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سـرمقـالـهسـرمقـالـه
p.giacomini@tiledizioni.it -  پائوال جاکومینی

بازگشــت به نمایشــگاه های تجاری 

دو رویداد مهم بین المللی برای صنعت سرامیک تا ماه دیگر باز خواهند 
گشت، نمایشگاه محصوالت کاشی و سرامیک Cersaie در شهر بولونیا 
)26 تا 30 سپتامبر( ونمایشگاه ماشین آالت مواد اولیه و تکنولوژی 
صنعت سرامیک تحت عنوان جدید Tecna در شهر ریمینی )27 تا 30 
سپتامبر(. چشم انداز عالی برای موفقیت هر دو نمایشگاه در ارقام اعالم 
شده از شرکت کنندگان برای هر بخش مربوطه به خود منعکس شده 

است که توسط بازارهای بسیار پررونق هدایت می شود.
با  محصوالت  برای  تقاضا  افزایش   ،Cersaie در  غرفه  داران  برای 
وجود افزایش لیست قیمت ها، با ادامه رشد دو رقمی در مقایسه با 
رکوردشکنی در سال 2021، هیچ نشانه ای از کاهش را نشان نمی دهد. 
صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا در سال گذشته به باالترین سطح خود 
رسید. از نظر گردش مالی )6.17 میلیارد یورو( و ارزش صادرات )5.2 
میلیارد یورو(، در حالی که حجم تولید و فروش به سطوحی رسید که 
از زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 مشاهده نشده بود. 
صنعت کاشی اسپانیا عملکرد تقریباً مشابهی داشت. تولید کاشی با 
رشد 20 درصدی در سال 2021 به 587 میلیون متر مربع )باالترین 
سطح از سال 2005 تا 2006( و مجموع فروش به 4.86 میلیارد یورو 
)26.4+ درصد(، از جمله 3.67 میلیارد یورو حاصل از صادرات )24.6+ 

درصد( رسید.
با هدف حفظ سهم بازار، تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در اروپا و 

فراتر از آن، کوره های خود را با تمام ظرفیت کار می کنند تا به سفارشات 
برسند، علی رغم این که افزایش شدید هزینه ها حاشیه  سود را آنها را به 

شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است.
دارد.  ادامه  بی وقفه  نیز  کارخانه  در  سرمایه گذاری  سریع  سرعت 
تأیید  ایتالیایی  تولیدکنندگان ماشین آالت سرامیکی  ارقام  را  این 
می کند که پس از چهار سال وقفه در حال آماده شدن برای بازگشت 
به نمایشگاه Rimini هستند. این صنعت در سال 2021 با رشد 39 
درصدی درآمد به بیش از 2 میلیارد یورو )31+ درصد در بازار داخلی 
و 42+ درصد در صادرات، که 75 درصد از فروش را تشکیل می دهد(، 
با رشد پایدار در تمام مناطق جغرافیایی و تقاضای بسیار باال ثبت 
کرد. فارغ از نیازهای خاص بازار )مانند حجم بیشتر تولید و افزایش 
بهره وری، پروژه های تولیدی جدید در بازارهای هدف، تغییر موقعیت 
در بخش های باالتر محصول و بازار(، سرمایه گذاری های جدید صنعت 
به  پاسخ  نشان دهنده  بالغ،  بازارهای  در  حداقل  جهانی،  سرامیک 
نیازانطباق سریع با سیاست های انتقال انرژی جدید و پیچیدگی بیشتر 
در سناریوهای تولید و بازار است. این تصادفی نیست که پایداری، 
کربن زدایی و دیجیتالی شدن کلیدواژه های Tecna 2022 خواهند بود 
و از جمله موضوعاتی هستند که در شماره بعدی نشریه مورد بحث قرار 

می دهیم.
×              

جست وجو کنید:

Ceramic World Review Persianwww.CeramicWorldWeb.ir
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

Durst برای بار دیگر شرکت خود در 

تأیید  را   TECNA 2022 نمایشگاه 
کرد )Rimini، سپتامبر 2022(. در 
نوآوری های  آخرین  نمایشگاه  این 
دکوراسیون  زمینه  در  تکنولوژیکی 
دیجیتال کاشی های سرامیکی ارائه 

خواهند شد.
خط  فنـاوری   ،Drust غرفــه  در 
 Gamma لعاب کاری تمام دیجیتال
DG که از یک سیستم انقالبی برای 

بهره  دیجیتال  لعاب کاری  و  چاپ 
 Durst می برد در کنار چاپگر تزئینات
Gamma XD  به نمایش گذاشته 

خواهد شد.
در این فن اوری ترکیب امکان ایجاد 
کامـال  و  نامحــدود  سـاختارهای 
باال، به  با گرافیک وضوح  هماهنگ 
بسیار  ظاهـر  با  کاشی هایی  تولیـد 
طبیعی و عمق باالی تصویر منتهی 
شده است، کیفیتی که پیش از این 
هرگز در کاشی های سرامیکی دیده 

نشده بود. 
حضور  با  می توانند  بازدیدکنندگان 
آلبوم   مشاهده  و   Drust غرفه  در 
این  از  استفاده  با  که  محصوالتی 
تکنولوژی تولید شد ه اند به شخصه این 

نمای منحصر به فرد را تأیید کنند.
 Norbert von Aufschnaiterو

 Drust Group مدیر بخش سرامیک
می گوید: »نمایشگاه TECNA همواره 
فنـاوری های  بـرای  محکی  سنگ 
صنعت سرامیک بوده  است. از این رو 
ما از شرکت در این نمایشگاه بسیار 
خرسندیم زیرا می توانیم سیستم های 
و   Durst Gamma DG نوآورانه 
Gamma XD را که بهترین پاسخ به 

نیازهای حال حاضر صنعت هستند به 
نمایش بگذاریم«.

Drust Gamma DG که در نتیجه 

10 سال کار فشرده تحقیقاتی تولید 
شده ، تنها فناوری است که تاکنون 
موفق به باز تولید نمای طبیعی موادی 
را روی  مرمر و چوب  مانند سنگ، 
کاشی های سرامیکی شده است. این 
موفقیت در نتیجه استفاده از هدهای 
به   RockJET™ اختصاصی  چاپگر 
دست آمده است که اختصاصا برای 
کار با لعاب های درشت دانه )تا 45 

باال  ویسکوزیته  دارای  و  میکرومتر( 
که برای چاپ ساختارهای وضوح باال 
با نمایی بسیار واضح و شبیه به نمای 
واقعی مناسب هستند، ساخته شده 

است.
از لعاب های  این فناوری ها  در تمام 
واقعا پایه آب که دارای محتوای مواد 
و  شده  استفاده  هستند  ناچیز  آلی 
در نتیجه این لعاب ها حداقل مقدار 
انتشار در ضمن پخت را دارند. عالوه 
بر این استفاده از چاپگرهای دیجیتال 
Durst Gamma XD در این فناوری 

در  زنده  بسیار  رنگ های  ایجاد  به 
چاپ، جزئیات واضح تر و کنتراست 
مشهود  بیشتر  باعث  و  منتهی  باال 
شدن ساختارهای تولید شده توسط 
Gamma DG می شوند. در حقیقت 

 Dimatix Durst هدهای اختصاصی
Gamma XD تضمینی برای کیفیت 

عالی، یکنواختی در حداکثر عرض و 
حذف کامل نواری شدن هستند.

نتیجه کار تولید محصوالتی با ظاهر 

لطف  به  کـه  است  طبیعی  بسـیار 
استفاده از مواد بسیار با کیفیت امکان 
بسیار  نبودنشان  طبیعی  تشخیص 
دشوار است و در عین داشتن شباهت 
بسیار به مواد طبیعی از تمام مزایای  
کاشی های سرامیکی، حتی در زمینه 

پایداری بهره می برند.
به کارگیری فناوری Drust نه تنها به 
کاهش مصرف مواد اولیه طبیعی در 
دکوراسیون داخلی منجر می شود بلکه 
با افزایش بهره وری انرژی و کاهش 
مصرف حتی در حالت تولید مداوم 
هفته(،  روز  در7  ساعته  )تولید 24 
نیز سبز بودن واقعی فرایند تولید را 

تضمین می کند.
تولید  امکان  فوق،  موارد  بر  عالوه 
دسته های کم تعدادتر و تولید بر اساس 
تقاضا با کاهش ضایعات لعاب، محدود 
کردن مقدار مواد انبار شده مورد نیاز 
برای چاپ و کاهش هزینه های مرتبط 
با مدیریت و انبارش، به بهینه سازی 

منابع منتهی می شود.

معرفی نوآوری های تکنولوژیک  
 TECNA در نمایشگاه Drust

2022

به  باال  راندمان  از شیرهای  استفاده 
کاهش تا 15 درصدی مصرف سوخت 
گازی در کوره های این تولیدکننده 

کاشی ترکیه  منتهی خواهد شد.
 Carfer AR10 شیرهای  زودی  به 
 که چندین سال است مورد استفاده

 تولیدکنندگان برتر کاشی در کوره های
گرفته اند، قرار  ترکیه  در   رولری 

به NG Kütahya Seramik هم ارائه 
خواهند شد.

هدف از این کار کاهش مصرف انرژی 
در کوره ها و با هدف کاهش تأثیرات 
گاز  قیمت  افزایش  از  ناشی  منفی 
طبیعی است. کاهش تا 15 درصدی 
 Cafer مصرف گاز توسط شیرهای
گازهای  انتشار  کاهش  به   AR10

گلخانه ای در مقایسه با سیستم های 

منتهـی  ثابـت  احتــراق  قدیـمی 
کاهش،  این  اصلی  دلیل  می شود. 
خودکار  تنظیم  و  متناسب  کنترل 
هوا/ )نسبت  احتراق  استوکیومتری 

گاز احتراق( در هر مشعل جداگانه در 
کوره است. به لطف تجربه مهندسان 
راه اندازی  و  نصب  امکان   ،Carfer

انواع  سریع این شیرها روی تمامی 
مشعل نصب شده در کوره های رولری 
انواع  پخت  کاناله  دو  یا  کاناله  تک 

کاشی، وجود دارد.

 NG Kütahya Seramik

 Carfer AR10 شـیرهای 
 را در کوره هـای خـود بـه کار

خواهد گرفت
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در کنگره ای که از دهم تا چهاردهم 
 EcerS ،ژانویه در کراکوف برگزار شد
جایزه Gian Nicola Babini را به 
 Franco زحمات  از  قدردانی  پاس 
 Lamina در توسعه فناوری Stefani

به وی اهدا کرد.
 The( 2022 کنگره سرامیک در اروپا
از   )Ceramics in Europe 2022

دهم تا چهاردهم جوالی در کراکوف 
لهستان برگزار شد و به طور همزمان 
XVII EcerSو،  کنفرانس  میزبان 
 Electroceramics XVII و   ICC9

 EcerS نیز بود، در این کنگره جوایز
به برگزیدگان اهدا شدند.

جایزه Gian Nicola Babini )صنعتی( 
به پاس  بود که  این جوایز  از  یکی 
 ،Franco Stefani پیشگام  نقش 
)گروه   System Ceramics مدیر 
 Lamina درتوسعه فناوری )Coesia

به وی اهدا شد.
این جایزه برای ارج نهادن به اهمیت 
این فرآیند صنعتی منحصر به فرد و 
فناوری نوآورانه در صنعت سرامیک 
شد.  اهـدا  مجموعـه  این  به  اروپـا 
محصول  یک  ارائه  با  که  فرآیندی 
کامال جدید با پتانسیل فنی و زیبایی 
به  را  باال، درهای جدیدی  شناسی 
روی حوزه های جدیدی از کاربرد و 

بازار گشوده است.
 Franco و   System Ceramics

صنعتی  فرآیند  عرضه  با   Stefani

و  کاشی  سنتی  مفهوم   ،Lamina

دگرگون  را  دیوار  و  کف  سرامیک 
ابعاد  با  سطحی  به  را  آن  و  کرده 
1800×4800 میلی متر و ضخامت 3 
تا 30 میلی متر که قابلیت استفاده به 
عنوان یکی از عناصر مبلمان را دارد، 

تبدیل کرده اند.
این محصول که حاصل یک فناوری 
بدون  پرس  یک  بر  مبتنی  انقالبی 

قالب قدرتمند که از )Lamgea اولیه 
شروع شده تا به Superfast امروزی( 
نـوآوری،  ترکیب  بـا  است،  رسیده 
فناوری و معماری نتیجه خالقانه ای 
بازارهای  دروازه  و  آورده  ارمغان  به 
جدیدی را به روی صنعت سرامیک 

گشوده است.

آن  بر  ایتالیایی  سرامیک  گروه  این 
 Durst Gamma است تا از سیستم
DG 141 در تولید سطوح سرامیکی 

که  خود  سانتی متری   120×  120
هستند،  نوآورانه ای  ساختار  دارای 

استفاده کند.
گـروه Iris Ceramica کـه یکـی  از 
تولیدکنندگان پیشرو در تولید سطوح 
و  فنـی  باالی  کیفیت  با  سرامیکی 
می آید،  شمار  به  زیبـایی شناختی 
فناوری Durst Gamma DG را برای 
توسعه و تولید محصوالت نوآورانه تر 

خود برگزیده است. 
به  پیشگام  شرکت  این  مدیرعامل 
نصب   ،Federica Minozzi نام 
 Gamma 141 DG اولین سیستم
جهت چاپ دیجیتال در کارخانه های 
ماه های  ظرف  ایتالیا  در  گروه  این 

 Iris آینده را تأیید کرده است. گروه
Ceramica، خصوصا بر آن است تا 

از خط لعاب دیجیتال Durst در تولید 
سانتی متری   120×120 اسلب های 
بسیار خالقانه  دارای ساختارهای  و 
استفاده کند. این فناوری نوآورانه که 
نتیجه بیش از ده سال تالش فراوان 
است،  توسعه  و  تحقیق  بخش  در 
را  سرامیک  صنعت  استانداردهای 

تغییر خواهد  داد.
 Norbert von Aufschnaiter

 Durst گروه  سرامیک  بخش  مدیر 
حاضر  حال  »در  می دهد:  توضیح 
Durst Gamma DG بهترین راهکار 

در  جدید  گرایش های  تأمین  برای 
گرایش  خصوصا  سرامیک،  بخش 
به ایجاد ظاهر سه بعدی و طبیعی 
 Cersaie محصوالت که در آخرین

بسیار مشهود بوده،  است«.
فنــاوری   Durst Gamma DG

امکان  که  است  فردی  به  منحصر 
مانند  مواد طبیعی  بازآفرینی ظاهر 

یک  روی  چـوب  و  مرمر  سـنگ، 
بستـر سـرامیکی را با ویـژگی های 
زیبایی شناختی و ارزش افزوده قابل 

توجه ایجاد می کند.
این خصوصیات منحصر به فرد نتیجه 
استفاده از هدهای اختصاصی چاپ 
که  است   RocketJETTM Durst

اختصاصا برای کار با ذرات بزرگ تا 
)45 میکرومتر( و ویسکوزیته باال که 
باال  وضوح  ساختارهای  چاپ  برای 

مناسب هستند، طراحی شده اند.
از لعاب های   Durst Gamma DG

مواد  محتوای  با  واقعی  آب  پایه 

فرموالسیونی  و  کم  بسـیار  آلـی 
استفاده  سنتی  لعاب های  با  مشابه 
می کند. بازار هدف محصوالت گروه 
از  استفاده  با  که   Iris Ceramica

فناوری Durst تولید می شوند، بازار 
قیمت  گران  و  نفیس  محصوالت 
طراحی های قراردادی، آثار معماری 
مهمان  فضـای  بـا  عمتومی  بزرگ 
نوازانه، گرم و مسکونی و همچنین 
و  است  شده  طراحی  مبلمان های 
این محصوالت تمام نیازهای مرتبط 
با زندگی و ساختمان های معاصر را 

مرتفع می کنند.

جایــزه  Franco Stefani

سـرامیک اروپا در سال 2022 
را از آن خـود کرد

Durst ــاوری ــری فن به کارگی
اسـلب  تولیـد  در   Gamma
Iris Ceramica توسط گروه
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و  جدید  تولید  خط  دو  افتتاح  با 
ظرفیت   ،2022 سال  در  پیشرفته 
تولید این گروه سرامیک لهستانی 8 

میلیون متر مربع افزایش پیدا کرد.
پویاتـرین  از  یکـی  کـه   Cerrad

تولیدکننـدگان کاشـی و سرامیک 
در اروپـا و دارای یکی از باالتـرین 
نرخ های رشـد در این حوزه است، 
بـازار  در  تثبیت  شـده ای  حضـور 
داخلی لهستان و همچنین بازارهای 

بین المللی دارد.
رشد سریع این گروه در نتیجه عوامل 
متعددی از جمله محصوالت جامع 
)از کلینکر گرفته تا سنگ های نمای 
مورد استفاده در کف، نما و تراس و 
همچنین قطعات مخصوص پله ها(، 
طیف گسترده ای از پرداخت ها )مات، 
 ،)lapped( پولیش  نیمه  پولیشی، 
ساتین )satin( و طیفی از اندازه ها 
و   324×162 اسـلب های  )شـامل 

120×280 سانتی متری( است.
رنگی در  بدنه  پرسالنی  کاشی های 
بخش سرمایه گذاری دقیق، از جمله 
مجموعه  ایـن  ممتاز  محصـوالت 
از  آن ها  تولید  برای  که  هستند 
فناوری های پیشرفته استفاده شده 
است. سرمایه گذاری های اخیر انجام 
شده در سال 2022 نیز نقش بسیار 
مهمی در رشد این شرکت داشته اند.

 Cerrad Group مدیر ارشد اجرایی
Filip Ceglowski، توضیح می دهد: 

»خط تولید آزمایشی ما با ظرفیت 
تقریبی 5 میلیون متر مربع کاشی در 
سال، در ابتدای فوریه راه اندازی شد 
و با راه اندازی این خط امکان تولید و 
عرضه محصوالت منحصر به فرد و با 
عمق ساختار باال برای ما فراهم آمده 
است. افتتاح این خط امکان بازیافت و 
استفاده مجدد از ضایعات نرم را برای 
ما فرآهم آورده و نیاز ما به مواد خام، 
آب و انرژی را کاهش می دهد. عالوه 
بر این در نتیجه این تغییرات از میزان 
زیست  محیط  بر  مخرب  تأثیرات 
کاسته خواهد شد. افتتاح خط دوم 
تولید در ژوئن امسال، ظرفیت خط 
تولید ما را تقریبا 3 میلیون مترمربع 
میلیون   8 افزایش  بخشید.  بهبود 
متر مربعی تولید کاشی، بزرگترین 
تاکنون  ما  گروه  که  است  افزایشی 
در یک سال موفق به دستیابی به آن 

شده است«.
مجموع  اخیر،  سرمایه گذاری های  با 
ظرفیت تولید Cerrad Group )شامل 
 Ceramika Vowa شرکت های تابعه
Gala و Ceramika Gres( به حدود 

28 میلیون مترمربع کاشی در سال 
رسید و در حال حاضر محصوالت ما به 
بیش از 50 کشور دنیا صادر می شوند. 
قرار است این مقادیر در سال 2023 

افزایش پیدا کند.
حال  »در  می افزاید:   Ceglowski

حاضر در حال برنامه ریزی برای آغاز 
به ساخت یک خط تولید جدید با 
ظرفیت 5 میلیون مترمربع در سال 
انتظار  و  هستیم  امسال  اواخر  در 
می رود عملیات اجرایی ساخت این 
خط در سه ماهه چهارم سال 2023 

آغاز شود«.
دلیل  به   Cerrad تولید  افزایش 
عملکرد قوی فروش این مجموعه در 
بازارهای استراتژیک اروپای غربی و 

ایاالت متحده به دست آمده است.
»در  می دهد:  ادامه   Cegłowski

 645 تقریبی  درآمد   2021 سال 
میلیون PLN )تقریبا معادل با 140 
که  کردیم  ثبت  را  یورو(  میلیون 
این مقدار در مقایسه با سال 2020 
حدود 35% افزایش را نشان می دهد 
 PLN میلیون   77 خالص  سود  و 
)تقریبا برابر با 16.7 میلیون یورو( را 

برای ما به همراه داشته است«.
حاضر  حال  در   Cerrad Group

دارای بیش از 1300 کارمند است و با 
پیروی از استراتژی توسعه بلند مدت، 
موفق به ورود به بخش های جدیدی 
از بازار در لهستان و خارج از کشور 

شده است.
در  منظم  طـور  بـه  شـرکت  این 
بیـن المللی   نمایشـگاه های تجـاری 
Bauو،  Coveringsو،  مانند  پیش رو 
 Cersaie همچنین  و   Cevisama

تـا  است  قـرار  و  می کند  شـرکت 
دیگر  بار  برای  آینده  سپتامبر  در 

به   Cersaie در  را  محصوالت خود 
نمایش بگذارد.

Cerrad x La Mania Home

 Cerrad x La Mania تاکنون برند
 Joanna مشارکت  با  که   Home

و  خالق  مدیر   ،Przetakiewicz

مؤسس خانه مد La Mania ایجاد 
شده، چهار مجموعه کاشی پرسالنی 
را به بازارعرضه کرده است: کوارتزیت 
برزیلی، Ceppo Nuovo، بتن مدرن 
 .Marmo Thassos/ Marocco و 
تمام این مجموع ها در رنگ ها و سطوح 
مختلف ارائه شده و موجود هستند. 
این محصوالت از صفحات 120×280 
سانتی متری با ضخامت 6 میلی متر 
تشکیل شده اند و با طراحی اورجینال 
و پرداخت نهایی کریستالی ابریشمی 
لپد )lapped( به بازار عرضه شده اند. 
الهام  با   Ceppo Nuovo مجموعه
گرفتن از نوع خاصی از سنگ بستر 
جایزه  برنده  میالن،  از  ایتالیایی 
Red Dot Award 2022 در بخش 

طراحی محصوالت شد.

بـزرگ جدید سـرمایه گذاری 
Cerrad Group
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Sacmi رئیس  Paolo Mongardi 

 Imola به ارائه اهداف وچشم اندازهای

 Tecna 2022 این شرکت در نمایشگاه
پرداخت. اتوماسیون، دیجیتال سازی 
فرایندها، پایدارسازی کارخانه و بهبود 
کلیدی  از مشخصات  ایمنی شغلی 
نوآوری هایی هستند که این شرکت 

در Tecna 2022 ارائه خواهد داد.
فناوری های جدیدی که در سال های 
اخیر به آن ها پرداخته اید و در این 
چه  شد  خواهند  عرضه  نمایشگاه 

هستند؟
محرک های اصلی نوآوری در بخش 
به  که  است  سال  چندین  کاشی 
روشنی برای ما مشخص شده اند. برای 
ما اهمیت زیادی دارد که مشتریان 
بتوانند با یک سرمایه گذاری مشخص 
دست  بهره وری  مقدار  باالترین  به 
پیدا کنند. به این منظور محصوالت 
خانـواده  در  را  متعـددی  نوآورانـه 
+Continua و پرس های سنتی به 

سوی  از  گذاشت.  خواهیم  نمایش 
دیگر و خصوصاً با در نظر گرفتن نیاز 
با یکدیگر  اجزای هماهنگ  به  بازار 
مبلمان(،  و  دیوار  کف،  )کاشی های 
الزمه افزایش بهره وری، همراه بودن 
آن با انطباق پذیری و انعطاف پذیری 

بیشتر است.
توجـه   ،Tecna 2022 نمایشگاه در 
فوق هم رویکـردهای   به هـر دوی 

در  هـم  و  مجـزا  دستگاه های  در 
هـر  بیـش  از  کامل  کارخانـه های 
موضوع دیگری لحاظ شده است. از 
این رو و بر اساس مهارت های چند 
رشته ای موجود در گروه و همچنین 
 SACMI  مشارکت های تثبیت شده
با مراکز پیشرو بین المللی در زمینه 
خالقیت، طیف وسیعی از راهکارهای 
مربوط به فرآیندهای تولید در این 

نمایشگاه عرضه خواهند شد.
موضوع مهم دیگر برای SACMI ایجاد 
ضایعات،  کاهش  طریق  از  پایداری 
انرژی،  از  بهینه تر  و  بهتر  استفاده 
حرارتی  فرآیندهای  مجدد  طراحی 
جهت بازیابی کامل انرژی و انطباق 
فناوری با سوخت های جایگزین مانند 

هیدروژن است.
اتوماسیون، دیجیتال سازی فرآیندها، 
بهبود  و  کارخانه  پایداری  افزایش 
اصلی  مشخصـات  شغلی  ایمنـی 
نوآوری های اعمال شده در ملزومات 
این شرکت در  ارائه شده  بهداشتی 
می دهند.  تشکیل  را   Tecna 2022

یک   RobotClean مثـال  بـرای 
تکمیل  مرحله  در  انقالبی  فنـاوری 
ملزومات بهداشتی روباتیک محسوب 
 SACMI می شود که انحصاراً توسط
مورد  حاضر  حال  در  و  شده  تولید 
برجستـه  تولیدکننـدگان  اسـتفاده 

ایتالیایی قرار گرفته است.
 Roboclean نهـــایی  پـــرداخت 
تکمیل  عملیات  کلیه  کامل  ایمنی 
را  بهداشتی  ملزومات  سفیدکاری 
تضمین می کند این عملیات در حال 
حاضر به صورت دستی انجام می شود 
و رباتیک شدن آن از اپراتور در برابر 
مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  خطر 
خطرناکی مانند گرد و غبار سیلیس 

کریستالی محافظت می کند.
به  مـواد سـاینده  از  راهکار  این  در 
امکان  که  شده  استفاده  خصوصی 
اپراتور  توسط  که  عملیاتی  بازتولید 
می شود  انجام  دستی  صورت  به  و 
ایجاد  مشابه  کامال  صورت  به  را 
مربوط  تخصصی  نرم افزار  می کنند. 
به این فرایند نیز امکان برنامه ریزی 
و  تکمیلی  آفالین دستورالعمل های 
شبیه سازی حرکات و عملکرد ربات 
را ایجاد می کند. این فرآیند به قابل 
اعتمادتر و تکرارپذیرتر شدن کیفیت 
و  می شود  منتهی  تکمیل  فراینـد 

در   Industry 4.0 رویکـرد  مکمل 
مدیریت کارخانه است.

این راهکار از منظر مهندسی نیز با 
سودآوری  فلسفه  و  صفر  ضایعات 
این  در  است.  سازگار  پایدارسازی 
فلسفه ضایعات از طریق فرآیندهای 
چرخشی )بازیابی ضایعات، مواد خام، 
آب و انرژی( از هزینه به فرصت تبدیل 
با  موضوعات  این  تمامی  می شوند. 
ابتکاراتی نظیر »ما درخشان هستیم«، 
حتی در تولید لوازم بهداشتی که اخیرا 
داده ایم  پیشنهاد  خود  مشتریان  به 

لحاظ شده اند.
چه انتظاری از بازار در ماه های آینده 

دارید؟
سال 2021 سال فوق العاده ای بود 
که در آن مقدار فروش در کسب وکار 
اصلی ما در بخش کاشی و ملزومات 
بهداشتی به سطحی باالتر از مقدار 

قبل از فراگیری Covid رسید.
در بخش کاشی با رشد قوی و پایدار 
هستیم،  مواجه  جهانی  تقاضای 
هرچند که باید با مشکالت مربوط 
به دسترسی به مواد اولیه و افزایش 
قیمت انرژی که با تشدید تنش نظامی 
در اروپا تشدید می شوند نیز مقابله 
کنیم. چنین مشکالتی در درجه اول 
برخی از مشتریان ما را تحت تأثیر قرار 
می دهند وعالوه بر آن تأثیر اجتناب 
ناپذیری بر تولیدکنندگان کارخانجات 
بخش  در  دارند.  ماشین آالت  و 
بسیار  بازار  نیز  بهداشتی  ملزومات 
پویا و آماده نشان دادن واکنش سریع 

به نیروها و تنش های خارجی است. 
افزایش هزینه ها و مشکالت مربوط به 
تأمین مواد خام، تدارکات و افزایش 
به  گرایش  حمل ونقل  قیمت های 
زنجیره های ارزش کوتاه تر را افزایش 
می دهد. چنین رویکردی پیشتر و در 
مراحل ابتدایی بحران همه گیری نیز 

مشاهده شده بود.
تا  می شوند  باعث  موضوعات  این 
بسیاری از مشتریان ما درباره برنامه ها 
خود  سرمایه گذاری  مکان  تغییر  و 
تجدید نظر کنند و بیشتر به دنبال 
پروژه هایی باشند که به محل فروش 

نزدیک تر باشند. 
این گرایش های جدید، با تمرکزی که 
بر پایداری، اتوماسیون و فرآیندهای 
رویکردی  و  دارند  چرخشی  تولید 
که هرچند در درجه اول به بازارهای 
پیشرفته مربوط است اما به روشنی 
نشان از یک گرایش جهانی دارد، به 

نفع محصوالت SACMI است.
بنابراین صرف نظر از عوامل احتمالی 
که ممکن است بازیابی بازار را به تاخیر 
بیندازند، همچنان بر این امید هستیم 
که در میان مدت تقاضا برای فناوری، 
به ویژه در نتیجه سیاست های جهانی 
انتقال انرژی، شتاب بیشتری به خود 

بگیرد.
چه انتظاری از Tecna2022 دارید؟

سرگیری  از  انتظار  در  همه  بیش از 
با  گفتگوهای حضوری  و  مالقات ها 
مشتریان خود هستیم. ما در سال های 
گذشته تالش و منابع زیادی را صرف 

نقش آفرینـــان اصلـــی در
Tecna 2022
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حفظ  بـرای  مجـازی  فنـاوری های 
گفتگو و برآورده کردن کلیه نیازهای 
حاضر  حال  در  کرده ایم.  مشتریان 
در  نظر  تبادل  به  که  این  بر  عالوه 
مورد موضوعات مهم نیازمندیم، نیاز 
داریم تا با درنظر گرفتن توجه فزاینده 
مشتریان به موضوعاتی که با بهترین 
رویکرد رو به جلو مرتبط هستند درباره 
کارخانجات، چرخش محصوالت و به 
کارگیری فناوری در خدمت پایداری 

نیز بحث و گفتگو کنیم.
وجود یک مکان فیزیکی که در آن 
دریافت  و  حضوری  مالقات  امکان 

نظریات دست اول درباره نوآوری های 
ارائه شده وجود داشته باشد برای ما 
اهمیت زیادی دارد. زیرا در این حالت 
خود  شرکای  روی  در  رو  می توانیم 
بنشینیم و درباره چالش های فراوانی 
که در فرآیندهای تحول اکولوژیکی 
و دیجیتالی پیش روی ما قرار دارند، 

بحث کنیم.
تبلیغات پیش از نمایشگاه شما به 

چه کشورهایی متمرکز هستند؟
SACMI پیشـروترین تأمین کننـده 

فنـاوری صنعتی سرامیک در جهان 
گـروه های  از  مـا  مشتـریان  است. 

