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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

خطـر رفـع شـد!

 COVID-19 در پایان، صنعت کاشی و سرامیک از هجوم همه گیر
جان سالم به در برد. از سال 2020 به عنوان سالی که می توانست یک 

فاجعه باشد یاد می شود اما در نهایت حداقل برای همه نبود.
این شرایط برای شرکت های سرامیکی ایتالیایی مستقر در منطقه 
Sassuolo فاجعه آور نبود زیرا که موفق شدند زیان ناشی از سقوط 

فروش کل معادل 16 میلیون متر مربع )4-%( را با ثابت نگه داشتن 
سطح صادرات )2-%( خود کم و بیش جبران و کنترل کنند. آن ها 
همچنین 60 میلیون مترمربع از موجودی انبارها معادل تقریباً کل 
افت تولید )معادل 18 درصد از 400 به 330 میلیون مترمربع( را خارج 

کردند.
سال 2020 حتی برای کمپانی های سرامیکی اسپانیا واقع در منطقه 
افزایش 4.4 درصدی  کاستیون نیز یک فاجعه نبود، که به لطف 
صادرات، موفق به حفظ گردش مالی کل خود در سطح سال 2019 

شدند و حتی آن را یک یا دو درصد افزایش دادند.
تولیدکنندگان اسپانیایی در یازده ماه نخست سال عملکرد قابل توجهی 
در تعدادی از بازارهای خارجی داشتند، با 16 درصد افزایش در ایاالت 
متحده آمریکا، 25 درصد در آلمان، 42 درصد در امارات متحده عربی 

و تقریبا 70 درصد در عربستان سعودی. 
 تولیدکنندگان اسپانیایی نیز با توجه به اینکه تولید داخلی فقط
4.3 % کاهش داشت، حدود 20 میلیون مترمربع کمتر از 510 میلیون 
مترمربع تولید شده در سال 2019 را در سال 2020 تولید کردند. اما 

میزان اتکا آن ها به موجودی انبار ها کمتر از رقبای ایتالیایی شان بود. 
با نگاهی به عملکرد آن ها که از سال 2021 آغاز شد، به نظر می رسد 
شرکت های مستقر در کاستیون قصد دارند یک بهبود سریع از نظر 
تولید داشته باشند. طبق شاخص تولید صنعتی که توسط موسسه 
ملی آمار INE اسپانیا منتشر شده است، تولید کاشی در ژانویه 2021 
با 25 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال 2020، بزرگترین 

افزایش سال به سال از سال 2017 تا کنون را داشته است.
سرعت تولید سریع در کارخانه های اسپانیا نیز توسط تأمین کنندگان 
ماشین آالت مستقر در کاستیون تأیید می شود. بعد از بستن آمار 
در سال 2020 با سقوط گردش مالی تنها 5 % )390 میلیون یورو 
که 64 % آن در بازار داخلی تولید شده است(، آن ها »چشم اندازهای 
توسط  چیز  هر  از  بیش  که  می بینند،  را  سال 2021  برای  عالی 
سـرمایه گذاری های قابل تـوجه بزرگ ترین گروه های سـرامیکی در 

کاستیون پشتیبانی می شود «.
به عنوان مثال می توان به Grupo Halcón و غول کاشی و سرامیک 
Pamesa، که در آوریل در نظر دارد پنج خط جدید در کارخانه های 

مختلف خود نصب کند تا ظرفیت تولید را براساس نتایج استثنایی 
سال 2020 افزایش دهد )درآمد فروش 20 % به 780 میلیون یورو( رشد 
فروش 32 درصدی در دو ماه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه 

سال 2020 به دنبال دارد.   
×                                            
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اخبـار جهـان

چرسای، مهم ترین نمایشگاه کاشی های 
سرامیکی و تجهیزات حمام، در محل 
دائمی نمایشگاه های بلونیا - ایتالیا از 
27 سپتامبر تا 1 اکتبر 2021 برگزار 
شاهد  امسال  نمایش  شد.  خواهد 
بازگشت نمایشگاه به شکل حضوری 
اقدامات  سخت ترین  و  بود،  خواهد 
واکسیناسیون  که  زمانی  در  ایمنی 

محدودیت ها  و  شده  انجام  تقریبا 
کمتر شده باشد، اتخاذ می شود.

آن ها  نگاه  و  غرفه داران  اطمینان 
واقعیت  این  در  به خوبی  آینده  به 
از  درصد  که 80  می شود  منعکس 
فضای کل اختصاص داده شده برای 
چرسای 2019، 7 ماه قبل از شروع 
رزرو شده است. این درصد، همراه 
با این امر که درخواست غرفه داران 
از سراسر دنیا در حال ارسال است، 
امید بخش حضور بین المللی وسیعی 

است. این همچنین جذابیت چرسای 
را  غرفه داران  با  آن  خوب  رابطه  و 
نشان می دهد، که از کار مداوم در این 

زمان سخت نشأت می گیرد.
دوره  جدید  کامال  خصوصیت  یک 
38 ام، چرسای دیجیتال است، که 
به مدت 3 هفته از 20 سپتامبر تا 8 
اکتبر آنالین خواهد بود. غرفه داران 
رویداد  در  حضوری  نمایشگاه  در 
آنالین نیز شرکت خواهند کرد، که 
هدف از آن تکمیل و نه جایگزینی 

ویژه،  به  است.  حضوری  نمایشگاه 
این رویداد دیجیتال به طور کامل از 
پتانسیل های فناوری اطالعات، غیر 
حضوری سازی اطالعات و رویدادها 
و دسترسی جهانی به اینترنت برای 
تثبیت این نقش، و حفظ جایگاه و 

اعتبار چرسای بهره خواهد برد.

 Cersaie 2021

هـم حضـوری و هـم آنالیـن

در  واقع   ITA Ceramiche شرکت 
Fiorano ایتالیا، اولین مرحله از یک 

افزایش  هدف  با  بلندپروازانه  برنامه 
ظرفیت، کارایـی و بهبـود کیفیـت 
محصـول از طریق اتوماسیون کامل 

فرآیند را به اتمام رسانده است.
شـرکت Sacmi شـریک فنــاورانه 
انتخاب شده برای پروژه بود که طی 
و  کوره جدید  مذکور  مرحله  اولین 
بزرگ تری با طول 117 متر و عرض 
مفید 2950 میلی متر را تهیه کرد. این 
کوره ظرفیت تولید بیش از 10000 
مترمربع در روز را داشته و مجهز به 
آخرین سیستم های بازیابی حرارتی 

بود.
Sacmi همچنین تمامی سیستم های 

کنترل را در باالدست و پایین دست 
کـوره نصب کرد که از جملـه آن ها 
LGVها )وسایل نقلیه هدایت شونده 

انتقـال  برای  که  هستند  لیـزر(  با 
تمامی کاشی ها از خط لعاب به کوره 
سیستم  شدند.  گرفته  به کار  جدید 
از  استفاده  امکان  خودکار،  ذخیـره 

ظرفیت کامل خروجی کوره را فراهم 
خواهدکرد.

نیز  کوره  تخلیه  و  بارگیری  فرآیند 
به صورت خودکار انجام می شود. با 
 Racking ماشین آالت  از  استفاده 
اتوماتیک، قطعات به LGV ها منتقل 
آن ها  نیز  ها  ماشین  این  می شوند؛ 
را به خطوط بسته بنـدی و خطوط 
سنگ زنی منتقل می کننـد که برای 
16000 مترمربـع در روز تنظیم و 

پیکربندی شده اند.
دو خط جدید توسط Sacmi طراحی 
استاکر   7 به  یک  هر  که  شده اند 
)باالبرنده صنعتی( برای برآورده کردن 
مجهز   ITA Ceramiche نیازهای 
شده اند. این شرکت در سال 2006 
پرسالن  کاشی های  و  شد  تأسیس 
در  را  لعاب دار  و  صنعتی  تکنیکال، 
اندازه های مرسوم اعم از 320×320 
میلی متـر معروف و قدیمی گرفتـه 
انـدازه های جدیــد 620×170،  تـا 
 ،300×600 ،200×1200 ،220×900
450×450، 400×200 و 200×200 
میلی متـر تولید می کند. از ماه مـه 
2021 تولیـد کاشی های بزرگ تر و 
جدید در اندازه 900× 900 میلی متر 

محصوالت  تمامی  و  می شود  آغاز 
تولیدی ITA Ceramiche در ایتالیا و 
خارج از کشور، با نام تجاری I.Tiles به 

بازار عرضه می شوند.
 ITA به نقل از آندره اسپاگنی، رئیس
سرمایه گذاری  »این   ،Ceramiche

به ما این امکان را می دهد تا هدفی 
دوگــانه را دنبـال کنیـم: بهبــود 
ضمن  محصــول  کیفیـت  بیشـتر 
و  تطبیق پذیری  قابلیت  افزایش 
تحت  لعاب  خط   6 انعطاف پذیری 
این  خود  نوبه  به  هدف  این  فشار. 
امکان را به ما می دهد که محصوالتی 
جدید برای مشتریان در بخش های 
)سطح  مدل هـا  گران ترین  مختلف 

باال( و ارزش افزوده باالی بازار فراهم 
کنیم.«

در مرحله اولیه مذکور سرمایه گذاری، 
تا  محصوالت  تولید  می رود  انتظار 
5000 مترمربع در روز افزایش یابد و 
ظرفیت کلی آن به 24000 مترمربع 
سال  »در  افزود:  اسپاگنی  برسد. 
2022 به دومین فاز پروژه خواهیم 
رفت. این مرحله شامل نوسازی کامل 
سیستم های کنترل است که در دو 
می کنند،  سرویس دهی  دیگر  کوره 
با تعویض این دو کـوره با کوره های 
بزرگ تـر انتظار می رود محصـوالت 
تولیدی به بیش از 29000 مترمربع 

در روز برسند.«

سـرمایه گذاری های عمـده در
ITA Ceramiche
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 Gruppo Colorobbia که توسط

نسل چهارم خانواده بیتوسی رهبری 
در  را  خالقیت  قرن  یک  می شود، 
جشن  سرامیک  جهانی  صنعت 

می گیرد.
صد سال از زمانی که گوئیدو بیتوسی 
در سال 1921 کارگاه سرامیک دست 
ساز خود را افتتاح کرد، می گذرد و او 
با این کار بذر آنچه بعدها به گروه 
کلوروبیا، که یک شرکت پیشرو چند 
ملیتی در تامین مواد خام، محصوالت 
نیمه آماده و خدمات صنعت سرامیک 
است و همیشه در خط مقدم پیشرفت 
فنی در این زمینه بوده است، تبدیل 

شد، را کاشت.
Gruppo Colorobbia که اکنون 

توسط نسل چهارم خانواده بیتوسی 
از  مملـو  قرنی  می شـود،  مدیـریت 
را  بین المللی  کارآفرینی  و  خالقیت 
جشن می گیرد که در آن راه حل های 
جهانی  بازار  نیازهای  برای  صنعتی 

سرامیک توسعه داده است.
امروزه، گروه مستقر در توسکانی 29 
شرکت با بیش از 2000 کارمند در 
18 کشور از جمله اسپانیا، لهستان، 
مکزیک، برزیل، اندونزی، هند، ویتنام، 
پرتغال، چین، ترکیه، امارات متحده 
عربی و یک شعبه جدید در آمریکا 

دارد.
تاریخچه ای مملو از ترقی

توسکان  شهر  در  که  بیتوسی  برند 
مونتلپو، که یکی از قدیمی ترین مراکز 
تولید سرامیک است، تأسیس شد، کار 
خود را به عنوان یک سازنده دست ساز 
رنسانس  سنتی  غذاخوری  ظروف 
تاکنون،  ابتدا  همان  از  کرد.  شروع 
طور  به   Gruppo Colorobbia

مداوم خود را به عنوان یک پیشرو در 
صنعت جهانی سرامیک اثبات کرده 

است. این رویکرد به مقدار زیادی به 
بیتوسی  ویتریانو  تالش های  دلیل 
سن  در   1942 سال  در  که  است، 
17 سالگی میراث پدر خود را بدست 
گرفت و گسترش بین المللی شرکت 
را تا مرگ خود در 2018 مشاهده 
نمود. در حین سال های بعد از جنگ، 
او اولین قدم ها را به سمت مدرن سازی 
سـرامیک  طراحـان  بیـن  همکاری 
برداشت و با افراد نامداری همچون 

اتور سوتساس همکاری کرد.
همین روحیه مدرن بود که خانواده 
برد  گسترش  سمت  به  را  بیتوسی 
بین المللی  تامین کننده  اولین  به  تا 
مواد برای دکور محصوالت سرامیکی 
 Gruppo Colorobbia نام  تحت 
تبدیل شوند. آن ها معدن های مواد 
)زیرکونیوم  آوردند  دست  به  خام 
بوریک  و   Industrie Bitossi با 
تنوع  دارای  و   )Inkabor با  اسید 
زیادی از محصوالت شدند، به گونه 
ای که بازه کاملی از مواد را همچون 
رنگدانه ها، خمیر شیشه، جوهرهای 
لعاب های  سرب،  اکسید  دیجیتال، 
چینی، الینینگ آسیاب و محصوالت 
برای شیشه، و همچنین پشتیبانی 

لجستیکی و عملیاتی تامین می کردند.
تحقیق و خالقیت

لطف  به   Gruppo Colorobbia

در  فنی  پیشرفت های  و  خالقیت 
آزمایشگاه های بین المللی خود، نقش 
مهمی در یکی از پویاترین قسمت های 

صنعتی از نظر فنی بازی می کند.
اکنون سالهاست که این شرکت به 

مورد  در  متداوم  تحقیقات  وسیله 
با  جوهرها  و  جدید  تکنیک های 
عملکرد عالی با پتانسیل تزئین باال، 
در خط مقدم چاپ دیجیتال قرار دارد، 
در همین حین قابلیت های خود را نیز 
بوسیله ایده های خالقانه در قسمت 
کاشی و شیشه گسترش داده است. 
شامل  آن ها  خالقیت های  آخرین 
جوهرهای پایه آب با عملکرد باال برای 
سرامیک و کاشی و فرایندهای جدید 

برای تزئین و رنگ شیشه می شود.
این شرکت همچنین اولین شرکتی 
است که تکنیک های جدیدی را برای 
استفاده دیجیتال از فلزات گرانبها در 
شیشه  و  کاشی  غذاخوری،  ظروف 
ارائه داده است، که این گام مهمی 
برای روشی است که تا آن زمان فقط 
بوده  دستی  کاربردهای  به  محدود 
تولید  زودی  به  شرکت  این  است. 
لعاب های پایه آب برای کاربردهای 
راه حلی  را شروع می کند،  دیجیتال 
که انقالبی در پتانسیل تزئینی سطوح 
کامال  جلوه های  و  الگوها  توسط 

دیجیتال ایجاد خواهد نمود.
تعهـد شـرکت به دوام در آخریـن 
مراکــز  در  فنــاورانه  نـوآوری های 
پوشـش های  از جملـه  تحقیقـاتی، 
جدید ضد باکتری خود تمیز شونده 
ثبت  نوآورانه  سیستم  و  سرامیکی 
از  که  تکنولوژی   ،PHOEBE شده 
تصفیه  برای  سرامیکی  فیلترهای 
ایمن هوا و محیط از باکتری ها استفاده 

می کند، منعکس شده است.
Gruppo Colorobbia با چشم انداز 

وسیع تحقیق و تنوع تجاری خود، 
سهم عمده ای در بخش زیست پزشکی 
و تحقیقات در مورد نانو مواد توسط 
نوآوری های مبتنی بر سرامیک ها ایفا 

کرده است.
 Gruppo از یک قرن تجارت،  بعد 
Colorobbia به رشد خود در سطح 

جهانی ادامه می دهد.
رئیس هیئت مدیره، مارکو بیتوسی 
می گوید: یک شور ذاتی برای زیبایی، 
DNA ما نوشته  هنر و طراحی در 
شده است. این، به همراه منابع عظیم 
و  بی نظیر  فنی، تخصص  و  طبیعی 
طیف گسترده ای از محصوالت، ما را 
به یک شرکت دینامیک تبدیل کرده 
است که قابلیت تامین تمام سرویس ها 
را، از جمله پیشنهاد در مورد مواد خام، 
محصوالت نیمه آماده و تکنیک های 
پیشرفته تزئین دارا هستیم. پس از 
یک قرن، ما بیش از هر زمانی به آینده 
توجه کرده ایم. مسیر رشد ما همچنین 
شامل ایجاد مشارکت های جدید در 
پویاترین بازارها مانند جنوب غربی 
آسیا خواهد بود. در همین حین، نسل 
چهارم خانواده ما به مدیریت گروه 
پیوسته اند و نقش مهمی در ساختن 

آینده حتی بهتر خواهند داشت.

قـرن رنگـی - صـد سـالگی 
 COLOROBBIA
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اخبـار جهـان

پس از پروژه ای که در سال 2018 به 
  Poppi Clementino ،اتمام رسید
سفارش جدیدی از یورتبای برای کار 
روی سیستم های تولید همزمان آن  

دریافت کرد.
شرکت تولیدکننده معروف کاشی و 
 ،Yurtbay Seramik ،سرامیک ترکیه
همکاری خود در زمینه فناوری را با 
که   ،Poppi Clementino Spa

رجیو  منطقه  در  که  است  شرکتی 
امیلیا مستقر است و تخصص آن در 
و  بازیافت حرارت  زمینه روش های 

راندمان انرژی است، تجدید نمود. 
کمتر از 3 سال پس از نصب و تست 
گاز خروجی  حرارت  بازیافت  واحد 

توربین T60،و Poppi ماموریت پیدا 
کرد که پروژه دیگری را در کارخانه 
Yurtbay به انجام برساند که شامل 

اتصال واحد بازیابی 2018 به اسپری 
 Remas درایر 7000 لیتری جدید
تولید  واحد  اولین  بهینه سازی  و 
 ) cogeneration plant ( همزمان
بود که در سال 2002 نصب شده بود.

از    Poppi Clementino Spa

طریق کار سخت و تحقیقات مداوم 
روی فنــاوری های جدیــد، حـوزه 
و  داده  گسترش  را  خود  تخصصی 
اکنون در زمینه مدیریت و کنترل 
بازیابی حرارتی از خروجی  موتور و 
سیستم های تولید همزمان توربین 
گازی و هدایت حرارت بازیافت شده 
به سمت ماشین های دارای مصرف 
باالی انرژی که قادر به دریافت این 

انرژی هستند، تخصص دارد.
به  متعهد  شرکت  این  همچنین، 

تولید  جدید  سیستم های  طراحی 
تحلیل  و  تجزیه  انجام  و  همزمان 
دقیق با هدف بهینه سازی واحدهای 
به  می باشد.  موجود  همزمان  تولید 
دنبال انجام ممیزی انرژی در محل، 
جهت  را  پیشنهاداتی  شرکت  این 
بهینه سازی ارائه می کند تا از کارایی 
اساس  بر  مداوم،  اقتصادی  و  فنی 
نیازمنـدی های حرارتـی تجهیـزات 
بـه سیستم،  متصل  مصـرف کننده 

اطمینان حاصل نماید.
 ،Yurtbay درخصوص شرکت سرامیک
سیستم  فناوری  مـداوم  پیشـرفت 
هوشمند Poppi امکان اتصال موازی 
بازیافت  جدید  و  قدیم  واحدهای 
را فراهم نموده است که در  انرژی 
صورت خاموشی یکی از سیستم ها 
را  سیستم ها  بین  تعویض  قابلیت 

فراهم می کند.

در   Poppi Clementino

صرفه جویـی  و  بـاال  کارایـی 
 Yurtbay پـروژه ای جدید بـا
می کند همـکاری   Seramik

کامل  طرح  یک  با  جدید  کارخانه 
تدارک دیده شد. تجهیزات  جدید 
آن شامل آخرین نسل از پرس های 
ذخیره سازی  سامانه  یک  و   XXL

خودکار هستند.
پای  کردن  باز  حال  در   Sacmi

کاشی های  و  اسلب ها  به  الجزایر 
سایز بزرگ است. مدرک این ادعا، 
 LUXE Tile کارخانه  اخیر  افتتاح 
ساخت  برای   Sacmi فناوری  با 
کاشی های 900×900 و 600×600 
mm و قالب های نواری شکل با ابعاد 

 mm  200×900 و   600×1200
در هر دو بدنه قرمز و بدنه سفید 

لعاب دار.

 Technoceram که برند LUXE-Tile

)یک بازیگر پیشرو در صنعت سرامیک 
الجزایر( به آن تعلق دارد، متعلق به 
Khaled Delenda است )تصویر( 

و در منطقه Batna واقع شده است؛ 
یک قطب سرامیکی نوظهور که در 
کار یک دوجین  حال حاضر محل 

کارخانه جدید است.
از تهیه بدنه تا پخت، Sacmi در حال 
تأمین تمام دستگاه های اصلی برای 
شامل  این ها  است:  تولید  خط  دو 
آخرین نسل از یک آسیاب پیمانه ای 
است   MMC 092 مداوم  )مدوالر( 
که در کنار آن یک اسپری درایر با 
ظرفیت 18،000 لیتر در ساعت قرار 

دارد.
فراهم  حال  در   Sacmi همچنین 
 PH5000 XXL پرس  دو  کردِن 
می باشد که برای اندازه های متوسط 

تا بزرگ ایده آل هستند؛ این ها همراه 
با دو خشک کن افقی 5 ردیفه کار 
می کنند. تکمیل کننده این سفارش 
دو خط لعاب زنی، دو کوره پیشرفته 
کامل  ذخیره سازی  سامانه  یک  و 
 LGV با   Sacmi-Nuova Sima

)وسایل نقلیه هدایت شونده با لیزر( 
هستند.

LUXE Tile در حال فراهم آوردِن 

سامانه های پیشگامانه Sacmi است 
را  محیطی  زیست  زیان های  که 
محدود می کنند، مانند سامانه فیلتر 
 Sacmi-Eurofilter کردن کامل که
تدارک دیده است. افزون بر این ها، 
این خطوط به سامانه سایش خشک 

BMR مجهز شده اند.

 LUXE-Tile با  گذشته  در   Sacmi

همکاری نزدیک داشته است و دو خط 
 Technoceram را برای کارخانه های

آن ها تدارک دیده است. با این تغییر 
روند جدید به سمت سطوح با سایز 
بزرگ، این گروه ایتالیایی توجه خود 
را به بازار الجزایر تأیید می کند؛ بازاری 
آوردن  به دست  که دوباره در حال 
جایگاه خود در میان تولیدکنندگان 
بزرگ بین المللی در صنعت سرامیک 

است.

ــگاه ــاوری Sacmi، ن ــا فن ب
 LUXE Tile شرکت الجزایری

به اسلب های بـزرگ است 
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اخبـار جهـان

Tecna Next در حال گسترش فضای 

پلت  فرم اختصاص داده شده به طراحی 
با   Design Talks است.  سرامیک 
 ،Valentina Downey مصاحبه ای با
رئیس ADI Emilia Romagna در 

22 فوریه آغاز شد.
بخش جدیدی که تماماً به طراحی 
سرامیک اختصاص داده شده است، 
 Tecna چند روز پیش در پلت  فرم
 )www.tecnanext.com(و  Next

راه اندازی شد. این فضای جدید که 
از  دارد  نام   Tecna Next Design

طریق بررسی ها و تجزیه و تحلیل های 
توسط  شده  انجام  کامل  و  دقیق 
ایتالیا،  پیشرو  طراحی  شرکت های 
گرایش های سطح سرامیک را مورد 

بررسی قرار می دهد.
ارائـه دهنـده  جدیـد  بخـش  ایـن 
Timeless Surfaces نیز می باشد، 

که ویترینی آنالین از رنگ ها و موادی 
 AzzoliniTinuper است که با اجرای
نخستین  از  و  شـده  سـازمان  دهی 
تا کنـون  اکتبـر گذشته اش  اجرای 
شده  ارائه  پلت  فرم  این  روی  بـر 
 Italian Design همچنین  است؛ 
Surfaces یک فضای پویا است که به 

صورت اتاق فکری از خالقیت تجسم 

 mood یافته است و در بر دارنـده
ترکیب بندی(،  )بوم های  ها   board

جلسات و گفتگوهایی درباره تازه ترین 
در  فنی  و  زیبایی شناختی  تحوالت 
است. شـرکت های  زمینـه سطـوح 
 Digital :مشارکت کننده عبارتند از

Design، و Ego Design، و وInkside،و و

و   Tecnografica و  ،Stylgraph

.TosiLab

 Materiali که توسط Design Talks

 Surfaces International و Casa

 Tecna Next Design برای بخش
شـامل  اسـت،  شـده  سـازمان دهی 
مجموعه ای از مصاحبه ها با طراحان 
و معماران بین المللی خواهد بود که 

عمیق سناریوهای  تحلیل  و  تجزیه 
فعلی و آینده در دنیای طراحی سطح 
را ارائه می دهند. این ابتکار از دوشنبه 
22 فوریه ساعت 10:30 صبح  )زمان 
پخش  مصاحبه  با  مرکزی(  اروپای 
 Valentina بـا   Zoom مسـتقیم 
 ADI Emilia رئیس   Downey

Romagna که طراح محصول و طراح 

راهبردی است، آغاز شد.
انجام  ایتالیایی  زبان  به  مصاحبه 
فوریـه   23 سـه شنبه  در  و  شـده 
اروپای  )زمان  صبح   10:30 ساعت 
مرکـزی( به انگلیسی تکرار گردید. 
در سایت  متعاقباً  ضبط مصاحبه ها 

tecnanext.com  انتشار می یابد.

