نشان داد که 
اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران رقم خورده است. صادرات ایران با رشد 
7 % سالیانه و سهم 6 % از صادرات جهان در سال 1398 به 162 

میلیون متر مربع رسید که بیش از 40 % تولید را از آن خود نمود.
اما این بازار بسیار با اهمیت صادراتی که بیش از نیمی از صنعت 
سرامیک را تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم خود دارد و به نوعی 
تأثیر استراتژیک بر صنعت سرامیک دارد به چه عواملی وابسته 

است؟ 
نکته قابل توجه این است که نزدیک به 70 درصد از این بازار مربوط 
به کشور همسایه غربی یعنی عراق می باشد. واردات عراق در سال 
گذشته 138 میلیون مترمربع بوده که با توجه به قیمت بسیار پایین 
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کاشی ایران و هزینه های حمل و نقل بسیار کم 80 % این واردات به 
محصوالت ایرانی اختصاص داده شده است.

بازار  می توان این گونه در نظر گرفت که کشور عراق مانند یک 
یکپارچه بیش از یک چهارم محصوالت تولیدی ایران را در خود جذب 
کرده است و هر گونه تغییرات در سیاست های کالن بین دو کشور و 
یا وضعیت اقتصادی کشور عراق می تواند تأثیرات عمیق و سریع بر 
صنعت سرامیک ایران بگذارد. از سوی دیگر دور نمای بازار مسکن و 
ساخت و ساز در داخل کشور نیز پس از رشد طی چند سال گذشته، 
با کاهش 50 درصدی در صدور پروانه های ساختمانی طی سال جاری 

نسبت به سال قبل، چندان وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد.
سال 1400 عمال با ثبات بیشتر اقتصادی و احیانا رشد چند درصدی 
همراه خواهد بود و با ورود ثبات به بازار ارز و طال، از هیجانات بازار 

کاهش یافته و بازار به سمت رقابتی تر شدن پیش خواهد رفت . 
با نگاهی جزیی تر به صنعت کاشی و سرامیک، می توان گفت در 

بازاری کامال  از؛  بازار عبارتند  اصلی  رو مؤلفه های  سال های پیش 
توسعه  و  بیشتر  تمرکز  تجاری،  برندهای  بین  مخصوصا  رقابتی 
پیش  از  بیش  اهمیت  محصوالت،  فروش  و  بازاریابی  شیوه های 
بهره وری در صنعت و کاهش بها تمام شده به عنوان عامل کلیدی 
بیشتر  اهمیت  رقابتی،  بازار  در  تولیدی  واحدهای  موفقیت 
تولیدکنندگان به بخش R&D و نزدیک شدن کیفیت بیش از 80 % 

محصوالت تولیدی در کشور.
مصرف کننده  ذائقه  عمده  تغییرات  کنار  در  پیش بینی ها  این 
انتخاب سایز و نوع محصوالت توسط ایشان و  و دقت بیشتر در 
تمایل به سایز های بزرگتر و کیفیت های باالتر در بازار، کار مدیران 
و صاحبین صنعت را پیچیده تر نموده و لزوم توجه بیش از پیش 
نگاه تخصصی تر و ارتقاء سطح دانش مدیریتی در سازمان ها را روشن 

می سازد.      
×                                                                                     
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FCRI بیش از 80 % از بازار رولرهای 

چین را برای تولید اسلب بزرگ، با 
حدود هفتاد خط که در چین در حال 

فعالیت هستند، در اختیار دارد.
 Foshan یک شرکت مستقر در FCRI

رولـرهای  تولیـد  در  متخصص  و 
سرامیکی، به سرعت در حال تثبیت 
تأمین کننده  عنوان  به  خود  کردن 
اصلی رولرهای سرامیکی برای تولید 

اسلب های بزرگ در بازار چین است.
این بخش در چین با 72 خط تولید 
که از پیش در حال فعالیت هستند، 

و  است  رشد  حال  در  سرعت  به 
بسیاری از آن ها از تابستان 2020 
انتظار می رود  به کار کرده اند.  آغاز 
که این تعداد در آینده نزدیک به 100 
برسد. جهت گیری صنعت سرامیک 
چین عمدتاً به سوی سطوح سنگی 
 )mm 3( نازک سینتر شده بسیار 
قادر است   FCRI است، بخشی که 
تا رولرهایی با کیفیت باال را تدارک 
ببیند که تولید مواد با کارایی باال و با 

خواص فنی برتر را تضمین می کنند.
 FCRI تا کنون  از چند سال پیش 
پیشرو  سرامیکی  شرکت های  با 
چینی در حال همکاری بوده است و 
رولرهایی را برای خط مقدِم سطوح 

سنگی سینتر شده بسیار نازک که 
در جنوب غربی چین کار می کنند، 

تدارک دیده است. 
 GF98 با رولرهای FCRI هم اکنون
خود بیش از 80 % از سهم بازار را در 
بخش رولرها برای اسلب های بزرگ 

در چین در دست دارد. این شرکت 
به لطف فعالیت های تحقیق و توسعه 
خود ضمن ارائه پشتیبانی فنی جامع 
و با کیفیت باال، همچنان به نوآوری و 
گسترش دامنه محصوالت خود ادامه 

می دهد.

FCRI، راهبـر چینی در تولید 

رولـر برای اسلب هـای بـزرگ

 Gold Medal قرار است تا شرکت
 Superfast 19000 خط پرس کاری
دیجیتالی  تمام  تزئین  سامانه  و 

Creadigit XXL را راه اندازی کند.

لطف  به   System Ceramics

 System China تالش های شعبه 
تدارکاتی  مهم  توافق نامه  یک  خود 
را با Gold Medal که تولیدکننده 
پیشرو کاشی با کیفیت باال در چین 
گوانگدونگ  منطقه  در  مستقر  و 

)Guangdong( است، امضا کرده 
است.

ایتالیایی  فناوری  چینی،  گروه  این 
برای   System Ceramics از  را 
تمام  تزئین  و  پرس کاری  مراحل 
طور  به  و  کرده  انتخاب  دیجیتالی 
 Superfast خاص خط پرس کاری
 Creadigit XXL 19000 و سامانه

برگزیده  را   Creavision به  مجهز 
بینایی  قدرتمند  سامانه  این  است. 
متمرکز  کاماًل  چاپ  خودتنظیم،  و 
روی زیر الیه سرامیکی را تضمین 
می کند؛ در نتیجه، کیفیت محصول 
نهایی را افزایش می دهد و همچنین 

مقادیر قابل توجهی در مصرف جوهر 
صرفه جویی می کند.

حضور محلی شرکت تابعه و توانایی 
آن در ارائه پشتیبانی سریع و کارآمد 
به مشتری در طول سال ها، نقشی 
اسـاسی در تحکیم مشـارکت بین 

 Medal و   System Ceramics

Gold ایفاء کـرده است که با این 

آخـریــن ســرمایه گـذاری، ارزش 
خـودکارســازی )اتوماسـیون(هـای 
صنعتی تدارک دیده شده توسط این 

گروه ایتالیایی اثبات می شود.

Gold Medal تولیدکننـده 

 System Ceramics ،چینی
را انتخـاب می کند

Soltek در حال رونمایی از دستگاه 

جدید گونیا کردن / پخ زنی است؛ یک 
راه حل کاماًل خودکار که می تواند هم 

بهره وری و هم کیفیت را افزایش دهد.
اصالح  عملیات  شرکت  که   Soltek

سطح سرامیک مستقر در پیزا است، 
با تکیه بر تجربه طوالنِی چند دهه ای 
و  دقیـق  مکانیک  زمینـه  در  خـود 

مداوم،  تحقیقاتی  سرمایه گذاری های 
با به بازار عرضه کردِن دستگاه جدید 
گونیـا کردن خشک و پخ زنی به نام 
دامنـه  گسـترش  حـال  در   Fokus

فناوری های Industry 4.0 خود است.
بخش  شرکت  ایـن  کـه  راه حـلی 
سرامیکی گروه .CO.ME.S  توسعه 
داده است، یک راه حل پیشرفته  است 
که  هدف آن برآورده ساختِن نیازهای 
صنعت تولید کاشی و اسلب از لحاظ 
بهینـه سـازی محصـول، بهــره وری 

عملیاتی و بهره وری بیش تر به لطف 
به  که  است  دیجیتالی  فرآیندهای 

طور روز افزون خودکارتر می شوند.
Fokus که 3 اختراع ثبت شده را 

گونیا  دستگاه  یک  دارد،  همراه  به 
کردن هوشمند است که ضمن حفظ 
تنظیمات انجام شده توسط اپراتور در 
آغاز فرآیند تولید، به طور خودکار 
اقدامـاتی را که قباًل توسط پرسـنل 
متخصص به طور دستی انجام می شدند، 

به انجام می رساند.

Fokus به لطف ویژگی های عملکردِی 

بر فـرآیند  دستگاه و کنترل کامل 
امکان  اپـراتور،  توسـط  سنگ زنـی 
افزایش قابل توجه در میزان تولید و 
کیفیت را با 98 % از کاالی درجه یک 
خاطر  به  همچنین  می کند.  فراهم 
قابلیت اطمینان طوالنی مدت خود 

سرآمد  است.

Fokus دســتگاه   Soltek

را راه انـدازی می کنـد
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کارخانـه    : سـاوه، شهرك صنعتى کـاوه، خیابـان 22، پالك 35، کدپستى: 39141-57895
                تلفن: 37-42345034(086)       فکس: 42345035(086)

دفتر مرکزى: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادى، خیابان شهید اکبرى، خیابان 15/1، پالك 10،
                  واحد7، کدپستى:83476- 14337  تلفن:43-88103542(021)   فکس:88705158(021)

اولین تولیدکننده پودر سدیم کو سیلیکات و روانساز PS234 در خاورمیانه
یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سدیم سیلیکات مایع در ایران

بزرگترین تولیدکننده سدیم سولفیت ، سدیم متابى سولفیت و سدیم سولفیت 
کاتالیست در ایران

w w w . p a r s u l f i t e . i r        i n f o @ p a r s u l f i t e . i r

شر کت شیمیایى پارس سولفیت
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اخبـار جهـان

با  انرژی  بازیابی  پیشرفته  سامانه 
غول  تولیدی  کارخانه  در  موفقیت 

کاشی چین نصب شده است.
گروه New Pearl )گوانگجو( تولید 
با  سرامیکی،  کاشی  پیشرو  کننده 
انرژی  بازیابی  سامانه  یک  موفقیت 
 Poppi را نصب کـرد کـه توسـط
Clementino - یک شریک جهانی 

بهره وری  بر  که  شرکت هایی  برای 
کارخانه تمرکز دارند - تدارک دیده 

شده است.
 New طرح تدارک دیده شده برای
دو  از  را  دودکش  گازهای   Pearl

کوره که برای پخت اسلب های بزرگ 
استفاده می شوند، جمع آوری می کند 
و آن ها را به یک مبدل حرارتی از نوع 

است  قادر  که  می فرستد  صفحه ای 
تا محتوای انرژی را به حجم زیادی از 
هوای گرم تمیز تبدیل نماید. سپس 
این هوا در چرخه تولید )پیش کوره و 
استفاده  مورد  مجدداً  خشک کن ها( 
قرار می گیرد و صرفه جویی های قابل 
توجهی را از لحاظ مصرف گاز طبیعی 

به همراه می آورد.
این دستگاه، خود تمیز کننده و دارای 
شکل مناسبی است تا از اجزای داخلی 
محافظت کند و از آن جا که بیشتِر 
گرد و غبار را جمع آوری می کند، به 
تعمیر و نگهداری محدودی نیاز دارد. 
این فناوری می تواند به آسانی با فیلتر 
کیسه ای و لوازم جانبی برای تصفیه 
گازهای دودکش و استفاده از محتوای 

حرارتی آن ها ادغام شود.
این راه حل کاماًل خودکار که در محل 
 Poppi سـایت و تـوسط کـادر فنـِی
Clementino )حاضـر در چیــن با 

شعبه خود( و New Pearl آزمایش 

و  بازیابی  باالی  استانداردهای  شد، 
مزایای کمک از راه دور را برای نظارت 

مؤثر و بی وقفه تضمین می کند.
نقطه قوت اصلی این شرکت مستقر 
 ،)Reggio Emilia( در رِجیو اِمیلیا
سطح باالی کارایی و سفارشی سازی 
و  تجزیه  اساس  بر  آن  سامانه های 
تحلیل عمیق نیازهای کارخانه های 

تولیدی است.
 Poppi کنون  تا   2000 دهه  از 
را  زیادی  نصب های   Clementino

برای بازیابی انرژی در اروپا، آمریکا، 
اسـت.  داده  انجـام  آفـریقا  و  آسـیا 
همچنین در طول دهه گذشته این 
شرکت در حال توسعه راه حل های 
پیشرفته برای ادغام تولید همزمان 
)توربین ها، موتورهای احتراق داخلی( 
و تأمین برق و گازهای خروجی برای 
مراحل مختلف فرآیند تولید جهت 
طیـف گستــرده ای از بخش هــای 
صنعتی شامل سرامیک، آجر، شیشه 

و پالستیک بوده است.

بهبـود  بـرای   New Pearl

کارایـی کارخانـه خود شـرکت 
را    Poppi Clementino

می کنـد  انتخـاب 

Smalticeram در سال 1970 تأسیس 

از مهم ترین  شد و هم اکنون یکی 
تولیدکنندگان ایتالیایی لعاب و رنگ 
با شعبه هایی در اسپانیا،  سرامیکی 
ایاالت متحده آمریکا، برزیل، هند و 

اندونزی است.
Smalticeram که یکی از مهم ترین 

و  لعاب  ایتالیایی  تولیدکنندگان 
رنگ سرامیکی است، در حال جشن 
فعالیت  نخست  سال   50 گرفتِن 
خود است. این شرکت در 1970 در 
و  اِمیلیا  رِجیو   ،)Roteglia( روتِلیا 
در قلب خوشه سرامیکی ساسوئولو 
بنیان گذاری شد و در طول این دوره 
زمانِی نیم قرن موفق شده است تا 

جایگاه خود را تثبیت کند و بیش تِر 
ویژگی های خاص خود را بیافریند: 
مداوم  تعهد  خانوادگی،  سنت  یک 
به نوآورِی فناورانه ای و متنوع سازی 
محصول، انعطاف پذیری و تمرکز بر 
رشد بین المللی. این ویژگی ها باعث 
بازار  در  قوی  حضوری  تا  شده اند 
داشته باشد و به تدریج در بازارهای 
سراسر جهان گسترش یابد. اکنون 
این شرکت از طریق شعبه های خود 
برزیل،  متحده،  ایاالت  اسپانیا،  در 

هند و اندونزی فعالیت می کند.
 Carlo( اُوی  آلِبــرتــو  کارلـــو 
Alberto Ovi( نماینده نسل سوم 

همه  با  همراه  که   Smalticeram

همکارانش در موفقیت های به دست 
آمده تا کنون سهیم است، می گوید: 
»ما راهی طوالنی را آمده ایم اما هنوز 

دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای 
یک  هنوز   Smalticeram داریم. 
رویکرد مدیریتی به سبک خانوادگی 
دارد که نه تنها در ارزش های سنتِی 
ما بلکه مهم تر از همه در رابطه ما با 
مشتریان می تواند دیده شود. با ایجاد 
در  می توانیم  ما  واقعی  مشارکت 

هم افزایِی نزدیک با آن ها کار کنیم 
و پروژه ها را بر اساس نیازهای آن ها 

سفارشی کنیم.«

سـاله  50 Smalticeramو، 

می شـود
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سروش جوان خوشدل، سرپرست مجموعه لجستیک مهرگروپ

پیش از این در مقاله ای اشــاره کردیم که در کشور ایران کدام یک از شخصیت های حقوقی به طور قانونی و 
رســمی میتوانند در ســمت فورواردر )بار فرابر( فعالیت کنند و داشتن پروانه فعالیت از اداره ی کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای کشور تا چه میزان حائز اهمیت است.
اکنون در این نوشته به شناخت معیارهای مناسب جهت انتخاب یک فورواردر )بار فرابر( قابل اعتماد می پردازیم.

در هر بنگاه اقتصادی، اگر چه پشــتوانه ی مالی مهم ترین رکن بقا محسوب میشود، لیکن توجه به باال بردن 
ســطح آگاهی مدیران و پرســنل چه در زمینه ی اطالعات فنی و چه در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر آن 

صنف، خالی از لطف نیست. 
در صنعت حمل و نقل بین المللی چه بســیارند شــرکت هایی که مدیریت به شیوه سنتی در سازمان جریان 
دارد و کسب و کار از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تنها تجربه ای چندین و چند ساله بر اداره آن شرکت 

حکمفرماست.
اما ناگفته نماند که با گذشت زمان و پیشرفت های حاصل شده در صنعت حمل و نقل و توسعه ی آموزش 
در قشــر جوان شــاهد آنیم که در ا ین حوزه چه شــرکت های نوپا و چه کهن در راستای قوانین و مقررات 
موجود با تکیه بر علم و دانش بین المللی به ارائه خدمات حمل مبادرت می ورزند ولی پرســش  این است 
چگونه از میان این شرکت  ها -که قبال پروانه فعالیت معتبر را اخذ نموده اند-، شرکت فورواردری )بارفرابری( 

قابل اعتماد را انتخاب کنیم.

Int’Transportation & Logistics



15گزيده دنيای سراميک1399/45   

سروش جوان خوشدل، سرپرست مجموعه لجستیک مهرگروپ

پیش از این در مقاله ای اشــاره کردیم که در کشور ایران کدام یک از شخصیت های حقوقی به طور قانونی و 
رســمی میتوانند در ســمت فورواردر )بار فرابر( فعالیت کنند و داشتن پروانه فعالیت از اداره ی کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای کشور تا چه میزان حائز اهمیت است.
اکنون در این نوشته به شناخت معیارهای مناسب جهت انتخاب یک فورواردر )بار فرابر( قابل اعتماد می پردازیم.
در هر بنگاه اقتصادی، اگر چه پشــتوانه ی مالی مهم ترین رکن بقا محسوب میشود، لیکن توجه به باال بردن 
ســطح آگاهی مدیران و پرســنل چه در زمینه ی اطالعات فنی و چه در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر آن 

صنف، خالی از لطف نیست. 
در صنعت حمل و نقل بین المللی چه بســیارند شــرکت هایی که مدیریت به شیوه سنتی در سازمان جریان 
دارد و کسب و کار از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تنها تجربه ای چندین و چند ساله بر اداره آن شرکت 

حکمفرماست.
اما ناگفته نماند که با گذشت زمان و پیشرفت های حاصل شده در صنعت حمل و نقل و توسعه ی آموزش 
در قشــر جوان شــاهد آنیم که در ا ین حوزه چه شــرکت های نوپا و چه کهن در راستای قوانین و مقررات 
موجود با تکیه بر علم و دانش بین المللی به ارائه خدمات حمل مبادرت می ورزند ولی پرســش  این است 
چگونه از میان این شرکت  ها -که قبال پروانه فعالیت معتبر را اخذ نموده اند-، شرکت فورواردری )بارفرابری( 

قابل اعتماد را انتخاب کنیم.

Int’Transportation & Logistics

سروش جوان خوشدل،سرپرستمجموعه لجستیک مهرگروپ

 راهکارهای متفاوت، در دسترس و ساده ای وجود دارد که در ادامه به 
چند مورد اشاره و در مواردی به شرح مختصری از آن خواهیم پرداخت.

اصوال در کشــورهایی کــه امور اداری و اجرایــی دارای ضابطه مندی 
بیشتری است بازرگانان و صاحبین کاال روشهای زیر را اتخاذ میکنند:

1- تماس و اســتعالم از اتاق بازرگانی شهر محل فعالیت و یا رجوع به 
انجمـــن صنفــی شــرکت هـای حمل و نقــل بیـــن المللی.
2- بررسی میزان آگاهی شرکت حمل  از شــرایط عمومی صنفــی،

الزاماً شــرکت های حمل و نقل بین المللی میبایست  اشراف  کامل 
نســبت به قوانین و  مقررات شرایط عمومی صنفی داشته باشند، که 
در این مورد همان آیین نامه تاسیس و فعالیت شـرکت های حمل و نقل 
بین المللی است که در اجرای بند 13 ماده 7 قانون تعیین نام وزارت 
راه و نیز بند )و( ماده 2 آیین نامه ترکیب شــورای هماهنگی ترابری 
کشــور و بمنظور  بهبود نظام حمل و نقل بین المللی کاال تصویب 
گردید. لذا بررسی میزان تسلط پرسنل شرکت حمل و نقل نسبت به 
این موضوع، در انتخاب آن جهت واسپاری مقوله حمل کاال موثر است.
3- نـــوع بیمه مسئـولیت مدنی و میـــزان سقف تعهـــدات آن،

موضوع  خســارت و تاخیر مبحثی گسترده اســت که در این مقال 
نمی گنجد، اما بررسی نوع، عدم یا وجود بیمه مسئولیت مدنی برای 

شرکت های حمل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
4- شــرکت حمل  در کدام کشــور و یا بازار جهانــی فعال و دارای 

خدمات منظم است؟
کمتر شــرکتی را می توان یافت  که بــه جرات بیان کند در تمامی 
کشــور های دنیا نماینده ی فعال دارد و ســرویس هــای وارداتی و 

صادراتی را از/به آنجا ارائه مینماید.  ارائه ســرویس های محدود، خود 
نشانگر توانمدی آن شــرکت در حوزه حمل و نقل بین المللی است.
5- بـــازدید از محل کار، تـــاسیسات و تسهیالت شرکت حمـــل،

توصیه میگردد در جلســه ای حضوری با مدیران و پرســنل کلیدی 
شــرکت حمل مالقات نمایید و از محل فعالیت آنان و احیانا انبارها، 

ادوات حمل و سایر تسهیالت دیدن کنید.
6- در حین فعالیت حمل حتما میزان تســلط شــرکت به شیوه ی 
حمل و چگونگی انجام آن را بررسی کنید. میزان و چگونگی استفاده 
شــرکتها از سامانه ها و فناوری های روز دنیا خود عاملی برای ارزیابی 

مناسب خواهد بود.
موارد اشــاره شده فوق بخشــی از راهکـــــارهایی است که عمدتا 
شرکت های بازرگانی و یا صاحبین کاال به انجام آن توصیه میگردند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که عرصه بر فعالین اقتصادی بواسطه 
وضع تحریم های ناعادالنه هر روز تنگ تر میشــود و قوانین، مقررات 
و بخشــنامه های خلق الســاعه ارگان های ذیربط گلوی بنگاه های 
اقتصــادی را می فشـــارد و بروز عواملی همچون شیوع بیمــاری 
همه گیر بر همه این ها دامن میزند، انتخاب نادرســت یک پیمانکار 
در حــوزه حمل و نقل بیــن المللی میتواند خســارت های جبران 

ناپذیری به بار آورد.
امید اســت با درایت و تدبیر همه ی مدیران فعال این صنف، روز به 
روز شاهد تعالی شــــرکت های حمل و نقل باشیم تا صاحبین کاال 
بدون دغدغه ی فکری نسبت به واسپاری امور مرتبط با حمل و نقل 

و با سهولت و آسودگی خاطر اقدام نمایند.

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

ن ا ن تهر ا ر كــا مـهر

MEHR LINE
Trading & Freight Service

  MLCargo Services L.L.C
I n t e r n a t i o n a l  f r e i g h t  f o r w a r d e r

شرکت حمل و نقل بین المللی 
مهرراد ناوگان

شرکت حمل و نقل بین المللی 
مهرکاران تهران

شرکت ام ال کارگو لجستیک

شرکت خدمات کشتیرانی 
مهـر دریـا ناوگـان

شرکت مهـــر الین آلمان

فعال در بخش فورواردری

فعال در بخش کریر جاده ای
خدمات  فورواردری، کراس 

استاف در کشور امارات

نماینده خط کشتیرانی و
ارائه کننده خدمات دریایی

خدمات تجاری و پست سریع

info@mehrrad.com

info@mehrdarya.com

info@mehrkaran.com info@mlcargo.ae

info@mehrline.de
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بسیار  جدید  خط  با  راه حل  این 
است.  شده  ادغام   Sacmi خودکار 
این آخرین سرمایه گذاری، بر کارایِی 
بهینه شده  و مدیریت  انرژی  باالی 

روند تولید متمرکز است.
به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده 
 ،Sacmi سـرمایه گذاری در فنـاوری
شرکت Ceramica Flaminia که 
تولیدکننده پیشرو چینی بهداشتی 
َکسـِتالنـا  منطقه چیـویتا  در  واقع 
)Civita Castellana( است، بخش 
کردِن  ماندگار  برای  استفاده  مورد 
از  شده  خارج  قطعات   )ageing(
راه اندازی  با  را  ریخته گری  خطوط 
خشک کن جدیدی که گروه مستقر 
در ایموال طراحی کرده، ارتقاء داده 

است.
پیکربندی ویژه دستگاه، یکنواختی 
کامل فرآیند را تضمین می کند. به 
نرم افزار  از  استفاده  با  خاص،  طور 

با  و  هوا  دمای  حداکثر  مدیریت 
تزریق آب پودر شده در صورت لزوم، 
رطوبت نسبی را در طول مدت کل 
چرخه زیر 1 درصد نگه می دارد. این 
امر ثابت ماندِن پارامترهای رطوبت و 
تکرارپذیری کل عملیات را تضمین 

می کند.
همه  هوشـمند  کنتـرل  لطف  بـه 
بـه خاطر  راه حـل  این  عملکـردها، 
زمان های تنظیم بسیار کوتاه، کنترل 
و  کردن  منحنی های خشک  دقیق 
تعادل بهتر بین کیفیت خروجی و 
به حداقل رساندن ضایعات، سرآمد 
با  همراه   Sacmi خشک کن  است. 
سهولت استفاده )ورود سـاده شـده 
داده هـا، برنامه نویسـی درون ساخت 
و تشخیص(، انعطاف پذیری بیشینه 
تولید را تضمین می کند و قادر است 
از کاالها شـامل  طیف گستـرده ای 
کاسـه های تـوالت چینـی زجـاجی 
)Vitreous China( ساده و پیچیده 
و قطعات دارای خاک نسوز ریزدانه 
)Fine Fire Clay( را با وزن متوسط 

kg 30 در خود جا دهد.