با کارخانجاتی در  بین المللی بزرگ 
ده ها کشور و همچنین تولیدکنندگان 
مستقلی که در مناطق خاصی مستقر 
هستند و برای قرار گرفتن محصوالت 
خود در سطح باالی بازار عزم راسخ 
به هر دو  ما  دارند تشکیل شده اند. 
دسته از مشتریان عالقه مند بوده و 
آماده همکاری با ایشان برای توسعه 
پروژه ها و یا بحث درباره مسائل فنی 
دقیق هستیم. بی صبـرانه در انتظار 
استقبال از مشتریان بین المللی خود 
خالقانه ترین  ارائه  و  نمایشگاه  در 
اشتراک  به  برای  خود  راه کارهای 

کردن  برآورده  و  پروژه ها  گذاشتن 
نیازهای خاص ایشان بوده و آماده ایم 
تا درباره موضوعات اصلی بازار امروز 
مانند دیجیتالی شدن، کیفیت فنی و 
زیبایی شناختی، کاهش فرآیندهای 
دستی و کاهش رد پای زیست محیطی 
و اجتماعی کارخانــه و همچنیــن 
انــرژی و سوخت های مورد استفاده 

در آینده بحث و گفتگو کنیم.
با تا   به طـور کلی، ما قصـد داریم 

و  نقـش  بـر   Tecna در  مشـارکت 
مأموریت خود به عنوان یک شریک 

پیشرو در حوزه فناوری تأکید کنیم.

در  موفقیت آمیز  عرضه  از  پس 
جوهرهای  این  ایتالیا،  بازارهای 
جدید کم انتشار اکنون در بسیاری از 
پروژه های Open House که در ماه 
می در Fiorano Modenese برگزار 

شده بود، به کار برده شدند.
پس از سپری کردن سالی مملو از 
بزرگ داشت  به  مربوط  جشن های 
1921-( شرکت  سالگرد  صدمین 

 Colorobbia گروه  اینک   ،)2021
جوهرهای  جدید  سری  عرضه  با 
کنار  در   AIR Evolution دیجیتال 
اولین  برای  گروه Forma Plus که 
شد،  عرضه   Cersaie 2021 در  بار 
تمرکز  تکنولوژیکی  نوآوری های  بر 

کرده  است. طراحی طیف محصوالت 
Premium به گونه ای است که کلیه 

زیست  سخت گیرانه  استانداردهای 
محیطی و فنی در آن رعایت شده اند. 

در مراسم Open House که توسط 
Colorobbia در دفتر اصلی شرکت 

در Fiorano Modenese در ماه می 
برگزار شد موضوع پایداری در مرکز 

توجه قرار داشت.
تکنولوژی  آخرین  رویداد،  این  در 
و  طبیعت  زمینه  در  شرکت  این 
محیط زیست به نمایش گذاشته شد. 
انتزاعی  به  داخلی  فضای  معماری 
و  شد  داده  تغییر  دسترس  قابل  و 
کاشی  های سرامیکی در نقش عناصر 
مبلمان بخش جدایی ناپذیری از فضا را 
تشکیل دادند. فضای بیرونی با ترکیبی 
از اشکال، رنگ ها، مواد و سطوح به 
گذاشتن  نمایش  به  برای  باغ هایی 

بودن  کاربردی  و  زیبایی شناسی 
تبدیل شد. همچنین فضای ویژه ای 
به محصوالت بزرگ و سطوح صیقلی 

اختصاص داده شد.
رویـــداد  ایــن  در   Colorobbia

پروژه های متعددی را برای به نمایش 
گذاشتن مفهوم FORMA Plus ارائه 
کرد. این پروژه ها شامل طیف وسیعی 
از راه حل ها برای ایجاد نقوش برجسته 
و احجام روی انواع بسترها و اندازه ها 
با کمک و یا بدون استفاده از چاپ 

برجسته بودند.
FORMA Plus شامل سه خانواده از 

محصوالت است:
• Extra-Glazed 3D )لعاب دیجیتال 

پایه آب با تخلیه باال(
ســری جوهـــرهای گرافیتــی   •

)مجموعه ای از جوهرهای ضد آب(
و  )ذرات   Neogrits مجمــوعه   •

میکروگریت ها(
این محصوالت برای بهره برداری کامل 
فناوری های  پتانسیل های  تمام  از 
بازار  در  موجود  و خشک  تر  اعمال 
طراحی شده اند. به تازگی محصوالتی 
هـدف  با  جدیـد  ذرات  انـدازه  با 
بهینه سازی این کاربردها ارائه شده اند.

 AIR جوهــرهای  جدیـد  ســری 
بازار  به  موفقیت  با  که   Evolution

ایتالیا عرضه شده اند، عملکرد رنگ 
و تولیدی فوق العاده ای را از خود به 
بو  انتشار  مقدار  نمایش گذاشته اند. 
این  در  کوره  در  سمی  ترکیبات  و 
جوهرها در مقایسه با سایر جوهرهای 
پایه آب موجود در بازار بسیار کمتر 
از  سری  این  این،  بر  عالوه  است. 
تمام  با  کاملی  سازگاری  جوهرها 
 FORMA Plus خانواده های مختلف

دارند.

عرضه جوهـر دیجیتال جدید
توسـط   AIR Evolution

Colorobbia
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

RAK Ceramics در حال سرمایه گذاری 

روی خط دوم اندازه های متوسط و 
الخیمه  بزرگ MC2 خود در رأس 

است.
قرار است تا پایان تابستان دو دستگاه 
توسط  که   Sacmi PH8200 پرس 
 Sacmi Mold & Dies قالب های 
از  اند، به عنوان بخشی  کامل شده 
پروژه ارتقا کارخانه MC2 متعلق به 
الخیمه  رأس  به   RAK Ceramics

)امارات متحده عربی( ارسال شوند. 
این پرس ها در خط جدیدی که برای 
لعاب دار  پرسالن  کاشی های  تولید 
متوسط و بزرگ در اندازه های 60×60 
مجموعه های  زیر  و   120×120 تا 
و 90×180  مانند 100×100  آن ها 
سانتی متر در نظر گرفته شده است، 

نصب خواهند شد.
کارایـی،  اطمینـان،  بـاالی  قابلیت 
باالترین  و  نیرو  بهینه سازی مصرف 
سطوح دقت در فرایند و تکرارپذیری 
در تولیدات اندازه های بزرگ، از دالیل 
انتخاب این پرس های تناژ باال توسط 

این گروه مستقر در امارات هستند.
پیشـرفته  دیجیتـال  کنترلگـرهای 

ارئه  از کارایی را  PH8200 سطحی 

می دهند که به سادگی در پرس های 
معمولی تناژ باال قابل دستیابی نیست. 
عالوه بر این اجکتور SPE الکترونیکی 
با   Sacmi اختصاصی  هماهنگ 
داشتن حداکثر کارایی و تکرارپذیری، 
امکان خروج بدون مشکل بزرگ ترین 

اسلب ها را هم فراهم آورده است.
 RAK جدیـد،  سـرمایه  گذاری  این 
Ceramics را قادر به تکمیل ظرفیت 

تولید سایزهای بزرگ خود می کند. 
کارخانه اخیر، دومین خط نصب شده 
برای تولید این نوع محصول در امارات 
 Continua+ خط  نخستین  است. 
چندین سال پیش در کارخانه اصلی 

این مجموعه نصب شد و از آن زمان 
تاکنون با موفقیت در حال کار است.

راه انـدازی دو دسـتگاه پـرس    
Sacmi PH8200 در کارخانـه 
 جدیـد کاشی های سایز بـزرگ
RakCeramics در رأس الخیمه

و  رنگ  به  مربوط  ترندهای  آخرین 
 Tecnografica نمایشگاه  در  مواد 
در Castellarano از بیست و پنجم 

ماه می به بعد به نمایش گذاشته شد.
 25 در   Tecnografica نمایشگاه 
 )RE(و Castellarano ام ماه می در
میزبان رویدادی است که در آن، این 
شرکت شناخته شده طراحی آخرین 
ترندهای رنگ و مواد طبیعی را ارائه 

می دهد.
روی  زدن  »قـدم  عنـوان  انتخاب 

و  جلو  به  رو  حرکت  از  سنگ ها« 
پیشرفت ما الهام گرفته شده است. 
روندی دائمی از تکامل که در ضمن 
آن نوع بشر به دانش و ابزار جدید 
دست  بهتر  آینده  ساختن  برای 

خواهد یافت.
 نمایشگاه Tecnografica هم کاوشی

این  در  است.  جدید  ترندهای  در 
سطوح  از  مجموعه هایی  نمایشگاه 
و  طراحـی  از  کـه  آینـده  جدیـد 
به  می  برند  بهره  نوآورانه  تکنولوژی 
نمایش گذاشته شد و مورد استقبال 

پر شور بازدید کنندگان قرار گرفت.
اختیار  در  که  جدیدی  ابزارهای 
قــرار   Tecnografica طراحــان 

گرفته اند امکان خالقیت های بالقوه 
زیاد و تولید طرح های بی سابقه  از 
حیث کیفیت و مفهوم را برای ایشان 

ایجاد کرده اند.
از  یکـی  سنگ ها  روی  رفتـن  راه 
کـه  است  رویـدادهایی  نخستین 
آن  برگزاری  قصد   Tecnografica

بزرگداشت سی امین  منـاسبت  بـه 
سالگرد خود را دارد.

این رویداد همچنین ادای احترام به 
تمامی افرادی است که جزئی از این 
مجموعه هستند و استعداد، اشتیاق 
و تجربه آن ها باعث افزایش ارزش و 
توسعه مجموعه در سی سال گذشته 

شده است.

Tecnografica میتینگ جدید
با نـام راه رفتن روی سـنگ ها 
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بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی 
بهداشتی  و چینی  سرامیک  کاشی 
تهران از تاریخ 10 الی 13 مهر ماه 
1401 در محل جدید نمایشگاه شهر 

آفتاب برگزار می گردد.
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
بهداشتی  و چینی  سرامیک  کاشی 
موفقیت  با   ،1398 سال  در  تهران 
برگزار گردید اما متأسفانه به دلیل 
همه گیری Covid-19 امکان برگزاری 

اهمیت در صنعت  با  نمایشگاه  این 
کاشی و سرامیک ایران طی سال  های 
1399 و 1400 فرآهم نگردید. این 
در حالی است که طبق اعالم رسمی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و 
سرامیک ایران، نسخه بیست و هفتم 
این نمایشگاه بین المللی تحت عنوان 
CERAFAIR 2022 در تاریخ و محلی 

برگزار خواهد  جدید و شرایط ویژه 
گردید. زمان نمایشگاه که در گذشته 
عمدتاً در خالل تابستان و میانه تیر 
ماه بود به زمانی مناسب تر و ابتدای 
فصل پاییز از 10 تا 13 مهر ماه انتقال 

پیدا کرده است و محل نمایشگاه نیز 
تحت  تهران  نمایشگاه های  از محل 
به  تجارت  توسعه  سازمان  پوشش 
مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب زیر 
مجموعه شهرداری تهران نقل مکان 

کرده است.
یکی از دالیل انتقال به محل جدید بر 
اساس برنامه ریزی های وزارت صنعت 
و معدن برای انتقال نمایشگاه های پر 
مخاطب بوده است و علی رغم دورتر 
بودن از مرکز شهر تهران با توجه با 
سالن های  منجمله  متعدد  امکانات 
بزرگ، مرتفع و یکپارچه و فضاهای 

همایش ها،  و  نمایشگاهی  متعدد 
می تواند به ارتقا کیفیت برگزاری این 

نمایشگاه کمک شایانی نماید.
سایت  نزدیکی  به  توجه  با  ضمناً 
نمایشگاه به فرودگاه بین المللی امام 
آزاد  منطقه  ایجاد  و  )ره(  خمینی 
تجاری در حوزه جغرافیایی نمایشگاه 
بین المللی شهر آفتاب، امکان تردد 
کارکنان شرکت های خارجی  آسان 
ماشین آالت  خروج  ورود  تسهیل  و 
به  نیاز  بدون  بین المللی  خدمات  و 
تشریفات گمرکی و اخذ ویزا فرآهم 

شده  است.

بازگشت CERAFAIR پس از  
دو سال وقفه به دلیل همه گیری

Gmm Group که همواره در حال 

تحقیق برای ارائه راه کارهای پیشرفته 
را  جدیدی  نوآورانه   سیستم  است، 
برای خنک کردن کاشی ها در بخش 
عرضه   Florida Tile به  لعاب کاری 

کرده است.
 Gmm طریق  از   Gmm Group

از زیر مجموعه های  USA که یکی 

است،  متحده  ایاالت  در  گروه  این 
 Florida به  را  خالقانه ای  سیستم 
Tile )یک شرکت آمریکایی متعلق 

خنک  جهت   )Panariagroup به 
چاپ  از  پیش  کاشی ها  کردن 
این  است.  کرده  عرضه  دیجیتال، 
سیستم که با همکاری شریک مستقر 

در Reggio Emilia که FM نام دارد 
به صورت سفارشی طراحی و ساخته 
برای  مکملی  یا  و  جایگزین  شده، 

راه کارهای موجود به شمار می آید.
ترکیب  با  همه کاره  سیستم  این 
بهره وری  حداکثر  و  انعطاف پذیری 
انرژی، باعث صرفه جویی قابل توجهی 
در مقدار واقعی مصرف برق می شود. 
بهره وری باالی سیستم فن گریز از 
مرکز، مقدار مصرف انرژی در سیستم 
خنک کننده را به حدود 7 کیلووات 
ساعت کاهش داده و در مقایسه با 
سیستم های سنتی که بین 22 تا 30 
کیلووات انرژی جذب می کنند، دما را 

به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.
آزمایش های داخلی که با مشارکت 
FM انجام شده اند حاکی از کاهش 

نویز عملیاتی قابل احساس شدن تا 
ماژوالر  عالوه  به  است.  حدود %40 

بودن، امکان تعمیر فن معیوب را به 
صورت همزمان و بدون نیاز به قطع 
جریان تولید محصول یا متوقف کردن 

تولید را ایجاد می کند.
 Gmm Group پیشنهادی  راه کار 
گام بزرگی در راستای صرفه جویی در 

انرژی و هزینه در صنعت سرامیک که 
یکی از صنایع بسیار پر مصرف از لحاظ 
انرژی محسوب می شود بوده و عالوه 
برای  خالقانه ای  تکنولوژی  این  بر 
دستیابی به باالترین سطوح بهره وری 

است.

Gmm Group بهره وری انرژی 

را   Florida Tile تولیــد  و 
بهبـود می بخشـد
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Novaref که قصد معرفی رولر جدید 

نمایشگاه  در   ،NOVA HD خود، 
Tecna 2022 را دارد، از هم اکنون 

سال  در  جدید  سرمایه گذاری های 
2023 را برنامه ریزی کرده و در حال 
اتوماسیون قسمت های تولیدی خود 

است.
این شرکت متخصص در زمینه تولید 
رولر های نسوز در صنعت سرامیک که 
در سال 1980 در ورونا تأسیس شد، 
مدت زیادی است که سرمایه گذاری 
تجهیزات،  پیشرفت  برای  پیوسته 
خصوصا در زمینه Industry 4.0 را 
در مرکز برنامه های توسعه خود قرار 

داده است.
پخت  برای  جدید  کوره  یک  نصب 
رولر های بسیار بلند در سال 2019، 
این  برای  را  بازار  از  جدیدی  سهم 
مجموعه به ارمغان آورد و همچنین به 
کاهش ضایعات تولید، افزایش کیفیت 
محصول و صرفه جویی قابل توجه در 

بخش انرژی منتهی شد.
اتوماسیون عملیات بارگیری و تخلیه 
 Industry 4.0 کوره مطابق با معیارهای 
تولید  شدن  امکان پذیر  باعث 
رولرهایی با وزن قابل توجه، قطر تا 
80 میلی متر و طول تا 6 متر شده  و 
همچنین زمان تولید را بهینه سازی 
کرده  است. در این فرایند رولر ها با 
از  رباتیک  سیستم  یک  از  استفاده 
در  و سپس  شده  خارج  خشک کن 
کوره بارگیری می شوند. این رولر ها در 
ادامه و پس از فرایند پخت در وسایل 
نقلیه اختصاصی عازم بخش بازرسی و 

تمام کاری می شوند.
Novaref در تالش برای دستیابی به 

استانداردهای Industry 4.0، اقدام به 
سرمایه گذاری برای اتوماسیون کامل 
بخش اکستروژن خود نیز کرده است. 
شیفت  سه  در  عملیات  سامان دهی 
کاری، به سیستم های جدید امکان 
اکسترود مداوم رولر ها را می دهد و 
افزایش قابل توجه بهره وری و کیفیت 

را تضمین می کند.
فرایند تغذیه ماشین  رباتیک شدن 

قابل  پیشـرفت  به  هم  خشـک کن 
مدیریت  و  سرعت  کارآیی،  توجه 
بارگیری در طول تولید منتهی شده 
سال  در  تا  شده  پیش بینی  است. 
بیشتری  سرمایه گذاری های   2023
بخش های  سایر  اتوماسیون  برای 
تولید انجام شود و در نتیجه قابلیت 
هم  که  مجموعه،  این  رقابت پذیری 
اکنون نیز جایگاه تثبیت شده ای در 

بازار دارد، افزایش پیدا کند.
 Vetrerie گــروه  در   Novaref

Riunite که رهبر بازار جهانی تولید 

دارای  و  خانگی  لوازم  درب  شیشه  

میلیون  از 100  بیش  مالی  گردش 
یورو در سال است، یک تیم تخصصی 
70 نفره را در کارخانه خود در استان 
ورونا استخدام می کند. این کارخانه 
ظرفیت تولید 500.000 رولر در سال 

را دارد.
 Nova جدید  رولر های   ،Novaref

 Tecna نمایشگاه  در  را  خود   HD

گذاشت.  خواهد  نمایش  به   2022

این رولر ها دوام فنی باالیی دارند که 
باعث کاهش نیاز به عملیات تعمیر و 
نگهداری و درنتیجه صرفه جویی در 

مصرف انرژی می شود.

  Novaref ادامه سرمایه گذاری
Industry 4.0 در اتوماسیون

 23 در   BKRI و   Confindustria

ژوئن، یادداشت تفاهمی برای افزایش 
عرضه خاک رس از آلمان به صنعت 

سرامیک ایتالیا امضا کردند. 
بر اساس یادداشت تفاهمی که بین 
BKRI و Confindustria Ceramica 

 BundesverbandKeramische(
 Rohstoffe und Industrieminerale

انجمن تولیدکنندگان مواد خام مورد 
استفاده در صنایع سرامیک و مواد 
معدنی صنعتی آلمان( در تاریخ 23 
ژوئن در مونیخ به امضا رسید، مقدار 
محموله های خاک رس ارسال شده از 
آلمان جهت استفاده در صنعت کاشی 

ایتالیا تا پایان ماه آگوست 10% و تا 
پایان ماه دسامبر 30% افزایش خواهد 

یافت.
ارسال  در  که  وقفه ای  حقیقت  در 
مواد اولیه از اوکراین ایجاد شد، این 
دو انجمن را به تقویت رابطه شراکت 
مدت ها  از  واداشت.  خود  دیرینه 
پیش، ساالنه حدود یک میلیون تن 
مواد خام که بخش عمده آن را خاک 
کائولن تشکیل می  دهد، با استفاده از 
قطارهای اختصاصی به ایتالیا حمل 
می شود. نقش لجستیک در تضمین 
کارآمدی و تداوم ارسال محموله های 
ارسـال های  همچنیـن  و  موجـود 
برنامه ریـزی شـده اضـافی بسیار با 

اهمیت است.
بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، 

طرفین متعهد شده اند تا با همکاری 
در  موجود  مشکالت   DB Cargo

مسیر ریلی آلمان- ایتالیا را به سرعت 
و به شیوه رضایت بخشی حل کنند. 
و   BKRI رئیـس   Guido Faber

کمیته  رئیس   Mario Roncagila

 Confindustria حمل و نقل مواد خام

دو  عامـل  مدیـران   ،Ceramica

انجمن Matthias Schlotmann و 
نماینـدگان   ،Armando Cafiero

بزرگ ترین شرکت های معدنی آلمان 
 Enrico Agostini و DB Cargo و
این  ایتالیا در مونیخ در  سرکنسول 

جلسه حضور داشتند.

ارســال خــاک کائولن بیشــتر   
از آلمـان بـه ایتالیـا

www.bmr.it
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تلفیقی  درآمد  گزارش ها،  بر  بنا 
 2021 سال  در   Grupo Pamesa

بوده  یورو  میلیون   1220 با  برابر 
است که حاکی از رشد 56 درصدی 
در مقایسه با سال 2021 است. این 
در  درصدی   43 رشد  شامل  رشد 
مبلغ  به  رسیدن  و  بخش سرامیک 
881.7 میلیون یورو است. بنا به تایید 
در  گروه  این   Fernando Roing

سال جاری 95 میلیون یوروی دیگر 
نیز سرمایه گذاری خواهد کرد.

ارقام ارائه شده در گزارش سال 2021 
بزرگ ترین  که   Grupo Pamesa

تولید کننده کاشی و سرامیک در اروپا 
نیز  فعالیت های گسترده ای  و  است 
در زمینه تولید مواد خام، محصوالت 
خشک  روش  به  شده  تولید  رسی 
و  درایر(  )اسپری  پاششی  کردن 
تجاری سازی انرژی دارد، بی سابقه 

هستند.
نتایج پایان سالی که توسط رئیس 
اسپانیایی،  گروه  این  مدیره  هیت 
کنفرانـس  در   ،Fernando Roig

مطبوعاتی ساالنه در 16 ژوئن اعالم 
شد ورای تمام انتظارات بود.

پس از کسب مالکیت Azuliber در 
سپتامبر 2021، پیش بینی شده بود 
که درآمد این گروه به 1100 میلیون 
یورو تا پایان سال برسد. اما با رسیدن 
میلیون  به 1220.6  تلفیقی  درآمد 
یورو که 56% بیشتر از 782.7 میلیون 
یوروی به دست آمده در سال 2020 
بود و همچنین سود پیش از مالیات 

افزایش(،   %47( یورو  میلیون   97
پیش بینی ها  از  شده  کسب  مقادیر 
پیشی گرفتند. تنها در بخش کاشی 
با بیش از 43% افزایش مقدار فروش 
از 616 میلیون یورو به 881.7 میلیون 
رورو افزایش پیدا کرد )72% از درآمد 
تلفیقی( و حجم کل از 92 میلیون متر 
مربع به بیش از 125 میلیون متر مربع 

رسید.
عملکرد بخش مواد خام نیز مناسب 
انـرژی  بخش  در  و   )%+47( بـود 
مقادیر  از  گرفتن  پیشی  شاهد  هم 

پیش بینی شده بودیم )233+%(.

چالش هیدروژن
 Fernando Roig بنا به توضیحات
سرامیک،  بخش  عملکرد  مورد  در 
افزایش هزینه های مربوط به انرژی و 
مواد خام در نیمه دوم سال فشار زیادی 
بر توانایی گروه در حفظ سودآوری 

مجموعه ایجاد کرده است.
قبض گاز در این بخش از 7.4 میلیون 
یورو در ماه مارس در سال 2021 به 
نوامبر  در  یورو  میلیون   33 تقریبا 
امسال افزایش پیدا کرد که از حیث 
از 8% به %33  درصد درآمد ماهانه 

رسیده است.
عالوه بر این، بین ماه می سال 2021 و 
سه ماهه پایانی سال، متوسط قیمت 
گاز چهار برابر شد )این مقدار از 20 
یورو به 79 یورو در هر مگاوات ساعت 
رسید( و سپس در ماه آوریل و پیش از 
کاهش مجدد در ماه می و ژوئن به اوج 
خود رسید )متوسط قیمت در چهار 
ماه اول 101 یورو برای هر مگاوات 

ساعت بود(.

Roig اظهار داشت: »تهاجم روسیه به 

اوکراین در سال جاری باعث افزایش 
هزینه های مربوط به گاز شده است. در 
نتیجه از ماه می ناچار به اعمال مالیات 
بر انرژی روی تمام فروش های خود 
شده ایم. این مالیات بر مبنای قیمت 

گاز در اروپا تعیین می شود«.
 Grupo رویکرد  میان  این  در 
Pamesa در پروسه گذار انرژی، تعهد 

تولید  برای  از هیدروژن  استفاده  به 
انرژی در آینده است. این مجموعه 
سوخت  تأمین  در  آوریل  ماه  در 
مبتنی بر هیدروژن در ایاالت متحده 
 eCombustible متحده،  ایاالت 
یک  همچنین  کرد.  سرمایه گذاری 
قرارداد ده ساله ای برای تأمین سوخت 
بر مبنای استفاده از هیدروژن تنظیم 
پذیر و با هدف جایگزینی با گاز طبیعی 
انتشار گاز  به میزان  برای دستیابی 
دی اکسید کربن صفر در فرآیندهای 
تولید خود امضا کرد. انتظار می رود 
که کارخانه آزمایشی تا پایان سال در 

Onda به بهره برداری برسد.

خودکفایی در خاک رس
 Fernando Roig که  طور  همان 
خاطر نشان می کند، از آنجا که این 
برای  پیش  سال  چهار  از  مجموعه 
تأمین مواد خام خود از معادن اسپانیا 
و کاهش وابستگی به منابع خارجی 
وقفه در صادرات خام  تالش کرده، 
اوکراین، باعث ایجاد نگرانی برای این 

گروه نشده است.
مالکیت ذخایر خاک رس  بر  عالوه 
از سال 2018،   Teruel در   Galve

کسب  شامل   Azuliber خریداری 

مالکیت یک معدن خاک رس سفید 
در Teruel نیز بود. این کار با تصویب 
 Mina معدن  از  استخراج  عملیات 
Pilon در ابتدای سال 2022 دنبال 

شد. این معدن بنا به پیش بینی ها قادر 
به تولید 60.000  تن خاک رس سفید 
در ماه است. این ذخایر که همراه با 
 )Teruel(و  Valdecastillo معادن 
در سال 2020 خریداری شد، ماهانه 
رس  خاک  تن   115000 حداقل 
سفید را به Pamesa عرضه خواهد 
کرد و از وجود ذخایر کافی در سال 

آینده خبر می دهد.
در ماه می، یک DIA )اطالعیه مربوط 
به تاثیرات زیست محیطی( در رابطه 
 Mina قرمز  رس  خاک  معدن  با 

Mancilla در Alcora منتشر شد.

یــورو  میلیـون   95 از  بیـش 
سرمایه گذاری

کــرد  تأییــد   Fernando Roig

سـرمایه گذاری های  دنبـال  به  کـه 
مالکیت  بـرای کسب  سـال 2021 
مرکـزی  دفتـر  ساخت   ،Azuliber

جدید در ویالرئال و بازسازی دفاتر 
و نمایشگاه شرکت ها، این مجموعه 
در سال 2022، 95 میلیون یوروی 
دیگر نیز سرمایه گذاری خواهد کرد. 