 Tecna Next Design

راه انـدازی شـد

Monalisa که یک برند چینی پیشرو 

در صنعت و یک بازیگر اصلی در بازار 
اسلب سرامیکی بزرگ برای بیش از 
10 سال است، که به لطف جدیدترین 
اسلب سـرامیکی  فنـاوری سـاخت 
Sacmi، یک اسلب رکوردشکن تولید 

کرده است.
ژانویـه  در 27  رسـمی  اعالن  ایـن 
2021 منتشر شد. این خبر را دفتر 
در   ،Xiqiao در  شـرکت  مرکـزی 
منطقه Guangdong منتشر کرد؛ 
پس از آن که نخستین اسلب )اندازه 
یک  که  متر   1.8×6.1 خیره کننده 
 Sacmi رکورد جهانی است( از خط 
+Continua خارج شد که تنها چند 

روز پیش از آن شروع به کار کرده بود.
را   PCR 2180 جدیـد،  خـط  ایـن 
بـر دارد کـه آخریـن مـدل در   در 
خانواده +Sacmi Continua است، 
جهانی  وضع کننـده  که  خانواده ای 
استانـدارد بـرای تولیـد اسلب هـای 

فـرعی  سایـزهـای  و  ســرامیکی 
کوچک تر از آن ها است. از آن جا که 
این راه حل جدید برای فراهم آوردِن 
تطبیق  پذیرِی بهینه در هنگام کنترل 
سایز و ضخامت برای مشتری طراحی 
شده است، مجموعه فراگیری از مزایا 
را عرضه می کند. یک ویژگی اصلی 
این مدل جدید، افزایش عرض تسمه 
است   )compactor( متراکم کننده 
که امکان تولید اسلب هایی به عرض 
1800 میلی متر، با طول و ضخامت 
متغیر را فراهم می سازد )ضخامت در 

بازه 3 تا 20 میلی متر تغییر می کند(.
همچنین PCR 2180 که پُر بازده ترین 
)تا 21،500  تا کنون  متراکم کننده 
متـرمربع در روز( اسـت، بـه خاطـر 
تنظیمات خودکار و کاربرپسند بودِن 
بسیار باال سرآمد است که در زمان های 
رکورد شکِن نصب و راه اندازی به اثبات 
رسیده است. در واقع، نخستین اسلب 
بلنـد )maxi-slab( اسـت که تنـها 
چند روز پس از نخستین تولید های 

آزمایشی از کوره خارج شد.
یکپارچه سازی  و  تنظیمات خودکار 
با واحد برش TPV به معنای حداکثر 
انعطاف  پذیری تولید است که امکان 

ایجاد محصوالتی با ارزش افزوده باال 
through-( با افکت های تمام بدنه

the-body( را برای مشتری فراهم 

می کند: همه این ها به لطف خطی 
از  پـس  امکاناتی  کـه شـامل  است 
متراکم کننده می باشد؛ سامانه نوآورانه 
Sacmi MDX برای کنترل بی وقفه 

دانسیته و ضخامت اسلب می باشد که 
نتیجه آن حداکثر کیفیت، حداکثر 

تکرارپذیری فرآیند می باشد.
این تازه ترین کارخانه اسلب استون ور 
با کارایی باال، بخشی از پروژه اصلی 
طرح  یک  است؛   Monalisa 2020

سرمایه گذاری بلندپروازانه که هدف 
از آن تقویت نقش مشتری به عنوان 
از پیشگامان نوآوری در چین  یکی 

است.
در واقع، این شرکت نمی تواند رضایتی 
 Continua+ از  ایــن  از  بیش تــر 
داشته باشد، »یک فناوری که مفهوم 
پـرس کاری را متحـول می کنـد تـا 
فرصت های سفارشی سازی بی سابقه ای 
را فراهم سازد«. بنابراین، نه تنها یک 
اسلب با سایز رکورد دار است، بلکه 
اسلبی است که »فناوری، سازگاری و 

زیبایی شناسی را نیز در بر می گیرد«.
 SACMI Nanhai پشتیبانی نزدیک از
کـه مرکـزی بـرای همـه خـدمات 
کمک رسانی SACMI پیش از فروش، 
در حین فروش و پس از فروش در 
سراسر چین است، نقشی اساسی در 

تکمیل این سفارش ایفا کرد.

تولیــد بــرای   Monalisa

بزرگ ترین اسـلب سـرامیکی 
جهـان بـا SACMI همکاری 

می کنـد
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قرار   Taeyoung سرامیکی  شرکت 
)سورت(  درجه بندی  خط  دو  است 
سـامانه  بـه  مجهــز   Compacta

پالت چیِن Falcon Millennium و 
Multigecko را نصب کند.

در کره جنوبی که یک کشور پیشرفته 
از لحاظ فناوری است و از ربات ها و 
خودکارسازِی )اتوماسیون( صنعتی به 
طور گسترده استفاده می کند، فناوری 
انتهای خط System Ceramics در 

حال گسترش است. 
شرکت سرامیکی Taeyoung که به 
عنوان تولیدکننده پیشرو محصوالت 
بـرای پـروژه هـای بـزرگ شناخـته 

 System فنـاوری های شـده است، 
Ceramics را برای مرحلـه انتهای 

خط در کارخانـه فوق مـدرن خود 
انتخاب کرده است؛ جایی که دو خط 
یک  بـا   Compacta درجه بنـدی 
پالت چیِن Falcon Millennium و 
سامانه Multigecko نصب خواهند 

شد.
و   Multigecko و  ،Compacta

سامانه های   Falcon Millennium

خودکار پیشرفته ای هستند که یک 
باال  کارایی  با  مکاترونیکی  رویکرد 
را به مرحله مهم انتهای خط فرآیند 

تولید سرامیک می آورند. 
به طـور خـاص، خط درجـه بنـدی 
مرتـب  را  کاشـی هـا   Compacta

می کند و آن ها را روی دو طرف روی 
هم قرار می دهد و از حداکثر کارایی 

حاصل  اطمینان  بی صدا  عملکرد  و 
می کند. سـاختار باز سـامانه امکان 
مشـاهده آنـی رده های درجه بنـدی 
شده را فراهم می کند. چرخه عملکرد، 
حداکثر دقت در جابجایی را تضمین 
می نماید و اجازه می دهد تا کاشی ها 
بدون ضربه خوردن و ساییده شدن 
به یکدیگـر روی هم چیـده شوند. 

بـه  پنـل کنتـرل مجهـز  از طریق 
تغییر سایز   ،Copilot PC صنعتی 

می تواند به سرعت و به راحتی انجام 
شود. 

که  این  مهم  بسیار  ولی  آخر  نکته 
یک  بـا  مقایسـه  در   Compacta

دستگاه درجه بندی معمولی در فضا 
نیز صرفه جویی می کند.

   System Ceramics فناوری
در کـره جنوبـی مـورد پذیرش

قـرار می گیرد

 )ACIMAC مدرسه آموزشی( SBS

 Focus Ceramica دوره آموزشی
2021 را سازمان دهی کرد که قرار 

به   2021 آوریل  تا  ژانویه  از  است 
و  برگزار شود  آنالین  کاماًل  صورت 
طیف وسیعی از موضوعات از سایش 
خشک  شکل دهی،  تا  بدنه  تهیه  و 
تزئین،  و  لعاب زنی  پخت،  و  کردن 
آنالیــز عیـوب، کنتـرل کیفیـت و 
استانداردهای بین المللی را پوشش 

خواهد داد.
در دوره قبلی که در 2018/2019 
برگزار شد، بیش از 200 مدیر تولید، 
کیفیت، سرویس و تعمیر و نگهداری 
و  واحـدها  رؤسـای  تکنسین ها،  و 
تکنسین هـای تحقیـق و توسـعه و 

آزمایشگاه شاغل در صنعت سرامیک 
ایتالیا شرکت کرده بودند. بر اساس 
نظر  در  با  جدید  دوره  تجربه،  این 
گرفتن پیشنهادات و درخواست های 
شامل  و  است  شده  طراحی  ویژه 
بخش هایی با تمرکز ویژه است که 
به تولید و کنترل کیفیت کاشی ها 
اختصاص  بزرگ  اسلب های سایز  و 

داده شده است.
Focus Ceramica 2021 متشکل 

که  است  آموزشی  پودمان  هفت  از 
و  است  ساعت  کدام حدود 60  هر 
دانشگاه  از  سخنرانانی  همکاری  با 
و   Reggio Emilia و   Modena

ایـن  در  پیشـرو  شـرکت  چندیـن 
اسـت:  شـده  سـازمان دهـی  بخش 
 Sacmi، ICF Welko ،LB Officine

 Meccaniche، SITI B&T، System

 Ceramics، Gabbrielli، Modena

 Centro Prove، Eurofilter، Gape

.Esmalglass Itaca و Due

دوره های پیش رو:
• شکل دهی کاشی های سرامیکی و 

اسلب های بزرگ )26، 28 ژانویه(
• خشک کردن و پخت کاشی های 
سرامیکی و اسلب های بزرگ )16، 

18، 23 فوریه(
• لعاب زنی و تزئین اسلب های بزرگ: 
اِعماِل دیجیتالی لعاب ها / انگوب های 
تَـر و خشک، جوهـرها و گریت ها 

)ذرات ساینده( )2، 4 مارس(

• تجزیه و تحلیل عیوب کاشی های 
سرامیکی: لعاب زنی، تزئین، خشک 

کردن، پخت )16، 18 مارس(
محصول:  و  فرآیند  بررسی های   •
نحـوه  آن ها،  انجام  نحـوه  و  زمـان 

مدیریت آن ها )30 مارس، 1 آپریل(
• اسـتانداردهـای فنـی بیـن المللی 
برای کاشی های سرامیکی )13، 15 

آوریل(

دوره آموزشی SBS برای مدیران   
مهندسین صنعت سرامیک تحت

 Focus Ceramica عنـوان
2021

شرکت آرتا سرامیک پارس نماینده ACIMAC  و بخش آموزش SBS در ایران
 ceo@artatrading.ir         موبایل: 09123249893

شرکت آرتا سرامیک پارس نماینده ACIMAC  و بخش آموزش SBS در ایران
 ceo@artatrading.ir         موبایل: 09123249893
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تأثیر مداوم همه گیری، برگزارکنندگاِن 
مجبور  را  اسپانیایی  نمایشگاه  این 
کرده است تا این رویداد را لغو کنند؛ 
رویدادی که مجدداً از 7 تا 11 فوریه 

2022 برنامه ریزی خواهد شد.
برگزارکنندگان Cevisama در والِنسیا 
بپذیرند  تا  شدند  مجبور  سرانجام 
که تأثیرات مداوم همه گیری، تضمین 
کردِن حضور ضرورِی بازدیدکنندگان 
تجاری  فرصت های  و  بین المللی 
متعاقب آن را برای نمایش دهندگان 
جلسه  در  ساخت.  خواهد  ناممکن 
20 ژانویه، کمیته برگزاری نمایشگاه 
لوازم  سرامیکی،  کاشی  بین المللی 

حمام و سنگ طبیعی، لغو نمایشگاه 
می  ماه   24 به  قباًل  که  را   2021
منتقل شده بود، اعالم کرد. اکنون 
این رویداد مجدداً برای 7-11 فوریه 

2022 برنامه ریزی شده است.
نمایندگان انجمن های تجاری در این 
کمیته به جای اکثریت شرکت های 
عضـو خودشــان سـخن گفتنــد و 
استدالل کردنـد که بحران بهداشتی 
محدودیت های  به  توجه  با  ادامه دار 
جابجایی که مانع از مشارکت بسیاری 
از خریداران بین المللی خواهد شد، 
در  را   Cevisama 2021 موفقیت 

معرض خطر قرار خواهد داد.
 Cevisama مدیر Carmen Álvarez

تأییـد کـرد: »همه گیـری جهانی با 

سرعت نگران کننده ای همچنان در 
حال گسترش است. بنابراین اگر چه 
ما قباًل به شدت روی برگزاری رویداد 
ماه می در حال کار بودیم، اما چاره ای 
 Manuel ».جز لغو کردِن آن نداریم
 Rubert رئـیس Cevisama افزود:

»این یک تصمیم دشوار اما ضروری 
بود، زیرا با در نظر گرفتِن فرصت های 
کاهش یافتـه بـرای انجام تجـارت، 
غیــر ممکن خواهـد بـود کـه بــه 
غرفــه داران مان تضمیـن بازگشـت 

کافی سرمایه گذاری شان را بدهیم.«

Cevisama 2021 لغو می شود   

اخبـار جهـان

از  جدیــدی  خط   Italcer گـروه 
 Tonino کاشی هـای کف و دیواری
 Lamborghini Luxury  Surfaces

را تولید خواهد کرد.
Tonino Lamborghini یک برنـد 

لوکس  پروژه های  و  جانبی  لوازم  از 
یک   Italcer و  مستغالت  و  امالک 
و  ایتالیایی  سرامیک  طراحی  قطب 
لوازم مرغوب حمام، توافق نامه ای را 
برای مجموعه جدیدی از کاشی های 
 Tonino برنـد  نام  با  دیـوار  و  کف 
 Lamborghini Luxury  Surfaces

امضاء کرده اند.
پیشرفته  فناوری  جدید،  خط  این 
Italcer را با طراحی نمادین ایتالیایِی 

برند مستقر در Bologna که توسط 
 Lamborghini خـانــواده  وارث 
 Ferruccio پایه گذاری شد و اکنون
Lamborghini هدایت آن را بر عهده 

دارد، در هم می آمیزد.
 Tonino مجمــوعــــه جدیـــــد
 Lamborghini Luxury Surfaces

توسط La Fabbrica، یک شرکت از 
 Castel که در1994 در Italcer گروه
Bolognese و)RA( تأسیس گردید، 

خواهد شد.  عرضه  بازار  به  و  تولید 
این مجموعه در نیمه نخست 2021 
راه اندازی خواهد شد و تقاضای بازار 
برای سایزهای کاشی مدرن را برآورده 

خواهد ساخت.
محصوالت  جدیِد  خط  همچنین 
مشتریـان  اساســاً  سـرامیکی کـه 
بین المللی شــامل فروشـگاه هــای 
منتـخب و پــروژه های قــراردادی 
را مد نظــر قــرار داده اسـت، در 
 Tonino Lamborghini پروژه های
Hospitality در برزیل، چین و سایر 

مکان های بیـن المللی که این برنـد 
و  امالک  پروژه های  انجام  حال  در 
مستغالت است، استفاده خواهد شد.

گروه Italcer مالک برندهای باسابقه 

 Devon ایتالیایی ماننـد سـرامیک 
 La حمــام(،  )لـــوازم   & Devon

 Fabbrica، AVA، Elios، Rondine،
Bottega و Cedir، در حال حاضر 

ششمین شـرکت بـزرگ ایتالیــایی 
در بخش کاشی سـرامیکی است که 
میلیون  از 15  بیش  می رود  انتظار 
متر مربع در سال 2021 تولید نماید. 
587 کارمند دارد و با بیش از 3،000 
کار  جهان  سراسر  در  کننده  توزیع 
می کند. این گروه متعلق به صندوق 
 Mandarin Capital سهام خصوصی

 Graziano و  اســت   Partners II

Verdi راهبری آن را بر عهده دارد. 

هـدف آن دستیابی بـه درآمد 300 
 70  EBITDA و  یــورویی  میلیون 

میلیون یورویی تا 2024 است.
در سال های اخیر Italcer بیش از 25 
 Industry میلیون یورو در فناوری های
4.0 سرمایه گذاری کرده است و در نظر 

دارد تا سرمایه گذاری های ساالنه 10 
میلیون یورویی دیگری در طول دوره 

سه ساله 2023-2021 انجام دهد.

و     Italcer بیـن  توافق نامـه 
 Tonino Lamborghini

Ferruccio Lamborghini در چپ و Graziano Verdi در راست
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UMS، پیشرو در تدارکات استخراج، 

آفریقای  در  معدن کاری  و  انتقال 
 Alteo غربی، در هشتم ژانویه تملک
- تولیدکننده فرانسوی آلومیناهای 
 Alteo ویژه - را اعالم کرد. این تملک
را قادر خواهد ساخت تا موقعیت مالی 
خود را تقویت کند، توسعه بیشتـری 

را در نظـر داشـته باشـد و جـایگاه 
پیشتـازی جهانـی را در بلنـد مدت 

تضمین کند.
باتجربه،  صنعتی  گروه  یک   UMS

اجتماعی  مسئولیت  دارای  و  سالم 
است. پروژه صنعتی مرتبط با تملک 
در  شرکت  بهترین  توسعه   ،Alteo

تولیـد  ظرفیت  افزایش  خـود،  رده 
باال،  افـزوده  ارزش  بـا  محصـوالت 
توسعه سبد کاالی مشتری و تقویت 

توانمندی های تحقیق و توسعه خود 
را امکان پذیر خواهد کرد.

 UMS مدیر   Alain Moscatello

گفت: »با حمایت همه سهام داران، 
ما مصمم هستیم تا Alteo را به یک 
آلومیناهای ویژه  شرکت پیشرو در 
تبدیل کنیم. ما قویاً متعهد هستیم 
تکمیل  را  راهبردی  پروژه  این  تا 
کنیم که ابزار الزم را برای اطمینان 
از توسعه پایدار و دوست دارِ محیط 

زیست به Alteo می دهد.«
Alteo با پشتوانه تجربه 125 ساله 

در صنعت آلومینا، تأمین کننده بیش 
از 1،000 کارخانه مختلف در سراسر 
جهان از جمله تولیدکنندگان بزرگ 

سرامیک و دیرگداز دنیا است.

   Alteo UMS مالـک  گـروه 
می شــود

در  جدیدی  کارخانه  گذشته  پاییز 
راه اندازی شد که  برزیل   ،Tijucas

سایز  تا  اسلب هایی  تا  است  قادر 
mm 3600×1800 را تولید کند. به 

مجموعه های  از  رونمایی  مناسبت 
جدید، یک رویداد بزرگ دیجیتالی 

در 14 اکتبر برگزار شد.
Portobello که یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان کاشی سرامیکی برزیل 
 Tijucas( در  گذشته  پاییز  است، 
Santa Catarina( تولید جدید اسلب 

خود را آغاز کرد. قلب کارخانه، خط 
 Continua+ PCR 3000 جدید 
است که قادر به تولید اسلب هایی 
 ،1800×3600 mm در سایزهای تا

با  و  یا زیـاد  بـا ضخـامت های کم 
سطوح صاف یا بافت دار و مستقیماً 

در پرس است. 
شده  دیده  تدارک  جانبی  لوازم 
 MDX شامل دستگاه Sacmi توسط
3000 برای کنترل مداوم دانسیته، 

یک خشک کن 7 ردیفه E7P و پس 
از فشارنده، یک واحد تزئین 4 رنگ 
پودر  نشاندِن  برای   DDD 3000

خشک است.
 Projeto Lastras برای Portobello

خود که یک پروژه بلند پروازانه برای 

بـزرگ  پرسـالنی  اسلب های  ایجاد 
است که طراحی، عملکرد و پایداری 
زیست محیطی را در هم می آمیزد، 
کـه  برگزیـد  را   Continua+ خط 
بهره وری،  انعطاف پذیری،  خاطر  به 
سطوح پایین ضایعات، کاهش مصرف 
و همگام سازی دیجیتالِی کل مراحل 

فرآیند مشهور است.
رویداد  یک  اکتبر  در   Portobello

 Unlimited دیجیتالی بزرگ را با نام
سازماندهی کرد تا آغاز به کارِ کارخانه 
از  بازار  بگیرد و در  را جشن  جدید 

مجموعه های جدید با سایز فوق العاده 
نمایشگاه  این  کند.  رونمایی  بزرگ 
نام های بزرگی را در دنیای معماری 
گرد هم آورد تا فرصت های ارائه شده 
توسط اسلب های پرسالنی را به تصویر 
بکشد، فرآیند تولید را توصیف کند و 
 Portobello Shop جدید  مفهوم 
را بر پایه استفاده از این سطوح ارائه 

دهد. 
در این مراسم بیش از 5000 متخصص 
از دنیـای معمـاری، دکوراسیـون و 

طراحی حضور به هم رساندند.

Portobello کارخانه جدید   

تولید اسلب پرسالنی مجهز به 
 Sacmi Continua+ فناوری

را راه انـدازی می کند

 9.9 قرارداد  یک  اخیراً   SACMI

میلیون یورویی را برای توسعه کارخانه 
سرامیک Epicentr K، یک شرکت 
اوکراینی که در توزیع عمده و خرده 
و  مبلمان   ،DIY فروشی محصوالت 

اقالم خانگی فعالیت می کند، نهایی 
کرد.

توسط  که  صادراتی  پشتیبانی  وام 
 Epicentr شرکت  به   UniCredit

Ceramic Corporation اعطا شده 

و توسط SACE تضمین شده است، 
شرکت اوکراینی را قادر می سازد یک 
خط تولید جدید از Sacmi خریداری 
کرده و ظرفیت تولید کارخانه خود را 

در شهر Kalynivka از 6 به 9 میلیون 
مترمربع در سال افزایش دهد.

جدید  خط  شامل  عرضه  قرارداد 
+Continua برای تولید اسلب های 

همان  بود.  خواهد  سرامیکی  بزرگ 
 ،Sacmi Imola طور که توسط رئیس
است،  شده  اشاره  مونگاردی،  پائولو 
موفقیت این پروژه نمونه ای از توانایی 
ایتـالیا در کـار جمعـی و گـردآوری 

بهترین منابع صنعتی، نهادی و مالی 
خود است.

Epicentr اوکراینی  شرکت 
تولیـد سـایز  بـر   Ceramic
بزرگ اسـلب متمرکز می شـود
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Tecna Next, the exclusive social media 
platform is already a success

 ،Tecna Next موفقیت
در پلتفرم انحصـاری رسانه های اجتماعی خود!

Given that the Covid-19 pandemic has forced Tecnargilla to be postponed as a physical exhibition for a year (the show will be 
back in Rimini from 27 September to 1 October 2021), the organisers IEG Italian Exhibition Group and ACIMAC have turned 
their attention to the digital world. But rather than opting for a virtual trade fair with a time-limited duration, they decided 
to create the first real social network for the sector, which for 330 days a year will become the exclusive meeting point for 
ceramic industry professionals offering unique opportunities for new business and networking. Tecna Next is the first digital 
platform devoted to suppliers of technologies, materials and services for the ceramic and surfaces industry and aims to ca-
ter for the entire international community of Tecnargilla. Just like a social network, it is a constantly evolving platform featur-
ing new posts, videos, live webinars and chats with existing – and hopefully also future – customers. And indeed large num-
bers of customers have already signed up. Launched online on 26 October, Tecna Next continues to grow daily, attracting 
profiled new users including all the largest international ceramic companies. By the end of November, the platform had al-
ready clocked up close to 1,000 registered buyers and operators from around fifty countries (primarily Italy, Spain, Turkey, In-
dia, Germany, Brazil, Mexico, the United Arab Emirates, Algeria and the United States), along with 2,800 unique users, more 
than 40,000 page views and 42% of traffic from Italy and 58% from 72 foreign countries. 

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

Paolo Mongardi (Chairman of Acimac) Corrado Peraboni (CEO of  IEG)

همه گیری COVID-19 به ناگزیر مانع برگزاری نمایشگاه 
بزرگ تکنارجیال که هر یک سال در میان در ماه سپتامبر 
برگزار می شد، گردید و تاریخ برگزاری این رویداد مهم 
تجاری در ریمینی به 27 سپتامبر 2021 موکول شد. 
برگزاری  گروه  رویداد،  این  سامان دهندگان  عوض  در 

نمایشگاه های ایتالیا )IEG( و آچیماک توجه خود را به دنیای دیجیتال معطوف 
کردند و به جای یک نمایشگاه مجازی با مدت زمان محدود، آن ها اما قدم 
بلندتری برداشتند و تصمیم به برگزاری یک رویداد دائمی مجازی گرفتند. 
راه اندازی اولین شبکه اجتماعی واقعی برای بخش صنعت سرامیک که 330 
روز از سال فعالیت می کند، تصمیم حرفه ای برگزارکنندگان تکنارجیال است 
که خود محلی اختصاصی برای دیدار حرفه ای های این صنعت نیز محسوب 
می گردد و با پیشنهاد موقعیت های منحصر به  فرد برای کسب و کارهای جدید 
و افزایش تعامالت میان افراد فعال در این صنعت به رونق تولید و مصرف کاشی 

سرامیک در جهان کمک می کند. “Tecna Next” اولین 
این صنعت  تأمین کنندگان  به  متعلق  دیجیتال  پلتفرم 
و  مواد  نوآوری،  و  تکنولوژی  در حوزه  فعاالن  از جمله 
خدمات در بخش سرامیک و سطوح است و گردانندگان 
آن، با هدف گردآوری جامعه بین المللی دست به چنین 
اقدام مبتکرانه ای زدند. درست مانند یک شبکه اجتماعی، این پلتفرم دائما 
در حال تکامل است و شامل پست های جدید، فیلم ها، وبینارهای زنده و گپ 
با مشتریان فعلی - مشتریان آتی- است. و در واقع تعداد زیادی از مشتریان نیز 
قباًل ثبت نام کرده اند. Tecna Next که از 26 اکتبر به صورت آنالین راه اندازی 
شد، روزانه به رشد خود ادامه می دهد و کاربران جدیدی از جمله بزرگترین 
شرکت های بین المللی سرامیک را به خود جذب می کند. در پایان ماه نوامبر، 
سیستم عامل این نرم افزار تقریباً 1000 خریدار و اپراتور ثبت شده از حدود 
پنجاه کشور )در درجه اول ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، هند، آلمان، برزیل، مکزیک، 
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Mario Maggiani, Gian Paolo Crasta (Acimac’s general manager and vice general manager)

Luca Bazzani (CEO of System Ceramics) Paola Giacomini - Matteo Federici (General manager of Sacmi Tiles)

Barbara Franchini (CEO of FM) Paolo Lamberti (vice chariman of Acimac) - Gian Paolo Crasta

امارات متحده عربی، الجزایر و ایاالت متحده( را به خود اختصاص داده است. 
همراه با 2800 کاربر منحصر به فرد، بیش از 40،000 بازدید از صفحه که 42 % 

از ایتالیا و 58 % از 72 کشور خارجی در زمره این بازدیدکنندگان بودند. 
همچنین تعداد شرکت های تأمین کننده در صنعت سرامیک که در این سیستم 
حضور دارند نیز در حال افزایش است، به طوری که حدود سی پروفایل توسط 
 BMR، شرکت ها تاکنون بارگذاری شده اند که شامل شرکت های پیشرو مانند
 Breton، Colorobbia، Cosmec، Digital Design، Esmalglass-Itaca،

 FM، Gape Due، I-Tech، Inkside، Inter Ser، Italdiamant، Mectiles،
 Metaltecnica، Peak International-Dellas Group، Sacmi، System

و   Ceramics، Stylgraph، Surfaces Group، Tecnografica، Tosilab

Unilin می باشد. 

CWW و Tecna Next وبینارهای
و  Ceramic World Web از  مطالبی  میزبان  کنون  تا   Tecna Next 
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سرامیک های ایمن: سطوح ضد باکتریژانویه:

توسعه در بخش عملیات سطحیفوریه: 

کارخانه دیجیتال 1: از پشتیبانی از راه دور تا آزمایش و راه اندازی از راه دورمارس:

کارخانه دیجیتال 2: سطوح سرامیکی  100%  دیجیتالمارس:

کارخانه دیجیتال 3: تدارکات فزاینده هوشمندآپریل:

پایداری 1: فناوری ها و فرآیندهای سبز در سرامیک ها ممکن استآپریل:

پایداری 2: صرفه جویی در انرژیمه:

 نوآوری های فنی برای تولید محصوالت بهداشتیژوئن: 

مواد اولیه جدید برای محصوالت نوآورانه سرامیکیژوئن: 

آینده آماده سازی بدنهجوالی:

نوآوری های فنی برای تولید آجر و کاشی سقفجوالی:
IN COLLABORATION WITH WITH THE SUPPORT OFORGANIZED BY

Rimini Exhibition Centre – Italy

tecnargilla.it

27.9.2021 - 1.10.2021

عنوان  با  وبینارها  از  ای  مجموعه  با  همراه   ،Ceramic World Review

»سرامیک: قدم بعدی کدام است؟« بوده است.
همچنین وبینار افتتاحیه با عنوان، »سرامیک: بعدی چیست؟چشم اندازها 
و فرصت ها برای سرامیک های آینده«، پخش مستقیم در 2 و 4 دسامبر دردو 
از  پیوند  و 572  تقریباً 1000 شرکت کننده  با  انگلیسی،  و  ایتالیایی  نسخه 
انتظارات فراتر رفت. سخنرانان مهمان در این مراسم Luca Bazzani )مدیر 
عامل شرکت System Ceramics( و Matteo Federici )مدیرکل بخش 
کاشی های Sacmi( بودند که در مورد سناریوی فعلی در صنعت سرامیک و 
فناوری های  از جمله  این بخش،  آینده  توسعه  برای  راهنمایی  اصلی  عوامل 
 Barbara کردند.  صحبت  بیشتر  پایداری  و  مواد  شدن،  دیجیتالی  جدید، 
Franchini )مدیرعامل FM( نیز که آخرین حق ثبت اختراع شرکت خود، 

تولید  بخش های  در  هوا  فیلتراسیون  و  استخراج  برای  ابتکاری  راه حل  یک 
طراحی شده برای از بین بردن گرد و غبار، باکتری ها و ویروس ها، از جمله 
این وبینار توسط مدیریت عالی   . ارائه داد  را  ویروس کرونا، سخنرانی خود 

 Tecna اهداف  ایتالیا،  نمایشگاه های  گروه  ادامه  در  و  معرفی شد   Acimac

 Paoloو ،Acimac را توضیح دادند این رویداد با سخنرانی نایب رئیس Next

Lamberti، که اقدامات ابتدایی پلتفرم مربوط به طراحی سرامیک را انجام داد، 

 به پایان رسید. اگر اولین وبینار زنده را از دست دادید، می توانید آن را در صفحه
مشاهده   tecnanext.com بستر  در  یا   VIDEO CeramicWorldWeb.it

کنید. 
این اولین رویداد دیجیتالی با حدود دوازده وبینار فنی از ژانویه تا ژوئیه به دنبال 
موضوعات مهم در تولید سرامیک خواهد شد: از سطوح ضد باکتری گرفته 
تا آخرین تحوالت در زمینه چاپ دیجیتال، لعاب و همچنین تمرکز بر روی 
پیشرفت کارخانه ها گرفته تا نوآوری در فرآیندهای سبز، از فناوری های تولید 
ظروف بهداشتی و آجر گرفته تا مواد اولیه جدید برای ابتکاری ترین محصوالت 

در محتویات این رویداد دائمی مجازی گنجانده می شود. 
در اینجا برنامه رویدادها را مشاهده می کنید. گوش به زنگ باشید!