راه حلی که Flaminia انتخاب کرد 

برای صرفه جویی در انرژی ضروری 
است و برای تضمین میزان مصرف 
ویژه Kcal 1148 به ازای هر کیلوگرم 
آب تبخیر شده طراحی شده است. 
هـوای  ژنراتـور  یک  به  خشـک کن 
گرم غیـر مستقیم نیز مجهز است. 
عایق کاری حرارتِی لوله های خارجی 
گرما،  تلفات  بیش تِر  کاهِش  باعث 
بهبود  و  گرما  مصرف  بهینه سازی 

بیش تِر راندمان دستگاه می شود.
ویژگی دیگر خشک کن جدیـد این 
بارگیـری  بـرای  که  اسـت   واقعیت 
 خودکار با ماشین های هدایت شونده
است، شده  طراحی   LGV لیـزر   بـا 

 رویکـردی کـه نشـان دهنـده تعهـد 
Ceramica Flaminia به فناوری های

 Industry 4.0  است.

SACMI خشـک کن جدید با 

صرفه جویـی  و  بـاال  کارایـی 
 Ceramica در انـرژی بـرای
Flaminia تـدارک می بینـد

مدیریت  با   Demos1 صندوق 
 Azimut Libera Impresa SGR 

 Sicer در  سرمایه گذاری  حال   در 
توسط  شرکت  این  مدیریت  است. 
شرکای فعلی جیان فِرانکو پادووانی 
و   )Gianfranco Padovani(
 )Giuliano Ferrari( جولیانو فِراری

ادامه خواهد یافت.
گروه Azimut که یکی از مهم ترین 
بازیگران اروپایی در بخش مدیریت 
سهام دار جای  به  است،   دارائی 

B Group  - شرکت ُهلدینگی مستقر 

در بولونیا که در 5 سال گذشته با 

رشد و بین المللی کردِن آن از شرکت 
پشتیبانی کرده است - سهمی در 

Sicer SpA به دست می آورد.

این تملک در 26 نوامبر انجام شد و 
به موجب آن صندوق سرمایه گذاری 
تحت  که   Demos1 خصـوصی 
 Azimut Libera Impresa کنترل
SGR است، 65 درصد از سهام را در 

شرکت معروف ایتالیایی تولیدکننده 
آورد.  دست  به  سرامیکی  کاشی 
کامل  طور  به  فعلی  سهام داران 
مدیریت این شرکت را با جیان فِرانکو 
پادووانی که مجدداً به عنوان رئیس 
منصوب شد و جولیانو فِراری مدیر 

عامل ادامه خواهند داد.
موِدنِـز  فیـورانو  در  مستقـر   Sicer

کارخانه های تولیدی در ایتالیا، اسپانیا، 
مکزیک، اندونزی، لهستان، ترکیه و 
هند دارد و در 2019 گردش مالی 
کرد.  اعالم  را  یوروئی  میلیون   73
مشارکت  از  جداً  فعلی  سهام داران 

Azimut پشتیبانی می کنند و این 

امکان را برای Sicer فراهم خواهد 
پروازانه  بلند  توسعه  برنامه  تا   آورد 
خود را بر پایه رشد داخلی و تملک ها 

ادامه دهد.

را  Sicer سـهام   Azimut

به دست می آورد
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دادِن  افزایش  حال  در   ABK گروه 
در  خود  بین المللی  توسعه  سرعت 
بخش مبلمان است و فروش مشعل 
 Cooking نـوآورانــه  »نامرئـی« 
Surface Prime را که با اسلب های 

ادغام   Materia و   ABKSTONE

بین المللی  بازارهای  شده است، در 
آغاز خواهد کرد.

تولید کنندگان  از  یکی   ABK گروه
پیشرو ایتالیایِی اسلب های سرامیکی 
بزرگ و با کارایی باال است که 49 % از 
سهام را در Arbe Stolanic به دست 
در  مستقر  شرکت  این  است؛  آورده 
میزهای  تولید  در  )اسپانیا(  والِنسیا 

آشپزخانه و حمام تخصص دارد.
اختراع  چندین   Arbe Stolanic

سامانه  از  استفاده  برای  شده  ثبت 
 Cooking نوآورانه پخت و پز القایی
بــا تـرکیب  در   Surface Prime 

Materia و ABKSTONE اسلب های 
دارد. این مفهوم موفق، جایزه بهترین 

جشنواره  در  را  بخش  در  نوآوری 
در   SADECC 2019 آشپـزخـانه 
پاریس برای این شرکت اسپانیایی به 

ارمغان آورد.
سـامانه پخت و پـز القـایی نامرئی 
در زیــر اسلب هـای بــا  مستقیماً 
به  نیاز  بدون  و   20 mm ضخامت 
نصب  بیشتر  ماشین کاری  عملیات 
می شود؛ در نتیجه، فضای آشپزخانه 
را بهینه می کند و در حالی که امکان 
عملکرد و خالقیت نامحدود را فراهم 
می آورد، کل میز آشپزخانه را به یک 
فضای کار تبدیل می کند. همچنین 
 Cooking 3.0 آخرین نسخه یعنی
توانایی پخت سریع تر از سامانه های 
معمولی دارد و مصرف انرژی را بهینه 

می کند.
گروه ABK تملک سهام در شرکت 

مستقر در والنسیا و حضور در هیئت 
مدیره را به عنوان یک راهبرد اصلی 
گسترش  به  بخشیدن  شتاب  برای 
مبلمان  بخش  در  خود  بین المللی 
فابْری  اَلِساندرو  می گیرد.  نظر  در 
)Alessandro Fabbri( مدیر عامل 
 Arbe« داشت:  اظهار   ABK گروه 
برای  ایده آل  شریک   Stolanic

تضمیِن بازار یک محصول منحصر 
به فرد، تطبیق پذیر و بادوام از لحاظ 

فناورانه ای است که مطمئن هستم 
به بخشی اساسی از آشپزخانه های 

امروز و فردا تبدیل خواهد شد.«
 Arbe Stolanic این سامانه توسط
 Cooking و تحت نام تجاری جدید
Surface Prime در اسپانیا، پرتغال 

و  شد  خواهد  فروخته  فرانسه  و 
به  را  آن   Materia و   AbkStone

طور انحصاری در سایر نقاط جهان 
توزیع خواهند کرد.

گروه ABK ایتـالیا، 49 درصد 
Arbe Stolanic  از سـهام 

را به دست می آورد

بــا نشــان دادن ســطح   I-Tech

خوبــی از انعطاف پذیــری در یک 
سـال چالش برانگیز که زیــر سیطره 
همه گیرِی کرونا ویروس بود، با ارائه 
سریع مجموعه ای از خدمات با هدف 
کوتاه کردن و فائق آمدن بر فاصله تا 
بازار، به طور موفقیت آمیز با شرایط 

جدید سازگار شد.
این شـرکت مستقر در ساسـوئولـو 
بـه راهبـرِی برونـو بِِتـلی از آخرین 
فناوری های دیجیتال برای توسعـه 
وب سایت ها و پلت فرم هـای جدیـد 

استفاده کرده است که امکان تعامل 
مداوم بین تکنسین ها و مهندسان 
را  خــود  بین المللی  مشـتریان  و 
این است که  فراهم می کند. هدف 
در هـر مرحله از تجربـه مشتـری، 
شامل خدمات پس از فروش، همه 
فعالیت ها را ساده تر، سریع تر و مؤثرتر 

کند حتی اگر از راه دور انجام شوند.
شــرکت  این  منظـور  ایـن  بـرای 
بـرای  را  ویدئـویی  آمـوزش هــای 
کمک به مشتریان فراهم می آورد تا 
نصب ها، راه اندازی ها و جایگزینی ها 
را به سرعت و کاماًل مستقل انجام 
اگر کمک مستقیم ضرورت  دهند. 
پیدا کند، نوع کاری که باید انجام 

شود بر روی دستگاه همراه مشتری 
نشان  افزوده  واقعیت  از  استفاده  با 
وب سایت همچنین  می شود.   داده 
 itech-italia.com به روزرسانی شده

است تا اطالعات در مورد محصوالت، 
رویدادها و مخاطبین را دسترس پذیرتر 
کند و جلسات، مشاوره و تماس های 
ویدئویی را مستقیماً از محل سایت 

سازماندهی نماید.
I-Tech توجه به مشتری را فرآیندی 

از  بیش  طول  در  و  می داند  مداوم 
20 سال، متعهد به شخصی سازی، 
مطالعـه و برنامه ریـزِی هـر پـروژه 
جداگانه با همکاری نزدیک با مشتری 

بوده است. 

در طول دوره زمانی فعلی، این شرکت 
راه حـل های  تـا  است  شـده  موفق 
فنــاورانه ای سفارشـی مبتنی بــر 
خودکارسازِی )اتوماسیون( فرآیند را 
توسعه دهد تا عملکرد بهتر از لحاظ 
 بهـره وری کارخانه، کیفیـت، دقت و
زمان، صرفه جویی در نیـروی کـار و 

مواد را تضمین کند.

ــه ــر I-Tech ب ــه بیش ت توج
مشتـری دیجیتـال
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VLB
800,900,1200
الک دوغاب

www.mahandvibre.com

Sieves & Screenersمهند ویبره محصول مشترک ایران و ایتالیا
H i g h  p e r f o r m a n c e  s i e v e s , 
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یک هویت سـازمانی جدیـد بـرای 
راهبرد جدیـد  Xaar جدید و یک 

تا موجب رشـِد پایـدار بلنـد مدت 
با  همکاری  و  نوآوری  بر  مبتنی  و 

شـرکای جهانی شود.
گروه  انگلستان(،  )کمبریج،   Xaar

پیشرو در فناوری چاپ جوهر افشان، 
راهبرد جدیدی را برای بازگشت به 
رشد پایدار بلند مدت ترسیم کرده 
است. نوآوری و همکاری با شرکای 
جدید   Xaar درون  در  آن  جهانِی 
بر  تمرکز  با  همراه  این،  هستند. 
پرینت  هد  فناوری  که  بخش هایی 
توده ای Xaar یک مزیت رقابتی دارد، 
یک نقشه راه محصول شفاف را ارائه 
می دهد که در چند آوردگاه جدید 
در بازارهای فعلی و بازارهای جدید 

پیروز شده است.
تا آن جا کـه بـه نـوآوری مربـوط 
 می شود، Xaar پلت فرم هد پرینت 
)bulk printhead(ر ImagineX توده ای 

را عرضه کرده است که قابلیت های 
ارائه می دهـد.  را  محصـول جدیـد 
Xaar در سال های اخیر حدود 70 

توسعه  و  تحقیق  در  پوند  میلیون 
سرمایه گذاری کرده و این امر برای 
 ImagineX توسعه پلت فرم توده ای
بسیار مهم است که موجب یک تغییر 
مرحله در ارتقاء عملکرد خواهد شد؛ 
شامل چاپ در تفکیک  پذیری های 
 kHz سرعت های  و   1440  dpi تا 
در  کار  قابلیت  همچنین  و   150
دماهای بیش از ºC 200 و گرانروی 
 .100 cP ویسکوزیته(های باالتر از(
جدید  پرینت های  هد  همچنین 
Xaar قادر خواهند بود تا با همه انواع 

جوهرها از جمله جوهرهای آبی کار 
کنند و تضمین می نمایند که آخرین 
را  جدید  اپلیکیشن های  تقاضا های 

برآورده سازند.
مدیـر   )John Mills( میلـز  جـان 
 Xaar« داشت:  اظهار   Xaar عامل 

در طول 30 سال 
گذشته، نــوآوری 
فنــاوری های  در 
جوهــر افشـان را 
کــرده  راهبــری 
 ImagineX .است
ســال   30 بـرای 
آینـده به آن نیـرو 
بخشـید  خواهـد 

و زمینه را برای فصل مهم بعدی در 
تاریخ ما فراهم می کند که به صنایع 
 )OEM( و سازندگان تجهیزات اصلِی
ما امکان می دهد تا به مرزهای آن چه 
که با استفاده از فناوری جوهر افشان 
کارآمد  و  اعتماد  قابل  قدرتمند، 

ممکن می شود، یورش آورند.«
پرینت  پلت فرم هد  در کنار عرضه 
هویت  یک  از   Xaar ImagineXو، 

برند آینده نگر جدید رونمایی کرده 
است تا با یک راهبرد شفاف »ارائه 
به بازار« )go-to-market( مبتنی 
بر همکاری قوی با شرکای جهانی 
شده اش  بازنگری  تمرکز  بر  خود، 
بـر توسعه و رشـد محصـول تأکید 
در جدیـد  وب سـایت  یک   نمـاید. 
 www.xaar.com مزایای محصوالت

و  ارزش  بــر  بـا تمرکــز  را   Xaar

قابلیت های هد پرینت ها و خدمات 
آن به خانه می آورد.

میلز گفت: »این رویکرد مشارکتی 
همراه با تخصص تیم متعهد، خالق و 
پرشور ما از همکاران کالس جهانی، 
به ما امکان خواهد داد تا توانایی های 
عظیم فناوری جوهر افشان را بیشتر 
نشان دهیم و جهانی را بیافرینیم که 
بتوانید  کنید،  تصورش  بتوانید  اگر 
به  ما  ترتیب،  این  به  چاپش کنید. 
خواهیم  کمک  صنایع  کل  تحول 
کرد.« وی افزود: »ما فناوری عالی، 
افراد عالی و فرصت زیادی در بازار 
داریم. با هم موفق خواهیم شد - و 
اکنون یک پلت فرم هد پرینت قوی 
و هویت برند داریم که به طور واقعی 
این را بازتاب می دهد. این ها دوران 

هیجان انگیزی هستند.«

آینــده  چشــم انداز   Xaar

را تعیین می کنـد

اخبـار جهـان

با گردش مالی 0.6 % بیش تر نسبت 
به دوره مشابه در 2019، سرانجام 
قلمرو  به  بازگشتی  شاهد  صنعت 
مثبت در سه ماهه سوم 2020 شده 
ماه سپتامبر رشد  است. فروش در 

زیاد 8.8 درصدی داشت.
فریت ها،  اسپانیایی  تولیدکنندگان 
لعاب ها و رنگ های سرامیکی در حال 
بازگشت به رشد هستند. بر اساس 
اعداد منتشـر شـده توسط انجمن 

در  فـروش   ،ANFFECC تجـاری 
سپتامبر 8.8 % بیش تر از ماه مشابه 

در 2019 بود. 
علی رغم محدودیت هـای مسـافرتی 
بین المللی، میزان تقاضا هم در بازار 
اسـپانیا )5.8+ %( و حتـی  داخلی 
بیش تر از آن در بازارهای صادراتی 

)10.3+ %( افزایش یافت.
به  این واقعیت که نسبت  علی رغم 
افزایش  سه ماهه سوم سال پیش، 
درآمدها فقط 0.6 % بود، نتایج ماه 
سـپتامبر باعث شـد تـا صنعت در 
سه ماهه سوم سال به قلمرو مثبت 

بازگردد. اگر چه پیش بینی ها برای 
به خاطر  مالی 2020  انتهای سال 
نامعلوم  چشم انداز  بودِن  ادامه دار 
 ANFFECC اما  نشده اند،  منتشر 
خاطر نشان می سازد که هنوز اثرات 
بحران Covid-19 در شواهد بسیار 
زیادی  کارهای  هنوز  و  است  زیاد 

جبران  برای  تا  دارند  وجود 
انجام  اخیر  ماه های  زیان های 

شوند.
با توجه به همه گیری، انجمن 
اصرار دارد تا دولت مرکزی با 
اطمینان  برای  اقداماتی  انجام 

از تمدید فعالیت صنعتی و کارهای 
بار  کردِن  سبک  شامل  حفاظتی 
از  بر شرکت ها و کارکنان،  مالیاتی 
پشتیبانی  بخش های صادرات محور 
نماید )صادرات 70 % از گردش مالِی 
تولیدکنندگان لعاب و رنگ اسپانیا را 

تشکیل می دهد(.

تولیدکننـدگان لعـاب و رنگ   
اسپانیایی رشد را از سر می گیرند
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این تملک گروه ABK را به عنوان 
یکی از بازیگران برتر در بخش تجملِی 
صنعت سرامیک تثبیت می کند. این 
گروه انتظار دارد تا به گردش مالی کل 

150 میلیون یورو در 2020 برسد.
 گروه ABK که یکی از بازیگران برتر 
در صنعت کاشی سرامیکی دنیا است و 
در تولید اسلب های بزرگ با کارایی باال 
تخصص دارد، به فرآیند توسعه خود 
زمانی  دوره  علی رغم  ادامه می دهد. 
 ABK جهانی،  اقتصاد  برای  دشوار 
Group S.p.A تملک 100 درصد 

 Ceramiche سهمِی  سرمایه  از 
 Gardenia Orchidea S.p.A

را به پایان رسانده است؛ این شرکت 
 Gardenia برندهای  مالک  که 
 Versace Ceramics و Orchidea

است، گردش مالِی بیش از 38 میلیون 
یورو را در سال مالی 2019 اعالم کرد.

از زمان پایه گذاری در 1992 تا کنون، 

گروه ABK رشد بسیار زیادی را شاهد 
بوده است و گردش مالِی بیش از 110 
میلیون یورو را در سال مالِی 2019 
گزارش کرد. این شرکت که طراحِی 
فناورانه اِی  نوآورِی  و  پیشگامانه 
پیشرفته را با هم ترکیب کرده است، 
از  یکی  دارد؛  تولیدی  کارخانه  دو 
اسلب  تولید  انقالبی  کارخانه  آن ها 
است که در سولینیانو نوئووو، موِدنا 
)Solignano Nuovo, MO( واقع 

است.
که  Gardenia Orchidea  گروه 
در 1961 تأسیس شد، نقش مهمی 
در آوردِن سْبک و کیفیت سرامیک 
ایتالیا به بیش از 100 کشور در سراسر 

جهان ایفاء کرده است. 
همچنین این شرکت همراه با نام برند 
به  متعلق   Gardenia Orchidea

 Versace خودش، از 1997 تا کنون
توزیع  را   Ceramics Collection

محصول  طیف  که  است  می کرده 
کاشـی های  کـه  است  گستـرده ای 
لوازم  از  مجموعه ای  با  را  سرامیکی 
معتبر حمام با سبک اشتباه نشدنی 

وِرساچه  ُمد  خانه  از  متمایزی  و 
)Versace( در هم می آمیزد.

 ABK رئیــس   Roberto Fabbri

می دهــد:  توضیـح   Group SpA

 Ceramiche برنـدهــای گــروه«
همـان  در   Gardenia Orchidea

بخـِش بـا کیفیـت بـاال از بـازار قـرار 
باسـابقه  برندهـای  کـه  می گیرنـد 
و  مـا   Ariana و   Flaviker ABKو، 

و   ABK Stone جدیـد  برندهـای 
اسـلب هــای  بــه  کــه   Materia

پرسـالنی بـزرگ بـا ضخامت هـای 
12، 20 و  30 میلی متـر اختصـاص 

دارنـد، قـرار گرفته انـد. ایـن تملـک 
مـا را بـه عنـوان یکـی از بازیگـراِن 
صنعـت  تجملـی  بخـِش  در  برتـر 
سـرامیک تثبیـت می کند و بخشـی 
از راهبرد توسـعه گسـترده ما اسـت 
کـه شـامل سـرمایه گذاری هایی در 
فنـاوری و نـوآوری بـا هـدف تقویت 
نقــش راهبــرِی مـا در ایــن بخش

 می باشد. 
موفقیت این راهبرد رشد با گردش 
مالِی کِل گروه نشان داده خواهد شد 
که انتظار داریم به 150 میلیون یورو 

در 2020 برسد.«

مالـــک     ABK گـــروه 
 Ceramiche Gardenia

Orchidea می شود

اخبـار جهـان

شرکت یک   Ceramica Tesany 

 ،STN اسپانیایی  گـروه  به  متعلق 
 تدارک ماشین آالت اصلی برای طرح
جدید اسپری درایر خود را به شرکت 
این  که  است  کرده  واگذار   Sacmi

بدنه ای  تهیه  واحد  به  کاماًل  طرح 
اختصاص داده شده که قرار است در 
 Tesany کنار سایت تولیدی کنونِی
 در Moncófar )وCastellón( ساخته

شود.
در چهار  که  با یک سرمایه گذاری 
مرحله برنامه ریزی شده، قرار است 

و  بزرگ ترین  از  یکی  به   Tesany

بدنه  تهیه  تأسیسات  مدرن ترین 
سرامیک در جهان تبدیل شود.

حول  پروژه  این  در  گام  نخستین 
پیمانــه ای  آســیاب  دو  تــدارک 
)مدوالر( مداوم MMC 180 و یک 
متمرکز   ATM 250 اسپری درایر 
 Sacmi اسـت که به چهار آسیاب
در  قبل  از  که  اسپری درایر  دو  و 
کارخانـه Azulmed در حـال کـار 
هستند و بخشی از گروه STN نیز 

می باشد، می پیوندند.
 Sacmi ،با این قرارداد جدید تأمین
مجدداً نقش خود را به عنوان یک 
ناحیه  برای  فناوری  اصلی  شریک 
سرامیکی Castellón تأیید می کند؛ 

جایی که Sacmi Iberica به عنوان 
نقطه مرجع گـروه بـرای پشتیبانی 

مشـتری در سراســر اسـپانیا عمل 
می نماید.

شـرکت Tesany بـرای طرح   
Sacmi جدید تهیـه بدنه خود 

را انتخاب کرد
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سامانه های خودکارسازی )اتوماسیون( 
در واحد تهیه بدنه تولیدکننده کاشی 
راه دور نصب و در زمان  از  سوریه 

رکورد راه اندازی شدند.
در  بدنه  تهیه  کامل  و  جدید  خط 
Zanobia Ceramics از راه دور و 

در زمان رکورد آزمایش و راه اندازی 
شده است؛ این شرکت یک تولیدکننده 
کاشی کف و دیواری در سوریه است 
حال  در  سال  بیست  مدت  به  که 
داخلی  بازارهای  برای  تولید کاشی 
 Zanobia است.  بوده  صادراتی  و 
که در شهر َعدرا  - نه چندان دور از 
است،  شده  واقع   - پایتخت  دمشق 
خط کامالً خودکار Sacmi را انتخاب 
 ،Euroelettra را  تجهیزات  کرد. 
که   Sacmi گروه  عضو  یک شرکت 
متخصص در راه حل های خودکارسازی 
و  بود  دیده  تدارک  است،  صنعتی 

شامل سامانه ها و نرم افزار برای انتقال 
و ذخیره سازی خودکار مواد اولیه از 
اسپری درایر تا سیلوها و از آن جا به 

واحد پرس بود.
ژانویه،  در  سفارش  ارسال  از  پس 
قرنطینه به این معنی بود که کادر 
فنی قادر به سفر نیستند و بنابراین 
هنگامی  و  آوریل  ماه  تا  تجهیزات 
Sacmi- که از راه دور و توسط تیم

Euroelettra با کمک یک ارتباط و 

مخابره محلی متصل و آزمایش شد، 
در محل باقی ماندند. در طی تنها دو 
هفته، بیش از هزار اتصال سیم کشی 
پیچیده  سامانه  یک  و  شد  انجام 

)این  گردید  نصب  نرم افزار  کنترل 
پیکربندی، سامانه پویای ذخیره مواد 
اولیه را در بر دارد که مستقیماً بخش 
پرس را تأمین می کند(. هم مشتری 
و هم تیم Euroelettra از تکمیل 
موفقیت آمیـز ایـن چالـش دشـوار 

خوشنود شدند.
همان طور که مدیر فنی پروژه اشاره 
کرد، آن چه دستاوردهایی از این دست 
را ممکن می سازد، یکپارچه سازِی مؤثر 
بین کار انسان ها و دستگاه ها است. 
وظیفه تأمین کنندگان فناوری مانند 
این   Sacmi گروه  عضو  شرکت های 
است که به بازار نشان دهند این عملیات 

نه تنها فرصتی فراهم می کنند، بلکه به 
سرعت در حال تبدیل به یک رویکرد 
استاندارد هستند. افزون بر این، به لطف 
سطح باالی آموزش تیم های مختلف 
و وجود زیرساخت های فناورانه ای که 
اجازه می دهد هر دستگاه منفرد )و در 
نتیجه کل کارخانه( به شبکه جهانی 
متصل شود، می توانند در هر نقطه از 

جهان انجام شوند.
به دنبال آزمایش موفقیت آمیز خطوط 
تهیه بدنه در اواسط ماه مه، کار در 
کارخانه Zanobia با مرحله راه اندازی 
پرس ادامه یافت و در طول تابستان به 

پایان رسید.

واحـد    دور  راه  از  راه انـدازِی 
 Zanobia تهیـه بدنه و پرس
Sacmi توسـط Ceramics

این گروه هندی به لطف ثبات مالی 
اخیر،  تولیدی  سرمایه گذاری های  و 
مطمئن و مصمم است تا در مرحله 
پس از همه گیری به سرعت رشد کند.

