
فنـــــاوری
اخـبــــــار
بازارهــــــا

20
22

ر 
مب

سا
 د

/ 1
40

1 
ی

 د
ر -

آذ
 / 

ج
 پن

 و
اه

نج
ه پ

ار
شم

 / 
م

ده
واز

 د
ال

 س
 - 

Ye
ar

 1
2 

– 
N

o.
 5

5 
/ 

De
ce

m
be

r 
 2

02
2

ISSN 2423-6993

ان
وم

  ت
ان

وم
6  ت

5,0
00

65
,00

0: 
ت

یم
/  ق

 
ت :

یم
/  ق

 1
40

1
14

01
ی 

/ د
ج 

و پن
اه 

نج
ه پ

ار
شم

  /  
هم

زد
دوا

ل 
سا

ی 
/ د

ج 
و پن

اه 
نج

ه پ
ار

شم
  /  

هم
زد

دوا
ل 

سا

ســــرامیک دنـیــــای  گزیــــده  تخصصـــی  ماهنامـــه  ســــرامیکدو  دنـیــــای  گزیــــده  تخصصـــی  ماهنامـــه  دو 

ک
مي

را
سـ

ی 
نيا

 د
ده

زي
   گـ

جست وجو کنید:
Ceramic World Review Persian

    برترین تولیدکنندگان کاشی و سـرامیک در جهـان    برترین تولیدکنندگان کاشی و سـرامیک در جهـان
   »کارخانه پیشرفته سرامیک« مرکز توجهات در    »کارخانه پیشرفته سرامیک« مرکز توجهات در Tecna 2022Tecna 2022 را به خود جلب کرد را به خود جلب کرد

    افکت های مـواد و سـاختارهای مختلف    افکت های مـواد و سـاختارهای مختلف
CERSAIE 2022CERSAIE 2022        

issuu

















5گزيده دنيای سراميک1401/55   

سال دوازدهم
شماره پنجاه و پنج

دی 1401 / دسامبر 2022

به نام یگانه خالق هستی

فهرست مطالبفهرست مطالب
 گزيده  دنيای  سراميک

مجیدمحصصیانقیمتگازوتـورمبازارهایاروپـاراسـردمیکندسـرمقاله9

اخبـارجهــان10

اقتصــاد

Paola GiacominiتمرکـزRAK Ceramicsبراستراتژیهایرشـد22

Milena BernardiتمرکـزVitrAبرکاشیهاییباابعـادبـزرگ!26

Luca Baraldiبرتـرینتولیدکنندگانکاشیوسـرامیکدرجهـان30

»کارخانهپیشـرفتهسـرامیک«مرکزتوجهـاتدرفنــاوری34
Tecna 2022رابهخودجلبکرد

Sacmi Group

38Gold Artمشـارکتموفقیتآمیـز:تجـربه

محیطیبرایلعابکاریدیجیتـالبااسـتفادهازلعابها42
Lambertiوانگـوبهایپایـهآب

Incoافکتهایمـوادوسـاختارهایمختلف44

Vanessa Del Rossoرویکـردهایبرجسـتهسـرامیکیدر2022-2023تـرنــدها48

Dario Dalla Chiaraمخـروطجدیدتهـویهبرایخشککردنملـزوماتبهداشتیچینـیبهـداشتی50

52TECNA 2022نـوآوریهای

56CERSAIE 2022گزارشنمایشگاه





7گزيده دنيای سراميک1401/55   

% 60

% 13
% 22

% 1

% 4

گسـترش روزانه مخاطبین ما در سراسـر جهان
155,160 خواننـده از 198 کشـور

یک پلت فرم چندرسانه اى در سراسر 
جهان به سه زبان انگلیسى، ایتالیایى

و بیش از 12 سال فارسى

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول
مجیـد محصصیــان

ceo@cwr.ir

سردبیـر
مجیـد محصصیــان

editor@cwr.ir

شورای سیاست گذاری
پائوال جاکومینی، جان پائولو کراستا

گروه ترجمه
 نگین ملکی، پیوند شفتی، مریم حسینی

ویراستار
 مهدی صادق

مدیر هنری
مریم حسینی

گرافیک
مهدی کامکار

مدیر بازاریابی
منـا روزبهانی

mktg@cwr.ir
همراه: 09363249893

ناظر چاپ
مهدی کامکار

چاپ و صحافی
چاپ هنگام

اینترنت و شبکه های اجتماعی
محمد اکبری

مدیر فنی وب سایت
هانیه محمدی

دفتر اداری و تحریریه - گروه آرتا
ایـران، تهـــران، بلـوار آفریقـــا، خیابـان 

بـابک بهرامـی، پالک 11، واحـد 8
تلفن 5803 8877 021 و 3918 8877 021

فکس 4408 8819 021
info@artatrading.ir

Ceramic World Review
سردبیــر

پائوال جاکومینی
p.giacomini@tiledizioni.it

شـورای سردبیـری
 Luca Baraldi, Milena Bernardi, Cristian

 Cassani, Gian Paolo Crasta, Paolo
 Gambuli, Omar Gubertini, Francesco

Incerti, Paola Rolleri, Ilaria Vesentini
مترجم انگلیسی
John Freeman

info@cwr.ir :پست الکترونیک
www.ceramicworldweb.ir :وبگاه

https://t.me/ceramicworldreview
ceramic_world_review 

منتـشر شـده تحـت لیسـانس
TILE EDIZIONI S.r.l انتشارات

Baggiovara 41126 ،ایتالیـا، مدنــا
خیابان Fossa Buracchione شمـاره 114

تلفـن 512103 059 39+ 
فکس 512157 059 39+ 

info@tiledizioni.it
www.tiledizioni.it

از دیگر انتشارات این مجموعه:

مطالب ارسالی قابل بازگشت نمی باشد / نظر نویسنده لزوما نظر گـــزيـده دنيـای سـراميـک  نیست.
مجله گـــزيـده دنيـای سـراميـک  در ویرایش و تصحیح مطالب رسیده آزاد است و برداشت و استفاده 
از مطالب، مقاالت و عکس ها به صورت مکتوب و یا در فضای الکترونیک صرفا با مجوز کتبی از 

گـــزيـده دنيـای سـراميـک  مجاز است.

مجله گـــزيـده دنيـای سـراميـک ، نشریه ای مســتقل بوده و به هیچ نهاد، مؤسسه یا شرکتی وابسته 
نیست.

فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک





9گزيده دنيای سراميک1401/55   

سـرمقـالـهسـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

قیمـتگازوتورمبازارهایاروپاراسـردمیکند

دقیقاً دوازده ماه پیش، اروپا در حال جشن گرفتن نتیجه موفقیت  آمیز 
سالی بودیم که بهبودی فوق العاده پس از همه گیری را در کل زنجیره 
تأمین صنعت سرامیک به ارمغان آورد، اگرچه احساس سرخوشی از 
قبل با موج جدید خطرناک تورم در تقریباً همه اقالم هزینه، به ویژه 
در ماه های پایانی سال در صنعت سرامیک کاهش یافته بود. اگر در آن 
زمان به نظر می رسید که وضعیت پایان سال 2021 مشکالتی را که ما 
در ماه های بعد با آن روبرو خواهیم بود را پیش بینی می کند، نتایج سال 

2022 کاماًل این ترس ها را تأیید کرد.
در سطح جهانی، بحران انرژی و افزایش تورم منجر به کاهش قابل 
پیش بینی تقاضا برای محصوالت سرامیکی شده است و این در حالی 
که هیچ کس نمی تواند حدس بزند که این وضعیت چقدر ادامه خواهد 
داشت، کل صنعت در حال کار بر روی استراتژی هایی برای غلبه بر 
یک دوره چالش برانگیز دیگر، چه در داخل و چه در خارج از کارخانه 
است. صنعت کاشی ایتالیا به نظر می رسد سال 2022 را تنها با افزایش 
جزئی در حجم فروش به پایان برساند )نتیجه خالص عملکرد بی سابقه 
نیمه اول و کاهش قابل توجه در نیمه دوم سال(، اما شاهد رشد مداوم 
بوده است. درآمد به لطف قیمت های فروش باالتر حتی مثبت تر، این 
صنعت توانسته است - اگر نگوییم بهبود - سهم بازار خود را حفظ کند، 
که نشان دهنده این واقعیت است که بازار تمایل بیشتری به پرداخت 
قیمت باالتر برای محصوالت گران  قیمت ایتالیایی نسبت به محصوالت 

و کاالها متوسط تا پایین دارد.
ادامه رشد درآمد  Tecna در ریمینی و  نمایشگاه  با وجود موفقیت 
برای  خوب  استراتژی های  و  احتیاط   ،2022 سال  در  صنعت  این 

تأمین کنندگان فناوری سرامیک ایتالیایی نیز ضروری است.
 MECS بر اساس برآوردهای اولیه بر اساس نتایج اولیه تهیه شده توسط
مرکز تحقیقات  Acimac، گردش مالی صنعت در سال جاری به 2,164 
میلیون یورو )5.2+ % در سال 2021( افزایش یافت. این امر ناشی 
از رشد صادرات )1,618 میلیون یورو، 5+ %( و فروش داخلی )546 

میلیون یورو، 6+ %( است، در حالی که تولیدکنندگان قباًل سفارشاتی را 
برای پوشش تولید برای چهار ماه آینده دریافت کرده اند. عالوه بر این، 
این تقاضا تقریباً به طور کامل شامل فناوری هایی است که با هدف به 

حداکثر رساندن راندمان کارخانه، به ویژه از نظر انرژی، انجام می شود.
پائولو المبرتی، رئیس Acimac می گوید: »در حالی که به طور کلی 
نتایج مثبتی را گزارش کردیم، اگر عملکرد صنعت ما به دلیل چالش 
دوگانه قیمت های انرژی باال و تأخیر در تأمین قطعات مختل نمی شد، 
سال بسیار موفق تری بود.« ما قباًل یک سال پیش عالئم هشداردهنده 
را دیده بودیم. ما در حال حاضر در وضعیت سالمت کلی هستیم، اما 
در یک محیط زنجیره تأمین هستیم که تب همه در آن باال است. 
عادی  به حالت  مواد خام  تأمین  زنجیره  در سال 2023  امیدواریم 

بازگردد و قیمت انرژی تثبیت شود.
این در حالی است که صنعت سرامیک ایران هم نه به دلیل بحران 
انرژی بلکه به دلیل رکود شدید تورمی و مشکالت متعدد در فرآیندها و 
دستورالعملهای دولتی در بازارهای صادراتی و تعامالت بانکی ، در حال 
ورود به رکودی عمیقی می باشد. مسایل و مشکالت دیگر گریبان گیر 
اولیه تا قطعات یدکی به دلیل تشدید  تولید از سختی تأمین مواد 
تحریم های بین المللی و همچنین افزایش شدید نرخ جهانی بسیاری از 
اقالم در کنار بی ثباتی نرخ ارز در ایران نیز به این شرایط دامن زده است. 
باید دید این شرایط تا پایان سال چه تأثیراتی بر صنعت خواهد داشت 

ولی پیش بینی ها بهبود در وضعیت در آینده نزدیک را نشان نمی دهد.
×              
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

در  بهداشتی  ملزومات  صادرات 
افزایش   %16.5 با   2021 سال 
تمامی  در   2020 سال  به  نسبت 
مناطق جغرافیایی جهش و بازیابی 

قدرتمندی را تجربه کرد.
در فاصله بین سال های 2010-2021 
ملزومات  صادرات   / واردات  جریان 
 %81 با  جهان  سرامیکی  بهداشتی 
ساالنه  مرکب  رشد  نرخ  و  افزایش 
 3.9 به  تن  میلیون  از 2.16   ،%5.6
میلیون تن رسید. این روند مثبت که 
تقریبا در تمام طول دهه ادامه داشت 
)به استثنای افت ناشی از همه گیری 
سال  در   ،)2020 سال  در  بیماری 
صادرات  وضعیت  بهبود  با   2021
تولید  جغرافیایی  مناطق  تمامی 
کشورهای  بزرگترین  همچنین  و 
صادرکننده، تقویت شد )16.5+ % در 

سال 2020(.
آسیا  موقعیت   2021 سال  در 
صادرکننده  بزرگترین  عنوان  به 
ملزومات بهداشتی در جهان تثبیت 
شد و به لطف رشد 19 درصدی و 2.5 
میلیون تن صادرات، سهم آسیا در 
صادرات جهانی به 64.6% رسید. این 
پیشرفت در نتیجه جهش ترکیبی 

تمامی صادرکنندگان عمده آسیایی 
شامل چین، هند، تایلند، ویتنام و 

ایران به دست آمد.
صادرکننده  دومین  در  صادرات 
اروپا  اتحادیه  یعنی  جهان  بزرگ 
تن  به 552000  رشد  با %13  نیز 
بزرگترین  صادرات  میزان  رسید. 
در  بهداشتی  لوازم  صادرکنندگان 
از  نیمی  تقریبا  که  اروپا  اتحادیه 
کل صادرات این منطقه را به خود 
لهستان،  یعنی  داده اند،  اختصاص 
آلمان و پرتغال، نیز بین 10.5 تا %26 

افزایش یافت.
علیرغم کاهش صادرات در مکزیک 
)1.3- %(، مقدار صادرات در آمریکای 
شمالی )NAFTA( در محدوده مثبت 
افزایش  تن،   379000( ماند  باقی 
2.9 درصدی نسبت به سال 2020(. 
 203000( ترکیه  صادرات  افزایش 
افزایش  به  افزایش(   %22.3 تن، 
صادرات کشورهای غیر اتحادیه اروپا 
انجامید و این منطقه رشد قابل توجه 
 279000( کرد  تجربه  را   %18.6
تن(. کشورهای آمریکای جنوبی و 
آفریقا نیز با به ترتیب )100000 تن، 
26.7%( و )75000 تن، 17.2%( در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
صادرکننده  کشور   10 رتبه بندی 
برتر از لحاظ موقعیت در سال 2021 

بدون تغییر باقی ماند و در این میان 
این  از  روسیه  خروج  شاهد  تنها 
فهرست و ورود ایران به جایگاه دهم 

بودیم.
با 1.98 میلیون تن صادرات  چین 
همچنان در صدر جدول سال 2021 
درصدی   16 )افزایش  دارد  قرار 
نسبت به سال 2020 و در مقایسه 
با 902000 تن در سال 2020 که 
است(.   GAGR از   %  +8.1 معادل 
از   %78 تنهایی  به  چین  کشور 
صادرات  از   %50 و  آسیا  صادرات 
جهان را به خود اختصاص داده است.

صادرات  میزان   2021 سال  در 
مکزیک که با سهم 8.4 درصدی در 
صادرات جهان، دومین کشور بزرگ 
با  می شود،  محسوب  صادرکننده 

کاهش 1.3 درصدی، به 329000 
کشور  صادرات  میزان  رسید.  تن 
هند نیز با رشد 54 درصدی نسبت 
به سال 2020 از 172000 تن به 
کشور  این  و  رسید  تن   264000
همچنان جایگاه سوم خود را در این 
کشورهای  کرد.  حفظ  رتبه بندی 
ترکیه با 203000 تن )افزایش 22 
و سپس  در سال 2020(  درصدی 
و  پرتغال  آلمان،  لهستان،  تایلند، 
قرار  بعدی  جایگاه های  در  ویتنام 
کشوری   10 مجموع  در  دارند. 
ملزومات  صادرات  بیشترین  که 
بازار  از   %83 دارند،  را  بهداشتی 
صادرات جهانی را به خود اختصاص 

داده اند.