×  
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IN COLLABORATION WITH WITH THE SUPPORT OFORGANIZED BY

Rimini Exhibition Centre – Italy

tecnargilla.it

27.9.2021 - 1.10.2021



گزيده دنيای سراميک1399/46    28

ABK Group loves shopping

اشاره:
گروه ABK، یکی از تولیدکنندگان برجسته در صنعت سرامیک ایتالیا و 
بخش بین المللی، اخیراً دو خرید عمده خود، به عنوان بخشی از استراتژی 
کارها در  نمونه  تنوع  و  تولید گروه  افزایش ظرفیت  با هدف  و   M&A

بخش های جدید را اعالم کرده است. در تاریخ 29 اکتبر، گروه مستقر در 
 Ceramiche Gardenia از خرید سرمایه کامل سهام Finale Emilia

Orchidea، یک شرکت ایتالیایی که مدت ها پیش تأسیس شده بود و 

 Gardenia در سال 2019 بیش از 38 میلیون یورو با نام های تجاری
Orchidea و Versace Ceramics گردش مالی ایجاد کرد، خبر داد. به 

 Arbe دنبال آن در 12 نوامبر با اکتساب 49% از سهام شرکت اسپانیایی
Stolanic، یک شرکت متخصص در تولید میزهای آشپزخانه و صاحب 

اختراعات ثبت شده برای سیستم های نوآورانه اجاق های القایی مخفی، 
موقعیت خود را در این صنعت تثبیت کرد، ما در مورد این دو خرید با 

رئیس گروه ABK، و Roberto Fabbri گفتگو کردیم.

 ABK با وجود دوره دشواری که اقتصاد جهانی با آن روبرو است، گروه :CWR

 ،Gardenia Orchidea با فعالیت هایی مهم و استراتژیک مانند خریداری
سرعت رشد خود را افزایش می دهد. در این مورد بگویید.

در   Ceramiche Gardenia Orchidea گروه   :ROBERTO FABBRI

سال 1961 تأسیس شد و در طول تقریباً 60 سال سابقه خود نقشی حیاتی در 
انتقال سبک و کیفیت سرامیک های ایتالیایی به بیش از 100 کشور در سراسر 
جهان داشته است. برای بیش از 20 سال، این شرکت وظیفه توزیع محصوالت 
خطوط منحصربه فرد Versace Ceramics، کاشی دیواری و مجموعه های 
لوکس چینی بهداشتی را به خوبی انجام داده است و توانسته است، سبک 
متمایز Versace را در معرض نمایش بگذارد. بنابراین این خرید به ما امکان 
می دهد تا حضور خود را در بخش سرامیک های رده باال افزایش دهیم، چرا که 
در حال حاضر با نام های تجاری ABK و، Flaviker و Ariana و نام های تجاری 

جدید ABKSTONE و Materia با ضخامت 12 میلی متر، 20 میلی متر و 30 
میلی متر در این بازار حضور داریم، تولید اسلب های بزرگ، همچنین ما را به 
عنوان یکی از برترین ها در بخش لوکس صنعت سرامیک معرفی می کند و 
بخشی از یک استراتژی با توسعه گسترده تر است که شامل سرمایه گذاری در 

فناوری و نوآوری با هدف تقویت رهبری ما در این بخش می گردد.
خرید  و  هستید  مبلمان  بخش  در  توسعه  پی  در  همچنین  شما   :CWR

 Arbe گویای این واقعیت است. لطفًا کمی درباره Arbe Stolanic سهام
Stolanic و چگونگی شکل گیری این همکاری جدید بگویید؟

و  اسپانیا  والنسیا،  در  مستقر  شرکت  یک   Arbe Stolanicو  :R. FABBRI

متخصص در تولید کانترهای آشپزخانه و حمام است. به طور خاص، چندین 
 Cooking Surface( اختراع ثبت شده در حوزه سطوح مناسب برای پخت و پز
Prime( دارد، که در واقع این سیستم اجاق القایی مخفی ابتکاری با کمک 

 Cooking Surface ،ساخته می شود Materia و ABKSTONE اسلب های
Prime همچنین جایزه بهترین نوآوری در بخش را در جشنواره آشپزخانه 

SADECC 2019 در پاریس به دست آورد. در عمل، این یک سیستم پخت و پز 

القایی نامرئی است که مستقیماً در زیر تخته هایی با ضخامت 20 میلی متر نصب 
شده است و نیازی به انجام عملیات ماشینکاری بیشتر نیست، بنابراین فضای 
آشپزخانه را بهینه می کند و در حالی که امکان عملکرد و خالقیت نامحدود را 
فراهم می کند، کل آشپزخانه را به یک فضای کار تبدیل می کند. آخرین نسخه، 
Cooking 3.0، زمان پخت را نسبت به سیستم های سنتی کاهش می دهد و 

مصرف انرژی را بهینه می کند.
همان طور که می گفتید، کسب سهام و کرسی ABK Group در هیأت مدیره 
Arbe Stolanic یک استراتژی برد-برد برای تسریع در گسترش بین المللی ما 

در بخش مبلمان است. ما شریک ایده آل برای بازاریابی این محصول منحصر به 
فرد، متنوع و بسیار بادوام را پیدا کرده ایم که مطمئناً هم در آینده به آشپزخانه 

تبدیل خواهد شد.
CWR: آیا در آینده، این سیستم توسط شما بازاریابی خواهد شد؟

گروه ABK عاشق خرید است!

ABK Group, one of the leading players in the Italian and international ceramic industry, recently announced two major ac-
quisitions as part of an M&A strategy aimed at increasing the group’s production capacity and diversifying its portfolio in-
to new segments. 
On 29 October the Finale Emilia-based group announced the purchase of the complete share capital of Ceramiche Garde-
nia Orchidea, a long-established Italian company that generated a turnover of over 38 million euros in 2019 under the Gar-
denia Orchidea and Versace Ceramics brands. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it
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Roberto Fabbri

جدید  تجاری  نام  با   Arbe Stolanic توسط  سیستم  این   :R. FABBRI

Cooking Surface Prime در اسپانیا، پرتغال و فرانسه به فروش می رسد و 

به طور انحصاری با نام های تجاری ABKSTONE و Materia ما در بقیه جهان 
توزیع می شود.

CWR: گروه ABK از سال 2013 به سرعت در حال رشد است. آیا با توجه به 

سال دشواری که برای همه وجود داشته است، انتظار می رود این سرعت رشد 
را نیز در سال 2020 حفظ کند؟

R. FABBRI: راستش را بخواهید، در سال 2020 نیز شتاب در رشد را مشاهده 

خواهیم کرد. ما انتظار داریم در سال جاری گردش مالی معادل 150 میلیون 
یورو داشته باشیم که در مقایسه با 111 میلیون یورو سال 2019 حدود %35 
افزایش خواهد داشت. این امر نقطه اوج سفری است که آغاز کردیم و تالش 

کرده ایم تا در خط مقدم طراحی و نوآوری های فناوری حضور داشته باشیم.
CWR: به عبارت دیگر، شما در حال بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری های 

گسترده اخیر به ویژه در زمینه اسلب های بزرگ هستید که قباًل به آن اشاره 
کردید .

R. FABBRI: درست است. به طور خاص یکی از دو تأسیسات تولیدی ما در 

Solignano Nuovo )مودنا(، بدون شک یکی از پیشرفته ترین و انقالبی ترین 

کارخانه ها برای تولید اسلب های بزرگ ساخته شده است. ما حدود 40 میلیون 
یورو در این پروژه سرمایه گذاری کردیم که در تابستان 2019 به پایان رسید و 
منجر به راه اندازی نام تجاری جدید ABKSTONE در اوایل سال 2020 شد. 
در این کارخانه ما همچنین یک پروژه تحقیقاتی با همکاری Sacmi و با بودجه 
وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا با هدف توسعه صفحات مرمر سرامیکی رگه دار 

بسیار ضخیم با بهره گیری از چاپ دیجیتال انجام دادیم.
قابلیت  با  خشک  و  مرطوب  اولیه  مواد  مخلوط  برای  سیلو   100 از  بیش 
انعطاف پذیری باال انتخاب شده، خط تولید می تواند تعداد نامحدودی از بدنه های 
رنگی را کنترل کند، خط Continua PCR 3000 مجهز به غلتک های جدید 
و پیشرفته برای بهبود تراکم اسلب هایی با اندازه بزرگ با ضخامت حداکثر 30 
میلی متر می باشد. آخرین نسل از چاپگر دیجیتال نیز وضوح تصویری بسیار 
باالیی را تضمین می کند. برای اطمینان از باالترین کیفیت در اسلب ها، ما 
همچنین از اسکنر تراکم اشعه ایکس برای کنترل اندازه دانه پویا و خشک کن 
جدید در 7 سطح برای بهبود رطوبت استفاده می کنیم. کوره نیز قابل توجه است 
و با طول 185 متر یکی از بزرگترین ها در ایتالیا است.                 ×

مصـاحبـــه
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مهنـــد ویبـــره تولید کننـــده انواع الـــک ویبره های 
یک طبقـــه و چنـــد طبقه مناســـب الک کـــردن لعاب 

،دوغـــاب ، ســـرامیک، خاک و مـــواد معدنی و... 
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)www.tileiran.co( گفت وگو با ناصر یعقوب زاده مدیر مجموعه وبسایت کاشیران

اشاره:
ارتباطات تجاری در دنیای امروزه با وجود بستر اینترنت، که دنیا را به یک 
دهکده کوچک جهانی تبدیل کرده است، با سرعت در حال تغییر است، این 
تغییرات با ایجاد بیماری همه گیر COVID-19  نیز بیش از پیش سرعت گرفته 
است. بیشترین تأثیر در خرید و فروش های آنالین بوده است که به راحتی و با 
کمترین هزینه و تبلیغات ممکن، در زندگی مردم نهادینه شده است و خواهان 
زیادی دارد. این روش خرید صرفه جویی در وقت و هزینه فرصت زمان را برای 
مشتریان به ارمغان می آورد. در این میان بسترهای فروش آنالینی که اطالعات 
ارائه دهند برای مشتری جذاب تر است و  دقیق تر و قیمت های رقابتی تری 
خریداران بیشتری را خواهد داشت. در صنعت محصوالت ساختمانی نیز به 
تازگی این نوع روش خرید مرسوم شده است و ما رد پایش را در صنعت کاشی و 
سرامیک نیز مشاهده کرده ایم. از این رو برآن شدیم که با جناب آقای مهندس 
ناصر یعقوب زاده مدیر مجموعه وبسایت کاشیران )www.tileiran.co(، که 
اولین سایت خرید و فروش محصوالت کاشی و سرامیک به صورت آنالین در 

ایران است، به گفت و گو بنشینیم.

دنیای سرامیک: لطفا از تجارب حرفه ای خود برایمان بگویید و این که ایده 
وبسایت کاشیران از کجا شروع شد؟

ناصر یعقوب زاده: 30 سال قبل مدیر مالی یک شرکت تولیدی بزرگ بودم و 
چون حجم اطالعات و داده ها بسیار زیاد بود ناگزیر شدم سیستم های مالی و 
انبار را کامپیوتری کنم. توجه بفرماییدکه سال 1370 شعب هیچ یک از بانک ها 
کامپیوتری نبودند. همچنین تجربه پخش کاشی به مدت 20 سال در سطح 
وسیع در استان تهران و بازارهای صادراتی را دارم. برآیند این دو تجربه منجر به 
ایجاد سایت کاشیران شد که امروزه با اکثر تأمین کنندگان در ارتباط هستیم 
و به پروژه های زیادی خدمات داده ایم و تجربه موفقی حاصل شده است. وب 
سایت TILE IRAN اولین و بزرگترین و معتبرترین و تخصصی ترین فروشگاه 

اینترنتی محصوالت کاشی و سرامیک در ایران است.
دنیای سرامیک: چرا کاشیران را جایگزینی نیست؟

جایگزینی  را  »کاشیران  که  شرکت  شعار  داریم  سعی  یعقوب زاده:  ناصر 
نیست« را محقق کنیم. به جای اینکه رقیب تولیدکنندگان و تأمین کنندگان 
باشیم، بازویشان باشیم تا در نمایشگاه تخصصی و دائمی کاشیران توانمندی 
خود را نمایش دهند. و از طرفی هم می کوشیم کاشیران بهترین مشاور برای 
خریدار باشد، چون معموال به کارخانه و برند خاصی تعصب و تعلق نداریم، با 
توجه به شرایط خریدار بهترین گزینه را پیشنهاد دهیم تا با انتخاب آگاهانه به 

این نتیجه برسد که »کاشیران را جایگزینی نیست«.

به  راه رسیدن  و فرآیند طی شده در  اولیه  اهداف  لطفا  دنیای سرامیک: 
موفقیت های کنونی را برای مخاطبین ما شرح دهید؟

ناصر یعقوب زاده: در سال 1393 با هدف توسعه صادرات کاشی و سرامیک 
ایران، وب سایت کاشیران با دامنه www.tileiran.co  شروع به کار کرد ولی 
به دلیل این که اهداف برجام محقق نشد ما مجبور به تغییر مسیر شدیم و با 
هم فکری مدیران و مشاوران مجموعه فروش اینترنتی کاشی را دنبال کردیم. 
اهداف این پروژه بسیار وسیع و تفکر توسعه ای ما در سطح بین المللی است 
و به محض رفع تحریم ها ورود به جامعه جهانی هم محقق خواهد شد. فروش 

اینترنتی به طور جدی در داخل ایران هم از سال 1394 صورت گرفت.
دنیای سرامیک: به نظر شما در حال حاضر وب سایت TILE IRAN چه 
مقدار به اهداف اولیه خود رسیده است و برنامه های شما برای پیشبرد این 

مجموعه چیست؟
ناصر یعقوب زاده: ما احساسی تصمیم نمی گیریم و با برنامه حرکت می کنیم 
و همان طور که اشاره شد اهداف کالنی پیش رو است و همیشه سعی داشته ایم 
که در جهت مسیر آب شنا کنیم. با توجه به آشنایی به تمام امور تولید و توزیع 
کاشی، سلیقه مصرف کننده، روش های نصب، سعی شده است که تمام جوانب 
موضوع در نظر گرفته شود و سپس به ایجاد استراتژی برای نحوه فروش 
می پردازیم. سعی شده است که بسیار استفاده از سایت راحت باشد و حتی یک 

فرد غیرحرفه ای به سهولت به مطلوب خود برسد.
با توجه به شرایط بیماری همه گیر ویروس COVID-19 و محدودیت های 
اعمال شده، ما از این شرایط بهره برده و سعی کردیم در تمام شهرها انبارهایی 
برای تأمین کاال داشته باشیم تا تمام مشتریان فارغ از محل سکونت شان به 
راحتی بتوانند از ما خدمات بگیرند، این امر با همکاری کارخانجات برای ما به 
سهولت انجام شد که البته بر خود واجب می دانم که از همه آن ها کمال قدردانی 
را به جا آورم. لذا کاشیران در تمام استان ها در حال بهره برداری است و این امر 
جدیدترین خدماتی است که ما به مشتریان ارائه می دهیم و با این خدمت 

هزینه حمل بسیار کمتری برای مشتری ایجاد خواهد شد.
دنیای سرامیک: آیا تاکنون نگاهی به مجموعه های مشابه خارجی در زمینه 
فروش اینترنتی جهت همکاری یا اقتباس از روش و فرآیند آن ها داشته اید؟ 

لطفا شرح دهید.
ناصر یعقوب زاده: جواب این سوال قطعا مثبت است و مشاوران ما عالوه 
بر نوآوری، دائما سایت های خارجی رقیب را رصد کرده و سایت کاشیران به 
رعایت  بین المللی  اینترنتی  فروش  استراتژی های  تمام  و  شده  روزرسانی 
می گردد. اهداف مجموعه این نیست که فقط در بستر اینترنت باشد، ما بی وقفه 
می کوشیم تا در رده بندی جهانی رتبه 1 باشیم و تالش مان برای شاگرد اول 

فروش به سبک کاشـیران

mktg@cwr.ir - ُمنا روزبهانی
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شدن در این حوزه است.
دنیای سرامیک: برخی معتقد هستند که به دلیل ماهیت این کاال )کاشی و 
سرامیک( فروش آن از طریق غیر حضوری و اینترنتی موفق نخواهد بود و یکی 
از دالیل اصلی آن نکات فنی و کیفی متعدد و خدمات پس از فروش است. نظر 
شما در این خصوص چیست و چه تمهیداتی برای حل این نکات مد نظر دارید؟

ناصر یعقوب زاده: قطعا فروش این محصوالت به صورت اینترنتی کاری بس 
دشوار است و نیاز به تجربه و برنامه دارد. به همین منظور ما چند فروشگاه 
هم داریم که محصوالت در آن نمایش داده شده است و خریداران می توانند 
حضوری هم بازدید داشته باشند اما چون اصل کار فروش به صورت اینترنتی 
است، سعی شده است که اطالعات بسیار کاملی ارائه گردد که دیگر نیاز به 
حضور فیزیکی نباشد و کاالی ارسالی با تصویر کامال منطبق باشد. در سایت 
تمام اطالعات فنی محصول، فیلم و عکس های متعدد از محصول، روش نصب، 
نحوه بسته بندی، محل بارگیری و هر اطالعات دیگری که برای تصمیم گیری 
و خرید الزم است، آورده شده است همچنین ارسال به تمام نقاط ایران از 
انبارهای استانی انجام می شود. در صورت لزوم هم نمونه ارسال می گردد. ضمنا 
ما تیم های نصب حرفه ای هم داریم برای نصب انواع کاشی و سرامیک و حتی 

ساخت کانتر و کابینت سرامیکی با اسلب نیز در کاشیران انجام می شود.
گزینه حراج محصوالت هم در سایت دیده می شود که علت حراج عیب فنی 
ناقص  افتادن،  از مد  مانند فرسودگی کارتن،  در محصول نیست و دالیلی 
بودن رنگ بندی و ... است و برای خرید گزینه جذابی است. همچنین برای 
خرید محصوالت خاص مانند ضداسید، ما به خریداران که عموما کارخانجات 

پتروشیمی و غذایی هستند مشاوره هم می دهیم. 
و  کاشی  فروش  و  توزیع  کارهای  و  کسب  آینده  شما  سرامیک:  دنیای 
ترسیم  را چگونه  این صنعت  در  ایجاد شده  متعدد  برندهای  و  سرامیک 

می کنید و این روند تا به کجا ادامه خواهد داشت؟
ناصر یعقوب زاده: ما می کوشیم تا در کنار تأمین کنندگان کاال، بازوی قوی 

برای فروش محصوالتشان باشیم و در این بازار فقط حس همکاری ایجاد 
کرده ایم و اصال رقابتی با مغازه ها در ذهن نداریم. با توسعه اینترنت در بطن 
محصول  دریافت  برای  دیجیتالی شدن  به سمت  دنیا  قطعا  مردم،  زندگی 
و خدمات است. امروز می گوییم دهکده جهانی لذا باید بپذیریم که مرزها 
برداشته شده و دیگر نمایندگی استانی و منطقه ای مفهوم خود را از دست 
داده و ما حتی عزیزانی داریم که در خارج از کشور برای بازسازی منزل خود 
در شمال تهران،کامیونی اسلب را به صورت آنالین خرید می نماید. ایجاد 

محدودیت برای چنین مشتریانی خودزنی است.
دنیای سرامیک: ده سال دیگر وب سایت TILE IRAN را در کجای بازار 

می بینید و برنامه های اصلی و هدف نهایی این مجموعه چیست؟
ناصر یعقوب زاده: برنامه ما این است که در ساختمان کاشیران، کارشناسانی 
را داشته باشیم که شبانه روزی پاسخ گوی خریداران باشند. برای یک محصول 
آنقدر اطالعات بگذاریم تا نیاز به حضور در بازار به صورت سنتی نباشد. در حال 
حاضر ما مشتریان خارجی زیادی هم داریم که با ما از طریق وب سایت آشنا 
می شوند و برای رفع نیاز آن ها یا مستقیما وارد عمل می شویم یا به کارخانه 
منطبق با درخواست شان وصل می شوند که در این صورت حذف واسطه و 
تسریع امور، صورت می گیرد و نیاز مشتری و رضایت اش نیز جلب می گردد. 
سعی مجموعه ما بر این بوده است که در دنیا کاشی ایرانی را بسیار خوب و با 

کیفیت معرفی کنیم و یک بار مصرف نباشیم.
دنیای سرامیک:  در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

کاشی  تولیدکنندگان صنعت  تمام  به  متعلق  کاشیران  یعقوب زاده:  ناصر 
و سرامیک است و همه نوع کاشی از ارزان ترین تا گران ترین محصول را در 
برمی گیرد، با این دیدگاه تمام خریداران و پروژه ها می توانند از خدمات ما 

بهره مند شوند چون »کاشیران را جایگزینی نیست«.
در پایان از شما و نشریه بسیار موفق گزیده دنیای سرامیک تشکر و قدردانی 
می نماییم.                    ×

مصـاحبـــه
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Interview with Mr. Huseyin Kara 
General manager of Optimal Furnaces Company

اشاره:
شرکت OPTIMAL Furnaces، یکی از موفق ترین شرکت های ترکیه می باشد 
که با رشد سریع خود در صنعت سرامیک و چینی بهداشتی در حال حاضر 
حر فهای زیادی برای گفتن دارد، این شرکت اخیراً سرمایه گذاری جدید خود را 

در توسعه کارخانه اعالم کرده است.
 OPTIMAL رئیس شرکت Huseyin Kara در اینجا مصاحبه ای داریم با آقای
Furnaces تا در مورد پروژه ها و برنامه های اخیر شرکت توضیحاتی را ارایه 

نمایند:

و   OPTIMAL Furnaces شرکت  خود،  درمورد  لطفاً  سرامیک:  دنیای 
فعالیت های آن برای خوانندگان ما توضیح دهید.

 OPTIMAL حسین کارا: من یک مهندس مکانیک، و یکی از بنیانگذاران شرکت
Furnaces هستم. ما شرکت خود را در سال 1996 تاسیس کردیم، بنابراین 

اکنون بیش از یک ربع قرن پیش رفته ایم. شرکت ما منحصرا بر روی کوره های 

پخت سرامیک متمرکز شده است تا بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین خدمات 
حرفه ای را برای این صنعت منحصر به فرد ارائه دهیم.

اپتیمال پروژه های خود را از نقطه صفر آغاز می کند، پروژه هایی با طراحی و تولید 
مختص مشتری شامل تمام مراحل ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و هر چیز در 
مورد کوره های سرامیکی را از »الف« تا »ی« ارایه می دهیم. کارخانه ما با 5000 
مترمربع فضای بسته و 2000 مترمربع فضای باز در استانبول واقع شده است. 
تاکنون ما پروژه های زیادی را تحقق بخشیده ایم و به طور مداوم در 4 قاره جهان 

خدمات ارائه می کنیم.

دنیای سرامیک: آینده صنعت بهداشتی جهان را چگونه می بینید؟
حسین کارا: من پتانسیل خوبی برای رشد در صنعت بهداشتی می بینم. جمعیت 
جهان به سرعت در حال افزایش است و روندها، سبک زندگی در جهان به دلیل 
جهانی شدن بسیار سریع در حال تغییر است. اکثر مشتریان فعلی ما قباًل برای 
افزایش ظرفیت های خود تصمیم به سرمایه گذاری جدید گرفته اند و ما در حال 

 OPTIMAL گفت وگو با حسین کارا مدیرکل شرکت کوره های

شرکت OPTIMAL به سرعت در حال رشد

Optimal Furnaces, one of the most successful and rapidly growing Turkish compaies in the Ceramic and sanitaryware in-
dustry, recently announced its new factory investment. We discussed the recent projects and plans with Optimal Furnaces’s 
Chairman Mr. Huseyin Kara.
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تحقیق برای سرمایه گذاری های جدید هستیم.

دنیای سرامیک: شما در مدت کوتاهی به مشتریان بسیار خوبی در بازار ایران 
دست یافته اید، آینده این صنعت در ایران را چگونه می بینید؟

ایران کشوری بسیار بزرگ و ثروتمند است. عالوه بر تمام منابع طبیعی مانند 
انرژی، مواد اولیه موجود در کشور که فرصت بسیار خوبی را برای سرمایه گذاری 
فراهم می کند، یک پیشینه صنعتی بزرگ و منابع انسانی نیز وجود دارد که با 
فرهنگ هزاران سال ترکیب شده است. من معتقدم صنعت سرامیک ایران توسعه 
یافته و در آینده نزدیک برجسته خواهد شد. به خصوص هنگامی که شرکت ها 
شروع به صادرات در سراسر جهان می کنند، چینی بهداشتی صنعتی درخشان 

در ایران خواهد بود.

دنیای سرامیک: نکته اصلی موفقیت OPTIMAL در ترکیه و بازار جهانی 
چیست و پیشرفت آینده خود را چگونه ترسیم می کنید؟

ما هرگز مشتریان خود را به عنوان یک »مشتری عادی« نمی بینیم . ما اعتقاد 
داریم مشتریان همیشه به عنوان شریکی در کسب و کار و زندگی ما هستند و با 
این رویکرد خود به آن ها نزدیک تر حس می کنیم. زیرا می دانیم که موفقیت آن ها 
موفقیت ما خواهد بود. ما با گوش دادن به مشکالت، شرایط و نیازهای موجود، راه 
حل های بهینه "OPTIMAL" برای فرآیند آن ها ارائه می دهیم. این رویکرد ما را 

همواره یک گام به جلو پیش می برد.