تولیدکننده برتِر کاشی هند و یکی از 
بزرگ ترین گروه های جهانی در این 
بخش با ظرفیت ساالنه 73 میلیون 
متر مربع، سال مالی را تا 31 مارس 
2020 با درآمد 28.08 میلیارد روپیه 
آمریکا(  دالر  میلیون   373 )حدود 
به پایان برد، کاهشی 5 درصدی در 

مقایسه با سال پیش.
 این افت را می توان به کاهش چشمگیر

در حجم فـروش در مـارس 2020 
شـیوع  بـا  هم زمان  که  داد  نسبت 

همه گیری کرونا ویروس بود.
با پایان قرنطینه طوالنی مدت هند، 
 Kajaria کارخانه های  اکنون  هم 
با ظرفیت کامل  Ceramics تقریباً 

در حال کار هستند، همه نمایندگی ها 
مشغول به کار می باشند، مصرف و 
همچنین فعالیت ها و خدمات تجاری 

افزایش یافته است.
 Kajaria رئیـس   Ashok Kajaria

تأیید می کند: »محیط   Ceramics

چالش برانگیز  و  نامشخص  خارجی 
باقی می ماند، اما ما از نزدیک اوضاع 
پیش رونده همه گیری را می پاییم و 
با شرایط سازگار می شویم. در عین 
کرده ایم  درک  را  واقعیت  این  حال 

که عملکرد مالی شرکت در 2021-
2020 اندکی پایین تر از آن چه در 
2020-2019 دیدیم، خواهد بود؛ اما 
عزم ما برای جهش رو به جلو پشتوانه 

ما خواهد بود. 
ما ثبات و نقدینگی مالی کافی برای 
کامل  خاطـر  آرامش  با  کـار  ادامه 

داریم. عالوه بر این، آن هنگامی کـه 
اکوسیستم مـا به حالت عـادی باز 
گردد، سـرمایه گذاری های اخیـرمان 
در ظرفیت هـای جدیـد - هـم در 
کاشی های شیشه ای شده و هم در 
چینی بهداشتی - باید چشم اندازهای 

تجاری را چند برابر ارتقاء بدهد.«

Kajaria Ceramics بعد از   

قرنطینـه طوالنی مـدت هنـد 
بـه جلـو نـگاه می کند

آشوک کجاریا )Ashok Kajaria( با پسرش ِچتان و ریشی

اخبـار جهـان
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بهبود اوضاع در ماه ژوئن آغاز شد 
اقتصادها  و  بازگشایی  مرزها  که 
دوباره شروع شدند. افزایش شدید 
و  سعودی  عربستان  از  سفارشات 
ابزارهای جدید بازاریابی و نوآورِی 
حمایت  فروش  رشـد  از  محصول 

می کنند.
 2020 سـال  نخست  نیمه  نتـایج 
فقط   RAK Ceramics شـرکت 
همه گیـری  تأثیـر  تحت  حـدی  تا 

Covid-19 قرار گرفتند. 

امارات  در  مستقر  سرامیکی  غول 
متحده عربی که بیش از 20 کارخانه 
و  هند  عربی،  متحده  امارات  در 
ساالنه  که  جایی  دارد،  بنگالدش 
بیش از 100 میلیون متر مربع کاشی، 
بهداشتی  چینی  قطعه  میلیون   5
و 24 میلیون چینی مظروف تولید 

می کند، شاهد بود که فروش شرکت 
مادر در سه ماهه نخست سال اساساً 
ثابت باقی ماند؛ اما از اواخر ماه مارس 
تا کنون مجبور شده است با تعطیلی 
قرنطینه  و  تولیدی  کارخانه های 
طوالنی مدِت تحمیل شده از سوی 
دولت های محلی در هند و بنگالدش 
و همچنین بسته شدن مرزهای بین 
کشورها در منطقه شورای همکاری 

خلیج فارس )GCC( کنار بیاید.
 )Abdallah Massaad( عبداهلل َمسعد
اقرار  RAK Ceramics  مدیرعامل 
نیمه  که  بگوییم  »اگر  می کنـد: 
چالش  محیط  یک   2020 نخست 
را  مطلب  حق  است،  بوده   برانگیز 
کامل ادا نخواهیم کرد. عملکرد سه 
ماهه دوم ما به ویژه در ماه مه به طور 
قابل مالحظه ای متأثر از همه گیری 
راهبردی  بازارهای  در   Covid-19

مانند هند، بنگالدش و منطقه خلیج 
فارس بود. با وجود این، ما همزمان 
بازگشایی مرزها و شروع مجدد  با 

مشاهده  را  بهبود  عالئم  اقتصادها، 
کرده ایم.

علیرغم تأثیر شدید همه گیری، این 
نشان  خود  از  باالیی  نرمش  گروه 
داده و سخت ترین دوره را پشت سر 
گذاشته است و در همان حال انتظار 
دارد تا در طول ماه های آینده شاهد 

بهبود بیش تری باشد.«
انتظار  چه  »اگر  می گوید:  مسعد 
ماه  چند  در  وضعیت  این  داریم 
آینده بر عملکرد ما تأثیر بگذارد، اما 
اطمینان داریم که بنیان های قوی و 
مدل تجاری سالم، ما را قادر خواهد 
بی سابقه  چالش  این  با  تا  ساخت 
روبرو شویم و به عنوان یک سازمان 
قوی تر ظاهر گردیم. ما سخت کار 
می کنیم تا نه تنها از تجارت خود 
محافظت کنیم، بلکه آن را تقویت 

کنیم.«
 Rak ،در حرکت به سوی پایان سال
اجـرای  بر  هم چنـان   Ceramics

یک کسب و کار کارآمد و سودآور، 

امارات  از رشـد خود در  محافظت 
متحده عربی، هند و بنگالدش و به 
خود  رشد  برنامه های  بردِن  پیش 
در عربستان سعودی متمرکز است. 
همچنین این گروه به دنبال تنوع 
در  سـودآوری  بهبـود  و  بخشیدن 
بازارهای اصلی صادراتی خواهد بود 
و نیز بر انجام اقداماتی برای محدود 
کردن تأثیر Covid-19 در کسب و 
کار چینی مظروف خود که شدیداً 
هتل داری  و  هواپیمایی  به خطوط 
است.  شده  متمرکز  دارد،  بستگی 
برای  تأیید می کند: »تقاضا  مسعد 
چینی مظروف و مصالح ساختمانی 
و  است  افزایش  تدریج در حال  به 
بدون شک با پایان همه گیری، بهبود 

کامل حاصل خواهد شد.«

اطمینـان از بهبـود وضعیـت   
 RAK پـس از همه گیـری در

Ceramics

در  متخصص  اسـپانیایـی  شـرکت 
نرم افزار مدیریت رنگ برای صنعت 
 KROME سرامیک، پروژه های جدید
عرضه  را   KEYCam و   Ceramics

کرده است.
Digit-S کـه یک شـرکت پیشـرو 

راه حل های  در  متخصص  اسپانیایی 
 نرم افزاری و سخت افزاری برای صنعت
 KROME اسـت،   4.0 سـرامیک 
Ceramics را راه اندازی کرده است 

مدیریت  نوآورانه  نرم افزار  یک  که 
رنگ است که به صورت ویژه برای این 
بخش توسعه داده شده است. عالوه 
بر کاهش مصرف جوهر تا بیش از 
20 درصد، این سامانه این امکان را 
فراهم می آورد تا دستگاه های مختلف 

به گونه ای هم گام سازی )سینکرون( 
شوند که طرح مشابهی را در چندین 
خط تولید بدون تغییرات رنگی تولید 

کنند.
تیـم  اخیـر  ماه هـای  در  همچنین 
Digit-S در حال کار بر روی توسعه 

KEYCam بوده است که یک سامانه 

اکتسـابی است کـه می توانـد برای 
سـرامیک  کردِن سطح  دیجیتـالی 
تولید شده در هر شرایط و باز تولید 
آن در تاریخ دیگری با همان رنگ، 
حتی  کیفی  استانداردهای  و  طرح 
)سایز،  مختلف  تولیدی  شرایط  در 
لعاب، چاپگر جوهر افشان و کوره( 
از دوربینی   KEYCam .به کار رود
می کند استفاده  مخصوص  لنز   با 

که سخت گیرانه ترین استانداردهای 
 گــرافیکی و دقـت رنگ سـنجی را 

نور  و یک سامانه  برآورده می سازد 
پردازی لحظه ای )فالش( برای ضبط 
کاشی  اصلی  رنگ  درسِت  ثبِت  و 
حتی در شرایط نور کم یا شرایط نور 
پردازی غیر استاندارد طراحی شده 

است.
در مقایسه با اسکنرهای 
استفاده شده تا کنون، 
 KEYCam مزیت اصلی
 KROME Capture و
توانـایی تولیـد کاشـی 
با  حتی  یکسان  دقیقاً 
فرآیندها یا کارخانه های 
است؛ مختلف   تولیدی 
 برای مثال در کارخانه های

کشــورهای  در  واقـع 
مختلف. 

این کار به لطف سامانه 

جدید تطبیق طرح که در نرم افزار 
گنجانــده شـده اسـت، می توانــد 
و بدون نیاز به تنظیمات  مستقیماً 

دستی انجام شود.

Digit-S برای سـرامیک 4.0   

اخبـار جهـان
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بهینـه سـازِی  بـا   Sacmi HERE

یک  ایجاد  و  تولیـد  از  مرحله  هر 
و  افراد  فناوری،  اکوسیستم جدید، 
فرآیندها را به هم پیوند می دهد و 

تولید را بهتر و سریع تر می سازد.
تولید  نرم افزاری  HERE یک بسته 

دیجیتالی است که Sacmi توسعه 
کاماًل  کنترل  امکان  و  است  داده 
را  کارخانه  جریان های  دیجیتالِی 
فراهم می کند. HERE که به صورت 
 ERP و  تولید  محیط  بین  اتصالی 
پیکربندی شده است، این امکان را 
برای تولیدکنندگان فراهم می آورد 
بهتر و سریع تر، کاهش  تولید  با  تا 
کل  کردِن  خودکار  و  ناکارآمدی ها 
جریان های  همه  تولید،  جریان 
پایش  را  تولید  به  مربوط  داده های 
نمایند و کنترِل همه جانبه کارخانه 

را بهینه کنند.
 MES عملکردهای پیشرفته HERE

 manufacturing execution(و

ساخت(  اجرای  سامانه   ،system

پیوند  عنوان  به  و  می کند  اجرا  را 
فنـاوری  سطـوح  بین  زیرسـاختی 
اطالعات و فناوری عملیاتِی کارخانه 
عمل می نماید. این سامانه بر روی 
سرور فیزیکی یا مجازی قابل نصب 
است و امکان کنترل دسترسی در حد 
عالی را برای مشتریان فراهم می کند 
و بر اساس معیارهای سخت گیرانه 

امنیت سایبری طراحی شده است.
مزیت اصلی سامانه پیمانه ای بودِن 
امکان  مشتریان  به  که  است  آن 

به  تدریجی  رویکردی  تا  می دهد 
از  و  کنند  اتخاذ  دیجیتال سازی 
مزایای فوری و مشهود آن بهره مند 
اجرای  شامل  گام  نخستین  شوند. 
به  این ها  است:  کلی  کارکردهای 
کاربران امکان می دهند تا از طریق 
یک رابط کاربرِی ساده که می توان با 
دستگاه های ثابت یا متحرک )تلفن 
ارتباط  آن ها  با  تبلِت(  هوشمند، 
برقرار کرد، از طریق محاسبه KPI ها 
 ،Key Performance Indicator(
شاخص کلیدی عملکرد( و شناسایِی 
بی وقفه علل بروز هر مشکل، بر همه 
نظارت  کارخانه  اساسی  داده های 

کنند.
 مرحله دوم شامل به روزرسانی سامانه
بـرای در بـر گرفتـن عملکـردهای 
واقعی MES - قابلیت ردیابی کنترل 
تحلیل  و  تجزیه  کیفیت،  فرآیند، 
انرژی و مدیریت تعمیر و نگهداری- 
است. در پیشرفته ترین پیکربندی، 

مشتری   ERP با   Sacmi HERE

نیازهای  و  می کنـد  برقـرار  ارتباط 
از  و  می نماید  محاسبه  را  محصول 
و  دستـورالعمل ها  مدیریت  طریق 
عملیاتی  زمان بنـدی  کارکـردهای 
را  تولید  مختلف  مراحل  پیشرفته، 

بهینه می کند.
Sacmi قصد دارد نه تنها به عنوان 

ارائه دهنده راه حل های نرم افزاری 
و مهندسی کارخانه، بلکه به عنوان 
زمینه  در  جانبه  همه  شریک  یک 
بازار  در  کارخانه  کردِن  دیجیتالی  
فعالیت کند. فراهم آوردِن راه حل 
و  تجزیه  یک  با  همیشه   HERE

تحلیل دقیق از نیازهای شرکت آغاز 
می شود؛ از پیکربندی مورد خاصی 
که  مزایایی  تا  تولید  جریان های  از 

مشتری از سامانه می خواهد. 
برای همین است که Sacmi عالوه 
پیمانـه ای  رویکـرد  یک  ارائـه  بـر 
سرامیک،  دیجیتالی  ساخت   برای 

 می تواند پیکربندی های کامالً مناسب
نیز  را   )made-to-measure(  
ایجاد کند که هنگام پیش رفتن از 
رویکرد کلی به اجرای عملکردهای 

واقعی MES ضروری هستند.
برای  پیش  سال  چند  که   HERE

نخستین بـار عرضــه شـد، توسط 
تولیدکننـدگان پیشــرو سـرامیک 
در سراسـر جهـان نصب شده است 
و بر اساس بازخورد درون حوزه ای 
بهینه   )in-the-field-feedback(
شده است. مزایای اصلی تأیید شده 
و  بهره وری  شامل  مشتری  توسط 
و  سو  یک  از  باالتر  انعطاف پذیرِی 
کنترل بهینه هزینه های اقتصادی و 
زیست محیطی از سوی دیگر است. 
اکوسیستم  یک  خالصه،  طـور  به 
امکان  که  است  پیشرفته  و  جدید 
و  مردم  فناوری،  یکپارچه  تعامل 

فرآیندها را فراهم می کند.

رویکـردی     :Sacmi HERE

مـدوالر و مقیاس پذیـر بـرای 
شـدن دیجیتالی 

اخبـار جهـان
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The world’s top ceramic tile 
manufacturers

برترین تولیدکنندگان کاشـی و سـرامیک 
در جهـان

اقـتـصـــاد

In addition to global tile production and consumption figures, Ceramic World Review is also publishing key data on the sec-
tor’s leading groups and companies, ranked by output volumes and updated to 31/12/2019. 
Along with data for installed capacity, real production, export share and number and locations of facilities (in the tile seg-
ment), we also report revenue where available. As these players are large groups that in many cases operate across multiple 
segments of the ceramic industry (tiles, sanitaryware, tableware, heavy clay) and the supply chain (raw materials, adhesives, 
distribution), as well as in other sectors (bathroom and kitchen furnishings, non-ceramic surface coverings, building materi-
als, chemicals, etc.), we indicate both turnover generated solely in the ceramic tile segment and consolidated group reve-
nue. The figures were provided directly by the companies themselves or obtained from public sources, and in some cases 
are based on estimates. 

Luca Baraldi - MECS (studi@acimac.it - www.mec-studies.com)

شرکت صنایع Mohawk، همچنان در صدر رده بندی بین 25 گروه جهانی، با 
ظرفیت و خروجی حدود 250 میلیون مترمربع )نسبت به سال 2018 به دلیل 
گسترش تولید در روسیه و خرید شرکت Eliane( قرار دارد. گردش مالی این 
گروه 3.631 میلیارد دالر برآورد گردید که 2.2 % نسبت به سال 2018 )36 % از 

درآمد تلفیقی گروه( افزایش یافت.

ویــروس  دلیل  بـه  اضـطراری  اتخـاذ سیاست هـای  با 
Covid-19، سه ماه دوم سال 2020 با افت شدید همراه 

شد که در مقایسه با همین زمان در سال 2019، میزان 
فروش 21 درصد کاهش یافت. بخش جهانی سرامیک 
نیمه ابتدایی سال 2020 را با گردش مالی 1602 میلیون 
دالر  به اتمام رساند، که در مقایسه با سال گذشته 13.7 % 
کاهش یافت. گردش مالی نیز 14 % کاهش یافت و به 4.3 

میلیارد دالر رسید.
در جایگاه دوم گروه تایلندی SCG Ceramics با تولید 
166 میلیون مترمربع و فروش  669 میلیون یورو، همراه 

با اندکی کاهش نسبت به سال قبل، قرار دارد. 
در نیمه اول سال 2020، اثرات قرنطینه و تقاضای کمتر 
برای کاشی منجر به کاهش 18 درصدی حجم فروش 
SCG Ceramics )از 92 میلیون مترمربع در سال 2019 

به 75 میلیون مترمربع( شد. 
دارد، همچنین  قرار  مکزیکی الموسا  گروه  آن،  از  پس 
با تولید 166 میلیون مترمربع در سال 2019 و درآمد 
کاشی 647 میلیون یورو )76 % از درآمد تلفیقی این گروه، 

که شامل چسب نیز می شود(. 
بخش کاشی الموسا همچنین کاهش 22 درصدی را در سه ماهه دوم سال 
2020 در مقایسه با سال 2019 گزارش کرد، که در نیمه اول کاهش گردش 
مالی13 درصدی در سال رقمی معادل 224 میلیون یورو )5810 میلیون پزو( 

را تخمین زد. 

حق چاپ تمام مطالب متعلق به Tile Edizioni srl می باشد - تمامی حقوق محفوظ است

نشریه گزیده دنیای سرامیک، عالوه بر آمار تولید و مصرف جهانی کاشی، داده های کلیدی از 
گروه ها و شرکت های برجسته این بخش را نیز که براساس حجم تولید رتبه بندی شده و به تاریخ 
2019/12/31 به روز شده است را همراه با داده های مربوط به ظرفیت نصب شده، تولید واقعی، 
سهم صادراتی و تعداد و موقعیت مکانی خطوط تولید )در بخش کاشی( را منتشر می کند. میزان 
درآمد نیز در صورت وجود درگزارش گنجانده می شود. از آنجایی که گروه های مذکور در بسیاری 
از موارد در بخش های مختلف صنعت سرامیک )کاشی، لوازم بهداشتی چینی مظروف، آجر( 
و زنجیره تأمین )مواد اولیه، چسب ها، افزودنی ها( و همچنین در بخش های دیگر )دکوراسیون 
سرویس بهداشتی و آشپزخانه، پوشش سطوح غیر سرامیکی، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی 
و غیره( نیز فعالیت دارند، ما در این گزارش، گردش مالی تولید شده در بخش کاشی و سرامیک و 
همچنین گردش مالی اصلی گروه را نشان می دهیم. این ارقام مستقیماً توسط خود شرکت ها تهیه 

شده و یا از منابع عمومی بدست آمده است و در بعضی موارد نیز بر اساس برآوردها است.
با توجه به ماهیت استثنایی سال 2020، سالی که همه گیری ویروس کرونا تأثیر عمده ای در 
صنعت سرامیک جهانی داشته است، از شرکت ها خواستیم که پیش بینی های خود را برای نتایج 
پایان سال 2020 از نظر تولید، صادرات و فروش داخلی نیز ارائه دهند. مثل همیشه، رتبه بندی 
جامع نیست و چندین گروه هستند که اطالعات مالی خود را منتشر نمی کنند. که می توان به 
گروه کنکورد، بزرگترین تولید کننده ایتالیایی که از لحاظ گردش مالی در میان سه تولید کننده 

برتر )تولید کننده بزرگ مصری به نام کلوئو پاترا و چندین گروه چینی( قرار دارد، اشاره نمود.
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پیش بینی های 
سال 2020

P = تولید
E = صادرات 
D = مصرف 

داخلی

نام تجاری اصلی / 
شرکت ها

واحدهای تولیدی / 
موقعیت

کل گردش مالی
)میلیون یورو(

ی 
مال

ش 
رد

گ
رو(

یو
ن 

یو
یل

ی )م
اش

ط ک
فق

سهم 
صادرات

ظرفیت 
اسمی

تولید
)میلیون مترمربع(

* تخمینی

گروه / شرکت
+

کشور

American Olean, Dal 
Tile, KAI, Kerama 
Marazzi,  Marazzi, 
Ragno, Emilgroup, 
Eliane

23 در آمریکا، 
مکزیک، برزیل، 
ایتالیا، اسپانیا، 

لهستان، بلغارستان، 
روسیه

9.970.7 میلیون دالر
)سرامیک، کفپوش، 

لمینیت، چوب، 
)LVT ،سنگ

 3.631
میلیون دالر نامشخص 250.9

250 
)بر اساس 
داده های 

رسمی شرکت(

MOHAWK 
INDUSTRIES, INC.

USA
1

COTTO,  Sosuco, 
Campana, Prime, 
Mariwasa, Kia, Trend, 
Impresso

21 در تایلند، 7 
در ویتنام، 3 در 
اندونزی، 1 در 

فیلیپین

818.0
)کاشی، چینی 

بهداشتی(
669.0 13% 211.0 166.0 SCG CERAMICS

THAILAND 2

Lamosa, Porcelanite, 
Firenze, San Lorenzo, 
Cordillera, Scop, 
Princesa, Mallorca, 
Lamosa USA

9 در مکزیک، 2 
در آرژانتین، 1 در 
کلمبیا، 3 در پرو

848.6 
)کاشی، چسب( 647.0 38% 195.0 166.0 GRUPO LAMOSA

MEXICO 3

P = 
E = 
D = 

RAK Ceramics, 
Elegance

14 در امارات 
متحده عربی، 9 در 
بنگالدش، چین، 

هند

635.0 
)کاشی، چینی 

بهداشتی، مظروف(
472.0 62% 138.0 101.5

RAK CERAMICS 
PJSC

UAE
4

Majopar, Cedasa, 
Vistabella, Lorenzza, 
Incopisos, Vivences, 
Bellacer

3 در برزیل نامشخص نامشخص نامشخص 149.2
)2018(

88.2
)2018(

GRUPO CEDASA/
INCOPISOS

BRAZIL
5

P 
E 
D 

Cecafi, Pisoforte, 
Fioranno, Idealle, 
Arielle

4 در برزیل 153.0 153.0 32% 84.0 81.0
CERAMICA 
CARMELO FIOR

BRAZIL
6

P 
E 
D 

Pamesa Ceramica, 
TAU Ceramica, 
Geotiles, Prissmacer, 
Ecoceramic, Navarti

6 در اسپانیا 704.0 512.0 68% 82.0 80.0 PAMESA
SPAIN 7

Kajaria 10 در هند
377.0 

)کاشی، چینی 
بهداشتی(

353.0 1% 81.0 78.1
KAJARIA 
CERAMICS

INDIA
8

P =
E 
D 

STN, Alaplana, 
Keratile, Tesany, 
Vitacer

2 در اسپانیا 325.0 325.0 78% 76.0 73.1 STN GROUP
SPAIN 9

P 
E 
D 

Incefra, Incenor, 
Tecnogres, In Out

3 در برزیل 166.5 166.5 8% 74.0 69.3 GRUPO FRAGNANI
BRAZIL 10

P 
E 
D =

Dynasty, Tile Top, 
Jaguar, RCI, Chicken, 
Birdy, Swan

3 در تایلند 240.0 232.0 4% 82.0 62.4
DYNASTY 
CERAMIC

THAILAND
11

P 
E  
D 

Arwana, UNO 5 در اندونزی 134.0 134.0 0% 65.4 60.2
ARWANA 
CITRAMULIA 

INDONESIA

حق چاپ تمام مطالب متعلق به Tile Edizioni srl می باشد - تمامی حقوق محفوظ است

چهارمین تولیدکننده بزرگ کاشی در جهان RAK Ceramics است که به 
دلیل راه اندازی کارخانه بزرگ اسلب در موربی )هند( ظرفیت تولید خود را به 
138 میلیون مترمربع و تولید خود را به بیش از 101 میلیون مترمربع رسانده 
است. علی رغم کاهش گردش مالی در نیمه اول سال، گروه مستقر در امارات 

متحده عربی انتظار دارد که 2020 را در همان سطح 2019 به پایان برساند.
به طور کلی، گروه های باقی مانده در رتبه بندی، از ثبات قابل توجهی از لحاظ 
میزان تولید برخوردار بودند. در این میان کاجاریا سرامیک  )افزایش خروجی 

از 66 به 78 میلیون مترمربع( و گروه اسپانیایی STN ) از 65 به 73 میلیون 
مترمربع( استثنا بودند. 