ادامـه رشـد غیرقابـل توقف
Pamesa
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سـهام  در  سرمایه گذاری  بر  عالوه 
خریــداری  و   eCombustible

Mina Elena، این گروه بر آن است 

پرس های  جدیـد،  کـوره های  که 
لعاب کاری،  خطـوط  باال،  ظرفیـت 
خطـوط  و  سنگ زنـی  کارخانه های 
کرده  نصب  جدیـدی  دسته بنـدی 
افزایش  بـرای  دیگـری  اقدامات  و 
تولیدی  کارخانجات  انعطاف  پذیری 
کارخانه های در  دهد.  انجام   خود 
Azuliber و Atommed ،وAmizalsa 

جدیـدی  پاششی  خشـک کن های 
برای تقویت عملیات نصب خواهند 
نیـز،  تحقیقاتی  بخش  در  و  شـد 
پروژه های مرتبط با راه اندازی کارخانه 

آزمایشی با سوخت هیدروژنی قابل 
فناوری های  توسعه  سفارشی سازی، 
و  تزئینات  کردن  دیجیتالی  جدید 
همچنین گسترش دامنه محصوالت 
با ارائه XTRA که نوع جدیدی از مواد با 

ضخامت کم است، در جریان هستند.

و  اقتصادی  اجتماعی،  مسئولیت 
زیست محیطی

بــا  همـگام   Grupo Pamesa

اجتماعـی  مسئولیـت  اسـتراتژی 
شرکتی خود، در صدد حفظ تعهد 
خود نسبت به مردم و محیط زیست 
است. نیروی کار این مجموعه به طور 
پیوسته افزایش پیدا کرده و به 3192 

نفر رسیده است )1039 نفر بیشتر از 
فوریه 2020( و سیاست های تشویقی 
مبتنی بر کارایی شرکت به توزیع 7.8 
میلیون یورو بین کارکنانی با حداقل 6 
ماه سابقه کار در سال 2021 انجامیده 

است.
 Pamesa اخیر  سرمایه گذاری های 
زیست  پایداری  از  باالیی  سطوح 
محیطی را برای این مجموع به ارمغان 

آورده است. 
بازیابی  برای  سیستم هایی  ایجاد 
در  صد  بازیافت  کوره ها،  از  گرما 
و  جامد  پسماندهای  و  لجن  صدی 
همچنین سقف فتوولتائیک )تقریبا 
بزرگ ترین  مربع که  متر   113000

اندازه برای مصارف شخصی در اروپا 
محسوب می شود( که بخش عمده 
نیاز مجموعه به برق را تأمین می کند 
 11768 ساالنه  کاهش  باعث  و 
در  کربن  اکسید  دی  انتشار  تنی 
اتمسفر می شود، از جمله این موارد 
اولیه  نتایج  می رود  انتظار  هستند. 
تغییر تدریجی به سوخت مبتنی بر 
هیدروژن هم از سال آینده مشاهده 

شود.

میالن  طراحی  هفته  در   Marazzi

2022، اولین مجموعه از صفحات ضد 
باکتری خود برای میزها و سطوح مورد 
استفاده در آشپزخانه را ارائه کرد. این 
سطوح قادر به از بین بردن 99.9% از 
باکتری ها و میکروب ها از روی سطوح 

هستند.
Marazzi که یک تولیدکننده پیشرو 

در حوزه طراحی و تولیـد کاشی و 
هفته  می آیـد،  شمار  به  سـرامیک 
مد میالن 2022 را برای ارائه اولین 

ضـدباکتری  صفحات  از  مجموعـه 
خود برای میزها و سطوح آشپزخانه 
 Puro برگزید. در پروژه منحصر به فرد
 ،Marazzi Antibacterial The Top

انحصاری  آنتی باکتریال  فناوری  از 
Puro Marrazi برای سطح صفحات 

اندازه 324×162  با  بزرگ  پرسالنی 
میلی متر  و ضخامت 12  سانتی متر 
استفاده شده است. اعمال ویژه یون 
پخت  از  قبل  تولید  فرایند  در  نقره 
سانتی گراد،  درجه  دمای 1200  در 
و  باکتری ها   %99.9 تا  حذف  به 
میکروب ها از سطوح و محافظت دائمی 

از سطح منتهی می شود.
این شرکت سه مکان را برای نمایش 

ویژگی های زیبایی شناختی و طراحی 
مجموعه جدید برگزید: غرفه ای در 
 Marazzi نمایشگاه   ،Eurocucina

در Via Borgogna و فضـایی که 
بـرای   Calvi Brambilla توسـط 
 Elle Décors Design پـروژه 
Forever در Palazzo Bovara به 

اختصاص  جدید  طراحی  ترندهای 
داده شده است.

عـامل  مدیــر   Mauro Vandini

توضیح  چنین   Marazzi Group

انطبـاق  در  پـروژه  »این  می دهـد: 
با مسیـری که بـرای توسعه  کامل 
ارتقـای محتـوای زیبایی شناختی و 
بزرگ  اسلب های  فنـاوری مجموعه 

خـود در نظـر گرفته ایم، قرار دارد. 
آنتی باکتـریال  فنـاوری  از  استفاده 
Puro Marazzi برای نخستین بـار 

نوآوری  آشپزخانه، یک  میزهای  در 
بسیار جذاب و کاربردی است که باعث 
بیشتر ظروف چینی سنگی  ایمنی 

شده است«.
این مجموعه از شش نسخه بتونی، 
مرمری و افکت سنگی تشکیل شده 
Concrete Look Whiteو،  است: 
Marble Look Elegant Blackو، 

 Golden White and Statuarioو،

Stone Look Ceppo di Gré و 

 Travertino کامال جدید  مجموعه 
.Classico

صفحات روی کابینت ضدباکتری  
Marazzi در هفتـه طراحـی 

میـالن
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

 Tecna 2022 یکی از امکانات جدید
در  سپتامبر  30اُم  تا  27اُم  از  )که 
شد(  خواهد  برگزار  ایتالیا   Rimini

اهدای جوایز Tecna Awards است. 
بـه سرمایه گـذاری های  این جوایـز 
شاخص شرکت های تولیدی سرامیک 
سرتاسر جهان در حیطه فناوری و در 
دوره سه ساله بین سال های 2020 تا 

2022 اختصاص دارد.
فرآیندها  درباره  تحقیقات  هرچند 
فی السـابق  کماکان  محصوالت،  و 
تعیین کننــده  و  اصلی  شــاخصه 
نمایشگاه  فناوری  تأمین کنندگان 
Tecna 2022 است، اما آنچه باعث 

تالش  هـای  ایـن  واقعـی  موفقیـت 
تحقیقاتی می شود و می تواند آن ها را 
به اهرم های با اهمیتی در دنیای واقعی 

رقابتی تبدیل کند، توانایی حقیقی 
این نـوآوری های تکنـولوژیکی برای 
پذیرفته شدن در صنعت سرامیک و 

کسب نتیجه از آن ها است.
مزیت  این   ،2022 سال  از   Tecna

 TecnaAwards جوایـز  ارائه  با  را 
برجسته  سرمایه گذاری های  به  که 
سرامیک  بین المللی  تولیدکنندگان 
در دوره بین سال های 2020-2022 

اختصاص دارد، ارج خواهد نهاد.
پیشگام تریــن  کـه   Tecna بــرای 
فنـاوری  حوزه  در  جهان  نمایشگاه 
محسوب  آجر  و  سـرامیک  صنایع 
از  یکی   Tecna Awards می شود، 
ابتکاراتی است که به حفظ جایگاه 
پیوند دهنده آن بین تأمین کنندگان 
منتهی  سرامیک  تولیدکنندگان  و 
خواهد شد. این نمایشگاه در تاریخ 
 Remini 27اُم تا 30اُم سپتامبر در

برگزار خواهد شد.
گروه  از 9   Tecna Awards 2022

رقابتی و در مجموع 24 جایزه تشکیل 
شده است.

مجلــه   ،Tecna برگزارکننــدگان 
و   Ceramic World Review

هر  ایتالیایی،  طراحی  شرکت های 
کدام یک جایزه را تعیین خواهند کرد.

و  مستقیم  مشارکت  با  جوایز  سایر 
توزیع   Tecna غرفه داران  انحصاری 

خواهند شد. 
این  نمایشگاه  در  شرکت کنندگان 
را  مشتریان خود  تا  دارند  را  امکان 
در دسته های مختلف نامزد کرده و 
برندگان را با توجه به امتیاز کسب شده 

نهایی انتخاب کنند.
25اُم  تاریخ  تا  می توانند  غرفه داران 
جوالی نامزدهای خود را با استفاده 
 Tecna از فرم آنالینی که از طریق
برای ایشان ارسال شده معرفی کنند. 
مراسم اهدای جوایز در بعد از ظهر روز 
سه شنبه 27اُم سپتامبر و در پایان 

افتتاحیه Tecna برگزار خواهد شد.

 TECNA AWARDS 2022

)توسط  سـال  کارآفریـن  جایـزه   •
برگزارکنندگان Tecna تعیین می شود(

بزرگتـرین سـرمایه گذاری  • جایزه 
 Ceramic Word مجلـه  )توسـط 

Review تعیین می شود(

• جایزه بهترین محصول سال )توسط 
شرکت های طراحی ایتالیایی تعیین 

می شود(
• جایزه بهترین کارخانه جدید
Smart Factory 4.0 جایزه •

• جایزه پایداری
• جایزه نفش آفرین جدید

• جایزه بهترین تولیدکننده آجر و کاشی
• جایزه بهترین تولیدکننده ملزومات 

بهداشتی

TECNA AWARDS 2022

برتری هـای صنایع سـرامیک 
جهانـی را ارج خواهـد نهـاد

کــه  جدیــد  تأسیســات  ایــن 
توســط SACMA بــا موفقیــت در
جنوبی  آفریقای   Hammanskraal

از  استفاده  عین  در  شد،  راه اندازی 
فناوری انقالبی و نوآورانه، همچنان از 

مواد اولیه محلی استفاده می کند.
سرامیک(  صنایع  )گروه   SAMCA

و  سرامیکی  اسلب های  تولید  برای 
تأسیسـات  در  فرعـی  انـدازه های 
 Hammanskraal پیشرفته خود در
در شمال استان Gauteng آفریقای 
 Sacmi Contnua+ جنوبی، فناوری
2180 را به کار خواهد برد. در این 

سایت برای نخستین بار در آفریقای 
جنوبی، از این فناوری نوآورانه استفاده 
خواهد شد و نکته بسیار با اهمیت 

استفاده از مواد اولیه محلی در تولید 
سطوح سرامیکی است.

تیم آزمایشگاهی Sacmi پشتیبانی 
خود از تمامی مراحل پروژه را با تجزیه 
و تحلیل نمونه های خامی که مستقیما 
توسط شرکت آفریقای جنوبی عرضه 
آزمـون های  داد.  نشـان  می شدنـد، 
کیفیت محصول هم حاکی نتایج بهتر 
از حد انتظار، خصوصا از نظر چگالی و 

مقاومت خمشی بود.
تولید کننـده  این  حاضـر  حـال  در 
تاکنون  که  قرمز  بدنه  کاشـی های 
تولیـد  بـرای  سنتی  پرس هـای  از 
 محصوالت خود اسـتفاده می کـرد با
Sacmi Continua+ استفاده از فناوری 

 2180 در تولید محصوالت نازک خود 

رکورد  به  میلی متر(  )با ضخامت 5 
جدیدی در بهره وری دست پیدا کرده 
است )9 متر در دقیقه خطی با عرض 
1800 میلی متر(. عالوه بر این مصرف 

انرژی 0/04 کیلووات در ساعت برای 
کمترین  تولیدات،  از  مربع  متر  هر 

مقدار مصرف در بازار است.
 Tshepo Molefakgotla، مدیرعامل

 گروه صنایع سرامیک می گوید: »رویکرد
ما در سـرمایه گذاری، چشم انـدازی 
آن  بر  ما  دارد.  مدت  دراز  و  قطعی 
با  را  خـود  مزیت هـای  تا  هستیم 
سرمایه گذاری در بهترین فناوری های 

تولید سرامیک به حداکثر برسانیم«.
+Continua در مقایسه با پرس های 

سنتی، با به کارگیری راه کار برش روی 
ماشین و تعداد باالی سایز محصوالتی 

که امکان تولید آن ها را دارد و با استفاده 
تطبیق پذیری  سنتی،  اولیه  مواد  از 
تولید را متحول می کند. استفاده از 
مواد خام محلی از بزرگ ترین مزایای 
این روش به شمار می آید. گروه صنایع 
سرامیک با داشتن پنج کارخانه تولید 
کاشی و دو کارخانه تولید ملزومات 
در  دفاتری  همچنین  و  بهداشتی 
آفریقای جنوبی و استرالیا، بر آن است 
تا کارخانه جدید SAMCA را به کوره 
و خطوط دسته بندی 241 متری با 
بهره وری باالی انرژی ارائه شده توسط 

Sacmi تجهیز کند.

   Continua+ فناوری Sacmi

جدیـد تأسیسـات  بـرای   را 
SAMCAORGANIZED BY تأمیـن می کند WITH THE SUPPORT OF

Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation

IN COLLABORATION WITH

international exhibition of 
technologies and supplies for the 

surfaces industry
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www.mahandvibre.com

Sieves & Screenersمهند ویبره محصول مشترک ایران و ایتالیا
H i g h  p e r f o r m a n c e  s i e v e s , 
s c r e e n e r s  a n d  s e p a r a t o r s 
s a f e g u a r d i n g  t h e  q u a l i t y  o f 
y o u r  f i n a l  p r o d u c t s .

مهنــد ویبــره تولیــد کننــده تخصصــی انــواع الک 
ویبــره هــای مناســب الک کــردن لعاب ،دوغاب ، 

ســرامیک، خــاک و مــواد معدنی و... 

Tehran office:                        Mashhad office:  
Tel:  (+98) 21 2842 32 25       Tel:  (+98) 51 3245 32 25         
Fax:  (+98) 21 2842 36 56           Cell: (+98)  915 245 7006

Yazd office:
Tel: (+98) 35 3526 45 40
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این شرکت تازه تأسیس مستقر در 
-2018 سال  در  که   Modenese

2019 از طریق خریداری کارخانه ای 
که از قبل وجود داشت تأسیس شد، 
کامل  نوسازی  پروژه  دوم  مرحله 
زمان  مدت  در  را  خود  تأسیسات 
بی سابقه ای در بهار امسال به پایان 
رساند. مالکان جدید از همان ابتدای 
کار و در اوج همه گیری، یک طرح 
تجاری فشرده را با همکاری نزدیک 
با شرکای فناوری شرکت به اجرا در 
آوردند )مرحله اول این طرح در بهار 
ITA- .)سال 2021 به نتیجه رسید
مامور  را   Sacmi اختصاصا   ITILES

طراحی و ساخت یکی از مدرن ترین 
تولید  کارخانه های  کارآمدترین  و 
 Sassuolo منطقـه  در  ســرامیک 
کرد تا با اتوماسیون کامل فرآیندها، 
و  باال  بهره وری  انطباق پذیری،  به 
صرفه جویی بیشتری در انرژی دست 

پیدا کند.
 I.Tiles تحت نام تجاری ITA-ITILES

بیش  درآمد   Born in Maranello

از 34 میلیون یورو در سال 2021 را 
 42 )افزایش  است  رسانده  ثبت  به 
درصدی نسبت به سال 2020(. این 
بنیادیـن  تحـول  موفقیت  موضـوع 

شرکت را به وضوح نشان می دهد.
با کارآفرین جوان ساکن Sassuolo و 
رئیس هیأت مدیره و سهام دار عمده 
به   ،Anderea Spagni مجموعه، 

گفت وگو  نشستیم.
ممکن است به اختصار اطالعاتی را 
درباره کارخانه جدید خود به ما ارائه 

دهید؟
ما به لطف سخت  کوشی کارکنان و 
خود  فناوری  شرکای  حمایت های 
پروژه را در زمان بی سابقه ای به انتها 
رساندیم و اکنون با داشتن یک مرکز 

مجهز به آخرین فناوری های روز برای 
تولید طیف گسترده ای از کاشی های 
تا   20×20 اندازه های  در  چینی 
120×120 سانتی متر، قادر به فعالیت 
در تمام بخش های بازار مسکونی و 

تجاری هستیم.
شـکل دهی  بخش  حاضـر  حال  در 
با   Sacmi پرس  دستگاه  هفت  از 
شـده  تشکیل  پیشـرفته  فنـاوری 
تناژ   PH8200 Veloce یک  است. 
یک  و   PH4600 دستگاه  سه  باال، 
دستگاه ها  این  ترکیب   .PH2590

انعطاف الزم برای آماده سازی و تولید 
و  کاشی  اندازه های  پرطرفدارترین 
ورود به بخش محصوالتی با باالترین 
ارزش افزوده در هر دو بازار داخلی و 

خارجی را به ما می دهد.
ایستگاه بعد از شش دستگاه اعمال 
تشکیل  کاشی  تزئینات  دیجیتال 
شـده که از آخرین نسـل فنـاوری 
موجود در بازار هستند: سه دستگاه 
دسـتگاه  ســه  و   Sacmi-Intesa

Projecta. بخش پخت نیز قابل توجه 

بوده و از سه کوره Sacmi پیشرفته 
به طول 119 متر که به کارآمدترین 
مجهز  حرارتی  بازیابی  سیستم های 

هستند تشکیل شده است.
اخیــرا  کـه  کــوره ای  جدیدتـرین 
و  انـدازه  نظـر  از  راه انـدازی کردیم 
ظرفیت تولید در ایتالیا بی نظیر است 
مترمربع   15000 پخت  قابلیت  و 
کاشی در روز را دارد. سطح اتوماسیون 

کارخانه بسیار باال است و جابه جایی 
وسیله  به  مختلف  بخش های  بین 
11 وسیله نقلیه با هدایت خودکار به 
وسیله لیزر انجام می شود. این فناوری 

هم از طریق Sacmi ارائه شده است.
بخش پولیش و سورت و بسته بندی 

چگونه است؟
هم اکنون در کنار شش خط سورت و 
بسته بندی، یک خط برش و رکتیفای 
نهایی اختصاصی داریم و به زودی خط 
جدید دیگری را هم به مجموعه اضافه 
بعدی هم  مراحل  در  خواهیم کرد. 
قصد داریم تا خطوط پولیش سطحی 

را در این بخش نصب کنیم.
ظرفیت تولید شما در شرایط فعلی 

چقدر است؟
اکنون  ما هم  ماهانه  تولید  ظرفیت 
در  مربع  متر  میلیون  یک  از  بیش 
ماه و مجموع حجمی تولیدات ما با 
معمول  فصلی  وقفه های  احتساب 
در ماه های اگوست و دسامبر 11.5 

میلیون مترمربع در سال است.
پس هم اکنون هم شاهد نتایج اولیه 
حاصل از سرمایه گذاری بزرگ انجام 

شده هستیم.
بله درست است و عالوه بر این، این 
سرمایه گذاری تعهد ما به منطقه و 
اعتقاد ما به انعطاف پذیری و برتری 
منابع  همچنین  و  فناوری  از حیث 
حرفه ای و انسانی را نشان می دهد. 
در حال حاضر ITA-ITLES اقدام به 
و  نموده  نفر   100 حدود  استخدام 

گردش مالی آن در سال 2021 تنها 
اندکی کمتر از 35 میلیون یورو در 
نسبت  را  رشد  که %42  بوده  سال 
به سال 2020 و 61% رشد نسبت 
به سالی که خریداری شد را نشان 

می دهد. 
در حال حاضر حدودا 15 میلیون یورو 
سرمایه گذاری کرده ایم اما همچنان 
در حال برنامه ریزی برای پروژه های 
بزرگ دیگر برای توسعه خود در سه 

سال آینده هستیم.
در مورد فروش چطور؟

با توجه به کارخانه کارآمد، دیجیتال 
و سازگار با محیط زیستی که داریم و 
همچنین به لطف اجرای برنامه های 
با  بازاریابی خود، به آینده  فروش و 
عزم قاطع می نگریم. در حال حاضر 
خود  جدید  بازاریابی  تیم  همراه  به 
تغییر  و  تجاری  نام  تغییر  حال  در 
محصوالت  تولید  خطوط  موقعیت 
جدید خود هستیم. تبلیغ تغییرات 
جدید در رویدادهای بین المللی آتی 
در   ،Cersaie آن ها،  نخستین  که 
ماه سپتامبر آینده است، آغاز خواهد 
شد. ما در این رویداد حداقل هشت 
مجموعه کامل مخصوص به فضای 
داخلی و خارجی را ارائه خواهیم کرد. 
عالوه بر این قصد داریم تا به تدریج 
شبکه توزیع فروش داخلی و خارجی 
را هم در مقیاس بزرگ و هم در خرده 
مستقل  فروشگاه های  و  فروشی ها 

گسترش دهیم.

ــر نوظهور ITA-ITILES بازیگ

ایتـالیایی
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صنعت سرامیک جهان از 27اُم تا 30اُم 
سپتامبر در Remini گرد هم خواهد 
آمد. تمامی تأمین کنندگان پیشرو 
و  تجهیزات  فناوری،  حوزه های  در 
شرکت   Tecna 2022 در  خدمات 

خواهند داشت.
چیزی به شروع نمایشگاه باقی نمانده 
یک  از  پس  دیگر،  ماه   2 حدودا  و 
غیبت چهار ساله Tecna 2022 در 
قالب یک رویداد حضوری در مرکز 
نمایشگاهی Remini برگزار خواهد 
به   2020 سال  در  )نمایشگاه  شد 
دلیل همه گیری لغو شد(. هم اکنون 
برگزارکنندگان و غرفه داران به سختی 
در حال آماده شدن برای شرکت در 
به  همواره  که  هستند  نمایشگاهی 
عنوان پیشروترین نمایشگاه فناوری 
شناخته  آجر  و  سرامیک  جهان 
شده و در حال حاضر به )نمایشگاه 
ملزومـات  و  فنـاوری ها  بین المللی 
صنعت سرامیک( Tecna تغییر نام 

داده است.
کامال  طراحـی  بـا   Tecna 2022

جدیدی که در مجموع 70000 متر 
مربع در 14 سالن در بال شرقی مرکز 
اکسپوی Remini را پوشش می دهد 
ورودی(،  دو  هر  از  دسترسی  )قابل 
موضوعات  و  بخش ها  داشتن  با 
گسترده تر، میان رشته ای تر و جدید، 
رویـدادهای  و  کنفـرانس ها  میزبان 

جدیدی خواهد بود.
این وجود احساس پیوستگی در  با 
 Tecna فناوری در  ارائه محصوالت 
مشارکت  لطف  به  و  هم چنان  نیز 
بخش  در  مهم  شرکت های  تمامی 
 %30 شد.  خواهـد  حفظ  فنـاوری 
را  نمایشـگاه  این  در  غرفـه داران  از 
تولیدکنندگان غیرایتالیایی که عمدتا 
از کشورهای اسپانیا، ترکیه، آلمان، 

سوئیس،  فرانسه،  پرتقال،  چین، 
جمهوری چک، یونان و ایالت متحده 

آمریکا هستند، تشکیل داده اند.
این شرکت ها بر آن هستند تا در این 
رویداد نوآوری های چهار سال گذشته 
خود را به نمایش بگذارند. دوره ای که 
تغییرات شگرف آن قصد تغییر آینده 
تولید صنعتی سرامیک و سایر سطوح 

را دارد.
انتظار می رود مشتریان زیادی به این 
نمایشگاه جذب شوند. عالوه بر اشتیاق 
تجدید  به  صنعت  این  متخصصین 
دیدار دوباره بعد از چهار سال، تقاضای 
جهانی بسیار زیادی به سرمایه گذاری 
صنعت  بخش های  تمام  در  فنی 
کاشی،  بخش  در  ویژه  به  سرامیک 
ایجاد  آجر  و  بهداشتی  ملزومات 
شده است. عوامل متعددی از جمله 
نوع شرکت و منطقه جغرافیایی در 
برخی  دارند.  نقش  نیاز  این  هدایت 
و  حجم  افزایش  به  شرکت ها  از 
بهره وری نیاز دارند، بعضی قصد آغاز 
فعالیت تولیدی مستقیم در بازارهای 
هدف را دارند و برخی دیگر به دنبال 
کسب جایگاه بهتر در محصوالت و 
هر صورت همه  در  بازارها هستند. 
این شرکت ها چاره ای جز این ندارند 
که به سرعت با سیاست های انتقال 
انرژی و سناریوهای پیچیده تر تولید 
و بازار امروز که ناشی از فشار ناشی از 
هزینه ها، زنجیره تأمین و لجستیک 

است، سازگار شوند.
این  دائمی  بازدیدکنندگان  تنها  نه 
نمایشگاه یعنی نقش آفرینان قدیمی 
صنعت سرامیک، بلکه بازدیدکنندگان 
جدید هم در رقابت برای استفاده از 
فناوری های جدید هستند. بسیاری 
به  جدید  بازدیدکنندگان  این  از 
عنوان بخشی از برنامه جلسه تجاری 
سازمان دهی شده با هم کاری آژانس 
رویداد  این  در   ،ITA ایتالیا،  تجارت 
شرکت خواهند کرد. امسال هیأتی از 

بازدیدکنندگان آرژانتینی، بنگالدشی، 
اتوپیــایی،  کلمبیایـی،  شیلیـایی، 
و  ویتنامی  موزامبیکی،  مکزیکی، 
همچنین از جمهوری دومینیکن در 
جلسات تک به تک با غرفه داران دیدار 

خواهند داشت.

رویدادها و کنفرانس ها
اتوماسیون، دیجیتالی شدن، محیط 
طراحی  کنار  در  ایمنی  و  زیست 
محصوالت، زیبایی شناسی و کارایی 
اصلی ترین موضوعاتی هستند که در 
غرفه ها و رویدادهای سازمان دهی شده 
خواهند  انعکاس   Tecna 2022 در 

یافت.
در یکی از این پروژه های ویژه که بر 
جهان Industry 4.0 متمرکز است 
دارد،  نام   Tecna Future Lab و 
برای  ویژه ای  نمایشگاهی  فضای 
 ،loT زمینه  در  فعال  شرکت های 
 رایانش لبه )Edge computing(و،

 ،)AI( مصنوعی  هوش   ،Cloud

و  ربات ها  صنعتی،  نرم افزارهای 
 Robots &( همکار  ربات های 
Cobots( کنترل جا به جایی، تولید 

افزودنی، شبکه های صنعتی، امنیت 
ESG چرخشی  و  سایبری، صنعت 
و سرویس دهی در نظر گرفت شده 
است. منطقه مجاور نیز به استارت 
 ،Future Arena خالقانه،  آپ های 
فضایی برای میزبانی کارگاه های فنی 

 ،Industry 4.0 در مورد موضوعات
کنفرانس های سازمانی و رویدادهای 
شرکت هـای  توسـط  شـده  ارائـه 

نمایشگاهی،  اختصاص خواهد یافت.
موضوع   Decortech کنفرانس  در 
با تمرکز  زیبایی شناسی و طراحی 
قرار  بررسی  مورد  جدید  بر سطوح 
افتتاحیه  کنفرانس  گرفت.  خواهند 
بسازیم:  را  آینده  )چگونه  عنوان  با 
چشم اندازها و چالش ها( به چالش های 
پیش روی صنعت سرامیک خواهد 
پرداخت و چهره های اصلی و مدیران 
شرکت های پیشروی بین المللی در 

آن به ارائه سخنرانی می پردازند.
که  امسال  فنی  کنفرانس  موضوع 
با  و   Tecna Acimacو،  وسیله  به 
 Ceramic World مجله  هم کاری 
Review تعیین شده، )پایداری در 

سرامیک( است. در جلسه اول که به 
بررسی موضوع )مرزهای پیش روی 
در  فرصت ها  و  چالش ها  هیدروژن: 
 ENL اروپا( می پردازد نمایندگانی از
و تولیدکنندگانی که در حال انجام 
تحقیق درباره استفاده از هیدروژن به 
حرارتی  ماشین های  سوخت  عنوان 
هستند به گفتگو خواهند پرداخت. 
در ادامه شرکت های فعال در زمینه 
فناوری سبز از انرژی گرفته تا بازیافت 
و استفاده مجدد و اقتصاد چرخشی، 
ارائه  را  خود  نظر  مورد  موضوعات 

خواهند داد.