ما هیچ تولید استانداردی نداریم و مانند خیاط ها کار می کنیم و همه چیز برای 
مشتری و نیازهای وی مجدد طراحی می گردد، زیرا هر کارخانه - حتی در یک 
شهر - شرایط خاص خود را دارد. هنگام شروع یک پروژه جدید باید این مسئله را 

در نظر بگیرید.
در پروژه های خود، ما همیشه از با کیفیت ترین مواد و متریال که در بازار موجود 
است استفاده می کنیم. با ترکیب دانش فنی، طراحی مهندسی خوب و روش 
صحیح کاربرد، ما بهترین نتیجه را از کوره های می گیریم به عنوان مثال، توزیع 
بسیار یکنواخت دما، مصرف کم انرژی، بازده باال و نیاز به تعمیرات و نگهداری 

کمتر.
ما قصد داریم بهترین شرکت در جهان برای تولید کوره های سرامیکی مانند یک 
بوتیک باشیم. تجربه، پتانسیل و انعطاف پذیری ما در رسیدن به این هدف به ما 

کمک می کند.

دنیای سرامیک: چگونه با شرایط دشوار سال گذشته روبرو شدید و چگونه 
پروژه های خود را مدیریت کردید؟

حسین کارا: جهان با وضعیت همه گیر همه جانبه روبرو شده است. در آغاز ما 
اقدامات احتیاطی جدی برای مقابله با این مشکل انجام داده ایم و تاکنون با موفقیت 
از این وضعیت عبور کرده ایم. در همین زمان، این موقعیت فرصت های جدیدی را 
برای ما ایجاد کرد و ما نیز از آن استفاده کرده ایم. این نوع بحران ممکن است فرصتی 
برای داشتن چشم انداز جدید و امکانات جدید برای آینده ایجاد کند.               ×

مصـاحبـــه
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USA: tile sales slow while construction 
booms

کاهش فروش کاشی و سرامیک
هم زمان با رونق ساخت و ساز در ایاالت متحده!

Sales of ceramic tile in the United States have been badly hit by the Covid-19 pandemic. According to the Tile Council of 
North America (TCNA), consumption dropped 11.6% in the first nine months of 2020 compared to the same period in 2019 
to reach 189.2 million sqm. Imports accounted for the bulk of these losses while the US tile industry remained stable. 
US shipments to the end of September totalled 63 million sqm, of which 2.2 million sqm was exported (+4.4%), mainly to 
Canada and Mexico. Total US consumption amounted to 60.8 million sqm, just 1.5% down on the first nine months of 2019, 

although aver-age selling 
price dropped from $16.6 
to $16 per sqm. US tile 
consequently regained its 
share of the domestic mar-
ket, accounting for 32.1% 
of total consumption in vol-
ume and 40.8% in value. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

فـروش کاشـی سـرامیک در ایـاالت 
تأثیـر  تحـت  شـدت  بـه  متحـده 
همه گیـری COVID-19 قـرار گرفت. 
طبـق گزارشـات رسـیده از انجمـن 
کاشـی سـرامیک آمریـکای شـمالی 
)TCNA(، مصـرف کاشـی سـرامیک 
در 9 ماهه سـال 2020 کاهشی معادل  
11.6 %  نسـبت بـه مـدت مشـابه در  
سـال 2019 را تجربه نمود و بـه 189.2 
میلیون مترمربع رسـید. واردات کاشی 
سـرامیک را می توان دلیل مهمی برای 

ایـن کاهـش دانسـت. 

جدول 1-  حمل و نقل داخل، فروش و مصرف کاشی و سرامیک در ایاالت متحده )مترمربع(

تغییرات در مصرف )%(مصرف ایاالت متحدهصادراتوارداتحمل و نقل داخلیسال

%11.6-63.0128.42.2189.2ژانویه - سپتامبر 2020
201983.2193.03.0273.2-5.4%
201887.4204.12.8288.71.5%
201792.1195.02.6284.45.7%
201687.8184.73.4269.15.8%
201583.4174.83.8254.49.9%
201475.8159.13.4231.50.5%
201373.8160.23.7230.212.9%
201269.5138.64.2203.95.4%
201166.7131.14.2193.64.0%
201060.3129.63.9186.07.7%
200953.1123.94.2172.8-18.1%
200858.9156.64.7210.9-15.2%
200750.6202.44.4248.7-19.3%
200658.5253.84.2308.11.8%
200561.1245.13.4302.83.5%

Values in million sq.m. Shipments include exports. Consumption = Shipments - Exports + Imports. 

Source: U.S. Dept. of Commerce & Tile Council of North America (TCNA)

جدول 2- واردات کاشی و سرامیک ایاالت متحده از کشورهای مبدا، به مقدار

% سهم از کل واردات 2020% تغییرات 2020/19ژانویه - سپتامبر m2( 2020(% تغییرات 2019/18ژانویه - سپتامبر 2019 )m2(کشور

   20.7 9.6   26.533.612 9.3   24.217.951 اسپانیا
   17.6 15.5-   22.567.879 2.2-   26.698.179 مکزیک
   17.2 4.5-   22.074.701 10.5-   23.126.239 ایتالیا
   13.1 55.4   16.846.614 19.3   10.840.741 ترکیه
   12.1 10.4   15.542.754 32.3   14.079.810 برزیل

   100.0 15.8-   1.7128.363.743-   152.389.730همه کشورها
Source: U.S. Dept. of commerce / TCNA
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شکل 1- سهم واردات از کشور به درصد )حجم(

اقـتـصـــاد

حمل و نقل کاشی در ایاالت متحده در پایان ماه سپتامبر بالغ بر 63 میلیون 
متر مربع بود که 2.2 میلیون متر مربع آن عمدتا به کانادا و مکزیک صادر شد 
)4.4 %(، کل مصرف ایاالت متحده به 60.8 میلیون مترمربع رسید، که در 
مقایسه با 9 ماه نخست سال 2019 فقط 1.5 % کاهش داشت و میانگین قیمت 
فروش از 16.6 دالر به 16 دالر در هر متر مربع رسید. ایاالت متحده سهم خود 
را مجدداً از بازار داخلی بدست آورد و 32.1 % از لحاظ حجم و 40.8 % را از لحاظ 

ارزش به خود اختصاص داد. 
واردات کاشی در 9 ماهه نخست سال  با کاهش 15.8 درصدی مواجه شد و در 
مجموع به 128.4 میلیون مترمربع رسید،این رقم  67.9 % از مصرف آمریکا را 
شامل گردید و البته در مقایسه با سال قبل کاهش یافت)70.6 % طبقه بندی 
صادرات کشورهای صادرکننده به بازار ایاالت متحده نسبت به سال گذشته 
پس از خروج چین از این بازار کاماًل تغییر کرده است. اسپانیا روند رشدی را 
که در سال 2019 داشت ادامه داد و با 9.6 %  افزایش )26.5 میلیون مترمربع تا 
پایان سپتامبر( سهم خود را از کل واردات به 20.7 درصد رساند و مقام نخست 
را که قباًل از آن چین بود به خود اختصاص داد، در رتبه بعدی مکزیک بود، 

جدول 4-  ارزش متوسط کاشی وارد شده )دالر / مترمربع(

ارزش 2019کشور
($/sq.m)

ارزش 2020
($/sq.m)

% تغییرات 
2020/19

3.0-21.4120.77ایتالیا

7.3-13.3412.37اسپانیا

7.858.072.7ترکیه

6.677.106.5مکزیک

6.466.673.3برزیل

3.8-11.4110.98همه کشورها

Imports values include duty, freight and insurance
Source: U.S. Dept. of commerce / TCNA

جدول 3-  واردات کاشی و سرامیک ایاالت متحده از کشور های مبدأ ، به ارزش

ور
کش

بر 
تام
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 - 
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18
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)U
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( 20
20
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یرا

غی
% ت

202
0/1
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سه

 %
202

ت 0
ردا

وا

   32.3 %7.8-457.640.278%9.6-496.414.143ایتالیا

   23.1 %326.988.1471.1%323.473.95116.8اسپانیا

   11.4 %9.5-161.266.282%0.4-178.240.085مکزیک

   9.6 %136.020.55760.1%84.980.4381.3ترکیه

   7.7 %108.749.71719.1%91.288.64524.3برزیل

   100.0%18.6-1.415.438.656%0.1-1.739.176.360همه کشورها

Imports values include duty, freight and insurance
Source: U.S. Dept. of commerce / TCNA

Source: U.S. Census Bureau
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شکل 4 - هزینه کل ساخت و ساز ایاالت متحده )به میلیارد دالر آمریکا(

Source: U.S. Census Bureau

شکل 2 - ساخت واحد مسکونی جدید در ایاالت متحده آمریکا

Source: U.S. Census Bureau

شکل 3-  فروش خانه به خانواده جدید در آمریکا

Source: U.S. Census Bureau

که با انقباضی بیشتر )22.6 میلیون متر مربع، 15.5- 
% در سال 2019( همراه بود و ایتالیا )22 میلیون 
مترمربع، 4.5- %( نیز در رتبه سوم قرار گرفت. در 
سال 2019، هر دو کشور ترکیه )55.4 %( و برزیل 
)10.4+ %( با موفقیت های چشمگیر روبرو شدند و به 
ترتیب در چهارمین و پنجمین صادرکننده بزرگ به 

ایاالت متحده قرار گرفتند.
با این حال، ایتالیا با فروشی که در 9 ماهه نخست 
داشت) 458 میلیون دالر (، مطابق با 32.3 % از کل 
واردات  و متوسط قیمت 20.77 دالر در مترمربع ، از 
لحاظ ارزش بزرگترین صادرکننده کاشی به ایاالت 
متحده محسوب میشودو اسپانیا با 12.37 دالر در هر 
مترمربع،در رتبه  دومین صادرکننده از لحاظ ارزش 

قرار گرفتند. 

بهبود در بخش ساختمان
طی  شدید  انقباض  از  پس  ساز  و  ساخت  فعالیت 
چند ماه اول همه گیری، در ایاالت متحده در ماه مه 
و ژوئن به سطح قبل از دوره COVID-19 بازگشت 
و حتی از آمار سال 2019 پیشی گرفت. با جزئیات 
بیشتر، روند ماهانه ساخت مسکن نشان می دهد که 
با افزایش شدید در ژانویه و فوریه سال 2020، در 
مقایسه با 1.29 میلیون واحد مسکونی که در پایان 
سال 2019 به دست آمد، شروع خوبی داشته است 
)شکل 2(. سه ماه بعدی قطعاً کساد بود و به دنبال آن 
بهبودی تدریجی از ژوئن به بعد رقم خورد. این روند 
در دوره جوالی تا سپتامبر که با 1.4 میلیون مسکن 

به پایان رسید.
فروش خانه های تک خانوار جدید رشد چشمگیری 
داشته و از ماه مه به بعد نسبت به رکورد قبلی در سال 
2019 )683،000 واحد( پیشی گرفت و اوج آن در 
ماه جوالی و آگوست )شکل 3( مشاهده شد. سالمتی 
صنعت ساخت و ساز ایاالت متحده همچنین با آمار 
نشان  متحده  ایاالت  ساز  و  هزینه های ساخت  کل 
داده شده است )شکل 4(، که حتی در ماه مه - ماه 
بزرگترین افت - هنوز باالتر از زمان مشابه در سال 
دالر  میلیارد   1414 به  سپتامبر  در  و  بود   2019
افزایش یافت.           ×

اقـتـصـــاد
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صادرات و واردات چینی بهداشتی در جهان
World sanitaryware exports and imports
Luca Baraldi - MECS, Acimac Research Dept. (studi@acimac.it)

World ceramic sanitaryware import/export flows grew by 75.2% from 2 to 3.5 million tons over the period 2009-2019, corre-
sponding to a compound annual growth rate of 5.8%. In 2019 sanitaryware exports continued to rise with 4.6% growth on 
2018, but with a dif-ferent trend in the various geographical areas of production.

دوره طی  درجهان  بهداشتی  چینی  تجهیزات  صادرات  و  واردات   جریان 
2019-2009 با رشد 75.2 درصدی همراه بود و بدین ترتیب از 2 به 3.5 
میلیون تن رسید و به تبع آن نرخ رشد ساالنه 5.8 درصدرقم خورد. در سال 
2019 صادرات چینی بهداشتی با رشد 4.6 درصدی درمقایسه با سال 2018 
همراه بود، اما با روندی متفاوت بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی شکل 

گرفت. 
با توجه به رشدی قابل توجه در سال 2019 )2.2 میلیون تن،9.1+ %(، آسیا 
با افزایش سهم خود در صادرات جهان از 60 % به 62.8 % موقعیت خود را به 
عنوان بزرگترین صادرکننده چینی بهداشتی در جهان تثبیت کرد. این امر 
بیشتر به دلیل افزایش صادرات در کشور چین بود، اگرچه سایر صادرکنندگان 
اصلی آسیا )هند و ویتنام( نیز رشد خوبی در صادرات داشتند. اتحادیه اروپا، 
انقباضات کلیه کشورهای عمده  دومین صادرکننده بزرگ جهان، به دلیل 
صادرکننده، مانند پرتغال، آلمان، لهستان و ایتالیا، سال 2019 را با کاهش 7.4 
درصدی و صادراتی معادل 541،000 تن به پایان رساند. صادرات سرویس های 
بهداشتی از آمریکای شمالی )NAFTA( نیز با کاهش 2.6 % به 365،000 تن 
و همچنین صادرات از آمریکای جنوبی با 2.9 % کاهش به 87،000 تن رسید. 
در سال 2019، کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا روند توسعه صادرات 
10 ساله خود را ادامه دادند )7.7 % تا 237،000 تن( که بیشتر ناشی از افزایش 

صادرات در ترکیه )6.6 %( بود. سرانجام، صادرات آفریقا با رشد 13.7 % به 
75000 تن رسید.

با نگاهی کلی به دوره ده ساله، تصویری روشن از چگونگی تکامل صادرات در 
هر منطقه مورد توجه قرار گرفت که خود گویای رشدی استثنایی در آسیا 
می باشد. صادرات در آسیا بیش از دو برابر رشد داشته است و از 985،000 
تن به 2.2 میلیون تن رسید. نرخ رشد مرکب سالیانه نیز در بازه یک بازه ده 
ساله، 8.4 % افزایش یافت. سهم صادرات آسیا از جهان 62 % برآورد گردید، که 

بیشترین سهم را در میان مناطق دیگر در حوزه صادرات از آن خود نمود.
اتحادیه اروپا،نسبت به حجم صادراتی که در سال 2009 داشت،تنها 6.6 % 
افزایش را تجربه نمود. این منطقه اکنون اما شاهد کاهش سهم تجارت جهانی از 
25 % به 15 % بود. سهم منطقه نفتا )آمریکای شمالی( با وجود رشد 39 درصدی 
صادرات، طی یک دهه از 13 % به 10 % کاهش یافته است. آمریکای جنوبی، که 
در سال 2009، 4.3 % از صادرات جهان را تشکیل می داد، در طول ده سال شاهد 
2.5 % انقباض بود. تنها موارد استثنا مربوط به کشورهای اروپایی و آفریقایی خارج 
از اتحادیه اروپا بود: صادرات این کشورها به لطف رشد 89 درصدی، طی دوره 
10 ساله از 6.2 % به 6.7 % افزایش یافت. آفریقا نیز طی این دهه 110 درصد رشد 
صادرات داشته است و توانست سهم 2.1 درصدی تجارت جهانی چینی بهداشتی 

را ازآن خود نماید )نسبت به 1.8 درصد در سال 2009(. 

جدول 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )تن(

200920122013201420152016201720182019% 19/18CAGR 
19/09

% از صادرات 
جهان در 2019

%62.8%8.4%9.1 2.205.403  2.021.494  1.780.198  1.618.601  1.666.314  1.679.102  1.367.539  1.220.553  984.799 آسیا
%15.4%0.6%7.4- 541.526  585.034  570.549  583.409  569.475  530.149  519.939  523.150  508.040 اتحادیه اروپا

%6.7%6.6%7.7 237.041  220.127  203.077  187.805  185.960  178.482  171.264  169.188  125.198 سایر کشورهای اروپا
%10.4%3.4%2.6- 365.774  375.412  366.973  368.326  340.565  329.677  320.345  290.715  262.666 نفتا

%2.5%0.0%2.9- 86.782  89.375  79.513  80.315  72.548  82.515  88.800  102.328  86.711 آمریکای جنوبی
%2.1%7.7%13.7 75.138  66.113  65.933  71.958  84.042  88.524  73.779  68.672  35.661 آفریقا

%0.0%11.9-%0.5- 580  583  411  1.084  902  847  608  875  2.061 اقیانوسیه
%100.0%5.8%4.6 3.512.244  3.358.138  3.066.654  2.911.498  2.919.806  2.889.296  2.542.274  2.375.481  2.005.136 کل جهان

 4.6  9.5  5.3  0.3- 1.1  13.7  7.0  0.1  16.5 % تغییرات ساالنه

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع
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در رتبه بندی 10 کشور صادرکننده برتر در سال 2019 نسبت به سال قبل 
تغییراتی ایجاد نشده است. از 14 کشور تنها چهار کشور در صادرات محصوالت 

بهداشتی هرسال شاهد رشد بوده اند.
چین همچنان با 1.75 میلیون تن در سال 2019 در رده نخست قرار گرفت، 
در حالی که این رقم در سال 2009 برابر با 768،000 تن بود )نرخ رشد ساالنه 
مرکب 8.6 % است(. در سال 2019 به 14 درصد رشد نسبت به سال 2018 
دست یافت تا رکورد جدیدی را در تاریخ ثبت کند. چین به تنهایی 79 % از 

صادرات آسیا و 60.6 % از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
مکزیک، دومین کشور صادرکننده بزرگ با سهم 11.7 % از صادرات جهانی، با 

سقوط تا رقمی معادل 336،000 تن، کاهش در صادرات را تجربه نمود )2 % 
کاهش در سال 2018( و روند صعودی را که در سال 2013 ادامه داشت قطع 
کرد. هند با رشد 9 درصدی نسبت به سال 2018 و با رقمی معادل 199،000 
تن سومین رتبه جهانی در صادرات چینی بهداشتی را ازآن خود نمود و در 
مقامی باالتر از ترکیه قرار گرفت. صادرات ترکیه رقمی معادل 165000 تن 
برآورد گردید که در مقایسه با سال 2018 توانست 6.7 درصد افزایش یابد، به 
غیر از ویتنام )15.6 % در سال 2018(، سایر کشورهای صادرکننده عمده شاهد 
کاهش صادرات خود بودند، پرتغال )19.8- %( و ایتالیا )6.8- %( بدترین نتایج 

را داشتند.

چیـنــی بـهـداشــتـی

جدول 2- برترین کشورهای صادرکننده چینی بهداشتی )تن(

200920122013201420152016201720182019% 19/18CAGR 19/09 از صادرات %
جهان در 2019

%60.6%8.6%14.0 1.747.579  532.833.  378.951.  1.238.558 1.335.212 280.270.  1.015.513 918.750  768.129 چین

%11.7%4.2%2.0- 335.958  342.666  326.289  322.169  295.439  276.984  268.502  237.954  223.709 مکزیک

%6.9%11.0%9.1 199.371  182.691  137.717  135.776  119.752  119.626  134.255  118.226  70.354 هند

%5.7%6.8%6.7 164.684  154.285  140.759  127.065  120.613  125.256  119.602  113.445  84.933 ترکیه

%3.2%5.7%4.1- 92.094  96.067  86.512  81.016  79.242  75.794  68.107  56.976  52.857 تایلند

%3.0%17.7%15.6 85.317  73.809  63.864  50.064  47.892  57.424  42.750  32.088  16.766 ویتنام

%2.8%0.4%19.8- 81.574  101.654  94.164  93.891  87.434  78.360  68.525  67.251  78.297 پرتغال

%2.8%3.2%1.9- 80.382  81.952  75.478  79.124  65.734  58.343  56.560  66.712  58.722 آلمان

%2.7%2.7%1.5- 77.470  78.617  76.620  80.323  77.048  69.913  70.890  66.723  59.327 لهستان

%1.7%1.4-%6.8- 49.753  53.410  53.362  49.613  57.601  53.871  54.895  52.815  57.174 ایتالیا

%7.1%8.0 2.914.182 2.697.984 2.433.716 2.257.599 2.285.967 2.195.841 1.899.599 1.730.940 1.470.268کل

%83.0%80.3%79.4%77.5%78.3%76.0%74.7%72.9%73.3% از کل صادرات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

جدول 3- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )تن(

200920122013201420152016201720182019% 19/18CAGR 19/09
% از واردات 

جهان در 2019

%28.6%8.9%5.2 1.005.328  955.580  854.032  807.740  786.747  847.357  654.386  581.573  429.387 آسیا
%26.0%3.2%3.6 913.254  881.193  837.888  813.533  791.230  729.926  667.755  669.815  663.584 اتحادیه اروپا )28(

%2.5%0.3-%2.3- 88.876  90.937  78.115  71.027  89.730  124.274  124.121  115.890  91.633 سایر کشورهای اروپا
%27.5%5.3%2.0 967.327  948.536  867.304  819.357  809.546  749.982  704.168  626.710  575.430 نفتا

%4.5%5.7%8.7 158.281  145.579  140.950  130.758  146.436  136.408  134.075  147.494  91.217 آمریکای جنوبی
%8.8%9.7%19.5 310.091  259.390  221.986  199.740  235.631  247.685  212.059  193.551  122.561 آفریقا

%2.0%8.2%10.2- 69.087  76.923  66.379  69.343  60.486  53.664  45.710  40.448  31.324 اقیانوسیه
%100.0%5.8%4.6 3.512.244  3.358.138  3.066.654  2.911.498  2.919.806  2.889.296  2.542.274  2.375.481  2.005.136 کل جهان

 4.6  9.5  5.3  0.3- 1.1  13.7  7.0  0.1  16.5 % تغییرات ساالنه

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع
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آسیا، آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا در سال 2019 به عنوان سه واردکننده 
برتر چینی بهداشتی شناخته شدند، آن ها از نظر حجم واردات تقریباً ارقامی 
 یکسان را از ان خود نمودند: آسیا 1 میلیون تن ) 28.6 % از واردات جهانی،

5.2+ % در مقایسه با 2018(، آمریکای شمالی 967،000 تن )27.5 % از 
واردات جهانی، 2+ % در مقایسه با 2018( و اتحادیه اروپا 913،000 تن )26 % 

از واردات جهانی، 3.6+ % در مقایسه با 2018( را گزارش نمودند. 
واردات به مناطق دیگر افزایش یافت، البته با حجم بسیار کمتری: 19.5+ % به 
آفریقا و 8.7+ % به آمریکای جنوبی، در حالی که میزان واردات به کشورهای 
اروپایی غیر اتحادیه اروپا و اقیانوسیه به ترتیب 2.3 - و 10.2 - درصد کاهش 

داشت.
رتبه بندی در سال 2019 نشان می دهد 10 کشور بزرگ واردکننده چینی 

بهداشتی، نسبت به سال قبل، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، جدا از چند 
تغییر در موقعیت و ورود عربستان و هند به جای استرالیا و ایتالیا. 9 کشور از ده 
کشور شاهد افزایش واردات خود بودند. به طور کلی، ده واردکننده بزرگ چینی 
بهداشتی 52 % از واردات چینی بهداشتی جهان را به خود اختصاص داده اند 

)1.83 میلیون تن(.
ایاالت متحده با 818،000 تن )0.7 % افزایش نسبت به 2018( بار دیگر 
بزرگترین واردکننده چینی بهداشتی جهان در سال 2019 بود. این کشور با 
23 % از واردات جهانی و همچنین تقریباً )85 %( از واردات به منطقه نفتا، بر 
سایر کشورهای واردکننده پیشی گرفته است. این یک رکورد طوالنی مدت 
است با توجه به اینکه در سال 2009 ایاالت متحده 477،000 تن، 24 % از 

واردات جهانی وارد کرده است.