با  این گروه همچنین باالترین درصد افزایش گردش مالی را داشته است. 
افزایشی 19 درصدی در سال 2019، میزان گردش مالی اش به 325 میلیون 

یورو رسید.
به  متعلق   ،P.L.C ویکتوریا  بنام  جدیدی  ورودی  شاهد  جدید  رتبه بندی 

بریتانیای کبیر   متخصص در تولید کاشی های کف بود. 
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پیش بینی های 
سال 2020

P = تولید
E = صادرات 
D = مصرف 

داخلی

نام تجاری اصلی / 
شرکت ها

واحدهای تولیدی / 
موقعیت

کل گردش مالی
)میلیون یورو(

ی 
مال

ش 
رد

گ
رو(

یو
ن 

یو
یل

ی )م
اش

ط ک
فق

سهم 
صادرات

ظرفیت 
اسمی

تولید
)میلیون مترمربع(

* تخمینی

گروه / شرکت
+

کشور

P = 
E 
D 

Cersanit, Opoczno, 
Meissen Keramik, MEI, 
Mito

2 در لهستان، 2 
در روسیه، 1 در 

اوکراین

515.0
)کاشی، چینی 

بهداشتی(
291.0 71% 65.0 54.3 CERSANIT SA

POLAND 13

P 
E 
D 

Rako, Cesarom, 
LB-Ceramics, 
Zalakeramia

5 در جمهوری 
چک، 2 در 

مجارستان، 1 در 
رومانی، 1 در روسیه

نامشخص نامشخص نامشخص 52.5 50.5
LASSELSBERGER 
GROUP

AUSTRIA
14

Canakkale Seramik, 
Kalebodur, Edilcuoghi, 
Edilgres, Campani, 
IDA

20 در ترکیه نامشخص نامشخص نامشخص 62.0 50.0 * KALE GROUP
TURKEY 15

Vitromex, Construpiso, 
Arko

4 در مکزیک 163.0 163.0 نامشخص 54.0 45-50 * VITROMEX
MEXICO 16

P 
E 
D 

Somany 10 در هند
190.0 

)کاشی، چینی 
بهداشتی(

170.0 5% 53.0 42.4
SOMANY 
CERAMICS

INDIA
17

Elizabeth 5 در برزیل نامشخص نامشخص نامشخص 56.0 * 43.1 * ELIZABETH
BRAZIL 18

Celima, San Martin 3 در پرو نامشخص نامشخص نامشخص 54.0 * 42.0 *
CELIMA 
(Trebol Group)

PERU'
19

P 
E 
D 

Keraben, Saloni, Ibero-
Casainfinita, Serra, 
Ascot, Dom

4 در اسپانیا، 
3 در ایتالیا 350.0 350.0 65% 44.5 40.0

VICTORIA 
CERAMIC DIVISION

GREAT BRITAIN
20

P 
E =
D 

Interceramic
3 در مکزیک، 

1 در آمریکا
485.0

)کاشی، چینی 
بهداشتی، سایر(

347.0 26% 50.0 40.0 INTERCERAMIC
MEXICO 21

Portobello, Pointer 2 در برزیل 246.0 246.0 16% 46.0 * 40.0 *
PORTOBELLO 
(PGB)

BRAZIL
22

P =
E =
D = 

Johnson, Marbonite, 
Endura, Porselano

12 در هند 222.6 169.0 4% 70.2 39.9
H&R JOHNSON 
(INDIA)

INDIA
23

P 
E 
D 

Gryphon, Pegasus, 
Samca, Vitro, NCI

5 در آفریقای 
جنوبی، 

1 در استرالیا
نامشخص نامشخص 17% 49.0 39.0

CERAMIC 
INDUSTRIES

SOUTH AFRICA
24

P 
E 
D 

Corona, Orchid 5 در کلمبیا
466.5 

)کاشی، چینی 
بهداشتی(

149.0 14% 42.0 35.0 CORONA
COLOMBIA 25

MECS
MACHINERY
ECONOMIC 

STUDIES

در بازه زمانی نوامبر 2017 تا مارس 2020، گروه ویکتوریا توانست 
شرکت های اسپانیولی همانند کرابن، سالونی و ایبرو و شرکت های 
ایتالیایی مانند سرامیشه سرا، و سرامیشه آشت را به مالکیت خود 

در آورد. 
به طور کلی، این گروه ظرفیت تولید 44.5 میلیون مترمربع، تولید 
را دارد که البته در سال 2019 توانست 40 میلیون مترمربع تولید 

و گردش مالی 350 میلیون یورو را از آن خود نماید. 

نظر  به  ارائه شده توسط خود گروه ها،  براساس پیش بینی های 
نمی رسد چشم انداز 2020 به طور کلی بیش از حد بدبینانه باشد. 
و  تولید  احتمالی  تمام پیش بینی های منفی، کاهش  در  تقریباً 
فروش بین 1- % تا 10- % محدود شده است، در حالی که چندین 
 Pamesa، STN،( می کنند  پیش بینی  را  رشد  حتی  شرکت 

.)Arwana و Cersanit

×
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FEP: the european wood flooring 
market in 2019

بـازار کفپـوش های چـوبی اروپـا 
در سـال ۲۰۱۹

Against a backdrop of positive results for last year, 2020 got off to a good start until Covid-19 put a spanner in the works. 
Southern Europe is already paying the price for the forced stoppage, so the Federation is calling for a decisive recovery plan 
from the EU. 
As it does every year, the European Federation of Parquet Manufacturers (FEP) met in mid-June to take stock of the indus-
try’s performance and issue its report on Europe’s wood flooring market. Be-cause of Coronavirus, this year’s meeting was 
obviously virtual: the traditional conference at which top names from the wood flooring world and manufacturers from all 
over Europe (under the aegis of their evergreen President Lars Gunnar Andersen) come together to discuss the market, was 
cancelled.

جدول 1- تولید پارکت در اروپا - 1999/2019

FEP کشورهای عضوFEP مجموعکشورهای خارج از

% -/+ )هزار( مترمربع )هزار( مترمربع% -/+ )هزار( مترمربع
199964.77411.09%64.774
200069.8127.78%69.812
200175.6218.32%75.621
200276.7411.48%76.741
200381.0395.60%81.039
200491.45312.85%91.453
200593.9772.76%93.977
200695.9112.06%95.911
200798.3342.53%98.334
200882.724-15.87%82.724
200965.522-20.79%65.522
201068.5004.54%68.500
201168.5001.65%69.630
201266.266-4.83%7.00073.266
201365.027-1.87%10.00075.0272.40%
201464.407-2.53%13.50077.9072.41%
201565.8422.23%14.60080.4423.25%

2016 )*(72.45810.05%14.50086.9588.10%
201776.3685.40%14.50090.8684.50%
201876.7590.51%14.80090.5590.76%
201978.0031.62%14.20092.2030.70%

)*( از سال 2016 ، ارقام مربوط به کشورهای اروپایی FEP است - داده های کرواسی، استونی، پرتغال و اسلوونی اضافه شده است.
FEP بهترین تخمین ها با توجه به اطالعات دریافت شده از شرکت های )**(

با وجود بازار نه چندان پررونق در سال 2019، 
سال 2020، اما با شتاب در حال رشد بود تا این 
که Covid-19 مانعی بر سر راه آن گردید. جنوب 
اثر  بازار در  اروپا همچنان بهای توقف تحمیلی 
Covid-19 را می پردازد و به ناچار این منطقه به 

جبران ضرر حاصل از این توقف برنامه ای جهت 
بهبود رشد در این شرایط بحرانی از اتحادیه اروپا 
طلب نمود که با طراحی برنامه ای مدون جهت 

رشد این بخش، بسیار حائز اهمیت است. 
به سنت هر ساله، انجمن تولیدکنندگان پارکت 
)FEP( طی نشستی در اواسط تیرماه به بررسی 
عملکرد بازار و تهیه گزارشی درباره کفپوش های 
چوبی اروپا پرداختند. به دلیل وجود همه گیری، 

جلسه امسال قطعا به صورت مجازی برگزار شد:
کنفـرانس سنتـی کـه در آن نـام های برتـر از 
سراسر  از  تولیدکنندگان  و  چوبی  کفپوش های 
اروپا )تحت حمایت رئیس جمهور همیشه سبز 
آنها الرس گونار آندرسن( گرد هم آمدند تا در 

مورد بازار بحث کنند، لغو شد.
بینش  و  نشد  برگزار  که  مهمانی  شام  بنابراین 
بازار نیز  بازاریابی و اهرمی برای تحرک  فنی و 
بود،  اجتناب ناپذیر  تصمیم  نشد.  گرفته  کار  به 
توسط  گزارش  انتشار  از  مانع  خوشبختانه  اما 
دبیرخانه مبنی بر آمار کلی و کشوری برای سال 

2019، به نفع اعضا و مطبوعات نشد.
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جدول 2- تولید و مصرف

توسعه تولید
2018/2019 

توسعه مصرف
2019/2019 

AT 1.0% 1.0%

BE 12.5% -1.0%

CH 4.6% -1.0%

CZ 3.1% 2.0%

DE 1.2% 3.0%

EE -22.0% 10.0%

ES 0.9% 1.5%

FR 3.2% 2.5%

HR -2.1% 5.0%

HU -6.0% -6.1%

IT 8.2% 2.0%

NL 14.7% -1.0%

PL 0.4% 5.0%

PT 4.5% 11.9%

RO 16.9% 3.0%

SK 2.6% -2.9%

DK/FIN/NO -8.9% -5.5%

SE -1.4% -1.0%

SI 5.0% 3.6%

FEP 1.6% 1.2%

عملکرد پیش از همه گیری 
به دنبال انقباضی آهسته در سال 2018، مصرف 
کفپوش های چوبی در سال 2019 در اروپا افزایش 

یافت. 
داده های جمع آوری شده توسط FEP در مجموع 
افزایش 1.2 درصدی در بازار کفپوش های چوبی 
اروپایی را نمایان می سازد. )آمار برخواسته از سال 
بازار کاالی  واقعیت است که  این  2018 گویای 
درصد  یک   ،2017 سال  با  مقایسه  در  مذکور 

انقباض بیشتری را شاهد بوده است.( 
نظر  مصرف کفپوش های چوبی در منطقه مورد 
این  رسید،  مترمربع   81.766.700 به   )FEP( 
در حالی است که میزان مصرف، یک سال قبل تر 
بـرآورد  متـرمربع   80.827.900 معـادل  رقمی 

گردید. 
بهبود گزارش شده توسط انجمن در مصرف، به 
افزایش مصرف در کشورهای آلمان، لهستان، فرانسه 
و ایتالیا نسبت داده می شود. طبق گزارش مصرفی 
که براساس سهم کشورها از این کاال مدون گردیده 
است، کشور آلمان با سهمی در حدود 21 درصد 
صدرنشین رقابت ها در حوزه مصرف قرار گرفت 
. رتبه بعدی با 10.6 درصد از آن کشور فرانسه 
گردید. ایتالیا با 10.57 درصد و سوئد با 10.07 
و چهـارم  سـوم  مقام های  در  ترتیب  بـه  درصـد 
قرار گرفتند. استرالیا پس از آنها در مقام پنجم، 

کشور  درصد،   7.21 شمالی  اروپای  کشورهای 
سوییس و اسپانیا نیز همانند یکدیگر 7.02 درصد 

را به خود اختصاص دادند . 
میزان مصرف بر حسب جمعیت نیز نشان می دهد 
جایـگاه  باالترین  در  متـرمربع(   0.8( که سـوئد 
قـرار دارد. پـس از آن کشورهای اتریش )0.74 
سوییس  و  مترمربع(   0.73( استونی  مترمربع(، 
)0.67 مترمربع( در رده هـای بعدی قرار دارنـد. 
در منطقه FEP در مجموع در سال 2019 میزان 
مصرف به ازای هر نفر )0.19 مترمربع( ثابت باقی 

ماند. 

تولید 
تولید در منطقه FEP در سال 2019 رشد 1.6 
درصدی را تجربه کرد و از مرز 78 میلیون مترمربع 
نیز گذشت. در این مرحله الزم است به خوانندگان 
یادآوری کنیم که، از سال 2007، نحوه جمع آوری 
به  توجه  با  ایتالیا  در  مصرف  و  تولید  داده های 
 ،Federleg-noAredred توسط  ابداعی  روش 
فدراسیون تولیدات چوب ایتالیا، اصالح شده است.

در رده بندی بر اساس تولید خالص توسط کشورها، 
تولید کننده  عنوان  به  را  خود  موقعیت  لهستان 
پیشرو ملی با سهم 16.86 درصدی حفظ کرده 
است. سـوئد بـا 14.50 درصـد در جایـگاه دوم 
قرار دارد و پس از آن اتریش با 12.45 درصد در 
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نمودار 1- تولید 2002-2019

NON-FEP EUROPEAN COUNTRIES PRODUCTION

FEP COUNTRIES PRODUCTION

FEP COUNTRIES CONSUMPTION

PRODUCTION & CONSUMPTION (X000 SQ.M)

نمودار 2-  گونه های چوب استفاده شده
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جایگاه سوم و آلمان با 11.25 درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. تولید اروپا در 
خارج از کشورهای خارج از حوزه FEP، و)14.2( میلیون مترمربع تخمین زده 
شده است که 8.7 میلیون مترمربع در کشورهای اتحادیه اروپا و 5.5 میلیون 
مترمربع در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تولید می شود. در رده بندی بر 
اساس نوع کفپوش چوبی، نوع چند الیه هنوز هم بیشترین سهم تولید را از آن 
خود نموده است، با تصاحب 83 درصد از کل سهم )در مقایسه با 82 درصد 
در سال 2018(، پس از آن کفپوش های چوب جامد )از جمله المپارکت ها 
و  با 17 درصد در سال 2018(  مقایسه  )در  lamparquet(و 16 درصد   -

موزاییک ها تنها یک درصد را از آن خود نمودند. 
رده بندی بر اساس گونه های چوبی نشان می دهد، سهم بلوط ثابت و غالب 
باقی مانده است، 80.6 درصد از کل سهم را در سال 2019 را از آن خود نموده 
است )در برابر 80.3 درصد در سال 

 .)2018
از  درصد   3.4 گرمسیری  گونه های 
الوار های مورد استفاده برای کفپوش 
چوبی را تشکیل می دهند. خاکستر و 
راش دو گونه دیگر بسیار پر کاربرد 
هستند که به ترتیب 7.2 درصد و 2 
درصد از کل گونه ها را دربر می گیرند 
 2.1 و  درصد   6.8 با  مقایسه  )در 

درصد در سال 2018(.

نگاهی به 2020 و 2021
متأسفانه، روند رو به رشدی که در سال 2019 شاهد بودیم )و شروع خوب 
که  طور  همان  است.  رفته  بین  از   Covid-19 همه گیری  از  پس   )2020
می دانیم، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بلژیک برای چندین هفته به طور کامل قفل 
شدند. بخش های غیر آلمانی زبان سوییس و اتریش نیز در این زیان بی نصیب 

نبودند. 
بنابراین جنوب اروپا که محدودیت های شدیدتری را ایجاد کرده است، هم 
از کاهش چشمگیر رشد در بخش مصرف کفپوش های چوبی خبر  اکنون 
داده است. با این وجود روند این تجارت واقعاً هرگز در آلمان متوقف نشد و 
از قرنطینه شدید در کشورهای اسکاندیناوی نیز جلوگیری شد. اگرچه اوضاع 
به طور کلی و نسبتاً سریع تر در کشورهایی که تحت تأثیر اقدامات قرنطینه 
قرار نگرفته اند در حال بهبود است، FEP بازگشت به سطح فروش قبل از دوره 
همه گیری Covid-19 در کوتاه مدت یا میان مدت را فعال پیش بینی نمی کند. 
عدم قطعیت در مورد موج دوم بالقوه، چه اکنون و چه در پاییز، باقی مانده است.

تماس برای پشتیبانی از اتحادیه اروپا
FEP خواستار یک برنامه بهبود قاطع از اتحادیه اروپا، مطابق با اصول توافقنامه 

سبز و برنامه اقدام جدید اقتصاد دایره ای است: به اصطالح »موج نوسازی« باید 
یکی از عوامل اصلی بهبود باشد. به گفته فدراسیون، بحران کنونی فرصتی 
را برای اتحادیه اروپا فراهم می کند تا شناخت روزافزون خود از نقش مثبت 
محصوالت چوبی را به سیاست های پشتیبانی عملی از صنعت ما تبدیل کند. ×

جدول 3 - مصرف سرانه 2019

مترمربعکشور

AT0.74

BE0.19

CH 0.67

CZ0.1

DE 0.21

EE0.73

ES0.12

FR 0.13

HR0.14

HU 0.05

IT 0.14

NL0.1

PL 0.12

PT0.07

RO0.14

SK0.54

DK/FIN/NO0.35

SE 0.8

SI 0.14

FEP 0.19

اقـتـصـــاد
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پوشش های جدیـد سـرامیکی 
با عملکــردهای آنتـی باکتریــال 

New ceramic applications with 
antimicrobial functions 

R&S Colorobbia (Sovigliana Vinci, Italy)

Newly developed ceramic products with antimicrobial functions are produced by means of either direct coating or addition 
to ceramic body compositions.  and other biocidal elements that are specially prepared to make them compatible with ce-
ramic compositions and technologies.
Since the 1990s, Colorobbia’s Ce.Ri.Col. Research Laboratory has been developing suspended nanomaterials capable of 
giving surfaces special functions, in particular that of sanitisation. 
Among the numerous technological solutions that Colorobbia has identified in recent years and which are covered by more 
than 200 international patents, one of the most important for today’s world is the production of antibacterial ceramic tiles 
using glazes with compositions containing biocides, particularly metallic silver. 

محصوالت سرامیکی تازه ساخته شده با عملکردهای آنتی 
 باکتریال با استفاده از پوشش دهی مستقیم یا با افزودن به 
ترکیبات بدنه سرامیکی تولید می شوند. جزء سازنده فعال 
از نقره فلزی و سایر عناصر پاد زیست )biocidal( تشکیل 

شده است که به طور ویژه برای سازگار ساختِن آن ها با ترکیب ها و فناوری های 
سرامیکی تهیه شده اند.

 Ce.Ri.Col. از دهه 1990 تا کنون آزمایشگاه تحقیقاتی
شرکت Colorobbia )کلوروبیا( در حال توسعه نانومواد 
معلق بوده است تا بتوانند عملکردهای ویژه ای - مخصوصاً 

ضد عفونی کردن - را در سطوح ایجاد کنند.
در میان راه حل های فناورانه متعددی که Colorobbia در سال های اخیر 
شناسایی کرده است و بیش از 200 حق ثبت اختراع بین المللی آن ها را پوشش 
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می دهند، یکی از مهم ترین ها برای دنیای امروز، تولید کاشی های سرامیکی 
آنتی باکتریال با استفاده از لعاب هایی با ترکیب های حاوی پاد زیست ها به ویژه 

نقره فلزی است.
این فناوری عملیات گند زدائی / ضد عفونی کردن را ارائه می دهد که مستقیماً 
در پوشش های کف و دیوار ادغام می شود. به طور خاص، نانوذرات Ag فلزی 
برای از بین بردن طیف وسیعی از باکتری ها و کپک های متعلق به گروه های زیر 

به کار می رود:
اِشریشیا )مخصوصاً ایی ُکلی، E. coli(، آرکوباکتر، اِنِتروباکتریاسه، اِنِتروباکتر، 
سالموناِل، لِژیوناِل، اِستافیلوکوکاِسه )به ویژه استافیلوکوکوس اوِرئوس( و ترکیبات 

آن ها.
همچنین این سامانه باعث کاهش بار آلودگی قارچی )fungal load( می شود 

و در کل بر روی قارچ ها تأثیر دارد.
 Colorobbia در فیورانو و Colorobbia Italia این فناوری در آزمایشگاه های
España در ویافامز )Villafames( برای برآورده کردِن نیازهای بخش سرامیک 

با لعاب ها و دماهای مختلف پخت و  تا  توسعه یافت و طوری طراحی شد 
روش های اِعمال  سازگار باشد.

این فناوری هم اکنون از دو محصول استفاده می کند که با سر نام های IG و 
IGEA مشخص می شوند و هر دو قادر هستند تا نقره فلزی سازگار با مواد 

سرامیکی را بسازند و به شکل پوشش اِعمال می شوند یا در طول مدت مرحله 
آسیاب کردن لعاب مستقیماً وارد می گردند. این محصوالت پیش از پخت 
اِعمال می شوند و تأثیر زیان باری بر نتایج زیبایی شناسانه مورد انتظار از لحاظ 
رنگ یا پرداخت و یا بر روی ویژگی های فیزیکی مانند سایش، مقاومت در برابر 

اسید یا بازها ندارند.
IG و IGEA از لحاظ غلظت باالی نانو ذرات نقره فلزِی آن ها که تا 4% در 
سوسپانسیون و 8% به شکل پودر مخلوط شده می رسد، با دیگر محصوالت 

موجود در بازار تفاوت دارند.

آنها از لحاظ غلظت و پایدارِی جزء سازنده فعال به راحتی از محصوالت مشابهی 
که در مستندات علمی و ثبت اختراع توصیف شده اند، پیشی می گیرند.

غلظت باالی سوسپانسیون ها انعطاف پذیری گسترده ای را در اِعمال فراهم 
می آورد؛ افزون بر این، شکل فلزی مزایایی را در مقایسه با کل دسته محصوالت 
مبتنی بر نمک های محلول یا دیگر مواد شیمیایی سّمی )chemotoxic( به 

شکل یونی ارائه می دهد.
در صورت درخواست، آزاد شدِن جزء سازنده فعال طوری انجام می گردد تا از 

رهایش ناخواسته در محیط زیست جلوگیری شود.

Parnasos IG فلزی Ag سوسپانسیون نانو ذرات
سری Parnasos IG شامل سوسپانسیون های پایدار پایه آبی یا آب / گلیکول 

)پایداری 12 ماه( از نقره فلزی قهوه ای رنگ با محتوای نقره فلزی تا 4% است.
از طریق رقیق سازِی کنترل شده این فرمول اصلی می توان رده ای از محصوالت 

را با غلظت متغیر از 0.5% تا 4% به دست آورد.
این سوسپانسیون پس از بهینه سازِی شرایط رئولوژیکی، برای اِعمال های چاپ 

ایرلس )airless(یا روتاری )چرخان( مناسب است.
بسته به شرایط دستگاه موجود و رقیق سازی اولیه، مقادیر اِعمال شده ممکن 

است متفاوت باشند.
Colorobbia توصیه می کند که نقره فلزی بین 100 و mg/m2 500 بر 

روی سطح نشانده شود. در روش اِعمال  ایرلس، لعاب با استفاده از َگردسازی 
)nebulisation( با فشار باال به صورت یکنواخت بر روی سطح نشانده می شود.

اِعمال  بدون هیچ تماسی بین دستگاه و بستر سرامیکی انجام می شود. مقدار 
نشانده شده با قطر دهانه خروجی مایع، فشار پاشش و سرعت خط لعاب زنی 
یا زمان اِعمال تعیین می شود و ممکن است با توجه به رقیق سازِی اولیه تغییر 
کند. اِعمال  استاندارد شامل نشاندِن g/m2 25 از IG 405 با 1% نقره بر روی 

سطح مات است. پس از اِعمال، سطح آن رنگ قهوه ای یکنواخت دارد.

سـرامیک های آنتـی باکتـریـال 
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درصد حذفR )فعالیت آنتی باکتریالی(نمونه

PARNASOS IG 405 Airless3.299.94 و، g/m2 25 - مات

PARNASOS IG 405 Airless3.2599.94 و، g/m2 25 - نیمه شفاف )ترانسلوسنت( مات

IGEA 072.799.8 یک درصد آسیاب کردن، اِعمال نمک )g/m2 200( - مات نرم

سپس کاشی یک چرخه پخت در C° 1200 به مدت 45 دقیقه را طی می کند 
و پس از آن تغییری در مشخصات زیبایی شناسانه یا فیزیکی سطح لعاب مات 

ایجاد نمی شود.
اِعمال چاپ اسکرین با استفاده از روش صفحه چاپ چرخان یا تخت انجام 
می شود که در آن به خاطر وارد آمدن فشار ناشی از یک کاردک متحرک، ماده 

از میان سوراخ های صفحه عبور می کند.
این فرآیند، اِعمال یکنواخِت یک الیه را در مقداری که ممکن است بسته به 

شرایط دستگاه موجود و رقیق سازِی اولیه متفاوت باشد، تضمین می نماید.
اِعمال  استاندارد برای یک سطح مات شامل نشاندِن g/m2 30 از IG08 با 

غلظت نقره 1% و دانسیته و گرانروی سازگار با استفاده از چاپ اسکرین است.
برای تضمین نتایج خوب باید یک رنگ یکدست و یکنواخت ایجاد شود. سپس 
کاشی یک چرخه پخت در C° 1200 به مدت 45 دقیقه را طی می کند. در این 
جا نیز در پایان چرخه، تغییری در ویژگی های زیبایی شناسانه یا فیزیکِی لعاب 

با سطح مات ایجاد نمی شود.

IGEA  فلزی سری Ag افزودنی آلومینوسیلیکات عامل دار شده با
محصوالت سری IGEA به شکل یک پودر میکرومتری به رنگ قهوه ای که در 
حضور نقره فلزی معمول است، وجود دارند که با توجه به وزن پودر به صورت 

نانوذرات در مقدار 0.5%و ± 8% یافت می شود.
این محصول با فرآورِی یک آلومینوسیلیکات با منشاء کانی و با پیش سازه 

پایه نقره در فرآیندی که به صورت در 
جا )in situ( قادر به تولید نانوذره نقره 
تکلیس  می آید.  دست  به  است،  فلزی 
 )کلسیناسیـون( بعـدی، چسبنـدگی و

پایـداری آن را در طول زمـان تضمین 
می کند.

با روش  اِعمال هایی  برای   IGEA پودر 
انتهای  )salting( )که در  »نمک زنی« 
خط با استفاده از فناوری ایرلس انجام 
طریق  از  و  توده  داخل  در  می شود( 
افزودن مستقیم به لعاب در طی آسیاب 

کردن مناسب است.

برس کاری بعدی را می توان انجام داد بدون آن که باعث تغییر در عملکرد نقره 
فلزی شود.