وارادت و صـادرات ملزومـات  
بهداشتی در جهان در سال 2021
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 B&T این رویداد که به وسیله گروه
 Castellón سرامیکی  خوشه  در 
سازمان دهی شده است شامل جشن 
در  مهمانان  از  پذیرایی  و  عمومی 
کنار تور بازدید از تمامی تجهیزات 

مشتریان اصلی سرامیک است.
در  فوق العاده  نتایج  کسب  پی  در 
در   Gruppo B&T اینک   ،Tecna

حال آماده سازی برای عرضه آخرین 
اسپانیا  بازار  به  خود  فناوری های 
این  آتی  تبلیغاتی  فعالیت  است. 
گروه ایتالیایی در خوشه سرامیکی 
بازدید  جشن  در   ،Castellón

عمومی  حین Cevisama در اواخر 
فوریه و در کنار تور گشت و بازدید 
از تمامی تجهیزات مشتریان اصلی 
به اوج خود می رسد. در این برنامه 
امکان مشاهده تجهیزات نصب شده 

برای بازدیدکنندگان وجود دارد.
این ابتکار توسط زیرمجموعه قدیمی 
است.  شده  انجام   B&T Iberica

مجموعه ای که برای بیش از 40 سال 

تأمین کننده کارخانجات کامل و با 
کیفیت و با مزیت پشتیابی سریع و 
کارآمد خدمات پس از فروش بوده 

است.
بازدیدکنندگان در طول این رویداد 
 Supera® فرصت بازدید از فناوری
را نیز خواهند داشت. ®Supera یک 
پرس بدون قالب فشرده و همه کاره 
اسلب های  تولید  برای  که  است 
زیبایی شناسی  مشخصات  با  بزرگ 
منحصر به فرد طراحی شده است. 
در  دستگاه  این  حاضر  حال  در 
نسخه جدید Rapida نیز ارائه شده 
است. این نسخه جدید برای تولید 
سایزهای معمول تر مناسب است و 
بهره وری بسیار باالیی دارد )24000 
آن  بر  عالوه  روز(.  در  مربع  متر 

 ،Rapida جدید  هوشمند  سیستم 
را  بودن  چندکاره  و  انطباق پذیری 
در کنار مصرف پایین انرژی تضمین 

می کند.
 Titanium®2.0 این گروه کوره های
خود را نیز به نمایش خواهد گذاشت. 
کوره های مذکور از نظر کاهش میزان 
آالیندگی و صرفه جویی در مصرف 
انرژی بهترین عملکرد را در کالس 
 %30 از  )بیش  داشته  خود  کاری 
دما  یک نواختی  و  مصرف(  کاهش 
در تمامی نقاط ماژول با استفاده از 
سیستم جدیدی که در آن ها به کار 

برده شده  تضمین شده است.
عالوه  بر این، بازدیدکنندگان فرصت 
اعمال  راه کارهای  آخرین  تحسین 
که   Projecta دیجیتال  تزئینات 

شامل چاپگر جدید PRO با قدرت 
جدید  نسل  استثنائی،  محاسباتی 
و   Fast Drop چاپ  هدهای 
 Dry Fix اپلیکاتور گریت همچنین 
که مخصوص ایجاد بافت های پیچیده 
است و تاکنون بیش 150 عدد از آن 

نصب شده است را خواهند داشت.
راه کارهای جدید دیگری مانند دستگاه 
از   Tornado پر سرعت کردن  گونیا 
دارای سیستم های   Ancora سری 
پیشرفته اتوماسیون و خود تنظیمی 
با استفاده از پرتو لیزر و همچنین 
 Magster دستگاه جدید بسته بندی
برای اندازه های 120×120 سانتی متر 
 )stacker( به همراه دستگاه استکر
و پالت ساز هم، در این رویداد عرضه 

خواهند شد.

تمرکز Gruppo B&T روی
اسـپانیا پـس از موفقیـت در 

Tecna 2022

بزرگ ترین تولید کننده کاشی هند 
بر آن است تا با افرایش 15 درصدی 
نرخ فروش خود در سه سال آینده، 
همچنان در ادامه روند رشد مالی سال 

گذشته خود گام بردارد.
Kajaria Ceramics که بزرگ ترین 

تولیدکننده کاشی در هند و یکی از 
ده گروه برتر در جهان به شمار می آید 
گزارش سال مالی استثنائی منتهی 
به 31 مارس 2022 خود را ارائه کرد. 
حجم کل فروش با رشد 21 درصدی 

سالیانه به 92 میلیون متر مربع رسید. 
مقدار درآمد نیز با 33 درصد رشد به 
)تقریبا 490  روپیه  میلیارد   37.05
میلیون دالر( افزایش یافت. عملکرد 
مالی عالی سه ماهه اول سال مالی 
با 80  به 30 ژوئن(  جدید )منتهی 
درصد رشد سالیانه به 10.08 میلیار 
دالر(  میلیون   133 )حدود  روپیه 
رسید. این ارقام نشان دهنده هفتمین 
دو  درآمد  رشد  با  متوالی  ماهه  سه 
تورم  تشدید  علیرغم  است.  رقمی 
در تمام نهاد ها و افزایش قیمت گاز 
حاشیه سود EBITDA در مقدار %15 

ثابت ماند.

هیئت  رئیس   ،Ashok Kajaria

مدیره می گوید: »عملکرد سال مالی 
22 و سه ماه اول سال مالی 23 بسیار 
راضی کننده و حاکی از قدرت و اهمیت 
با  شرکت  این  است.  پایدار  تجارت 
وجود نوسانات ژئوپولیتیکی و قیمت 
باالترین مقدار فروش  باالی کاالها، 
متر  میلیون   91.67 حجم  به  خود 
مربع و رشد درآمد بیش از 37 میلیون 
روپیه )تقریبا 490 میلیون دالر( را در 
سال مالی منتهی به سال 2022 ثبت 
کرد. ما همچنان بر این باور هستیم 
که افزایش کشش در بخشش امالک، 
تسریع شهرنشینی، تغییر الویت های 

کاربرد  افزایش  و  مصرف کنندگان 
و  بازسازی  پروژه های  در  کاشی 
جایگزینی به افزایش شتاب کسب  و 

کار منجر خواهد شد.«
بازار  بر  خود  تمرکز  همچنان  گروه 
داخلی را حفظ خواهد کرد )صادرات 
تنها 2% حجم کل را تشکیل می دهد( 
و بر آن است تا علیرغم چالش های 
سرامیک  صنعت  پیش روی  بزرگ 
و  سوخت  قیمت  افزایش  مانند 
عدم امکان تحمیل هزینه باالتر به 
مصرف کنندگان نهایی، به رشد 15 
درصدی خود در سه سال آینده نیز 

ادامه دهد.

KAJARIA رشـد  تسـریع 
Ceramics
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به منظور   Hayal ترکیه  ای  گروه 
با  بهره وری،  توجه  قابل  افزایش 
خریداری بزرگترین و قدرتمندترین 
و  )بالمیل(  سرامیکی  آسیاب های 
)اسپری  پاششی  خشک کن های 
درایر( بازار به عنوان بخشی از پروژه 
افزایش قابل توجه بهره وری خود در 
سال 2023، اندازه دستگاه های مورد 
استفاده خود در بخش آماده سازی 

بدنه را افزایش داده است.
مصالح  تولیدکننده  گروه  این 
ساختمانی که به صورت تخصصی در 
بخش تولید کاشی و سرامیک مشغول 
به کار است، با نصب اولین آسیاب ها 
و خشک کن های پاششی Sacmi در 
سال 2016، نخستین گام بلند خود 
در این حیطه را برداشت. هم اکنون 
این مجموعه با نگاه به آینده، برای 
 Qua Granite تولیدی  تاسیسات 
کوش  منطقه  )در   Söke در  خود 
 MMC240 آداسی( واحدهای جدید
و ATE350 که بزرگترین ماشین آالت 
ساخته شده در نوع خود هستند را به 

Sacmi سفارش داده  است.

ماشین آالت  چنین  انتخاب  دلیل 
بزرگی چیست؟ دلیل اصلی افزایش 
بهره وری در پاسخ به رشد پیش بینی 
برنامه ریزی  و  بازار  در  تقاضا  شده 
Hayal برای رسیدن به ظرفیت کل 

50 میلیون مترمربع تا سال 2023 
باالی  سطح  به  دستیابی  است. 
استاندارد سازی محصول و در نتیجه 
و  اقتصادی  جنبه های  بهینه سازی 
مهم  اهداف  تولید  فرآیند  سازمانی 
این خریداری  در  است که  دیگری 
تمرکز  است.  گرفته  قرار  نظر  مد 
Sacmi بر راه کارهایی از این نوع و 

در پاسخ به تمایل رو به رشد 15 سال 

گذشته برای ماشین های آماده سازی 
این  تا  شد  باعث  بزرگتر  بدنه های 
به 1000  نزدیک  تاکنون  مجموعه 
ماژول های پیوسته MMC و 1600 
دستگاه اسپری درایر ATM، ATE و 
ATI را در سرتاسر جهان به نصب و 

بهره برداری برساند.
دستگاه  نخستین  حاضر  حال  در 
توسط  که   ATE350 درایر  اسپری 
با   MMC240 مدوالر  آسیاب  دو 
خروجی حداکثر 90 تن در ساعت 
تغذیه می شود، با ظرفیت کامل در 
کار  به  مشغول   Söke تأسیسات 
است. قرار است تا بخش دوم خط 
دو  نصب  با  برنامه ریزی ،  با  مطابق 
 ATE350 و   MMC240 دستگاه 
جدید، تا اوایل سال 2023 آغاز به کار 
نخستین  موفقیت آمیز  نصب  کند. 
سفارش های  ثبت  باعث  محموله 
قرار  و  شد  ترک  گروه  این  بیشتر 
است تا سال 2023 از این نوع اسپری 
درایر در سایر واحدهای تولیدی این 

مجموعه استفاده شود.
دسته های  به  بازار  تمایل  برخالف 
مکرر  تغییرات  و  کوچک  تولیدی 
محصوالت مطلوب و در نتیجه مواد 
خام در برخی از بازارها، این طیف از 
دستگاه های  به   Sacmi محصوالت 
آماده سازی بدنه با میزان تولید باال 
متفاوت  رویکرد  این  اند.  پرداخته 
Sacmi مزایای متعدد را به همراه 

حجم  تولید  که  آن  نخست  دارد: 

در  استاندارد  بدنه های  از  زیادی 
سرامیکی  محصوالت  از  دسته  آن 
در  خاص  افکت های  به  نیازی  که 
مقرون  بسیار  ندارند  بدنه  سرتاسر 
در  محصوالت  این  است.  صرفه  به 
ادامه ماشین کاری و بافت دار شده و 
تزئینات به صورت دیجیتال روی آن ها 

اعمال می شود.
طراحی  چگونگی  به  دیگر  عوامل 
ویژگی های  با  ارتباط  در  دستگاه ها 
آسیاب کاری  فرآیندهای  مشخصه 
مرتبط  پاششی  کردن  خشک  و 
 MMC240 آسیاب های  هستند. 
بازار  در  موجود  دستگاه های  اولین 
درخواست  به   Sacmi که  هستند 
پیکربندی  ماژول   4 با  مشتری 
جهان  نقاط  سایر  در  است.  کرده 
راه کارهایی با حداکثر 5 ماژول نیز به 

بازار عرضه شده اند.
آسیاب های ماژوالر که نخستین بار 
در سال 2005 توسط Sacmi ساخته 
و  پذیرترین  انعطاف  هنوز  شدند، 
مراحل  کنترل  روش  کارآمدترین 
مختلف آسیاب کاری از خرد کردن 
گرفته تا ریزدانه کردن ذرات هستند. 
حتی  و  چهارم  ماژول  شدن  اضافه 
کنترل  امکان  یک  ایجاد  با  پنجم 
با  بیشتر، باعث بهینه سازی فرآیند 
توجه به ویژگی های محصول شده و 
در نتیجه به صرفه جویی در مصرف 

انرژی منتهی می شود.
پاششی  خشک کن های  موضوع 

طراحی  بر  عالوه  است.  متفاوت 
مقرون به صرفه این دستگاه ها، روال 
نگهداری  و  تعمیرات  و  بهره برداری 
مشابه برای تمامی طیف محصوالت 
میزان  تا  شده  باعث   Sacmi ATE

با  مدل هایی  در  بهره وری  افزایش 
معمول  مقدار  از  حتی  باالتر  حجم 
هم بیشتر باشد. نصب یک دستگاه 
با دو دستگاه  ATE350 در مقایسه 

ATE 180 )با خروجی یکسان( باعث 

افزایش تا 1,5 درصدی راندمان شده 
و به صرفه جویی 250000 مترمکعب 
یعنی  این  می انجامد.  سال  در  گاز 
بازگشت سریع تر سرمایه، تا 20 درصد 
ردپای کمتر برای خروجی یکسان و 
طراحی ساده تر کارخانه )ایستگاه های 
کمتر بچینگ، تسمه نقاله و غیره( 
است. این دستگاه ها طوری طراحی 
شده اند که امکان فعالیت با کیفیت، 
اطمینان پذیری  و  کنترل  قابلیت 
مناسب در 24 ساعت 7 روز در هفته 

را داشته باشند.
سرمایه گذاری های Hayal در بخش 
مذکور ختم  موارد  به  تنها  فناوری 
که  پروژه هایی  بر  عالوه  نمی شود. 
تاکنون برای سال 2023 برنامه ریزی 
شده اند، به زودی ده دستگاه پرس 
جدید PH 5200 که معیار بازار در 
پرسکاری سایزهای متوسط تا بزرگ 
600×600 و 100 × 1200 میلی متر 
هستند نیز در کارخانه Söke نصب 

خواهند شد.

و   بزرگتـرین  بـه کارگیــری 
قدرتمندترین بالمیل و اسپری 

Hayal در Sacmi درایـر
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 Ceramic World Review مجله 
رتبه بندی  تولید،  حجم  اساس  بر 
بهداشتی  ملزومات  تولیدکنندگان 
نقش  می کند.  روز  به  را  سرامیکی 
و   Roca، Kohler، Toto پیشروی 
خواهد  حفظ  همچنان   Geberit

شد.
گروه چندملیتی اسپانیایی Roca با 
تولید 34.8 میلیون قطعه در سال 
2021 و داشتن کارخانه های تولیدی 
شمال  جنوبی،  آمریکای  اروپا،  در 
به عنوان  آفریقا و آسیا نقش خود 
ملزومات  تولیدکننده  بزرگترین 
بهداشتی سرامیکی به ثبت رساند. 
نام های  با  این مجموعه  محصوالت 

وCelite،و  ،Laufenوو  ،Roca تجاری 
و   Jikaو  ،Parrywareو  ،Incepta

Ying به فروش می رسند. این گروه 

اسپانیایی که در آگوست سال 2021 
بخش کاشی خود را به گروه مکزیکی 

با  را  مالی  سال  فروخت   Lamosa

یورو  میلیون   2053 مالی  گردش 
 %21.9 مقدار  این  رساند.  پایان  به 
رشد را نسبت به سال 2020 نشان 

می دهد.
با   US Kohler آمریکایی  گروه 
ظرفیت تولید تخمینی 25 میلیون 
قطعه، دارای 15 کارخانه در ایاالت 
برزیل،  مکزیک،  آمریکا،  متحده 

مراکش، تایلند، هند، اندونی و چین 
است. گروه ژاپنی Toto با تولید 13 
میلیون قطعه در 4 کارخانه در ژاپن 
و 10 کارخانه دیگر در چین، تایوان، 
اندونزی، هند، ویتنام، تایلند، ایالت 
متحده آمریکا و مکزیک در رتبه سوم 

قرار دارد.
سوئیسی  گروه   ،Toto از  پس 

Kolo،و )برندهای   Geberit

 Colomboو  ،Ifo ،وIdoو  ،Keramag

 Allia Pozzi وSellesوو،  Koralle،و 

 )Sphinxو  ،Porsgrundو  ،Ginori

قرار دارد که دارای ظرفیت تخمینی 
در  قطعه  میلیون   14.5 تولید 
کارخانجات اروپای خود در فنالند، 
سوئیس،  آلمان،  لهستان،  سوئد، 
اوکراین  و  ایتالیا  پرتغال،  فرانسه، 

است.

ــش ــزرگ بخ ــان ب نقش آفرین
ملزومات بهداشتی

این تولید کننده ترکیه ای ملزومات 
 3.6 تولید  ظرفیت  به  بهداشتی 

میلیون قطعه در سال رسیده است.
دومین  که   Turkuaz Seramik

بهداشتی  لوازم  بزرگ  تولید کننده 
در ترکیه و یکی از 20 تولیدکننده 
برتر این صنعت در جهان است در 
آگوست 2022 پس از دو و نیم سال 
سرمایه گذاری  آخرین  مداوم  کار 

بزرگ خود را به پایان رساند.
این شرکت به منظور دو برابر کردن 
 Kayseri سایت  تولید  ظرفیت 

کارخانه   )Central Anatolia(و

مدرنی ساخته و با نصب یک خط 
جدید کامل 150 شغل جدید ایجاد 

کرده است.
 Keramischer نیز  بار  این 
و   Marcheluzzoو  ،Ofenbau

اصلی  تأمین کنندگان   Unimak

فناوری مورد نیاز بوده اند. تمامی این 
سرمایه گذاری 18.5 میلیون یورویی 
مالی  تامین  مجموعه  خود  توسط 
شد. با انجام این پروژۀ توسعه، اینک 
کارمند،   1300 دارای   Turkuaz

کل  مساحت  به  مدرن  کارخانه  دو 
تولید  ظرفیت  و  مترمربع   16000
سال  در  قطعه  میلیون   3.6 کلی 
است. کیفیت باالی محصوالت این 

بسیار  بین المللی  شهرت  مجموعه 
آورده   ارمغان  به  برای آن  را  خوبی 
از  نیمی  حدود  که  جایی  تا  است 
از  بیش  به  مجموعه  این  تولیدات 
55 کشور که عمدتا در اروپا، ایاالت 
متحد آمریکا، خلیج فارس و شمال 

آفریقا هستند صادر می شوند.
مدیره  هیئت  عضو  که  همان طور 
 Turkuaz Seramik ،Kürşad

Özkaya تأیید می کند عملکرد این 

شرکت در 9 ماهه اول سال 2022 
بسیار بهتر از حد انتظار بوده است:

را  خود  فروش  که  موفق شدیم  ما 
علیرغم پیچیدگی شرایط خارجی تا 
45% نسبت به مدت مشابه در سال 
2021 افزایش دهیم. بخشی از این 

افزایش در نتیجه افزایش بهره وری 
دو کارخانه ما بوده  است. با این وجود 
پیش بینی می کنیم که بحران انرژی 
کشورهای اروپایی باعث کند شدن 
ماهه  سه  در  پیشرفت  این  میزان 
چهارم سال شده و با تاثیر ناگزیر این 
موضوع بر مقدار مصرف، میزان تقاضا 

نیز کاهش پیدا کند.