شکل 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم صادرات سال 2009 به 2019(

جدول 4- برترین کشورهای واردکننده چینی بهداشتی )تن(

200920122013201420152016201720182019% 19/18CAGR 
19/09

% از واردات 
جهان در 2019

%23.3%5.5%0.7 817.814  811.731  738.913  690.580  683.754  624.259  585.081  508.466  477.585 ایاالت متحده آمریکا

%4.3%4.2%1.0 150.424  148.935  140.766  147.719  142.391  128.532  111.505  111.368  100.140 آلمان

%4.2%7.7%0.9 147.409  146.027  143.662  148.344  132.361  115.816  99.658  94.980  69.880 کره جنوبی

%4.1%3.8%3.5 143.344  138.454  151.904  145.992  147.323  138.337  116.765  108.352  98.466 انگلستان

%3.9%2.0%7.6 135.313  125.738  116.870  107.421  101.819  104.078  107.797  118.084  111.245 فرانسه

%3.1%2.4%3.9 107.464  103.381  106.137  108.622  104.119  109.559  104.119  105.658  84.545 کانادا

%3.0%2.5%2.9- 104.972  108.096  89.036  93.758  88.245  82.755  70.745  70.252  82.378 اسپانیا

%2.4%13.1%46.2 83.503  57.134  48.514  40.579  59.144  61.460  50.765  46.309  24.453 نیجریه

%2.1%4.9%42.8 74.006  51.814  58.100  67.918  83.934  71.623  71.593  63.797  45.770 عربستان سعودی

%1.9%15.1%17.4 66.021  56.246  46.595  36.945  32.423  32.655  24.656  24.650  16.242 هند

1.830.270 1.747.556 1.640.497 1.575.5131.587.878 1.469.075 1.342.684 1.251.917 1.110.704کل

%52.1%52.0%53.5%54.5%54.0%50.8%52.8%52.7%55.4% از کل واردات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع
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شکل 2- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم واردات سال 2009 به 2019(

شکل 3- صادرات به داخل و خارج مناطق ویژه )همان قاره تولید( - درصد سهم سال 2019

آلمان با واردات 150،000 تن در سال 2019 )1+ % در سال 2018( و کره 
جنوبی سومین کشور )147،000 تن، 0.9+ %( مقام دوم خود را تأیید کردند. 
پس از آن ها انگلیس )143،000 تن، 3.5+ %(، فرانسه )135،000 تن، 7.6+ 
%( و کانادا )107،000 تن، 9.3+ %( قرار گرفتند. اسپانیا با 2.9 % کاهش به 
105000 تن رسید، در حالی که نیجریه و ورودی های جدید عربستان سعودی 
و هند در آخر رتبه بندی رشد قابل توجهی در حجم واردات را از آن خود 
نمودند: نیجریه 46+ % )83،000 تن(، 43+ % عربستان سعودی )74،000 تن( 

و 17.4+ % هند )66000 تن(.
هند و آلمان در میان 10 کشور صادرکننده بزرگ و 10 کشور بزرگ واردکننده 
 66000( است  صادرکننده  مجموع  در  هند  دارند.  قرار  بهداشتی  چینی 
تن واردات و 199،000 صادرات دارد(، در حالی که آلمان در تراز واردات و 
و 80،000  واردات  تن  و 150،000  به حساب می آید  واردکننده  صادرات 

صادرات داشته است.
یکی از نکات نهایی مورد توجه، تحلیل مقصد اصلی صادرات با توجه به مناطق 
جغرافیایی تولید است. چهار منطقه از هفت منطقه عمده، صادرات خود را 
در مناطق جغرافیایی یا قاره های خود به فروش می رسانند: 96 % از صادرات 
صادرات  از   %  92 است.  مانده  باقی   NAFTA منطقه  در  شمالی  آمریکای 
اقیانوسیه در اقیانوسیه باقی مانده است. 84 % از صادرات اتحادیه اروپا در 
بازارهای اتحادیه اروپا فروخته می شود. و 75 % از صادرات آمریکای جنوبی در 

آمریکای التین باقی مانده است.
از طرف دیگر، 89 % از صادرات اروپا خارج از اتحادیه اروپا در مناطق دیگر، به 
ویژه اتحادیه اروپا )بزرگترین بازار صادراتی ترکیه( به فروش می رسد. به همین 
ترتیب، آسیا 59 درصد از صادرات خود را به لطف توانایی چین و هند در حمل 
تقریباً به تمام مناطق جهان به خارج از قاره آسیا ارسال می کند.               ×

صادرا  ت به داخل منطقهصادرات به خارج منطقه

چیـنــی بـهـداشــتـی
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SDR

برترین ها در بخش چینی بهداشتی
برای جمع آوری ارقام تجارت بین الملل در بخش چینی بهداشتی، ما ارقام اصلی مربوط به  برترین ها )شرکت های 
چند ملیتی بزرگ، گروه ها یا شرکت های منفرد( را که تا 31 دسامبر 2019 به روز شده است ارائه می دهیم. در صورت 
موجود بودن، ارقام مربوط به گردش مالی حاصل از فروش را نیز ارائه می دهیم که در صنعت چینی بهداشتی این اجازه 
می دهد تا مقایسه یکنواخت تری بین گروه های بزرگی که اغلب در چندین بخش کار می کنند ، انجام شود. برای ارائه 
یک تصویر کامل تر از اندازه گروه، ما همچنین گردش مالی کل یا تلفیقی را نیز ارائه کردیم. این ارقام مستقیماً توسط 

خود شرکت ها تهیه شده و یا در برخی موارد بر اساس برآوردها یا از منابع عمومی به دست آمده است.
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نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

1Roca Groupاسپانیا

ص
شخ

نام

33.680
1.861.0 

)چینی بهداشتی، کاشی، 
توزیع(

82 )کل گروه(
کارخانجات چینی بهداشتی در اسپانیا )9(، بقیه 

اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقای شمالی، آسیا

Roca, Laufen, Celite, Incepa, 
Parryware, Jika, Ying, Santeri, 
Santek

2Kohler Group18.0*22.0آمریکا*

ص
شخ

نام

مراکش، نامشخص فرانسه،  برزیل،  مکزیک،  آمریکا،  در   12
تایلند، هند، چین

Kohler, Jacob Delafon, Sterling, 
Ann Sacks

3Geberit Group 12.0*14.0سوییس*
ص

شخ
2.834.6نام

)حمام، لوله کشی، نصب 
سیستم های شستشو(

سوئد،  فنالند،  در  بهداشتی  چینی  کارخانجات 
ایتالیا،  پرتغال،  فرانسه،  سوییس،  آلمان،  لهستان، 

اوکراین

Kolo, Keramag, Ido, Ifo, 
Colombo, Koralle, Selles, Allia, 
Pozzi Ginori, Porsgrund, Sphinx

4TOTO Ltdژاپن
ص

شخ
نام

12.0

ص
شخ

5.009.0نام
)حمام، کاشی، سایر( 

3 در ژاپن + 10 در چین، تایوان، اندونزی، ویتنام، 
TOTOتایلند، هند، آمریکا، مکزیک

5Corona14.49.9کلمبیا

ص
شخ

 612.5نام
 )246.1 چینی بهداشتی، 
137 کاشی، 229.4 سایر(

2 در کلمبیا + 6 در مکزیک، آمریکا، نیکاراگوئه،  
گواتماال

Corona, Mansfield, American 
Standard, Vortens

6Huida 
Sanitarywareچین

ص
شخ

نام

7.627404.8
2Huida, Dofiny در چین)220 چینی بهداشتی( 

7Lixil Corporation8-7*12-10ژاپن*

ص
شخ

7.484.4نام
)چینی بهداشتی و سایر 

فعالیت ها( 
10 در ژاپن، چین، ویتنام، اندونزی، تایلند، آفریقای 

جنوبی
American Standard, Lixil, Inax, 
Grohe, Jaxson

8Duratex6.57*11.3برزیل
1.178.6

)چینی بهداشتی و سایر 
فعالیت ها( 

4Deca در برزیل

9Cersanit8لهستان

ص
شخ

نام

68
486

)چینی بهداشتی و سایر 
فعالیت ها( 

اوکراین، 1 در  1 در لهستان، 1 در روسیه، 1 در 
Cersanit, Mito, Opocznoرومانی

10Ideal Standard5.5*5.5بلژیک*

ص
شخ

نام

1 در ایتالیا، 1 در جمهوری چک، 1 در بلغارستان، 718.6
1 در انگلستان

Ideal Standard, Jado, Armitage 
Shanks, Dolomite

11RAK Ceramics 
PJSC

امارات متحده 
5.04.847عربی

628 
)405 کاشی،

123 چینی بهداشتی، 
100 سایر فعالیت ها(

2RAK در امارات متحده عربی، 1 در بنگالدش، 1 در هند

12Lecico6.84.768مصر
132.1

)74 چینی بهداشتی، 
45 کاشی، 13.1 سایر(

3Lecico در مصر )شامل کاشی(، 1 در لبنان

13Eczacibasi VitrA5.64.778132.0ترکیه 
1VitrA, Norm در ترکیه، 1 در روسیه)چینی بهداشتی(

14Duravitآلمان

ص
شخ

نام

3 در آلمان، 1 فرانسه، 2 در مصر، 1 ترکیه، 3 در 3.980486
Duravitچین، 1 تونس، 1 هند
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Kaldewei Devon&Devon SDR
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نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

15Cisa SA4.53.430اکوادور
100.0 

 )75.0 چینی بهداشتی،
7.5 کاشی، 18.0 سایر(

1Edesa, Briggs, Fanaloza در اکوادور، 1 در شیلی

16HSIL Limited4.23.11هند
333.0 

)90.0 چینی بهداشتی، 
243.0 سایر فعالیت ها(

2 در هند
Hindware, Benelave, Alchemy, 
Queo, Evok, Amore, Moonbow, 
Hindware Italian Collection, 
Rassi, H Vitreous, AGI

17Cera 
Sanitaryware3.0*3.3هند*

ص
شخ

نام
1Cera در هند148.1

18Creavit2 در ترکیهنامشخص2.62.655ترکیهCreavit

19Turkuaz Seramik2.5*3.0ترکیه*

ص
شخ

نام

2Turkuaz, Cerastyle در ترکیهنامشخص

20Saudi Ceramics
عربستان 
صسعودی

شخ
نام

2.5*

ص
شخ

 242.3نام
2Saudi Ceramics در عربستان سعودی)کاشی، چینی بهداشتی(

21Trebol3.02.41844.6پرو 
1Trebol, Barcelona, Ibero در پرو)کاشی، چینی بهداشتی(

22Villeroy & Boch2.4*3.5آلمان*

ص
شخ

830.5نام
 )554.0 چینی بهداشتی،
276.5 چینی مظروف(

14Villeroy & Boch )کل گروه( در آلمان، مکزیک، تایلند

23Ferrumآرژانتین

ص
شخ

نام

2.4

ص
شخ

89.9نام
2Ferrum در آرژانتین)چینی بهداشتی(

24Siam 
Sanitary Ware2.62.12588تایلند 

2COTTO در تایلند)چینی بهداشتی(

25Ceramic 
Industries2.0*2.3آفریقای جنوبی*

ص
شخ

نام

 2Betta, Bettabath در آفریقای جنوبینامشخص

26Ceramica 
Cleopatra2.0*2.5مصر*

ص
شخ

نام

2Cleopatra, Eldorado در مصرنامشخص

27Kirovskaya 
Keramika2.02.0روسیه

ص
شخ

38.5نام
1Rosa, Kirovit, M2 در روسیه)27 چینی بهداشتی(

28Kale Group39*1.1*1.6ترکیه
235.0 

 )190.0 کاشی، 
 18.2 چینی بهداشتی،
 27.0 سایر فعالیت ها(

1Kale, Ida در ترکیه

چیـنــی بـهـداشــتـی
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Geberit بهبود قابل توجه در گروه
Geberit Group sees strong recovery
Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

Geberit, the Swiss sanitaryware and bathroom fittings giant listed on the SIX Swiss Exchange, closed the third quarter of 2020 
with strong growth, recov-ering most of the losses of the previous six months caused by the pandemic restrictions. 
Net sales in the period July-September 2020 grew by 5.3% (a currency-adjusted increase of 8.5%) to CHF 794 million (more 
than 736 million euros). All other balance sheet indicators saw double-digit growth. EBITDA climbed to CHF 264 million 
(+14.1%), EBIT reached CHF 227 million compared to CHF 195 million in the third quarter of 2019 (+16.4%) and net profit to-
talled CHF 189.4 million (+11%) compared to CHF 170.6 million in the same period in 2019. 
The Group’s net sales fell by 5% in the first nine months of the year to CHF 2,262 million compared to the previous year’s fig-
ure of CHF 2,381 million. However, after currency adjustments totalling CHF 110 million, the loss was just 0.4%. EBITDA fell 
by 0.9% to CHF 726 million (32% of turnover), while net income dropped by 6% to CHF 504 million. 

گروه Geberit، غول صنعت چینی بهداشتی و اتصاالت سرویس بهداشتی 
سوئیسی که در SIX Swiss Exchange هم وجود دارد، سه ماهه سوم سال 
2020 را با رشد بسیارزیادی به پایان رساند  و بسیاری از ضررهای شش ماه 

گذشته ناشی از محدودیت های همه گیری را بازیابی کرد.
 %  8.5( رشد   %  5.3 با   2020 سپتامبر   - جوالی  دوره  در  خالص  فروش 
افزایش( به 794 میلیون CHF )بیش از 736 میلیون یورو( رسیده است. 
سایر شاخص ها، رشد دو رقمی داشته اند. شاخص  Ebitda به 264 میلیون 
 CHF در مقایسه با 195 میلیون Ebit صعود کرد، شاخص  CHF )% +14.1(
در سه ماهه سوم 2019 )16.4 %( به 227 میلیون CHF رسید و سود خالص 
در مجموع به 189.4 میلیون )CHF  )% +11 رسید که در مقایسه با 170.6 
میلیون CHF  در مدت مشابه در سال 2019 رشد داشت. فروش خالص این 
  CHF گروه در 9 ماهه نخست سال 5 درصد کاهش یافته و به 2،262 میلیون

رسید که در مقایسه با رقم سال گذشته 2،381 میلیون CHF، کاهش یافت.

بهبود دو مرحله ای در بازارهای اروپا
بیشتر فعالیت های Geberit در اروپا متمرکز است، جایی که صنعت ساخت 
و ساز به دلیل بسته شدن اجباری سایت های ساختمانی در نیمه اول سال، به 
ویژه از اواسط مارس تا مه، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. سه ماهه سوم، به 
استثنای Benelux، از جمله در بازارهایی که بیشترین آسیب را به این کشور 
زده اند، درآمد خوبی در همه کشورهای اروپایی به دست آورد )ایتالیا 24 % 

بیشتر از سه ماهه سوم 2019، فرانسه 14+ %، اسپانیا  7+ %(
این بازپرداخت Geberit را قادر ساخت که نه ماه اول سال را با فروش 2079 
میلیون CHF در اروپا به پایان برساند )3.8- % در 9 ماه اول سال 2019 اما  

0.7+ % به صورت ارز ثابت(.
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با این وجود، فاصله واضحی بین کشورهایی که کمتر تحت تأثیر آن قرار 
گرفته اند و یا با سرعت بیشتری از تأثیر همه گیری رهایی  یافته اند و کشورهایی 
که هنوز از عواقب قرنطینه طوالنی مدت و روند منفی تجربه شده در نیمه اول 
سال رنج می برند، باقی مانده است. بازارهایی که در 9 ماه اول سال نسبت به 
سال 2019 انقباضات دو رقمی داشته اند شامل انگلیس / ایرلند )22.1- %(، 
شبه جزیره ایبری )12.9- %(، ایتالیا )11 %( و فرانسه )10.4- %( می باشند 
و در مقابل با رشد فروش در آلمان )5.8+ % به 749 میلیون CHF(، اتریش 
 ،)CHF (، اروپای شرقی )7.3+ % تا 238 میلیونCHF 8.4+ % به 135 میلیون(
کشورهای شمال اروپا )3.3+ %تا 221 میلیون CHF( و سوئیس )2.7+ % تا 
230 میلیون CHF( مواجه شدیم. کلیه فروش های خارج از کشور نیز با انقباض 
همراه بوده است: خاورمیانه / آفریقا )18.8- %(، خاور دور/ اقیانوس آرام )14.5- 

%( و آمریکا )1.5- %(.
در مورد سه واحد تجاری این گروه، سیستم های نصب و راه اندازی و شستشو 
BU در 9 ماهه اول سال 851 میلیون CHF درآمد کسب کردند )0.1- % با 

 CHF گردش مالی 725 میلیون Bathroom Systems BU ،)نرخ ثابت ارز
 CHF سال را با 687 میلیون Piping Systems BU را منتشر کرد )0.6+ %( و

و)1.6- %( تعطیل کرد.

پیش بینی ها
در میان عدم ثبات به دلیل بیماری همه گیر COVID-19، برای مدیریت گروه 
سوئیسی بسیار دشوار است که چشم انداز سال جاری را ارائه دهد. مدیریت این 
گروه انتظار دارد سه ماهه چهارم ضعیف تری نسبت به سه ماهه نخست تجربه 
کند و در نتیجه پویایی کمتری نسبت به سال 2019 وجود داشته باشد، اما با 
بهبود EBITDA این افزایش حاشیه به تعدادی از عوامل از جمله صرفه جویی 
در هزینه های مربوط به همه گیری، سطح باالی انعطاف پذیری در تولید و 
تدارکات، کاهش هزینه های مواد اولیه و افزایش قیمت فروش مربوط می شود. 
به لطف این اقدامات، جبران افزایش قابل توجه مربوط به تعرفه در هزینه های 
پرسنل و سرمایه گذاری های اضافی در ابتکارات دیجیتالی سازی نیز امکان پذیر 

بود.
Geberit با توجه به انعطاف پذیری اثبات شده استراتژی، مدل تجاری کاماًل 

ثابت، فرایندهای تصمیم گیری سریع و موقعیت مالی مستحکم، عموماً برای 
مقابله با پیچیدگی ها و چالش های آینده مناسب است. 

این گروه متعهد شده است که مانند گذشته اما بدون تضعیف نقاط قوت خود، 
به ویژه تالش ها و منابع تحقیق و توسعه، اولویت های استراتژیک و عملیاتی 
خود را دنبال کند.                  ×

چیـنــی بـهـداشــتـی

گروه Geberit مستقر در Rapperswil-Jona، سوئیس، در سطح جهان فعالیت می کند 
و پیشروترین تولیدکننده چینی بهداشتی در اروپا است. شبکه تولید آن از 29 خط تولید 
تشکیل شده است که 6 مورد آن در خارج از اروپا واقع شده است. با حدود 12000 کارمند در بیش 
از 50 کشور، در سال 2019 فروشی معادل 3،083 میلیون CHF )حدود 2،834.6 میلیون یورو( را 

رقم زد.
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کمک بـه محیط زیسـت با 
اتوماسیـون چینـی آالت  بهداشتی

Sanitaryware automation helps the environment 
Sacmi (Imola, Italy)

Life Cycle Design (LCD) is an approach used to design and analyse a product’s life cycle taking account of all its environ-
mental and social impacts. The first Italian sanitaryware manufacturer to adopt this solution was Ceramica Catalano, a com-
pany based in Fabrica di Roma (Viterbo) which together with its partner Sacmi has become famous for having brought for-
ward the construction of a lights-out factory by several years, resulting in higher quality, lower operating and environmen-
tal costs and a higher degree of workforce specialisation. Seven years ago the company started up the first plant designed 
entirely in keeping with this new approach in all stages from the supply chain through to design, production and logistics.  

طراحی چرخه عمر )LCD(  رویکردی است که برای 
طراحی و آنالیز چرخه عمر یک محصول، با در نظر گرفتن 
تمام اثرات زیست محیطی و اجتماعی آن به کار می رود. 
اولین تولیدکننده ایتالیایی تجهیزات بهداشتی که این 

 Fabrica di مستقر در ،Ceramica Catalano راه حل را به کار گرفت، شرکت
Roma و)Viterbo( است که با همراهی شریک خود Sacmi در طی چند سال 

یک کارخانه تمام اتوماتیک ساخت و به همین دلیل نیز مشهور شد. این کار 
منجر به کیفیت باالتر، هزینه های عملیاتی و زیست محیطی کمتر و تخصص 
اولین کارخانه ای را  بیشتر نیروی کار شده  است. این شرکت 7 سال پیش 
راه اندازی کرد که درهمه مراحل کار، از زنجیره تأمین گرفته تا طراحی، تولید، 

و تدارکات، کامال در راستای این رویکرد جدید طراحی شده بود. 
این تجربه توسط پروفسور Carlo Martino، پروفسور طراحی صنعتی در 

 Ceramica مشاور  و  رم،  در   La Sapienza دانشگاه 
Catalano و نویسنده همکار با Domitilla Dardi در 

 Catalano. Il Design del Bagno nella" کتاب 
 Sole 24 Ore )انتشارات   "Cultura d’Impresa

Cultura( به طور مفصل شرح داده شده است.

به گفته Martino: »در سال Ceramica Catalano ،2013 به طور کامل 
فناوری خود را از سیستم های ریخته گری قدیمی برپایه قالب های گچی به 
سیستم های ریخته گری خودکار فشار باالی SACMI تغییر داده بود. اساس 
این استراتژی که در اولین پروژه آزمایشی Industry 4.0 )چهارمین انقالب 
از:  بود  اتخاذ شد، عبارت  صنعتی( در بخش تجهیزات بهداشتی سرامیکی 
بازنگری تمام فرایند تولید، شامل مراحل مقدماتی مختلف، از تهیه و تدارکات تا 
طراحی. براساس شاخص های قابل اندازه گیری، این رویکرد از نظر خود فرایند 

ENDLESS INNOVATION SINCE 1919
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ساخت یعنی مراحل ریخته گری، خشک کردن، پرداخت، لعاب کاری، پخت، 
تدارکات و کنترل کیفی، منجر به پیشرفت های قابل توجهی در LCD شد. 
مراحل مهندسی و طراحی با شروع از زبان های ارتباطی بازنگری شدند تا امکان 

تعامل آن ها با مراحل بعدی یعنی نمونه سازی و تولید فراهم شود.«
این هدف با مشارکت SACMI و با استفاده از یک فرایند ریخته گری فشار 
باال برپایه خودکارسازی فرایند به دست آمد. در این فرایند از قالب های رزینی 
متخلخل به جای قالب های پالستری قدیمی استفاده می شود. او ادامه داد: 
»مرحله ریخته گری به دلیل توانایی کنترل همه پارامترهای اصلی )عمر قالب، 
زمان چرخه، مصرف آب و انرژی(، مهم ترین بخش از این فرایند جدید کارخانه 

است.«
قالب های رزینی متخلخل به خصوص در مقایسه با سیستم های ریخته گری 
قدیمی، خواص منحصربه فردی دارند. دلیل این امر عمر بیشتر آن ها است که 
ممکن است به اندازه ده ها هزار بار سیکل قبل از ارسال آن ها به خطوط ویژه 

دفع ضایعات باشد.
جنبه دوم مربوط به خود ایده یک کارخانه تجهیزات بهداشتی است. طبق 
گفته Martino: »به خاطر دارم که بیست سال پیش وقتی برای اولین بار از 
Catalano بازدید کردم، آنجا کارخانه ای پر از گرد و غبار بود و اپراتورهای 

انسانی چرخ  دستی های سنگین را جابه جا می کردند و مسائلی جدی در رابطه با 
دفع قالب و ضایعات وجود داشت.«

کارخانه های امروزی بسیار متفاوت هستند به گونه ای که میزان گردوغبار در 
servo-( آن ها صفر است، خطوط کنترل و تولید به کمک مکانیزم خودکار

assisted( بوده و مراحل کار )مانند لعاب کاری خودکار( به صورتی است که 

اپراتور دیگر در تماس با فرایند نیست ولی از اتاق کنترل به طور مستقیم آن 
را مدیریت می کند. این تحول هماهنگ با نیاز اساسی به افزایش کیفیت و 
بازدهی، و درعین حال کاهش خطر تغییرشکل و شکستگی پیش رفته است. 
Martino خاطرنشان کرد: »در حال حاضر به کمک این تغییر فناورانه، بازدهی 

از 70 درصد )30 درصد باقیمانده از کل مربوط به محصوالت معیوب و صدها 
تن محصوالت برگشتی است( به 98 درصد افزایش پیدا کرده است؛ به صورتی 
که ضایعات باقیمانده و محصوالت برگشتی  بازیافت شده و دوباره به فرایند 

برمی گردند.«
مراحل ریخته گری تا خشک کردن در Catalano با همکاری SACMI برای به 
کارگیری آخرین نسل از سیستم ها جهت بازیابی گرمای ایجادشده توسط کوره 
)که بالفاصله به خشک کن ها منتقل شده و برای گرمایش محل کار استفاده 
تا مراحل  انجام شده است. جنبه دیگر هدایت حرکت محصوالت  می شود( 

لعاب کاری و بارگیری در کوره به کمک کنترل رادیویی است.
پروفسور افزود: »این یک فرایند بسیار پیچیده است که ماهیت خود محصول 
را درنظر می گیرد. برای مثال یک کاسه WC را درنظر بگیرید. پیشرفت این 
سیستم ها همگام با تحول نسل جدیدی از فالش ها و سرویس های فرنگی بدون 
لبه بوده است که در مقایسه با مصرف آب 9 لیتری در مدل های قدیمی، فقط 
3/5 الی 4 لیتر آب مصرف می کنند. به کمک لعاب کاری خودکار، این امکان 
وجود دارد که الیه ای از لعاب فوق ریزدانه به روشی یکنواخت و قابل تکرار 
اعمال شود. درنتیجه این امر تخلخل قطعه کاهش یافته، درجه بهداشت و 

چیـنــی بـهـداشــتـی
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قابلیت تمیزکردن سطوح افزایش می یابد و محصولی با کیفیت عالی به دست 
می آید.«

 LCD به همین دلیل است که به کارگیری رویکرد ،Martino طبق نتیجه گیری
در یک کارخانه تجهیزات بهداشتی مرتبط با نظریه هوش مصنوعی است. این 
رویکرد عالوه بر فراهم کردن امکان اتصال دستگاه ها به یکدیگر در یک شبکه 
و درنتیجه اطمینان از کنترل فرایند به صورت دقیق و پیشرفته، این امکان 
را می دهد که تجهیزات بهداشتی با درنظر گرفتن تاریخچه آن ها به گونه ای 
طراحی شوند که هر نکته مهم در تولید آن ها در نظر گرفته شده و استفاده از 

مواد خام، انرژی و منابع بهینه شود.
این امر شامل استفاده از مدل سازی دیجیتال و به کارگیری آزمون های واقعی 
عملکرد )و پایداری( است که می توانند طی مرحله اولیه انجام شوند و نتایج 
خوبی در حین تولید به دست دهند. اما چرا پیشرفته ترین کارخانه تجهیزات 

بهداشتی در اروپا و منحصرا در ایتالیا واقع شده است؟ 
از  آوردیم،  دست  به  ما  که  پیشرفت هایی  »تمام  کرد:  تصدیق   Martino

سالمت و ایمنی شغلی گرفته تا نشر گازهای گلخانه ای، دفع ضایعات و نیاز به 
کاهش مصرف آب در طی فرایند تولید و در تمام چرخه عمر محصول، توسط 

دستورالعمل های اروپایی خاصی تسهیل و هدایت شده است.«
همچنین باید از مدیرعامل Catalano، یعنی Mario Rossi و از SACMI به 
خاطر 10 سال جلوتر بودن از زمان در تنظیم یک معیار بین المللی جدید برای 

صنعت قدردانی کرد )اولین راه حل های نسل جدید در سال 2006 اجرا شد(. 
چالش اصلی آینده به کارگیری کامل یک فرایند تولید Industry 4.0 توسط 
افزایش بیشتر ظرفیت برای انتخاب و به کارگیری مقادیر عظیمی از داده ها برای 
پردازش است. همچنین بازنگری در آنچه در پایان عمر محصولی مانند روشویی 
اتفاق می افتد، به همان اندازه مهم است. زیرا این محصول را می توان بازیافت 
نموده و دوباره به عنوان بخشی از فرایندی مشابه با آنچه در مورد تجهیزات 

الکتریکی و الکترونیکی قدیمی وجود دارد، استفاده کرد.

Ceramica Catalano شرکت
این شرکت که در سال 1967 در Fabrica di Roma تأسیس شد، اکنون 
شرکتی پیشرو در صنعت تجهیزات بهداشتی سرامیکی است که به خاطر 
منابع  بر  تمرکز  و  اتوماسیون  باالی  فرد، سطح  منحصربه  کیفیت، طراحی 
انسانی، و همچنین تخصص صنعتگری آن که نسل به نسل منتقل شده است و 

به شدت بر آینده متمرکز است، مشهور است.
این کارخانه در زمینی به مساحت 175.000 مترمربع با زیربنای 70.000 
مترمربع قرار دارد و ظرفیت تولید آن 1500 قطعه در روز است. این شرکت 
نمادی از تعالی و خالقیت ایتالیایی است و محصوالت خود را از طریق حدود 

هزار مرکز فروش به بیش از 120 کشور در سراسر جهان صادر می کند.   
×          
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اهمیت پیش-خشک کردن 
در تولیـد چینی آالت بهـداشتی

The importance of pre-drying 
in sanitaryware production
by Dario Dalla Chiara, Marcheluzzo S.p.A (Caldogno, Vicenza)

Drying is an important step in sanitaryware production due to the critical nature of the process itself and the importance of 
the physical time required to complete the production cycle.
This highly challenging process requires space, manpower for loading, unloading and handling the ware trucks and the use 
of parking buffers. It is also associated with high energy consumption. Producers are therefore increasingly in search of tech-
nologies capable of reducing drying times and power consumption, optimising the usage and recovery of the available ther-
mal energy, and ensuring near-zero drying losses.