شـمارش معکوس بـرای آغاز  
TECNA 2022 به کار
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SITI-B&T یک سال پس از موفقیت 

اولیه بزرگی که در زمینه ماشین های 
حرارتی هیدروژنی کسب کرد، پروژه 
راه  اندازی  را  جدیدی  تحقیقاتی 
کرد که هدف آن توسعه کوره های 
راندمان باالیی است که با ترکیبی از 
سوخت های سنتی و هیدروژن کار 

می کنند.
که   SITI-B&T حاضر  حال  در 
گسترش  بر  مدید  مدت های  برای 
راه کارهای پیشرفته برای فرایندهای 
بوده  متمرکز  پخت  و  خشک کردن 
است، به دنبال ترکیب باالترین سطوح 
نوآوری، کیفیت، اتوماسیون و پایداری 
سخت گیرانه ترین  رعایت  ضمن  در 
دستورالعمل های مرتبط با فناوری های 

سبز است.
استفاده از هیدروژن یکی از جدیدترین 
پیشروی صنعت  در مسیر  راه کارها 
از  استفاده  سمت  به  سرامیک 
انرژی های سبز است. یک سال پس 
 SITI اولیه بزرگ از کسب موفقیت 
B&T در زمینه ماشین های حرارتی 

به  اقدام  مجموعه  این  هیدروژنی، 
جدیدی  تحقیقاتی  پروژه  راه اندازی 
باال  راندمان  کوره های  توسعه  برای 
که با ترکیبی از سوخت های سنتی و 
هیدروژن کار می کنند نمود. هدف از 
انجام این پروژه بسیار بلند پروازانه، 
توسعه سریع فناوری احتراق بدون 

کربن و سازگار با محیط زیست است. 
فناوری  این  از  استفاده  نتیجه  در 
و  فسیلی  سوخت های  از  استفاده 
در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای 

کاهش خواهند یافت.
و  چندکاره  انعطاف پذیر،  کوره های 

دوگانه سوز
پیشتر نیاز به کاهش مقدار سوخت 
 Titanium® در ورژن 2.0 کوره های
مورد بررسی قرار گرفته بود. در این 
که  سریعی  بسیار  شعله  از  کوره ها 
ایجاد جریان های گردابی هوا  باعث 
پخت  کانال  در  دودکش  گازهای  و 
این  می شود.  استفاده  می شوند، 
در  دما  یک نواختی  آشفته،  جریان 
سرتاسر ماژول را تضمین کرده و باعث 
کاهش بیش از 30 درصدی مصرف 

سوخت می شود.
اصلی کوره های  نتیجه دو مزیت  در 
Greenfire که از کوره های SITI-B&T 

 Premium Kiln)وPFK( ،وKiln )GFK(
وو Titanium Kiln )تیتانیوم( تشکیل 

شده اند عبارتند از دمای یکنواخت و 
بهینه سازی خنک سازی. ترکیب این 
کوره ها با مدیریت هوشمند فاصله و 
کنترل پارامترهای عملکردی باعث 
افزایش بهره وری و همچنین کاهش 
مقدر مصرف و انتشار کمتر در مقایسه 
بازار  در  موجود  محصوالت  سایر  با 

می شود.
کوره های SITI-B&T بسیار انعطاف پذیر 
بوده و در انواع یک و دو کاناله به بازار 
عرضه شده اند. در نوع دو کاناله دو 
مستقل  پخت  برای  مختلف  سطح 

محصوالت مختلف وجود دارد.
هم  کوره   این  در  پخت  قابل  مواد 
بسیار متنوع هستند. در حقیقت به 
دلیل وجود محدوده دمایی گسترده 
از 850 تا 1250 درجه سانتی گراد 
با  اکسنده  اتمسفر  اعمال  امکان  و 
محتوای اکسیژن قابل کنترل، امکان 
پخت کاشی های لعاب دار، بدون لعاب، 
کاشی های چینی، کاشی های سفالی و 
کلینکرهای اکسترود شده، اسلب های 
بزرگ، محصوالت سرامیکی تکنیکال، 
محصوالت دکوری و انواع سه پخته در 

این کوره ها وجود دارد.
افـزون  روز  تنـوع  ایـن،  بـر  عالوه 
سوخت ها، SITI-B&T را بر آن داشته 
برای  راه کارهایی  دنبال  به  تا  است 
گاز طبیعی،  ادغام  و  دوگانه سوزی 
LPG، گاز زغال سنگ، دیزل یا نفت 

سفید باشد.
گسترش راه کارهای نوآورانه در ادامه 
چالش های  و  جدید  دستاوردهای 
تازه و با هدف همیشگی بهینه سازی 
فرایند و تولید انجام می شود. بنابراین 
که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان 
مصرف،  حداقل  با  باال  سرعت های 
سطوح باالی یک نواختی دما در بخش 
،±1  °C اختالف  حداکثر  با   پخت 

حداکثر بهینه سازی انرژی و حداقل 
همراه   CO و   CO2 Noxو،  انتشار 
است. ناگفته نماند که به دلیل تن 
رنگ و کالیبرهای یکنواخت، صافی 
عالـی سطح در مزایـا ذکـر نشـده  
انطبـاق  در  پیشـرفت ها  این  است. 
بـا دستورالعمل هـای جدیـد   کامل 

Industry 4.0 در خصوص فرآیندهای 

دیجیتالی سازی و اتوماسیون هستند. 
جدید  اختصاصی  نظارتی  سیستم 
SITI-B&T که PEGASO نام دارد 

و اکنون به نسخه ساده و کاربر پسند 
PraxiPegaso 4.0 ارتقا پیدا کرده 

تمام  راه دور  از  امکان تنظیم  است 
دمای  ایجاد  برای  کوره  پارامترهای 
این  می دهد.  اپراتور  به  را  ایده آل 
سیستم دارای مدیریت دستورالعمل 
جدید، مدیریت توقف تولید، ابزارهای 

تشخیصی و پیشینه داده ها نیز است.
خشک کن هایی با عملکرد عالی

دستیابی به عملکرد عالی و مصرف 
پایین از دیگر اهداف پروژه تحقیقاتی 
خشک کن های SITI B&T بود. این 
دستیابی  برای  که  کن ها  خشک 
پذیری  انطباق  از  باالیی  سطح  به 
طراحی  مختلف  کاری  شرایط  در 
شده اند، بسته به نوع کاربری مورد نظر 
می توانند دارای 1،2،3،5 یا 7 سطح با 
عرض مفید تا 4000 میلی متر و ارتفاع 
مفید بین 50 تا 150 میلی متر باشند. 
ابعاد خشک کن های مذکور را  این 
مناسب استفاده برای محصوالتی از 

انواع و اندازه های مختلف می سازد.
 1300  >( پاییـن  مصـرف  مقـدار 
کیلوکالری / کیلوگرم H2O تبخیر 
فنـاوری  مزیت  مهم تریـن  شده(، 
سـایر  با  مقایسـه  در   SITI-B&T

نمونه های موجود در بازار است. این 
استفاده  نتیجه  در  مصـرف  کاهش 
و  انعطاف پذیـر  فنـی  راه کارهای  از 
حاصل  یافته  بهبود  ترمودینامیک 

خشــک کن های  و  کــوره 
 Siti B&T: بهـره وری بـاال و 

حداقـل مصرف

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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شده است.
عالوه بر این ها تبادل هم رفت اضافی 
باالی خشک کردن  راندمان  باال،  و 
درجه   5 حداکثر  دمای  اختالف  و 
در  می کند.  تضمین  را  سانتی گراد 
از  خشک شده  محصوالت  نتیجه 
حیث مقدار رطوبت باقی مانده بسیار 

یک نواخت هستند.
تمایز اصلی این خشک کن ها عملکرد 
قطعات  سایش  حداقل  آن ها،  باالی 
است.  تولید  مؤثر  بسیار  کنترل  و 
دیجیتالی  سمت  به  سریع  حرکت 
شدن امکان توسعه نرم افزار نظارت 
پردازش  و  دما  تنظیم  مدیریت  بر 
فراهم  را  مصرف  و  تولید  داده های 
آورده و به لطف پنل 15 اینچی لمسی 
اپراتور، عملکرد از راه دور نیز در این 
خشک کن ها ممکن شده است. در 
SITI- انواع رده باالی خشک کن های
در  افقی  خشک کن های  از   B&T

انواع تک یا چند کاناله استفاده شده 
است که عملکرد بهینه در قبال انواع 

بزرگ  اسلب های  مانند  محصوالت 
و کاشی هایی با اندازه جانبی بر 200 
میلی متر، کاشی های اکسترود شده و 
محصوالت نازک را تضمین می کنند. 
ساختار مدوالر متشکل از واحدهای 
2.8 متری امکان تنظیم مستقل هر 
ماژول را فراهم آورده و سادگی ساختار 
را با امکان راه اندازی بسیار سریع در هم 
آمیخته است. امکان تنظیم ساده این 
نقطه  از چندین  کانال های مستقل 

وجود دارد.
انواع مجهز به کانال های مجزا دارای 
هستند  بازرسی  ورودی  دریچه های 
را  نگهداری  و  تعمیر  عملیات  که 
باعث  موضوع  این  می کند.  تسهیل 
و  کارخانه  باالی  انعطاف پذیری 
تولید  مقدار  توجه  قابل  افزایش 

می شود.
در خشک کن های افقی عملکرد بهینه 
با انعطاف پذیری و کارایی باال ترکیب 
گرم  هوای  بازیابی  امکان  و  شده اند 
به عنوان هوای  استفاده  برای  کوره 

مورد نیاز برای احتراق مشعل یا هوای 
تکمیلی مورد نیاز برای کنترل منطقه 
حرارتی مجزا وجود دارد. در این حالت 
مقدار  بیشتر در  امکان صرفه جویی 
مصرف انرژی و استفاده از پوشش های 
عایق مناسب برای به حداقل رساندن 

تلفات حرارتی ایجاد می شود.
 ،SITI-B&T کلیه فرایندها در فناوری
از  اطمینان  برای  و  کلی  به صورت 
هم افزایی کامل بین خطوط و ایجاد 
گرفته  درنظر  بهره وری  حداکثر 
می شوند. در این فناوری امکان کنترل 
تولید  رویه های  تمام  تقریبا  داخلی 

وجود دارد و در نتیجه امکان توسعه 
راه کارهای به شدت سفارشی سازی 
و  بر دیجیتالی سازی  شده، متمرکز 
اتوماسیون و سازگار با محیط زیست، 
فرایند،  این  در  است.  آمده  فراهم 
مشتری در مرکزیت یک چشم انداز 
کیفیت  تضمین  که  محور  جهان 
قرار  است،  آن  پشتیبان  ایتالیایی 

گرفته است.

این کارخانه جدید با سرمایه گذاری 
بیش از 60 میلیون یورویی در سایت 
احداث   Finale Emilia تولیدی 
خواهد شد و قرار است از ژوئن 2023 

شروع به تولید محصول کند.
از  یکی  که   Atlas Concorde

بازیگران اصلی جهانی در حوزه کاشی 
سرمایه گذاری  از  است،  سرامیک  و 
بیش از 60 میلیون یورویی خود برای 
تولید  جدید  کارخانه  یک  احداث 
 Finale اسلب های پرسالنی در سایت
داده  خبر   ،)Modena(و  Emilia

است.
این کارخانه جدید با افزودن 35000 

به کارخانه موجود،  متر مربع دیگر 
تولید  فناوری های  پیشرفته ترین  به 
روز مجهز خواهد شد و با دستیابی 
پایداری  استانداردهای  باالترین  به 
زیست محیطی در صنعت، نشان از 
تعهد این مجموعه به آینده ای با کربن 

صفر دارد.
یک  به  کارخانه  شدن  تجهیز  با 
مجموعه  این  فتوولتائیک،  سیستم 
قادر به تولید 3850 مگاوات ساعت 
تولید  مقدار  و  در سال شده  انرژی 
گاز دی اکسید کربن در آن تا 2000 
تن کاهش پیدا خواهد کرد. میزان 
نیز  این کارخانه  انتشار آالینده های 
بسیار ناچیز بوده و امکان استفاده از 
هیدروژن به عنوان سوخت آتی در 

کارخانه وجود خواهد داشت.
در حال حاضر این کارخانه در حال 

که  می رود  انتظار  و  است  ساخت 
 2023 ژوئن  در  آن  کار  به  آغاز  با 
 Finale سایت  در  مشاغل  تعداد 
پیدا  افزایش   %60 تقریبا   Emilia

هدف  با  اخیر  سرمایه گذاری  کند. 
حوزه  در  شرکت  موقعیت  تقویت 
در  و  بزرگ  سرامیکی  اسلب های 
میلیون   160 سرمایه گذاری  ادامه 
برای  مجموعه  این  پیشین  یورویی 
توسعه صنعتی و لجستیکی در 5 سال 

گذشته انجام گرفته است.
 ،Maurizio Mazzotti بنا به توضیحات
مدیرعامل شرکت، »این مجموعه در 
حال گسترش تولید اسلب در کنار 
فرمت  با  چینی  کاشی های  بخش 
بزرگ و کاشی های دیواری سرامیکی 
از  هوایی  نمای  تصاویر  در  است. 
 Finale قسمت گسترش یافته سایت
و جزئیات سیستم فوتوولتائیک نشان 

داده شده است«.

Atlas Concord یک کارخانه

جدید بـرای تولید اسـلب های 
بـزرگ احـداث خواهد کرد
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The Italian tile industry 
is weathering the “perfect storm”

عملکـرد بسیار خـوب صنعت کاشـی ایتـالیا 
در حـال عبــور از طـوفان

The West’s embargo on Russia is severely disrupting the flows of cheap gas needed to keep kilns running, while the destruc-
tion of all business activities and logistics flows in the Ukrainian region of Donbass has brought the best supplies of high-
quality clays for Italian tile production literally to a stand-still. Two million tonnes of raw materials a year were previously 
shipped from Mariupol to the port of Ravenna, meeting about a quarter of the Sassuolo district’s clay and kaolin needs. For 
the Italian ceramic industry, the outbreak of the conflict in Ukraine has proved to be the “perfect storm” in a situa-tion that 
has been deteriorating since mid-2021 amid soaring energy costs (up fivefold in the space of a year) and ETS quotas (Euro-
pean CO2 emission certificates) which have now reached €100. 

Ilaria Vesentini, MECS (Modena, Italy)

تحریم روسیه توسط غرب به شدت بر قیمت گاز تأثیر 
ادامه کار کوره ها را مختل کرده است،  گذاشته است و 
همچنین نابودی کلیه فعالیت های تجاری و جریان های 
لجستیکی در منطقه اوکراینی دونباس موجب شد، بهترین 
ذخایر خاک رس با کیفیت باال که برای تولید کاشی های 
قابل  صورت  به  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد  ایتالیایی 
توجهی کاهش یابد. پیشتر، دو میلیون تن مواد خام در 
سال از ماریوپل به بندر راونا )واقع در شمال ایتالیا( حمل 
کائولن  و  خاک  نیازهای  چهارم  یک  حدود  که  می شد 

منطقه ساسولو را پوشش می داد. وضعیت صنعت سرامیک ایتالیا با شروع 
درگیری در اوکراین، از اواسط سال 2021 در بحبوحه افزایش هزینه های انرژی 
)5 برابر در عرض یک سال( و رو به وخامت گذاشته است و همان گونه که 
شاهد هستیم سهمیه های ETS )گواهی انتشار CO2 اروپا( اکنون به 100 یورو 

رسیده است. 
با این حال، ترس از یک فاجعه تمام عیار که صنعت را مجبور به توقف کامل 

تولید کند، بی اساس بود.
در ماه مارس، 30 شرکت سرامیک ایتالیایی در مجموع، برای 4000 کارگر 
درخواست کمک مالی داده بودند، اما تنها بخش کوچکی از این کمک واقعاً 
ایتالیایی،  برای کاشی های  فزاینده  تقاضای  زیرا  قرار گرفت،  استفاده  مورد 
تولیدکنندگان را بر آن داشت تا به سرعت کوره های خود را مجدداً راه اندازی 
کنند تا از از دست دادن سهم بازار خود جلوگیری کنند. با این وجود، بار 

هنگفتی بر دوش ترازنامه ها گذاشته شد و تولیدکنندگان 
مجبور شدند، تجزیه تحلیل حاشیه سود خود را به سال 

آینده موکول کنند. 
 Confindustria Ceramica رئیس ،Giovanni Savorani

می گوید:»ما نه تنها در حال حاضر با ظرفیت کامل کار 
دریافت  خود  مشتریان  از  که  پاسخی  از  بلکه  می کنیم، 
افزایش  علی رغم  شده ایم.  زده  شگفت  نیز  کرده ایم 
قیمت 10 تا 20 درصدی برای جبران حداقل بخشی از 

هزینه هایمان، حتی یک سفارش را از دست نداده ایم.
تولیدکنندگان ایتالیایی حتی با همتایان اسپانیایی خود نیز رقابت می کنند، 
آنها نیز با همان مشکالت افزایش سرسام آور قیمت ها و خاک رس جیره بندی 
شده مواجه هستند، اما قیمت متوسط کاشی در واقع نصف تولیدکنندگان 

ایتالیایی است )7 یورو در متر مربع در برابر 14 یورو در متر مربع(.

 افزایش سفارشات در بازار ایاالت متحده
صد تولیدکننده ایتالیایی که در نمایشگاه Coverings در الس وگاس در ماه 
آوریل، شرکت کرده بودند، همگی دست پر به خانه بازگشتند و سفارشات 
دریافت شده حتی فراتر از انتظار بود. می توان گفت، سال 2021 نیز سال 
خوبی برای صنعت کاشی ایتالیایی در ایاالت متحده بود، چرا که سومین بازار 
صادراتی بزرگ ایتالیا توانست، صادراتی بالغ بر 730 میلیون یورو را رقم بزند. به 
دنبال دو سال کاهش مصرف کاشی و سرامیک درست در همین نقطه، رشد از 

Giovanni SavoraniGiovanni Savorani
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سر گرفته شد، و به ارزشی بالغ بر 3.9 میلیارد دالر رسید، 
که 14.8 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است.

در  ایتالیایی  کاشی های  »فروش  می گوید:   Savorani

ایاالت متحده تقریباً دو برابر نرخ کلی بازار )26+ درصد( 
رشد کرد و ما را به تأمین کننده شماره یک از نظر ارزش 
تبدیل کرد و به ما امکان داد از رقبای خود سهمی به 

دست آوریم.«
این حقیقت که  به  اذعان داشت:»با توجه  او همچنین 
بهای گاز در ایتالیا 600 درصد و در ایاالت متحده تنها 

11درصد در سال های اخیر افزایش یافته است، می توان گفت، شرکت هایی که 
در ایاالت متحده سرمایه گذاری کرده اند، توانستند سود بسیار بیشتری را از آن 

خود کنند.«
در مجموع شش تولیدکننده کاشی و سرامیک ایتالیایی در ایاالت متحده 
آمریکا، عمدتاً در تنسی، کارخانه هایی دارند که در آن خاک رس و فراوانی 

وجود دارد.
سهولت حمل و نقل دریایی و رودخانه ای باعث شده است که آنها به فکر واردات 
مواد خام از آنجا برای جایگزینی مواد خام از اوکراین باشند. این بدان معناست 
که کشتی های کانتینری که برای حمل کاشی های ایتالیایی استفاده می شوند، 
مجبور نیستند خالی به خانه بازگردند، »این نکته از این نظر بسیار مهم است 
که هزینه های حمل و نقل دریایی در حال حاضر پنج برابر بیشتر از سال گذشته 

است. )9000 یورو به ازای هر کانتینر در مقایسه با کمتر از 2000 یورو (.

 مواد اولیه در حال حاضر از هند و ترکیه تأمین می شود
پس از بحث و بررسی های فراوان، تولیدکنندگان کاشی 
اتمام ذخایر مواد خام جلوگیری  موفق شدند از خطر 

کنند.
اولین کشتی ترکیه ای بارگیری شده با خاک رس، کائولن 
و فلدسپات جایگزین مواد خام اوکراینی برای تولید مواد 
میان رده در ماه آوریل و چهار کشتی دیگر در بندر راونا 
 Caolino شرکت  مالک   ،Villiam Tioli.گرفتند پهلو 
Panciera مستقر در Fiorano Modenese، بزرگترین 

تأمین کننده مواد خام در منطقه کاشی ساسولو، می گوید: قرار است تا سپتامبر 
وارد شوند! 

در مورد مواد باکیفیت مورد نیاز برای محصوالت درجه یک مانند اسلب های 
پرسالنی، اولین محموله مواد خام به تازگی هند را ترک کرده است و دومین 

کشتی در حال حاضر آماده بارگیری است.
صرف نظر از این که درگیری روسیه و اوکراین چقدر ادامه دارد، محاصره 
دونباس تا چند سال حل نخواهد شد و کل صنعت کار دشواری را آغاز کرده 
است و تنوع در زنجیره تأمین خاک رس جایگزینی اوکراین باید انجام شود، زیرا 
بنادر، پل ها و راه آهن  تخریب شده اند و بازسازی آنها و بازگشت به حالت عادی 

زمان می برد.
Tioli، که همچنین مالک شرکت سرامیک زئوس در است همچنین از کارخانه 

اسالویانسک در منطقه دونباس گفت که البته اکنون تعطیل شده است. او 

Villiam TioliVilliam Tioli
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می افزاید: »وضعیت اکنون بسیار پیچیده است، این فقط 
به این دلیل نیست که خاک رس هندی به مراتب گران تر 
است و نرخ مبادله یورو به دالر هزینه های ما را بیشتر 
می کند، بلکه به این دلیل است که تولیدکنندگان ترکیه 
و دولت با اعمال مجوزهای صادراتی جدید و جیره بندی 
عرضه خاک رس و افزایش قیمت ها شروع به واکنش در 

برابر تقاضای باالنموده اند«.
 عدم قطعیت قیمت گاز

Savorani اذعان داشت، پس از اصالح دستورالعمل ها 

بر اساس مواد خام جدید در زمان بی سابقه، اعتماد به نفس احساس شده 
در منطقه ساسولو در هفته های اخیر در نتیجه افزایش شدید سفارشات برای 
روشن کردن چشم انداز بلندمدت کافی نیست. »اگر به درآمدها نگاه کنیم، 
پایداری  نگران  اما همچنان  باشیم،  برای سال 2022 خوش بین  می توانیم 

میان مدت و بلندمدت خود هستیم.«
Roberto Fabbri، رئیس گروه ABK می گوید: »ما موفق شده ایم خاک رس 

را در هند با کیفیتی مشابه با اوکراین پیدا کنیم، اما 40 درصد هزینه بیشتری 
برای ما داشته است. با این حال، تا زمانی که هزینه گاز طبیعی زیر 1 یورو در 
هر متر مکعب باقی بماند، می توانیم حاشیه سود خود را از قلمرو منفی دور 
نگه داریم. در صورت ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه، مشکالت واقعاً شروع 
می شود، زیرا ما محاسبه کرده ایم که این امر منجر به هزینه 1.5 یورو برای 

هر متر مکعب می شود، سطحی ناپایدار برای صنعت 
انرژی بری مانند ما! پیامدهای فاجعه بار برای منطقه 
ساسولو خواهد داشت، بنابراین واردات گاز روسیه 6 تا 
7 ماه دیگر ضروری خواهد بود. ABK علی رغم افزایش 
17 درصدی قیمت از نوامبر با تمام ظرفیت کار می کند، 
این امر تا حدی به دلیل این واقعیت است که در سطح 
فعالیت می کند و در اسلب های بزرگ  بازار  از  باالیی 
تخصص دارد، به گفته رهبران تجارت ساسولو، این یک 
بحران عجیب است، زیرا مستلزم آن است که ترکیبی از 
تقاضای بسیار باال و افزایش دو رقمی قیمت، که باعث 

افزایش درآمد می شود و در عین حال کسب وکارها را با دیدگاهی تیره و تار 
مواجه می کند. مصرف گاز در سال گذشته 10 میلیون یورو برای ما هزینه 

داشت، در حالی که امسال این رقم به 50 میلیون یورو خواهد رسید. 
Graziano Verdi، مدیر عامل گروه Italcer، که در آوریل رکورد 70 درصدی 

اگرچه  داشت:  اظهار  کرد،  گزارش  گذشته  سال  در  را 
انتظار می رود گردش مالی ما به بیش از 300 میلیون یورو 
افزایش یابد، اما ما به دنبال تأثیر گزاف بهای گاز و در 
نتیجه افزایش ساالنه سفارش ها به دلیل افزایش تقاضا و 

افزایش 25 درصدی قیمت ها را شاهد خواهیم بود.
همچنین طبق گزارش ها ظرف یک سال یک کارخانه 
استخراج  و  راونا ساخته می شود  گاز در سواحل  تولید 
گاز در دریای آدریاتیک از سر گرفته می شود، اما این به 
سادگی برای اطمینان دادن به تولیدکنندگان در مورد 
انعطاف پذیری این بخش که سال ها به عنوان یک صنعت انرژی بر و مشمول 
مجازات اقدامات پایداری سبز در دید بروکسل بوده است کافی نیست. ساورانی 
می گوید: »غیرقابل درک است که همان اروپایی که سال گذشته اقدامات 
زیست محیطی خود را با بسته آب وهوای »مناسب برای 55« تشدید کرد، 
سیاستی که رقابت پذیری صنعت ایتالیا را با اعمال هزینه های کاهش CO2 که 
بر هیچ کدام از صنایع دیگر تحمیل نمی شود، تضعیف می کند. کشورهای دیگر، 
اکنون باید قراردادهایی را برای تأمین گاز شیل آمریکا که از فرکینگ به دست 
می آید، امضا کنند، یک عمل بسیار آالینده که در اروپا ممنوع شده است، این 
در حالی است که ما فناوری های استخراج و ذخایر گاز خود را به معنای واقعی 

کلمه بال استفاده گذاشته ایم.
ما انتظار داریم دولت به تعهد خود مبنی بر ذخیره 30 درصد گاز ملی برای 
بازار  قیمت های  با  انرژی  و  گاز  پرمصرف  شرکت های 
مستلزم  این  که  می دهد  ادامه   Graziano کند.  عمل 
پیش پرداخت 250 میلیون یورویی است که به سرعت 
دریای  در  شده  استخراج  گاز  زیرا  می شود  بازپرداخت 
آدریاتیک 5 تا 6 سنت در هر متر مکعب در مقایسه با 
قیمت فعلی بازار 1 یورو )و 25 سنت در سال قبل( هزینه 

دارد. 
همچنین شایان ذکر است گروه ما در برابر افزایش قیمت 
سود  حاشیه  توانستیم  ما  بنابراین  بود،  شده  بیمه  گاز 
خود را حفظ کنیم. ما همچنین در حال تکمیل چندین 
سرمایه گذاری هدفمند هستیم، ابتدا در یک ژنراتور مشترک و اکنون در 2 
مگاوات سقف فتوولتائیک در کارخانه Rubiera با هدف خودکفایی کامل از 

نظر برق، که در سال های آینده بهره برداری می گردد.
× 

Roberto FabbriRoberto Fabbri

    Graziano Verdi    Graziano Verdi

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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Duravit buoyed 
by strong performance in China

عملکرد قوی شرکت Duravit در چین!

Duravit posted record revenues of €604 million in 2021, up 28% on the €469 million reported in 2020. The German bathroom 
furnishing multinational’s strong revenue growth was accompanied by an exceptional performance in terms of operating 
profit, which reached €73.7 million, up 41% compared to the already excellent 2020 result. The solid fundamentals achieved 
by the Hornberg-based group confirm the effectiveness of the strategy pursued by CEO Stephan Tahy, who has now set his 
sights on the goal of €1 billion revenue by 2025. 

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

Duravit رکورد درآمد 604 میلیون یورویی را در سال 2021 

به ثبت رساند که 28 درصد بیشتر از 469 میلیون یوروی 
گزارش شده در سال 2020 بود. گردش مالی بسیار خوبی 
که توسط گروه مستقر در هورنبرگ به دست آمده است، 
اثربخشی استراتژی دنبال شده توسط مدیرعامل این شرکت، 
Stephan Tahy را تأیید می کند، که اکنون هدف خود را 

برای درآمد یک میلیارد یورویی تا سال 2025 )41 درصد در 
مقایسه با نتیجه عالی سال 2020( در نظر گرفته است. 

موفقیت استراتژی محل- برای -محل
استراتژی دیرینه »محل برای محل« 
این گروه، که به بلندپروازی های پایدار 
آنها کمک می کند، تأثیر کلی مثبتی 
تولید  امکانات  وجود  با  است.  داشته 
تونس، هند  فرانسه، مصر،  آلمان،  در 
مسیرهای  روی  بر  دوراویت  چین،  و 
تمرکز  منطقه ای  تدارکات  و  تولید 
کرده است تا با وجود کمبود مواد خام 
و زنجیره تأمین جهانی از قابلیت عرضه 
در  )محصوالت  کند  محافظت  خود 
130 کشور در سراسر جهان فروخته 
از  تنگناها بخش عمده ای  می شوند(. 
رشد حاصل فعالیت های Duravit در 
چین است، جایی که نه تنها برای اولین 
بار درآمدی بیش از یک میلیارد یوان  
)تقریباً 139 میلیون یورو، 23 درصد از 

کل درآمد( ایجاد کرد، بلکه گردش مالی خود را 32 درصد 
افزایش داد. با توجه به سال Stephan Tahy .2020 اظهار 
داشت: »بخش خرده فروشی دوباره در چین در کنار رشد قابل 
توجهی در بخش مهم تجارت الکترونیک نقش مهمی ایفا 
کرد. عالوه بر این، تقاضا برای محصوالت با کیفیت باالتر مانند 
دوش حمام ®SensoWash در حال افزایش است، به ویژه 
در بخش پروژه. Duravit همچنین عملکرد عالی در منطقه 
فروش اروپایی "Europa Plus" خود را گزارش کرد که بیش 
 Duravit از نیمی از درآمد گروه را تشکیل می داد. در اینجا
نقش خود را به عنوان یک تأمین کننده تجهیزات بهداشتی 
با فروش 328.6 میلیون یورو )26.8+ %( 

با موفقیت تقویت کرد.