پروژه   Turkuaz Seramik

توسعه خود را با راه اندازی خط 
جدید در ماه اوت تکمیل می کند
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Villeroy & Boch به عنوان بخشی 

از سیاست گذارهای زیست محیطی 
و انرژی سایت صنعتی فرانسه، اقدام 
Eco- به امضای توافقنامه همکاری با

Tech Ceram کرده است.

فرانسوی  تخصصی  شرکت  اخیرا 
بازیابی انرژی و فروش سوخت های 
بدون کربن Eco-Tech Ceram که 
شرکت های  شریک  نیز  اکنون  هم 
و   ArcelorMittal مانند  پیشرویی 
همکاری  است   Wienerberger

را در بخش سرامیک  مهم دیگری 
با  را  مهمی  قرارداد  و  کرده  آغاز 
Villeroy & Boch برای تامین یک 

با  اتالفی  حرارت  بازیابی  سیستم 
سایت  جهت   Eco-Stock® نام 
 Valence کارخانه واقع در فرانسه در

d’Agen به امضا رسانده است.

این شرکت چند ملیتی آلمانی که 
معتبرترین  و  قدیمی ترین  از  یکی 
برندهای جهانی در بخش محصوالت 
مربوط به سرویس های بهداشتی و 
و  غذاخوری  همچنین  و  تندرستی 
سبک زندگی محسوب می شود، بر 
آن است تا با تکیه بر یک برنامه کامل 
چندین ساله کربن زدایی از تأسیسات 
تولیدی، عملکرد خود را در حیطه 
محیط زیست و انرژی کامال متحول 
این مجموعه  اروپای  عملیات  کند. 
آلمان  در  سایت  چهار  بر  عالوه 
تأسیسات موجود در اتریش، سوئد، 
مجارستان، رومانی، بلژیک، هلند و 

فرانسه را نیز در بر خواهد داشت.
اصلی ترین   Villeroy & Boch

فناوری های موجود در زمینه انتقال 
 Valence کارخانه  در  را  انرژی 
با  هم  اکنون  که  خود   d’Agen

قطعه   180000 تولید  ظرفیت 
بهداشتی در سال مشغول به کار است 
به آزمون خواهد گذاشت و در ادامه 
فناوری ها  این  کار گیری  به  سرعت 
در سایر مجموعه های خود را افزایش 

خواهد داد.

سال  از  که   Laurent Santarelli

جنوب  کارخانه  مدیریت   2020
فرانسه را بر عهده داشته است درباره 
توضیح  چنین  عملیات  این  اهداف 
است  محصولی  »سرامیک  می دهد: 
که به لطف دانش سنتی تولید خود 
بیرون آمده  آزمون زمان سربلند  از 
است. در حال حاضر، ما تولیدکنندگان 
سازگار  برای  سرامیکی  محصوالت 
شدن با چالش های زیست محیطی 
پیش روی این صنعت، چاره ای جز 
این نداریم که هرچه سریع تر تغییرات 
از  استفاده  چگونگی  در  بنیادینی 

انرژی ایجاد کنیم.
Villeroy & Boch با تولید پایدار، 

محلی،  نقش آفرینان  با  هم افزایی 
مهارت ها و منابع سایت فرانسه، به 
و  اجتماعی  برای مسئولیت  الگویی 
تغییرات زیست محیطی بدل خواهد 

شد.«
تاکنون  که   Eco-Tech Ceram

 Concours جایزه  برنده  بار  سه 
Mondial de l’Innovation شده 

ذخیره  راهکار  یک  عرضه  با  است، 
حرارتی که قادر به ذخیره و بازیابی 
حرارت تلف شده است، نقش قابل 
توجهی در تحوالت مربوط به انرژی و 
محیط زیست  صنعت فرانسه خواهد 

داشت.

Eco-Stock®  سیستم
و حرارت  انرژی  تجدیدپذیر  منابع 
متفاوت  و  متغیر  اتالفی  صنعتی 
هستند. مصرف انرژی به مشخصات 
و  دارد  بستگی  صنعتی  فرآیند 
و  دائما  نیز  فرایندها  این  بهره وری 
به صورت روزافزون توسط الزامات 
تغییرات  و  اقتصادی  رقابت پذیری 

مصرف انرژی محدود می شود.
 Eco-Tech مشکل  این  رفع  برای 
انرژی  ذخیره  سیستم   Ceram

را   Eco-Stock® نام  با  حرارتی 
برای دماهای حداکثر 1000 درجه 
این  است.  کرده  تولید  سانتی گراد 
منابع  انواع  با  می تواند  سیستم 
انرژی کار کند.  مختلف و متناوب 
مدت  کنترل  با   Eco-Stock®

زمان، توان، دما و سرعت، جریان، 
شده  کربن زدایی  الکتریکی  انرژی 
را با هزینه کمتر نسبت به احتراق 
طبیعی،  )گاز  فسیلی  سوخت های 
نفت و غیره( نگهداری و دسته بندی 
کرده و تحویل می دهد. این سیستم 
همگام با الزامات بهره وری صنعتی، 
از انرژی های تجدیدپذیر و بازیافتی 
به بهترین شکل استفاده می کند و 
باعث رشد پایدار و سودآوری بیشتر 
 Eco-Tech می شود.  شرکت ها 
صرفه ترین  به  مقرون   Ceram

انرژی حرارتی کربن زدایی شده را به 
صنایع پر مصرفی )از لحاظ انرژی( 
مانند سرامیک، متالورژی و شیشه 
سازی عرضه می کند و عالوه بر این 
با ایجاد یک راهکار مناسب تامین 
مالی، امکان خریداری این سیستم 
با هزینه صفر را نیز برای شرکت ها 
ایجاد کرده است. روش کار سیستم 
Eco- بسیار ساده و کارآمد است. 

Tech Ceram در مرحله اول برای 

بهره وری  و  انرژی  مصرف  بهبود 
تاسیسات صنعتی موجود، اقدام به 
تنظیم ابزار می کند و در ادامه و با 

در نظر گرفتن خصوصیات سایت، 
تلف  گرمای  بازیابی  اعمال  راهکار 

شده را مورد ارزیابی قرار می دهد.

Valence d’Agen نصب در سایت
در Villeroy & Boch نیز در ابتدا 
و  انرژی  به  نیاز  اتالفی،  گرمای 
پتانسیل بهبود کارآیی ماشین آالت 
قرار  ارزیابی  و  مورد تجزیه و تحلیل 
ارزیابی،  تکمیل  از  پس  گرفتند. 
مؤثرترین   Eco-Tech Ceram

راه کار برای رفع نیاز به انرژی و یا 
کارخانه  در  انرژی  بهره وری  بهبود 
Valence d’Agen را مورد بررسی 

قرار داد. در راه کار پیشنهادی برای 
صرفه جویی در مصرف انرژی تا بهار 
موجود  خشک کن  یازده   ،2023
جدیدتر  و  کارآمدتر  مدل  پنج  با 

جایگزین خواهند شد.
اتالف شده  در مرحله دوم گرمای 
خشک کن ها  در  تونلی  کوره  از 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با 
این کار میزان مصرف و انتشار گاز 
پر مصرف ترین   دی اکسیدکربن در 
بخش نیروگاه به میزان قابل توجهی 
کاهش خواهد یافت. این مجموعه 
بر آن است تا با جلوگیری از انتشار 
1000 تن دی اکسید کربن در سال، 
میزان مصرف انرژی ساالنه خود را 

تا 5.5 گیگاوات ساعت کاهش دهد.
مدیرعامل   Antoine Meffre

اظهار  چنین   Eco-Tech Ceram

داشت: »ما به این همکاری جدید با 
یک برند معتبر و بزرگ در صنعت 
می کنیم  افتخار  بسیار  سرامیک 
در  می توانیم  که  خوشحالیم  و 
عین افزایش سودآوری به گذار در 

  Eco-Stock®نصب یک دستگاه
 Villeroy & Boch توسط 
برای کربن زدایی از یک کارخانه 

در فرانسه
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کربن کمک  کم  انرژی  از  استفاده 
 Villeroy & Boch کنیم. ما در کنار
راه کارهای  ارائه  با  و  بود  خواهیم 
کمک  صرفه،  به  مقرون  و  پایدار 
انرژی  مصرف  در  تا  کرد  خواهیم 
تولید  میزان  و  کنند  جویی  صرفه 
گازهای  سایر  و  کربن  اکسید  دی 
گلخانه ای را به میزان قابل توجهی 

کاهش دهند.«

Eco-Tech Ceram اهداف
و  ژئوپلیتیک  فعلی  شرایط  در 
افزایش قیمت سوخت های فسیلی 
ناشی از آن و همچنین تغییرات آب 
و هوایی، بازیابی گرمای هدر رفته 
در حال تبدیل شدن به الویت اول 

بیش  است. در حال حاضر  صنایع 
در  انرژی مصرف شده  از یک سوم 
صنعت به صورت گرما تلف می شود. 
این مقدار معادل با 2450 میلیون 
تن گاز دی اکسید کربن در سال، در 

سرتاسر جهان است.
است  مصمم   Eco-Tech Ceram

تا با ارائه راهکارهای تخصصی فنی 
و مالی نوآورانه، پایدار و مقرون به 
این حیطه  در  مؤثری  نقش  صرفه 
به  می تواند  کار  این  باشد.  داشته 
حل یکی از بزرگ ترین چالش های 
یعنی  صنعت،  روی  پیش  امروز 
پای  رد  و  انرژی  مصرف  کاهش 
کربن و در عین حال بهبود قابلیت 

رقابت پذیری صنایع منتهی شود.
در حال حاضر این شرکت فرانسوی 
در حال برنامه ریزی برای توسعه در 
تبدیل  هدف  با  و  آینده  سال های 
شدن به رهبر پیشروی اروپایی در 
زمینه استفاده از انرژی کربن زدایی 

بر  عالوه  شرکت  این  است.  شده 
از  جدیدی  بخش های  به  ورود 
تجدیدپذیر،  )انرژی های  بازار 
سیستم های  هیدروژنی،  سوخت 
خنک کننده و تبریدی، نمک زدایی 
 Eco-Tech Ceram از آب دریا( از
راه کارهای  بیشتر  توسعه  برای 
و  نیرو(  به  )گرما  گرما(،  به  )نیرو 
تضمین  و  نیرو(  به  گرما  به  )نیرو 
تولید ثابت انرژی الکتریکی کمک 
الکتریکی  انرژی  گرفت.  خواهد 

قابلیت  تجدیدپذیر  منابع  اضافی 
و  شدن  ذخیره  و  گرما  به  تبدیل 
دارد. را  نیروگاه  توزیع متعاقب در 
موردنیاز  گرمای  که  صورتی  در 
بیش از مقدار گرمای تولید شده از 
می توان  باشد،  تجدیدپذیر  منابع 
با استفاده از یک توربین یا سیکل 
ORC با تبدیل انرژی ذخیره شده 

با  یا  و  محلی  صورت  به  برق  به 
توزیع مجدد در شبکه از این انرژی 

استفاده کرد.

 Axel Jonhnson International

با خریداری بخش اعظم سهام گروه 
خدمات  و  توزیع  بازار  به   Gmm

صنعتی ایتالیا ورود می کند.
 Axel Johnson سوئدی  گروه 
International خرید بخش اعظم 

سهام Gmm Group را نهایی کرد. 
پیشرو  توزیع کننده  یک  گروه  این 
قطعات مکانیکی در صنعت سرامیک 
 Fionaro Modenese است که در
واقع شده  و انجام این معامله امکان 
ورود این غول اسکاندیناوی به بازار 
را  ایتالیا  صنعتی  خدمات  و  توزیع 

فراهم می آورد.
در   1973 سال  در   Gmm گروه 
به  و  شد  تأسیس   Attilo Milani

توزیع کننده  یک  عنوان  به  سرعت 
پیشرو قطعات مکانیکی در صنعت 

سرامیک ایتالیا و جهان شناخته شد.
این  کاری  حوزه  سالیان،  طول  در 
و  اشتیاق  و  شور  دلیل  به  گروه 
دیدگاه روشن نسل دوم خانواده با 
به   Luca Milani و   Silvia رهبری 
خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری 
استراتژی  طریق  از  تخصصی 
تنوع گرایی عمودی گسترش یافت. 
Gmm Group در سال  2016 و 

،Gmm USA خریداری  از   پس 
 Bbm Industrial Maintenanceو

را در Clarksville تنسی افتتاح کرد 
و سپس در سال 2020 و با خرید 
شرکت تخصصی E. Malaguti در 
حوزه بازسازی  قطعات الکترونیکی، 
حوزه کاری خود را گسترش داد. در 
حال حاضر و با داشتن 50 کارمند، 
کسب  انتظار  در   Gmm Group

گردش مالی بیش از 20 میلیون یورو 
در سال است.

با حفظ مالکیت مقدار قابل توجهی 
از سهام اقلیت و طبق شرایط توافقی، 
Luca Milani، همچنان مدیر عامل 

Gmm Group و در راس امور باقی 

خواهد ماند.
بـه  از  »مـا  می دارد:  اظهـار  وی 
 Axel Johnson پیوسـتن  هم 
 Power گـروه  و   International

 Transmission Solutions group

عضویت  زده ایم.  هیجان   بسیار 
به  بین المللی  بزرگ  گروه  یک  در 
تقویت موقعیت ما و امکان ارائه طیف 
خدمات  و  راه کارها  از  وسیع تری 
صنعتی به مشتریان منتهی خواهد 
تسریع  امکان  آن،  بر  عالوه  شد. 
برنامه های رشد تجاری و بین المللی ما 
در بازار جهانی در حال تغییر و توسعه 

را فراهم خواهد آورد.«

به  Gmm Group پیوستن 
 Axel Johnson غول سوئدی

International
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با نصب یک کوره جدید از محصوالت 
در   Sacmi FMA Maestro

Neolith، ظرفیت تولید اسلب های 

این  سانتی متری   3200×1600
پروژه  و  شده  برابر  دو  مجموعه 
آغاز   2021 سال  در  که  توسعه ای 

شده، تکمیل می شود.
Neolith که یکی از تولیدکنندگان 

زینتر  سنگی  بزرگ  سطوح  پیشرو 
است،  جهان  سرتاسر  در  شده 
پروژه صنعتی ای را که از یک سال 
می کرد،  صحبت  آن  درباره  پیش 
این کار ظرفیت تولید  با  تکمیل و 
پرطرفدارترین سایز محصوالت خود 
را که در بیش از 100 کشور جهان 
این  برابر کرد.  دو  فروخته می شود 
برای  اسپانیایی  سرامیک  مجموعه 
دستیابی به اهداف خود کوره جدید 
FMA Maestro محصول Sacmi را 

نصب و راه اندازی کرده است. 
عنوان  به   Sacmi نیز  گذشته  در 
شریک قدیمی فناوری، آسیاب های 
پاششی  خشک کن های  و  مدوالر 
را  بدنه  آماده سازی  بخش  جهت 

بود.  کرده  عرضه  شرکت  این  به 
بخشی  عنوان  به  که  جدید  کوره 
و  پایدار  رشد  بر  شرکت  تمرکز  از 
افزوده  ارزش  با  محصوالتی  تولید 
باال انتخاب شده است از راه کارهای 
کنترلی پیشرفته ای بهره می برد که 
امکان مدیریت دقیق تمام مراحل به 
ویژه فاز کلیدی خنک کردن را فراهم 

می آورد.
 José و،   Neolith گروه  مدیرعامل 
Luis Ramón، بر این اعتقاد است 

موجود  فناوری  بهترین  داشتن  که 
نیازهای  تامین  زیرا  است،  ضروری 
معماران، طراحان و مصرف کنندگان 
بنابراین  می کند.  تضمین  را  نهایی 
اتخاذ فناوری های روز همواره یکی از 
اولویت های ما بوده است، با این کار 
انرژی،  مصرف  بهینه سازی  امکان 
فراهم  شرکت  ثبات  و  پایداری 
می شود. کوره Sacmi بهترین راه کار 

برای نیازهای فعلی ما است.
 228.9 با   FMA 235 جدید  کوره 
متر طول عالوه بر اینکه تمام مزایای 
)درصد  دارد  را   Maestro سری 
باالتر محصوالت درجه یک، مقدار 
پخت  بازمانده های  و  کمتر  مصرف 
نسل جدید  به  نشده کمتر( مجهز 
مشعل های کارآمدتر نیز است. این 
پخت  کنترل  برای  اختصاصا  کوره 

از  اطمینان  و  بزرگ  اسلب های 
مکانیکی  تنش های  بهینه  مدیریت 
بسیار  پخت  فرآیند  انتهای  در  که 

متداول هستند، طراحی شده است.
برای توزیع یکنواخت گرما در کل 
همچنین  و  اسلب  مقطع  و  سطح 
اطمینان از مسطح بودن بی عیب و 
دارای   Maestro نقص محصوالت، 
سریع-آهسته  خنک کننده  یک 
مشعل هایی  همچنین  و  دوتایی 
برای مرکز و دیواره کوره است که 
در زیر صفحات غلتکی و دمنده های 
بر  عالوه  گرفته اند.  قرار  سرامیکی 
)مانند  اختصاصی  کنترل های  این، 
خودکار(  دمنده های  و  دریچه ها 
دستورالعمل های  تنظیم  امکان 
حداکثر  به  دستیابی  برای  ویژه 
و  تکرارپذیری  و  انطباق پذیری 

اطمینان از نشان دادن عکس العمل 
سریع به تغییرات شرایط عملیات را 

فراهم آورده است.
کوره FMA دارای یک سیستم هوا-
گاز مدوله شده نیز است که امکان 
تنطیم مستقل نسبت هوا به گاز را 
کنترل  می کند.  ایجاد  کاربر  برای 
نرخ  همزمان  تنظیم  طریق  از  دما 
نسبت  تنظیم  و  گاز  و  هوا  جریان 
انجام  مکانیکی  صورت  به  دو  این 

می شود. 
تغییر  زمان  در  تنها  نه  یعنی  این 
دمای تنظیم شده بلکه هنگام تغییر 
شرایط بارگذاری نیز نسبت احتراق 
هوا به گاز برای هر گروه از مشعل ها 
باعث  امر  این  می ماند.  باقی  ثابت 
کارایی  و  انطباق پذیری  افزایش 

دستگاه می شود.