به دلیل ماهیت بسیار مهم خود فرایند و اهمیت زمان 
فیزیکی الزم برای تکمیل چرخه تولید، خشک کردن یک 

مرحله مهم در تولید تجهیزات بهداشتی است.
نیروی  فضا،  نیازمند  برانگیز  چالش  بسیار  فرایند  این 

انسانی برای بارگیری، تخلیه، و جابه جایی ترولی های کاال است. این فرایند 
همچنین با مصرف انرژی باالیی همراه است. بنابراین تولیدکنندگان همواره به 
دنبال فناوری هایی هستند که قادر به کاهش زمان خشک کردن و مصرف برق، 
بهینه سازی مصرف و بازیابی انرژی حرارتی دردسترس و اطمینان از اتالف 

نزدیک به صفر در فرایند خشک کردن هستند.
هرچند محدودیت های معینی از نظر نوع قطعات، شکل، و پیچیدگی آن ها 
وجود دارد. بنابراین حتی قطعه های تولیدشده توسط یک تولیدکننده ولی 
در کارخانه های متفاوت ممکن است رفتارهای متفاوتی در طی خشک کردن 
داشته باشند. این فرایند بعد از خارج کردن قطعه از قالب شروع می شود و در 
محل استقرار در اتاق ریخته گری ادامه می یابد. در اینجا مرحله حیاتی انقباض 
آغاز می شود. در این نقطه ماده به شدت نسبت به تغییرات دمایی، جریان هوا و 

جابه جایی ها آسیب پذیر است.
کنترل صحیح مراحل پیش-خشک کردن

مراحل میانی قبل از بارگیری کاال بر روی دستگاه های 
خشک کن بسیار حساس هستند و باید به دقت آنالیز 

شوند.
مقادیر دمایی 30 الی 32 درجه سانتیگراد با میزان رطوبت 60 الی 65 درصد 
که به وسیله یک سیستم تهویه مطبوع در اتاق ریخته گری حفظ می شود، برای 
مرحله اولیه استقرار مناسب است. اگرچه انتخاب مناسب یک پخش کننده هوا 
از جریان های هوای مستقیم به روی سطوح جلوگیری می کند. این مرحله اول 
معموال درمورد قطعات پیچیده ترکه نیاز به یک زمان نشست معین دارند مهم 

است.
زمانی که ماده آماده خشک شدن باشد، می توان آن را به دو نوع مختلف از 
خشک کن وارد نمود: نوع اول خشک کن هایی است که جریان هوایی با سرعت 
کمتر ولی به صورت ثابت و یکنواخت دارند، و نوع دوم خشک کن هایی است که 
جریان هوایی با سرعت باال ولی متالطم تر دارند. نوع اول برای خشک کردن 

Series of pre-dryer groups Three pre-dryers with control panel and humidification system 
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اولیه قطعاتی که هنوز رطوبت دارند مناسب است )بخشی از فرایند انقباض 
ممکن است در خشک کن رخ دهد(، ولی نوع دوم بیشتر زمانی مناسب است که 
فرایند انقباض کامل شده است زیرا این نوع از خشک کن ها می توانند بدون هیچ 
مشکلی در بیشترین سرعت جریان هوا عمل کنند. در موارد دیگر قطعات ابتدا 
درون یک نگهدارنده پلی اورتان گذاشته می شوند و فقط بعد از یک مرحله پیش 
خشک کردن می توان آن ها را خارج کرد. این شامل قطعاتی است که ماهیت  
شکننده تری دارند و فقط بعد از آن که به یک سطح مشخصی از سختی برسد 
می توان آن را از نگهدارنده جدا کرد. پیش-خشک کن نقش مهمی در همه این 

شرایط ایفا می کند.
Marcheluzzo مشخصات و عملکرد پیش-خشک کن

پیش-خشک کن محفظه ای است با دما و رطوبت کنترل شده که سرعت جریان 
هوای عبوری از روی قطعات کم و یکنواخت )یک یا دوطرفه( است. قطعات بعد 
از خارج شدن از قالب با تمام رطوبت اولیه خود وارد محفظه می شوند. بنابراین، 
وظیفه این محفظه اطمینان حاصل کردن از تکمیل فرایند انقباض ماده به 

صورت کنترل شده و دقیق است.
جریان هوا از یک طرف محفظه به طرف دیگر آن به صورت آرام است. دمای 
کاری معموال از 32 تا 42 درجه سانتیگراد تغییر می کند، در حالی که رطوبت 
نسبی از 70 تا 80 درصد متغیر است. نمودار چرخه ممکن است به صورت 
صاف )مقادیر در تمام مدت استقرار یکسان است( و یا به صورت منحنی 
باشد که در آن دما با گذشت زمان باال می رود و رطوبت کاهش می یابد. دما 
را می توان به وسیله یک واحد کنترل هوا )یکی برای چند محفظه( و یا توسط 
کویل های مبدل حرارتی آب داغ جداگانه کنترل نمود. رطوبت به وسیله یک 

 Marcheluzzo پمپ مه پاش یا دیگ بخار حفظ می شود. در کاربردهایی که با
انجام می شود، زمان چرخه معموال به دلیل الزامات جریان تولید مشابه با زمان 
خشک کن است. اندازه محفظه ها که در مقابل در ورودی قرار دارند متناسب با 

اندازه خشک کن ها است.
مزایای خشک کن عبارت است از:

• از نیاز به گذاشتن قطعات در مکان هایی بدون کنترل دما و رطوبت، که 
دستگاه های خشک کن را در معرض جریان های هوای مضر و مقادیر بسیار 
می کند.  جلوگیری  می دهد،  قرار  خوردن  ترک  احتمال  و  رطوبت  پایین 
جابجایی های ترولی ها درون کارخانه کاهش می یابد. اگر ترولی ها در اتاق 
تهویه  سیستم  توسط  بالفاصله  باید  رطوبت  افت  شوند،  پارک  ریخته گری 

مطبوع برای جلوگیری از تشکیل نواحی سردتر و مرطوب تر اصالح شود. 
• مراحل اولیه پایدارسازی و انقباض قطعه توسط انتخاب مناسب پارامترها 

کنترل می شود.
• به دلیل نرخ های انقباض درونی متفاوت و یا جریان  هوای موضعی شدید، 
می توان از خشک کن هایی با سرعت هوای باال بدون ایجاد شکست استفاده 

کرد.
• پرداخت را می توان در وسط کار به کمک فرایند خشک کردن انجام داد و 

هرگونه نگهدارنده نامناسب برای دماهای باال را می توان حذف کرد.
بنابراین یک پیش-خشک کن خوب می تواند تعدادی از مسائل مهمی که در 
طی تولید وجود دارد را حل کند و زمانی که محصول قبل از واردشدن به آخرین 
خشک کن باید تحت عملیات خاصی قرارگیرد، الزم است که به این مورد توجه 
شود.                   × 

چیـنــی بـهـداشــتـی

Pre-dryers with automatic doors on the panel Interior view of a group of three pre-dryers 

Interior view of a pre-dryer 
Vista interna di un pre-essiccatoio

Series of pre-dryers viewed from the casting room 
Serie di pre-essiccatoi vista dalla sala colaggio
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Digital glues: what they are, 
and where and how to use them

چسب های سرامیکی برای چاپ دیجیتال آخرین نوع از یک فناوری است که 
در گذشته به طور مکرر برای تزیین کاشی های سرامیکی استفاده می شده 

 است. 
اصل  در  یا جوهرهای چسبنده ی چاپ دیجیتال  چسب های سرامیکی 
 Drop( قطره به درخواست(  DOD جوهرهای چاپ دیجیتال برای فناوری
on Demand(( است که باعث چسبیدن گریت یا پودرهای شیشه ای به 

سطح کاشی مطابق با یک طرح دیجیتال می شوند.
این چسب ها به دلیل دارا بودن محتوای پلیمری خاص، زمانی که بر روی 
برای  یا چسبندگی دارند. ولی  پیوند  قابلیت  اعمال شوند  سطح کاشی 
اطمینان از نتایج فنی عالی، این پلیمرها باید ایجاد پیوندی کامال پایدار را در 

گریت ها اعمال شده تا رسیدن به مرحله پخت/ذوب را تضمین کنند.
ضمنا آن ها نباید منجر به اثرات تشکیل فیلم شوند؛ زیرا این امر ممکن است 

باعث آسیب به هدچاپ  شود.
واضح است که این راه حل پتانسیل تزیینی فوق العاده ای را ارائه می دهد. از 
آنجایی که این چسب ها مطابق با یک طرح دیجیتال اعمال می شوند، قابلیت 
هم گام شدن با گرافیک های رنگی و همچنین جلوه های طبیعی و واقعی را 

دارند.
و  ظاهری صاف  با  و  بی هویت  دیجیتالی  چاپ های  مشکل  قابلیت  این 
یکنواخت را حل می کند و باعث می شود که محصوالت سرامیکی جلوه ای با 
برجسته گی های ظریف و کنتراست هایی منحصر به  فرد از نور و رنگ داشته 

باشند.
این محصوالت را می توان بر روی آخرین کالر بار از ماشین چاپ دیجیتال  
عادی بارگیری کرد و در صورت امکان باید بالفاصله بعد از خروج از آن به 

سمت دستگاه اعمال خشک )درای اپلیکیشن( بروند.

چسب های چاپ دیجیتال: 
تعریف، کاربرد و نحوه استفاده از آن ها

Digital ceramic glues for inkjet application are the latest version of a technology that has frequently been used in the past 
for ce-ramic tile decoration.
Essentially, digital ceramic glues or adhesive inks are inkjet inks for drop on demand technology that enable glass grits or 
powders to adhere to the tile surface according to a digital design.
Due to their special polymer content, they have a bonding or gluing capacity when applied to the tile surface. But to ensure 
excel-lent technical results, these polymers must guarantee perfectly stable bonding of the applied grits through to the fir-
ing/melting stage.  

Inco R&D Dept. (Pavullo, Italy)
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جهت انعطاف پذیری بیشتر سیستم و به عنوان یک جایگزین می توان از 
دستگاه های نسل جدید مستقل با صرف هزینه کمتر )دستگاه واحدی شامل 

نوار چاپ که در برخی از آن ها همراه با درای اپلیکیشن است( استفاده نمود.
این دستگاه را به دلیل اندازه کوچک آن می توان در مناسب ترین قسمت از 

خط تولید قرار داد.
چسب های سرامیکی چاپ دیجیتال را می توان بر روی انواع مواد سرامیکی 
از جمله پرسالنی، بدنه سفید، بدنه قرمز، اسلب هاو...، و همچنین برای 
کاربردهای تمام زمینه )در کل سطح کاشی ها( و یا صرفا برای جلوه های 

گرافیکی تزیینی استفاده کرد.
بسته به کاربرد مدنظر، میزان مصرف چسب از چند گرم بر مترمربع تا 50 
الی 80 گرم بر مترمربع برای کاربردهای تمام زمینه شنی )شوگر افکت( 

متغیر است.

چسب های چاپ دیجیتال پایه آب و پایه حالل
اگرچه چسب های دیجیتال در طی زمان به صورت قابل توجه و همگام با 
فناوری تکامل پیدا کرده اند، ولی امروزه هر دو نوع قدیمی و جدید آن ها 

مناسب بوده و هرکدام ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارند.
چسب های چاپ دیجیتال به دو دسته بزرگ محصوالت پایه حالل و پایه 
آب تقسیم می شوند که هرکدام از این ها نیز خود به دو دسته آلی و غیرآلی 

تقسیم می شود )شکل 1(. 
منظور از محصوالت پایه حالل محصوالتی است که از حالل هایی استفاده 
می کنند که در آب حل نمی شوند و قدرت روانکاری باالیی دارند، مانند 

روغن.

منظور از محصوالت پایه آب محصوالتی است که میزان آب باالیی داشته و 
حالل هایی سازگار با آب و قابل انحالل در آن دارند.

چسب آلی چسبی است که کامال از حالل ها/افزودنی های آلی مخلوط شده 
در هم تشکیل شده باشد و به صورت مایعی واضح و شفاف باشد.

چسب غیرآلی چسبی است که شامل کسری از یک ماده غیرآلی است که به 
صورت کافی آسیاب و پایدار شده و توزیع اندازه ذرات آن زیرمیکرون باشد 

)مانند تمامی جوهرهای چاپ دیجیتال سرامیک(
پس ویژگی  مهم چسب های مختلفی که اکنون در بازار موجود است چیست؟
از نظر ترتیب تاریخی، اولین نوع از چسب های تولید شده چسب های پایه 
حالل آلی بود که تماما از مواد شیمیایی آلی مخلوط شده در هم و ناسازگار با 

آب )معموال روغن ها و پلیمرها( تشکیل شده بود.
به دلیل درجه روانکاری باال و همگنی کامل این نوع از چسب ها که ناشی 
از مواد آلی سازنده آن ها است، مشکالتی که معموال در رابطه با جوهرهای 
قابلیت  و  استفاده  زمان  ته نشینی،  مانند  دارد  وجود  متداول  سرامیکی 
فیلتراسیون، در مورد این چسب ها وجود ندارد و این امکان را می دهد که 
هدهای چاپ در شرایط عالی و بدون نیاز به هیچ گونه نگهداری یا مراقبت 

خاصی نگه داشته شوند.
از آنجایی که این چسب ها حاوی مواد غیرآلی نیستند، شدت رنگ طرح های 

زیرین تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
این نوع از محصوالت به کاربرانی پیشنهاد می شود که به دنبال راه حلی 
هستند که برای همه انواع هدچاپ مناسب باشد، به گونه ای که عملکرد 
دستگاهی عالی و قدرت پیوند خوب بوده و همچنین سازگاری باالی الزم 

را برای دستیابی به جلوه  های طبیعی بدون از بین رفتن کیفیت داشته  باشد.

فنـاوری
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فنـاوری

منظور از چسب های پایه حالل غیرآلی، جوهرهای سرامیکی چاپ دیجیتال 
است که حاوی یک ماده غیرآلی بوده و تا رسیدن به یک توزیع اندازه ذره 

کمتر از یک میکرون آسیاب شده  است.
جوهرهای غیرآلی با درصدهای مختلفی از مواد غیرآلی را می توان به صورت 

معمول با توجه به نیازها و از نظر کاربرد و شدت رنگ انتخاب کرد.
ولی مزایای استفاده از مواد غیرآلی در یک چسب چیست؟

سه مزیت عمده وجود دارد که عبارتند از:
• زمان خشک شدن در طول استفاده را افزایش می دهد. درنتیجه این امر 
زمان چسب کاری از زمان اعمال جوهر تا زمان اعمال گریت/پودر بهبود 

می یابد.
• به عنوان گدازآور در طی پخت عمل می کند. این ویژگی امکان کاربرد 
به صورت همگن، فشرده و بدون عیب را حتی در مقادیر وزنی کم از 
گریت های اعمال شده فراهم می کند. به بیان دیگر، از بروز اثر بارز الیه الیه 
شدن که در طی پخت رخ می دهد، جلوگیری می کند. این اثر زمانی رخ 
می دهد که گریت ها تمایل بیشتری به تجمع در برخی نواحی نسبت به 
نواحی دیگر دارند )به دلیل تفاوت در کشش های سطحی نسبت به نوع 

الیه زیرین(.
• در مقایسه با یک چسب پایه حالل آلی، و با در نظر گرفتن مقدار یکسانی 
از چسب اعمالی، این نوع از چسب ها باعث نشر کمتر VOCs و بو از 

دودکش می شوند.
این نوع محصول به کاربرانی پیشنهاد می شود که نیاز به راه حلی دارند که 
برای همه انواع هدچاپ مناسب باشد، به گونه ای که ترکیب منحصربه فردی 
از عملکرد دستگاهی عالی، قدرت چسبندگی بهینه، و اعمال گریت عالی 

داشته باشد.

پیشرفت های چسب های پایه آب
در طی سال ها، به دلیل مشکالت مربوط به نشر مواد مضر در گازهای 
دودکش و همچنین بوی حاصل از سوختن این حالل ها، تحقیقات به سمت 
استفاده از فازهای حالل جدیدی رفته است که توانایی حل این دو مساله را 

داشته باشد و مشخصات فنی عالی محصوالت را نیز حفظ کند.
این مساله منجر به توسعه فرموالسیون های زیست سازگار شد که به جهت 
کاهش اثر زیست محیطی چسب های چاپ دیجیتال و به خصوص برای 

کاربردهای با وزن باال طراحی شده اند.
این کار در ابتدا شامل استفاده از انواع جدیدی از حالل هایی بود که قادر به 

کاهش مقادیر مواد آلی مضر و بدبوی ناشی از احتراق بودند.
از  استفاده  امکان  نوآورانه  فناوری های چاپ  بعد، توسعه  سپس در گام 

جوهرهای پایه آب را فراهم کرد.
فناوری های چاپ جدیدی که امروزه در بازار موجود است، دارای عملکرد 

پاششی و دستگاهی عالی هستند.
این امر در ابتدا به کمک هدهای چاپ جدید سازگار با آب و سپس درنتیجه 
پیشرفت های چاپگرها از نظر سیستم گرمایش/سرمایش جوهر، سیستم 

پاک کنندگی خودکار و سیستم گردش/هواگیری جوهر به دست آمد.
همانطور که در باال گفته شد، جوهرهای چسبنده پایه آبی مانند چسب های 

پایه حالل ممکن است آلی بوده و یا حاوی کسری از ماده ای غیرآلی باشد. 
تفاوت اصلی این مواد در مقایسه با انواع پایه حالل آن و حتی انواعی که با 
حالل های زیست سازگار توسعه یافته اند در این است که جوهرهای پایه آب 

نشرهای محیطی مواد آلی و بو را به طور قابل توجهی کاهش می دهند.
یکی از مزیت های بسیار مهم جوهرهای چسبنده پایه آب در مقایسه با 
محصوالت مشابه پایه حالل این است که آن ها میل ترکیبی بیشتری با دیگر 
مواد سرامیکی دارند و به همین دلیل کیفیت چاپ منحصربه فردی را ارائه 

می دهند.
 )DigiGlue S( طیف وسیعی از جوهرهای چسبنده پایه حالل INCO گروه
و پایه آبی )DigiGlue W( که محتوی درصدهای مختلفی از مواد غیرآلی 

است را ارائه می دهد.
این امر باعث می شود که آن ها هرگونه الزامات محصول از نظر زیست 

محیطی/نشرها، جنبه های فنی/کاربردی و شدت رنگ را رعایت کنند.
گروه INCO با داشتن چنین طیف وسیعی از مواد و همچنین تخصص 
فنی کارمندان خود قادر است که مناسب ترین راه حل را به هر شرکت 
سرامیک سازی ارائه دهد.                 ×
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Cyber security and Industry 4.0 

امروزه انقالب صنعتی 4.0 و امنیت سایبری هرچه بیشتر به هم پیوند 
خورده اند. وقتی راهکارهای Industry 4.0 اجرا می شوند، فناوری های 
امنیت سایبری نقشی اساسی در محافظت از سیستم اطالعاتی شرکت در 
برابر حمالت خارجی با هدف سرقت یا به خطر انداختن داده ها و اطالعات 
حساس دارند. اطالعات یک دارایی اساسی است که ارزش شرکت را نشان 
می دهد و بنابراین باید از هر لحاظ ممکن محافظت شود. برای انجام این 
کار در قدم اول شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های سیستم ضروری 
است و سپس بهترین فناوری ها را برای ایمن سازی آن بایستی اتخاذ نمود.

انقالب صنعتی 4.0 از نظر فرآیند، محصول و نوآوری خدمات و همچنین 
مزایای  دارای  افراد  و  اطالعات  محصوالت،  کارخانجات،  بهتر  مدیریت 

بی شماری است. اما برای استفاده بیشتر از این مزایا، شرکت ها باید به طور 
کامل از راه حل های IT که اکنون در همه محیط های تجاری وجود دارد، 
بهره برداری کنند و ارتباط مداوم ایجاد کنند. این بدان معنی است که 
پنجره های زیادی به دنیای خارج باز می شود و ساختار را در معرض حمله 

مجرمان سایبری با هدف سرقت اطالعات و تخصص قرار می دهد.
اولین قدم برای اطمینان از امنیت اطالعات اکوسیستم یک شرکت افزایش 
آگاهی از مسئله در همه سطوح، از مدیر عامل شرکت تا رئیس ها و همه 
تکنسین ها و کارمندان است. به طور خاص، اتخاذ یک مدل »امنیت از 
طریق طراحی« ضروری است، که به معنی طراحی زیرساختی است که 
مسائل کلیدی امنیتی را با توجه ویژه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک 

امنیت سـایبری و انقالب صنعتی 4.0 

Industry 4.0 and cyber security are becoming ever more closely interconnected. When Industry 4.0 solutions are implement-
ed, cyber security technologies play a vital role in protecting the company’s information system from external attacks aimed 
at stealing or compromising sensitive data and information. Information is a fundamental asset that represents a company’s 
value and must therefore be protected in every way possible. To do this, it is essential to identify the threats and vulnerabili-
ties of the system and then adopt the best technologies to make it secure. Industry 4.0 brings numerous benefits in terms of 
process, product and service innovation, as well as improved management of plants, products, information and people. But 
to make the most of these benefits, companies must fully exploit the IT solutions that are now present in all business envi-
ronments and create a continuous connection. This means opening numerous windows onto the outside world, making the 
structure vulnerable to attack by cyber criminals aiming to steal information and expertise.

Andrea Di Talia, Progea / Emerson Machine Automation Solutions (Modena, Italy)
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در نظر می گیرد. این شامل انجام یک بررسی دوره ای از انتخاب های انجام 
شده به منظور شناسایی و اجرای اقدامات اصالحی مورد نیاز است.

به جای تالش برای ایجاد محیط های نفوذناپذیر، تعدادی فناوری وجود 
دارد که می توانند برای بازیابی اطالعات و بازیابی سریع سیستم شرکت 
 desktop و،cloud ،مورد استفاده قرار گیرند. این موارد شامل مجازی سازی
مجازی و سرویس گیرنده های جمع و جور است که روی گواهینامه ها و 
کنترل دسترسی، ترافیک داده های ورودی و خروجی و پشتیبان گیری های 

منظم و مکرر کار می کنند.

Movicon.NExT و امنیت سایبری

Movicon.NExT، پلت فرم SCADA / HMI / MES از Progea، از یک 

سیستم امنیتی پیچیده برای دسترسی به لطف مدیریت تأیید اعتبار کاربر 
بر اساس معیارهای عضویت استفاده می کند. به لطف این فناوری، سیستم 
عامل حداکثر امنیت را در مدیریت کاربر تضمین می کند در حالی که برای 

ارائه دهنده امنیت باز است. این بدان معناست که امکان شخصی سازی 
مدیریت احراز هویت کاربر با شخصی سازی ارائه دهنده مدیریت وجود دارد.

 Windows Passport توسط  ارائه شده  فرصت های  از  این،  بر  عالوه 
با  مطابق  بیومتریک  شناسایی  سیستم های  و  کرد  استفاده  می توان 

استاندارد IEC 62443-3-3 یکپارچه کرد. 
 Lloyd's Register Quality توسط Movicon.NExT ،2020 در 16 ژوئن
 LRC00001153 / تأییـد شـد )گـواهی حسابرسـی Assurance Italy

Rev 1 3547690 مطابق با IEC 62443-3-3 شبکه های ارتباطی صنعتی 

- شبکه و سیستم امنیتی - قسمت 3-3: الزامات امنیتی سیستم و سطح 
امنیتی(. این نشان می دهد که Movicon.NExT یک پلت فرم نرم افزاری 
است که به طور خاص برای پاسخگویی به تمام الزامات امنیتی الزم برای 
سیستم های اتوماسیون I 4.0 طراحی شده است و پروژه هایی که می توانند 

اجرا شوند کامال با الزامات ذکر شده در استاندارد مطابقت دارند.
×                  

فنـاوری
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Designing inkjet ink formulations 
for reduced odours and VOCs 

»طراحی فرموالسیون جوهر چاپ دیجیتال برای کاهش بو و ترکیبات آلی 
فرار در فرایند ساخت کاشی های سرامیکی« عنوان یک پروژه تحقیقاتی 
مشترک  صورت  به  که  است   2020 سال  در   Qualicer در  ارائه شده 
توسط وM. Biettiو، S. Esposito و R. Lazzarini و) Lamberti SpA(،و 
وA. M. Molinaو.  J. González،و  و)Lamberti Iberia(و،  M. Jareñoو 

ITC- از موسسه I. Agut و S. Gomar و،M. F. Gazulla و،C. Moreda

AICE فناوری سرامیک دانشگاه Jaume I in Castellón در اسپانیا انجام 

شده است.
پروژه تحقیقاتی VITALIS مواد خام گوناگون را برای فرموالسیون جوهر 

چاپ دیجیتال مطالعه و ارزیابی می نماید.
جوهرهای جدیدی که برای تزیین کاشی های سرامیکی به کار می روند 
باید ماندگاری ساخت را افزایش داده و تأثیر زیست محیطی و ایجاد بو را به 

منظور رفع محدودیت های قانونی به طرز قابل توجهی کاهش دهند.
این تحقیق به بررسی تأثیر حالل های مختلف بر خواص فیزیکی و شیمیایی 

طراحی فرموالسیون جوهر چاپ دیجیتال 
)VOC( برای کاهش بو و ترکیبات آلی فرار

“Design of Inkjet Ink Formulation for Reducing VOCs and Odours in the Ceramic Tile Manufacturing Process” is the title of a 
re-search project presented at Qualicer 2020 and conducted jointly by M. Bietti, S. Esposito and R. Lazzarini (Lamberti SpA), 
M. Jareño (Lamberti Iberia) and J. González, A. M. Molina, C. Moreda, M. F. Gazulla, S. Gomar and I. Agut from the ITC-AICE 
Institute of Ce-ramic Technology of the University Jaume I in Castellón (Spain).

Renato Lazzarini, Lamberti (Gallarate, Italy)

جدول 1- مؤلفه ها در  مطالعه حیاتی

ComponentReferenceFunctionalityChemical Description

Solvent

Printojet SB-1Milling and dilution solvent100% standard fatty acid ester

Printojet SB-2Milling and dilution solvent100% modified fatty acid ester

Printojet SB-3Milling and dilution solventMineral oil

Printojet SB-4Milling and dilution solvent100% glycol ether

Printojet WB-5Milling solventWater-based

Printojet SB-6Milling and dilution solvent100% fractionated fatty acid ester

Printojet SB-7Milling and dilution solventGlycol ether/non-fatty acid ester B = 55/45

Printojet SB-8Milling and dilution solventGlycol ether/modified glycol = 10/90

Printojet SB-9Milling and dilution solventGlycol ether/non-fatty acid ester A = 45/55

Additive
Fluijet SBOrganic system dispersant Synthetic polymer

Fluijet WBAqueous system dispersantSynthetic polymer

SolidDigital glazeRefractories and fluxesInorganic compound
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جوهرهای فرموله شده، و همچنین تأثیر آن ها بر نشر VOC 1 و بو در طی 
فرایند پخت سریع مورد استفاده در صنعت کاشی های سرامیکی می پردازد.

پیشینه و مفاد تحقیق
کربن منواکسید،  کربن دی اکسید،  آب،  نشر  جمله  از  بسیاری  نشرهای 
نیتریک اکسید و نیتروز اکسید، سولفیدها، هیدروکلریدها، فلوئوریدها، 
هیدروکربن ها، فرمالدهید، استالدهید، آمونیاک، و غیره در طی فرایند 
ساخت سرامیک ها رخ می دهد. هدف اصلی در این تحقیق تعیین نشرهای 

زیر است:
• ترکیبات آلی فرار: با توجه به دستورالعمل EC/1999/13، ترکیبات آلی 
فرار به هرگونه ترکیب از یک ماده آلی که در دمای 293/15 کلوین دارای 
فشاربخار 0/01 کیلوپاسکال یا بیشتر باشد، و یا تحت شرایط کاربردی 

خاص دارای فراریت متناظر باشد، اطالق می شود.
• فرمالدهید: فرمالدهید یک ترکیب آلی فرار است که به صورت گازی 
بی رنگ در دمای اتاق پدید می آید. نشر این ماده در فرایندهای صنعتی 
مختلف مانند فرایندهای سرامیکی، باعث تحریک غشا و بافت مخاطی 

شده و می تواند منجر به سرطان شود.
• نشرهای با بوی تند: این نشرها نتیجه تبخیر مواد آلی در طی مرحله 
عملیات حرارتی است. روش مرجع برای اندازه گیری بو براساس استاندارد 

UNE-EN 17325 است که میزان نشر بو را براساس واحدهای اروپایی 

برای سنجش بو یعنی OUE/m3 تعیین می کند.