ترکیب اِعمال نمک زنی پس از پخت، شامل فریت ها، مواد اولیه و افزودنی ها، 
مجموعه ای از خواص شیمیایی و فیزیکی را به کاشی سرامیکی می دهد که به 

ماهیت عناصر وارد شده بستگی دارد.
مقادیری که اِعمال می شوند ممکن است با توجه به دیرگدازِی لعاب ها تغییر 

کند و لعاب های زودگدازتر مقدار بیش تری الزم دارند.
Colorobbia توصیه می کند که از وزن اِعمالی استفاده شود که برای تأمین 

مقداری نقره فلزی بین 100 تا mg/m2 500 کافی باشد.

تجزیه و تحلیل درجه تأثیر آنتی باکتریالی
و  عفونت ها  خطر  معرض  در  مداوم  طور  به  مردم  که  امروز  دنیای  در 
همه گیری های ویروسی هستند، امکان داشتِن کف ها، دیوارها و سایر عناصری 
که معموالً در فضاهای مسکونی، بهداشتی و عمومی وجود دارند و بتوانند 
قارچ ها و باکتری ها را از بین ببرند، می تواند سهم مهمی در حفظ بهداشت و به 
طور کلی شرایط ایمن تر داشته باشد. در Biochemie Lab که آزمایشگاه مورد 
تأیید در فلورانس است، کاشی های تولید شده با استفاده از محصوالت سری 
Parnasos IG و سری IGEA بر علیه اِشریشیاُکلی که یک باکتری بیماری زای 

ِگَرم منفی است، آزمایش شده اند. نتایج مربوط به اثر آنتی باکتریالی )مطابق با 
ISO 22196 برای سطوح غیر متخلخل، در مقایسه با سفید( در جدول نشان 

داده شده  است.
اداره  همکاری  با  تحلیل  و  تجزیه  این 
و  تجزیه  با  و   N&G اختراعات  ثبت 
از  متشکل  اولیه  گروه  یک  تحلیل 
14،000 ثبت اختراع با موضوع »نقره 
و  انجام  میکروارگانیسم ها«  برابر  در 
تأیید شد که هیچ کدام از اِعمال هایی 
که در بازار وجود دارند، معادِل اِعمال 
اختراع  در  شده  توصیف  و  پیشنهادی 
شماره  به   Colorobbia شده  ثبت 
 WO2010100107 2010-03-01

نیست.                 ×

اقـتـصـــاد
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کاشـی ۱۰۰ درصـد آنتـی باکتریال دائمی 
سـاخت ایتالیـا

The 100% Italian-made permanent 
antibacterial tile

Graziano Vignali and Claudio Casolari, Metco (Monteveglio, Italy)

Nobacter is the solution developed in Metco’s laboratories for the production of ceramic tiles with active, structural and per-
manent antibacterial properties. 
These three adjectives were not chosen by chance, as none of the alternative solutions previously placed on the market have 
displayed comparable characteristics of guaranteed consistency and long-term performance in all conditions of use. 
Nobacter is a colourless compound which is sprayed onto the tile prior to firing. When heated to a temperature of 1220°C 
in the kiln, it produces colloidal silver which is incorporated into the vitreous phase, creating permanent active antibacterial 
centres within the surface layers of the ceramic body. 

 Metco راه حلی است که در آزمایشگاه های Nobacter

برای تولید کاشی های سرامیکی با خواص آنتی باکتریالی 
فعال، ساختاری و دائمی توسعه داده شده است.

این سه صفت به صورت تصادفی انتخاب نشده اند، زیرا هیچ یک از راه حل های 
جایگزین که پیش از این روانه بازار شده بودند، ویژگی های قابل مقایسه ای 
با ثبات تضمین شده و کارایی طوالنی مدت در همه شرایط استفاده را نشان 

نداده اند.
Nobacter یک ترکیب بی رنگ است که پیش از پخت بر روی کاشی اسپری 

می شود. هنگامی که در کوره تا C° 1220 حرارت داده شود، نقره کلوئیدی 
تولید می کند که در داخل فاز شیشه ای وارد می شود و مراکز آنتی باکتریال 

فعال دائمی را در درون الیه های سطحِی بدنه سرامیکی ایجاد می کند.
این ها تأثیری بر خواص زیبایی شناسانه یا مادی محصول یا پیکربندی معموِل 

خطوط تولید ندارند.
در حالی که از قرن ها پیش خواص آنتی باکتریالی نقره شناخته شده است، 
ایده وارد کردِن آن به دروِن ساختار بدنه سرامیکی از دو مشاهده مهم ناشی 

می شود.
 )bactericidal( نخست این که هیچ موردی از مقاومت در برابر عمل پاد باکتریایی

نقره در مستندات علمی گزارش نشده است.
دوم این که راه حل های توسعه داده شده تا به امروز )ترکیبات فوتوکاتالیتیک و 
اِعمال های سطحی پس از پخت مختلف( از لحاظ دوام و شرایط استفاده آن ها 
محدودیت های واضحی را نشان داده اند )نیاز به نور خورشید یا تابش فرا بنفش 

برای عمل کردن(.
به جای یک الیه نازِک )فیلم( اِعمال شده به کاشی نهایی که با گذشت زمان 
فرسوده خواهد شد و سطحی مشابه سطح یک محصول سرامیکی معمولی 

را ایجاد خواهد کرد، با Nobacter در واقع ماده آنتی 
باکتریال فعال در درون بدنه کاشی وارد می شود تا یک 
عمل آنتی باکتریالی دائمی را در کل طول عمر کاشی 

تضمین نماید. 
• پس چگونه کار می کند؟

در عمل، نقره ای که در بدنه شیشه ای وارد شده است، اکسیژن را از باکتری هایی 
که بر روی سطح نشسته اند، می زداید و به پروتئین های غشاهای سلولی آن ها 
متصل می شود. این امر فرآیند تنفس را مسدود می کند و باکتری ها را می ُکشد.

• آزمون ها، پروتکل ها و آزمون های آزمایشگاهی
آزمایشات انجام شده با همکاری تعدادی از دانشگاه های برتر ایتالیا از جمله 
)بخش  بولونیا  دانشگاه  و  مولکولی(  پزشکی  )بخش   )Pavia( پاویا  دانشگاه 
شیمی و زیست فناوری(، کاهش شدید بار باکتریایی را پس از 3 ساعت نخست 

و در عرض 24 ساعت عماًل بار صفر )میزان حذف 99.9 %( نشان داده است.
Metco با این هدف که نه تنها یک محصول، بلکه یک سرویس تمام عیار را 

به بازار ارائه کند، با همان دانشگاه ها کار کرده است تا یک پروتکل دقیق )بر 
پایه روش CFU یا »واحد تشکیل ُکُلنی« )colony forming unit( را برای 
اندازه گیری و تأیید اثرات آنتی باکتریالی بر روی نمونه های سرامیکی اصالح 
شده تهیه کند و آن ها را با نمونه های مشابه محصوالت سرامیکی معمولی 

مقایسه نماید.
در نتیجه، Metco قادر است تا در کنار مشتریان کار کند و همه آزمایش های 
الزم را در آزمایشگاه های کاماًل مجهز خود انجام دهد تا از بهترین نتایج ممکن 

در فرآیند تولید اطمینان حاصل کند.
 )droplet( از قطرات کوچِک این آزمون ها برای تعیین این که چه تعداد 
محصول برای از بین بردن بیش از 99.9 % )حداقل استاندارد انتخاب شده 
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توسط Metco( از همه باکتری ها الزم است و روشی که این محصول باید 
با توجه به نوع فرآورده و سطح سرامیک اِعمال شود، ضروری هستند. پس 
از تعیین پارامترهای بهینه در آزمایشگاه، یک دسته )بَچ( آزمایشی از چند 
صد قطعه تولید می شود و به آزمایشگاه های تحقیقاتِی دانشگاه های همکار با 
Metco )همچنین آزمایشگاه های معتبر و نهادهای تحقیقاتی انتخاب شده 

 ISO 22196 توسط مشتری( برای اعتبار سنجی مربوطه و مطابق با استاندارد
ارسال می گردد.

Metco اثـربخشِی فنـاوری Nobacter را مطابق با استانـدارد بین المللی 

روی  بر  باکتریالی  آنتی  فعالیت  »اندازه گیری   )EN(و  ISO 22196/2011

پالستیک ها و سایر سطوح غیر متخلخل« تأیید کرده است.
• اِعمال های صنعتی

در مورد کاشی های سرامیکی تخت معمولی از هر سایز، می توان محصول را  
با اسپری، رولر یا اِعمال اسکرین مستقیماً بر روی کاشی خام اِعمال کرد، در 
حالی که عموماً از اِعمال کننده های کمکی از نوع ربات برای چینی بهداشتی 

سرامیکی استفاده می شود.
در مورد چینی بهداشتی و دیگر سطوح پولیش نشده یا صیقل دهی شده، انجام 

عملیات پیش از اصالح برای تضمین اثربخشِی Nobacter پیشنهاد می شود.
این ها روش هایی هستند که تا کنون در یک سطح صنعتی مورد آزمایش قرار 
گرفته اند، در حالی که در حال حاضر اِعمال های تمام دیجیتالی با هدف اِعمال 
Nobacter )و در صورت لزوم، عملیات پیش از اصالح( از طریق یک کانال 

اضافی از یک چاپگر دیجیتال استاندارد در حال بررسی هستند.
• یک نقطه عطف هم سو با راهی به سوی پایداری و سالمت

Nobacter یک فناوری نوآورانه است که مکمل تالش های زیاد Metco در 

زمینه راه حل های جدیدی است که از لحاظ زیست محیطی پایدار هستند؛ 
)افق 2020(   Horizon 2020 برنامه  با  Eco-Ink که مشترکاً  پروژه  مانند 
اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود و هدف آن توسعه جوهرهای پایه آبی است 

کامل  به حذف  منجر  یا  را کاهش می دهند  آلی  از حالل های  استفاده  که 
آن ها می شوند. مطابق با مفهوم گسترده تِر پایداری به عنوان یک کل، پروژه 

Nobacter گام دیگری را به سوی این هدف نشان می دهد.

یکی از مزایای نهایی Nobacter سهولت نگهداری آن است.
همه آن چه برای از بین بردن متناوب الیه باکتری های غیرفعال جمع شده بر 
روی سطح سرامیک آنتی باکتریال نیاز است، پارچه و یک عامل تمیز کننده 
روی  فناورانه ای  نوآوری های  مورد  در  معموالً  که  طور  همان  است.  عادی 
می دهد، Metco اثر نامنتظره ای را در مرحله تحقیق مشاهده کرد؛ یعنی 
فیلم،  )بیو  غیرفعال  باکتری های  از  )فیلم(  نازک  الیه  توانائِی   Nobacter

biofilm( را برای چسبیدن به سطح کاهش می دهد. در حالی که بیو فیلم 

یک مشکل شناخته شده در بیمارستان ها است، اما به سطوحی که از فناوری 
Nobacter بهره می برند، نمی چسبد؛ در نتیجه با استفاده از عوامل تمیزکننده 

عادی و بدون خطرات مرتبط با استفاده نادرست از محصوالت آنتی باکتریال و 
ضد عفونی کننده، سریع تر و مؤثرتر ضد عفونی می شوند.

این یک مزیت قابل توجه در پروژه های ساختمانی خصوصی و باالتر از همه 
تجاری )آشپزخانه های رستوران، اماکن عمومی و غیره( است.

• نتیجه گیری
توسعه پروتکل های مناسب برای آزمون های سریع و بررسی ها، ارزش راه حل را 
بیش تر می کند. Metco که در هر هفته چند دوجین از درخواست های آزمایش 
دریافت می کند، ایجاد این فناوری را به عنوان یک برند متمایز در دنیای سطوح 

سرامیکی آنتی باکتریال هدف خود قرار داده است.
وضعیت اضـطراری فعلی بهـداشت جهـانی بـر لزوم همکاری جهت ارائـه 
نـوآوری های واقعی، مجاز و قابل اندازه گیری به بازار بین المللی که بتوانند 
ارزش افزوده واقعی را هم برای تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و هم برای 

مصرف کنندگان نهایی فراهم کنند، تأکید کرده است.
×

سـرامیک های آنتـی باکتـریـال 
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بـاز تعریف سـرامیک با 
محافظتی که زنـدگی بخش است

Redefining ceramics with 
protection that lives on

Kimberley Cherrington, Giorgio Rimini - Microban (Europe) Ltd. (UK/Italy)

From walls and worktops in kitchens to flooring and sinks in bathrooms, frequently utilised ceramic surfaces are often sub-
ject to microbial growth. Moisture, humidity, food residues, human contact, and cleaning lapses all contribute to surface con-
tamination, affecting the overall cleanliness of ceramic products. Scrubbing with disinfectants is an essential way to reduce 
the presence of microbes on ceramic surfaces. However, research has shown that cleaning products have a limited residual 
effect, meaning microbes can begin to double in number every 20 minutes soon after the surface becomes recontaminated. 
Unlike disinfectant sprays, built-in antimicrobial ceramic technologies will actively control microbial growth on ceramic sur-
faces and work to extend the effectiveness of regular cleaning routines.

از دیوارها و میزهای کار در آشپزخانه ها تا کف پوش ها و سینک ها در حمام ها، 
سطوح سرامیکی که به طور مکرر استفاده می شوند، اغلب در معرض رشد 
میکروبی قرار دارند. رطوبت، خیس بودن، باقیمانده مواد غذایی، تماس انسانی و 
زوال مواد تمیز کننده همگی در آلوده شدِن سطح مشارکت می کنند و بر تمیزِی 

کلی محصوالت سرامیکی تأثیر می گذارند.
سابیدن با مواد ضد عفونی کننده راهی اساسی برای کاهش حضور میکروب ها بر 
روی سطوح سرامیکی است. با این حال پژوهش ها نشان داده است که محصوالت 
تمیزکننده ماندگاری محدودی دارند، به این معنی که به زودی و پس از آلوده 
شدن مجدد سطح، میکروب ها می توانند هر 20 دقیقه از لحاظ تعداد دو برابر 
شوند. برخالف اسپری های ضدعفونی کننده، فناوری های سرامیک ضد میکروبی 
ذاتی )built-in( به طور فعال رشد میکروبی را بر روی سطوح سرامیکی کنترل 

کرده و در افزایش کارایِی روال های شستشوی منظم، مؤثر واقع می شوند.
ضد میکروبی های ثبت شده برای سرامیک ها

تولید سرامیک فرآیندی پیچیده با چالش های فنی فراوان است. سرامیک ها از 
خاک رس و دیگر عناصر خاکی طبیعی تشکیل می شوند؛ به این معنی که ترکیب 
مواد اولیه می تواند به میزان قابل توجهی تغییر نماید. افزون بر تغییرات در خوِد 
مواد معدنی طبیعی، متغیرهای فرآیندی متعددی وجود دارند که می توانند روی 

محصول نهایی تأثیر بگذارند؛ مانند دمای پخت، زمان و شرایط اتمسفری )هوای 
احاطه کننده(. همچنین اضافه شدنِ فناوری ضد میکروبی می تواند یک فرایند 
چالش برانگیز باشد زیرا ممکن است برهم کنش هایی، بین افزودنی ضد میکروبی 

و مواد معدنی کمکی در لعاب رخ دهند.
هر یک از این عوامل به صورت جداگانه و همچنین بر هم کنش های شیمیایی بین 
آن ها، می تواند اثرات شگفت انگیزی ایجاد کند. اختالل در تعادل ظریِف اجزای 
سازنده مختلف می تواند باعث خرابی، گدازش، لکه، ذوب شدن و یا در غیر این 
صورت بی مصرف شدن محصول سرامیکی و ویژگی های آن شود. دانش، مهارت 
و انعطاف پذیری فوق العاده ای می طلبد که همه این عوامل در نظر گرفته شوند و 
یک محصول سرامیکی تولید شود که نه تنها از نظر عملکردی و زیبایی شناختی 

خوشایند باشد بلکه در برابر رشد میکروبی نیز محافظت شود.
®Microban این تخصص را برای تولیدکنندگان سرامیک به همراه می آورد. 

از سال 2006 تا کنون این شرکت به طور گسترده برای توسعه فناوری ها و 
سرامیکی  سطوح  به  ماندگار  میکروبی  ضد  خواص  که  تخصصی  روش های 
 ASTM ببخشند، کار کرده است. راه حل های آن کارآمد هستند )همان طور که با
E3031-15 اندازه گیری شده اند(، برای یک فرآیند و محصوالت تولیدکننده 

شفاف هستند و از نظر اقتصادی نیز عملی می باشند. بر خالف TiO2، راه حل های 

سلب مسئولیت:
فناوری های ®Microban در سراسر جهان به فروش می رسند. به دلیل تفاوت های نظارتی، همه اطالعات ارائه شده در این مقاله در همه کشورها یا 
مناطق معتبر نیستند. در بعضی موارد، مقررات قانونی ممکن است انتخاب فناوری های موجود ®Microban را در محدوده کاربردی که برای آن ها تأیید 
شده اند و ادعاهای مجاز برای کاالهای اصالح شده را محدود یا منع کند. اگر در مورد محدودیت ها و الزامات مربوط به کاالهای اصالح شده ضد میکروبی 

در کشوری که کسب و کار شما در آن قرار دارد اطمینان ندارید، لطفاً برای کمک با .Microban® International. Ltd تماس بگیرید.
فناوری ®Microban برای محافظت از کاربران یا دیگران از میکروارگانیسم های بیماری زا در نظر گرفته نشده است و جایگزینی برای روش های معمول 

تمیز کردن نیست. ®Microban عالمت تجاری ثبت شده شرکت Microban Products است.
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®Microban بدون نیاز به نور خورشید یا پرتوهای فرا بنفش برای فعال سازی، به 

مبارزه با رشد کنترل نشده میکروب ها بر روی سطوح سرامیکی کمک می کنند.
این ماده افزودنی در داخل لعاب سرامیکی وارد می شود و در تمام طول عمر سطح 
سرامیک )تا زمانی که لعاب سالم بماند( از محصول در برابر رشد میکروبی به 
طور دائم محافظت می کند. مهندسان سرامیک با تجربه ®Microban از نزدیک 
با تولیدکنندگان کار می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که فناوری های ضد 
میکروبی به طور یکپارچه در فرآیندهای اختالط و ساخت موجود ادغام می شوند. 
این باعث می شود تا سطح سرامیک با ویژگی های ضد میکروبی ذاتی ارتقاء یابد، 
بدون این که به زیبایی، عملکرد یا دوام آن خدشه وارد شود. اگر فرموالسیون های 
سرامیک های ضد میکروبی فعلی ®Microban نتوانند این نیازها را برآورده کنند، 

فرموالسیون جدیدی توسعه داده خواهد شد.
ایمنی، محیط زیست و توسعه پایدار محصول

®Microban به ایمنی مصرف کننده، نظارت بر محیط زیست و پایداری متعهد 

 Microban است. فناوری های سرامیک های ضد میکروبی آن زیر نظر شرکت
Products توسعه داده می شوند و کیفیت آن ها کنترل می گردد؛ شرکتی که 

دارای گواهینامه ISO 9001: 2015 است و سابقه طوالنی در استفاده ایمن 
دارد. فناوری ضد میکروبی ®SilverShield موجود در فرموالسیون های مواد 
افزودنی سرامیکی ®Microban به اطالع مدیریت آیین نامه محصوالت پادزیست 
اتحادیه اروپا )Biocidal Products Regulation. BPR( رسانده می شود و در 
 Environmental Protection( آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده

Agency. EPA( ثبت می شود.

این شرکت برای اطمینان از ایمنی فناوری ضد میکروبی در سراسر زنجیره تأمین، 
از زمان تحویل، دریافت و انبارش تا ورود به فرآیند ساخت و تجاری سازی در یک 
محصول اصالح شده، فعالیت می کند. در طول ساخت مواد افزودنی سرامیکی ضد 
میکروبی پیشرفته، اقدامات ویژه ای برای اطمینان از مالحظات پایداری در نظر 
گرفته می شوند؛ شامل تقریباً عدم تولید پسماند مواد اولیه در فرآیند آمیختن، 
بازیابی کامل و بازیافت آب فرآیندی مصرف شده و استفاده از گاز طبیعی به 
عنوان تمیزترین سوخت احتراقی در عملیات ذوب. عالوه بر این، فناوری های 
سرامیکی ثبت شده ®Microban از اجزای سازنده خاص فرموله شده اند تا 
ماندگار باشند و اطمینان حاصل شود که آن ها در درون لعاب سرامیکی برای 
طول عمر مورد انتظار محصول باقی می مانند. نتیجه این کار یک سطح سرامیکی 
با دوام تر است که به طور فعال و 24/7 )7 روز در هفته و 24 ساعت در شبانه روز( با 

رشد میکروب های تخریب کننده مبارزه خواهد کرد.
برای بیش از 35 سال، Microban® International نیروی محرکه فناوری هایی 
بوده است که در حال باز تعریِف تمیزی هستند. فرموالسیون های ضد میکروبی 
آن در بیش از 1000 محصول در سراسر جهان ساخته می شوند؛ از ظروف ذخیره 
مواد غذایی تا کاشی های سرامیکی. فناوری های پیشرفته سرامیک آن همراه با 
خدمات پشتیبانِی کلید در دست به شرکت ها کمک می کند تا محصوالتی با 
مزیت رقابتی متمایز را ارائه دهند و در حال حاضر بعضی از تولیدکنندگان پیشرو 
سرامیک جهان شامل Panariagroup ، Dongpeng، Keraben Grupo و 

Florida Tile از آن استفاده می کنند و به آن اعتماد دارند.

×
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خـواص آنتـی باکتـریال سـطوح سـرامیکی
The antibacterial properties of 
ceramic surfaces

Davide Trentini, Zchimmer & Schwarz Ceramco (Sassuolo, Italy)

Antibacterial properties have long been a topic of interest in the ceramic industry but for obvious reasons have now become 
a particularly important area of research. It is a complex field with a potentially wide range of different solutions. 
While many substances are capable of giving surfaces antibacterial properties, only two of them (each with different action 
mechanisms) are currently being taken into consideration in the ceramic sector: .
The Zschimmer & Schwarz Ceramco laboratories have been conducting research in this field for some time now and have 
recently developed a variety of solutions capable of meeting the urgent and increasingly diversified needs of the market. 
These different needs in turn derive from the specific production contexts of the companies in the sector, including the types 
of systems and raw materials they use and the collections they produce.

مدت درازی است که خواص آنتی باکتریال در صنعت سرامیک 
مورد توجه بوده است اما به دالیل واضح هم اکنون به یکی از 

حوزه های مهم پژوهش تبدیل شده است.
این زمینه ای پیچیده و با طیف به طور بالقوه گسترده ای از 

راه حل های مختلف است.
در حالی که مواد بسیاری قادر هستند تا خواص آنتی باکتریایی را در سطوح 
ایجاد کنند اما در حال حاضر فقط دو مورد از آن ها )هر کدام با سازوکارهای 
و  نقره  گرفته اند:  قرار  توجه  مورد  سرامیک  بخش  در  متفاوت(  عملکردی 

تیتانیوم دی اکسید.
 Zschimmer & Schwarz Ceramco آزمایشگاه های
زمینه  این  در  تحقیقاتی  انجام  حال  در  مدت ها 
بوده اند و اخیراً راه حل های متنوعی را برای برآورده 
کردِن نیازهای فوری بازار که بیش از پیش متنوع 

می شوند، توسعه داده اند.
این نیازهای مختلف به نوبه خود از شرایط خاِص 
سرامیک  بخش  در  موجود  شرکت های  در  تولید 
ناشی می شوند؛ شامل انواع سامانه ها و مواد اولیه ای 
از  مجموعه هایی  و  می کنند  استفاده  آن ها  که 

محصوالت که تولید می کنند.
این طیف گسترده از راه حل ها یک اصل کلی را نشان 

می دهد که به ویژه مربوط به حوزه سطوح آنتی باکتریال 
است: ساخت یک محصول فراگیر که برای همه اِعمال ها 

مناسب باشد، ناممکن است.

Zschimmer & Schwarz رویکرد
رویکردی که Z&S Ceramco انتخاب کرد بر استفاده از اجزای سازنده فعال 
مبتنی بر نقره کلوئیدی مایع، چه در حالت فلزی و چه به شکل یک ترکیب 

شیمیایی متمرکز بود.
این نوع از نقره می تواند از طریق تماس مستقیم بر روی عوامل بیماری زا 
)پاتوژن( عمل کند و خود را به شکل گرانول هایی 
طریق  این  از  و  می چسباند  باکتری ها  سطح  به 

دیواره های سلولی آن ها را تخریب می کند.
اصلِی  فیزیولوژیکی  عملکردهای  از  ممانعت  با 
آنزیم های  با  نقره  یون های  میکروبی،  سلول های 
حیاتی آن ها تداخل می کنند، از تنفس جلوگیری 
می نمایند، غشاهای سلولی را می شکنند و سازوکار 
تکثیر DNA را که برای تکثیر باکتری ها ضروری 

است، متوقف می کنند.
انتظار پیشرفت های پژوهشی در  در حالی که در 
اِعمال  راه حل های  حاضر  حال  در  هستید،  آینده 
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پیشنهادی را می توان به دو دسته گسترده تقسیم کرد.
نخست، اِعمال های پس از پخت هستند که شامل افزودِن واسطه یا مدیوم به 
محصوالتی است که برای عملیات اصالحی ضد لک کردن پس از صیقل دهی 

در نظر گرفته شده اند.
دوم، اِعمال های پیش از پخت که به صورت زیر تقسیم می شوند:

• وارد کردِن مدیوم به داخل لعاب خام، پیش از این که لعاب به بستر اِعمال 
شود؛

 top ،اِعمال مدیوم بر روی لعاب با استفاده از یک اسپری گان )رو لعابی •
glaze( به عنوان آخرین مرحله پیش از پخت؛

• وارد کردِن مدیوم به داخل جوهر و سپس اِعمال بر روی لعاب خام با 
استفاده از چاپگر دیجیتال.