تولید خود  Neolith ظرفیت 

را بـا به کارگیری کـوره جدید 
 Sacmi FMA Maestro

دو برابـر خواهـد کرد
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

تولید  ملیتی  چند  شرکت  این 
افزایش  برای  بهداشتی،  ملزومات 
ظرفیت تولید کارخانه خود در فرانسه 
و گسترش اتوماسیون کارخانه چین 

خود، Sacmi را برگزیده  است.
 Sacmi و Duravit همکاری مجدد
دو  این  دیرینه  شراکت  تقویت  به 
این  است.  شده  منجر  مجموعه 
تولید  ملیتی  چند  آلمانی  شرکت 
ملزومات بهداشتی به عنوان بخشی 
گذاری هایی  سرمایه  آخرین  از 
تأسیسات  گسترش  هدف  با  که 
فناوری  داده،  انجام  آلمان  در  خود 
 Sacmi فشار  تحت  ریخته گری 
RoboCasting را در کارخانه خود 

فرانسه   Alsac Bischwillerو،  در 
پس  و  اکنون  است.  گرفته  کار  به 
اخیر  موفقیت آمیز  راه اندازی  از 
آلمان،  هورنبرگ  کارخانجات  در 
به  را   AVI دستگاه  دو   Duravit

واحدهای  هسته  فناوری  عنوان 

ریخته گری نصب و راه اندازی کرده 
است. ویژگی مشخصه این دستگاه ها 
امکان  و  استثنائی  انطباق پذیری 
با  که  است  تغییرات  سریع  اعمال 
استفاده از کنترل خودکار و کنترل 
رباتیک تمامی قطعات قالب تسهیل 

شده است.
این سیستم قادر به مدیریت فرآیند 
تولید قطعات پیچیده WC با حداکثر 
نیاز  و  وقت  اتالف  و حذف  کارایی 
عملیات  است.  دستی  عملیات  به 
قالب گیری پس از ریخته گری و قرار 
پیش خشک کن،  در  قطعات  دادن 
جابه جایی،  بعدی  مرحله  از  قبل 

به وسیله ربات انجام می شود. 
 AVI Concept به کارگیری دستگاه
حداکثر انطباق پذیری با تجهیزاتی 
مانند  اند،  شده  نصب  پیشتر  که 
قالب های عرضه شده برای AVM و 
AVE را نیز تضمین می کند. آخرین 

نمونه این قالب ها در در سال 2009 
در کارخانه فرانسه نصب شده بودند.

پیشرفته  بسیار  و  مدرن  کارخانه 
چین   Chongqing در   Duravit

هم با خریداری یک دستگاه نقلیه 
 Sacmi از   LaserMove LGV

دستگاه  این  است.  شده  داده  ارتقا 
از  هفدهمین نمونه خریداری شده 
زمان تأسیس این کارخانه در سال 

2017 است.
 LaserMove فناوری بسیار کارآمد
با کنترل تماما خودکار جریان تولید 
جابه جایی  از  بهداشتی،  ملزومات 
باعث ساده سازی  ردیابی،  تا  گرفته 
حذف  با  ها   LGV می شود.  فرآیند 
جابه جایی دستی کیفیت محصوالت 
را تضمین می کند و محصوالت در 
ریخته گری  از  مراحل  تمامی  حین 

گرفته تا لعاب کاری و از حمل و نقل 
کامال  صورت  به  ذخیره سازی  تا 
خودکار جا به جا و ذخیره می شوند. 
مزایای  بر  عالوه   LaserMove

ردیابی  سیاست  اتخاذ  با  شده،  یاد 
کلی تولید، امکان نظارت دائمی بر 
شاخص های عملکرد و بهینه سازی 
سفارش و مدیریت تدارکات را برای 

تولیدکنندگان ایجاد می کند.

در  Duravit سـرمایه گذاری 
فرانسـه و چیـن

گروه ABK با عملکرد عالی در بازار 
با 44% رشد درآمد در سال 2021 و 
درآمد 213 میلیون یورو و همچنین 
فروش 126 میلیون یورویی در نیمه 
به سرمایه گذاری  اول سال 2022، 
در بخش محصوالت پیشرفته ادامه 

می  دهد.
پیشرفته  زودی یک خط جدید  به 
فناوری  با  اسلب  اختصاصی  تولید 
در  کارخانه ای  در   Full Vein 3D

از  یکی  که  )مودنا(   Solignano

پیشرفته ترین کارخانجات در منطقه 
سرامیکی ایتالیا است به مرحله تولید 

خواهد رسید. برای کسب اطمینان 
سطح  بهتر  گرافیکی  پیوستگی  از 
با  رگه  تمام  اسلب های  و ضخامت، 
کنترل دیجیتال اختالط  مواد خام با 

رنگ های مختلف تولید می شوند.
سرمایه گذاری 15 میلیون یورویی 
میلیون  از 50  بیش  ادامه  در  اخیر 
 ABK یوروی اختصاص داده شده گروه
در 5 سال گذشته به ساخت دو خط 
تولید مجهز به فناوری های پیشرفته 
سازگار با محیط زیست انجام گرفته 

است.
توسط  که  سرامیکی  گروه  این 
Roberto Fabbri رهبری می شود، 

در پروژه آخر خود نیز مجددا شرکای 
 System یعنـی  پیشین  پیشـرو 

 LB ،)وCoesia Group(و Ceramics

و Sacmi را برگزید.
فرم دهی اسلب ها به وسیله پرس فوق 
انجام   System Ceramics سریع 
سه  دکوراسیون  سیستم  می شود. 
بعدی  سه  گرافیک های  که  بعدی 
را در ضخامت اسلب ایجاد می کند 
محصول  نیز  دارد  نام   Genesis و 
همین شرکت است. اعمال دیجیتال 
پودرهای رنگی خشک شونده پاششی 
در نقاط مختلف از پیش تعیین شده بر 
روی اسلب ها با استفاده از سیستم دید 
تطبیقی Eye-tron با چاپ دیجیتال 
و  می شوند  ترکیب  متمرکز  کامال 
که  می  کنند  تولید  را  محصوالتی 
طبیعی سنگ  یا  و  مرمر  به   بسیار 

شبیه هستند.
ABK برای بخش گرانول رنگی خود 

به همکاری با LB ادامه خواهد داد 
 Easy و با به کار گیری سومین خط
Color Boost در کنار دو دستگاه 

در حال حاضر مشغول  که  دیگری 
را  کارخانه  در خط هستند،  کار  به 

نوسازی خواهد کرد.
 FMA295 کوره جدید 161.7 متری
همچنیـن  و   Maestro نـام  بـا 
توسط  مجمـوعه،  ایـن  خشک کن 
Sacmi ارائه شده اند. تمایز کوره جدید 

با نمونه های مشابه به دلیل استفاده 
از مشعل های خالقانه و تنظیمات و 
کنترل پیشرفته آن است که به مصرف 

پایین تر آن منتهی می شود.

ABK Group فناوری جدید

Solignano را بنیان می نهد
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 Gruppo B&T به   Stone Italia

تولید  برای  کامل  کارخانه  یک 
شده  بازسازی  کوارتزی  اسلب های 
تا  کارخانه  این  است.  داده  سفارش 
 Verona تابستان 2023 به کارخانه

تحویل داده خواهد شد.
و)Formingine،و   Gruppo B&T

از  عمده  سفارش  یک   )Modena

تولیدکننده  که   Stone Italiana

سطوح مبلمان کوارتز بازسازی شده 
است و در ورونا واقع شده است ثبت 
به  مربوط  این سفارش  است.  کرده 
یک کارخانه کامل است و قرار است تا 

تابستان 2023 تحویل داده شود.
Stone Italiana عالوه بر فرآیندهای 

شده،  بازسازی  کوارتز  به  مربوط 

 slabs Cosmolite® تولید  برای 
نیز   B&T پیشرفته  فناوری های  از 
استفاده خواهد کرد. Cosmolite نام 
تجاری کانترهای آشپزخانه ای است 
که با استفاده از فناوری پیشرفته و 
بازیافتی بدون کوارتز  از مواد  کامال 

ساخته شده است.
بازار  به  ورود  برای   Gruppo B&T

خود   B&T Quartz بخش  کوارتز، 
را که از یک فناوری کامال جدید به 
کامال  و  جامع  سرویس  یک  همراه 
راه اندازی  را  می برد  بهره  یک پارچه 
کرد. این مجموعه با افتتاح خط جدید 
می تواند نیاز مشتریان خود به ترندها و 
محصوالت جدید و نوظهور را برطرف 

کند.
سفارش های  اولین   B&T Quartz

خود را مدت کوتاهی پس از راه اندازی 
دریافت کرد. یکی از این سفارشات 

برای  و   Stone taliana به  مربوط 
تمامی  شامل  کارخانه ای  ساخت 
این  است.  فرایندی  فناوری های 
اسلب  دهی  شامل شکل  فناوری ها 
با استفاده از پرس های جدید بدون 
لرزش و بدون پایه و تزئینات جدید 
جهان  سیستم  نخستین  و  است 
خالقانه  طرح های  ایجاد  امکان  با 
و  زیبایی شناسی  نظر  از  نامحدود 
به  اندازه  در  انعطاف پذیری  حداکثر 

خط  یک  همچنین  می آید.  شمار 
تمام کاری که با بخش کالیبراسیون 

بخش پرداخت تکمیل می شود.
نیازهای  مبنای  بر  کارخانه  این 
سفارشی  طور  به   Stone Italiana

 Stone طراحی شد. کارخانه ایتالیایی
بین المللی  بازارهای  در   Italiana

از نظر فنی  ارائه محصوالتی که  به 
زیبایی شناختی  نظر  از  و  پیشرفته 

جذاب هستند، شهرت دارد.

پنل های  مربع  متر   22000 نصب 
فوتوولتائیک مانع از انتشار 1400 تن 

دی  اکسید کربن در سال می شود.
نصب  جدید  فوتوولتائیک  نیروگاه 
 Florim شده روی سقف کارخانه دوم
از   )Bolognaو(  Mordano در 
رسید.  بهره برداری  به  سپتامبر  ماه 
حساس  سطح  مترمربع   22000
به نور با بیشینه توان 4.5 مگاوات 
تن   1400 انتشار  از  مانع  ثانیه  بر 
دی اکسید  کربن در سال می شود. 
گروه  این  اخیر  سرمایه گذاری 
مورد  آخرین  ایتالیایی  سرامیک 
این  که  است  اقداماتی  مجموعه  از 
مجموعه در طول سال ها به عنوان 
پایدارسازی  از سیاست های  بخشی 
و با هدف به حداقل رساندن تاثیرات 
مخرب روی محیط زیست و جامعه 

محلی اتخاذ کرده است.

ریاست   Claudio Lucchese

توضیح  این طور   Florim S.p.A

از  حفاظت  به  ما  »تعهد  می دهد: 
سال  از 14  بیش  از  زیست  محیط 
آغاز شد و در دسامبر 2020  پیش 
ما را به تنها شرکت سرامیکی دارای 
گواهی B Crop در جهان تبدیل کرد. 
راه اندازی این کارخانه جدید در کنار دو 
 Fiorano تأسیسات دیگر موجود در
بزرگی  عطف  نقطه   Modenese

انرژی های  از  استفاده  گسترش  در 
آمده  به شمار  تجدیدپذیر مجموعه 
با 64000 مترمربع پنل، مجموع  و 
ظرفیت نصب شده را به 12,2 مگاوات 
بر ثانیه خواهد رساند. این اقدام گام 
مؤثر دیگری در جهت کاهش انتشار 
گاز دی اکسید کربن در محیط زیست 
 Florim و مطابق با تغییرات اساسنامه
است و به وضوح تعهد این مجموعه به 

ثبات اقلیمی را نشان می دهد.«
با  پیش  سال  ده  از  بیش   Florim

نصب اولین سیستم فتوولتائیک روی 

 Fiorano در  خود  کارخانه  سقف 
را  پاک  انرژی  تولید   Modenese

سال  در  سیستم  دومین  کرد.  آغاز 
2019 نصب شد تا با مجموع 42000 
متر مربع پنل، توان تولیدی را به 7,7 
مگاوات بر ثانیه برساند. نصب سیستم 
جدید در Mordano باعث افزایش 
شرکت  برق  تولید  ظرفیت  بیشتر 
می شود. سیستم جدیدی که به لطف 
فعالیت هم زمان دو ژنراتور می تواند 
در روزهای آفتابی % 100 نیاز کل 

تأسیسات ایتالیا را تأمین کند.

عالوه بر این، Florim از سال 2021 
باقیمانده نیاز برق خود را منحصرا 
می کند  تأمین  تأمین کنندگانی  از 
با  تجدیدپذیر  منابع  از  تولید  که 
می کنند.  تضمین  را  مبدا  ضمانت 
موارد فوق در کنار چیدمان جدید 
کارخانه این مجموعه را قادر ساخت 
تا بین سال های 2012 تا 2021 از 
دی اکسید  تن   111042 انتشار 
کربن جلوگیری کند. قرار است این 
در  جدید  سرمایه گذاری  با  مقدار 

Mordano افزایش پیدا کند.

Stone Italiana ثبت سفارش
Gruppo B&T در

راه اندازی سیستم فتوولتائیک
Mordano جدید در

world newsworld news
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RAK Ceramics focuses on 
growth strategies

تمرکـزRAK Ceramicsبـر
اسـتراتژیهایرشــد

 Following a remarkable first half 2022 performance, RAK Ceramics is now embarking on an ambitious business strategy. Al-
ready one of the world’s largest manufacturers of tiles, sanitaryware and tableware, the Ras-Al-Khaimah-based multinational 
aims to estab-lish itself as the leading global provider of ceramics lifestyle solutions by pursuing new initiatives and invest-
ments and by leveraging its existing assets: a globally recognised brand, a wide product range and an ability to produce pre-
mium quality products at a value price point. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

 RAK ،2022 به دنبال عملکرد قابل توجه در نیمه اول سال
Ceramics اکنون استراتژی تجاری بلندپروازانه ای را آغاز کرده 

است. این شرکت چندملیتی مستقر در رأس الخیمه که در حال 
حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی، چینی بهداشتی 
و مظروف در جهان است، قصد دارد با دنبال کردن ابتکارات 
و سرمایه گذاری های جدید و با استفاده از دارایی های موجود 
و با تکیه بر نام تجاری شناخته شده در سطح جهانی، طیف 
گسترده ای از محصوالت و توانایی تولید محصوالت با کیفیت 

برتر و قیمت رقابتی تر، خود را به عنوان ارائه دهنده پیشرو در حوزه سرامیک 
درجهان معرفی کند.

امارات متحده عربی، هند،  با 24 واحد مستقر در  این گروه 
میلیون  تولید ساالنه 118  دارای ظرفیت  اروپا،  و  بنگالدش 
مترمربع کاشی و سرامیک کف و دیوار، کاشی چینی و اسلب 
میلیون قطعه  و 24  بهداشتی  لوازم  میلیون قطعه  بزرگ، 5 
ظروف چینی است. RAK Ceramics از طریق شبکه مراکز 
عملیاتی خود در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا، آمریکای 
شمالی و جنوبی و استرالیا به مشتریان در بیش از 150 کشور 
این  بهداشتی  چینی  مجموعه  می دهد.  ارائه  خدمات  جهان 
شرکت با شیرآالت و یراق آالت و لوازم جانبی با هدف ارائه راه حل های کامل 
و یکپارچه تکمیل می شود.در راستای تحقق این هدف، خرید برند KLUDI در 

Abdallah MassaadAbdallah Massaad
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31 مه از گروه آلمانی KLUDI، تولیدکننده شیرآالت و اتصاالت پیشرفته بود 
که به RAK Ceramics کمک می کند تا حضور خود را در اروپا تقویت کند.