روش  تحلیل تجربی
جداول و اشکال موجود در صفحات بعدی نشان دهنده موارد زیر است: 
مواد مورد استفاده در فرموالسیون جوهرهای آزمایش )جدول 1(؛ مراحل 
دیجیتال  چاپ  جوهرهای  آسیاب  و  آماده سازی  فرموالسیون،  مختلف 
)شکل 1(، اجزای مورد استفاده در آماده سازی جوهر برای فناوری چاپ 
دیجیتال آزمایش )جدول 2(، و فرموالسیون جوهر برای فناوری چاپ 

دیجیتال توسعه یافته در مقدار ثابتی از مواد جامد )جدول 3(. 
برای تعیین مناسب بودن جوهرهای آزمایش شده از نظر فنی جهت استفاده 

در هدهای چاپ معمولی، مشخصات فیزیکی زیر ارزیابی شده است:
• ویسکوزیته، چگالی، توزیع اندازه ذره )PSD(2، پایداری کلوییدی، و 

قابلیت فیلترکردن سوسپانسیون؛
 Dimatix قابلیت چاپ تئوری و تجربی با استفاده از هدچاپ دیجیتال •

.SG 1024 HFL

چاپ  جوهرهای  فرموالسیون  و  اجزا  شیمیایی  خواص  تعیین  جهت 
دیجیتال، مشخصات شیمیایی زیر در نظر گرفته شده است:

• آنالیز شیمیایی اجزای جامد استفاده شده

فنـاوری

جدول 2- اجزای استفاده شده در آزمون 
INKJET آماده سازی جوهر

INK-1 Printojet SB-1 Fluijet SB

INK-2 Printojet SB-2 Fluijet SB

INK-3 Printojet SB-3 Fluijet SB

INK-4 Printojet SB-4 Fluijet SB

INK-5 Printojet WB-5 Fluijet WB

INK-6 Printojet SB-6 Fluijet SB

INK-7 Printojet SB-7 Fluijet SB

INK-8 Printojet SB-8 Fluijet SB

INK-9 Printojet SB-9 Fluijet SB

شکل 1- آماده سازی جوهر ).L( و کل کربن ]%[ از
)R.(و TRUSPEC-CHNS اجزا توسط
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INKJET جدول 3-   فرمول های جوهر
)SC( تولید شده در محلول جامدات ثابت

Ink 
Ref.SC [mass-%]Solvent

 [mass-%]
Dispersant 
[mass-%]

Theor. Total 
Carbon*
 [mass-%]

INK-144.250.05.842.6
INK-244.150.25.742.2
INK-344.051.64.446.9
INK-444.051.64.435.8
INK-544.047.28.817.9
INK-644.050.75.344.7
INK-744.050.75.334.5
INK-844.050.75.336.7
INK-944.050.75.336.9

*calculated from Fig. 1 / *calcolato come in Fig. 1

 - % SC = 44 جدول 4-  خصوصیات فیزیکی جوهرهای جوهر افشان تهیه شده در
فیلتراسیون با 5 میکرومتر

Ink Ref.
Density 
at 25 ºC 
[g/cm3]

D97 
[µm]

Viscosity 
at 45 ºC [m·Pa·s]

Sedimentation 
50 ºC [%] )MLS(

Agglomeration 
50 ºC [%]ReWeOhZ

INK-11.3002.12016.533.200.203.3141.60.352.9
INK-21.3002.00015.485.500.1036.0139.40.333.0
INK-31.2101.8009.813.100.1049.2137.70.244.2
INK-41.3702.31011.707.000.1544.2148.60.283.6

INK-51.5501.42017.58 
(at 35 ºC)7.800.2036.4114.30.293.4

INK-61.2932.17022.476.800.1824.2137.80.492.1
INK-71.4061.96024.602.800.1523.8146.60.512.0
INK-81.3882.21027.092.900.1521.5145.70.561.8
INK-91.3661.96023.493.000.1524.4143.10.492.0

Typical theoretical values of DOD dimensionless moduli according to reference [2]2–5050–1500.1–11–10

• منحنی های توزین حرارتی حالل ها
استفاده شده  افزودنی های  و  اجزای جامد، حالل ها  کربن  مقدار کل   •

)LECO TruSpec )CHNS( lab. analyser(
)ثابت( جوهر چاپ دیجیتال   25 g/m2 به  • مقدار کل کربن مربوط 

اعمال شده به سطح کاشی
• کل ترکیبات آلی فرار )TVOC(3 و کل فرمالدهید در یک کوره الکتریکی 
 25 g/m2 مافلی آزمایشگاهی و یک کوره گازی نیمه صنعتی با میزان
جوهر چاپ دیجیتال. در حالت اول از یک دستگاه اندازه گیری شناسایی 

یونیزاسیون شعله ای )FID(4 استفاده شده است.

• نشرهای دارای بوی تند در کوره های گازی نیمه صنعتی، مربوط به 
که  ایجاد شده  دیجیتال  چاپ  جوهرهای  در  استفاده شده  حالل های 
بر روی زیرالیه های   25 g/m2 به میزان  فرایندهای چاپ دیجیتال  با 

آزمایش رسوب دهی شده اند.

نتایج و تفسیر 
جدول 4 جزییات خواص فیزیکی هر جوهر آزمایش شده را نشان می دهد. 
شکل 2 نشان دهنده رفتار جوهر در طی چاپ است و تشکیل قطره های 

بهینه را تایید می کند.
در ارتباط با خواص شیمیایی جوهرهای ایجادشده، شکل 3 منحنی های 
توزین حرارتی حالل های آزمایش را نشان می دهد و جدول 5 نشان دهنده 
 مقدار کل کربن )برحسب ppm( یک جوهر برای کاربردهای به میزان
فناوری چاپ  از  استفاده  با  بدنه کاشی های چینی  بر روی   25 g/m2

دیجیتال است.
جدول 6، بیشترین مقدار میانگین نشرها در حالت ایستا و پویا مربوط 
به TVOC و فرمالدهید را نشان می دهد، و جدول 7 نشان دهنده سطح 
انتشار بو در ترکیبات جوهری است که با حالل های از پیش انتخاب شده 

در 44 درصد جرمی فرموله  شده است.
در شکل 4، غلظت های جوهرهای چاپ دیجیتال فرموله شده که از طریق 
آنالیزور آزمایشگاهی )CHNS( به دست آمده )جدول 5(، برحسب مقادیر 
کربن کل تئوری )جدول 3( رسم شده است. با توجه به این شکل، یک 
رابطه خطی بین مقدار کل کربن تئوری مربوط به جوهر فرموله شده و 
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فنـاوری

جدول 5- کربن کامل توسط آنالیز آزمایشگاهي 
جوهرهاي توسعه یافته با 44% وزنی

Ink 
Ref.

Total Carbon 
[ppm]

Decrease 
Relative 

to INK-3 [%]

INK-125003.85

INK-225003.85

INK-326000.00

INK-4170034.62

INK-590065.38

INK-625003.85

INK-7180030.77

INK-8210019.23

INK-924007.69

جدول 6- مقادیر TVOC و FORMALDEHYDE و)CHOH( جوهرهای جوهرافشان
با 44% وزنی

Ink Ref.
Laboratory Electric 

Muffle KilnPilot Plant Gas Kiln

TVOC [mg/Nm3]CHOH [mg/Nm3]TVOC [mg/Nm3]CHOH [mg/Nm3]

INK-1607131144

INK-2618161205

INK-3822169564

INK-4641163276

INK-5195137108

INK-653595113

INK-7703116133

INK-8535137124

INK-9715136256

شکل 2- رفتار جوهر INKJET در حین پاشش
با استفاده از DIMATIX SG 1024 HFL DOD PRINTHEAD؛

آنالیز استروبوسکوپی

مقدار کل کربن تعیین شده توسط آنالیزور آزمایشگاهی مشاهده می شود.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، می توان به صورت زیر 

نتیجه گیری نمود:
• مواد و اجزای به کاررفته در این تحقیق را می توان برای ایجاد جوهرهای چاپ 

دیجیتال مناسب برای استفاده در سیستم های چاپ دیجیتال به کار گرفت.
• انتظار می رود که از میان تمامی حالل های مورد استفاده در این تحقیق، 
آن هایی که دمای تجزیه باالتری نشان دادند، مقادیرکمتری TVOC و 

فرمالدهید در کوره نشر دهند. این مساله با استفاده از نتایج به دست آمده 
برای INK-6 )در کوره نیمه صنعتی( تایید شد.

• آنالیز توزین حرارتی )TGA(5 برای تایید اولیه مناسب بودن حالل ها 
جهت استفاده در فرموالسیون جوهرهای چاپ دیجیتال به کار می رود. 
برای اطمینان از نتایج حاصل نیاز است که آنالیزهای دیگری از نشرهای 

TVOC و فرمالدهید در مقیاس نیمه صنعتی انجام شود.

• بین مقدار کربن در فرموالسیون تئوری مربوط به جوهرهای فرموله شده، 
و غلظت کربن )برحسب ppm( به دست آمده با آنالیزور آزمایشگاهی رابطه 

مستقیم وجود دارد.

شکل 3- منحنی های گرماسنجی از آزمایشات
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جدول 7- میزان انتشار بو جوهرهای جوهرافشان  
تنظیم شده در 44% وزنی

ReferenceOUE/m3 

INK-12100

INK-22500

INK-32600

INK-41700

INK-5460

INK-61380

INK-72400

INK-82100

INK-91400

)PPM( شکل 4- ارتباط خطی کل محتوی تئوری کربن و کل کربن تجزیه شده
جوهرهای جوهر افشان توسعه یافته در محتوای مواد جامد ثابت

)44% وزنی (

References:
[1] Directive 2010/75/EU on industrial emissions (Integrated pollution prevention and control IPPC) (Recast)
[2] Hutchings. I.: Inkjet printing for the decoration of ceramic tiles: Technology and opportunities. Inkjet Research Centre 

(IRC), Institute for Manufacturing, University of Cambridge, Cambridge CB3 0FS, GB. Qualicer 2010
[3] IPTS. European Commission: Reference document on best available techniques in the ceramic manufacturing industry, 

August 2007, 232, http://eippcb.jrc.es 
[4] UNE EN 13526:2002: Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración màsica de carbono orgànico 

total en gases efluentes de procesos que emplean disolventes (Stationary source emissions - Determination of the mass 
concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes)

[5] UNE EN 12619:2000: Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración màsica de carbono orgànico 
total gaseoso en bajas concentraciones en gases de combustión. Método con¬tinuo con detector de ionización de 
llama (Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low 
concentrations in flue gases - Continuous flame ionisation detector method)

[6] Guía de Tecnologías limpias en el àmbito de olores: Xarxa ambiental. Generalitat Valenciana, Consellería de Medi 
Ambient, Aigua, Urban-isme i Habitatge. REDIT 

• در رابطه با جوهر استانداردInk-1، آزمایش های انجام شده در یک کوره 
درخصوص  صنعتی  نیمه  گازی  کوره  و  آزمایشگاهی  مافلی  الکتریکی 
انتشار TVOC، نشان داد که حالل آبی و استرهای اسید چرب تجزیه شده 

بهترین جایگزین ها برای فرموالسیون جوهرهای چاپ دیجیتال هستند.
• امکان ایجاد رابطه مستقیم بین نتایج نشر در یک کوره الکتریکی مافلی 
آزمایشگاهی در مقایسه با کوره گازی نیمه صنعتی وجود ندارد. دلیل این 
مساله این است که آزمایش های کوره الکتریکی مافلی در یک اتمسفر 
رولری گازی در یک  آزمایش های کوره  انجام شد در حالی که  ایستا 

اتمسفر پویا انجام شد.
• ایجاد بو در طی فرایند پخت با استفاده از یک کوره رولری گازی نیمه 
صنعتی بسیار متنوع است. جوهرهای پایه آبی INK-5 و INK-6 و استر 

اسید چرب تجزیه شده، کمترین نشرها را نشان دادند.
• حالل پیشنهادی جدید یعنی Printojet SB-8 )گلیکول اصالح شده(، 

مقادیر TVOC کمتری نسبت به مقادیر استاندارد نشان داد. این مساله در 
رابطه با فرمالدهید و بو نیز صدق می کند.

 ،TVOCs برای طراحی فرموالسیون جوهر چاپ دیجیتال که مقادیر •
از  که  است  الزم  می کند،  آزاد  کمتری  بوی  و   )CHOH( فرمالدهید 
محیط های پایه آبی و یا حالل های جدیدی مانند Printojet SB-6 )استر 
اسید چرب تجزیه شده( و Printojet SB-8 )گلیکول اصالح شده( استفاده 
شود.                   ×

1. Volatile Organic Compound
2. Particle Size Distribution
3. Total Volatile Organic Compound
4. Flame Ionization Detection
5. Thermogravimetric Analysis

فنـاوری
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کائولن اوکراینی با کارایی باال برای 
ساخت کاشی های مستحکم تر، بزرگ تر و سفیدتر

High-performance Ukrainian clays for stronger, 
larger and whiter tiles
Estelle Corruble, Sibelco (Belgium)

lay plasticity plays an important role in ceramic tile production, especially when it comes to size and strength. 
Sibelco’s PREMIERE® range of Ukrainian clays are used by tile manufacturers worldwide and consistently deliver proven 
benefits thanks to a unique set of mineralogical properties, including exceptionally high plasticity. They are particularly suit-
able for the production of larger, whiter and more durable ceramic and porcelain tiles.

تولید کاشی  )انعطاف پذیری خام( خاک رس نقش مهمی در  پالستیسیته 
سرامیکی به خصوص از نظر اندازه و استحکام آن دارد.

کائولـن اوکراینـی در رده ®PREMIERE مربـوط بـه گـروه Sibelco توسـط 
تولیدکنندگان کاشی در سراسر جهان استفاده می شود و همواره مزایای ثابت 
شده ای را به دلیل داشتن مجموعه ای از خواص معدنی منحصربه فرد از جمله 
پالستیسیته بسیار باال ارائه می دهد. این مواد به ویژه برای تولید کاشی های 

سرامیکی و چینی با اندازه بزرگتر، سفیدتر و مقاوم تر مناسب هستند. 
انقباض کم خاک رس ®PREMIERE در حین پخت، امکان تولید کاشی هایی 
با اندازه بزرگ تر فراهم نموده و صاف بودن اسلب ها با اندازه بزرگ را تضمین 
می شود. به دلیل خواص معدنی منحصربه فرد آن ها، استحکام خمش قبل 

و بعد از خشک  شدن افزایش می یابد. این امر به بهبود مدول شکست بدنه 
کاشی کمک می کند. مزیت دیگر، کاهش ضایعات تولید و درنتیجه افزایش 
تولید روزانه است. سفیدی ذاتی خاک رس ®PREMIERE، رنگ کاشی های 
پخته شده را بهبود داده، مقدار انگوب الزم برای تولید کاشی چینی لعاب دار 
را کاهش می دهد و ارتقاء شدت رنگ مربوط به رنگدانه ها در بدنه های رنگی 
را بهتر می کند. این همچنین بدین معنی است که عامل سفیدکننده کمتری 

برای داشتن بدنه های فوق سفید الزم است.
به عالوه، مقدار ماده آلی کمتر و قابلیت ذوب باالتر به این معنی است که خاک 
رس ®PREMIERE امکان سریع تر شدن چرخه های پخت را فراهم می کند و به 

افزایش بازدهی تولید و در عین حال کاهش نشر کربن کمک می کند.

PREMIERE ® جدول 1- رس های اصلی در رده
UnitDBY-3DBY-4DBK-0DBK-1

SiO2%5960.161.062.2
TiO2%1.41.41.41.4
Al2O3%27.826.525.824.8
Fe2O3%0.850.91.01.1
CaO%0.30.30.30.3
MgO%0.40.50.50.5
K2O%2.22.42.42.4
Na2O%0.40.40.50.5
l.o.i%7.67.47.16.8
L lightness81.178.877.075.9
A red/green1.21.82.02.3
B yellow/blue11.612.613.113.3
Modulus of rupture 
)fired( (Kgf/cm2)≥ 550≥ 550≥ 550≥ 500

Modulus of rupture )dry( (Kgf/cm2)58585550
Bending strength 
)extruded( (Kgf/cm2)115115110105

Sieve residue  >125 µm %≤ 4.0≤ 4.0≤ 4.0≤ 4.0
Note: The values are determined using standard Sibelco test methods and may vary due to the varia-
bility of the naturally occurring material 
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جـدول 1 گزینه هایـی از خاک هـای رس اوکراینـی بـا آلومینـای بـاال از طیـف
®PREMIERE مربوط به گروه Sibelco را نشان می دهد. این گروه همچنین 

طیفی از محصوالت دیگر را همراه با مخلوط های خاک رس سفارشی که با 
توجه به نیازهای خاص فرموله شده است تأمین می کند.

طیف ®Opal برای انگوب ها و لعاب ها
OPAL DBX-2 که از رسوب های خاک رس اوکراینی مرغوب استخراج و فراوری 

شده است، طیفی از مزایا را به عنوان یک جز کلیدی از فرموالسیون های انگوب 
انگوب ها منجر به بهبود  ارائه می دهد )جدول2(. این طیف درمورد  و لعاب 
ویسکوزیته و رئولوژی می شود و مواد خام دیگر را در حالت سوسپانسیون نگه 
داشته و انبساط حرارتی خطی بدنه و میزان زیرکن الزم در فرموالسیون را کاهش 

می دهد.
در مورد لعاب ها، طیف OPAL DBX-2 باعث بهبود ظرفیت ماندگاری آن ها 
در سوسپانسیون، پایداری ویژگی های لعاب بعد از ذوب )زیرا حامل آلومینیم 
اکسید است( و کاهش انبساط حرارتی لعاب جهت تطابق با انبساط حرارتی 

بدنه و انگوب می شود.
گروه Sibelco از سال 1995 در حال فعالیت در اوکراین است و به مشتریان 
در سراسر جهان کمک می کند که به طور کامل از مزایای کائولن با کیفیت 
این کشور بهره برداری کنند. Sibelco  در سال 2020 مالکیت کارخانه های 
Euromineral و Kurdyumovsky که در منطقه Donetsk واقع شده اند را به 

دست آورد و 400.000 تن دیگر به ظرفیت تولید ساالنه  کائولن خود افزود. در 
حال حاضرSibelco  در اوکراین دارای 45 میلیون تن ذخیره، 5 معدن، و تولید 
ساالنه ای معادل 1/5 میلیون تن است که 80 درصد آن صادر می شود. موقعیت 
آن دسترسی مستقیم به شبکه راه آهن دارد و مجهز به یک سیستم شستشو و 

تمیزکننده واگن، یک مرکز فنی و 4 آزمایشگاه است.

Sibelco گروه
این گروه دارای ترکیبی از تخصص فنی دقیق با پرتفوی وسیعی از مواد خام 
با عملکرد عالی است که قادر به برآوردن تمام الزامات فیزیکی، شیمیایی، و 
عملیاتی شامل راه حل های سفارشی است. طیف Sibelco  شامل آلومینا، 
کائولین،  فلدسپار،  دولومیت،  کرومیت،  شاموت،   ، کلسیم  کربنات  بالکلی، 
منگنز، کامپوزیت معدنی، نفلین سیانیت، پتالیت، شیشه بازیافتی، سیلیکا، 

و والستونیت است.
به  محلی  راه حل های  ارائه  به  قادر  و  دارد  فعالیت  کشور  در 31   Sibelco

مشتری ها در سطح جهان است. این گروه دارای شبکه وسیعی از معادن، 
واحدهای فراوری، انبارهای کاال، و همچنین اعضای تیم فروش و فنی در 

نواحی اصلی تولید کاشی در جهان است.
شرکت Sibelco برای اطمینان از عملکرد بهینه در فرایند تولید، خلوص ذاتی 
مواد پایه معدنی خود را با کنترل بسیار دقیق کیفیت در طی تمام مراحل 

فراوری و تحویل ترکیب می کند. 
استانداردهای  باالترین  شرکت  این  مجرب  بسیار  و  متعهد  سرامیک  تیم 
پشتیبانی فنی و توجه به مشتری را از طریق شبکه های آزمایشگاهی و مراکز 
  TechTalk فروش خود تضمین می کند. برای مثال سرویس تماس ویدیویی
که  می دهد  مشتریان  به  را  امکان  این   )www.sibelcotechtalk.com(و

تماس ویدیویی یک ساعته ای با مدیر فروش فنی شرکت برای دریافت آخرین 
بازدهی  و  محصول  کیفیت  بهبود  چگونگی  درباره  فنی  به روزرسانی های 

عملیاتی داشته باشند و امکانات جدید را تجربه کنند.
شرکت Sibelco که در سال 1872 تأسیس شده است، همواره یک دیدگاه 
بلندمدت نسبت به آینده دارد و بررسی هایی را جهت اطمینان از تأمین مواد با 
کیفیت به صورت بلندمدت و هماهنگ با اصول رشد اقتصادی پایدار، نظارت 
محیطی و مسئولیت اجتماعی انجام می دهد.                 ×

مــواد اولـــیه

OPAL ® -2 جدول
UnitOPAL DBX-2

SiO2%56.0
TiO2%1.3
Al2O3%30.0
Fe2O3%0.75
CaO%0.4
MgO%0.45
K2O%2.15
Na2O%0.4
l.o.i%8.5
L lightness84.0
A red/green0.3
B yellow/blue10.5
Modulus of rupture )fired( (Kgf/cm2)≥ 550
Modulus of rupture )dry( (Kgf/cm2)60
Bending strength 
)extruded( (Kgf/cm2)120

Sieve residue  >125 µm %≤ 4.0
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استفاده از فلدسپار شناور در فرموالسیون لعاب
The contribution of floated feldspar 
in glaze formulation
Esan (Istanbul, Turkey)

A supplier of high quality raw materials to the ceramics sector founded in 1978, Esan has become one of Turkey’s foremost 
pro-ducers and exporters of metallic and industrial minerals. 
During its 42 years of business as a raw material producer, the company initially began operating in the field of industrial min-
erals and later diversified its portfolio into the production of metallic minerals. 
After establishing Turkey’s first feldspar flotation plant in 1985, Esan expanded its production from ball clays to feldspar and 
other industrial minerals. 

Esan که یک تأمین کننده مواد خام باکیفیت برای صنعت سرامیک است، در 

سال 1978 تأسیس شده و به یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مواد معدنی فلزی و صنعتی در ترکیه تبدیل شده است.

این شرکت که به مدت 42 سال به عنوان یک تولیدکننده مواد خام تجارت 
داشته است، در ابتدا در زمینه مواد معدنی صنعتی کار خود را آغاز کرد و سپس 

تولید مواد معدنی فلزی را نیز به زمینه کاری خود اضافه کرد.
گروه Esan  بعد از ساخت اولین کارخانه فلوتاسیون )شناورسازی( فلدسپار 
در ترکیه در سال 1985، زمینه تولید خود را از بالکلی به فلدسپار و دیگر مواد 

معدنی گسترش داد.
درحال حاضر این شرکت دارای ذخایر برجسته ای از فلدسپار، بالکلی، کوارتز، 
بنتونیت، کائولین و هالوسیت بوده  و بزرگ ترین تولیدکننده فلدسپار سدیک 

در جهان است.
این شرکت تأمین کننده بیش از 150 محصول مختلف برای طیف وسیعی از 
بخش های تولیدی از جمله بخش سرامیک، شیشه، مواد دیرگداز، لعاب فلز، 

مواد ساینده، رنگ ها، پالستیک ها و سنگ کامپوزیت است.
این زمینه کاری )پرتفوی( وسیع، نیاز به بسط و گسترش فعالیت های تحقیق و 
توسعه )R & D(  برای نوآوری در ایجاد دستورهای منحصربه فرد و محصوالت 

ارزش افزوده را ایجاب می کند.
این همان وظیفه ای است که به مرکز تحقیق و توسعه جدید شرکت اختصاص 

یافته است.
شرکت Esan پایداری در فعالیت های معدن کاری و کارایی را چه در فعالیت های 
تولیدی خود و چه در فرایندهای انجام شده توسط مشتری های خود در اولویت 

قرار می دهد.
مرکز تحقیق و توسعه Esan که به خوبی از اهمیت کیفیت و هزینه مواد خام 
آگاه است، مطالعات گسترده ای را در هر دو زمینه محصوالت کاتالوگ و مواد 
خام جایگزین با هدف یافتن بهترین راه حل ها از نظر عملکرد فنی، هزینه 
کمتر مواد و تأثیرات محیطی کمتر، بدون تأثیر بر کیفیت محصول سرامیکی 

تمام شده انجام داده است.
نتیجه تحقیق چندساله  این شرکت درخصوص مواد خام جایگزین، موفقیت در 

توسعه فلدسپار شناور جدید با کیفیت بهتر و هزینه کمتر است.

ESF 501 OGG جدول 1- مشخصات فنی فلدسپات شناور شده جدید

Al2O3Na2OFe2O3TiO2

Non-Floated Feldspar ESF 
501 SG18.010.00.100.30

Floated Premium Feldspar 
ESF 501 OGG18.510.50.020.02

*Non-Floated Feldspar                                                       *Floated Premium Feldspar
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روش فلوتاسیون عبارت است از فرایند تجزیه اکسیدآهن Fe2O3 و اکسید 
تیتانیوم TiO2 )با استفاده از شناورسازی( برای غنی کردن فلدسپار.

همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است، ماده به دست آمده در انتهای 
این فرایند )به نام ESF 501 OGG( در مقایسه با فلدسپار غیرشناور، تصفیه 
شده است و به دلیل وجود مقادیر بسیارکم Fe2O3 و TiO2 در حین پخت، رنگ 

بهتری خواهد داشت.
فرموالسیون لعاب یکی از مهم ترین زمینه های کاربردی فلدسپار شناور است. 
زمانی که این فلدسپار به عنوان یک ماده خام جایگزین استفاده شود، نه تنها 
هزینه های ماده را کاهش می دهد، بلکه سفیدی و کدر بودن محصول سرامیکی 

تمام شده را نیز بهبود می دهد.
یکی از تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که استفاده از سدیم فلدسپار شناور 
مرغوب ESF 501 OGG، امکان استفاده از درصدهای کمتری از سیلیکات 

زیرکونیم ZrO2 در فرموالسیون لعاب و بدون تأثیر بر سفیدی 
آن فراهم می کند.

بدین منظور دو ترکیب جداگانه شامل درصدهای مختلفی 
از ماده )ZrO2 به میزان 10 و 12 درصد( آماده سازی شده 
و سپس با استفاده از فرایند پخت یکسان در 1210 درجه 

سانتیگراد پخته شدند.
نتایج در جدول 2 نشان داده شده است.