اِعمال های پس از پخت
بهبود  برای  بخش  این  شرکت های  از  تعدادی  قباًل  که   Polishield طیف 
از  افزودن یک سری متناظر  با  بودند،  استفاده کرده  لکه  برابر  مقاومت در 

نسخه های عامل دار شده به نام Polishield AF توسعه یافته است.
با توجه به پرداخت نهایی ماده )طبیعی یا صیقل  داده شده آینه ای، پولیش 
شده و غیره( و دستگاه های پولیش کاری به کار رفته، هر محصول فرمول بندی 
 )crosslinking( شدن  شبکه ای  فرآیند  یک  کردِن  طی  با  دارد.  متفاوتی 
شناسانه  زیبایی  کیفیت های  دادِن  تغییر  بدون  و  باز  حفره های  داخل  در 

 )as-is( »ماده سرامیکی، محصول می تواند به صورت »همان طور که هست
استفاده شود )با استفاده از رولر دوار، سامانه چکاندن یا اِعمال کننده اسفنجی 
و به وسیله دو یا سه دستگاه برس کاری سیاره ای توزیع می شود(. همچنین 
اگر اِعمال با استفاده از سامانه هایی با چند هد انجام شود )که شامل تعداد 
بیش تری از هدهای چرخنده و بنابراین تعداد بیش تری از اِعمال های پشت سِر 

هم است(، مدیوم می تواند در آب رقیق شود.

اِعمال های پیش از پخت
محصوالت عامل دار شده در طیف Legocer AF به عنوان چسباننده های 
)binder( غلیظ با حل شوندگی آسان در دسترس هستند و برای رو لعابی ها 
مناسب است و برای استفاده به عنوان آخرین اِعمال بر روی بستر سرامیکی 
کنار خواص ضدعفونی  در  آن ها  است.  گرفته شده  نظر  در  پخت  از  پیش 
کنندگی مهمی که دارند، مقاومت مکانیکی بیش تری نیز به لعاب می بخشند. 
همان محصول )اما فقط در مورد کاشی هایی با سطح طبیعی که از کوره خارج 
می شوند( می تواند در آب رقیق شود و پس از لعاب زنی بر روی سطح اِعمال 

شود.
بر اساس  نوع محصول، دوزها و مدت زمان عملیات اصالحی  برای هر دو 
ویژگی های سطح، روش اِعمال و اثربخشی عملیات اصالحی تغییر می کند؛ 
بنابراین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان باید با هم کار کنند تا بهترین راه حل 
را با توجه به اهداف و مشخصات فنی محصول تعیین نمایند.               ×

سـرامیک های آنتـی باکتـریـال 
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Imerys’ new fine kaolin for 
white slab production

وقتی به لعاب ها و انگوب ها، بدنه های سوپر وایت برای کاشی ها و اسلب ها و 
پرسالِن )چینی( سفره با سفیدی متوسط می رسیم، بازارهای در حال رشد 

سریع مانند اروپای شرقی، شمال آفریقا و خاورمیانه سختگیرتر هستند.
برای برآورده کردِن نیازهای این بازارها Imerys از تخصص در فرآیند 
تولید و تجزیه و تحلیل روند بازار بهره برد تا محصول جدید کائولن تصفیه 

شده مرطوب با نام KaoShine BB30 را تولید کند.

Imerys KBB طیف محصول کائولن
سایت Imerys در اوکراین طیف کاملی از کائولن را که به عنوان طیف 
KBB شناخته می شود برای بخش های مختلف سرامیک مانند لوازم سفره، 

تولید می کند.  و سیمان سفید  بهداشتی، کاشی های سرامیکی  چینی 
ویژگی اصلی طیف KBB سفید بودن آن است که قباًل در بازار ثابت شده 
است و نتیجه مستقیِم فرآیند دقیق گزینش سنگ معدن کائولن خام 

ثانویه است که در معدن انجام می شود )شکل 1(.
تا  است  ساخته  قادر  را  شرکت  فنی  تیم های   Imerys کائولن  ثبات 

مشخصات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی آن را به طور کامل کنترل کنند 
و گریدهای مختلفی را متناسب با درخواست ها و نیازهای مشتریان تولید 

نمایند )جدول 1(.
به لطف سرمایه گذاری Imerys در یک کارخانه تصفیه با فرآیند تَر در 
باِلیا بالْکا )Belaya Balka، اوکراین(، خاستگاه KBB می تواند برای تولید 
KaoShine BB30 فرآوری شود. روش فرآوری کارآمد شرکت مبتنی بر 

تجربه ای است که از کار در کانسارهای مهم کائولن در سراسر جهان کسب 
کرده است )شکل 2 و شکل 3(.

با نگاهی دقیق تر به آنالیز شیمیایی کائولن )جدول 2( نخستین جنبه ای 
رنگ زا  مواد  پایین  محتوای  و  باال  آلومینای  کرد،  مشاهده  می توان  که 
)chromophore( است که منجر به سفیدی باالیی می شود. این به معنای 
آن است که برای دستیابی به سفیدی مورد نیاز، زیرُکن یا سفید کننده 
کم تری نیاز است و در نتیجه هزینه ها کاهش می یابد. جنبه دوم که باید 
مشاهده شود میزان پایین آالینده ها است که منجر به عیوب لعاب و بدنه 
کم تر و بهبود در بازده کیفی کاربر می شود. بخش دیگر، اندازه ذرات ریز 

کائولـن عالی و جدیـد از Imerys برای 
تولیـد اسلب سـفید

Fast growing markets such as Eastern Europe, North Africa and the Middle East are more demanding when it comes to glaz-
es and engobes, super white bodies for tiles and slabs and medium whiteness tableware porcelain. 
To meet the needs of these markets, Imerys used its production process expertise and market trend analysis to develop a 
new wet refined kaolin product called KaoShine BB30.

Cédric Poilly, Imerys (Paris, France)

IMERYS از  KBB جدول 1- آنالیز شیمیایی گریدهای
KBB ExtraKBB TKBB K

آنالیز شیمیایی
)% جرمی(

SiO2
666667

Al2O3
232221.5

Fe2O3
0.250.300.35

TiO2
0.450.600.7

CaO0.40.40.5
MgO0.10.10.1
K2O0.40.62

Na2O0.20.20.2
L.O.I8.58.58.5در اوکراین Imerys 1- معدن کائولن
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است که اثر مثبتی بر تراکم و مقاومت 
همچنین  و  بدنه ها  خشک  مکانیکی 

رئولوژی و تعلیق در لعاب ها دارد.

سوپر  اسلب های  برای  کائولن هایی 
وایت با اندازه بزرگ

با روند فعلی طرح های سنگ طبیعی 
سوپر  اسلب های  تولید  مرمر،  مانند 
اولیه  مواد  از  استفاده  به  نیاز  وایت 

سفید و بسیار سفید دارد.
برای رسیدن به سطح سفیدی مطلوب 
بدون اجبار به استفاده از مقدار زیادی 
سفید کننده، تولیدکنندگان اسلب گزینه 
استفاده از کائولن بسیار خالص و سفید 
را دارند. با این وجود، سفیدی تنها نیاز 
فنی نیست که بدنه باید برآورده سازد. 

با توجه به مشخصات ارائه شده توسط OEM ها )سازندگان اصلی قطعات(، 
حداقل الزامات برای تولید اسلب بزرگ مانند الزامات بدنه های پرس کاری 
شده معمول است. به طور خاص، مقاومت مکانیکی پیش از پخت که به 
صورت MoR )مدول گسیختگی( خام و خشک اندازه گیری می شود، باید به 

ترتیب به حداقل 8 و kg/cm² 30 برسد.
با این حال ویژگی های دیگری نیز برای دستیابی به باالترین سطح عملکرد 
مورد نیـاز است. این موارد شامل انعطاف پـذیری در حالت های خـام و 

شکل  تغییر  جذب  برای  خشک 
روی  بر  موجود  تنش های  و 
تنش  همچنین  و  تولید  خط 
پخت  از  پس  باقی مانده  گرمایی 
شکست های  از  جلوگیری  برای 

فاجعه بار است.
ویژگی  چهار  روی  بر   Imerys

نظر  در  کائولن های  برای  اصلی 
اسلب  تولید  برای  شده  گرفته 

سوپر وایت تمرکز دارد:
تراکم  یعنی  باال،  پرس پذیری   •
خوب و انبساط پس از پرس پایین. 
از آن جا که از کائولن به عنوان جزء 
اصلی پالستیک استفاده می شود، 
کانی پالستیک دیگری مانند بالکلی 
اضافه نمی شود به استثنای مقادیر 

اندکی از بنتونیت و / یا افزودنی های آلی؛
• انعطاف پذیری و مدول گسیختگی کافی برای جذب کردِن تنش های 

ناشی از جابجایی بر روی خط تولید و پیش از پخت؛
• سطح مناسبی از تمیزی و خلوص برای جلوگیری از ظاهر شدن 

نقطه های رنگی روی بدنه بسیار سفید؛
 )chromophore( سفیدی زیاد به لطف مقدار اندک مواد رنگ زا •

.TiO2 و Fe2O3 ًاساسا

فنـاوری

IMERYS از  KAOSHINE BB30 جدول 2- داده های فنی
شیمیایی، %مقدار
SiO2

47.1
Al2O3

37.6
Fe2O3

0.35
TiO2

0.56
K2O0.4

Na2O<0.1
CaO0.4
MgO<0.1
L.O.I13.4

آنالیز کانی شناسی

کائولینیت، کوارتز، آناتاز

آنالیز اندازه ذره - نمودار ِسدی گراف )درصد جرمی تجمعی(

< 10 µm95
< 5 µm87
< 2 µm70

1- معدن کائولن Imerys در اوکراین
2- فیلتر پرس برای فرآوری دوغاب کائولن به شکل فیلتر کیک - Imerys ، سایت 

3- بیگ بگ های KaoShine BB30 باِلیا بالْکا )اوکراین(
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جدول 3- آنالیز شیمیایی کائولن های بررسی شده

 KaoShineنام
BB30

KaoShine 
RC75BIPKaoShine 

PL30GrollegStandard 
Porcelain

KaoShine 
MO50Kaolin B

سایرImerysImerysImerysImerysImerysImerysImerysتهیه کننده

برزیلبریتانیابریتانیافرانسهفرانسهبرزیلاوکراینمنشاء

SiO2
47.146.449.646.348.648.248.252.5

Al2O3
37.838.635.6383636.937.833.6

Fe2O3
0.30.570.40.430.830.710.650.7

TiO2
0.60.670.010.330.040.040.670.43

CaO0.1700.110.050.070.10.120.13
MgO000.040.050.170.30.080.39
Na2O00.060.0600.060.070.020
K2O0.380.032.020.981.921.980.160.93
L.O.I13.314.011.413.312.512.213.211.56

10 µm 51170.531.223درصد وزنی بزرگ تر از
2 µm 68.581.84464.56469.477.658.6درصد وزنی بزرگ تر از
1 µm 53603144.45054.255.136درصد وزنی بزرگ تر از

Quartz20.56211411
Kaolinite9599718882849179

Muscovite*************
Mg, Ca Smectite**+*****

K feldspar*****
Anatase0.50.50.4ردیابی شده
Rutile0.2ردیابی شده

در بررسی زیر هفت کائولن از طیف Imerys انتخاب شدند که از لحاظ 
عملکرد مطلوب و هزینه، همراه با کائولن یکی از رقبا از همان بازار که 
به عنوان کائولن B به آن اشاره می شود، مناسب ترین کائولن ها هستند 

)جدول 3(.
برای تهیه نمونه ها از ترکیب ارائه شده در جدول 4 استفاده شد. در این 

مرحله از بررسی از هیچ افزودنی روان کننده )plasticizer( استفاده نشد.
نمودار 1 نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین MoR خام و تغییر شکل 
وجود ندارد؛ بهترین نتایج از لحاظ MoR و تغییر شکل به ترتیب برای 

KaoShine BB30 و BIP بودند. پس از خشک کردن، نتایج کمی متفاوت 

شدند. )نمودار 2(
کائولن های حاوی اسمکتایت ها )smectite(و MoR باال اما تغییر شکل 
کم تر دارند، رفتاری که می تواند به عنوان »شکننده«تر )“brittle”( توصیف 
شود. از سوی دیگر، BIP همچنان تغییر شکل پذیری باالتری را نشان 

می دهد. 
مقادیر دانسیته بالک خشک نشان داده شده در نمودار 3 نسبتاً پایین 
هستند )زیر 1.9( که نشان دهنده انقباض پخت زیاد است و الزم است تا 

نمودار MOR -2 خشک و تغییر شکل در ترکیب بدنهنمودار 1- مدول گسیختگی )MOR( و تغییر شکل در ترکیب بدنه

)mm( تغییر شکل خام در گسیختگی)mm( تغییر شکل خشک در گسیختگی

)M
P

a( 
ک

خش
 M

O
R

)M
P

a( 
ام

M خ
O

R
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نمودار 4- جذب آب در ترکیب بدنهنمودار MOR  -3  خشک در مقابل دانسیته بالک خشک در ترکیب بدنه

برای این ترکیبات از روان کننده ها استفاده شود. با این 
همچنان   Imerys شرکت   KaoShine MO50 حال 
بهترین سازش بین عملکرد خام و خشک را دارد، در 
حالی که KaoShine BB30 فاقد بعضی از ویژگی های 
بهبود  برای  می تواند  و  است  حالت خشک  عملکردی 
تراکم و استحکام با ُرس های حامل اسمکتایت همراه 

شود.
پخت سریع در یک کوره آزمایشگاهی برقی در دماهای 
مختلف انجام شد تا قابلیت گداخت )با اندازه گیری جذب 
انقباض و دانسیته  اندازه گیری  آب(، متراکم شدن )با 

بالک( و سفیدی مقایسه شود.
کائولنیت  محتوای  دلیل  به   KaoShine BB30 و   KaoShine RC75

باالترشان باید در دمای کمی باالتر پخت شوند تا به تراکم کامل با جذب 
آب کم برسند )نمودارهای 4 و 5(. از آن جا که روشنی و زردی هر دو در 
 KaoShine RC75 سفیدی شرکت دارند، در این مورد بهترین نتایج با
 KaoShine BB30 و Grolleg ،BIP و پس از آن KaoShine PL30 و

حاصل می شوند )نمودار 5 و نمودار 6(.
در نتیجه هیچ کائولن منفردی نمی تواند به طور 
هم زمان باالترین سطوح عملکردی خام، خشک و 

پخت را ارائه دهد.
 Imerys بررسی باال نشان می دهد که کائولن های
می توانند با استفاده ترکیبی از محصوالت مختلف 
به توازن بهینه ای از خواص برسند. محصوالتی با 
 KaoShine BB30 محتوای کائولینیت باال مانند
برای  و  دهند  ارائه  را  سفیدی  بهترین  می توانند 
 KaoShine MO50 مثال می توانند در ترکیب با
 مورد استفاده قرار گیرند تا بدنه ای سفید با پرس پذیری 
خوب به دست آید. تیم های فنی Imerys به طور مداوم به دنبال راه هایی 
برای توسعه راه حل هایی جهت پاسخ گویی بهتر به نیازهای تولید کنندگان 
بر اساس فناوری روز و همچنین برآورده کردِن تقاضاهای فناوری ها و 

تکنیک های تولیدی جدید هستند که به بازار می آیند.
×

نمودار 5- روشنی *L در مقابل دانسیته بالک خشک 
در ترکیب بدنه

نمودار 6-  مختصه زردی )*B( در مقابل دانسیته بالک خشک 
در ترکیب بدنه

)°C( دمای پخت

دانسیته بالک پختدانسیته بالک پخت

دانسیته بالک خشک

)%
ب  )

ب آ
جذ

 
)L

* ( 
ی 

شن
 رو

صه
خت

 م

B
*  )

بی
-آ

رد
)ز

)M
P

a( 
ک

خش
 M

O
R

جدول 4- ترکیب بدنه برای مقایسه 
کائولن ها

% )خشک(
65فلداسپار شناور شده

3شن سیلیسی
30کائولن
2زیرُکن

100مجموع
TPPS0.4

50آب
)min.( 22زمان سایش
فشار پرس کاری 

)kg/cm2(450

فنـاوری
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Integrated and digitalised lines: 
the experience of NovaBell

NovaBell که تولید کننده مشهور کاشی کف پرسالنی 

و کاشی دیواری مستقر در روتِلیا )Roteglia(، ِرجیو 
اِمیلیا است، الگویی از برتری در صنعت سرامیک ایتالیا 
می باشد که رشد مداوم در طول بیش از سی سال 

سابقه خود داشته است. محصوالت آن به خاطِر سْبک، کیفیت و نوآورِی 
خود سرآمد هستند و در سراسر جهان به فروش می رسند. همچنین این 
شرکت یک شریک تجاری تثبیت شده BMR است که با آن در دیدگاه 
راهبردِی مشابهی برای دستیابی به اهداف و نتایج، از طریق سطح باالی 

حرفه ای بودن و فناورِی پیشرفته سهیم است.
در NovaBell ،2014 نخستین شرکت بزرگی بود 
که فرآیند گونیا کردِن )squaring( خشک کاشی 
موفقیت  فناوری  این  که  کرد  آزمایش  را  پرسالنی 
جهانی BMR را به طور مؤثر تضمین نمود. هنگامی که فناوری خشک 
انقالبی وارد مرحله سنگ زنی )grinding( شد، NovaBell آن را فرصتی 
برای بهینه سازی فرآیند و در نتیجه بهبود کیفیت محصول و بهره وری 

دید.

خطوط یکپارچـه و دیجیتـالی شده: 
 NovaBell تجـربه

NovaBell, a renowned porcelain floor and wall tile producer based in Roteglia (Reggio Emilia), is a model of excellence in the 
Italian ceramic industry that has seen constant growth throughout its more than thirty years of history. Its products stand out 
for their style, quality and innovation and are sold all over the world. The company is also a well-established business part-
ner of BMR, with which it shares the same strategic vision of pursuing goals and results through a high level of profession-
alism and cutting-edge technology.
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NovaBell و BMR در تالش خودشان برای دستیابی به فناوری پیشرفته 

به کار مشترک ادامه دادند؛ مشارکتی که در 2019 با خرید سامانه جدید 
 Top Squadra Dry 4.0 گونیا کردن خشک دیجیتالی و کاماًل خودکار 
از NovaBell که با دوربین های ویدئویی تکمیل می شد، به اوج خود 

رسید.
فنـاوری نوآورانه دیجیتالی شـده و خودکار گونیا کردن خشک که بر 
رفت،  کار  به  ویدئویی  دوربین های  با   Top Squadra Dry 4.0 روی 
این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم می کند تا از یک راه حل کاماًل 
الکترومکانیکی به راه حلی که رایانه ای و تعاملی نیز شده است، پیش 
برای  فرآیند  )اتوماسیون(  خودکارسازِی  از  باالیی  سطح  از  که  بروند 
با  راه دور همراه  از  از کارایی کامل در طول مدت عملیات  اطمینان 
باالترین استانداردهای تولیدی و به دست آوردن داده های تشخیصی و 

پیش گویانه بهره می برد.
این فناوری بخشی از یک رویکرد جدید تولید و مدیریت است که هدف 

آن استفاده حداکثری از منابع برای دستیابی به کیفیت و کارایی بیش تر از 
لحاظ خدمات و تولید است.

 )Francesco Cuoghi( کواُگی  فرانِچسکو  کل،  مدیر  که  طور  همان 
 NovaBell بیان کرد، این گام بزرِگ رو به جلو از حمایت باالی مدیریت
برخوردار بود: »چنین سطح باالیی از فناورِی دیجیتالی شده، از لحاظ 
بهره وری مزایای آشکاری را به همراه می آورد. این موارد شامل استفاده بهتر 
از ابزارها می شود زیرا اپراتور می تواند رویکرد علمِی بیش تر و ذهنِی کم تری 
را بر اساس داده های ارائه شده توسط سامانه Industry 4.0 انتخاب کند؛ 
شامل تغییرات سایز سریع تر، ایمنِی بیشتر در محل کار به لطف فرصتی 
که برای کار از راه دور فراهم آمده است، بهبود پایداری خط با ریسک کم تِر 
توقفات و ُکندی تولید به دلیل کار تعمیر و نگهداری. اما مهم ترین پیشرفت، 
مفهوم خط یکپارچه ای است که امکان انعطاف پذیرِی بیشتر و بهینه سازِی 
برنامه ریزی تولید را فراهم می کند و به لطف مدیریت کاماًل دیجیتالی شده 

کل خط، خدمات مشتری را بیش از پیش بهبود می بخشد.«

فنـاوری

Francesco Cuoghi
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چشم انداز NovaBell یک کارخانه نوآورانه است که در آن مفهوم جزایر 
فناوری با یک رویکرد زنجیره تأمین برای کل خط جایگزین می شود که 
در آن ادغام فرآیند منجر به ساده سازِی بیش تر تولید و در نتیجه نتایج 
برتر می شود. کواُگی ادامه می دهد: »ما اعتقاد زیادی به BMR و رویکرد 
آن برای توسعه فناورانه ای و همچنین دیدگاه دقیق و عمل گرایانه فناوری 

پیشرفته آن داریم«.
 »به همین دلیل تنها چند سال پس از نصب سه خط گونیا کردِن خشک
کنیم وارد  را  بیش تری  نوآوری  تا  گرفته ایم  تصمیم  کارخانه مان،   در 
کردیم انتخاب  را   BMR شـده  دیجیتـالی  کردن  گونیـا  فنـاوری   و 

که یک خط خودکار با سامانه هایی است که به راحتی قابل استفاده و 
هماهنگ شدن هستند و تضمین می کنند که دستگاه از لحاظ کنترل 

به  و  است  مستقل  مدیریت  و 
را  تولید  توجهی  قابل  صورت 
تسهیل می کند و کارایی شرکت 
را بهبود می بخشد. همچنین این 
در  آن  توانایی  اساس  بر  سامانه 
ثبت و ذخیره اطالعاِت کامل در 
مـورد مصـرف چرخ سنگ زنی، 
امکاناتی  راندمان،  و  عمـر  طول 
را جهت عیب یــابی دسـتگاه و 
فراهـم  تولیـد  پیش بینـی هـای 

می کند. 
این توانایی در جمع آوری داده ها 

از لحاظ دانش و ارزیابی سامانه از دیدگاه عملیات، هزینه ها، کارایی و نتایج 
بسیار مهم است.«

راهبردی  از یک دیدگاه  نمونه ای   BMR و   NovaBell بین  »همکاری 
با یک  برجسته مترادف  ایجاد یک محصول  پیشرفته است که در آن 
فرآیند پیشرفته فناورانه ای است. در سال های اخیر BMR بر توسعه بیش 
از پیِش مرحله انتهای خط سرامیک مطابق با فلسفه »سفارشی سازی« 
تمرکز کرده است که در آن نقش تولید کننده کاشی از مشتری به شریک 
تغییر می یابد. این به معنای آن است که دو طرف می توانند در مراحل 
مختلف تولید و طراحی با هم کار کنند و راه حل های انعطاف پذیرتر و 
نوآورانه تری را توسعه دهند. این مدل صنعتی در بر گیرنده چند شرط 
منابع  از  استفاده  فرآیندها،  کامل  شدِن  دیجیتالی  شامل  است؛  اولیه 
کارآمد  مدیریت  و  مشترک 
زمینه هایی  این ها  که  داده ها 
با   BMR که  هستند  تخصصی 
فرآینــد  یک  توسـعه  هـدف 
 ،Industry 4.0 خط  انتهــای 
توجهـی  قابل  ســرمایه گذاری 
بر روی آن ها انجام داده است. 
خودکارسازی و ادغام، تازه ترین 
واژه های کلیدی BMR با هدف 
خطـوط  کامل  یکپارچـه سازِی 
تولیـد و کارخانه های کامل در 
آینده نزدیک هستند.                   ×

NovaBell دفتر مرکزی

فنـاوری
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The smart factory for 
mineral stone production 

یکی از معتبرترین پروژه هایی که اخیراً توسط گروه 
دست  در  کلید  کاماًل  طرح  شد،  انجام   SITI B&T

است که  هم اکنون در کارخانه Best Surface در 
َکسِتلیون، اسپانیا در حال فعالیت است. این کارخانه 

تماماً به تولید اسلب های سنگ های تزیینی بزرگ برای میزهای کار و 
سطوح داخلی و خارجی اختصاص دارد؛ محصوالتی که به خاطر زیبایی 
و ظرافت شان سرآمد هستند و کاماًل در دفتر مرکزی شهر میالن برند 

ایدیلیوم )Idylium( طراحی شده اند.
کارخانه Best Surface که در سطحی به مساحت کل 40،000 متر 

انحصاری ترین  همه  به  است،  یافته  گسترش  مربع 
از   ،SITI B&T گـروه  از  فنـاورانه ای  راه حـل های 
سامانه های اختالط و تغذیه پودر تا انبارش محصول 
بـرای  فنـاوری ها  این  است.  شده  مجهـز  نهـایی 
 Total اطمینان از حداقل تأثیرات زیست محیطی با توجه به معیارهای
زیست محیطی(  کامل  )رعایت   )T.E.R.(ر  Environmental Respect

طراحی شده اند. قلب کارخانه که اسلب هایی در سایزهای  3200×1600،  
2600×1200،  2400×1200 و 3000×1000 میلی متر و ضخامت های 
تنی  تولیـد می کنـد، خط پرس کاری 36،000  میلی متـر  تا 30   6 از 

کارخانـه  هوشـمند تولیـد سنگ های تزیینی 
از جنـس سـرامیک

One of the most prestigious projects carried out recently by SITI B&T Group is the complete turnkey plant now in operation 
at the Best Surface factory in Castellón, Spain. The facility is devoted entirely to the production of large mineral stone slabs 
for indoor and outdoor worktops and surfaces, products that stand out for their elegance and refinement and are entirely 
designed at the Idylium brand’s Milan headquarters. 
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®Supera مجهز به سامانه صرفه جویی در انرژی Start & Stop است 

 power on( که در آن ژنراتور هیدرولیکی به صورت توان در صورت نیاز
 SITI مصرف انرژی را تا 30 درصد کاهش می دهد. همچنین )demand

B&T فناوری هایی را برای ایجاد افکت های زیبایی شناسانه تمام بدنه )رگه 

در داخل، through-vein( و فناوری Ancora برای برش اسلب خام 
تدارک دیده است.