پروژه های توسعه گرین فیلد
در کنار سرمایه گذاری در آلمان و افزایش اخیر سهام RAK Ceramics در 
RAK Porcelain )اکنون 91 درصد(، این گروه در حال برنامه ریزی پروژه های 

توسعه جدیدی در بنگالدش و عربستان 
سعودی در سال های آینده است.

حال  در  بنگالدش   RAK Ceramics

با  جدید  کاشی  کارخانه  یک  ساخت 
مترمربع  میلیون   4.8 تولید  ظرفیت 
است  قرار  که  است  سال  در  کاشی 
کند،  کار  به  شروع   2025 مارس  تا 
با  شیرآالت  تولید  خط  همچنین  و 
مترمربع  هزار   400 تولید  ظرفیت 
بهره  به   2024 ژوئن  در  که  سال  در 
کل  می رود  انتظار  می رسد.  برداری 
میلیون   100 از  بیش  سرمایه گذاری 
یورو باشد. در عربستان سعودی، پس از 
 Jubail & Yanbu امضای توافقنامه با
ینبع،  شهر  در  زمین  تخصیص  برای 
RAK Ceramics در حال حاضر روی 

پروژه ساخت کارخانه جدید کاشی کار می کند.

عملکرد قوی با وجود شرایط فعلی
رضایت عمومی از نتایج مثبت به دست آمده در ستاد رأس الخیمه در نیمه 
اول سال جاری موجب شد تا پروژه های جدیدتر نیز فرصت راه اندازی بیابند 
که این امر نشان دهنده استحکام گروه است. پس از ثبت رشد 20.8 درصدی 
میلیارد   2.9 به  مالی  گردش  میزان 
در  یورو(  میلیون   700 )حدود  درهم 
روند   RAK Ceramics  ،2020 سال 
مثبت را در نیمه اول 2022 با افزایش 
نیمه  به  نسبت  بیشتر  20.1 درصدی 
مالی  گردش  کرد.  حفظ   2021 اول 
میلیارد   1.71( یورو  میلیون   443 از 
درهم( فراتر رفت. نیمه اول 2022، با 
رشد فروش در تمام بخش های اصلی 
همراه بود. در همین دوره، کل حاشیه 
سود ناخالص به 37.8 درصد افزایش 
یافت وشاخص EBITDA )درآمد قبل 
با 14.8  از بهره، مالیات و استهالک( 
درصد رشد به 76.3 میلیون یورو )294 
میلیون درهم(، معادل 17.2 درصد از 
کل گردش مالی رسید. در این محیط 
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تنها  نه   RAK Ceramics برانگیز،  چالش 
قادر به مقاومت در برابر فراز و نشیب های 
رشد  رکورد  توانست  بلکه  بود  بازار  فعلی 
جدیدی ایجاد کند و سود قابل مالحظه ای 
رقم بزند. صرف نظر از تأثیر عوارض گمرکی 
در عربستان سعودی، افزایش تورم، افزایش 
قیمت انرژی و افزایش هزینه های حمل و 
نقل از جمله چالش های کلیدی کسب وکار 

در نیمه اول سال 2022 بودند.
هر سه حوزه اصلی تجاری به افزایش فروش 

کمک کردند.
درآمد بخش کاشی با افزایش سالیانه 11.9 
درصد به 1.1 میلیارد درهم در نیمه اول 
سال 2022 )تقریباً 285.4 میلیون یورو( 

رسید که ناشی از افزایش حجم و قیمت فروش در همه بازارها بود. درآمد 
لوازم بهداشتی در نیمه اول سال 2022 با 10.3 درصد رشد به 301.2 میلیون 
درهم )تقریباً 78.2 میلیون یورو( رسید که ناشی از رشد در همه بازارها به جز 
عربستان سعودی بود.  به دنبال بازگشت بازار پس از همه گیری کرونا، درآمد 
در بخش چینی مظروف با 70.3 درصد افزایش ساالنه به 164.9 میلیون درهم 

)حدود 42.8 میلیون یورو( در نیمه اول 2022 رسید. 
بخش کاشی و لوازم بهداشتی شاهد رشد دو رقمی در بازارهای مختلف در سه 
ماهه دوم سال 2022 بود. در امارات متحده عربی، گردش مالی 24.5 درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال 2021 افزایش یافت که ناشی از شرایط مطلوب تر، 
قیمت های فروش باالتر و افزایش حضور برند در بازارهای کوچک تر و رشد 
 RAK Ceramics تقاضای ساخت و ساز و بازار  امالک و مستغالت بود. موقعیت

با تمرکز  در عربستان سعودی )25.6+ %( 
این شرکت بر تأمین امنیت پروژه های بسیار 
تقویت  فروشی  خرده  توسعه  و  سودآور 
 RAK خاورمیانه  کشورهای  سایر  در  شد. 
برندسازی و توسعه  افزایش  با   Ceramics

شبکه توزیع رشد 27 درصدی را رقم زد. 
در هند )55.4+ %( و بنگالدش )11.3+ %( 
که  باالتری  انرژی  هزینه های  علیرغم  نیز 
بر قیمت نهایی عملیات تولید محلی تأثیر 
می گذارد، عملکرد خوبی داشتند. فروش در 
اروپا )1.8+ %( به دلیل تقویت موقعیت برند 
در سراسر منطقه، با وجود هزینه های حمل و 
نقل باالتر و وضعیت اقتصادی چالش برانگیز، 

حفظ شد.
عبداهلل مسعد، مدیرعامل شرکت RAK Ceramics گفت: »علیرغم چالش های 
اقتصادی بی سابقه و افزایش نوسانات جهانی، RAK Ceramics در سه ماهه 
دوم سال 2022 توانست عملکرد فوق العاده ای را رقم بزند که توسط ابتکارات 
استراتژیک و عملیاتی کلیدی پشتیبانی می شد. ما درک برند و تجربه مشتری 
را تقویت کردیم، خرده فروشی را تقویت کردیم، کارایی تولید را بیشتر کردیم 
و استفاده از ظرفیت را افزایش دادیم. ما در بهینه سازی عملیات لجستیک 
تا  کردیم  تالش  بسیار  موجودی  کنترل  و  تأمین  زنجیره  بهتر  مدیریت  با 
چالش های فزاینده را کاهش دهیم و همچنان بر اهداف خود برای دستیابی 
به رشد پایدار و مستمر در مقیاس و سود متمرکز هستیم. ما بیش از همه 
بر حفظ سهم بازار، موقعیت یابی برند، تمایز محصول، سرمایه گذاری پایدار و 
تحول دیجیتال متمرکز هستیم.«                  ×

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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VitrA Tiles focuses on large sizes

تمرکزVitrAبرکاشیهاییباابعادبـزرگ!

On 13 May, VitrA Tiles officially opened its new plant for the production of large-format porcelain tiles in Bozüyük, Turkey. 
While accelerating its growth in the European market, the investment will also make a major contribution to the Eczacıbaşı 
Group’s sus-tainability efforts by reducing energy consumption and wastage. The opening ceremony was attended by prom-
inent figures includ-ing the Minister of Industry and Technology Mustafa Varank, the Minister of Energy and Natural Resourc-
es Fatih Dönmez, Eczacıbaşı Holding’s Chairperson Bülent Eczacıbaşı and Vice Chairperson Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı 
Group’s CEO Atalay Gümrah, and VitrA Tiles CEO Hasan Pehlivan.

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

در 13ام ماه مه سال VitrA Tiles ،2022 کارخانه جدید تولید کاشی های 
چینی با فرمت بزرگ در Bozüyük، ترکیه را به طور رسمی افتتاح کرد. این 
سرمایه گذاری ضمن تسریع رشد این نام تجاری در بازار اروپا، با مزایایی از 

جمله کاهش مصرف انرژی و کاهش 
اتالف انرژی، سهم عمده ای در تالش 
برای توسعه انرژی های پایدار در گروه 

Eczacıbaşı خواهد داشت. 

چهــره های  افتتــاحیه  مراسـم  در 
وارانک،  مصطفی  جمله  از  سرشناس 
وزیر صنعت و فناوری، فاتح دونمز وزیر 
انرژی و منابع طبیعی، رئیس هلدینگ 
 Bulent Eczacıbaşı Eczacıbaşıو، 

Faruk Eczacıbaşıو،  رئیس  نایب  و 
حضور   Eczacımbashı ،Viktoria

داشتند.
استانداردهای   با  مطابق  جدید  خط 
Industry 4.0 است و ظرفیت تولید 

با فرمت بزرگ را به 3.5  کاشی های 
افزایش  سال  در  مترمربع  میلیون 
می دهد که عمدتاً جهت صادرات مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 

را  سالگرد خود  Eczacıbaşı هشتادمین  هلدینگ  که  سالی  در  پروژه  این 
جشن می گیرد به پایان رسید، مایه غرور و افتخار برای مدیریت این مجموعه، 
Bülent Eczacıbaşı است، وی با تأکید بر این که، این تنها سرمایه گذاری 

اذعان  بود،  نخواهد   2022 سال  در 
سرمایه  یورو  میلیون   25.5« داشت: 
بهبود  و  نوسازی  به  را  مازاد  گذاری 
کارایی خطوط VitrA Tiles اختصاص 
سـرمایه گذاری  زودی  بـه  و  دادیم 
 Bozüyük در  عملیات  پنجمین  در 
بهداشتی  لوازم  تولید  بر  تمرکز  با 
کـرد.  خواهیم  نهایی  را  سـرامیکی 
برنامه  یک  از  بخشی  عملیات  این 
که  است  گسترده تر  سـرمایه گذاری 
را  ترکیه  گروه  تجاری  خطوط  تمام 
از  جاری  سال  در  و  می دهد  پوشش 
250 میلیون یورو فراتر خواهد رفت.« 
»گروه  افزود:   Bulent Eczacıbaşı

گذشته  سـال   80 در   Eczacıbaşı

و  کیفیت  با  مدرن،  زندگی  پرچمدار 
سالم بوده است و نقش مهمی در روند 
صنعتی شدن ترکیه ایفا کرده است.« 
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ما دامنه برندهای خود را فراتر از مرزهای ترکیه گسترش داده ایم تا به یک 
مهره بین المللی با 12000 کارمند  در سه قاره تبدیل شویم. امروزه 46 شرکت 
و 39 کارخانه تولیدی ما در بیش از 120 بازار بین المللی فعال هستند. با افتخار 

صادرات  کل  از  درصد   50 از  بیش 
کشورمان  سرامیکی  بهداشتی  لوازم 
و  داده ایم  اختصـاص  خـود  بـه  را 
صادرکننده پیشرو کاشی و سرامیک 
راه اندازی  هستیم.  اروپا  اتحادیه  به 
کارخانه کاشی های VitrA ظرفیت ما 

را بیش از پیش افزایش می دهد.«
کل  از  درصد   80 از  بیش  صادرات 
تشـکیل  را   VitrA Tiles فـروش 
می دهد. این شرکت محصوالت خود 
را در 75 کشور در سراسر جهان به 
برترین  آلمان  که  می رساند  فروش 

بازار صادراتی آن است.
 

ظرفیت، کیفیت و پایداری بیشتر
در  تولیـد  ظرفیت  جدیـد  کارخانه 
سایت Bozüyük را از 22 به 25.5 
 VitrA میلیون مترمربع و ظرفیت کل

Tiles را از جمله تولید در آلمان و روسیه را به 30 میلیون متر مربع افزایش 

می دهد. کارخانه جدید 83 شغل جدید ایجاد کرده است و تعداد کل کارکنان 
سایت Bozüyük را به 1080 نفر افزایش داده است.

خط جدید همچنین پتانسیل طراحی 
که  می دهد،  افزایش  را  شرکت  این 
و   VitrA برندهای  با  حاضر  حال  در 
بخش های  در   Villeroy & Boch

پرمیوم و لوکس موقعیت خوبی دارد. 
 VitrA Tiles حسن پهلوان، مدیرعامل
اظهار داشت: »با این کارخانه جدید، 
ما در حال گسترش در تولید کاشی  
با فرمت بزرگ هستیم، دسته ای که 
در  ما  هدف  بازارهای  در  سرعت  به 
اروپا در حال رشد است. ما همچنین 
ایجاد  برای  دیجیتال  فناوری های  از 
بـا  محصــوالت بصــری چشمگیـر 
جلوه های سنگ مرمر و سنگ بسیار 

واقعی استفاده خواهیم کرد.«
پتـانسیل  همچنین  جدیـد  خط 
فوق العاده ای از نظر هوش مصنوعی 
می دهد.  ارائـه  انـرژی  بهره وری  و 
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مصرف انرژی آن 15 درصد کمتر از 
موجود   VitrA Tiles تولید  خطوط 
است، در حالی که فناوری های مدرن 
هوش مصنوعی )حسگرهای دیجیتال، 
الگوریتم ها و غیره( اجازه می دهند تا 
از جریان داده برای به حداقل رساندن 
تولید  نقص  دارای  محصوالت  تعداد 

استفاده شود. 
پهلوان گفت: این امر ما را قادر ساخته 
ضایعات  متوسط  سطح  که  است 
تولیدی را از 8 درصد به 3.5 درصد 
کاهش دهیم و همچنان به کار خود 
ادامه  نیز  بیشتر  کاهش  جهت  در 
که  است  ایـن  ما  »برنامـه  می دهیم. 
و  کاربردی  برنامه های  از  استفاده 
استانداردهای صنعت 4.0 را به تمام 

خطوط تولید خود گسترش دهیم.«
عالوه بر راه اندازی کارخانه تولید جدید، VitrA Tiles در بهبود بیشتر کارایی 

سرمایه گذاری  نیز   Bozüyük سایت 
راستای  در  شرکت  این  است.  کرده 
اهداف پایداری خود، بهره وری انرژی 
کوره های موجود خود را تا 4 درصد 
بهبود بخشیده و آماده است تا دو کوره 
اول نصب شده در سایت را با فناوری 

کارآمدتر جایگزین کند.
کربن  کاهش  هدف  با   VitrA Tiles 
خود، پنل های خورشیدی را تا پاییز 
نصب  جدید  کارخانه  سقف  روی  بر 
آن  به  را  امکان  این  که  کرد  خواهد 
می دهد تا 7 درصد انرژی مصرفی خود 
را به انرژی سبز تبدیل کند. این شرکت 
از  دوگانه  ستاره  گواهینامه  دارای 
مؤسسه استاندارد ترکیه است و اولین 
که  است  ترکیه  کاشی  تولیدکننده 
برچسب زیست محیطی اتحادیه اروپا 
را دریافت کرد.                    ×

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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The world’s top ceramic tile manufacturers

برترینتولیدکنندگانکاشیوسرامیکدرجهان

In addition to global tile production and consumption figures, Ceramic World Review in collaboration with MECS is publish-
ing key data on the sector’s leading groups and companies, ranked by last year’s output volumes and updated to 31/12/2021. 

Luca Baraldi - MECS (l.baraldi@mecs.org)

عالوه بر گزارش تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک که در شماره گذشته 
گزیده دنیای سرامیک ارائه شده ، این مجموعه با همکاری MECS داده های 
کلیدی گروه ها و شرکت های پیشرو در این بخش را منتشر می کند که بر اساس 
حجم تولید سال گذشته رتبه بندی شده و تا 2021/12/31 به روزرسانی شده 

است.
برای درک صحیح رتبه بندی، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

• ارقام عمدتاً مستقیماً توسط خود شرکت ها ارائه شده است، جدای از تعداد 
کمی از موارد که از منابع عمومی به دست آمده یا برآورد شده است.