تولید سهم  طراحی جدیـد خطوط 
بازار را به دست می آورند

شامل   Duravit محصوالت  مجموعه 
تجهیـزات  بهداشتی،  سـرامیک های 
حمام، وان و سینی دوش، سیستم های 
لوازم و  شـیرآالت  دوش،   بهـداشتی، 

عملکـرد  بــر  عالوه  اسـت.  جانبـی 
قبلی،  برتر  فروشندگان  فوق العاده 
ملزومات  جدید  مجموعه های  معرفی 
بهداشتی شاهد رشدی قوی بوده است. 
 D-Neo محصوالت جدید عبارتند از
 Bertrand بلژیـکی  طـراح  توسـط 
توسـط   White Tulip و   Lejoly

Stephan Tahy

D-Neo by Bertrand Lejoly
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اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

Philippe Starck، که هر دو برنده جایزه Red Dot 2022 در بخش طراحی 

محصول شدند، که بیشتر بر آرزوی شرکت برای پیشرو بودن در فناوری و طراحی 
تأکید می کند. سری D-Neo که قبال برنده جایزه طراحی آلمان شده است، هم 
هیأت داوران و هم مصرف کنندگان را با اشکال براق، هندسی و زیبایی شناسی 
جذاب، انعطاف پذیر و قابل تنظیم خود تحت تأثیر قرار داد. عالوه بر این، قیمت 
اولیه آن، Duravit را قادر ساخته است تا از گروه های هدف جوان تر استفاده کند 
و پیشنهادات جذاب دیگری برای بخش پروژه ایجاد کند. در مجموعه الله های 
وان ها، دستشویی ها، روشویی ها، سرویس های  از طبیعت،  الهام گرفته  سفید 
بهداشتی، آینه ها و شیرآالت، شکل ظریف یک الله را به خود می گیرند، طرحی 

جاودانه که ترکیبی از مجسمه سازی و فناوری مدرن است. 

عمده فروشی ها و فروشندگان متخصص 
همچنان تمرکز اصلی هستند

تمام  در   Duravit  ،2021 سـال  در 
کانال های فروش، از بخش عمده فروشی 
تا  کالسیک و کسب وکار پروژه گرفته 
یافت،  دست  رشد  به  آنالین،  پلت فرم 
 که دومی به نام تجاری Bernstein و
معروف    Bernstein-Bishop پلت فرم 
توضـیح   Tahy وجـود،  این  با  شد. 
باالتر  تقاضای  »علی رغم  که  می دهد 
برای خرید آنالین، تمرکز اصلی ما در 
برمبنای  همچنان  فروش،  استراتژی 
برنــد  طـریق  از  کالسـیک  فـروش 
فرد  به  منحصـر  کیفیت  با   Duravit

مشاوره های تخصصی به عمده فروشان 

و خرده فروشان متخصص انجام می شود.

به سوی تولید بدون آلودگی و سازگار با محیط زیست
Duravit استراتژی پایداری خود را به عنوان بخشی از تعهد بلندمدت زیست 

محیطی ، هدایت می کند و هدف آن این است که تا سال 2045 بدون نیاز  به 
پرداخت هزینه جبران انتشار گازهای گلخانه ای CO2 تولید خود را انجام دهد.

Tahy با خوش بینی برای عملکرد شرکت در سال 2022 در پایان می گوید: 

»ما قویاً معتقدیم که سرامیک - ماده ای پایدار است که ارزش خود را در 
طول هزاران سال ثابت کرده است - در آینده ای که از نظر آب و هوا خنثی 
است نیز جایگاهی دارد. در حال حاضر با حداکثر ظرفیت در همه بازارها کار 
می کنیم و ما به برند و شرکت خود 
افتخار می کنیم. هیچ یک از اینها 
ما  کارمندان  تیمی  تالش  بدون 
امکان پذیر نخواهد بود که علیرغم 
حال  در  و  برانگیز  چالش  شرایط 
تغییر، این موفقیت را هر روز از نو 

خلق می کنند.«

سرمایه گذاری های جدید در چین 
و مصر

چیـن،  در  به  دست  آمده  رشـد 
تـا  داشت  آن  بـر  را   Duravit

سرمایه گذاری های فناوری جدیدی 
را در کارخانه چونگ کینگ، یکی 
خودکارتــرین  و  مدرن تــرین  از 
مجهز  چین،  کشور  در  تأسیسات 

D-Neo by Bertrand Lejoly
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White Tulip by Philippe Starck

همه  برای   Sacmi کارخانه های  به 
بخش های تولید، از آماده سازی بدنه تا 

کوره ها، خطوط لعاب انجام دهد.
آخرین پروژه ها شامل نصب تجهیزات 
برای  مدرن  فشار  تحت  ریخته گری 
 )RobotCasting( های پیچیدهWC

برای  ربات  چهارمین  همچنین  و 
 Robot )سیستم  خودکار  لعاب کاری 
 )Gaiotto از GA-OL با ربات Glaze

است که به سه ربات قبلی در خطوط 
ساخته شده در 2019 می پیوندد. 

و  محصول  کیفیت  بهبود  با  همراه 
همچنین   Duravit فرآیند،  پایداری 
را  باکتری  ضد  لعاب  کاربرد  راه حل 
در  که   Robot Glaze کرد،  انتخاب 
محبوب  بسیار  بازار  در  حاضر  حال 

است.
در مورد بخش ریخته گری، Duravit پس از استفاده روش ریخته گری تحت 
فشار برای دستشویی ها و مخازن، این روش را برای تولید توالت ها و بیده های 

بسیار پیچیده نیز انتخاب کرده است.
راه حل انتخاب شده AVI است، دستگاه ریخته گری تک قالبی که به دلیل 
انعطاف پذیری تولید و قابلیت تغییر سریع قالب برجسته است. محدوده عرضه 

شامل دو سلول AVI به همراه چهار 
در  کار  بود.  جدید  مدل  دو  و  قالب 
کارخانه Duravit چین تا سال 2022 
ادامه خواهد یافت و چهار سلول جدید 

AVI در حال حاضر ارسال شده است.

مهم ترین سرمایه گذاری های  از  یکی 
Duravit در سایر کارخانه های خود، 

راه اندازی کوره پنجم در کارخانه خود 
در مصر است، جایی که تولید اخیراً از 
2.5 میلیون قطعه در سال فراتر رفته 
است که تقریباً همه آنها برای صادرات 
فروخته  کشور  از  خارج  بازارهای  به 
. همانند چهار کوره نصب  می شوند. 
و   2017  ،2005 سال های  در  شده 
فناوری  دیگر  بار   Duravit  ،2018
مدل  با  را   Sacmi-Riedhammer

8 ماژول SSK 440/198-8 مجهز به آسترهای داخلی جدید )صفحات نسوز 
موالیت-کوردیریت( و کاهش نیاز به نگهداری و بهبود کیفیت فرآیند پخت 
انتخاب کرد. کوره مجهز به خنک کننده سریع است و سیستم کل زمان سیکل 

اول پخت را به تنها 14 ساعت کاهش می دهد.

×

White Tulip by Philippe Starck

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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While the ceramic industry has long been discussing the themes of energy transition and methods for reducing fuel con-
sumption, these issues are now more urgent than ever due to the shift towards a more ecologically sustainable future and 
today’s soaring energy prices, particularly that of gas. 
For more than three years, Sacmi has been concentrating on the continuous improvement of its thermal machines, especially 
kilns, in order to meet the needs of an increasingly demanding market in terms of consumption, product flexibility and fuel.
These efforts have led to the development of the Maestro kiln range, a continuously evolving series of machines that are al-
ready capable of operating with a 10% natural gas-hydrogen mixture by volume and now feature a model that runs on a 50% 
natural gas-hydrogen mixture by volume.

Daniele Baldini, Sacmi Group (Italy) 

با وجود آن که تغییر نوع انرژی و به کارگیری روش هایی جهت کاهش مصرف 
سوخت، دیرزمانی است که در صنعت سرامیک موضوع بحث بوده است، اما در 
حال حاضر به دلیل گذار به سوی آینده زیست محیطی پایدارتر و همچنین 
افزایش قیمت حامل های انرژی، خصوصا گاز، توجه به این موضوع بیش از هر 

زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
بیش از سه سال است که Sacmi برای برآورده کردن نیاز فزاینده بازار به 
محصوالت بهینه از حیث مصرف، انعطاف پذیری تولید و سوخت بهینه، بر بهبود 
مستمر دستگاه های حرارتی تولیدی خود، خصوصا کوره ها، متمرکز شده  است. 
انواع کوره های Maestro هم در همین راستا تولید شده اند. در مدل جدید این 
کوره ها که در حال حاضر با مخلوط حجمی 10 % گاز طبیعی- هیدروژن کار 
می کنند، امکان استفاده از مخلوط حجمی 50 % گاز طبیعی- هیدروژن فراهم 

آمده است.
هدف از تحقیقات صورت گرفته روی تمام مدل  های Maestro، دستیابی به 
باالترین سطح کیفیت محصول در عین بهینه سازی مصرف بوده است. ایجاد 
بهبود مستمر به Sacmi امکان عرضه کوره هایی را داده است که مجهز به تمام 
ابزارهای موردنیاز جهت ادامه کار و حفظ کنترل کامل شرایط هنگام بروز 

تغییر ناگهانی در تولید هستند.
Sacmi عالوه بر ارتقا عایق کوره و بهبود بخش بسیار مهم محفظه غلتک، 

یک مشعل بسیار پرسرعت با نام PL7 NNGO50 را نیز به این کوره ها افزوده 
است. در این مشعل ها احتراق عمدتا در داخل بلوک رخ می دهد و احتراق 
داخلی باعث بهبود قابل توجه سرعت اگزوز می شود. در شرایط پیک کاری 
این مقدار می تواند به 150 متر بر ثانیه برسد )که بیش از 50 % بیشتر از 
مشعل های نسل قبلی است( و عالوه بر این استفاده از این مشعل به بهبود 
یکنواختی دما و رنگ در عرض کوره و همچنین یکنواختی قطر مواد خروجی 

از کوره منتهی می شود. در حین پیش گرمایش امکان ترکیب کردن مشعل با 
بلوک Jet Pump وجود دارد. هندسه ابداعی این بلوک باعث بهبود گردش 
جریان گاز و تضمین یکنواختی دما در محفظه پخت می شود. در حال حاضر 
این بلوک در چندین شرکت سرامیکی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته  و 
 ،)black core( نتایج درخشانی از حیث کاهش احتمال ایجاد عیب مغزه سیاه
از بین بردن ترک های لبه )که معموال هنگام پیش گرم ظاهر می شوند(، کاهش 
35 درصدی انتشار Nox و کاهش تا 7 درصدی مصرف را به همراه داشته است.

مرحله  مجدد  طراحی  به  را  ما  بزرگ  بسیار  سرامیک های  تولید  به  نیاز 
حفظ  و  محصول  مشخصات  گرفتن  نظر  در  کرد.  وادار  سریع  خنک سازی 
حداکثر انعطاف پذیری از مالحظات ضروری در فرایند این طراحی مجدد است. 
برای مثال در طراحی جدید، به لطف ارائه دمنده های اختصاصی در دیواره ها، 
امکان تنظیم بسیار دقیق و متفاوت دمنده ها در باال/پایین، کناره/ مرکز و 

همچنین قسمت اول/ قسمت/ دوم ایجاد شده است.
در نهایت راهکار کنترل فشار کوره نیز مجددا طراحی شد. کنترل هوا به حفظ 
کیفیت محصول در طول عملیات عادی و همچنین در شرایط اعمال تغییرات 
)مانند تغییر نوع محصول و یا وقفه در تولید( منجر می شود و نقشی حیاتی در 

رفع مشکالت مربوط به ایجاد سایه روشن و صافی محصول دارد.

کوره های ثابت، پارتیشن بندی شده یا ماژوله
مجموعه کوره های Maestro دارای چندین مدل مختلف هستند. عالوه بر 
کوره  های سنتی که با نسبت هوای ثابت کار می کنند و از به روزرسانی هایی 
که پیشتر به آن ها اشاره شد بهره برده اند، مدل جدیدی به این مجموعه افزوده 
شده  که برای بهینه سازی مصرف و افزایش انعطاف پذیری، مجددا طراحی 
شده است. تقسیم مجرای تأمین هوای احتراق امکان تنظیم دبی هوای ورودی 

کــوره های هیــدروژنی:
گامـی بـه سـوی آینــده

Hydrogen kilns: 
a step towards the future
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به مشعل ها در بخش های مختلف کوره را ایجاد می کند. آنالیزورهای اکسیژن 
برای کسب اطمینان از تکرارپذیری شرایط عملیاتی در کوره نصب شده اند. 
امکان تبدیل کوره های هوا ثابت به مدل پارتیشن بندی شده وجود دارد این 
کار باعث صرفه جویی 2 تا 8 درصدی )بسته به نوع محصول و عملکرد کوره( 
می شود و مدت زمان الزم برای برگشت سرمایه یک سال جاری مالی در نظر 

گرفته می شود.
کوره های هوای ماژوله یکی از کوره های محبوب بازار به شمار می آیند. در این 
کوره ها کنترل دما از طریق تغییر همزمان  دبی هوا و گاز و تنظیم مکانیکی این 
نسبت انجام می شود. در این حالت امکان ثابت نگاه داشتن نسبت احتراق هوا 
به گاز در هر گروه از مشعل ها چه در زمان تغییر دمای از پیش تعیین شده و چه 

در شرایط تغییر بارگذاری وجود دارد. 

کوره های ماژوله از نظرتغییر برنامه پخت بسیار انعطاف پذیر هستند. شرایط 
عملیاتی در این کوره ها بسیار پایدار است و استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ای 
که ارتباط بین تمام پارامترهای کاری با برنامه پخت را ایجاد می کنند باعث 
اطمینان از تکرارپذیر بودن شرایط عملیاتی برای محصوالت مختلف شده است. 
بازارهای جهانی در مسیر حرکت به سوی تولید محصوالت کم تعداد هستند و 
از این رو تولیدکنندگان چاره ای جز اعمال تغییرات مختلف در طول عملیات 
روزانه ندارند. از این رو مدیریت مؤثر تغییرات به وسیله کوره و تأمین بهترین 

کیفیت محصول اهمیت فراوانی دارد.

کوره های دیجیتال
طراحی کوره های دیجیتال یک گام رو به جلوی مؤثر دیگر به شمار می آید. 

پختــن و خشــک کـردن

نسبت هوا - گاز در کوره های هوا ثابت
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نسبت هوا - گاز در کوره های دیجیتال

نسبت هوا - گاز در کوره های هوای ماژوله 

تمرکز اصلی طراحی در این کوره ها افزایش انطباق پذیری بوده است. حداقل 
مصرف در تمامی شرایط، باالترین کیفیت برای تمامی محصوالت، تکرارپذیر 
این کوره ها محسوب  از ویژگی های کلیدی  بودن عملکرد و حداکثر تولید 

می شوند.
در کوره های دیجیتال نرخ جریان هوا و گاز به طور مداوم به وسیله دستگاه های 
نظارتی کوره مرتبط هستند،  با سیستم  به صورت هم زمان  اختصاصی که 
برای  احتراق  تنظیم نسبت های مختلف  امکان  کار  این  با  خوانده می شود. 
مشعل های مختلف به وجود می آید و این موضوع در مقایسه با کوره های ماژوله 
هوا-گاز یک گام به جلو محسوب می شود. در این حالت کوره با تغییر محصول 
به صورت خودکار و مطابق با هر دستور، نسبت هوا به گاز را تنظیم می کند. این 

موضوع باعث بهبود عملکرد کوره از نظر مصرف می شود.

کوره هیدروژنی
در مسیر کربن زدایی کوره های دیجیتال نقطه شروع حرکت به شمار می آیند. 
کربن زدایی فرایندی طوالنی است که کل صنعت سرامیک را شامل می شود 

و Sacmi سه سال پیش و با اقدام به طراحی مشعل هایی که امکان استفاده 
از مخلوط گاز طبیعی و هیدروژن را دارند در این مسیر گام نهاد. در این پروژه 
تحقیقاتی زوایای مختلف کاری، در عین حفظ هدف اصلی طراحی که امکان 

استفاده از مخلوط های خاص سوخت است، در نظر گرفته شده اند.
اکنون تالش ها به ثمر رسیده اند و نخستین کوره ای که قادر به استفاده از 
ترکیبی از گاز طبیعی و تا حداکثر 50 % حجمی هیدروژن است در مرحله 

مونتاژ بوده و دو کوره دیگر هم تا ماه آگوست تحویل داده می شوند.
این کوره به مشعل های جدید بسیار پر سرعت VHS مجهز است )200 متر بر 
ثانیه در توان حداکثر( که در نتیجه وجود هد ابداعی جدید خود انعطاف پذیری 
از  با ترکیبات مختلفی  ثابت  با کارایی  این مشعل ها می توانند  باالیی دارد. 
سوخت، از 100 % گاز طبیعی گرفته تا ترکیبات حاوی 50 % هیدروژن کار 

کنند.
فنی،  استانداردهای  در  مندرج  موارد  کلیه  با  انطباق  در  هیدروژنی  کوره 
به خصوص EN746 و دستورالعمل ATEX طراحی شده است و تمامی اجزای 

آن به صورت کامل مورد آزمون قرار گرفته اند.

پختــن و خشــک کـردن
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with Titanium® technology,
saving methane will
no longer be a hell

TITANIUM® TECHNOLOGY
700,000 € per year saved on gas
-30% emissions compared to traditional burners
-1,800 Nm3 per day on gas consumption

sitibt.com

این کوره ها به صورت استاندارد به صورت دیجیتال ارائه می شوند. عصر حاضر 
دوران تغییرات گسترده و سریع است و دور از انتظار نیست که استفاده از 
سوخت هیدروژن تدریجا و در چند سال آینده کاربرد بیشتری پیدا کند. با 
این وجود توجه به این نکته ضروری است که هرچند گاز طبیعی و هیدروژن 
سازگاری زیادی برای ترکیب با یکدیگر دارند اما برای ایجاد احتراق به مقادیر 
متفاوتی هوا نیاز است و در نتیجه وجود سیستمی که امکان انطباق با تغییرات 
احتمالی ترکیب سوخت را داشته باشد ضرورت دارد. در عمل این خصوصیت 
به معنی امکان تنظیم نسبت های احتراق متفاوت است و در میان کوره ها تنها 

کوره دیجیتال امکان انجام دقیق آن را دارد.

هنوز چالش های زیادی در آینده نزدیک پیش روی بازار است
با این وجود تحقیقات زیادی در حال انجام است و پیشرفت زیادی در طراحی 
کوره ای که 100 % با هیدروژن کار کند حاصل شده است. هدفی که با تحقق 

آن در سال 2023 و عرضه یک راهکار انقالبی، استفاده 
از سوخت های فسیلی به صورت متان را به تمامی متوقف 

خواهد کرد.
ما از موج تغییرات آگاهیم: ما در Sacmi در تالش برای 
هماهنگ شدن با جدول زمانی بسیار چالش برانگیزی 
که اتحادیه اروپا ارائه کرده هستیم. با این وجود سرعت 
چارچوب  و  بوده  متفاوت  ما  پیرامون  جهان  در  تغییر 
قانونی استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت احتراقی 
با  فسیلی  سوخت  جایگزینی  نیست.  مشخص  چندان 
هیدروژن عالوه بر کوره ها، روی سایر بخش های مرتبط 
از جمله لوله کشی، قطعات و انبارش نیز تأثیر می گذارد. 
از چالش های پیش روی جایگزینی کامل  برای آگاهی 
به  نظری  نیست  بد  فسیلی،  سوخت های  با  هیدروژن 

صنعت سرامیک ایتالیا و ارقام مربوط به منطقه Sassuolo بیاندازیم. 

بیایید با شبیه سازی شروع کنیم
مقدار مصرف گاز طبیعی درکوره ای که روزانه 10000 مترمربع کاشی تولید 
می کند برابر با Nm3/hو 500 است. با استفاده از ترکیب 50 % هیدروژن به 
مخلوطی از Nm3/hو 385 گاز طبیعی و Nm3/hو 385 هیدرژن نیاز خواهیم 
داشت. در نتیجه در صورت استفاده از مخلوط 50 %، کل منطقه به حدود 
250000 کیلوگرم هیدروژن در روز نیاز دارد و در صورت استفاده از 100 % 
هیدروژن، این مقدار به بیش از1000 تن در روز خواهد رسید. در این مقایسه 
تنها حالتی که از هیدروژن به عنوان سوخت جایگزین در کوره ها استفاده شود 
در نظر گرفته شده، حال آن که اعمال این تغییر در خشک کن ها نیز امکان پذیر 
 % گازی حاوی 50  ترکیب  از  که  اولین دستگاهی  در حال حاضر  و  است 

هیدروژن استفاده می کند در مرحله نصب قرار دارد.
 با وجود در دسترس بودن این فناوری ها در حال حاضر، 
موضوع حذف سوخت های  در  که  دیگری  مهم  موضوع 
کربنی باید در نظر گرفته شود، کمبود منابع فعلی هیدروژن 
منابع  از  هیدروژن  تولید  به  نیاز  و  صنعتی  مقیاس  در 
تجدیدپذیر است که به طور طبیعی فرایندی غیر مداوم 
محسوب می شود. در نظر داشتن این حقیقت ضروری است 
که بدون وجود انگیزه کافی حفظ هزینه های سرمایه گذاری 
دشوار بوده و این احتمال وجود دارد که تأمین مستقل 
هیدروژن برای کارخانجاتی که درآن ها از چندین کوره در 
یک سایت استفاده می شود کافی نباشد. یکی از موضوعات 
توزیع  جهت  الزم  زیرساخت های  ایجاد  دیگر  کلیدی 
هیدروژن به کارخانه های مختلف در ناحیه  محدودی با 
تمرکز شرکت های زیاد است.                ×

محصوالت احتراق به عنوان تابعی از درصد هیدروژن

مشعل کوره هیدروژنی

پختــن و خشــک کـردن
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with Titanium® technology,
saving methane will
no longer be a hell

TITANIUM® TECHNOLOGY
700,000 € per year saved on gas
-30% emissions compared to traditional burners
-1,800 Nm3 per day on gas consumption

sitibt.com



گزيدهدنيایسراميک1401/53 48

SITI B&T’s longstanding focus on the development of cutting-edge solutions for drying and firing processes is now a key el-
ement of a mission that aims to combine the highest levels of quality, innovation, automation and sustainability with compli-
ance with the strictest green technology directives.
One of these new solutions is hydrogen, a technology that represents a new frontier in the ceramic industry’s journey towards 
the energy transition. Following an initial major breakthrough with hydrogen-ready thermal machines, about a year ago SI-
TI B&T launched a research project to develop kilns powered by a high-performance blend of traditional fuels and hydro-
gen. This highly ambitious project aims to rapidly develop eco-friendly carbon-free firing technology, thereby further reduc-
ing the use of fossil fuels and cutting atmospheric emissions.

Siti B&T Group (Formigine, Italy)

تمرکز درازمدت SITI-B&T بر توسعه راه کارهای پیشرفته در 
فرایندهای خشک کردن و پخت به نقطه قوت این مجموعه برای 
ترکیب باالترین سطوح کیفیت، نوآوری، اتوماسیون و پایداری 
در عین رعایت سخت گیرانه ترین دستورالعمل های مربوط به 

فناوری سبز، بدل شده است.
استفاده از هیدروژن یکی از جدیدترین راه کارها در مسیر پیش روی صنعت 
سرامیک در حرکت به سمت استفاده از انرژی های سبز است. یک سال پس 
حرارتی  ماشین های  زمینه  در   SITI-B&T بزرگ  اولیه  موفقیت  کسب  از 
اقدام به راه اندازی پروژه تحقیقاتی جدیدی برای  هیدروژنی، این مجموعه 
توسعه کوره های راندمان باال که با ترکیبی از سوخت های سنتی و هیدروژن کار 
می کنند نمود. هدف از انجام این پروژه بسیار بلندپروازانه، توسعه سریع فناوری 
احتراق بدون کربن و سازگار با محیط زیست است. استفاده از سوخت های 
فسیلی و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای در نتیجه استفاده از این فناوری 

کاهش خواهند یافت.

کوره های انعطاف پذیر، چندکاره و دوگانه سوز
پیشتر نیاز به کاهش مقدار سوخت در ورژن 2.0 کوره های ®Titanium مورد 
بررسی قرار گرفته بود. در این کوره ها از شعله بسیار سریعی که باعث ایجاد 
جریان های گردابی هوا و گازهای دودکش در کانال پخت می شوند، استفاده 
می شود. این جریان آشفته، یکنواختی دما در سرتاسر ماژول را تضمین کرده و 

باعث کاهش بیش از 30 درصدی مصرف سوخت می شود. 
 Greenfire Kiln( که از کوره های SITI-B&T در نتیجه دو مزیت اصلی کوره های
تشکیل  )تیتانیوم(   Titanium Kiln و   )Premium Kiln )PFK( و)GFK(و، 

این  بهینه سازی خنک سازی. ترکیب  از دمای یکنواخت و  شده اند عبارتند 
کوره ها با مدیریت هوشمند فاصله و کنترل پارامترهای عملکردی باعث افزایش 

بهره وری و همچنین کاهش مقدار مصرف و انتشار مواد آالینده 
کمتر در مقایسه با سایر محصوالت موجود در بازار می شود. 

کوره های SITI-B&T بسیار انعطاف پذیر بوده و در انواع یک و دو 
کاناله به بازار عرضه شده اند. در نوع دو کاناله دو سطح مختلف 

برای پخت مستقل محصوالت مختلف وجود دارد.
مواد قابل پخت در این کوره ها هم بسیار متنوع هستند. در حقیقت به دلیل 
وجود محدوده دمایی گسترده از 850 تا 1250 درجه سانتی گراد و امکان 
پخت  امکان  کنترل،  قابل  اکسیژن  محتوای  با  اکساینده  اتمسفر  اعمال 
لعاب، کاشی های پرسالنی، کاشی های سفالی و  لعاب دار، بدون  کاشی های 
کلینکرهای اکسترودشده، اسلب های بزرگ، محصوالت سرامیکی تکنیکال، 

محصوالت دکوری و انواع محصوالت پخت سوم در این کوره ها وجود دارد.
عالوه بر این، تنوع روزافزون سوخت ها، SITI-B&T را بر آن داشته است تا به 
دنبال راه کارهایی برای دوگانه سوزی و ادغام گاز طبیعی، LPG، گاز زغال سنگ، 

دیزل یا نفت سفید باشد.
با وجود دستاوردهای جدید و چالش های تازه، گسترش راه کارهای نوآورانه 
همواره با هدف همیشگی بهینه سازی فرایند و تولید انجام می شود. می توان 
چنین نتیجه گرفت که سرعت های باال با به حداقل رساندن مصرف، ایجاد 
حداکثر   ،±1 C°و  اختالف  حداکثر  با  پخت  بخش  در  یکنواخت تر  دمای 
بهینه سازی مصرف انرژی و حداقل انتشار Nox،و CO2 و CO همراه است. 
ناگفته نماند که به دلیل تن رنگ و کالیبرهای یکنواخت، از صافی عالی سطح 

در مزایا چیزی گفته نشده است. 
 Industry 4.0 این پیشرفت ها در همراهی کامل با دستورالعمل های جدید
در خصوص فرآیندهای دیجیتال سازی و اتوماسیون قرار دارند. در سیستم 
نظارتی اختصاصی جدید SITI-B&T که PEGASO نام دارد و اکنون به نسخه 
ساده و کاربر پسند PraxiPegaso 4.0 ارتقا پیدا کرده است، امکان تنظیم 

کـوره و خشک کن های کم مصـرف و پـر بـازده 
Kilns and dryers with high 
productivity and minimal consumption
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از راه دور تمام پارامترهای کوره برای ایجاد دمای ایده آل برای اپراتور ایجاد 
توقف  دارای مدیریت دستورالعمل جدید، مدیریت  این سیستم  شده است. 

تولید، ابزارهای تشخیصی و پیشینه داده ها است. 

خشک کن هایی با عملکرد عالی
دستیابی به عملکرد عالی و مصرف انرژی پایین از دیگر اهداف پروژه تحقیقاتی 
خشک کن های SITI B&T بود. این خشک کن ها که برای افزایش انطباق پذیری 
نظر  مورد  کاربری  نوع  به  بسته  کاری طراحی شده اند،  در شرایط مختلف 
می توانند دارای 1،2،3،5 یا 7 سطح با عرض مفید تا 4000 میلی متر و ارتفاع 
مفید بین 50 تا 150 میلی متر باشند. با داشتن این ابعاد، خشک کن های 
مذکور برای تولید انواع مختلفی از محصوالت در اندازه های مختلف مناسب 

هستند. 
شده(،  تبخیر   H2O کیلوکالری/کیلوگرم   1300>( پایین  مصرف  مقدار 
مهم ترین مزیت فناوری SITI-B&T  در مقایسه با سایر نمونه های موجود در 
بازار است. این کاهش مصرف حاصل استفاده از راه کارهای فنی انعطاف پذیر و 

ترمودینامیک بهبود یافته است. 
عالوه بر موارد فوق، تبادل همرفت اضافی و باال، راندمان باالی خشک کردن و 
ایجاد حداکثر اختالف دمای 5 درجه سانتی گراد را تضمین می کند. در نتیجه 
یکنواخت  بسیار  باقیمانده  رطوبت  مقدار  حیث  از  خشک شده  محصوالت 

هستند.
تمایز اصلی این خشک کن ها عملکرد باالی آن ها، حداقل سایش قطعات و 
کنترل بسیار مؤثر تولید است. حرکت سریع به سمت دیجیتالی شدن امکان 
توسعه نرم افزار نظارت بر مدیریت تنظیم دما و پردازش داده های تولید و 
مصرف را فراهم آورده و به لطف پنل 15 اینچی لمسی اپراتور، عملکرد از راه دور 

نیز در این خشک کن ها ممکن شده است. 