طبق نتایج این تحقیق، با استفاده از فلدسپار شناور حتی 
اگر مقدار سیلیکات زیرکونیم به 2 درصد کاهش یابد درجه 
سفیدی بهینه می شود )دستور 2(. این منجر به بهبود کدری و 

حدود 10 درصد صرفه جویی در هزینه می شود.
را  کمتر  هزینه  و  باالتر  کیفیت  تقاضای  نهایی  مصرف کنندگان  که  زمانی 
داشته باشند، ESF 501 OGG  جدید راه حل خوبی برای بازار مواد سرامیکی 

خواهدبود.
×  

مــواد اولـــیه

جدول 2-  سفیدی به دست آمده با دو ترکیب مختلف 
فلدسپار ESF 501 OGG و سیلیکات زیرکونیم

Recipe 1
)OGG-12% ZrO2(

Recipe 2
)OGG-10% ZrO2(

L )whiteness(96.0596.26

A )green-red(-0.65-0.91

B )blue-yellow(3.163.16

Disclaimer: Whiteness, opacity and raw material amounts may differ according to 
prescription and applications
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Dia-Win

Dia-Win یک شرکت ایتالیایی وابسته به گروه Siti-B&T است که در 

تولید ابزارهای الماسی برای فرآوری سرامیک در جهان پیشتاز است. این 
شرکت از دانش فنی و فناوری ایتالیایی و تجربیات بنیانگذارانش متولد 

شد که به مدت 25 سال در بخش ابزارهای الماسی در حال کار بوده اند. 
تولیدات Dia-Win در چین انجام می شود که در آن جا تکنسین ها آموزش 
دیده اند تا از استانداردهای دقیقی پیروی کنند و محصوالتی در سطح 

کیفی ایتالیایی اما با یک قیمت جذاب و رقابتی بسازند. 
گستره ی محصوالت شامل موارد زیر است:

• دیسک های الماسه اسکوارینگ به روش تر برای تمام انواع کاشی های 
سرامیکی و برای ماشین  آالت چینی و ایتالیایی

انواع  الماسه اسکوارینگ به روش خشک برای تمام  • دیسک های 
کاشی های سرامیکی و برای ماشین  آالت چینی و ایتالیایی

• صفحه های برش الماسه برای تمام انواع کاشی های سرامیکی
• رولرهای الماسه Helicoidal برای کالیبره کردن کاشی های پرسالن 

تکنیکال بدون لعاب

• رولرهای صفحه الماسه فشرده برای کالیبره کردن کاشی های پرسالن 
تکنیکال بدون لعاب

Breton دیسک کالیبراسیون سنگ های مهندسی شده •
افزون بر این، پشتیبانی فنی آنالین ارائه می دهد و برای مداخله ی فنی در 
سایت در دسترس است. پرسنل فنی آموزش دیده ی آن برای حل هر گونه 

مشکلی درباره ی ابزارهای الماسی در خدمت شما خواهند بود. 
Dia-win مایل است که در صورت تقاضای شما ابزارهای برشی و الماسه را 

در کشورتان بدون هیچ گونه هزینه ی اضافی به شما تحویل دهد.
برای آگاهی از قیمت ها و اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 
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تــازه ترین فنــاوری ها
مــواد اولـــیه

ViDres

مواد خامی که معموال در تولید فریت، لعاب ها، رنگدانه ها و جوهرها استفاده 
شناخت  دارند.  دیجیتال  چاپ  فرایندهای  در  کلیدی  نقش  می شوند 
رفتار آن ها، پیوستگی، خلوص، و نظم فراوری برای ایجاد مناسب ترین 

فرموالسیون برای انواع مختلف مواد ضروری است.
اکثر مواد خام قبل از آنکه توسط تولیدکنندگان فریت و لعاب مورد استفاده 
قرار گیرند، توسط صنایع شیمیایی و معدنی تحت یکسری عملیات های 
مانند  خام  مواد  دیگر  که  حالی  در  می گیرند.  قرار  تصفیه  و  دگرگونی 

افزودنی ها و واسطه ها مستقیما از صنایع مواد شیمیایی وارد می شوند. 
و  پایداری  نظر  از  متوالی  پیشرفت های  خام  مواد  اخیر  سال های  در 
که  فیزیکی  و  شیمیایی  فرایندهای  معدن کاری،  روش های  سازگاری، 
تحت آن قرار می گیرند و سیستم های ذخیره و حمل و نقل استفاده شده 
داشته اند. این مورد همچنین منجر به بهبودهایی در ترکیب شیمیایی 
شده است. که دیگر عاملی برای تمایز بین تولیدکنندگان مختلف فریت و 

لعاب نیست.

آنچه به عنوان یک عامل رقابتی مد نظر است، توانایی ایجاد فرموالسیون هایی 
)یا  اکسیدها  همان  با  غیرمرسوم  و  متفاوت  خام  مواد  شامل  که  است 
اکسیدهای دیگر(، ترکیبات جدید، ساختارهای بلوری متفاوت، و حتی 

عناصری است که قبال در بخش های دیگر استفاده شده اند.
شرکت Vidres که به خوبی از اهمیت این مواد برای اهداف نوآورانه آگاه 
است، به طور پیوسته در حال توسعه فریت ها و لعاب هایی است که برای 
محصوالتی با طیف وسیعی از مشخصات فنی و زیباشناختی مناسب است. 
آنتی  نرم،  فلزی،  لعاب های غیردوغابی،  از:  این ها عبارت است  از جمله 
الکترواستاتیک، بازتاب دهنده، فتو لومینسانس و آنتی باکتریال که به دلیل 
تطابق پذیری و سهولت استفاده متمایز هستند و با هر گونه فناوری پوشش 

کف یا دیوار سازگار هستند.
در  مداوم  سرمایه گذاری های  نتیجه ی  محصوالت  از  وسیع  طیف  این 
بخش تحقیق و توسعه با هدف دورکردن مشتریان از بازارهای دیگر با ارائه 

محصوالت به روز و دارای طراحی منحصربه فرد است.
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sacmi

گروه SACMI به خاطر داشتن واحد هوشمند تولید گرانول، سطح باالتری 
از عملکرد و بازدهی در آماده سازی بدنه را ارائه می دهد. این گروه با 
استفاده از یک رویکرد آماده سازی تمام بدنه، کامل ترین سیستم یکپارچه 
در بازار را ارائه می دهد که منجر به ضایعات کمتر، احتمال خطای صفر و 

کیفیت بهتر جریان محصول/تولید می شود.
واحد تنظیم هوشمند از همان مراحل اولیه اپراتور را جهت اطمینان از 
صحیح بودن مقدار، مبدا و مقصد مواد خام الزم راهنمایی می کند. یک 
مورد به خصوص سیستم های MCH  و I-RAW است که خطاهای تنظیم 
را با تعیین میزان رطوبت هر جز منفرد و استفاده از کنترل های پیشرفته 

حذف می کند.
صورت  به  شده  کنترل  و  خودکار  اندازه گیری  سیستم  کمک  به 
الکترونیکی، می توان از ترکیب شیمیایی بدنه در هر زمان و در هر بخش از 

نوارنقاله اطمینان حاصل کرد. 
بعد از این که ماده به صورت دقیق تنظیم و آنالیز  شود، در آسیاب های 

SACMI MMC ماشین کاری می شود. این کارآمدترین راه حل موجود 

در بازار است. آسیاب ها همچنین از BBT، یک سیستم خودکار و حلقه 
بسته پیشرفته، استفاده می کنند که مشخصات فیزیکی و توزیع اندازه ذره 

دوغاب را کنترل می کند.
تمام مراحل بعدی همانند الک، حذف آهن و رنگ آمیزی به صورت 
پیوسته  صورت  به  تصفیه  فرایند  انجام  از  تا  می شوند  انجام  خودکار 

اطمینان حاصل شود و هرگونه ضایعات قالب، آب یا افزودنی کاهش یابد.
واحد هوشمند تولید پودر با ATM تکمیل شده است. این راه حلی است 
که منحصرا به گونه ای طراحی شده است که از طریق بهینه سازی جریان 
شده،  خشک  پودر  کیفیت  از  اطمینان  درنتیجه  و  سیال،  دینامیک 
مصرف را 5 درصد کاهش می دهد. میزان اتوماسیون و بازدهی با ادغام 
بیشتری  بهبود  حرارتی  انرژی  اتالف  بازیابی  برای  کامل  سیستم های 
پیدا می کند و امکان دستیابی به فرایندی با مصرف سوخت صفر فراهم 

می شود.

تــازه ترین فنــاوری ها
مــواد اولـــیه
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The ATTICO: the newly refurbished 
rooftop space

ایده شکل گیری پروژه
بازسازی و مرمت کل پروژه با احترام کامل به معماری اصلی ساختمان 
و  معماری  گروه  توسط  بود،  ساخته شده  میالدی  دهه 1960  در  که 
طراحی داخلی "Area-17" انجام گرفت. این پروژه در مراحل و فازهای 
 Iris اجرایی مختلف خود، در عین حال که همواره دو برند تجاری گروه
Ceramica را از لحاظ زیبایی شناسی، مسائل فنی و تکنیکی و توسعه 

محصول جهت حفظ هویت شرکت مدنظر قرار داده، از طرف دیگر پیوند 
قوی ساختمان را نیز با گذشته آن و سنت ها حفظ نموده است. 

اتاق زیرشیروانی که قبل از این بازسازی به سه سوئیت کوچک جهت 
میزبانی از مشتری ها تقسیم شده بود، هم اکنون به محیطی امروزی و 
مدرن و چند منظوره و در عین حال به فضایی جهت خوش آمدگویی به 

مشتریان تبدیل شده است. 

 :ATTICO پـروژه
بازسـازی و مرمت فضـای بـام

Designed by Area-17 Architecture & Interiors, the en¬tire refurbishment fully respects the original architecture of the build-
ing which was constructed in the 1960s. The various phases of the project re-imagine Iris Ceramica Group two brand’s aes-
thetic, technical and product development in line with corporate identity, while maintaining a strong link with the past and 
traditions.

مترجم: مریم حسینی
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Iris Ceramica و کارخانه سنگ مرمر و گرانیت FMG، رسما آتیکو را راه اندازی کردند. فضایی پانورامیک که جهت سرگرمی و برقراری روابط اجتماعی 

و معاشرت در پشت بام مکان تاریخی دفتر مرکزی آن ها واقع در فیورانو مودنسی، در شهر مودنا ایتالیا، طراحی شده است. این پروژه اخیر، منجر به 
بازسازی Iris Ceramica و FMG گردید که در سال های اخیر نمایشگاه و سالن پذیرش اصلی آن ها به یک موزه تاریخی و در نهایت دفاتر مدیریت 

تبدیل گشته بود. 

پـــروژه
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دیوارهای اتاق های قبلی برداشته شد و فضا به طور کامل باز شده و به یک 
 Emilia فضای واحد بزرگ و روشن با تراس های پانورامیک با دید بر تپه های
Romagna تبدیل گردید. در حال حاضر، چیدمان فضای داخلی شامل دو 

زون بندی بزرگ می باشد: فضای دنجی برای استراحت، نشستن، برگزاری 
جلسات و رستوران کوچکی به همراه بار جهت پذیرایی از میهمانان. 

با وجود این زون بندی، این کاربری ها غیر قابل تغییر نیستند و هر دو 
فضا جهت برآورده کردن نیازها و استفاده های متفاوت، نظیر مراسم و 
کامال  کنفرانس ها،  و  همکاری  جلسات  نشست ها،  و  گفتگو  رویدادها، 

انعطاف پذیر و قابل جابجایی می باشند. 

محصوالت
ATTICO، جهت به نمایش گذاشتن انواع متنوع کاشی های پرسالنی 

سایز بزرگ MaxFine، به طور سفارشی ساخته شده و در آن، با ریزبینی، 
وسواس زیاد و دقت باال به جزییات پرداخته شده است، تا این کمپانی، 
پتانسیل بیکران خود را جهت خلق افکت های گوناگونی که می توانند قابل 

دستیابی باشند در معرض دید قرار دهد.  
پروژه ATTICO، یک طرح خاص و کامال کاربردی و مکانی است که محصوالت 
متنوع در فرمت های گوناگون به نمایش گذاشته شده اند تا راه حل هایی جهت 

ترکیب طرحی زیبا و شیک و در عین حال با کارایی فنی باال ارائه گردد. 

 Sahara" سطوح با طرح های پیچیده مرمریت، به ویژه مرمریت تیره
Noir" پولیش شده، صحنه اصلی در طراحی داخلی را به خود اختصاص 

داده اند. آن ها نه تنها بر روی دیوارها و کف نصب شده اند، بلکه همچنین 
ستون های پیرامونی، میزها، میزهای قهوه، کابینت ها و سایه بان های نما، 
نیز همگی از کاشی های سایز بزرگ که با واترجت برش داده شده، ساخته 
شده است. رویه کانتر آشپزخانه در فضای بیسترو یا رستوران کوچک 
که به طور کامل با "Sahara Noir" کاشی کاری شده، تضاد زیبایی را 
MaxFine، جهت  مجموعه  از   "Calacatta Oro" مرمریت  کاشی  با 
 هایالیت کردن دیواره وسیع پوشیده شده با قفسه ها که همگی از کاشی 

پرسالن هستند، ایجاد نموده است. 
در سالن استراحت و فضای جلسات، "Onice Grigio" نصب شده تا 
جلوه فرش سرامیکی را ایجاد نماید. این کاشی با سایه های خاکستری 
و رگه هایی با تنالیته های گرم و سرد، تنها در بخشی از کف گسترده 
شده است و به این ترتیب ترکیبات امکان پذیر از کاشی های گوناگون با 
تکنیک جلوه های متضاد جهت ایجاد بیشترین کنتراست و یا استفاده از 
تنالیته های مختلف، جهت ایجاد  هارمونی، به نمایش گذاشته شده اند. 
استفاده از "Onice Giada" با سایه های ظریف و درخشان خود در سطح 
رویی روشویی سرویس های بهداشتی، جهت هایالیت کردن و تأکید بیشتر 
 MaxFine بر تطبیق پذیری و امکان استفاده از کاشی های سایز بزرگ
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درمبلمان و اکسسوری ها حتی در فضاهای شخصی، خدماتی و رفاهی 
بوده است. "Walk On" نقره ای MaxFine با ظاهر ساده و زیبای خود، 
جهت استفاده در فضاهای فوقانی واقع در فضای باز و تراس ها انتخاب شده 
و با ظاهر بتنی خود عالوه برایجاد حس طراوت، باعث وسعت بخشیدن به 
فضا نیز می گردد. آشپزخانه بزرگ فضای باز با سینک ظرفشویی عمیق و 
 MaxFine کابینت های مدوالر خود با استفاده از کاشی های سایز بزرگ
مدل "Walk On" و "Emperador" ایجاد گشته است. مبلمان شهری 
فضای باز و صندلی های چند منظوره دست ساز که در واقع بلندگو نیز 
هستند، توسط "Onice Giada"و، "Walk On" و "Emperador" از 
گروه MaxFine تایل شده و بدین ترتیب فضای خارجی کاربردی و در 

عین حال شیک و زیبایی را خلق نموده اند. 
FMG، نه تنها می خواست در ATTICO فضایی راحت و دلپذیر جهت 

خوش آمدگویی به مشتریان و مهمانان خلق نماید، بلکه نمایش طیف 
وسیعی از سطوح سرامیکی محصوالت MaxFine با طراحی خاص و منحصر 
به فرد، نیز هدف دیگر او از خلق این فضا بود. در نتیجه تحقیقات مستمر 
نوآوری های تکنیکی،  ابداعات و  در زمینه زیبایی ظاهری محصوالت و 
کاشی های با ابعاد بزرگ، به معماران و طراحان داخلی، ایده های بی مانندی 
را برای برآورده نمودن نیازهای در حال تغییر طراحی، هم در فضاهای 
داخلی و سرپوشیده و هم در فضاهای باز خارجی ارائه می دهد.                             ×

پـــروژه

آگهی تبلیغاتی
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The JEWEL CHANGI Singapore airport

یک پروژه بلندپروازانه که ساختار یک معماری آینده نگر را با تأسیسات 
محوطه سازی و چشم انداز طبیعی در داخل مجموعه، ترکیب نموده است. 
در این پروژه، چالش این بود که اطمینان حاصل شود که تنها چسب هایی 
که به طور خاص برای این پروژه مناسب هستند، جهت نصب گونه های 

مختلف کاشی های سرامیکی و متریال سنگی استفاده کردند. عالوه بر 
این، محصوالت نصب شده نیز باید دارای مقاومت کافی در برابر رفت و آمد 

مکرر هزاران نفر می بود.  
این پروژه توسط معمار و شهرساز مشهور، Moshe Safdie که قبال 

JEWEL CHANGI، فرودگاه سنگاپـور

Designed by the Israeli-Canadian architect, designer and urban planner Moshe Safdie, who previously designed the Marina 
Bay Sands resort in Singapore, Jewel Changi Airport is the new retail hub made from steel and glass which, since 2019, 
with its network of footbridges and an overhead railway line, connects three of the four terminals of Singapore’s main airport.

مترجم: مریم حسینی
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پروژه Marina Bay Sands resort در سنگاپور را طراحی کرده بود، 
طراحی شده است. فرودگاه Jewel Changi  یک  هاب جدید است که از 
شیشه و فلز در سال 2019 ساخته شده است و با شبکه ای از پل های عابر 
پیاده و خطوط راه آهن هوایی، سه ترمینال از چهار ترمینال فرودگاه اصلی 

سنگاپور را به یکدیگر متصل می سازد. 
پروژه فرودگاه Jewel Changi در مرکز یک پروسه بازآفرینی و توسعه 

قرار گرفته و آخرین سری از مجموعه سازه های آینده نگرانه می باشد.  
این پروژه شامل یک سالن با ابهت است که سه ترمینال فرودگاه را به 
یکدیگر متصل می کند. مشخصه آن، یک باغ بزرگ استوایی )گرمسیری( 
محصور شده با سقف شیشه ای مدوراست که در مرکز آن بلندترین آبشار 

مصنوعی واقع در فضای داخلی قرار گرفته است. 
هدف این پروژه تبدیل فرودگاه به یک مقصد در نوع خود بوده است. در 
واقع داخل این ساختار )با مساحت 134،000 مترمربع(، بازدیدکنندگان 
با بیش از 300 مغازه و بوتیک، رستوران و یک سینما با 11 صفحه نمایش 
و 130 کابین استراحت Yotelair، باغ و فضاهایی برای پیاده روی مواجه 

می گردند. 

طراحی یک آبشار داخل یک فرودگاه
ساختار Jewel Changi به دو بلوک اصلی تقسیم شده است: بخش اول، 
زیرزمین مستطیل شکل که در آن پارکینگ، سینما و فضاهای خدماتی 
واقع شده اند و بخش دوم، ساختمان اصلی دونات شکل )troeid( شامل 
10 طبقه که 5 طبقه از آن زیر زمین می باشد. بیش از 7 طبقه از این 
ساختمان اصلی به مغازه ها و بوتیک ها اختصاص داده شده و در مرکز آن 
شاهد گلخانه ای با تراس های بزرگ سبز و سقفی گنبدی شکل خواهیم 

بود.  
فرد  به  را منحصر  این سازه  این فضا، همان بخشی است که  واقع  در 
می سازد. یک باغ استوایی با بیش از 5 طبقه محصور شده با سقف گنبدی 
ترمینال های  که  شاتل  سرویس  برای  پلی  شیشه،  و  استیل  از  شکل 
گوناگون را به یکدیگر متصل می کند و آبشار مصنوعی بزرگی که در مرکز 

ساختمان واقع گشته است.  
قلب مجموعه، دره جنگلی Shiseido است که با یک گنبد شیشه ای 
بزرگ پوشیده شده است. این باغ طبقاتی تراس دار بزرگ با مسیرهای 
پیاده روی و فضاهایی برای آرامش با منظره ای مشرف بر باران گردبادی با 

قطب جدید فروشگاهی فرودگاه سنگاپور با عنوان Jewel Changi که هم اکنون سه ترمینال از چهار ترمینال فرودگاه را به یکدیگر متصل می سازد، 
شامل هتل، یک مرکز خرید و یک باغ با آبشاری به ارتفاع 40 متر می باشد.

پـــروژه
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ارتفاع 40 متر، به عنوان بلندترین آبشار مصنوعی ساخته شده در فضای 
داخلی، جایی است که در آن بیش از 120 گونه گیاهی که از سرتاسر 
دنیا با دقت انتخاب شده اند، در دمای ثابت و کنترل شده 24-23 درجه 

سانتی گراد در کنار یکدیگر پرورش می یابند. 
این آبشار عالوه بر این که تبدیل به سمبل و نماد فرودگاه سنگاپور شده 
است، تأسیساتی است که امکان جمع آوری آب باران و بازیافت آن جهت 
استفاده در سیستم آبیاری را فراهم می سازد. اسکلت سقف از یک شبکه 
پوسته ای دونات شکل )troeid( با 200 متر طول و 150 متر عرض است 

که در نوع خود بی نظیر می باشد. 
این گنبد که با بیش از 9300 پنل شیشه ای پوشانده شده، اجازه می دهد 
میزان مناسب روشنایی و نور در داخل مجموعه جریان یابد. این سقف 
گنبدی، همچنین دارای دهانه بازی با قطر 12 متر در مرکز خود است، همان 

جایی که محل عبور آب برای آبشار بوده و آبشار از آن جاری می شود. 
در فضاهای متفاوت، چسب های متفاوت مورد نیاز است. 

شرکت MAPEI، مناسب ترین چسب ها را برای نصب انواع مختلف سرامیک 
و سنگ در این سازه ده طبقه ای فراهم نموده است. 

گرداب  امتداد  در  باغ  دیواره های  اسلب های   :Shiseido جنگلی  دره 

ورودی  در  لوحی  اسلب های  و  )آتش نشانی(  الوا  سنگ های  از  بارانی، 
با چسب  یک،  ترمینال  و  دره ای شکل  در جنگل  و   Jewel Changi

سیمانی Keraflex Maxi S1 و با تکنولوژی Low Dust نصب شده اند و 
اتصاالت با گروت سیمانی Keracolor SF تزریق شده اند.  

از همین چسب برای پوشش های امتداد آبشار در ضلع شرقی نیز استفاده 
شد. در حالی که برای گروت اتصاالت در این منطقه، محصول ترجیحی 
 ،Fugolastic میکس شده با پلیمر مایع Keracolor FF مالت سیمانی
جهت افزایش چسبندگی و مقاومت مکانیکی و کاهش میزان تخلخل و 
جذب مورد استفاده قرار گرفت. کف ها و پله ها در این فضا با گرانیت کاور 
شده اند که جهت نصب آن، از چسب Keraflex Maxi S1 و مالت سیمانی 

Keracolor FF استفاده شد. 

باید از چسب بسیار سختی در ورودی جنگل دره ای Shiseido استفاده 
می شد و محصول پیشنهادی برای این منطقه خاص، چسب اپوکسی 

مقاوم در برابر اسید Kerapox بود. 
پارک  این منطقه، شامل  پیاده روی در  از مسیرهای  کف سازی بخشی 
کانوپی و مناطق خرید، از سنگفرش های یک شکل می باشد که با چسب 
Keraflex Maxi S1 نصب و با Keracolor FF دوغاب شده اند. مسیرهای 
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با همین  از گرانیت و اسلب می باشند و  نیز  واقع در پارک سایبان دار 
محصول نصب شده اند.  

 Keraflex Maxi S1 برای فضای زیرزمین، اسلب های گرانیتی با چسب
نصب شده اند، در حالی که کاشی های سرامیکی در این بخش، در جایی 
که رستوران ها واقع گشته اند، با چسب Keraflex نصب شده اند. در هر دو 
مورد، اتصاالت با مالت سیمان سفید و با دانه های خیلی ریز، تحت عنوان 

محصول Keracolor SF دوغاب شده اند. 
با اسلب هایی  مراکز خرید: کف هر هفت طبقه در بخش مراکز خرید 
با چسب  از سنگ مرمر کرم رگه دار و گرانیت سیاه پوشیده شده که 
Keraflex Maxi S1 نصب و اتصاالت، با مالت Keracolor SF دوغاب 

شده اند. 
ترمینال ها: کف اطراف آسانسورها در ترمینال 2 و 3 با اسلب هایی از 
سنگ مرمر پوشیده شده و با Keraflex Maxi S1 نصب و اتصاالت آن با 
Keracolor SF دوغاب شده اند. در زیرزمین 3-، در البی و کریدورهای 

ارتباطی به ترمینال یک، کف با گرانیت سفید کشمیر کاور و با چسب 
 Keracolor SF نصب و با محصول Keraquick S1 سیمانی با کیفیت

دوغاب شده است. 

کف مسیر دسترسی ترمینال 2 و 3 نیز با محصوالت مشابه، پوشیده و 
نصب  شده است. 

بخش سرویس های بهداشتی و خدمات: برای نصب کاشی های دیوار و 
کف در برخی از سرویس های بهداشتی، چسب های Keraflex پیشنهاد 
شد. در حالی که در سایر بخش ها که با اسلب های گرانیتی کاور شده 
بودند، چسب Granirapid جهت نصب مورد استفاده قرار گرفت. قبل از 
نصب پوشش ها بر روی دیوار، الیه ای از پرایمر با عنوان Primer G، جهت 

جلوگیری از نفوذ آب اعمال گردید.  
به فضاهای  فلزی دسترسی  کاشی های سرامیکی جهت پوشش درهای 
 Keralastic T خدماتی و اتاق های پرسنل فرودگاه با چسب تیکسوتروپیک 

نصب گردید و اتصاالت در کل این فضاها با Keracolor SF، دوغاب شد. 
فضاهای خارجی )فضای باز(: سنگفرش فضای ورودی ترمینال یک نیز 
 Keracolor SF و دوغاب Keraquick S1 با اسلب های گرانیتی و چسب

پوشیده و نصب گردید. 
برخی از اسلب ها باید بر روی توری های فلزی نصب می شدند، در این 
مورد نیز، جهت دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد شد که از چسب 
Kerapoxy و دوغاب Keracolor FF استفاده گردد.                 ×

پـــروژه
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editorial

As widely expected, the Italian ceramic machinery 
industry has concluded 2020 with a further decline 
in turnover, dropping 15% following an already neg-
ative 2019 (-20%). Sales have returned to 1,470 mil-
lion euros due a contraction in both exports (down 
11% to 1,121 million euros) and Italian domestic 
sales (down 25.4% to 349 million euros). This neg-
ative result was of course a consequence of the un-
certainties experienced by ceramic manufactur-
ers this year amid the Covid-19 pandemic and the 
global economic slowdown that began in 2019. 
This combination of factors means that client com-
panies have been more cautious about making new 
technological investments, in many cases postpon-
ing them until next year. Commenting on the sec-
tor’s preliminary figures, Aci-mac chairman Paolo 
Mongardi pointed out that the ceramic machinery 
industry has always experienced cyclical phases and 
that following five years of strong growth (up until 
2018), a two-year downturn was only to be expect-
ed even without the impact of a pandemic on this 
scale. 
So it only appears to be a matter of time before 
sales pick up again. “Although caution is in order, 
we believe that after two years of low investments 

on the part of customers, the end of the Covid 
emergency may coincide with the physiological re-
covery of the ceramic machinery sector,” said Mon-
gardi. “This is certainly our hope for 2021.”
This forecast is backed up by several observations, 
first and foremost the marked improvement in the 
state of the global ceramic tile industry since the 
second half of 2020, with demand for tiles remain-
ing buoyant and in many cases leading to signifi-
cant levels of destocking. Not only have giant pro-
ducer countries such as China, India and Brazil re-
sumed operations in earnest, but Italy and Spain 
are also set to conclude 2020 with surprisingly pos-
itive results compared to the forecasts made last 
spring. While tile production in Italy contracted by 
more than 10% compared to 2019, sales volumes 
are estimated to have declined by just 4%. Spain 
concluded the first 10 months of the year with 6.5% 
lower production than in 2019 but with a strong in-
crease in tile exports (+26% in September), as a re-
sult of which the trade association Ascer expects to 
close 2020 with the same turnover as in 2019 (3.74 
billion euros).

                                       ×

Ceramic machinery: 
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