از لحاظ تزئین تمام بدنه )full-body( و استراکچرهای سطحی سه بُعدی، 
®Supera پتانسیل نامحدودی ارائه می دهد.

تالش های پژوهشی مداوم منجر به راه حل های ثبت اختراع شده برای 

تزئین هایی در کل ضخامت شده است که برای ایجاد سطوح بدیع با یک 
هویت متمایز طراحی شده اند.

تزئین  با  همراه  بدنه  تمام  رگه های  ایجاد  برای   Vena3D فناوری  از 
پودرهای   Cemento3D® که  حالی  در  می شود،  استفاده  دیجیتال 
میکرونیزه و دبل شارژ را کنترل می کند و ®Tutto3D راه حلی برای تزئیِن 
تمام بدنه است. عالوه بر این، ®Supera قادر است تا نقْش برجسته هایی 
بر روی  بیشینه عمق 4 میلی متـر  تا  با وضوح بی نظیر  بلنـد   )relief(

اسلب های ضخیم بزرگ ایجاد کند.
تمام  تزئین  خط  یک  به  کارخانه  الیه،  چند  افقی  خشک کن  از  پس 

فنـاوری



گزيده دنيای سراميک1399/45    58

دیجیتالی از Projecta Engineering با ماشین آالت تزئین از خانواده 
Innova هم برای اِعمال لعاب و هم برای چاپ طرح های گرافیکی که تا 

16 رنگ قابل ارتقاء است؛ و دستگاه تزئین خشک Innovafix برای اِعمال 
گریت ها )ذرات ساینده درشت( و افکت های مادی مجهز شده است.

اسلب ها در یک کوره دو کاناله ®Titanium پخت می شوند که از لحاظ 
بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازها بهترین فناوری در این رده است 
و تا 30 % مصرف کم تر و 25 % بهره وری باالتر را در مقایسه با راه حل های 

جایگزین تضمین می کند.
و  درجه بندی  خط  نسِل  جدیدترین  به  مجهز   Best Surface سامانه 
می شود.  تکمیل   Gripstrong انبارش  سامانه  با  که  است  پالت چینی 
دستگاه های بینایی مصنوعی برای کنترل تخت بودن و سایز نیز وجود 

دارند.
 LGV جابجایی داخلی اسلب توسط فناوری نظارتی کاماًل قابل تنظیم
 Totally Safe مدیریت می شود که مجهز به حس گرهای ایمنی اپراتور
Mobility ر).T.S.M( )حرکت با ایمنی کامل( است که جریان های مواد 

را از خروجی کوره تا خط درجه بندی و از انبارش موقت محصول تا مرحله 

پرداختکاری کنترل می کند. اسلب ها در دسته های حداکثر تا 6 الیه انبار 
 Big Mover می شوند که ]این دسته ها[ با 4 حامل هدایت شونده با لیزر

ساخته می شوند.
این طرح یک کارخانه کاماًل هوشمند با سامانه های کاماًل به هم پیوسته 
پایش،  امکان  که  است   bt-TUTOR کارخانه  ناظر  به  مجهز  و  است 
جمع آوری داده ها و کنترل کارخانه را فراهم می آورد و با برنامه ریزی تولید 
و عملیات تعمیر و نگهدارِی پیشگیرانه و پیش گویانه تعامل برقرار می کند. 
همچنین bt-TUTOR اَبْر سازگار )cloud compatible( است و می توان 
آن را با یک تلفن همراه به کار انداخت و یک رابط کاربری اپراتوری کاربر 

پسند دارد.
 SITI B&T همراه با فناوری پیشرفته، پشتیبانی ارائه شده توسط گروه
 -  Digital Design از  و طرح  ورودی خالقانه   ،Best Surface برای 
شرکت گروهی متخصص در پروژه های طراحی گرافیک -را نیز در بر 

می گیرد.

×

فنـاوری
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Slab processing and storage in half the space

بخش های طراحی مبلمان و فضای داخلی و بیرونی 
به آزمودِن موادی که انعطاف پذیری، زیبایی شناسی 
و عملکرد را در هم می آمیزند تا نتایجی ارائه دهند 

که از لحاظ بصری چشمگیر هستند، عالقه فزاینده ای نشان می دهند. 
به طور خاص، کاشی های پرسالنی سایز بزرگ با مقاومت در برابر ضربه، 
خراش و لکه پذیری، محیط ها و طرح های منحصر به فردی را برای خانه ها 
 Movetro و Intermac و فضاهای عمومی ایجاد می کنند. فناوری های
راه حل های مؤثری برای بهینه سازی عملیات ماشین کاری برای این مواد 

نوآورانه هستند. Intermac بر پایه تجربه بیش از سی 
ساله خود در زمینه برش، ماشین کاری و تبدیل سنگ 
مرمر، گرانیت، کوارتز و دیگر مواد سنگی، تازه ترین 
فناوری توسعه داده شده در بخش شیشه را به کار گرفته و با موفقیت آن را 

با دنیای پرسالن و آخرین نسل از مواد سینتر شده تطبیق داده است.

خط Genius برای برش دادن خشک اسلب های پرسالنی
Intermac راه حل های اختصاصی با کارایی باال را برای برش و پرداختکارِی 

فرآوری و انبارش اسلب در نیمی از فضا

The furniture and interior and outdoor design sectors are showing increasing interest in experimentation with materials that 
combine versatility, aesthetics and functionality to deliver visually striking results. In particular, large size porcelain tiles with 
high impact, scratch and stain resistance create unique ambiences and designs for both homes and public spaces. Intermac 
and Movetro technologies are effective solutions for optimising machining operations for these innovative materials. Build-
ing on its more than thirty years of experience in the cutting, machining and transformation of marble, granite, quartz and 
other stone materials, Intermac has taken the latest technology developed in the glass sector and successfully adapted it to 
the world of porcelain and latest generation sintered materials.

Intermac, Biesse Group (Pesaro, Italy)

Genius RS-A میز برش خط یکپارچه برای برش و انبارش اسلب
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لبه های اسلب های پرسالنی با استفاده از میزهای 
سطوح  با  طرفه  دو  سنگ زنی  خطوط  یا  بُرش 
بسیار باالیی از بهره وری توسعه داده است. یک 
است   Genius RS-A خشک  برش  میز  مثال، 
که می تواند موادی با ضخامت تا mm 12 را با 
کاهش قابل توجه ضایعات به راحتی برش دهد. 
همچنین Genius RS-A به لطف ثبات و دقت 
 ،Intermac فناوری های  توسط  شده  تضمین 
ماشین کاری مواد کم وزن را بیش از پیش ساده 
می کند. ضمن بهینه سازی عملیات ماشین کاری 

اسلب، بهره وری بسیار باالتری را نیز نسبت به فناوری های سنتی تضمین 
می کند و با گذشت زمان سطح باالیی از دقت برش را حفظ می کند و در 

نتیجه بازگشت عالی سرمایه گذاری را تضمین می نماید.

یک خط یکپارچه از برش تا انبارش
کل خط برش Genius شرکت Intermac می تواند به طور بی نقص با 
طیف کاملی از راه حل های Movetro برای انبارش و جابجایی اسلب های 

ساخته شده از مواد طبیعی، کوارتز و سرامیک ادغام شود.
فناوری Movetro نیازهای فرآیند تولید را برآورده می سازد و کیفیت، 

ایمنی و بهره وری باالتر را تضمین می کند. 

همه راه حل های Movetro سفارشی هستند و 
می توانند به منظور افزایش کارایی شرکت و به 
)اتوماسیون(،  خودکارسازی  رساندن  حداکثر 
اختصاصی سازی شوند  اپراتور  ایمنی  و  راندمان 
و در همان حال از وقفه های تدارکاتی پیشگیری 
کنند و خطر حوادث ناشی از جابجایی نادرست را 

از میان ببرند. 
یکپارچه  کاماًل  می توانند   Movetro خطوط 
شوند و امکان صرفه جویی قابل توجه در فضای 

داخل کارخانه را فراهم می آورند.

Vetrotec تجربه
Vetrotec مثال کاملی از مزایایی را ارائه می دهد که با تلفیق خط بُرش 

سرامیکی  اسلب  جابجایی  سامانه های  با   Intermac شرکت   Genius

Movetro می توان به دست آورد.

Vetrotec که یک شرکت بزرگ متخصص در فرآوری شیشه است، بیش 

از 40 سال پیش در پِسارو )Pesaro( تأسیس شد که اخیراً با افزودن 
ماشین کاری و تغییر شکل اسلب پرسالنی، زمینه فعالیت های خود را 
گسترش داد. به لطف مهارت و تجربه ای که در طول سال ها کسب کرده 
است، نمونه کارهای بزرگی از محصوالت در انواع و سطوِح پیچیدگی بسیار 

فنـاوری

Genius RS-A میز برش

Davide Broccoli
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Vetrotec  انبارش اسلب سرامیکی در

Vetrotec   تولید

متفاوت )درب های شیشه ای، قفسه ها و سینک ها، همچنین لوازم جانبی 
مبلمان مانند میزهای قهوه، آینه ها و میز کار( را پدید آورده است که برای 

برندهای طراح بزرگ بین المللی توسعه داده شده اند.
 Intermac این شرکت اخیراً یک خط یکپارچه مجهز به هر دو فناوری
و Movetro را برای فرآوری اسلب سرامیکی نصب کرد که به طور قابل 

توجهی زمان های فرآیند برش و فضای انبارش مواد را کاهش می دهد.
 )KAM( مدیر حساب های کلیدی )Davide Broccoli( داویِده بروکولی
در Vetrotec می گوید: »بهترین راه برای دستیابی به موفقیت در بازار، 
هدف گذاری برای خطوط یکپارچه و کارآمد است؛ بنابراین ثابت شده 
است که تصمیم Intermac برای تمرکز بر یکپارچگی، یک راهبرد برنده 
است. کیفیت فناوری های Intermac و میزان مناسب مهارت و تخصص، 

رازهای دستیابی به یک محصول نهایی موفق هستند«.
باز  از سی سال پیش  Intermac به بیش  Vetrotec و  مشارکت بین 

می گردد و حاصِل تصمیم Vetrotec برای انتخاب مداوِم تأمین کننده ای 
راه حل های  بهینه و یکپارچه و  به خاطر تجربه، ماشین آالت  است که 
ثبت اختراع شده با فناوری پیشرفته اش سرآمد باشد. بروکولی می گوید: 
»معتقدم که داشتن یک مرکز نرم افزاری داخلی ارزش افزوده زیادی به 
همراه دارد، زیرا امکان درک کاملی از مزایا و فرصت هایی را فراهم می کند 
که این نرم افزار باید به منظور برآورده کردِن کامل نیازهای مشتری فراهم 
سازد. ما خرید ماشین آالت را به عنوان یک نوع ازدواج می دانیم که مستلزم 
رابطه ای دراز مدت با تأمین کننده است. با در نظر گرفتن این موضوع، 
Intermac بدون شک یکی از بهترین شرکایی است که ما تا کنون از لحاظ 

قابلیت اطمینان، سرعت خدمات و کیفیت رابطه مشتری-تأمین کننده، از 
جمله پشتیبانی پس از فروش داشته ایم.«

×

فنـاوری
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Centralised thermal energy generation: 
the Kohler project

مدیریت  و  طراحی  مهم  جنبه های  از  گرمایی  انرژی  کنترل  و  تولید 
کارخانه های تولید چینی بهداشتی است، زیرا مصرف سوخت نسبت قابل 
توجهی از هزینه محصول نهایی را تشکیل می دهد. صرفه جویی در مصرف 
انرژی، همراه با هزینه های نگهداری و فرآیند ویژه ای که برای آن انرژی 
الزم است، همه عواملی هستند که باید از نظر صرفه جویی اقتصادی و 
بیش از هر چیز حفاظت از محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند. 
در داخل کارخانه ها تجهیزات زیادی وجود دارد که به انرژی گرمایی 
پیش خشک کن، سیستم های  و  کوره، خشک کن  از جمله  دارند،  نیاز 
تهویه مطبوع برای اتاق های ریخته گری و مناطق قبل از خشک کردن، 
سیستم های گرمایش لغزنده، و همچنین تأسیسات )حمام، دفاتر کار، و 

غیره(.

نحوه عملکرد سیستم های متمرکز 
با نیروگاه حرارتی

Marcheluzzo سال ها تجربه در 

زمینه تولید و توزیع انرژی گرمایی 
دارد. یکی از راه حل های مختلف 
مستقر  شرکت  توسط  شده  ارائه 
در ویچنزا، سیستم متمرکز با یک 
نیروگاه حرارتی است که در یک 
گرما  مشخص،  و  خاص  منطقه 
تولید می کند. سپس این گرما با 
اندازه گیری  سیستم  از  استفاده 
مناسب و توسط لوله های کالیبره 
شده، به شکل مایع در دمای خاص 
منتقل  مختلف  دستگاه های  به 

می شود. آب به عنوان حامل گرما استفاده می شود. این نوع از سیستم ها 
برق را به کوره منتقل نمی کند )حداقل نه به طور مستقیم(، زیرا برای 
دستیابی به دمای باال الزم است منابع حرارتی دیگری نیز داشته باشند. با 
این حال، انرژی آزاد شده در اتمسفر می تواند به آب داغ تبدیل شود و  به 

عنوان  منبع تغذیه ای برای خط تولید مورد استفاده قرار گیرد. 
در سیستم های متمرکز، کلیه بخش ها به گونه ای طراحی شده اند که 
انرژی مورد نیاز خود را از جریان مایع داغ دریافت و آن را به جریان هوا 
تبدیل کنند. این بدان معناست که در این سیستم تعدادی مبدل آب/ هوا 

نصب گردیده است که جهت چرخش تهویه ها را تغییر می دهد. 
در این نیروگاه انرژی گرمایی توانایی تولید آب داغ تا C° 90 و گاهی 
نیز تا C° 120 درجه را داراست. که در موقع مقتضی این انرژی توسط 

تولیـد انـرژی گرمایی متمرکز 
Kohler  پـروژه

Thermal energy generation and control are important aspects of the design and management of sanitaryware factories as 
fuel consumption accounts for an increasingly significant proportion of the finished product cost. Energy efficiency, togeth-
er with maintenance costs and the specific process for which the energy is required, are all factors that need to be careful-
ly assessed in terms of economic savings and above all care for the environment. Inside factories there are numerous items 
of equipment that require thermal energy, including kilns, dryers and pre-dryers, air conditioning systems for casting rooms 
and pre-drying areas, slip heating systems, as well as utilities (bathrooms, offices, etc.).

Dario Dalla Chiara, Marcheluzzo (Caldogno, Italy)

Thermal plant with superheated water boilers, separator tank, expansion tank, primary and secondary 
circuit 
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کاربر سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان انتخابی در حوزه 
سیستم های متمرکز، Marcheluzzo توانسته است سیستم های توزیع 
شده ای را ارائه دهد که هر کاربر می تواند در ژنراتور های خود از آن استفاده 

نماید. 

پروژه ای که برای Kohler  انجام شد! 
و  است  شده  نصب   Marcheluzzo توسط  اخیراً  که  ابتکاری  کارخانه 
تأسیسات Kohler در چین مثالی است که به وضوح مزایای سیستم های 

متمرکز را نشان می دهد.
این پروژه با توجه به تعداد کاربران، نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی داشت 
و شامل 10 واحد کنترل هوا )AHU( به همراه کنترل دما و رطوبت برای 

تهویه مطبوع اتاق های ریخته گری، 88 مبدل آب داغ به هوا جهت خشک 
کن ها، بود و 27 مبدل حرارتی آب / هوا برای پیش خشک کن ها بود. 

در این پروژه، محلول با تولید آب در دمای C° 120 تصویب شد تا بتواند 
با استفاده از یک نوع مدار واحد، تمام کاربران منطقه تولید را تأمین کند.

پیش  و  هوا  نقل  و  واحدهای حمل  تأمین  برای   90 °C در دمای  آب 
خشک کن ها کافی بود )زیرا دمای کار بیش از C° 45-40 نیست( اما برای 
خشک کن ها، جایی که هوای داخلی باید تا C° 90 گرم شود، مناسب نبود. 

با این حال، الزم به یادآوری است که یک مدار آب C° 90 مزایای زیادی را 
ایجاد می کند:

• دیگ های بخار استاندارد هستند و نیازی به طراحی خاص جهت فشار 
و دمای باال ندارند. 

فنـاوری

Primary separator tank and pumps 

Secondary circuit with pump system 
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Ferroli Prextherm superheated water boiler with Baltur TBG 600 
ME burner  

• مـدیریت کارخـانه ساده تـر است )صـدور گواهینـامه، رسوب گذاری 
و غیره(

• در صورت نصب سیستم بازیابی انرژی در کوره، این امکان وجود دارد 
چرا که، انرژی بیشتری را در مقایسه با مدار C° 120 بازیابی می کند، 
زیرا بین هوای گرم خروجی از دودکش ها و آب مبادله ای، اختالف 

دمای زیادی وجود دارد.
سیستم Delta T اتخاذ شده، یعنی تفاوت بین دمای تحویل آب و دمای 
بازگشت به خط تولید، C° 20 است. این پارامتر مهمی است که برای 
اندازه گیری تک تک دستگاه های کاربر ضروری است، در نتیجه سرعت 

جریان ساعتی آب و در نتیجه ابعاد پمپ ها و لوله ها را کاهش می دهد.
طرح عملیاتی شامل دو مدار ماکرو )اولیه و ثانویه( است که از طریق یک 
مخزن جدا کننده، یعنی یک نقطه تجمع انرژی مرکزی، به هم متصل 
می شوند. انرژی از دیگ های بخار و سیستم های بازیابی انرژی به مخزن 

می رسد و از آنجا به دستگاه های کاربر ارسال می شود.

ویژگی های خط تولید 
مدار آب ایجاد شده برای سیستم Kohler تشکیل شده است از 3 مدار 
اولیه حلقه بسته با آب گرم شده در دمای C° 120 از دیگ بخار به مخزن 
جدا کننده با پمپ چرخش، 3 مدار ثانویه حلقه بسته با آب گرم شده در 
دمای C° 120 از مخزن جدا کننده به کاربران با پمپ های جدا شده )مدار 
AHU، مدار خشک کن و مدار قبل از خشک کن( ؛ یک مخزن انبساط تحت 

 Baltur TBG با مشعل Ferroli Prextherm فشار گرما توسط 3 دیگ
ME 600 تولید می شود )با تهیه دیگ بخار چهارم(. اتصاالت فلنجی برای 

دریافت آب غنی شده از گرمای بازیابی شده از کوره ها یا سایر منابع انرژی 
پایدار وجود دارد.

برای کاهش غلظت کربنات های کلسیم و منیزیم و جلوگیری از رسوب 
داخل تجهیزات، آب نرم می شود.

میزان جریان به هر فرایند جداگانه با باز شدن متناسب یک شیر مخلوط 
سه طرفه کنترل می شود، در نتیجه قدرت حرارتی مبادله شده را کنترل 
کار  متغیر  جریان  با  طرفه  شیر سه  پایین دست  مدار  بخش  می کند. 
می کند، در حالی که مدار باالدست با جریان ثابت کنترل شده توسط 

پمپ ها در نیروگاه حرارتی کار می کند.
در مورد اتوماسیون، یک تابلو برق با PLC و HMI و سنسورهای دما، فشار، 
جریان آب و اندازه گیری انرژی در نیروگاه و مناطق استفاده کننده نصب 

شد.
مزایای سیستم متمرکز در مقایسه با سیستم توزیع شده: چه زمانی و 

چرا ارجحیت دارد؟
سیستم متمرکز عمدتا در خطوط تولید جدید یا طرح های توسعه استفاده 
می شود، به عبارت دیگر هنگامی که یک سیستم جدید به طور کامل 

طراحی می شود، از منبع انرژی برای همه بخش ها استفاده می شود. 
این راه حل برای تأسیسات با نیاز به انرژی باال که می توان نیروگاه را در 

یک فضای مناسب و قابل استفاده نصب کرد، ایده آل است. در این شرایط، 
این راه حل بسیار سودمند است و سطح فوق العاده ای از انعطاف پذیری 

عملیاتی را فراهم می کند.
از آنجا که تمام مشعل ها، حامل های سوخت و دستگاه های ایمنی در 
محدوده ای کاماًل محدود واقع شده اند، می توانند با دقت بیشتری توسط 
مدیر کارخانه کنترل شوند. این واقعیت که همه تجهیزات در کارخانه 
حرارتی با هم جمع شده اند، نظم و نظافت بیشتری را در کارخانه ایجاد 
می کند و به این معنی است که نگهداری، بررسی ها و کالیبراسیون ها 

ساده تر و زمان کمتری دارند.
بر خالف مورد مشعل های شعله مستقیم توزیع شده، با سیستم آب گرم 
متمرکز، گازهای احتراق به محیط آزاد نمی شوند. با مشعل های شعله 
مستقیم، کنترل رطوبت نسبی داخل کارخانه نیز دشوار است زیرا برای 
احتراق به هوای خارجی )و در نتیجه خشک تر( نیاز است. نکته دیگر این 
است که سیم پیچ مبدل حرارتی نسبت به مشعل شعله مستقیم یا مبدل 
فضای کمتری را در نقطه کاربر نهایی اشغال می کند. دقت یکی دیگر از 
فاکتورهای مهم دیگر است، زیرا استفاده از مبدل های حرارتی آب / هوا 
همراه با سوپاپ های سه طرفه امکان تنظیم دقیق تر نقاط تنظیم شده دما 
را نسبت به استفاده از مشعل های گازی )به ویژه در مورد مشعل های یک 

مرحله ای یا دو مرحله ای(.
این نیروگاه می تواند برای دریافت انرژی حرارتی از منابع دیگر موجود در 
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View of the thermal plant 

Screenshot - Graphic Supervisor 

کارخانه مانند بازیابی انرژی از کوره های تونل یا دسته ای، انرژی از منابع 
تجدیدپذیر و انرژی از گروه های تولید هم زمان تهیه شود. این نیروگاه 
همچنین انرژی الزم را برای گرم کردن دفاتر، حمام، آب بهداشتی و سایر 

خدمات را فراهم می کند.
مقادیر کارایی دیگ بخار با محفظه احتراق با مشعل مبادله غیر مستقیم 
قابل مقایسه است. با این حال، از آنجا که مشعل ها فقط تعداد کمی هستند 
و به یک منطقه خاص محدود می شوند و به راحتی قابل دسترسی هستند، 
برای کنترل دوره ای و کالیبراسیون احتمالی مناسب ترند. همچنین الزم 
به ذکر است که با انتقال از طریق عایق، مقدار کمی گرما از لوله های آب از 

بین می رود، اما اگر بیشتر لوله ها از اتاق هایی که باید گرم شوند عبور کنند، 
این انرژی از بین نمی رود.

نیروگاه برای نصب کنتور متمرکز انرژی، که نشانه ای مداوم از مصرف 
مصرف  دقیق  کنترل  برای  محلی  کنتورهای  و  حرارتی  نیروگاه  کلی 
انرژی مصرف کنندگان فردی را ارائه می دهد، مناسب است. در حالی که 
کنترل های میزان انتشار به طور کامل در دودکش های موجود در نیروگاه 
PLC ،HMI و یک  با  انجام می شوند، سیستم نظارت  مرکزی حرارتی 
شبکه توزیع حسگر، اپراتور را قادر می سازد تا به تمام داده ها و پارامترهای 
نیروگاه دسترسی پیدا کند و دائماً عملکرد و مصرف آن و همچنین انرژی 
منتقل شده به کاربران را کنترل کند )همچنین با اتصال از 

راه دور(. 
نکتـه آخـر این که، یک سیستم متمرکـز انعطاف پذیـری 
باالیی را حفظ می کند و پس از اندازه گیری صحیح مخزن 
جدا کننده، می تواند برای نصب مولد های حرارتی اضافی 
آمـاده باشد. این امر باعث افزایش آسـان قدرت حرارتی 
در صورت گسترش در آینده و افزودن فرآیندهای جدید 

می شود.
مدرن،  یک سیستم  متمرکز  نتیجه گیری، سیستم  برای 

کارآمد و انعطاف پذیر برای مدیریت و توسعه است. 
در این سیستم ها اپراتور به صورت همیشگی به سیستم 
مدیریت مصـرف انرژی دسترسی کامل دارد و این امـر 
به وی اجازه می دهد که میزان مصرف انرژی را به راحتی 

اندازه گیری نماید و مهم تر از همه آن را تنظیم نماید.