در انواع رده باالی خشک کن های SITI-B&T از خشک کن های افقی در انواع 
تک یا چند کاناله استفاده شده است. این خشک کن ها عملکرد بهینه در تولید 
انواع محصوالت مانند اسلب های بزرگ و کاشی هایی با اندازه جانبی 200 
میلی متر، کاشی های اکسترود شده و محصوالت نازک را تضمین می کنند. 
هر  مستقل  تنظیم  امکان  متری   2.8 واحدهای  از  متشکل  مدوالر  ساختار 
ماژول را فراهم آورده و سادگی ساختار را با امکان راه اندازی بسیار سریع در هم 
آمیخته است. امکان تنظیم ساده این کانال های مستقل از چندین نقطه وجود 

دارد. 
کانال های مستقل چند الیه به راحتی از چندین نقطه قابل تنظیم هستند. این 

امکان باعث افزایش انعطاف پذیری و افزایش چشمگیر تولید می شود.
انواع مجهز به کانال های مجزا دارای دریچه های ورودی جهت انجام بازرسی 

هستند. این دریچه ها باعث تسهیل عملیات تعمیر و نگهداری می شوند. 
در خشک کن های افقی عملکرد بهینه با انعطاف پذیری و کارایی باال ترکیب 
شده اند و امکان بازیابی حرارتی هوای گرم کوره برای استفاده به عنوان هوای 
مورد نیاز برای احتراق مشعل یا هوای تکمیلی موردنیاز برای کنترل منطقه 
از پوشش های عایق  این امکان در کنار استفاده  حرارتی مجزا وجود دارد. 
مناسب برای به حداقل رساندن تلفات حرارتی باعث افزایش صرفه جویی در 

مصرف انرژی می شود. 
از  اطمینان  برای  و  کلی  صورت  به  فرایندها  کلیه   SITI-B&T فناوری  در 
هم افزایی کامل بین خطوط و ایجاد حداکثر بهره وری درنظر گرفته شده اند. 
در این فناوری امکان کنترل داخلی تقریبا تمام رویه های تولید وجود دارد و 
در نتیجه امکان توسعه راه کارهای به شدت سفارشی سازی شده، متمرکز بر 
دیجیتال سازی و اتوماسیون و سازگار با محیط زیست، فراهم آمده است. در 
این فرایند، مشتری در مرکزیت چشم اندازی جهان محور که تضمین کیفیت 
ایتالیایی پشتیبان آن است، قرار گرفته است.                 ×

پختــن و خشــک کـردن



گزيدهدنيایسراميک1401/53 50

The recent dramatic increases in natural gas prices have made it more urgent than ever to drastically reduce the energy con-
sumption of thermal ma-chines in ceramic manufacturing processes. The Setec Group has long been one of the leading in-
novators in the industry and in recent years has fo-cused on a number of energy-saving solutions. 
Thanks to European co-funding through the Life programme, it has developed new formulations for sanitaryware with a low 
firing temperature (Life Sani-tser project) and a new generation of low energy consumption shuttle and tunnel kilns (Life Eco-
nomick project).

Antonio Fortuna, Domenico Massimo Fortuna, Setec (Civita Castellana, Italy)

با افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی، امروز بیش از هر زمان دیگری لزوم 
کاهش مقدار مصرف انرژی در ماشین های حرارتی فرآیندهای تولید سرامیک 
احساس می شود. به لطف کمک مالی اروپایی برنامه Life، گروه Setec که 
برای مدت ها یکی از نوآوران پیشگام در این عرصه بوده و طی سالیان اخیر 
فرموالسیون  تمرکز داشته،  انرژی  بر کاهش مصرف  بر رویکردهای مبتنی 
جدیدی را برای لوازم بهداشتی با دمای پخت پایین )پروژه Life Sanitser( و 
نسل جدید کوره های شاتل و تونلی کم مصرف )پروژه Life Economick( ارائه 

داده است.

 Life Rapid Dry که از ژوئن 2020  با عنوان Setec جدیدترین پروژه مرتبط با
2020  راه اندازی شده بر صرفه جویی در مصرف انرژی در فرایند خشک کردن 

ظروف بهداشتی و غذاخوری متمرکز است. دو هدف اصلی این پروژه عبارتند از: 
ساختن یک خشک کن کم مصرف و استفاده از مواد بازیافتی برای بهینه سازی 

بدنه ملزومات بهداشتی. 
پروژه Life Rapid Dry با همکاری LCE که یک شرکت ایتالیایی متخصص 
در LCA است و عهده دار ارزیابی اثرات اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی 

بوده است، انجام شد.

خشـک کردن کم مصـرف 
ملـزومات بهداشـتی و ظـروف غـذاخوری 

Low-energy drying 
of sanitaryware and tableware
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فرایند خشک کردن
در مرحله خشک کردن که یکی از مراحل بسیار مهم در فرایند تولید به شمار 
می آید، تمام آب غیر شیمیایی از بدنه خارج می شود. آب غیر شیمیایی یا در 

فضای بین ذرات بدنه )آب بینابینی( و یا در سطوح اطراف ذرات وجود دارد.
در فرایند خشک کردن، آب تبخیر می شود و از هوا نیز به عنوان یک سیال 
گرمایشی و همچنین ابزاری برای تخلیه بخار استفاده می شود. بنابراین برای 
کنترل و تنظیم فرایند خشک کردن الزم است بتوانیم سه مشخصه جریان هوا 

یعنی دما، رطوبت نسبی و سرعت آن را کنترل کنیم. 
در ادامه نگاه دقیق تری بر مکانیسم فرایند و شرایطی که آن را کنترل می کند 

خواهیم انداخت تا به درک بهتری از فرایند خشک کردن دست پیدا کنیم.
 با خروج از قالب ریخته گری، ذرات تشکیل دهنده بدنه قطعه توسط یک شبکه 
مویرگی از آب احاطه می شوند. در طول فرایند خشک کردن این آب باید بدون 

آسیب رساندن به یکپارچگی محصول، به سطح مهاجرت مرده و تبخیر شود.
 بنابراین سرعت نفوذ آب در ضخامت قطعه و سرعت تبخیر دو پارامتر مهم و 
کنترل کننده سرعت خشک شدن هستند. خشک شدن بهینه در شرایطی که 
سرعت تبخیر برابر یا کمی کمتر از سرعت نفوذ آب باشد رخ می دهد. در این 
حالت تبخیر آب از سطح تضمین شده و از تبخیر در ضخامت بدنه ممانعت 

ادامه شرح داده خواهد شد، در فرایندهای  اما همان طور که در  می شود.  
صنعتی به ندرت شاهد چنین شرایطی هستیم.

سرعت نفوذ آب در کانال های مویرگی به دو عامل بستگی دارد:
• دمای قطعه )سرعت نفوذ با افزایش دما بیشتر می شود(

• ترکیب بدنه: سرعت نفوذ با افزایش مقدار پالستیک و مواد بسیار ریز در 
بدنه کاهش پیدا می کند. زیاد بودن مقدار پالستیک در بدنه باعث می شود تا 
قطعه در معرض انقباض بیشتری بوده و در نتیجه با مسدود شدن کانال های 

جریان آب، سرعت نفوذ کاهش پیدا کند.
سرعت تبخیرآب در سه حالتی که در ادامه شرح داده خواهند شد، افزایش پیدا 

می کند:
• در حالتی که اختالف بین فشار بخار داخل قطعه و فشار بخار هوای خشک 

کن افزایش پیدا کند )برای مثال با افزایش دما(
• با افزایش سرعت هوا در خشک کن

• با افزایش نسبت سطح به حجم )یعنی مساحت سطح ویژه(
 در شکل 1 منحنی خشک شدن بدنه سرامیک لوازم بهداشتی در شرایط 
آزمایشی و دما و رطوبت هوای ثابت نشان داده شده است. با مشاهده این نمودار 

سه مرحله جداگانه به راحتی قابل تشخیص هستند.

پختــن و خشــک کـردن

شکل 2: منحنی Bigotشکل 1: آزمایش خشک کردن
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مرحله خشک شدن با سرعت ثابت
در این مرحله آب با سرعتی بیشتر از سرعت تبخیر شدن به سطح مهاجرت 
می کند و در نتیجه الیه نازکی از آب در سطح قطعه تشکیل می شود. آبی که 
در این مرحله از ماده حذف می شود آب میان بافتی است. این آب می تواند به 
راحتی با حرکت به سمت سطح قطعه باعث ایجاد انقباض در آن شود. در شکل 
2 چگونگی تغییرات ابعادی یک نمونه به عنوان تابعی از مقدار آب میان بافتی 

.)Bigot آن نشان داده شده است ) منحنی

مرحله کاهش سرعت
با نزدیکتر شدن ذرات به یکدیگر مقدارشکاف های محل عبور آب کاهش پیدا 
می کند. در این حالت سطح قطعه دیگر به صورت یکنواخت با آب پوشانده 

نمی شود. در چنین شرایطی تبخیر از داخل ضخامت قطعه هم انجام شده و 
در نتیجه این تبخیر، بخار به سطح مهاجرت می کند. با حرکت هر چه بیشتر 

منطقه تبخیر به داخل بدنه قطعه، سرعت خشک شدن کاهش پیدا می کند. 
گرمایی که به سطح منتقل می شود نه تنها کمکی به تبخیر آب نمی کند بلکه 
باعث افزایش دمای سطح به حدود دمای حباب خشک می شود. در این حالت 
انقباض تا زمان تماس پیدا کردن ذرات با یکدیگر ادامه پیدا می کند. با پایان 

یافتن این مرحله، انقباض قطعه به پایان رسیده و تخلخل ایجاد می شود.

مرحله ای که سرعت تبخیر در آن کاهش پیدا کرده و سمت صفر میل می کند
این بخش از منحنی که مربوط به فرایند حذف آب میان بافتی باقیمانده و 
الیه آب سطحی اطراف ذرات جامد است، به طور مجانبی به سمت صفر میل 
می کند. در این حالت تبخیر تنها از درون قطعه اتفاق می افتد. از آنجا که با 
افزایش مقدار فشار بخار ایجاد شده  به مقادیری بیش از مقاومت مکانیکی 
ماده، امکان ایجاد شکستگی در آن وجود دارد الزم است تا از افزایش شدید 
فشار داخلی بخار آب جلوگیری شود. منفجر شدن قطعاتی که به صورت 

مرطوب داخل کوره قرار داده می شوند به همین دلیل اتفاق می افتد.
با توجه به موارد مذکور در می یابیم که حتی در صورت کنترل دقیق شرایط 
و توزیع هوای گرم در بهترین عملیات خشک کردن هم نمی توانیم از خشک 
شدن یکنواخت سرامیک های سرویس بهداشتی مطمئن باشیم. این موضوع 
خصوصا در قطعاتی که دارای بخش های بزرگی هستند که در معرض هوای گرم 

قرار نمی گیرند مانند لگن دستشویی، بیده )توالت فرنگی( و WC صادق است.
خشک شدن غیر یکنواخت باعث تفاوت مقدار انقباض در بخش های مختلف 
سطح با یکدیگر و در نتیجه ایجاد تنش در بدنه سرامیکی می شود. بیشتر بودن 
مقدار این تنش از مقاومت مکانیکی قطعه به ایجاد ترک و شکاف در قطعه 

منتهی خواهد شد. 
در نتیجه خشک شدن قطعات باید به شیوه ای انجام شود که گرادیان های 
اجتناب ناپذیر رطوبت در محدوده های قابل پذیرش باقی بمانند. در روش های 
سنتی خشک کردن از طریق همرفت اجباری، این موضوع به معنی افزایش 
برای یکنواخت شدن دما در سرتاسر بدنه  باید  زمان چرخه است. قطعات 
سرامیکی با هوای گرم بسیار مرطوب احاطه شوند. در ادامه، رطوبت هوا به 
تدریج کاهش داده می شود تا تبخیر مشابه با منحنی های خشک شدن شکل 

3 آغاز شود.

مقایسه خشک کن های سنتی با خشک کن های سریع
وظیفه خشک کن ها کاهش محتوای آب قطعه به مقدار نهایی کمتر از 1 % وزنی 
آن است. در حقیقت دستگاه های قدیمی تر و فاقد سیستم کنترلی واقعی تنها 
محفظه های گرم ساده ای هستند که در بهترین حالت بدون کنترل رطوبت، 
دما را ثابت نگه می دارند. به همین دلیل است که معموال چرخه های خشک 
کردن بیشتر از 14 ساعت طول می کشند و قطعات بسیار مرطوب اجازه ورود 

به کوره را ندارند.
 عالوه بر این، دمای داخلی تنها در صورت ورود حجم زیادی از هوا به محفظه 
باقی  یکنواخت  توزیع می شود(  از طریق شبکه های سوراخدار  معموال  )که  شکل 3: مثالی از منحنی خشک شدن
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می ماند. این موضوع به افزایش چشمگیر اندازه فن ورودی و مولد گرما و در 
نتیجه افزایش قابل توجه مصرف برق و گاز طبیعی منجر می شود.

خشک کن Rapid Dry با داشتن مزیت مصرف کمتر و چرخه کوتاه تر با هدف 
حل این مشکالت مهم طراحی شده اند.

به  اقدام  سرامیک،  حوزه  در  تجربه  سال  سی  از  بیش  داشتن  با   Setec

بهینه سازی جریان های حرارتی خشک کن نموده و با استفاده از نرم افزارهای 
نوآورانه مدیریتی، بهبود قابل توجهی در کنترل پارامترهای مختلف ایجاد 

کرده است. از جمله مزایای اعمال این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امکان روشن/ خاموش کردن مولد حرارتی به گونه ای که تنها در صورت 

نیاز و به مقدار حداقل مورد نیاز حرارت تولید کند.
• کاهش سرعت/ خاموشی همه موتورهای الکتریکی )مخروط ها و فن ها( تا 

تنها در صورت لزوم شروع به کار کنند.
• کنترل مستقل دما و رطوبت با به کارگیری غبار 

)مه( آب برای کنترل خصوصا مراحل اولیه چرخه.
بهبود  برای  موتوری  مخروط های  از  استفاده   •
در  کافی  تالطم  ایجاد  طریق  از  محفظه  همگنی 

سیال داخل خشک کن.
• بهینه سازی جریان حرارت به داخل و خارج از 

محفظه خشک کن.

نصب Rapid Dry جدید  - نتایج
با  و   2022 سـال  اوایل  در   Rapid Dry خشک کن 
 Civita )در   F.A Ceramica شـرکت  همـکاری 
Castellana(که برای نخستین بار این خشک کن را 

در کارخانه خود امتحان کرد، به بازار ارائه شد. نتایج به 
دست آمده در انطباق با انتظارات و به طرز چشمگیری 

فراتر از اهداف پروژه Life بودند:
• چرخه خشک کردن کمتر از 8 ساعت

 288 با  مقایسه  در  حرارت  کیلوگرم  بر  کالری  کیلو   98 تنها  مصرف   •
کیلوکالری بر کیلوگرم در نسل قدیمی خشک کن ها.

• مصرف تنها 0/003 کیلووات ساعت بر کیلوگرم برق در مقایسه با رقم 
معیار 0/019کیلووات ساعت.

این پیشرفت های فوق العاده در نتیجه درهم آمیختن مجموعه ای از نوآوری ها 
با  مقایسه  در  زمان خشک شدن  کاهش چشمگیر  باعث  و  آمده  به دست 
خشک کن های نسل استاندارد شده است. این تغییرات به صرفه جویی قابل 
توجه در هزینه ها و کاهش چشمگیر مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن نیز 
انجامیده است. با مشاهده خشک کن های در حال کار Rapid Dry می توانید 
اطالعات دست اولی در این رابطه کسب کنید.                ×

پختــن و خشــک کـردن
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PoPPi Clementino

Poppi Clementini Spa که در سال 1986 توسط Domenico Gualteri، و

Clementino Poppi به عنوان یک شرکت متخصص توسعه سیستم های 

بازیافت انرژی و فیلتراسیون تأسیس شد، طیف جدیدی از مبدل های 
حرارتی راندمان باال و به روز را ارائه کرده است.

فرایند فشرده طراحی که برای بیش از یک سال در کنار پژوهش های واحد 
تحقیق و توسعه انجام شد باعث ارتقا قابل توجه محصوالت پیشرفته ای 
شد که توسط این مجموعه برای برآورده کردن کامل نیازهای صنعت 
برگزار  پروژه  پایان  مناسبت  به  که  در جشنی  شده اند.  ارائه  سرامیک 
شد، شرکت لوگوی ©P-Rex را برای مجموعه جدید مبدل های حرارتی 
صفحه ای خود تمیزشونده خود به ثبت رساند. این سری جدید برای ارتقا 
نوع قبلی این مبدل های حرارتی طراحی شده که ده ها نمونه از آن در 
گروه کارخانه های پیشرو در صنعت سرامیک نصب شده اند و این موضوع 

موفقیت قابل توجهی در بازار محسوب می شود.
 سری جدید ©P-Rex که عمدتا شامل مبدل های گاز دودکش/ هوا است 
انواع دیگری از مبدل ها، از جمله مبدل هایی که بر اساس گاز دودکش/ آب 
و یا سیاالت مختلف دیگر طراحی شده اند را نیز شامل می شود. تمایز این 

محصول با سایر محصوالت موجود در بازار در 
بهبود طراحی سطح تماس و همچنین انتخاب 
جدیدی  مرزهای  که  است  مواد  دقیق  بسیار 
می گشاید.  حرارتی  تبادل  فناوری  روی  به  را 
استفاده  با  مبادله  سطوح  نواحی  بحرانی ترین 
تجزیه  و  تحلیل  نرم افزارهای  نسل  آخرین  از 
درون  سیال  دینامیکی  جریان های  و  مسیرها 
کار،  ادامه  در  شدند.  تعیین  حرارتی  مبدل 
طراحی داخلی با استفاده از نرم افزار مدل سازی 
پیشرفته بهبود پیدا کرد و راندمان حرارتی به 
سطحی رسید که تاکنون در صنعت سرامیک 

بی نظیر بوده است.
انتخاب مبدل های حرارتی ©P-Rex، با توجه 
به بهبود راندمان مصرف و مهم تر از آن بازیابی 
دود  در  شده  تلف  انرژی  گرمایی  پتانسیل 
در  احتراق  باقی مانده  نشانه های  از  یکی  که 

کوره های سرامیکی است، یک انتخاب هوشمندانه از حیث صرفه جویی در 
مصرف انرژی به شمار می آید.

 بنا به توضیحات مدیرعامل مجموعه، Carlo Alberto Poppi، طیف 
جدید مبدل های حرارتی ©P-Rex حاکی از تعهد این مجموعه به تثبیت 
نقش خود به عنوان یک نقش آفرین پیشرو در زمینه راه کارهای مرتبط 
بوده و نقش مهمی در کاهش هزینه  انرژی  با صرفه جویی در مصرف 

قبض های انرژی مشتریان دارد.
مشخصه اصلی سری جدید ©P-Rex نیز مانند مجموعه قبلی، قابلیت 

سفارشی سازی آن برای دستیابی به باالترین عملکرد است. 
با وجود آنکه مبدل های حرارتی ©P-Rex  از راه کارهای فنی اصلی این 
اما  می آیند،  شمار  به  انرژی  بازیافت  جدید  سیستم های  برای  شرکت 

می توانند به سادگی در نیروگاه های موجود نیز ادغام شوند. 
برای دستیابی به حداکثر بهینه سازی انرژی، این مبدل های جدید حرارتی 
در نیروگاه های پیشرفته بازیافت انرژی مانند سیستم های تولید همزمان و 
همچنین فناوری های جدید پیش گرمایش دوغاب، پیش از خشک کردن 

پاششی )EnerGX© technology( نصب می شوند.

تــازه ترین فنــاوری ها
پختــن و خشــک کـردن

16
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Because BMR has always focused its R&D efforts on increasing the production efficiency of its machines, it has never con-
sidered digitalisation purely a matter of style or competitiveness. Rather, it sees it as a tool that helps client ceramic com-
panies improve their margins and achieve a balance between costs and benefits by reducing waste and errors and optimis-
ing resources.
This approach is more important than ever for ceramic manufacturers given the current increases in energy costs and raw 
materials shortages, which in turn are leading to severe sourcing difficulties and soaring prices. 

Marco Sichi, BMR (Scandiano, Italy)

پـروژه های  در  همـواره  که   BMR برای  دیجیتـال سازی 
تحقیق و توسعه به دنبال افزایش کارآیی دستگاه های تولیدی 
بوده، یک موضوع صرفا مرتبط با استایل یا رقابت نیست. این 

مجموعه به دیجیتالی شدن فرایندها به چشم ابزاری برای کمک به شرکت های 
تولیدکننده سرامیک می نگرد تا از این طریق و با کاهش ضایعات و خطاها و 
بهینه سازی منابع، امکان بهبود حاشیه سود و ایجاد تعادل بین هزینه ها و منافع 
را ممکن سازد. افزایش فعلی قیمت انرژی و کمبود مواد خام که به مشکالت 
شدید تأمین و افزایش قیمت ها انجامیده، باعث اهمیت بیش از پیش اتخاذ 
این رویکرد برای تولیدکنندگان شده است. BMR برای کنترل کامل فرآیند 
تولید، استفاده از یک رویکرد جدید برمبنای ادغام کامل در یک پلتفرم خدمات 
دیجیتال را پیشنهاد می کند و قصد دارد با ایجاد سیستم هایی که امکان تحلیل 

بهینـه  تنظیم  و  عینی  داده های 
می کننـد،  فراهـم  را  دستگاه هـا 
فرایند تولید را تا حد امکان بهینه 
و عینی کنـد. این کار با کاهـش 
ضایعـات )به ویژه با جلوگیری از 
خـراب شـدن دسته های اسلب بر 
اثر خـرد شدن، خطاهای فرایندی 
یا لپینگ( به بهبـود کارایی و در 
نتیجه بهبـود حاشیه سـود منتهی 

می شود. 
بـه را   BMR  چنین چشم انـدازی 

دو  از  جدیدی  نسخه های  توسعه 
یعنی  خـود  پرچـم دار  محصــول 
 Leviga Digital و SuperShine 

کسب  و  مدیریت  جدید  مدل های  در  که  داشته  است  وا 
 کار با تولید ادغام شده است. تبادل مداوم اطالعات و ارائه 
راه کارهای فنی نوآورانه و کمتر تجربی در مراحل مختلف، 
باعث امکان ایجاد حداکثر سفارشی سازی محصول نهایی در بازاری شده است 
که به طرز فزاینده ای به سوی »خدمات درخواستی« در حال حرکت است. 
اتخاذ چنین رویکردی با بهبود حس )آگاهی از فرآیند( جنبه های کلیدی 
مهمی از جمله کیفیت، بازده، مصرف مواد و استفاده از منابع را در بر می گیرد. 
وجود ابزار کنترلی برای کنترل متغیرهای فرآیند و به قصد تولید محصوالتی 
با مشخصات فنی مناسب ضروری است. مزایای چنین سیستمی آن قدر زیاد 

است که آن را به یکی از نقش آفرینان اصلی تبدیل خواهد کرد.

Leviga Simulator شبیه ساز
نسـخه   Leviga Simulator

 Leviga Digtal یافتـه  ارتقـا 
روش  شبیه سـاز  ایـن  است. 
برنامه ریـزی،  بـرای  جدیـدی 
تمام  بر  مدیریت  و  نظارت 
ارائه می کنـد که  فراینـدها را 
ارزیابی ها و  با عینی تـر کردن 
سـاده ســازی عملیات بــرای 
تکنسـین یـا کارشناسـی کـه 
مشغول بــه کار روی دستگاه 
در  تحـول  به  اسـت،  مشغول 
می انجامد.  کارخانـه  سـازمان 
هدف از این شبیه سازی ایجاد 

عملیـات سطحی و پرداخت دیجیتـال:
پایـداری، کارآمـدی و کنتـرل

Digital finishing: 
sustainability, efficiency and control

رابط شبیه ساز
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سیستمی است که قـادر بـه تحلیل چرخه عملکرد دستگاه Leviga یا به 
عبارت دیگر شبیه سازی تنظیم پذیر چگونگی فرایندهای اجرایی هد دستگاه 
تعیین  برای  این شبیه ساز  برنامه ریزی  امکان  باشد.  روی سطوح سرامیکی 
تنظیمات ایده آل ماشین از حیث شتاب، ضربه سرعت وجود دارد. به این منظور 

شبیه ساز باید بتواند موارد زیر را در سطح ماشین کاری شده شبیه سازی کند:
• سرعت پرتو، ضربه و چرخه ها

• شماره هد، قطر و فشار
• درجه ساینده

در این حالت امکان ایجاد نقشه ای برای فرایند ماشین کاری سطح وجود خواهد 
داشت. ماشین کاری سطح به مدت زمانی که ابزارها برای ایجاد سطح مناسب 

روی واحدهای مجزا سپری می کنند اطالق می شود ) عکس 2(.
این نرم افزار قادر به تجزیه  و  تحلیل نحوه عملکرد دستگاه در سطح کاشی ها 
است و این توانایی اهمیت زیادی در تایید نظریه های غیر مستند و غیر عینی 

که مبنای علمی آزمایشگاهی ندارند، دارد. 
یکی دیگر از مزایای این شبیه ساز ارائه یک ست آپ ایده آل و مطابق با عملیات 
و  دستگاه  از  استفاده  تسهیل  باعث  کار  این  است.  نظر  مورد  ماشین کاری 
همچنین امکان راه اندازی آن از راه دور می شود و همچنین در صورت بروز 

مشکل بهترین ست آپ ممکن را نیز ارائه می دهد.
ایجاد  برای  راه  کارها  از  مجموعه ای  به  مجهز   Leviga Digital نهایت،  در 
پرداخت های منحصر به فرد در سطح است. امکان ایجاد ترکیب های مختلفی 
از عملیات پرداخت کاری در هر اسلب باعث ایجاد خصوصیات منحصر به فردی 
در محصوالت می شود که به ویژه پس از نصب به چشم می آیند. برای مثال با 
استفاده از این فناوری امکان ایجاد اسلبی که 30 % از 60 % سطح ماشین کاری 
شده آن دارای پرداخت ابریشمی، 20 % پرداخت براق و 10 % پرداخت طبیعی 

است وجود دارد.
امکان نصب ترکیب های مختلفی از ابزارها برای افزایش پتانسیل قابلیت تغییر 
و تنظیم پذیری و همچنین قابلیت سفارشی سازی، بر روی دستگاه وجود دارد. 
 Leviga .در کنار تنظیمات خاص، امکان اجراهای خارج از برنامه نیز وجود دارد
Digital در بهبود بهره وری انرژی و سودآوری نیز به کمک تولیدکنندگان 

سرامیک می آید. این فناوری جدید در نمایشگاه Tecna 2022 عرضه خواهد 
شد.