• همراه با داده های مربوط به ظرفیت نصب شده و تولید واقعی، ما همچنین 
گروه ها  این  که  آنجایی  از  می کنیم.  گزارش  وجود  صورت  در  را  درآمد 
گروه های بزرگی هستند که در بسیاری از موارد فعالیت هایشان در چندین 
بخش صنعتی گسترش می یابد، ما هم درآمدهای تولید شده صرفاً در بخش 
کاشی و سرامیک و هم درآمدهای تلفیقی گروه را نشان می دهیم. ارقام 
درآمد توسط شرکت ها مستقیماً به یورو یا به ارز محلی ارائه شده و به نرخ 

مبادله ای در تاریخ 2021/12/31 تبدیل شده است.
توسط  شده  تولید  حجم  مورد  در  موجود  داده های  کمبود  به  توجه  با 
جمله  از  می گیرند،  قرار  رتبه بندی  در  مطمئناً  که  بزرگ  گروه  چندین 
رتبه بندی  این  )مصر(   Cleopatra و  )ایتالیا(   Concorde گروه 
 ،)Keda Africa Group(و  Twyford دیگر،  آفریقایی  گروه  نیست.  جامع 
غنا،  کنیا،  در  واقع  خود  تولیدی  واحد   5 در  مترمربع  میلیون   90 حدود 
وجود  نیز  چینی  گروه  چندین  می کند.  تولید  زامبیا  و  سنگال  تانزانیا، 
است،  دسترس  در  شده  نصب  ظرفیت  به  مربوط  ارقام  تنها  زیرا  ندارد 
)New Pearlو، چینی  برتر  تولیدکنندگان  که  داشت  توجه  باید   اگرچه 

Wonderfulو، Huashuoو، Hongyuو، Dongpengو، Quanyeو، Monalisaو، 

Haosheng و Shuncheng، به ترتیب( همه ظرفیت تولید ساالنه بیش از 

100 میلیون متر مربع دارد.
* * * 

بهبود تولید جهانی که در سال 2021 اتفاق افتاد نیز در ارقام گروه های فردی 
در رتبه بندی 25 تولیدکننده برتر منعکس شده است. همان طور که در گزارش 

قبلی ما در سال قبل پیش بینی شده بود، این روند به طور گسترده در میان 
بازگشت کلی به حجم تولید قبل از همه گیری، سرمایه گذاری های متعدد در 
افزایش ظرفیت و مجموعه ای از خریدهای عمده انجام شده توسط چندین 

گروه بزرگ پیش بینی می شد.
صنایع MOHAWK همچنان در صدر رتبه بندی باقی مانده است و به نظر 
می رسد در سال 2022 پس از خرید شرکت مکزیکی Vitromex که در 3 

ژوئن 2022 نهایی شد، جایگاه ممتاز خود را حفظ کند. 
گروه Lamosa با تولید تقریبا 200 میلیون مترمربع در سال 2021، افزایش 
33 درصدی نسبت به سال 2020 به لطف بهبود تولید پس از همه گیری و به 
دست آوردن بخش از کاشی Roca در آگوست 2021، متشکل از دو کارخانه 
برزیلی )Incepa( و تأسیسات اسپانیایی )Belcaire(, رتبه خود را در جایگاه 

دوم تثبیت کرده است.
در جایگاه سوم، شرکت چندملیتی تایلندی SCG Ceramics قرار دارد، البته 
با حجم تولیدی که در سطح 2020 هنوز به مقدار 139 میلیون متر مربع ثابت 
مانده است. PAMESA در سال 2021 پس از بخشی از سرمایه گذاری های 
بزرگ کارخانه ای که در طول سال انجام شد و خرید Azuliber در سپتامبر 
2021 با ظرفیت تولید و تولید 101 میلیون مترمربع )23+ %( به رتبه چهارم 
نیز درآمد بخش  اسپانیایی 125 میلیون مترمربع  رسید. فروش کل گروه 
کاشی آن را به 881.7 میلیون یورو رساند )افزایش 43 درصدی نسبت به سال 

.)2020
با نگاهی به رتبه بندی، شرکت های متعدد درمی یابیم که آنها ظرفیت ها و 

خروجی های خود را در سال گذشته به همان میزان افزایش داده اند: 
 Ceramica Carmelo Fior بیش از 11 میلیون متر مربع )15+ %( افزایش 
میلیون   12.5 افزایش  با   Kajaria Ceramics که  حالی  در  است،  داشته 
مترمربع به خروجی و ظرفیت تولید، رشد 18 درصدی از لحاظ گردش مالی 

را رقم زد. 
گروه STN یازده میلیون مترمربع رشد در ظرفیت و تولید و 26 درصد افزایش 
درآمد را گزارش کرد، در حالی که Arwana و Saudi Ceramics شاهد 
افزایش 7-6 میلیون مترمربعی بودند. از سوی دیگر Elizabeth ظرفیت خود 
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را 5 میلیون مترمربع و حجم خروجی خود را 11 میلیون مترمربع )33+ %( 
افزایش داد. به طور کلی، تمام 25 شرکت برتر دیگر با حفظ همان سطوح 

ظرفیت، به حجم تولید قبل از Covid بازگشتند.
در نیمه پایین رتبه بندی، VICTORIA PLC به دنبال خریدهای انجام شده 
بین آوریل و نوامبر Colli( 2021و، Santa Maria و Graniser( تولید خود را 

افزایش داد و همچنین رشد درآمد خوبی )31.6+ % فقط در بخش سرامیک( را 
گزارش کرد.

در نهایت، گروه Halcon پس از افزایش ظرفیت تولید خود از 32 به 50 
میلیون مترمربع در سال 2021 به دلیل خرید سیکوگرس و توسعه خطوط 
تولید، وارد 25 شرکت برتر شد.                 ×

تحت قانون مالکیت انتشارات Tile Edizioni srl - تمامی حقوق محفوظ است.

نام تجاری اصلی / شرکت ها
واحدهای تولیدی / 
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مترمربع(

گروه / شرکت
+

کشور

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

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

روسیه

11,201 میلیون دالر
)سرامیک، کفپوش، 

لمینیت، چوب، سنگ، 
)LVT

 3,920
میلیون دالر نامشخص 250.0 250

)تخمینی(
MOHAWK INDUSTRIES, 
INC.

USA
1

Lamosa, Porcelanite, Firenze, 
San Lorenzo, Cordillera, 
Scop, Princesa, Mallorca, 
Lamosa USA, Euroceramica, 
Gala, Roca, Incepa

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

1 در اسپانیا

1،166.8 
)کاشی، چسب( 632.4 47% 213.5 197.1 GRUPO LAMOSA

MEXICO 2

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

17 در تایلند، 7 در 
ویتنام، 1 در اندونزی، 1 

در فیلیپین
663.0

)کاشی، چینی بهداشتی( 536.0 14% 187.0 139.0 SCG CERAMICS
THAILAND 3

Pamesa, TAU, Geotiles, 
Prissmacer, Ecoceramic, Navarti 8 در اسپانیا

1،220.6
)کاشی، چینی 
بهداشتی، انرژی(

881.0 68% 101.0 101.0 GRUPO PAMESA
SPAIN 4

RAK Ceramics, Elegance
12 در امارات متحده 
عربی، 1 در بنگالدش، 

1 در هند

685.0 
)کاشی، چینی 

بهداشتی، مظروف(
467.0 60% 118.0 99.0 RAK CERAMICS

UAE 5

Cecafi, Pisoforte, Fioranno, 
Idealle, Arielle 5 در برزیل نامشخص نامشخص 23% 98.4 97.2

CERAMICA CARMELO 
FIOR

BRAZIL
6

Kajaria 10 در هند 451.0 
)کاشی، چینی بهداشتی( 417.0 2% 82.8 91.0

)فروش(
KAJARIA CERAMICS 2

INDIA 7

STN, Alaplana, Keratile, 
Tesany, Vitacer, KTL 3 در اسپانیا 453.2 453.0 76% 92.0 89.8 STN GROUP

SPAIN 8

Arwana, ARNA 5 در اندونزی 158.4 158.4 1% 71.7 69.1 ARWANA CITRAMULIA 
INDONESIA 9
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گروه / شرکت
+

کشور

Cedasa, Majopar, Vistabella, 
Lorenza 1 در برزیل نامشخص نامشخص 5% 70.0 67.7 GRUPO CEDASA

BRAZIL 10

Incefra, Incenor, Tecnogres, 
In Out, HD-Max 3 در برزیل 189.4 189.4 9% 79.0 65.4 GRUPO FRAGNANI

BRAZIL 11

Cersanit, Opoczno 2 در لهستان، 2 در 
روسیه، 1 در اوکراین

524.0 
)کاشی، چینی بهداشتی( 287.1 67% 66.7 63.1 CERSANIT SA

POLAND 12

Saudi Ceramics 6 در عربستان سعودی 400.0 
)کاشی، چینی بهداشتی( 240.0 10% 70.0 60.0 SAUDI CERAMICS

SAUDI ARABIA 13

Johnson, Marbonite, Endura, 
Porselano 11 در هند 271.0 

)کاشی، چینی بهداشتی( 242.0 10% 59.8 60 
)فروش(

H&R JOHNSON 
(INDIA) 2

INDIA
14

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

3 در تایلند 240.0 240.0 4% 84.0 58.0 DYNASTY CERAMIC
THAILAND 15

Somany 10 در هند 247.8 
)کاشی، چینی بهداشتی( 221.0 4-5% 63.4 57.9 

)فروش(
SOMANY CERAMICS 2

INDIA 16

Keraben, Saloni, Ibero-
Casainfinita, Serra, Ascot, 
Dom, Mac3, Keradom, 
Ceramiche Colli, Capri-Santa 
Maria, Graniser

4 در اسپانیا، 6 در 
ایتالیا، 1 در ترکیه

1,214.6
)GBP 1,019.8 mln(
)سرامیک، کفپوش، 

)LVT

442.6
)GBP 
371.6 
mln(

نامشخص 70.0 57.0 
)تخمینی(

VICTORIA PLC 2
GREAT BRITAIN 17

Canakkale Seramik, 
Kalebodur, Edilcuoghi, 
Edilgres

20 در ترکیه
173.6 

)کاشی، ملزومات حمام 
و سایر(

138.5 57% 64.5 54.9 KALE GROUP
TURKEY 18

Rako, Cesarom, LB-Ceramics, 
Zalakeramia

5 در جمهوری چک، 
2 در مجارستان، 1 در 

رومانی، 1 در روسیه
نامشخص نامشخص نامشخص 50.2 50.1 LASSELSBERGER GROUP

AUSTRIA 19

Samca, Vitro, Pegasus, 
Gryphon, Centaurus

5 در آفریقای جنوبی، 
1 در استرالیا

239.4 
)کاشی، چینی بهداشتی( 193.4 18% 45.2 45.2 CERAMIC INDUSTRIES

SOUTH AFRICA 20

Interceramic 5 در مکزیک، 1 در 
آمریکا

516.0 
)کاشی، چینی 
بهداشتی و سایر(

372.0 26% 48.0 44.0 INTERCERAMIC
MEXICO 21

Viglacera, Eurotile, United 
Tiles 7 در ویتنام، 1 در کوبا 181.0 

)کاشی، چینی بهداشتی( 130.0 20% 45.0 43.0 VIGLACERA
VIETNAM 22

Elizabeth 5 در برزیل 197.5 197.5 6% 56.2 42.8 ELIZABETH
BRAZIL 23

Portobello, Pointer 2 در برزیل 299.0 299.0 نامشخص 46.0
)تخمینی(

40-42 
)تخمینی(

PORTOBELLO (PGB)
BRAZIL 22

Halcon, Cicogres, Emotion 6 در اسپانیا 200.0
)تقریبی(

200.0
)تقریبی( 75% 50.0 41.0 GRUPO HALCON

SPAIN 25

1) Values in Euro were provided directed by companies or converted with currency value on 31/12/2021
2) Figures refer to FY ended in March 2022 

تحت قانون مالکیت انتشارات Tile Edizioni srl - تمامی حقوق محفوظ است.
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The interior design software 
that can satisfy all designers’ needs.

maticad.com

The inter ior  design software for  your  
evolved showroom

TECHNICAL SUPPORT

TRAINING COURSES

PHOTOREALISTIC RENDERING 
AND PANORAMIC IMAGES

WIDE LIBRARY OF COVERINGS 
AND FURNITURE

ARTA CERAMIC PARS Co. exclusive agent in IRAN
Unit 8, No. 11, Bahrami St., Africa Bvld., Tehran, Iran
Tel. +98 21 8877 5803        Fax. +98 21 8819 4408

www.domus3d.ir
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“The advanced ceramic plant” 
takes centre stage at Tecna 2022

در  مجموعه  این  شرکت  درباره   Sacmi ریاست   ،Paolo Mongardi

داشت:  اظهار   Remini بین المللی  نمایشگاه های  دوره  بیست و هفتمین 
»Tecna 2022 مکانی برای مالقات  رودر روی مجدد با مشتریان و گفتگو 
درباره پروژه های جدید و جاه طلبانه تر است«. تمرکز اصلی نسخه جدید 
نمایشگاه بر فرصت های ناشی از گذار به سمت دیجیتالی شدن و الزامات 
زیست محیطی خواهد بود. این اهداف بلندپروازانه،  Sacmi را بر آن داشته 

کارخانه، عرضه کننده  و مهندسی  فنی  از چشم انداز  به عنوان بخشی  تا 
راه کارهایی باشد که حتی در مقایسه با بهترین شیوه های فعلی موجود در 
بازار هم بی سابقه هستند. دستیابی به حداکثر بهره وری و انطباق پذیری 
همچنان اصلی ترین اهداف این مجموعه هستند. این اهداف با در نظر داشتن 
رویکرد جدید کارخانه که مبتنی بر تولید پایدار زیست محیطی و اجتماعی 

و بدون آسیب رساندن به کیفیت و زیبائی شناسی است، دنبال خواهند شد.

»کارخانهپیشـرفتهسـرامیک«مرکـزتوجهات
درTecna 2022رابـهخـودجلـبکرد

“Tecna 2022 is the place to meet customers face-to-face again and to discuss new and more ambitious projects,” said Sac-
mi’s chairman Paolo Mongardi when commenting on his company’s participation in the 27th edition of the international ex-
hibition in Rimini. 
This edition of the show will focus on the opportunities offered by the ecological and digital transition, two ambitious goals 
for which Sacmi aims to develop unprecedented solutions even compared to current market best practices as part of its 
technological and plant-engineering vision. Maximum productivity and versatility continue to be the main objectives, but 
with a new approach to the factory that focuses on the environmental and social sustainability of production without com-
promising on quality or aesthetics.

Sacmi Group (Imola, Italy)
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رشد تقاضای جهانی برای محصوالت سرامیکی
فروش  رکورد  کاشی،  صنعت  در  گذشته  سال  سرمایه گذاری  افزایش 
فروش  در  رشد   %  99( آورد  ارمغان  به   Sacmi برای  را  بی سابقه ای 
ماشین آالت(. Matteo Federici مدیرکل واحد بخش تجاری کاشی در 
Sacmi چنین توضیح می دهد: »با وجود چالش های جدید در دسترسی 

برای  بازار  تقاضای  انرژی،  حامل-های  هزینه   افزایش  و  خام  مواد  به 
محصوالت سرامیکی همچنان زیاد است«. 

به همین دلیل است که اکنون باید بیش از هر زمان دیگری بر دو محرک 
»پایداری« و »دیجیتال سازی« که قابلیت بازگرداندن رقابت پذیری به این 

بخش را دارند و در واقع دو روی یک سکه هستند تمرکز کنیم.
فرآینـد  از  بخش هایی  عرضـه کننده  »ما  می دهـد:  ادامـه   Federici

دیجیتال سازی در Tecna 2022 خواهیم بود که در درجه اول به کنترل 
فرآیند و یکپارچه سازی کارخانه مربوط هستند. Sacmi در این دو حوزه 
و خصوصا در توسعه محصوالت جدید و عرضه به بازار طیف وسیعی از 
نوآوری ها را ارائه خواهد کرد. استفاده از سوخت های جایگزین، بازیافت 
انرژی، کاهش ضایعات و مدیریت بهینه فرآیند به عنوان اجزای مختلف 
اقتصاد دایره ای از دیگر موضوعات مهم در کارخانه تولیدات محصوالت 
سرامیکی هستند و بنا به گفته های Federici »برای فعالیت ارگانیک و 
افزایش هم افزائی و در همراهی با معماری مسلط بر فرآیند تک دیجیتالی 

طراحی شده اند«. 
عالوه بر آن راه  کارهای کامل دیگری نیز ارائه شده اند که »هدف از آن ها بهبود 
وضعیت تعادل انرژی در کارخانه است. این بهبود از سیستم حرارتی یکپارچه 

و سیستم های بازیابی حرارتی گازهای دودکش و گازهای گلخانه ای که ما 
پیشگامان جهانی آن هستیم، شروع می شود«. 

خدمات فناوری به انسان در کارخانه های چراغ خاموش )تمام خودکار( 
هرچند پایداری زیست محیطی اهمیت زیادی دارد، با این وجود پایداری 
با  تماس  در  و  روزانه  صورت  به  که  افرادی  ایمنی  حفظ  و  اجتماعی 
محصوالت مشغول به کار هستند نیز بسیار مهم است. آیا اندیشیدن دوباره 
به حفظ کیفیت و رقابت پذیری و حتی تولید محصوالت دستی هنرمندانه 

در کارخانه های تمام اتومات جدید امکان پذیر است؟
نشان  خاطر   Sacmi در   BU سپیدافزار  مدیرکل   Daniele Coralli

می سازد: »سال ها است که به عنوان یک تولید کننده فناوری های مربوط 
به ملزومات بهداشتی سرامیکی در کنار شرکت های چند ملیتی صنعتی 
و تولیدکنندگان برجسته ای مشغول به کاریم که مسیر بهبود و ارتقای 

کیفیت محصوالت و بازده تولید محصوالتشان را برگزیده اند«.
از این رو Sacmi در کنار اتوماسیون پیشرفته ریخته گری، لعاب کاری 
و جابه جایی رباتیک به کارگیری راه کار جدیدی را پیشنهاد می دهد که 
پس از نمایش در Tecna 2022 با استقبال خوب نقش آفرینان برجسته 
بازار روبرو شد. این راه کار که Sacmi Robot Clean نام دارد مخصوص 
اتوماسیون فرآیند تکمیل سفیدکاری ملزومات بهداشتی است و عالوه بر 
نقش مهمی که در افزایش کیفیت و زیبائی محصول دارد از مزیت بی نیازی 
اپراتورها به تماس با گرد و غبار بالقوه خطرناک سیلیس کریستالی نیز 

بهره می برد.