×

فنـاوری



گزيدهدنيایسراميک1399/45 68

Sacmi

PH5200 Veloce از SACMI با بهره وری بیش تر، قدرتمندتر و پیوسته تر، 

نخستین نمونه از نسل تازه دستگاه هایی است که باالترین سطوح بهره وری 
و سرعت را در بازار ارائه می دهند و بار دیگر، توانمندِی این شرکت را در 

راهبرِی دنیای فناوری پرس کاری سنتی به اثبات رساند.
این دستگاه مجهز به راه حل های جدید مدار هیدرولیکی تقویت کننده توان 
است و تولیدکنندگان را قادر می سازد تا با توجه به محصول / سایز ویژه ای 
بهره وری  حداکثر  به  می شود،  ساخته  که   )specific product/size(
برسند. در نتیجه، PH5200 Veloce می تواند با حداکثر 14 چرخه در 
دقیقه با سایزهای استاندارد 60×60 کار کند: افزایش بهره وری 25% یا 

بیش تر در مقایسه با راه حل قبلی.
در   PU شکل دهی  مدیر   )Gianluca Pederzini( پِِدرزینی  جیانلوکا 
مشتریان مان،  با  روزانه  تعامل  لطف  »به  می گوید:   SACMI Imola

دانش عمیق در مورد هر مرحله از فرآیند تولید و رویکرد جهانی به سامانه 
دستگاه های پرس کردن / پُر کردن، ما می توانیم تک تک مراحل فناورانه ای 
را بهینه کنیم.« توانایی بهینه سازِی این مراحل مختلف به اپراتورها امکان 
می دهد تا فرآیند را با حداکثر انعطاف پذیری مدیریت کنند و از عملکرِد 

همواره بهینه برای دستیابی به نتایج مطلوب اطمینان حاصل نمایند.
پِِدرزینی می افزاید: »ما کار زیادی بر روی نرم افزار انجام داده ایم تا مدارهای 
مختلف کنترل دستگاه را کارآمدتر کنیم، اما کیفیت محصول نهایی را به 
مخاطره نینداختیم.« به طور کلی، کل فرآیند پرس کاری برای برآورده کردِن 
تقاضای بهره وری باالتر بهبود یافته است. همچنین این به معنای پایداری 
بیش تر است و در حال حاضر، مصرف انرژی ویژه دستگاه یکی از کم ترین 

مقادیر در رده خود است.
در سری  نمونه  نخستین  که   -  PH5200 Veloce آینده  ماه های  طی 
جدید SACMI است که به بازار عرضه می شود - با PH3000 و به دنبال آن 
مدل های دیگری با تناژهای مختلف که برای تکمیل محدوده جدید اضافه 
خواهند شد، یک آورده ارزشمند برای تلفیق Imola و سری 2000 خواهد 
بود. در عین حال، این دستگاه های جدید بسته های هوشمند اضافی را برای 

برآورده کردِن هر نیاز تولید / خدمات تولید کنندگان در بر خواهند داشت.
یک بار دیگر، SACMI پیشرو راه در حوزه پرس کاری سنتی است و تنها 
دو سال پس از عرضه یک سری کامل از دستگاه هایی با خودکارسازی 
)اتوماسیون( یکپارچه که انقالب Industry 4.0 را در کارخانه های سرامیک 

به جلو انداخت، با نوآوری پیش می رود.
این تکامل مداوم، مزایای رقابتِی ارائه شده توسط SACMI را تأیید می کند 
که نه تنها تأمین کننده جهانی پرس ها، بلکه تأمین کننده قالب ها و وسایل 
 SACMI ،پُر کننده کامل نیز می باشد. با این رویکرد جهانی به دستگاه و بازار
شاهد فروش بیش از 13،000 پرس سرامیک تا به امروز در حداقل 93 کشور 

در سراسر جهان بوده است.
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Smac

Reverso یک دستگاه تزئین کننده رولری برای چاپ و اِعمال انگوب به 

سمِت پشِت کاشی هایی است که در امتداد خط لعاب زنی به پیش می روند. 
این انگوب زیر اِعمال شده از آلودگِی ناشی از تماس مستقیم بین کاشی و 

رولرهای سرامیکی در کوره و در طول مدت پخت جلوگیری می کند.
اِعمال نادرست یا غیر یکنواخِت این محصوالت ممکن است منجر به آسیب 
جدی شود، از جمله خراب شدن زود هنگاِم رولرهای سرامیکی، تغییر شکل 

در تخت بودِن کاشی و تجمع ناخواسته کاشی ها در داخل کوره.
حل این مشکالت اغلب وقت گیر و هزینه بر است و منجر به تأخیرهای زیاد و 

ضایعات تولیدی می شود.
Reverso به لطف سامانه اِعمال رولر سیلیکونِی حکاکی شده با 

لیزر، اِعمال بی نقص و یکنواخِت انگوب به وجه زیرین کاشی ها 
را تضمین می کند و امکان وزن های اِعمال کنترل شده را فراهم 
می آورد. مانع ضایعات محصول می شود، لبه های کاشی را آلوده 

نمی کند و قادر است تا لوگوها و طرح های دیگر را چاپ کند.
برای سایزهای تا عرض mm 1800 از سیلندرهای سیلیکونی 

با طول های از mm 1020 تا mm 2200 استفاده می کند.
مشخصات دستگاه:

• قاب نگهدارنده مستقل با پایه های قابل تنظیم؛
• دستگاهی برای مونتاژ / جداسازی سریع رولر سیلیکونی 

حکاکی شده؛
• دو گروه تیغه مستقل با ارتفاع، شیب و زاویه تماس قابل 

تنظیم؛
• ثابت کننده هایی برای تنظیم تماس بین رولر سیلیکونی و 

کاشی ها؛
• موتور دنده ای کنترل شونده با اینورتر برای تنظیم سرعت 

چرخِش رولر به همان اندازه که کاشی جلو می آید؛
• مدیریت خودکار سرعت چرخش؛

• دستگاه خودکار باال برنده / پایین آورنده هد پرینت که با یک 

فوتوسل برای کنترل جریان پایش می شود؛
• مخزن فوالد ضد زنگ پایینی برای بازیابی لعاب اضافی؛

• گروه تغذیه کننده که با پمپ پنوماتیکی تکمیل می شود که مکث در حین 
کار را مدیریت می کند؛

• دستگاه تغذیه کننده گروهی دو تیغه ای؛
• رولر سیلیکونی با حکاکی های مختلف و ویژه از نوع ماسک )mask(؛

• پانل برقی که با اینورتر، کنترل های عمومی، رمزگذار )encoder(، فوتوسل 
کنتـرل جریان و مـدیریت پمپ که روی دستگاه قـرار گرفته اند، تکمیل 

می شود.

تــازه ترین فنــاوری ها
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PoPPi clementino SPa

بر  مبتنی  باال  راندمان  و  انرژی  با صرفه جویی در  ©EnerGX سامانه ای 

گرمایش دوغاب اسپری درایر است که Poppi Clementino Spa توسعه 
داده است. این سامانه قادر است تا دوغاب را پیش از ورود به اسپری درایر 
 °C و بسته به دمای آن در مخزن یا تانک سرویس، تا دمای باالیی به اندازه
65 گرم کند. این امر با نصب مبدل حرارتی یکپارچه در فرآیند تولید و بین 
مخازن سرویس حاصل می شود تا امکان تبادل گرما بین مدارهای اولیه و 

ثانویه را فراهم سازد. گرما با تماس غیرمستقیم بین دو سیال مبادله می شود.
معموالً دمای دوغاب در داخل مخازن سرویس C° 40-15 است. با استفاده 
از این سامانه می توان در خروجی مبدل حرارتی به دمای C° 65 رسید؛ 
دماهای حامل گرما در مدار اولیه در ورودی / خروجی مبدل حرارتی تقریباً 
C° 85-70 هستند. با استفاده از سامانه ©EnerGX می توان به صرفه جویی 

در مصرف سوخت اسپری درایر بین 6 و 9 درصد رسید.
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همه مهندسی کارخانه شامل نصب و کنترل خودکاِر سامانه، کاماًل توسط 
Poppi Clementino SpA انجام می شود. ©EnerGX تعهد این شرکت را 

در فراهم آوردِن خدمات کامل برای مشتریان خود تأیید می کند، از مطالعه 
امکان سنجی و انتخاب مناسب ترین راه حل ها تا نصب و مدیریت سامانه. 

جنبه اصلی دیگر، ادغام کارخانه تولید همزمان 
)cogeneration( با سامانه های بازیابی انرژی 

موجود است.
در  جلو  به  رو  گام  تازه ترین   EnerGX©

تخصصی است که Poppi Clementino در 
طول بیش از 30 سال کار در کنار گروه های 

سرامیکی پیشرو جهان توسعه داده است.
مزایای ©EnerGX عبارتند از: کاهش مصرف 
انرژی اسپری درایر؛ بدون نیاز به ایجاد تغییرات 
کارخانه  عملکرد  یا   )layout( طرح بندی  در 
پس  کردن  فیلتر  سامانه  بر  کار  این  فعلی؛ 
با  انطباق  و  نمی گذارد  تأثیر  اسپری درایر  از 
محدودیت های انتشار گازهای جوی را تضمین 

می کند؛ بهبود کیفیت الک کردن که با گرم کردن ماده اولیه حاصل می شود.
این سامانه پیمانه ای )مدوالر( و خود تمیز شونده است و برای جلوگیری از 

رسوب های آهکی )scale deposits( طراحی شده است.

 ومایىذٌ اوحصاری شرکت لیفتراک سازی سًساوگ کرٌ جىًبی در ایران معرفی بخشی از محصًالت شر کت هًاکار 
  

 پالت تراک سایذ شیفت دار  
 
 
 
 
  
  

 

 برقی اوًاع یذک کش های 

   

 09144024193مًبایل:          
    041-34452445فاکس:         041-34452444تلفه: 

 

   www.havakar.euي  www.havakar.irيبسایت: 
 havakar@havakar.irایمیل:   T.me/lifttruckتلگرام : کاوال 

 

تــازه ترین فنــاوری ها

آگهی تبلیغاتی
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Sicer

Sicer به خاطر تعهد خستگی ناپذیر خود به محیط زیست بسیار مشهور 

است. در طول سال ها، این شرکت تالش بسیاری کرده است تا با کاهش 
مقادیر ترکیبات آلی فرار مضر که در هنگام پخت در جو آزاد می شوند، به 
تولیدکنندگان سرامیک کمک کند تا سهمی واقعی در پایداری محیط 

زیست داشته باشند.
آزمایشگاه Digital R&D یکی از پویاترین و نوآورانه ترین آزمایشگاه های 
تحقیقاتِی تولید کننده لعاب و رنگ است که هدف بلند پروازانه خود را کاهِش 
ردپای )اثرات( زیست محیطی و در عین حال حفظ استانداردهای کیفیت 

باالی محصوالت خود قرار داده است.
برای این منظور، این شرکت یک سری جدید محصوالت پایه آبی را با 
چسب منحصر به فرد SCD3000H فرموله کرده است که در راستای 
 LE. LOW سری ثبت شده و معروف جوهرها و چسب های دیجیتالی به نام

EMISSION عرضه می شود.

کردِن  برآورده  برای  را  محصوالت  از  کاملی  طیف  تا  است  قادر   Sicer

نیاز تولیدکنندگانی تدارک ببیند که قباًل از دستگاه های دیجیتال و هد 
پرینت های سازگار با چسب های پایه حالل )سری .LE( استفاده می کردند 
انتخاب هد  در حال  بار  نخستین  برای  تولیدکنندگانی که  و همچنین 

پرینت های نوآورانه سازگار با آب هستند.
چسب پایه آبی SCD3000H که جدیداً ساخته شده است، کاهش قابل 
توجه در انتشار گازهای دودکش و عملکرد بی رقیب را تضمین می کند. این 
چسب چند مزیت آشکار را در مقایسه با چسب استاندارد پایه حالل ارائه 

می دهد.
نخست این که SCD3000H به لطف فرمول خود که پایه آبی و از دسته 

مواد سازگار با آب است، انتشار TOC )کل کربن 
و  آلدئیدها   ،)VOC( فرار  آلی  ترکیبات  آلی(، 
مواد بدبو را از دودکش های کوره های سرامیکی 
به مقادیر بسیار پایین کاهش می دهد. عالوه بر 
این، با توجه به وزن های باالی اِعمال چسب هایی 
کـه بـه صورت دیجیتـالی بـر روی کاشـی ها 
نشانـده می شـوند )g/m² 80-60(، استفـاده 
از SCD3000H این امکان را فراهم می آورد تا 
تعدادی از خطوط مختلف در یک کارخانه کار 
و   TOC مقادیر حدی  از  که  این  بدون  کنند 
آلدئیدها در دودکش فراتر بروند و بدون این که 
مداخالتی از لحاظ مهندسی کارخانه )پس از 

محفظه احتراق( ضرورت پیدا کند.
که  است  گدازآور  یک  حاوی   SCD3000H

استحکام اتصال را افزایش می دهد، اِعمال گریت 
)ذرات ساینده درشت( را بهبود می بخشد، به ضد 

آب شدِن بستر پیش از اِعمال لعاب کمک می کند و باعث کاهش بیش تر در 
انتشار ترکیبات آلی فرار دودکش می شود.

به لطف قطبیت باال و ناسازگاری آن با حاللی که معموالً در جوهرهای 
سرامیکی استفاده می شود، زمان های خشک شدِن بسیار طوالنی تری را در 
مقایسه با چسب های متداول پایه حالل تضمین می کند. زمان خشک شدن 
طوالنی و ضخامت چاپ زیاد تضمین می کند که مقدار بیش تری از گریت 
نسبت به چسب های معمولی پایه حالل بچسبد؛ در نتیجه باعث کاهش 

مصرف و انتشار گازهای دودکش حاصل از آن می شود.
SCD3000H به دلیل ماهیت سازگار با آِب آن به راحتی و با استفاده از 

پاک کننده های پایه آبی و بدون بر جای گذاشتِن لکه ها یا باقی مانده های 
سرسخت تمیز می شود. با مواد چاپگرهای دیجیتال اصلی مورد استفاده در 
صنعت سازگار است و برای هد پرینت پایه آبی Seiko RC1536L تأیید 

شده است.
آزمایشگاه Digital R&D با هدف ادامه تحقیقات خود در زمینه مواد پایه 
آبی و ارائه طیف کاملی از محصوالت به بازار، عالوه بر چسب دیجیتال، در 
حال توسعه طیف کاملی از مواد دیجیتال پایه آبی شامل براق و سفید نیز 

می باشد.

تــازه ترین فنــاوری ها
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A new life for manifattura tabacchi 
in Rovereto

مانیفاتورا تاباکی در میانه قرن نوزدهم در محله »بورگو ساکو« متولد شد. 
از آن زمان، روورتو به مرکز تولید توتون و تنباکو در »تورنتینو آلتو آدیژ« 

تبدیل شد و اشتغال و سالمتی را برای مردم محلی به ارمغان آورد. 
این فعالیت تا سال 2008 بدون وقفه ادامه داشت، پس از آن، تولید، به 
یک کارخانه تولیدی در »لچه« منتقل گردید. خوشبختانه، در همان سال، 
آژانس »تورنتینو اسوالپو«، به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده از استان 
خودمختار تورنتو متولد گردید و اختیار کل منطقه را در دست گرفت. 
این مرجع، پس از آن، شروع به توسعه پیچیده ساختاری و ایجاد ثبات 
بیشتر در شرکت های محلی و تأسیس یک آزمایشگاه بزرگ با محوریت 

تحقیقات نوآوری سبز نمود. 
این پروژه به لطف نوع فضاهایی که معماران آن »کنگو کاما« و »کارلو 
التی« تصور نموده اند، بسیار خالقانه است. در این طرح، در واقع کل 

ساختار به صورت بافت منسجمی است که فضاهای عمومی و خصوصی را 
به یکدیگر متصل می سازد. 

نماد و سمبل این ایده و کانسپت، قطعا نوارهای درازی از کف سازی است 
که بخشی از آن داخل ادارات و آزمایشگاه ها مخفی می شوند، در حالی 
که بخش دیگر، در خارج از فضاهای داخلی، با فضای سبز پوشیده شده 
و یا توسط سطح مرتفع تری از زمین مجاور به منظور سیرکوالسیون و 
دسترسی به فضاهای عمومی، متقاطع می گردند.  توجه به محیط زیست 
در این پروژه عالوه بر ظاهر آن، همچنین به استفاده مجدد از متریال ها 
و مصالح ساختمانی قابل بازیافت و استفاده از منابع سبز انرژی منجر 
گردیده است. کف زمین باالیی یا به عبارتی سقف ساختمان ها که بر 
روی استراکچر و سازه آن بنا شده است و توسط بسیاری از مردم »پتوی 
سبز« نامیده می شود، دارای ابعاد قابل مالحظه ای است. سازندگان برای 

زنـدگی جدیـد برای کارخانه تولید دخانیات 
»مانیفاتورا تاباکی« واقع در »روورتـو«

Manifattura Tabacchi was born in Borgo Sacco quar¬ter in the mid-nineteenth century. Starting from that moment, Rovere-
to became the centre of tobacco production in Trentino Alto Adige, bringing employ¬ment and wellness to the local pop-
ulation. 
The activity continued uninterrupted until 2008, when production was moved to a production plant in Lecce. Fortunately, the 
Trentino Sviluppo agency was born in the same year, an authority of the au¬tonomous province of Trento, which acquired 
the en¬tire area and started a complex redevelopment of the structure, creating a fly-wheel for the local com¬panies and 
founding a large laboratory focused on Green Innovation research.

مترجم: مریم حسینی



75گزيده دنيای سراميک1399/45   

اجرای بخش های مرتفع تر در کف سازی از تکیه گاه هایی به عنوان عناصر 
پشتیبان، محصول  شرکت »ایمپرتک«، استفاده نموده اند.     

این سیستم کف سازی به صورت کف کاذب، در واقع مناسب ترین روش 
جهت برآورده کردن تمام نیازها در غالب پایداری، کارایی و سرعت اجرا 
باالیی  زمین  متریال کف سازی  که  داشت  قصد  پروژه  این  است.  بوده 
ترکیبی از تایل های سنگی بزرگ و قطعات چوبی طویل باشد، بنابراین از 
این دو متریال به نحو مناسبی در این مکان استفاده گردید. معماران اثر، به 
منظور واقعیت بخشیدن به این کف سازی مختلط و ترکیبی، سیستم های 
ریلی کمپانی ایمپرتک را انتخاب نمودند. به لطف این سیستم مدوالر، 
کف سازی زمین باالیی که به طور معمول به زمان و هزینه زیادی نیاز 
داشت، به آسانی و با دقت باال اجرا گردید. سیستم ریلی از تکیه گاه هایی 

که قابلیت رگالژ و تنظیم ارتفاع باالیی دارند تشکیل شده است و بر روی 
آن تیرهای آلومینیومی قالب می شوند. باالی این تیرها، قطعه باالیی به 
صورت »هد« یا سری ضد لغزش، جانمایی شده که بستر مناسبی برای 

کف سازی با پایداری باال فراهم می سازد. 
این مسیر که افتتاح آن در سال 2020 بوده است، به متریال زیادی جهت 
اجرا نیاز داشت. از طیف وسیعی از تکیه گاه های پشتیبان با ارتفاع های 
مختلف )211 میلی متر تا 35 میلی متر( در اجرا استفاده شد . علی رغم 
وزن بسیار کم کف سازی نهایی، هر تکیه گاه تحمل وزنی معادل 1000 
کیلوگرم را داشته که این امر استراکچری عالی با پایداری بسیار باال جهت 

کف سازی را تضمین نموده است.   
×

توسعه مجدد مناطق صنعتی باستانی مشکلی است که به طور مکرر، مراکز شهری ما را تحت تأثیر قرار می دهد. اغلب این مناطق بزرگ دارای ارزش 
تاریخی زیادی هستند ولی به دلیل متروکه شدن در شرایط نامناسبی قرارگرفته اند. با وجود این پیچیدگی ها، یک بازسازی مناسب می تواند منجر به 

توسعه عظیمی در منطقه گردد. 
فرصت هایی که در کمپانی سابق دخانیات به نام مانیفاتورا تاباکی در روورتو )ترنتینو آلتو آدیژ( به واقعیت پیوسته است.

پـــروژه

تمامی این اجزا، بخشی از »پدستال الین«، کامل ترین طیف محصوالت جهت کف های کاذب مرتفع می باشند. به مدت 30 سال، کمپانی ایمپرتک، با ارایه 
بهترین راه حل ها برای کف های کاذب فضای باز بیرونی، نیازهای معماران را برآورده نموده و محصوالتی را تولید کرده است که کار نصب را سریع تر و آسان تر 
می سازند. به عنوان مثال می توان به پایه های باالنس یا تعادلی اشاره نمود، پایه هایی که با سری خود تراز شونده، به طور خودکار، شیب را تا 5 درصد اصالح 
می نمایند تا یک سطح عالی با شیب بندی مناسب از سطح باالیی را تضمین نمایند. همین محدوده همچنین شامل کم ترین ارتفاع تکیه گاه های پشتیبانی 

)10 میلی متر( جهت اجرای مناسب شیب بندی می باشد. 
www.impertek.com .جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه پدستال الین به وب سایت زیر مراجعه نمایید



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

In recent years, Iran’s economy has experienced sever-
al crises, some of which, like the Corona pandemic, have 
overshadowed the world economy. Crises such as 7 times 
increase in the exchange rate and a 25% decrease in the 
oil sales rate, which, along with a sharp drop in oil sales, 
directly affected the country’s foreign exchange earnings.
But the interaction of these crises in different sectors of the 
economy has had different effects, the epidemic caused 
the growth of most Internet-based businesses, and sales 
networks and activists in this field have been accompa-
nied by significant revenue growth. On the other hand, 
the decrease in the country’s oil revenues and the contin-
uous increase in the exchange rate in the country caused 
very heavy and continuous inflation in the country’s econ-
omy, which despite the exchange rate stability in the re-
cent months, the inflation will continue until all sectors of 
the economy arrived at the balanced with these changes.
As a result of this inflation and uncertainty in econom-
ic forecasts, led to the influx of capital into non-produc-
tive economic sectors such as gold and foreign exchange 
markets. In the meantime, due to the immaturity of the 
country’s stock exchange structure and the ignorance of 
emerging actors in this market, it led to very big bubbles 
in the stock market, the results of which became clear to 
everyone in the last 6 months.
On the other hand, regional tensions and the radical pol-
icies of the right-wing US President in recent years have 
fueled the global economic crisis, resulting in a 50 percent 
increase in the price of gold and followed by a decrease 
in the oil prices world markets within the last three years.
But now the main waves of the world economic crisis seem 
to have passed and the situation is moving towards more 
stability. The speed in the process of discovering corona 
vaccine and initiating the vaccination and also the victory 
of the Democratic Party in the United States, signaling the 
end of unilateralist and extremist policies and the dom-
inance of democracy in the world’s largest economy, all 
promise a message of relative calm in the markets.
A closer look at the Iranian economy in recent years shows 
that the interaction of various factors in some economic 
sectors has led to growth or control of the negative effects 
of crises. The sharp rise in the exchange rate has indeed 
caused a sharp decline in the purchasing power of domes-
tic consumers and has destroyed the economy of much 
of the middle-class families, but has greatly increased the 
competitiveness and attractiveness of Iranian goods in ex-
port markets and the development of most of the coun-
try’s industries, including ceramic tiles. 
Iran’s ceramic industry with a growth of + 8% over the past 

few years even though a drop of nearly -10% global pro-
duction from 2017 until now, showed that other events 
have taken place in the Iranian economy. Iran’s exports 
with a growth of 7% annually and a share of 6% of world 
exports in 2019 reached 162 million square meters, which 
accounted for more than 40% of country production.
But what are the factors of this very important export mar-
ket, which directly and indirectly affects more than half of 
the ceramic industry and has a strategic impact on the ce-
ramic industry?
It is noteworthy that about 70% of this market belongs 
to the western neighbor, Iraq. Iraq imported 138 million 
square meters last year, which due to the very low price 
of Iranian tiles and very low transportation costs, 80% of 
these imports are allocated to Iranian products.
It can be considered that Iraq, as an integrated market, 
has absorbed more than a quarter of Iran’s products and 
any changes in macro politics decisions between the two 
countries or the economic situation changed in Iraq can 
have profound and rapid effects on the Iranian ceramics 
industry. 
On the other hand, the outlook for the housing and con-
struction market in the country, after growing over the past 
few years, with a 50% decrease in the issuance of building 
permits in this year compared to the previous year does 
not show a good situation.
The year 2021 will be accompanied by more economic 
stability and possibly a few percent growths and with the 
entry of stability into the currency and gold markets, the 
market excitement will decrease and the market will move 
towards becoming more competitive.
Taking a closer look at the ceramic tile industry, we can 
say that in the coming years, the main components of the 
market are; Fully competitive market, especially between 
commercial brands, more focus and development of mar-
keting and product sales methods, increasing importance 
of efficiency and productivity in the industry and cost re-
duction as a key factor in the success of production units 
in a competitive market, manufacturers more attention 
to the R&D and becoming closer the products quality of 
more than 80% of the produced in the country.
These predictions, along with major changes in consumer 
tastes and greater accuracy in choosing the size and type 
of products by them and the desire for larger sizes and 
higher quality in the market, the job of managers and in-
dustry owners has been complicated. It also clarifies the 
need for more attention to upgrades the level of mana-
gerial knowledge and deep technical view in the organi-
zations.                                       ×
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