Super Shine Digital

 با ارتقای آخرین نسخه از SuperShine که ده سال پیش برای اولین بار توسط 

ــت کاری ــطحی و پرداخ ــات س عملی

Laviga منحنی های حرکتی

نقشه سطح اسلب پوشش کلی
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BMR عرضه شده بود، فرایند پولیش خشک از آنالوگ به دیجیتال تغییر پیدا 

کرد. اینک و پس از کسب موفقیت  در بازارهای مختلف،  SuperShine با 
تضمین تأمین استانداردهای باالتری از کیفیت و کارایی، چشم انداز خود را به 

آینده معطوف کرده است.
SuperShine که نخستین فرایند پولیش فوق خشک ارائه شده محسوب 

می شود، فرآیند عملیاتی خود را بر مبنای تعامل مکانیکی و فیزیکی بین ابزار، 
سطح و محصول شیمیایی به انجام می رساند و طراحی آن در جهت بهبود 
گرافیک دیجیتال کاشی بوده است و سطح باالیی از درخشندگی و محافظت را 

برای سطح به ارمغان می آورد.
تمایز آخرین نسخه از این دستگاه با نمونه های قبلی و مشابه در عملکرد باالی 
آن، سازگاری با محیط زیست و از همه مهم تر قابلیت اتصال باالی آن با به 
اشتراک گذاری دائمی داده ها برای کنترل فرایند است. با نصب این فن آوری 
در خط، دو عملکرد پولیش کاری یعنی: افزایش زیبایی )که برمبنای عملکرد 
مکانیکی ابزارها است( و محافظت از سطح )که ناشی از بسته شدن منافذ روی 
سطح است( با یکدیگر ادغام می شوند. SuperShine Digital اولین و تنها 
ابربراق کننده خشکی است که قادر به تضمین هر دوی این عملکردها در عین 

دیجیتالی کردن کل فرایند است.
ابزار دیجیتال جدید این امکان را برای دستگاه ایجاد می کند تا با استفاده از 
سطح  روی   A سطحی  محافظ  اعمال  برای  ماهواره ای  هدهای  از  نرم افزار 
محصول استفاده کند. در این حالت حفرات با ایجاد اتصال مکانیکی با سطح و 
پر کردن و آب بندی  شدن بسته می شوند. استفاده از محصول B نیز بسته به نیاز 

بازار و تصمیم مشتری در عملکردهای سطحی خاص امکان پذیر است.
 SuperShine ماژول های 10، 12، 16 و 10+10 هده مزایای بسیاری برای

به  را  انطباق پذیری  از عملکرد و  بـه همـراه داشته انـد و سطحی   Digital

مشتری ارائه می دهـد که با سیستم هـای سنتی قابل دستیابـی نیست.
به دلیل توانایی سوپرپولیش در رفع عیوب مرحل تکمیل مانند رگه ها، عالئم 
ناشی از تغذیه و خطوط و خراش های ریز، قرار دادن آن در مرکز بخش تکمیلی 
باعث بهبود کارایی و بهره وری خط، کاهش هزینه های ثابت تولید و بهبود 
قابل توجه کیفیت سطح سرامیک می شود. همان طور که پیشتر اشاره شد، 
به بهینه سازی منابع و کاهش ضایعات منتهی  ابزارهای جدید  به کار گیری 

می شود.
از نسخه جدید SuperShine Digital در نمایشگاه Tecna 2022 که در تاریخ 

27 ام تا 30 ام سپتامبر در Rimini رونمایی خواهد شد.
Matteo Immovilli از اعضای واحد تحقیق و توسعه چنین توضیح می دهد: 

هدف  BMR کنترل کامل فرآیندها بر مبنای ارائه سیستم هایی است که امکان 
تجزیه  و  تحلیل داده های عینی و اعمال تنظیمات بهینه را در دستگاه ها فراهم 
می کنند. کاهش ضایعات تولید و کمک به شرکت های تولیدکننده سرامیک 
در دوران هزینه های سرسام آور انرژی و مواد خام گران قیمت و کمیاب، برای 
بازیابی حاشیه سود از دست رفته ضروری است. خراب شدن دسته های تولید 
شده بر اثر نقص و خطا در طول عملیات یا لپینگ غیر قابل اغماض است و 
واحد تحقیق و توسعه BMR بر آن است تا با دستیابی به حداکثر بازده در خط، 
بهره وری فرایندها را افزایش داده و تقاضاهای بازار را پیش بینی کند.               ×

SuperShine پنل کنترل سیستم

واحد کنترل و نگهداری مایع

ORGANIZED BY WITH THE SUPPORT OF

Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation

IN COLLABORATION WITH

international exhibition of 
technologies and supplies for the 

surfaces industry

ــت کاری ــطحی و پرداخ ــات س عملی
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ZsChimmer & sChwarZ CeramCo 
کنار  در  مصرف کنندگان  ذائقه  تغییر  و  اخیر  زیبایی شناسی  ترندهای 
توسعه روزافزون فناوری های پیشرفته  بسیار کارآمد، منجر به پذیرش 
مواد  طبیعی  نمای  آن ها  در  که  شده  سرامیکی ای  سطوح  گسترده 

مشخصی بازآفرینی شده اند.
ایجاد  امکان  باعث  فرایند،  از  بخشی  دیجیتال سازی  آن که  وجود  با 
جلوه های گرافیکی شگفت انگیزی شده است، اما همچنان برای ایجاد 
سطوح  در  اونیکس  و  طبیعی  سنگ  مرمر،  مانند  طبیعی  مواد  ظاهر 
سرامیکی، به برخی فرایندهای تکمیلی پس از پخت مانند پولیش کاری و 

لپینگ نیاز است.
عملیات مکانیکی حین پولیش کاری در اغلب مواقع باعث ایجاد عوارض 
جانبی ای می شوند که در صورت رفع نشدن در مرحله پس از نصب ظاهر 

شده و مشخصات فنی سرامیک های پرسالنی را به خطر می اندازند.
هرچند که در حین این فرایند تنها الیه ای به ضخامت چند میکرون از 
سطح حذف می شود، اما ایجاد ریزتخلل های کروی در لعاب تقریبا اجتناب 
ناپذیر بوده و این تخلخل ها به سادگی مورد حمله آلودگی و مواد شیمیایی 

قرار می گیرند.
Zschimmer & Schwarz Ceramco که یک شرکت پیشرو در حوزه مواد 

شیمیایی و محلول های مورد استفاده در صنعت 
سرامیک است، مجموعه ای از مواد محافظ 

سطح را تولید و عرضه کرده که با ایجاد 
پیوند مکانیکی با سطح و بستن و 
آب بندی منافذ از سطح محافظت 
با  که  محصـوالت  این  می کند. 
شناختـه   POLISHIELD نام 
به  تخلخل  داخل  در  می شـوند 

و  می کنند  پیدا  اتصال  یکدیگر 
عالوه بر آن هر نوع محصول اضافی 

را با استفاده از برس های خطی از روی 
سطح می زدایند.

فرموالسیون این ماده اختصاصا برای به تأخیر انداختن فرایند طراحی 
شده تا حفرات به طور کامل و پیش رونده و بدون ایجاد تغییر در ظاهر 
سطح سرامیکی )مات یا براق کردن سطح( پر شوند. این محصول می تواند 
بسته یه سیستم اعمال اتخاذ شده به تنهایی و یا به صورت رقیق شده با آب، 
با استفاده از غلتک های چرخشی، سیستم های قطره ای، اپلیکاتوورهای 

اسفنجی یا سیستم های چند هده بر روی سطح اعمال شود.
این مجموعه با طیف وسیعی از رنگ دانه ها تکمیل شده است. با افزودن 
این رنگدانه ها به عامل محافظ سطحی، یکنواختی بیشتری حاصل شده 
و خصوصیات ظاهری محصول نهایی بهبود بیشتری پیدا می کند. دوز 
اعمال شده بسته به نوع سطح، فناوری مورد استفاده و الزامات خاص تولید 

با یکدیگر متفاوت هستند.
Zschimmer & Schwarz Ceramco به عنوان بخشی از تعهدات خود 

مبنی بر ارائه خدمات همه جانبه به مشتریان که شامل فرموالسیون و 
مطالعات  انجام  به  می شود، همچنان  نیز  اختصاصی  راه حل های  ایجاد 
آزمایشگاهی جدید، با هدف گسترش مجموعه محصوالت متنوع خود 

ادامه می دهد.

تــازه ترین فنــاوری ها
پرداخــت کاری و  ســطحی  عملیــات 



61گزيدهدنيایسراميک1401/53

�����



گزيده دنيای سراميک1401/53    62

Fragnani Group invests in productivity, 
automation and new sizes 

برزیل نصب  بار در  اولین  برای  را   Supera® فناوری   SITI B&T گروه 
خواهد کرد. این سفارش از سوی گروه Fragnani به ثبت رسیده است که با 
داشتن ظرفیت نصب شده 79 میلیون مترمربع درسال 2020 و سه کارخانه 
Incenorو، Incefra و Tecnogres، دومین تولید کننده بزرگ کاشی در 

برزیل محسوب می شود. 
در ادامه ارتقای گسترده فناوری در Tecnogres، این سایت تولیدی به یک 
خط ®Supera با قابلیت تولید اسلب هایی با اندازه حداکثر 3200×1600 
میلی متر و اندازه های فرعی با ضخامت های 6 تا 20 میلی متر در مرحله پیش 

از پخت، مجهز خواهد شد.
®Supera یک فناوری اختصاصی پرس کاری بدون قالب روی تسمه است 

که برای دستیابی به حداکثر انعطاف پذیری و انطباق پذیری با محصوالتی با 
اندازه ها و ضخامت های مختلف توسعه یافته است. با استفاده از این فناوری 
که هدف اصلی آن حذف ضایعات پخت نشده  است، دیگر نیازی به قالب 

وجود ندارد.
یکی از اصلی ترین ویژگی های این پرس 3000 تنی، ظرفیت تولید حداکثر 

500.000 متر مربعی آن در ماه است. عالوه بر بهره مالی، بهره وری باالی 
این پرس که به لطف سیستم اختراعی Start&Stop به دست آمده، باعث 

کاهش تا سی درصدی مصرف انرژی در فرآیند ماشین کاری می شود.
یکی دیگر از مزایای اصلی و مهم این فناوری به کارگیری یک سیستم پرس 
با پد رزینی بسیار سخت و مستحکم است که امکان تولید محصوالت دارای 
بافت و نقوش سطحی برجسته با وضوح و عمق زیاد را ایجاد کرده است. عالوه 
بر کیفیت باالی محصوالت تولیدی، بی نیازی از خریداری تسمه هایی که در 

معرض سایش زیادی قرار دارند، باعث کاهش هزینه های تولید می شود.
یکی دیگر از موارد تمایز این سیستم با سایر فناوری های موجود، سازگاری 
آن با انواع مختلف بدنه های سرامیکی است. انعطاف پذیری سیستم باعث 
می شود تا استفاده از مواد خام محلی که لزوما دارای پالستیسته و رطوبت 
باالیی هم نیستند ممکن شده و در نتیجه هزینه های عملیاتی نهایی در میان 

کمترین هزینه های بازار قرار بگیرد.
نیازی  هستند،  کوچک   Supera® تشکیل دهنده   اجزای  که  آنجا  از 
سفارشی  پرس  ندارد.  وجود  آن  جابه جایی  برای  خاص  تمهیدات  به 

سـرمایه گذاری گروه Fragnani در 
افزایش بهره وری، اتوماسـیون و اندازه های جدید

SITI B&T Group is installing its Supera® technology for the first time in Brazil after receiving an order from the Fragnani 
Group, Brazil’s second largest tile manufacturer with an installed capacity of 79 million sqm in 2020 at its three plants Ince-
fra, Incenor and Tecnogres (see CWR 143/2021). 
As part of an extensive technological upgrade, the Tecnogres production site will be equipped with a Supera® line capable 
of pro-cessing slabs up to 1600x3200 mm in size and sub-sizes cut prior to firing with thicknesses from 6 to 20 mm.

Siti B&T Group (Formigine, Italy)
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 Formingine در   SITI B&T تدارکات  مرکز  از  مستقیما   Tecnogres

این  ارسال می شود.  به محل نصب  به صورت قطعات مجزا  و  بارگیری 
موضوع باعث تسهیل خدمات لجستیک و نصب که برای اوایل ماه آگوست 

برنامه ریزی شده اند، می شود.

 Incenor سرمایه گذاری در
در حال حاضر در یک پروژه بزرگ دیگر گروه SITI B&T در حال نصب یک 
 Fragnani در باهایا، برای گروه Incenor کارخانه کامل جدید در کارخانه
است. این خط تک پخت با خروجی روزانه 44000 مترمربع کاشی خام 
در اندازه 68×68 سانتی متر که به تولید کاشی هایی با اندازه نهایی 63×63 

سانتی متر منتهی می شود، دارای باالترین سطح بهره وری در جهان است.
این خط به الین کامل تزئینات دیجیتال Innova از Projecta مجهز خواهد 
بود. چاپگر این الین با سرعت چاپ خطی 60 متر در دقیقه و عرض چاپ 
1330 میلی متر و همچنین امکان استفاده از 8 )6+2( جوهر مختلف، امکان 
چاپ دیجیتال روی کاشی هایی با اندازه های مختلف را دارد. پیشرفت های 
سخت افزاری در این فناوری، باعث انطباق پذیری باالی دستگاه با خط شده  
است. عالوه بر موارد فوق، این خط به امکان مدیریت پیشرفته رنگ که برای 
کنترل کامل فرایند تولید ضرورت دارد و همچنین آخرین نسل از سیستم 
Smart Drop، که با خودکار کردن فرایند، امکان توزیع بی نقص قطرات را 

ایجاد می کند، مجهز است.
 Incenor سیستم مرتب سازی و پالت بندی  مورد استفاده SITI B&T گروه
را هم عرضه کرده است. در این سیستم که برای فناوری 100 % خودکار 
Smart Line مناسب است دیگر به حضور اپراتور نیاز نیست و قابلیت 

جایگزینی بسته بندی و لفاف بندی کارتن ها، باعث افزایش انعطاف پذیری 
و عملکرد هیبریدی آن شده است. این فناوری پیشرفته هم  اکنون برای 
برای  است.  در دسترس  میلی متر  بزرگی 1200×1200  به  کاشی هایی 

تشخیص صافی و مشکالت کیفیتی محصوالت در این فناوری از سیستم 24 
ساعته Tile Vision استفاده شده و عالوه بر این امکان جداسازی بسته بندی 

کننده های مستقل دستگاه، بدون نیاز به توقف فرایند تولید نیز وجود دارد.

چشم انداز روشن بازار برزیل 
Fabio Tarozzi مدیر عامل گروه SIT B&T می گوید: »سال 2022 سال 

فوق العاده ای برای گروه ما در برزیل خواهد بود«. سال گذشته این گروه 
دومین شعبه خود در برزیل را در Santa Gertudes افتتاح کرد تا عملیات 
تولید فعلی در Mogi Guacu را به اتمام برساند. Tarozzi افزوده است: با این 
سرمایه گذاری امکان همکاری نزدیک با نام های پیشرو در صنعت سرامیک 
و ارائه مجموعه ای جامع از راه حل های تکنولوژیکی و خدمات کارآمد و 

پاسخگو به ایشان را یافته ایم.
در ماه های اخیر SITI B&T عالوه بر دو سفارش گروه Fragnani )که اخیرا 
خطوط آسیاب کاری و دسته بندی را هم در کارخانه Incerfra راه اندازی 
با Ceramica Almeida و Incepa )گروه Lamosa( نیز  کرده  است( 
با  کامل  کارخانه  یک   Ceramica Almeida داشته  است.  همکاری 
ظرفیت تولید 20000 مترمربع کاشی های پرسالنی پولیشی در اندازه های 
 SITI B&T هم خط کاملی از Incepa 120×120 سانتی متر را افتتاح کرد و
را برای اندازه های کوچک نصب کرد. هر دوی این خطوط تولید شامل 
چاپگرهای دیجیتال Projecta، خطوط دسته بندی هوشمند SITI B&T و 

ماشین آالت آسیاب کاری و صیقل دهی بودند.
این دو شرکت  تابعه با ارائه خدمات منعطف، کارآمد و مبتنی بر پشتیبانی 
سریع، تأمین قطعات یدکی و ابزارهای آسیاب کاری و صیقل  دهی و همچنین 
تولید محلی کوره ها و خشک کن ها، نقش مهمی در رشد این گروه ایتالیایی 

در برزیل داشته اند.
×               

فنـاوریفنـاوری
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Body preparation 4.0 

با آغاز دوران Industry 4.0، صنعت سرامیک با استفاده 
از شبکه هوشمند ماشین آالت و خطوط تولید به سمت 
دیجیتالی شدن پیش می رود. تحوالت دیجیتال شرکت ها 

را قادر می سازد تا برای کنترل و سازماندهی کل زنجیره ارزش، راه های 
جدیدی پیدا کنند. بسیاری از شرکت ها دیجیتال سازی را گامی کلیدی در 
مسیر موفقیت می دانند و در تالش برای بهینه سازی فرآیندها و در جهت 

تقویت موقعیت خود در بازار هستند.
در Eirich نیز بهینه سازی فرایندهای تولید و شبکه سازی هوشمند خطوط 
تولید گامی به سوی کارایی و پایداری بیشتر دانسته می شود. این کار به 
ایجاد ساختارهای تولید انعطاف پذیری منجر می شود که نقش با اهمیتی 
در بازار پویای امروز دارند. بدین منظور Eirich دست به توسعه طیف وسیعی 
از راه کارهای دیجیتال زده است که شامل خدمات مربوط به چرخه عمر و 
تجزیه و تحلیل فرآیندها است. با این کار فرایندهای تولید ساده شده و حمایت 
از مشتری وارد سطح جدیدی می شود که حوزه های مختلفی از سفارش سریع 

قطعات یدکی گرفته تا پشتیبانی فنی را در بر می گیرد.
روی   Eirich مدیرعامل   Stephan Eirich اصلی  تمرکز 
دیجیتال سازی بوده و وی این فرایند را تحولی طبیعی در 
صنعت سرامیک قلمداد می کند. استفان می گوید: چگونه می توانیم از کارآمد 
باقی ماندن سیستمی که امروز به مشتری خود تحویل می دهیم در آینده و 
بدون نیاز به تکیه به داده ها و تجربیات کارشناسان مطمئن باشیم، آن هم 
وقتی هر روز پیدا کردن چنین افرادی سخت تر از قبل می شود؟ پیاده سازی 
تأمین کننده  عهده  بر  کار،  ابتدای  همان  از  سیستم،  در  موجود  دانش 
ماشین آالت است. ما دیجیتال سازی را فرصتی عالی می دانیم و اعتقاد داریم 
که بایستی خدمات این چنینی را به مشتریان خود عرضه کنیم. ما با ارائه 
خدمات پس از فروش در تمام عمر تجهیزات )Lifecycle Sevices( و تجزیه 
 و تحلیل فرآیندها )Process Analytics( ارزش افزوده واقعی را به صنایع 
اصلی تزریق کرده و از این طریق نقش خود را برای دستیابی به فرآیندهای 
تولید قابل اطمینان تر و پایدارتر در دراز مدت، ایفا می کنیم.               ×

آمـاده سازی بدنـه 4.0

فنـاوریفنـاوری

With the onset of the era of Industry 4.0, digitalisation is rapidly gaining momentum in the ceramic industry through intelli-
gent networking of machines and production lines. This digital transformation is enabling companies to develop new ways 
of controlling and organising the entire value chain. Many companies see digitalisation as a key step for future success, and 
as a result they are attempting to optimise their processes in order to strengthen their own market position. 

Maschinenfabrik Gustav Eirich (Hardheim, Germany)
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Safer and more versatile 
and sustainable tunnel kilns

Sacmi- بهـداشتی سـرامیکی  پیـوسته پخت ملزومات  در کـوره های 
Riedhammer، مزایای خروجی بیشتر و مصرف کمتر با یکدیگر ترکیب 

نوآوری ها،  امکان شخصی سازی کردن  با داشتن  این کوره ها  شده اند. 
قابلیت زیادی برای هماهنگی با روند بازار، محصوالت و شرایط اجتماعی و 

محیطی دارند. 
کوره های تونلی Sacmi نقش بسیار مهمی در بهبود بهره وری انرژی و 
کاهش  بیشتر،  انطباق پذیری  برای  اخیر  سال های  در  و  دارند  تولید 
بیشتر مقدار مصرف و همچنین امکان تطابق با تمایل عمومی به سمت 

اتوماسیون ارتقا پیدا کرده اند.

قطع/ وصل و باال/ پایین تولید
در حال حاضر، کوره های تونلی که از لحاظ تاریخی برای پخت پیوسته 
بارگذاری کامل  )7 روز در هفته و 24 ساعت در طول شبانه روز( در 
طراحی شده  بودند در حال تکامل در مسیر کامال متفاوتی هستند. برای 
مثال امروزه امکان خاموش کردن این کوره ها در آخر هفته ها و مهم تر از 
آن امکان مدیریت پویا و بارگذاری انعطاف پذیر  با توجه به روند تولید و 

نیازهای بازار ایجاد شده است.
هرچند ایده کار ساده به نظر می رسد اما در عمل برای پیاده سازی این ایده 
و جلوگیری از ایجاد تأثیرات نامناسب اقتصادی و همچنین امکان استفاده 

کوره هــای تونـلی ایمن تــر،
انعطاف پذیرتــر و پایدارتــر

The continuous ceramic sanitaryware kilns developed by Sacmi-Riedhammer combine the advantages of higher output and 
lower consumption while allowing for a customised approach to innovation in keeping with market and product trends and 
social and environmental conditions.
Sacmi-RH tunnel kilns make a vital contribution to energy efficiency and productivity and have evolved in recent years to 
achieve greater versatility, a drastic reduction in consumption and an ability to adapt to the general trend towards factory 
automation.

Sacmi Whiteware (Imola, Italy))
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پویا و منطبق با نیازهای واقعی 
طراحی  راه حل های  به  تولید، 
از  یکی  اسـت.  نیـاز  خاصـی 
برای  توجه  رویکردهای جالب 
طراحتی  انعطاف پذیر،  تولیـد 
که  است  پیوسـته  کـوره های 
قادر به فعالیت با تنها بخشی 
خود  شده  نصب  ظرفیت  از 
طراحی  با  مثال  برای  باشند. 
مستقل  مدیریت  و  مدوالر 
مناطق مختلف کوره، می توان 
برای  و  خاص  زمان  یک  در 
جریان معینی از تولید تنها از 
80 متر از یک کوره 100 متری 

استفاده کرد. در این حالت 20 % از کوره بدون اینکه تأثیر نامطلوبی روی 
راندمان کلی داشته باشد خاموش است.

فاکتور محیط
 Sacmi-Riedhammer مشتریان  به  خدمات رسانی  و  فروش  شبکه 
صنعت  پیشرو  نقش آفرینان  کارخانه های  در  که  دستگاهی  هزاران  به 
سرامیک نصب شده اند خدمات ارائه می دهد. این شبکه با ارائه راه حل های 
طراحی خاص برای برآورده کردن نیازهای مشتریان، تمایز قابل توجهی با 

رقبای خود دارد.
یکی از این مثال ها، راه کاری است که این مجموعه برای حذف زمان تخلیه 
کوره پس از یک توقف غیرمنتظره )مثال به دلیل قطع برق که در بعضی از 
کشورها ممکن است چندین بار هم در روز اتفاق بیفتد( ارائه کرده است. 
طراحی جدید درکنار پیکربندی  گاز و سیستم های ایمنی به کار گرفته 
شده، امکان بی نیازی به تخلیه را در عین پایبندی به استانداردهای ایمنی، 

ایجاد می کنند.
طراحی کوره با در نظر گرفتن ایمنی اپراتور و حفاظت از محیط زیست 
انجام شده است. مجموعه Sacmi-Riedhammer برای جلوگیری از وقوع 
حادثه در محل کار و سوانح ناشی از بالیای طبیعی )مانند زلزله، سیل 
و غیره( مجموعه ای از دستگا های اختیاری خاص مانند آشکارسـازهای 
محسوب  زلزله  وقوع  زمان  در  خطر  بزرگترین  گاز  )نشت  گاز  نشـت 
می شود(، آسـترهای کـوره از جنس الیاف سرامیکی و سیستم های اطفا 
حریق را ارائـه کرده  است. کوره های Sacmi-RH متعـددی بـا افـزودن 
تجهیـزات مذکـور در مناطقی از جهان که به دلیل قرار گرفتن در معرض 

نیاز  چنینی،  این  خطرات 
خاصی  مقررات  اعمال  به 
در آن ها وجود داشته است 

نصب شده اند.
در  بهینه  عملکرد  و  ایمنی 
کوره های Sacmi-RH همراه 
هم هستند. در این کوره ها از 
مواد مورد تأیید استانداردهای 
 FM و   OSHA JIS،و  EN،و 

مواد  این  شده است.  استفاده 
از مواد فرار بوده، گرد  عاری 
و غبار مضر ایجاد نمی کنند 
ممکن   VOC حداقل  با  و 
تولیـد  فـرار(  آلی  )ترکیبات 

می شوند.
عالوه بر موارد فوق، به لطف مشاوره های فنی و طراحی بخش فیلتر، 
کوره ها می توانند به همراه سیستم کامل بازیابی حرارتی و فیلتراسیون 
گازهای خروجی، انرژی و محیط زیست Sacmi عرضه شوند. مزیت اصلی 
انرژی و عملکرد زیست محیطی  بهره وری  بهبود چشمگیر  راه کار  این 
کوره است. در مجموع نصب سیستم های بازیابی حرارتی در این کوره ها 
می تواند منجر به صرفه جویی تا 25 درصدی در مقایسه با کارخانه ای شود 
که در آن تنها از گاز طبیعی در خشک کن ها و خشک کن های پاششی 

استفاده می شود.
سیستم های فیلتراسیون Sacmi، قادر به تصفیه طیف وسیعی از مواد 
از ترکیبات غیرارگانیک مانند گازهای اسیدی گرفته )که با فیلترهای 
کیسه ای تصفیه می شوند( تا راه کار اخیر برای تصفیه ترکیبات ارگانیک 
فرار )VOCها( توسط یک سیستم پس سوزخودبازیابی کننده با راندمان 

بیش از 95 %  است.
 امکان نصب ترکیبی از کارخانه های مختلف برای  دستیابی به بهترین 

نتایج در تولید وجود دارد.

راه کارهای هوشمند و اتوماسیون
  Sacmi-Riedhammer همان طور که اشاره شد یکی از مزایای رویکرد
ارائه نوآوری های شخصی سازی شده برای پاسخگویی به نیازهای واقعی 
مشتریان و بازار است. طراحی کوره چند الیه  یکی از این نوآوری ها است 
که باعث افزایش بازده دستگاه و در عین حال کاهش مصرف آن شده است.

پیکربندی چند الیه کوره می تواند در شرایط تولیدی خاص پاسخی به نیاز 

چينــی بهــداشتیچينــی بهــداشتی

سیستم بازیابی گرما از کوره
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چیدمان فشرده کوره با قطعات تولیدی پیچیده و متنوع

افزایش انعطاف پذیری در حین پخت باشد زیرا این امکان را ایجاد می کند 
که حتی در مخلوط های تولیدی پیچیده و متنوع هم با ظرفیت کامل کار 
کند. این کار می تواند با ایجاد ترکیبی از ارتفاع های مختلف برای قرارگیری 
قطعات درکوره )برای مثال زمانی که به طور هم زمان قصد پخت توالت و پایه 
دستشویی را داریم( و یا استفاده از محل های ترکیبی که دارای اشتراکاتی با 
سطوح مختلف هستند انجام شود. با ایجاد سیستم های اتوماتیک بارگیری 
و تخلیه، می توان بر مضرات بالقوه چیدمان عمودی فائق آمد )در چیدمان 

عمودی الزم است چندین سطح بارگیری کنترل شوند(.
به طور کلی، کوره های تونلی Sacmi-Riedhammer در تناسب کامل با 
مفهوم مدرن کارخانه های تمام اتوماتیک قرار دارند. تا همین چند وقت 
پیش چنین رویکردی تنها محدود به کوره های غلطکی بود. این موفقیت 
بارگیری و تخلیه خودکار، سیستم های  نیز مدیون وجود سیستم های 
و  رباتیک  از  استفاده  افزایش  کل  در  و  محصوالت  حمل و نقل   LGV

تا  ریخته گری  از  مختلف  مراحل  در  هوشمند  جابه جایی  سیستم های 
پالت بندی است.

 کی دیگر از را هکارهایی که Sacmi برای مدیریت هوشمند کارخانه ها 
پیشرفته   MES از  راهکار  این  است.   HERE کارخانه  ناظر  کرده،  ارائه 
برای  KPI )شاخص کلیدی عملکرد(  پایش  و  تولید(  اجرایی  )سیستم 
دستگاه ها، کارخانه و یا چندین واحد تولیدی به هم پیوسته بهره می برد. 
این روش شامل یک رویکرد افزایشی و شخصی سازی شده است که در آن 
Sacmi با تجزیه و تحلیل وضعیت کارخانه، در نقش یک شریک دیجیتال 

وارد صحنه می شود. نصب این نرم افزار مزیت های مشخص و ملموسی را 
برای مجموعه به همراه خواهد داشت.

از مدیریت انرژی تا سوختی برای آینده
کوره های Sacmi-Riedhammer می توانند به سیستم های بازیابی حرارت 
طراحی شده توسط بخش انرژی تجهیز شوند. در نتیجه این کوره ها ذاتا برای 

بازیابی هرچه بیشتر گرما و استفاده مجدد از آن در داخل کوره و یا تأمین 
انرژی سایر دستگاه ها یا بخش های کارخانه طراحی شده اند. این سیستم که 
EMS نامیده می شود )سیستم مدیریت انرژی(، راهکاری پیشرفته برای به 

حداقل رساندن اثرات مخرب زیست محیطی است.
برترین مدل این مجموعه )EMS 400( دارای مجموعه ای از ویژگی های 
کارآمد مانند بازیابی نسبی هوای خروجی است. این هوا در دمای 400 
افزایش  باعث  و  می شود  هدایت  احتراق  به سیستم  سانتی گراد  درجه 

چشمگیر راندمان می شود.
با این وجود نمی توان فقط به این ویژگی اکتفا کرد زیرا افزایش توجه 
اجتماعی و نظارت بر کاهش انتشار دی اکسید کربن در بیشتر نقاط جهان، 
طراحی مجدد کوره براساس سوخت های جایگزین بالقوه مانند الکتریسته 
تأمین شده از منابع تجدیدپذیر و هیدروژن را به موضوعی الزامی تبدیل 

کرده است.
ترکیب  با  کار  امکان   Riedhammer استاندارد  کوره  حاضر  حال  در 
گازی حاوی تا 20 % هیدروژن و گاز طبیعی را دارد )برای مثال، توسعه 
شبکه هایی از ترکیب گازهای طبیعی و هیدروژن در اروپا مورد توجه قرار 
گرفته است(. با انجام اصالحات مناسب می توان مقدار هیدروژن را به 100 % 

رساند.
یکی دیگر از پروژه های جاری تحقیق و توسعه، پروژه توسعه یک کوره 
هیبریدی جدید است که در آن از الکتریسته حاصل از منابع تجدیدپذیر 
برای گرم کردن اقالم داخل کوره تونلی از طریق همرفت در کنار سایر 
استفاده  گازی مخلوط(  ترکیب  یا  )گاز طبیعی، هیدروژن  اولیه  منابع 

می شود.
با  انطباق  برای  توانایی آن   Sacmi-Riedhammer اصلی کوره  مزیت 
پیشرفت های فنی با درنظر گرفتن میزان دسترسی واقعی به منابع جدید 
ملزومات  تولیدکنندگان  نیازهای  قراردادن  الویت  در  عین  در  انرژی 
بهداشتی است.                   ×

چينــی بهــداشتیچينــی بهــداشتی
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Just as the ceramic industry is beginning to recover from the decline in demand caused by the Covid-19 pandemic, the rap-
idly changing geopolitical situation is disrupting supply chains for both raw materials (particularly clays) and energy (natural 
gas). This comes on top of the difficulties caused by the legislative transition towards more expensive and sustainable en-
ergy sources under way in all energy-intensive sectors and logistics. These events have exposed the fragility of highly glo-
balised and standardised industries and are driving a shift towards greater flexibility, lower overall energy requirements and 
reshoring of suppliers wherever possible. 