فنـاوریفنـاوری
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گونه ای  به  بازار  »شرایط حال حاضر  می دهد:  توضیح  Coralli چنین 

است که به شدت به فشارهای بیرونی نظیر افزایش هزینه های حمل و نقل 
و حامل های انرژی واکنش نشان می دهد. این موضوع باعث تمایل به 
سرمایه گذاری بازارهای پیشرفته روی پروژه های جدیدی که بر مفاهیم 
اتوماسیون و پایداری متمرکز هستند شده و نقش مهمی در موفقیت 

راه کارهای پیشنهادی فناوریکی ما دارد«.

»کیفیت غیر قابل گفتگو« و پایداری سودآور
Sacmi با بازگشت به حوزه کاشی و سطوح در Tecna 2022 برخی از 

راه کارهایی که با در نظر داشتن »کیفیت غیر قابل گفت وگو« و سودآوری 
خواهد  نمایش  پیش  به  را  کرده  عرضه  خود  مشتریان  برای  پایداری 

گذاشت.
 TILES BU فروش  مدیر   Davide Trombettini توضیحات  بر  بنا 
خصوصا  جدید،  محصوالت  تولید  برای  الزم  فناوری های   Sacmi در 
محصوالتی که با الهام از سنگ های طبیعی تولید می شوند، با طرح های 
پیشنهادی برای اطمینان از تکرارپذیری، پایداری و مقرون به صرفه بودن 

در دسته های انطباق پذیر ترکیب و مدیریت می شوند. 

فناوری
 Contnua+ از سری PCR2120 یکی از مهم ترین این پیشنهادات نسخه
است که هوشمندترین دستگاه در رده خود محسوب می شود. این دستگاه 
که برای سرعت های باال طراحی شده )تا 10 متر بر ثانیه(، دارای ابعاد 
کوچکتر، انعطاف پذیری بی نظیر در جابه جائی اسلب ها و همچنین اندازه  
استاندارد کاشی و کمترین میزان مصرف انرژی در میان نمونه های موجود 

در بازار است.

Robo Clean کیفیت و ایمنی تولید ملزومات بهداشتی  با
Robo Clean یک فرآیند انحصاری تولید ملزومات بهداشتی است که 

با جلوگیری از قرارگرفتن افراد در معرض مواد خطرناکی مانند گرد و غبار 
ایمنـی  باعث  سیلیس  کریستـالی 
بهداشتی  ملزومـات  تکمیل  فرآیند 
نیز  امـروزه  حتی  می شود.  سـفید 
صورت  به  فرآیند  این  عمده  بخش 
نرم افـزار  می شـود.  انجـام  دسـتی 
امکـان  فنــاوری  این  اختصـاصی 
جابـه جائی  و  فعالیت ها  شبیه سازی 
ربات را نیز ایجاد می کند و در نتیجه 
تکمیلی  دسـتورالعمل های  می توان 
 را به صورت آفالین تنظیم و فرآیند

راهکارهای مدیریت جایگزین  از  موارد مجموعه ای کامل  این  در کنار 
فرآیندهای حرارتی و بر مبنای استفاده از سوخت پاک مانند مشعل های 
بهره برداری  عین  در  خشک کن ها،  و  کوره ها  برای  جدید  هیدروژنی 
کامل از تمام مزایای بازیابی حرارتی یکپارچه نیز موجود است. در این 
حالت امکان فعالیت تمام بخش ها یا ماشین ها )به ویژه خشک کن ها( به 
صورت کامال بی نیاز از سوخت وجود دارد. موضوع دیگر مربوط به فرآیند 
بازیابی ضایعات با قابلیت بازیابی کامل حجم  کم ضایعات حاضر و کاهش 

هزینه های بازفرآوری است.
 عالوه بر موارد فوق باید به سیستم های مرتب سازی سرعت باالئی که برای 
کارآمدتر شدن مدیریت دسته های تولیدی کوچک و جریان تولید بهینه 

در منطق »کششی« مجددا طراحی شده اند نیز اشاره کرد. 
مهم  بخش  نیز  مناسب  خدمات  »ارائه  می دهد:  ادامه   Trombettini

دیگری از محصوالت مجموعه ما است. Tecna 2022 فرصت مناسبی برای 
ارائه بسته های خدماتی با ارزش افزوده باال را برای ما فراهم خواهد کرد 
که از طریق آن ها در تمامی مراحل فرایند تولید از طراحی تا محصول و 
از تعمیر و نگهداری پیش بینانه تا قطعات یدکی از مشتریان پشتیبانی 

می کنیم«.
سرامیک  کارخانه  در  همه جانبه  سفری  امکان  غرفه  نوآورانه  چیدمان 
فرآهم  بازدیدکنندگان  برای  را  فرآیند  ابعاد  همه  درباره  گفتگو  و 
می آورد. عالوه بر امکان بازدید از فناوری های به نمایش گذاشته شده، 
کارخانه  این  اطراف  در  فیزیکی  صورت  به  می توانند  بازدیدکنندگان 
پیشرفته جا به جا شوند، نقاط مورد عالقه خود را انتخاب کنند و درباره 
ارزش های شخصی پیشنهادی خود با تیم متخصصان حاضر به گفت وگو 

بنشینند.
×      

را بهینه سازی کرد. با این کار کیفیت عملیات تکمیل دقیق تر و فرآیند 
کامال تکرار پذیر خواهد بود و رویکرد مدیریتی Industry 4.0 نیز تکمیل 

می شود.
 Sacmi نیـز  کارخانه  بـا  رابطه  در 
آخریـــن   WHITEWARE B.U

محصوالت خود برای سرعت بخشیدن 
به رویکرد »ضایعات صفر« را عرضه 

خواهد کرد. 
هدف از این کار بازیافت و استفاده 
مجدد از ضایعات، مواد خام، آب و 
انرژی و در یک کالم تبدیل زباله از 

هزینه به فرصت است.

فنـاوریفنـاوری
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Successful partnerships: 
the Gold Art experience

مجموعه Gold Art و)Modenaو، Pavullo، ایتالیا( که در بخش اسلب های 
بزرگ سرامیکی و در طیف وسیعی از اندازه ها و ضخامت های سفارشی 
مشغول به فعالیت است، یکی از نقش آفرینان بین المللی پیشرو در این 
حوزه به شمار می آید. Gold Art با داشتن بیش از 30 سال تجربه، تمرکز 
زیادی بر تحقیق و نوآوری، پایداری زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی 

دارد.
فرآیند تولید بسیار بهینه سازی شده و بسیار منعطف که نتیجه همکاری 
دقیق  پاسخگوئی  امکان  است،  پیشرو  تأمین کنندگان  با  مجموعه  این 
به نیازهای بازار را برای Gold Art  فراهم آورده است. همان طور که 
Riccardo Monti مدیرعامل Gold Art توضیح داده است، بازار با سرعت 

باال و با تمرکز فزاینده بر کارائی لجستیک که از الزامات صنعت سرامیک 
است، در حال تغییر است. این موضوع خصوصا در مورد شرکت هایی مانند 
Gold Art که بر تولید سفارشی محصوالت نیمه تمامی که در ادامه در 

اندازه های فرعی برش زده می شوند، بیشتر صدق می کند. 
همکاری بین GOLD ART و BMR در سال 2015 و زمانی که این 
برنامه   Modena Pavullo,و  در  مستقر  و سرامیک  کاشی  تولیدکننده 
بازسازی مجموعه خود را با هدف تولید محصوالتی در اندازه های متوسط 
و بزرگ با اصالح اندازه و برش های فرعی آغار کرده بود، شکل گرفت. این 
همکاری برای سال ها ادامه پیدا کرد و BMR در طراحی و ساخت تمامی 

سیستم های تکمیلی در GOLD ART مشارکت نزدیکی داشته است.

Gold Artمشارکتموفقیتآمیز:تجربـه

The collaboration between Gold Art and BMR began in 2015 when the Pavullo, Modena-based ceramic tile manufacturer in-
itiated a restructuring programme aimed at producing medium-large and large sizes with rectification and submultiple cut-
ting. The partnership has continued over the years and has seen BMR closely involved in the design and construction of all 
Gold Art’s finishing systems. In 2018, for the new plant devoted to the production of slabs and submultiples, BMR supplied 
three squaring and dry cutting lines and a slab lapping line consisting of two Leviga1600/12A Maxi machines, an acid treat-
ment with two satellite applicators and two brushing machines (model Brush 3T SAT 1600 Brandeg.), all suitable for work-
ing with slabs up to 1600x3200 mm in size. A 12-head Supershine polishing machine, again for a maximum size of 1600x3200 
mm, was in-stalled and started up the following year.
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و  اسلب  تولید  به  که  جدیدی  کارخانه  برای   2018 سال  در   BMR

محصوالتی با اندازه فرعی اختصاص داشت یک خط گونیاکردن و برش 
 Leviga 1600/12A خشک، یک خط لپینگ اسلب که شامل دو دستگاه
Maxi ، یک خط اسیدکاری با دو اپلیکاتور ماهواره ای و دو دستگاه براش 

)مدل Brush 3T SAT 1600 Brandeg( را عرضه کرد که همگی برای 
اسلب هایی تا اندازه 3200×1600 میلی متر مناسب بودند. در سال 2019 
نیز یک دستگاه پولیش سوپر شاین 12 سر برای اسلب هایی با همان اندازه، 

نصب و راه اندازی شد. 
که  کرد  ثابت  ما  به   BMR با  مشارکت  می گوید:   Riccardo Monti

می توانیم با بهبود فرآیندهای تولید، تغییرات بنیادینی را بر اساس رویکرد 
جدید مجموعه و با هدف افزایش ارزش محصوالت نهایی ایجاد کنیم. 
اعتماد ما به BMR در طول سال ها و با سرمایه گذاری مداوم و ارتقای 
با  ارائه محصوالت  پیدا کرده است.  افزایش  آن  پیشنهادی  فناوری های 
 BMR .کیفیت در کنار خدمات همراه با مشاوره جذابیت بسیاری دارد
نیاز ما به نوآوری را درک می کند و ما هم به نوبه خود قدردان ارتقای 
برده ایم.   فناوری ها  این  از  را  استفاده  نهایت  و  بوده  آن  سیستم های 
فرآیند تولید ما در نتیجه استفاده از این فناوری ها بهینه سازی شده و 
کارآمدی مجموعه افزایش یافته است و ما هم اکنون انعطاف الزم برای 
تولید محصوالتی در اندازه ها و ضخامت های پیشنهادی مختلف را داریم. 
همچنین فوق سبز بودن این فناوری ها عالوه بر صرفه جوئی در مصرف 

انرژی و هزینه ها، باعث محافظت از محیط زیست می شود.

عملیات لپینگ و تکمیل در تأسیسات تولید اسلب های بزرگ
ساخته شدن کارخانه تکمیلی در سال های 2018 و 2019 برای تولید 

اسلب های بزرگ در تأسیسات Pavullo، به افزایش 20 درصدی بهره وری 
منتهی شد. این افزایش بهره وری در دو بخش تولید 12000 متر مربع 
کاشی چینی با ابعاد 120×120 و تولید 6000 متر مربع اسلب بزرگ در 

روز توزیع شده است. 
نخستین ماشینی که نصب شد یک خط گونیا کردن برای اندازه های 
1800×1200 میلی متر با امکان برشکاری عرضی و طولی بود و خط دوم 

نیز پس از زمان کوتاهی نصب شد.
استفاده   Gold Art فنی  صنعتی  مدیر   ،Antonio Bellei گفته  به 
و  لپینگ  زمینه  در  پیشرو  تولیدکننده  یک  که   BMR فناوری های  از 
گونیاکاری است بهبود قابل توجهی را در کیفیت کاشی و سرامیک به 
ارمغان آورده است. محصوالت جدید کیفیت بهتر و یکنواخت تری دارند و 

تشکیالت انبار داری نیز بهبود پیدا کرده است.
در ادامه Antonio Bellei اضافه می کند: عالوه بر این، تشخیص نیاز به 
تولیداسلب های سرامیکی بزرگ امکان ارتقا خطوط را ایجاد کرد و در 
حال حاضر این خطوط امکان تولید اسلب هایی با اندازه 3200×1600 
میلی متر را دارند. این موضوع در تولید دستگاه پولیش SuperShine به 
اوج خود رسیده است. به کارگیری این دستگاه باعث بهبود سرعت خط 
بهبود کیفیت محصول  و  تولید  و کیفیت پرداخت، کاهش هزینه های 

می شود. 
همکاری بین Gold Art و BMR نمونه ای از یک همکاری مناسب است 
که با تمرکز بر نوآوری، آینده و رویکرد فزاینده سفارشی سازی تا به امروز  

ادامه پیدا کرده است.
جدیدترین سرمایه گذاری Gold Art شامل سه خط گونیاکردن است 
که در کنار دو خط موجود پیشین، نصب شده است. هر سه الین امکان 

فنـاوریفنـاوری
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برش عرضی و افقی را با حداکثر انعطاف پذیزی و کارائی و بدون اتالف 
وقت و هزینه ایجاد می کنند. همزمان یک خط لپینگ و فرآوری برای 
محصوالتی با حداکثر اندازه 1200×2800  میلی متر نصب و راه اندازی 
شد. این خط شامل دو ماژول پیش آسیاب با 6 موتور در هر طرف، دو 
دستگاه 16 سر Leviga 1200، یک دستگاه 16 سر سوپر شاین و یک 
واحد براش 3 سر 1200 است. Antonio Bellei  درباره مزایای استفاده از 

فناوری SuperShine تأکید دارد:
»عالوه بر مزیت های کارائی و بهره وری باال که پیشتر به آن ها اشاره شد، 
توجه به این نکته ضروری است که ارتقا این فناوری طی سال ها و با ارائه 
را هکارهای تکمیل جدیدی که امکان گردش موثر کار را تضمین می کنند 
و انطباق پذیری و کارائی باالئی دارند، به دست آمده است. این دستگاه 
عالوه بر افزایش بهره وری در نتیجه حذف عیوب، مجهز به فناوری پولیش 
خشک نیز است و با انجام عملیات خشک روی سطوح و ورود به منافذ، در 
نقش یک دستگاه پولیش فوق العاده ظاهر می شود. فرآیندهای عملیاتی 
این دستگاه بر مبنای تعامل مکانیکی، فیزیکی و حرارتی بین ابزار، سطح 
و محصول شیمیائی و برای بهبود گرافیک دیجیتال کاشی طراحی شده 
تا به تولید سطحی با براقیت باال که به خوبی مورد محافظت قرار گرفته 

منتهی شود«.
در حال حاضر Gold Art یکی از نقش آفرینان بین المللی پیشرو در بخش  
اسلب های سرامیکی بزرگ که در طیف وسیعی از اندازه ها و ضخامت های 
مدوالر تولید می شود است. این مجموعه با داشتن بیش از 30 سال تجربه، 

کاهش  و  زیست محیطی  پایداری  نوآوری،  و  تحقیق  بر  زیادی  تمرکز 
مصرف انرژی دارد. 

فرآیند تولید بسیار بهینه سازی شده و بسیار منعطف که نتیجه همکاری 
این مجموعه با تامین کنندگان پیشرو است، Gold Art  را قادر ساخته 
بازار باشد. همانطور که  با نهایت توجه پاسخگوی جزئیات نیازهای  تا 
Riccardo Monti مدیرعامل Gold Art توضیح داده  است، بازار با سرعت 

باال و با تمرکز فزاینده بر کارائی لجستیک که از الزامات صنعت سرامیک 
است، در حال تغییر است. 

این موضوع خصوصا در مورد شرکت هایی مانند Gold Art که بر تولید 
سفارشی محصوالت نیمه تمامی که در ادامه در اندازه های فرعی برش پیدا 

می کنند، بیشتر صدق می کند. 
Monti چنین نتیجه گیری می کند: »همکاری با تأمین کنندگان جدی 

و حرفه ای که در عین ایجاد امکان حل مشکالتی که در مراحل بسیار 
حساس فرآوری رخ می دهند توانائی توسعه ایده های جدید را نیز داشته 
باشند، همواره نقش مهمی در فلسفه کسب و کار Gold Art داشته است. 
و  تأمین کنندگان  جستجوی  با  ایتالیائی  محصوالت  کیفیت  و  ارزش 
شرکائی که ارزش ها و اهداف مشترکی با ما دارند تقویت شده و حلقه ای را 
ایجاد می کند که در آن نیاز دائمی به نوآوری و بهبود محصوالت در الویت 
قرار دارد. از این منظر سفارشی سازی تبدیل به یکی از اجزای ضروری 

فرآیند توسعه محصوالت و در مجموع رشد شرکت  می شود«.
×      

فنـاوریفنـاوری
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Media for digital glazing with water-
based glazes and engobes

در حال حاضر و پس از یک دوره استفاده آزمایشی طوالنی، استفاده از 
لعاب ها و انگوب های پایه آب در صنعت سرامیک بسیار متداول شده است. 