Daniele Paganelli, Expert Lab Service (Modena, Italy)

ژئوپولیتیکی آن هم درست در زمانی که صنعت سرامیک  تغییرات سریع 
درحال بازیابی از رکود ناشی از کاهش تقاضا بر اثر همه گیری کووید 19بود، 
باعث اختالل در زنجیره های تأمین مواد خام )به ویژه خاک رس( و انرژی )گاز 
طبیعی( شده است. این مشکل در صدر دشواری های گذار قانونی به سمت 
منابع انرژی گران تر و پایدار در تمام حوزه های انرژی بر و لجستیک، قرار دارد. 
این رویدادها که به آسیب پذیری صنایع استاندارد و جهانی انجامیدند، باعث 
حرکت صنایع به سمت انعطاف پذیری بیشتر، انرژی کمتر و تقویت مجدد 

تأمین کنندگان در هرجای ممکن شده اند.
آزمایشگاه های سرامیک با طراحی مجدد محصوالت و فرآیندها، تأمین مواد 
اولیه مختلف، کاهش دما و افزایش سرعت نقش مهمی در مدیریت این بحران 
خطیر ایفا کرده اند. تمام این موارد ضمن حفظ باالترین استانداردهای کیفیتی 

مشتریان اروپایی انجام شده است. تیم های آگاه و مجهز می توانند این چالش 
را به فرصت های جدیدی برای کسب برتری در بازار تبدیل کنند. برای مثال 
آزمایشگاه های  نیاز  مورد  و کمک های  ابزار  تمامی   Expert Lab Service

سرامیک در تمامی مراحل از فرمول بندی محصول گرفته تا آنالیز مواد در 
مقیاس آزمایشگاهی را تأمین کرده و در عین حال از امکان تکرارپذیری تولید 

در شرایط آزمایشگاهی اطمینان می دهد.

فرموالسیون سریع بدنه ها
بهار امسال فصل ثبت سفارش های زیاد در Expert Lab Service بود. اوایل 
ماه مارس یکی از مشتریان در تماس تلفنی این پرسش را مطرح کرد که آیا 
ما پیش بینی و تحلیلی از تغییر خصوصیات بدنه سرامیکی که در ساخت آن 

آزمایشـگاه سـرامیک: 
کلیــد مدیـریت تغییــرات

The ceramic laboratory 
is the key to managing change
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به دلیل مشکالت زنجیره تأمین از مواد اولیه جدیدی استفاده شده داریم یا 
خیر. در  عین  حال مشتری بر آن بود تا خصوصیات بدنه تا حد امکان ثابت 
نگه داشته شود. در این رابطه ما با دو سوال مشخص روبرو بودیم: آیا امکان 
فرموله کردن بدنه کاشی با خاک رس یا کائولن متفاوت و در عین حال حفظ 
ترکیب کانی شناسی محصول در محدوده مشخص وجود دارد؟  آیا امکان حفظ 
کروموفورها پایین تر از یک آستانه مشخص وجود دارد؟ این سوال ها از سوی 
یک مشتری که هنوز به خوبی با پلتفرم Ceramics Genome آشنا نبود 

مطرح شدند و ما هم هنوز به درستی فوریت موضوع را در نظر نگرفته بودیم.

فلکسی متر )Fleximeter(  یک متحد قدرتمند
در پی درخواست قبلی، درخواست کمک دیگری از سوی یکی از شرکت های 
مستقر در منطقه سرامیکی Modena دریافت کردیم که در کار با یک دستگاه 
ELS-MDF دچار مشکل شده بود )میکروسکوپ، دیالتومتر، فلکسی متر(. این 

تولیدکننده با مشکالت زیادی در قاب بندی محصوالت خود روبرو بود. آزمایش 
پس از چند دقیقه متوقف می شد و در نتیجه مجموعه ای از آزمایش ها وجود 
داشتند که می بایست با فلکسی متر انجام می شدند. مشخص شد که مشکل به 
دلیل وجود یک پنجره کوارتزی آلوده ایجاد شده و اختالل در عرض چند ثانیه 
برطرف شد. اما پس از آن این سوال به وجود آمد که چرا این شرکت برای ماه ها 
فوریت انجام یک تکنیک تحلیلی را نادیده گرفته بود ؟ پاسخ سوال ساده بود. 
مجموعه در حال آزمایش یک فرموالسیون بدنه کامال متفاوت که مشکالت 
غیر قابل پیش بینی ای برای صافی سطح کاشی های آزمایشی ایجاد کرده بود 
تا اینکه کارشناسان به خاطر آوردند تجزیه و تحلیل منحنی پیروپالستیک 

توسط فلکسی متر می تواند باعث ساده تر شدن چرخه پخت شود.

 اهمیت آموزش
افزایش تقاضا برای ابزارهای ELS-MDF به افزایش تعداد دوره های آموزشی 
سازمان داده شده توسط Expert Lap Service منتهی شده است.  محبوبیت 
این دوره ها به طرز فزاینده ای در حال افزایش است و اغلب به طور مستقیم در 
قراردادهای تأمین گنجانده می شوند زیرا وجود تخصص برای اطمینان از استفاده 
مناسب ضروری است. معموال بسیار به ندرت پیش می آید که با درخواست های 

ابزار  یک  از  استفاده  به  مربوط  آمورش های  به  که  شویم  مواجه  آموزشی 
آزمایشگاهی جدید مرتبط نباشند، اما در ماه آپریل با درخواست کمک شرکتی 
مواجه شدیم که تکنسین های جوان آن با استفاده از یک دیالتومتر نوری نسل 
قبل نیاز فوری به تغییر رفتار در پخت بدنه سرامیکی را تشخیص داده بودند. به 
عبارت دیگر آن ها می-خواستند از حداکثر زینتر شدن، ممانعت از ایجاد تورم، 
کاهش دادن بیشینه دما و کاهش زمان چرخه در عین حفظ شرایط پایدار 
مناسب اطمینان حاصل کنند. برای اینکه بتوانید درک درستی از شرایط داشته 
باشید می توانید هر یک از این پارامترها را یک خانه رنگی در مکعب روبیک در 
نظر بگیرید. در این حالت تغییر فرموالسیون بدنه )باز هم مشکل تأمین خاک 
رس!( نظم مکعب را به هم ریخته بود  و در این حالت مرتب کردن این مکعب در 
صورتی که با الگوریتم حل آن آشنا نبوده و یک دیالتومتر نوری و فلکسی متری 

که قادر به انجام 7-5 آزمایش در روز باشد نداشته باشید، دشوار به نظر می رسد!

 در صورت تعویض فرموالسیون بدنه به لعاب بیشتر توجه کنید
بازخورد مشتری نقش قطب نما را برای آزمایشگاه ایفا کرده و به ما کمک می کند 

تا درک بهتری از تغییرات در حال وقوع و در نتیجه نیازهای جدید پیدا کنیم.
چند روز پیش تماسی از سوی یک تولید کننده لعاب داشتیم که برای سال ها از 
نرم افزار Expert labService استفاده می کرد اما اکنون در پردازش اطالعات 
زیاد چندین آزمایش مختلف با مشکل مواجه شده بود. به گفته تولیدکننده 
لعاب، نرم افزار به مراحل زیادی برای تعیین دمای کوپلینگ دکوراسیون و 
بدنه و محاسبه تنش ایجاد شده نیاز داشت. اما در حقیقت مشکل در نتیجه 
افزایش تقاضاها از تولیدکننده رنگ ایجاد شده بود زیرا تکنسین آزمایشگاه 
زمان کافی برای انجام تمام آزمایش ها و آنالیز تمام ترکیبات را نداشت. پژوهش 
های تحقیق و توسعه اخیر روی فرموالسیون بدنه سرامیکی تأثیر مشخصی بر 
لعاب هم داشته است. الیه های تشکیل دهنده یک کاشی سرامیکی) دو الیه یا 
بیشتر( به طرز ماهرانه ای طوری مهندسی شده اند که از ایجاد هرگونه تنش در 
محصول نهایی جلوگیری کنند. با تغییر ترکیب بدنه سرامیکی، ضریب انبساط 
و قابلیت ترشوندگی آن توسط لعاب نیز تغییر می کند. در نتیجه کوپلینگ بدنه 
و لعاب در دمای متفاوتی رخ می دهد و این موضوع می تواند به ایجاد کشش در 

محصول منتهی شود.

تجهیــزات آزمایشــگاهی و کنتــرل



گزيدهدنيایسراميک1401/53 72

برای حذف  تا   آن شدیم  بر  متعدد کمک  درخواست های  دریافت  از  پس 
لرزش های حین اندازه گیری، فلکسی متر را به سیستم کالیبراسیون خودکار 
 Ceramics تجهیز کنیم. در ادامه الگوریتمی برای )Kalman( و فیلتر کالمن
Genome ایجاد کردیم که امکان کوپلینگ خودکار بدنه-دکور را دارد. در این 

حالت کاربر تنها باید نوع آزمایش مورد نظر را انتخاب کند. 

ESL-MDF طرز کار
در دستگاه رومیزی فشرده ELS-MDF سه عملکرد میکروسکوپ گرمایشی 

)M(، دیالتومتر نوری )D( و فلکسی متر نوری )F( با یکدیگر ترکیب شده اند.
با استفاده از دستگاه دیالتومتر نوری امکان انجام 5 تا 7 آزمایش در طول روز 
برای پیش بینی رفتار خاک رس و بدنه های سرامیکی در ضمن پخت وجود دارد. 
این دستگاه برای بازتولید چرخه های پخت صنعتی در مقیاس کوچک ایده آل 
است و می تواند در عرض چند دقیقه به نتایج مورد نظر دست پیدا کند. برای 
مثال با تنظیم نرخ گرمایش روی بیشینه 80 درجه سانتی گراد در دقیقه در 
می توان در عرض کمتر از 20 دقیقه به دمای 1400 درجه سانتیگراد رسید. 
از دیالتومتر نوری به همراه میکروسکوپ گرمایشی و فلکسی متر نوری برای 
دستیابی به محصوالتی با حداکثر کیفیت استفاده می شود. دیالتومتر نوری 
معموال در مراحل اولیه و برای کمک به انتخاب بهترین مواد اولیه و تعیین 
فرموالسیون بدنه های سرامیکی  به کار می رود در حالیکه از دو محصول دیگر 

برای مطالعه تزئینات و ارتباط آن ها با بدنه سرامیکی استفاده می شود.
 میکروسکوپ گرمایشی برای کسب اطالعات جامع درباره رفتار فریت ها، انگوب ها، 

شعار ما در Expert Lab Service همواره این بوده است:  »اگر نتوانید اندازه 
گیری کنید، نمی توانید بهبودی در آن ایجاد کنید«. در حال حاضر بد نیست تا 
این جمالت را هم به شعار قبل اضافه کنیم که : »زمانی که موج تغییر به شما 

برخورد می کند، دانش تخته موج سواری شماست«.
×

لعاب ها ... تصاویر را به صورت خودکار آنالیز می کند. این داده ها به طور غیر مستقیم 
و با استفاده از پارامترهای هندسی بر اساس شکل قطعه مورد آزمایش، محاسبه 
می شوند. عالوه بر این امکان مقایسه مواد استاندارد مورد استفاده کارخانه با تولید 

روزانه با آنالیز حداکثر 4 نمونه به صورت هم زمان وجود دارد.
از فلکسی متر نوری برای بررسی تغییرشکل مواد سرامیکی لعابدار پس از پخت 
استفاده می شود. این دستگاه می تواند وضعیت کششی بین بدنه سرامیکی و 
تزئینات )انگوب، لعاب و ...( را تشخیص دهد و همچنین برای مطالعه انواع مواد 

مانند فلزات لعابدار به کار می رود.
به سادگی در گروه های کاری  و داده ها  نمودارها  بررسی  و  آنالیز، مقایسه 
امکان پذیر است اما در صورت لزوم امکان ارسال و بررسی آن ها توسط سازنده 
 Ceramcs Genome همچنین پلتفرم Expert Lab Service .نیز وجود دارد
را هم ارائه داده است که مختص مدل سازی محصوالت سرامیکی است. در این 
پلتفرم خواص و ترکیبات مواد خام و محصوالت نیمه تمام و نهایی ذخیره، با 
ارتباط مستقیم با ELS-MDF با نتایج تجربی آزمایشگاهی ترکیب و سپس با 

انجام محاسبات، ترکیب، هزینه و خواص محصول نهایی پیش بینی می شوند.

تجهیــزات آزمایشــگاهی و کنتــرل
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دستگاه  اندازه گیری پسماند )residue meter(، وسیله ای برای اندازه گیری 
قابلیت  دستگاه  این  است.  دوغاب  و  لعاب   در  باقیمانده  رطوبت  مقدار 
تنظیم زمان شستشو و خشک کردن را دارد و از این طریق امکان ایجاد 

استانداردهای اندازه گیری برای اپراتور به وجود می آید. 
از این دستگاه برای اندازه گیری مقدار رطوبت باقیمانده در لعاب و دوغاب 
پس از بالمیل استفاده می شود. ارائه داده های قابل اعتماد که تضمین 
کننده قابلیت تکرارپذیری سیستماتیک فرایند هستند باعث می شوند تا 

ایجاد استانداردهای اندازه گیری طبقه بندی شده ممکن شود.
اپراتور به عملیات بارگذاری الک محدود  در این روش مداخله دستی 
می شود. دستگاه به صورت اتوماتیک چرخه کار خود را که شامل شستشو 

برای مدت زمان تعیین شده، خشک شدن توسط المپ های مادون قرمز 
و تعیین وزن نهایی قطعه خشک است را آغاز می کند. در پایان عملیات 
مقادیر مطلق وزن/ چگالی اولیه و خشکی نهایی باقیمانده محصول به 
دست می آیند. داده ها روی یک صفحه نمایش لمسی نشان داده شده و 
در یک PLC که امکان اتصال به شبکه کمپانی از طریق پورت اترنت را دارد 
ذخیره می شود. دستگاه از یک قاب آلومینیومی با چندین محافظ، یک 
حلقه نگهدارنده الک به همراه یک موتور ویبراتور الکتریکی، زنگ شستشو 
با نازل مندرج، یک سیستم توزین اتوماتیک با لودسل ابزاردقیق دیجیتال، 
یک المپ مادون قرمز برای خشک کردن مواد و یک پنل کنترل الکتریکی 

به همراه PLC و یک صفحه نمایش لمسی رنگی تشکیل شده است.

تــازه ترین فنــاوری ها
تجهیــزات آزمایشــگاهی و کنتــرل

@siti_bt_group @sitibtgroup @SITI B&T Group S.p.A @SitiB&T Group

www.sitibt.com

TORNADO
Nothing will ever be the same again

www.ancoragroup.com
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Rozzano sports centre by SBG ARCHITETTI

جدید  ورزشی  مرکز  برای   SBG ARCHITETTI معماری  طرح های 
Rozzano در میالن )ایتالیا( شامل ساخت یک مجموعه فوتبال کوچک 

آماتور و رقابتی بود که برای میزبانی رویدادهای محلی در تعطیالت 

عمومی مجهز شده بود. ساختار متمایز ساختمان و موقعیت حومه آن، 
 Parco Agricolo مرکز ورزشی جدید را به نقطه عطف و دروازه ای به

Sud تبدیل کرده است.

 ROZZANO طراحـی مرکـز ورزشـی
SBG ARCHITETTI توسط

SBG ARCHITETTI’s architectural plans for the new Rozzano Sports Centre in Milan (Italy) involved the construction of a small 
amateur and competitive football complex, equipped to host local events on public holidays. 
The distinctive structure of the building and its countryside location make the new sports centre a landmark and a gateway 
to the Parco Agricolo Sud Milano. The building is divided into two volumes: a “tower”, which accommodates the bar, and a 
linear volume, in which the changing rooms are located. The public entrance to the sports centre is located in the space that 
links the two volumes, and there is a separate entrance for the players.
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نقشه های معماری با استفاده از مصالح مختلف، تمایز واضحی بین این دو 
حجم ایجاد می کند.

 Casalgrande Padana Diamante با کاشی های سرامیکی  »برج« 
Boa در اندازه های مختلف، با پوشش رنگین کمانی پوشیده شده است. 

ضلع شمال غربی بلوک رختکن دارای صفحات دیواری پرکننده ورق 
فلزی با سوراخ لیزری با روکش پودری خاکستری آبی RAL 5008 است. 
تصمیم به روی هم قرار دادن دو الیه ورق فلزی سوراخ شده به نما طراحی 
متمایز می دهد. سپس دکوراسیون آن باعث ایجاد جلوه های پویا و سه 
بعدی می شود که بسته به این که از کجا ساختمان را مشاهده می کنید 
تغییر می کند. پانل های دیواری پرکننده ورق فلزی مناطق گرم نشده 
را محصور می کند و با سقف بتنی نمایان، عنصر اتصال بین دو حجم 

ساختمان را فراهم می کند. 
نمای رختکن مشرف به زمین با گچ خاکستری ساخته شده است. سه 
پارتیشن که به موازات نما قرار دارند، ورودی های رختکن را از زمین 
جدا می کنند. مناطق بیرونی که توسط روکش فلزی مشبک مشخص 
شده اند نیز از باال روشن می شوند، با نور طبیعی غیرمستقیم که توسط 
ضدآفتاب های ادغام شده در نورگیرها پخش می شود. طراحی روشنایی 
راهرو زرد سیگنال، بخشی جدایی ناپذیر از طراحی نمای اصلی ساختمان 
را تشکیل می دهد. به لطف مشبک بودن روکش، می توانید نور را در 
نزدیکی ورودی اتاق های رختکن روشن تر ببینید. این جلوه پویایی و سه 
بعدی بودن دکوراسیون پانل های نما را برجسته می کند. طراحی برای 
روشنایی مصنوعی راهرو برای بازتولید همان جلوه ها پس از تاریک شدن 

هوا در نظر گرفته شده است.

 Diamante BOA 20×10 نمای ساخته شده از کاشی های
پوشش نما از کاشی های Casalgrande Padana Boa در یک اندازه، با 
الگوهای مختلف موجود، به صورت عمودی با نصف طول کاشی استفاده 

می کند.
از تمام الگوهای کاشی موجود، در قالب الماس و صاف استفاده شد. کاشی ها 
بر اساس یک قاعده ریاضی خاص چیده شده اند، به گونه ای که الگوهای 
مختلف را تصادفی ایجاد کند و سطحی کاماًل متنوع ایجاد کند که نور و 
رنگ های منظره را منعکس کند، به گونه ای که هر کاشی از تکرار بازتاب های 
اطراف جلوگیری کند. نقش هر کاشی نتیجه ارتعاش نور و رنگ است که 
توسط رنگین کمان کاشی های Boa منعکس شده است. معماران رنگ 
نقره ای را انتخاب کردند تا رنگ نما را با آبی تیره بقیه نماهای ورق فلزی 

هماهنگ کنند.
پوشش های داخلی کف و دیوار تمام کف و دیوارهای داخلی رختکن و بار 
با کاشی های Casalgrande Secura 30×30 New York R11 به رنگ 
خاکستری آنتراسیت کاشی شده اند.                  ×

)Milan استان( Rozzano مشتری: شورای شهرداری •
• نوع: مرکز ورزشی / ساخت جدید

• مساحت: 920 متر مربع
)Milan استان( Rozzano :مکان •

• تاریخ: 2021
SBG ARCHITETTI :پالن های معماری و مدیر کار •

Daniele Pavesi :عکس •
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79گزيده دنيای سراميک1401/53   



گزيده دنيای سراميک1401/53    80

New pool area for camping 
Jesolo international

 Caravaning Club Camping Jesolo International گفته  به 
به مدت نه سال بهترین اقامتگاه در اروپا بوده است. این نامزدی معتبر 
توسط مهم ترین مجله اختصاص یافته به گردشگری در فضای باز بر 

اساس نظرات مهمانان سازه اهدا شد. این دهکده پنج ستاره برنده جوایز 
در نزدیکی فانوس دریایی شهر جسولو، در ساحل ونیز واقع شده است و 

توسط Jesolo Turismo Spa  مدیریت می شود.

محوطه استخـر جدیـد برای اقامتگاه 
Jesolo international

Club Camping Jesolo International has been the best campsite in Europe for nine years according to Caravaning. The pres-
tigious nomination was awarded by the most important magazine dedicated to outdoor tourism based on the reviews of the 
guests of the structure. The award-winning five-star village is located near the lighthouse of the city of Jesolo, on the Vene-
tian coast, and is managed by Jesolo Turismo Spa.
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مفهوم "CO2 Neutral" به طور کامل در هر جنبه ای از مدیریت کمپینگ 
دنبال می شود: از برق برای بهره برداری از استخرها و کلیه فعالیت های تجاری 
و همچنین برای گرمایش هوا در واحدهای مسکونی و مناطق خدماتی گرفته 
تا گاز متان مورد استفاده برای گرم کردن آب و برای آشپزخانه رستوران و 

همچنین سوخت برای وسایل تأمین و نگهداری سازه استفاده می شود.
راه حل های اتخاذ شده برای کاهش ضایعات و مبارزه با آلودگی به سیستم 
فتوولتائیک و سایر سیستم های با راندمان باال، تجهیزات کالس A و مناطق 
سبز با گیاهان بومی که نیاز به آبیاری کاهش یافته دارند، متکی است. عالوه 
بر این، کمپینگ فعالیت های آموزشی در مورد مسائل زیست محیطی را 
برای مهمانان خود سازماندهی می کند که از جزایر بوم شناختی متمرکز برای 
جمع آوری زباله ها استفاده می کند و مصرف محصوالت طبیعی و ارگانیک را 
هم در رستوران و هم در سوپرمارکت در دسترس کمپینگ ها تشویق می کند.

در  استراتژیک  موقعیتی  از   Club Camping Jesolo International

ساحل Jesolo، در نزدیکی منطقه عابر پیاده شهر، نقطه کانونی برای 
سرگرمی و تفریحات شبانه در هر فصل و ارتباط مستقیم به ونیز برخوردار 
است. کمپینگ اینترنشنال اولین کمپینگ همه جانبه برای تمام خدماتش، 

اعم از داخلی و خارجی سازه است:
از پارک آبی تا زمین های گلف و مینی گلف، از مسیر کارت بازی تا گالیون 
دزدان دریایی، از ساحل خصوصی با تمام تجهیزات گرفته تا واحدهای 
مسکونی کاماًل جدید مجهز به تمام امکانات رفاهی. یک منطقه جدید استخر 
 Bezdikian شنا در جوالی 2021، بازسازی منطقه استخر توسط استودیو
ارائه شد که Impertek را برای بازسازی کامل کفپوش به منظور بهبود 
جنبه های زیبایی آن درگیر کرد. هدف از این مداخله ایجاد یک محیط زیبا 
با استفاده از مواد با کیفیت باال و راه حل های تکنولوژیکی پیشرفته با حفظ 
حرفه سبز ساختار بود. کل منطقه مجهز به یک استخر شنا به مساحت 
1200 مترمربع است که در آن کپی مقیاس یک گالیون ونیزی قرن هفدهم 
خودنمایی می کند، مجهز به توپ های آب و 5 سرسره آبی، به عالوه 3 گرداب، 

صحنه نمایش مجهز به فناوری های پیشرفته و سازه به سبک آمریکایی است.
پمپ های حرارتی و سیستم تصفیه آب توسط سیستم فتوولتائیک تغذیه 

می شوند.
کفپوش سوالریوم نیازی به تراز کردن نداشت بلکه در صورت انجام کارهای 
بعدی و تعمیر و نگهداری قابل جابجایی بود. عالوه بر این، الزم بود که کاشی ها 
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مطابق با پشتیبانی از چترهای ساحلی مجهز به پنل های خورشیدی و یک 
سیستم یکپارچه که امکان مدیریت باز و بسته شدن دارد حفاری شوند. برای 
کفپوش، از کاشی های سرامیکی 120 در 60 سانتی متری استفاده شد که 
مستقیماً روی سنگ ریزه قرار گرفته اند، به لطف بیش از 7000 قطعه االستیک 
پالس 7 میلی متری با سرهای 16 میلی متری که درزهایی به ضخامت 
2 میلی متر ایجاد می کنند و از سیمان کردن منطقه جلوگیری می کنند و در 
نتیجه جریان آب باران را امکان پذیر می کنند. از سوی دیگر، کاشی های کنار 
لبه استخر به پروژه چسبانده شده اند که پایداری و ایمنی بیشتر کفپوش را 
تضمین می کنند. محیط محوطه استخر با پروفیل ورق فلزی و سنگ های 
سفید بسته شد تا مسیر عبور به سمت فضای سبز مشخص شود. همچنین 

امکان ایجاد رمپ دسترسی با استفاده از ساپورت ها وجود داشت. 
 Impertek توسط PEDESTAL LINE بخشی از Elastic Plus ساپورت های

هستند و برای نصب مستقیم در تماس با سطح طراحی شده اند. به لطف شکل 
خاص خود، آنها با تمام هدهای سری MegaMart سازگار هستند. آنها 
امکان چیدمان بهینه هر نوع کفپوش را می دهند، هم برای استفاده از کاشی 
و هم برای کفپوش، مواد نرم و غیر لغزنده ای که با آن تولید می شوند همیشه 

حداکثر پایداری کف تمام شده را تضمین می کند.
 Club Camping Jesolo فناوری  به  توجه  و  سبز  تفکر  فلسفه 
آن  هدف  که  است  شده  ترکیب   Impertek با  کاماًل   International

پایداری محیطی و کیفیت محصوالت آن است. در واقع، تمام ساپورت ها از 
پالستیک های صنعتی کنترل شده تولید می شوند، بازیافت می شوند و در 
پایان چرخه عمر خود دوباره قابل بازیافت هستند و نتیجه تحقیقات دقیق 
تکنولوژیکی هستند که استانداردهای باالی کیفیت ساخت ایتالیا را تضمین 
می کنند.                     ×

تبلیغات
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by Paola Giacomini, p.giacomini@tiledizioni.it

editorialeditorial

The two most important international events for the 
ceramic industry will be back in a month’ time: Cer-
saie in Bologna (26 to 30 September) and Tecna in 
Rimini (27 to 30 September). The excellent pros-
pects for the success of both shows are reflected in 
the strong figures for their respective sectors, driv-
en by highly buoyant markets.
For exhibitors at Cersaie, the surge in demand for 
products shows no sign of slackening despite the 
rises in all list prices, with continued double-dig-
it growth compared to an already record-breaking 
2021. The Italian ceramic tile industry hit an alltime 
high last year in terms of both turnover (€6.17 bil-
lion) and export value (€5.2 billion), while produc-
tion and sales volumes rose to levels that had not 
been seen since the global financial crisis struck in 
2008. The Spanish tile industry saw a fairly similar 
performance, with tile production up 20% in 2021 to 
587 million sqm (the highest level since 2005-2006) 
and total sales reaching €4.86 billion (+26.4%), in-
cluding €3.67 billion generated by exports (+24.6%). 
With the goal of retaining market share, ceram-
ic tile producers in Europe and beyond are oper-
ating their kilns at full capacity in order to meet or-
ders despite the fact that the huge cost increases 

are eating away at their margins.
The rapid pace of plant investments is also contin-
uing unabated. This is confirmed by the figures for 
the Italian ceramic machinery manufacturers, who 
are preparing to return to the Rimini show after a 
four-year hiatus. The industry posted 39% revenue 
growth in 2021 to more than €2 billion (+31% in the 
domestic market and +42% in exports, which ac-
count for 75% of sales), with sustained growth in 
all geographical areas and demand remaining very 
high this year. Apart from specific requirements 
(such as higher volumes and increased productivi-
ty, new manufacturing operations in target markets, 
repositioning in higher product and market seg-
ments), the global ceramic industry’s new invest-
ments, at least in the more mature markets, mark a 
response to the need to adapt rapidly to new ener-
gy transition policies and to the greater complexity 
in production and market scenarios. It is no coinci-
dence that sustainability, decarbonization and digi-
talization will be the watchwords at Tecna 2022, and 
are amongst the themes we discuss in the next is-
sue.

                                       ×

Back to trade fairs
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DESIGN FOR DIGITAL TECHNOLOGIES,
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Since 1992 Tecnografica has been thinking, running and working hard for Ceramic tile industry. Thanks to its 
dreams, passion and great teamwork, Tecnografica is constantly creating and developing the designs and the 
new techniques for the most modern Ceramic technologies.
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