در این فرآیند با استفاده از فناوری موردنظر و با کنترل فشار جت دستگاه، 
قطرات لعاب روی سطح کاشی اعمال می شوند.

محیطـیبرایلعـابکاریدیجیتـال
بااسـتفادهازلعابهاوانگـوبهایپـایهآب

Following a lengthy period of experimentation, the digital application of water-based glazes and engobes is now becoming 
a wide-ly established technique in the ceramic industry. In this process, on-demand technology is used to apply glaze drop-
lets to the tile surface while controlling the machine’s jetting pressure.
Machine pressure and glaze and engobe viscosity play a key role in the successful adoption of this technology at an indus-
trial level. The role of stabilising the droplets and controlling the surface tension is performed by the medium, which direct-
ly influences the interaction between the liquid phase of the glaze and the tile surface.

Lamberti (Gallarate, Italy)

نمودار رئولوژیکی ویسکوزیته در برابر نرخ برش

منحنی نارنجی:

انگوب استاندارد

 FC 4 چگالی 1450 گرم در لیتر، ویسکوزیته(

میلی متر 12 ثانیه(

منحنی آبی:

Printojet S %3 انگوب حاوی

 FC 4 چگالی 1450 گرم در لیتر، ویسکوزیته(

میلی متر 12 ثانیه(.
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فشار دستگاه و ویسکوزیته لعاب و انگوب نقش مهمی در صنعتی شدن این 
فناوری ایفا می کنند. مدیوم نقش تثبیت کننده قطرات و کنترل کشش 
سطحی را داشته و تاثیر مستقیمی بر تعامل بین فاز مایع لعاب و سطح کاشی 
دارد. قابلیت پخش لعاب و برهم کنش بین قطعات لعاب و زیرالیه رابطه 
مستقیمی با یکدیگر دارند. برای کسب اطمینان از فشردگی و پخش پذیری 

الیه لعاب، پارامترهای کاری باید به صورت صحیح اعمال شوند.
به کیفیت سطحی  برای دستیابی  افزودنی/ مدیوم مناسب  از  استفاده 
و  تولید  الزامات  درباره  کافی  آگاهی  باید  و  است  ضروری  مناسب 

افزودنی های شیمیایی وجود داشته باشد.
استفاده از سری Printoject S دستیابی به کشش سطحی و رئولوژی 
بهینه و همچنین قدرت اتصال و خواص مطلوب روانکاری را تضمین 
می کند. کشش سطحی ارتباط نزدیکی با ترشوندگی یک سطح معین به 
وسیله یک مایع را دارد. در اینجا کشش سطحی توصیف کننده تمایل 
قطرات لعاب به پخش شدن روی بستر است. در نتیجه مقدار صحیح 
تعیین   Printojet S سورفکانت های  توسط  )که  لعاب  کشش سطحی 
می شود( باعث تضمین کیفیت سطح از نظر پخش پذیری و همگن بودن 

شود.

اهمیت ویسکوزیته
لعاب ها و انگوب های کم ویسکوزیته )که با استفاده از تکنیک های بدون 

هوا )ایرلس( به کار می روند( به دلیل قابلیت استفاده در طیف وسیعی از 
چگالی ها و ویسکوزیته ها همیشه بسیار محبوب بوده اند.

در لعاب کاری دیجیتال محدوده مجاز پارامترهای کاری و مقدار مدیوم 
کوچک تر است و برای اطمینان از پایداری تولید، باید مقدار ویسکوزیته 
کامال ثابت نگه داشته شود. تحقق این امر مزایای متعددی از جمله بهینه 
سازی لعاب، کاهش ضایعات، بی نیازی به سیستم های استخراج در خط 
و کاهش قابل توجه نیاز به آب برای شستشو و مداخله اپراتور را به همراه 

خواهد داشت. 
لعاب ها و انگوب ها به همراه آب و Printojet S در مقدار 3 تا 5 % آسیاب 
می شوند. امکان افزودن Printojet S پس از تخلیه آسیاب نیز وجود دارد. 
چگالی کاری معموال بین 1350 تا 1500 گرم در لیتر و محدوده مجاز 

ویسکوزیته 11-15 ثانیه با فورد کاپ 4 میلی متری است.
در رئوگرام زیر منحنی های جریان برای دو انگوب با ویسکوزیته یکسان 
نشان داده شده اند )12ثانیه با فوردکاپ 4 میلی متری( چگونگی تغییر 
ویسکوزیته )محور y( با نرخ برش )محور x( در نمودار نشان داده شده 
است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود امکان اعمال موفقیت آمیز با 
استفاده از لعاب دیجیتال در انگوبی که با منحنی آبی مشخص شده وجود 
دارد با این وجود لعابی که با رنگ نارنجی نشان داده شده این خصوصیت را 

از خود نشان نمی دهد.

فنـاوریفنـاوری
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Material and structured effects 

 Inco Digital(و  IDM طیف وسیعی از مواد دیجیتال تحت نام Inco

Materials( را به بازار عرضه می کند که افکت های سطحی، نوری و یا 

حتی ساختاری تمام پوشاننده ای که با فرآیند چاپ دیجیتال هماهنگ 
هستند را ایجاد می کنند. نتیجه کار محصوالتی با ظاهر بسیار طبیعی و 

مشخصات فنی و زیبائی شناختی منحصر به فرد است.
زیاد،  و  کم  دیس شارژ  با  دیجیتال  فرآیند چاپ  انطباق پذیری  و  دقت 
را  مختلف  مواد  افکت  و  رنگی  مختلف  افکت های  همگام سازی  امکان 
ایجاد کرده است و در نتیجه تولیدکنندگان سطوح سرامیکی می توانند با 

به کارگیری برنامه های کاربردی دیجیتال سریع و دقیق، طیف محصوالت 
و مجموعه هایشان را گسترش دهند.

 
جوهر حکاکی

جوهر حکاکی یکی از حرفه ای ترین مواد دیجیتالی عرضه شده توسط 
Inco  است. این ماده راه کاری برای ایجاد افکت های گسیخته یا بافت دار 

متمایزکننده روی سطوح سرامیکی است. 
اعمال این جوهر با ایجاد نوعی کنتراست منحصر به فرد با لعاب به تولید 

افکتهـایمـوادوسـاختارهایمختلف

Inco is presenting a wide range of digital materials called IDM (Inco Digital Materials) which are capable of creating light and 
sur-face effects or even full-scale structures synchronised with the digital printing process. This results in extremely natural-
looking products with unique technical and aesthetic characteristics. 
The precision and versatility of the low- and high-discharge digital printing process allows the various material effects and 
colours to be synchronised, enabling ceramic surface manufacturers to expand their range of products and collections by 
means of rapid and precise digital applications.

Inco (Pavullo, Italy)

Riservante materico sbiancante

Engobbio Smalto
Decorazione
digitale (colori)

Glossy

Matt

Affondante

Protezione
finale

Body

Whitening carving ink

GlazeEngobes Digital decoration (colours) 

Glossy ink

Matt ink

Sinking ink

Final protection

01 03 04 05 08

Supporto

02

05

06

07

1

Supporto Smalto

Riservante non materico

Decorazione
digitale (colori)

Glossy

Matt

Affondante

Protezione 
finaleEngobbio

Body Engobes

Carving ink

Glaze

Glossy ink

Matt ink

Sinking ink

Final protection

01 02 04 05 07

03

06

Digital decoration (colours) 

06

06

2

جوهر حکاکی سفید کننده

جوهر حکاکی سفید کننده

بدنه

بدنه

انگوب ها

انگوب ها

لعاب

لعاب

جوهر براق

جوهر براق

جوهر مات

جوهر مات

جوهر فروبرنده

جوهر فروبرنده

دکوراسیون دیجیتال
)رنگی(

دکوراسیون دیجیتال
)رنگی(

پروتکشن نهایی

پروتکشن نهایی



45گزيده دنيای سراميک1401/55   

ساختار سرامیکی منحصر به فردی در سطح سرامیک منتهی می شود. 
جوهر حکاکی قادر به ایجاد افکت های مختلف به صورت سفید یا شفاف 
است و امکان استفاده از آن هم در ابتدا و هم در انتهای خط تولید و پیش از 

عملیات ایجاد الیه محافظ نهایی وجود دارد. 
در ادامه با شبیه سازی کردن یک خط تولید محصوالت سرامیکی، برخی 

از کاربردهای احتمالی ممکن این محصول شرح داده شده اند.
در شکل 1روش استفاده از جوهر حکاکی سفیدکننده Inco نشان داده  
شده  است. زمانی که این جوهر در ابتدای خط و قبل از اعمال انگوب روی 
بدنه پرس شده اعمال شود ساختار خاصی را روی سطح ایجاد می کند. 
اعمال انگوب پس از جوهر، کنتراست بین این دو را هم از لحاظ رنگ و هم 

از لحاظ ماده به کار برده شده افزایش می دهد.
هر نوع انگوبی که در ادامه روی جوهر حکاکی اعمال شود اتصالی با بخشی 
از سطح سرامیک که جوهر روی آن اعمال شده نخواهد داشت و این 

موضوع به ایجاد یک ساختار جدید روی سطح کاشی منتهی می شود.
در شکل 2 نیز جوهر حکاکی مجددا در ابتدای خط تولید و پیش از اعمال 

لعاب و تزئینات دیجیتال به کار برده شده است. در این جا جوهر پس از اعمال 
انگوب مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب لعابی که بالفاصله پس از 
جوهر حکاکی اعمال شده با سطحی که با جوهر حکاکی پوشانده شده اتصال 
ندارد. گشودگی لعاب در قسمت هایی از انگوب که پیش تر اعمال شده )به 

طور بالقوه با رنگ های مختلف( باعث ایجاد افکت های سه بعدی می شود.
همان طور که در شکل 3 نشان داده شده است، امکان اعمال جوهر حکاکی 
در انتهای خط و پیش از مرحله ایجاد محافظت نهایی نیز وجود دارد.  
در این حالت جوهر حکاکی در برابر اعمال لعاب الیه های محافظ نهایی 
مقاومت می کند و عدم اتصال لعاب به طراحی دیجیتالی که قبال با استفاده 

از جوهر حکاکی ایجاد شده بود باعث ایجاد یک افکت بافت دار می شود.

 چسب دیجیتال
چسب دیجیتال Inco یکی از جوهرهایی است که می توان از آن برای 
ایجاد افکت های بافت دار و افکت مواد مختلف روی سطح کاشی استفاده 
کرد )شکل 4(. از این ماده برای تقویت چسبندگی گریت شیشه ای و 

فنـاوریفنـاوری
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یکنواختی اعمال روی سطح کاشی استفاده می شود و امکان استفاده از 
آن در تمام سطح و یا تنها برای ایجاد ساختارهای سه بعدی دقیق مطابق 
با طراحی دیجیتال وجود دارد. امکان اعمال گریت های متعدد با رنگ های 
مختلف یا افکت های متفاوت با استفاده از چند میله مستقل در انتهای 
خط )شکل 5( بر روی سطح وجود دارد )رنگی، مات، براق، سفید(. این 
کار به ایجاد افکت های برجسته ای منتهی می شود که با توجه به طراحی 

دیجیتال خود با یکدیگر در تعامل هستند.

سایر مواد دیجیتال
طیف وسیع محصوالت دیجیتال Inco، عالوه بر جوهرهای حکاکی و 
افکت های  ایجاد  برای  دیگری  محصوالت  شامل  دیجیتال  چسب های 
سطحی براق، مات، سفید و غیره است که برای تمامی انواع سرامیک 
تولیدکننده  گرافیکی هر  و طراحی های  نیاز  به  بسته  مناسب هستند. 
می توان از این محصوالت به تنهایی و یا  در ترکیب با یکدیگر استفاده کرد 
)شکل 6(. مواد دیجیتال را می توان روی نوار انتهایی چاپگر دیجیتال )پس 
از جوهرهای رنگی( و یا روی نوارهای مستقل در انتهای خط و پیش از 

اعمال الیه محافظ نهایی قرار داد. این مواد عبارتند از:
• جوهرهای سفید با قدرت پوشش دهی باال و  افکت نهایی نرم یا سخت 

پس از اعمال؛

• جوهر براق که به ایجاد نوعی افکت نوری ویژه روی سطح منتهی 
به  بنا  را  براقیت  از  این جوهر می تواند درجه های مختلفی  می شود. 
سرامیک  پخت  مختلف چرخه های  انواع  برای  و  کند  ایجاد  الزامات 

مناسب است.
• جوهرهای فرونشستی )sinking ink( که فرورفتگی های دقیق و 
بدون رنگی را روی لعاب ایجاد می کنند. نتیجه کار ایجاد یک افکت 

بافت دار شبیه به نقاشی در سطح کاشی است. 
• جوهرهای مات که برای تولید کاشی هایی با سطح ناهموار به کار 
می روند. درجه کدری این جوهرها می تواند از سفید تا کامال شفاف و به 

گونه ای که تنها با لمس کردن قابل درک باشند تغییر کند.
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک می توانند با دسترسی به چنین طیف 
وسیعی از مواد دیجیتال و با اعمال افکت های نوری، حجمی و مواد جدید 
استفاده  با  ارتقا دهند.  و  بهبود  را  متفاوت، کیفیت محصوالت خود  و 
هماهنگ از مواد مختلف و روش های مناسب اعمال آن ها امکان دسترسی 
به پتانسیل فنی و زیبائی شناختی نامحدود جدیدی ایجاد می شود. این 
محصوالت جدید بار دیگر جلوه متمایزی که پیش از ظهور چاپ دیجیتال، 
وجه شهرت محصوالت سرامیکی بود را به آن باز می گردانند و ظاهر 

طبیعی چوب و سنگ را به صورت بسیار واقعی بازتولید می کنند.
×      

فنـاوریفنـاوری

چسب دیجیتال چسب دیجیتال
 گریت
شیشه ای گریت شیشه ای

بدنه

بدنه

انگوب ها

انگوب ها

لعاب

لعاب

جوهر براق

جوهر براق

جوهر مات

جوهر مات

جوهر فروبرنده

جوهر فروبرنده

جوهر سفید

دکوراسیون دیجیتال
)رنگی(

دکوراسیون دیجیتال
)رنگی(

پروتکشن نهایی

پروتکشن نهایی



47گزيده دنيای سراميک1401/55   



گزيده دنيای سراميک1401/55    48

Ceramic trends 2022-2023

دنیای طراحی داخلی بدون شک یکی از مهم ترین منابع محرک های بصری 
است و به عنوان نقطه مهم کانونی در بسیاری از حوزه های مختلف طراحی 
از جمله مد و منسوجات، طراحی محصول، طراحی نمایشگاه و رویدادهای 

هنری، عکاسی و دیگر حوزه های بشمار می آید.
 شرکت های طراحی، رویکردهایی دو جانبه را در راستای پیاده سازی دید 
زیبایی شناسی خود اتخاذ کرده اند: از یک سو جست وجوی مداوم برای درک 
و اجرای آخرین دستاوردها در این حوزه تخصصی، از سوی دیگر، آزمایش در 
کارگاه های ویژه، با استفاده از ترکیبی از تکنیک ها و مواد مختلف برای ایجاد 
ایده های جدید و مجموعه های بدیع و منحصر به فرد، که به نوبه خود بسیار 

الهام بخش بوده است. 
تحقیقات بدون شک نقش حیاتی در مطالعه روندها و محصوالت درخواستی 
بازار دارد. کارشناسان بخش تحقیق و  جست وجو می توانند هر چیزی را به 
ایده ای الهام بخش و  خالقانه تبدیل کنند، سپس آن را برای ایجاد یک سطح 

یا دکوراسیون سرامیکی برای طراحی، بازتفسیر کنند.
اساس  بر  نمایشگاه ها  در  معرفی شده  پیشنهادی  جدیدترین طرح های 
مشاهدات دقیق است و از سه موضوع یا روند اصلی الهام گرفته شده است که 

این موضوع در Cersaie 2022 بسیار مشهود بود.

Biophilia 
 برجسته ترین رویکرد در سال Biophilia ،2022 است که نشان دهنده 
تمایل گسترده برای بازگشت به طبیعت و درک احساس امنیتی است که به 

واسطه همه گیری ناپدید شد.
ارتباط با دنیای طبیعت اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است و در 
پروژه های طراحی داخلی با استفاده از گیاهان، طراحی فضای سبز و تزئینات 
ساخته شده از پوشش های سطحی که تمایز بین فضای داخلی و خارجی را 

محو می کند، منعکس می شود.
نتیجه اثری بی نظیر از شاخ و برگ های استوایی، طرح های گل، جنگل 
تا  از واقعی ترین  اندازه ها،  انواع و  و حیوانات، ترکیب درختان در همه 
گرافیکی ترین، شکل ها و رنگ های تأثیرگذار، از رنگ های پاستلی کم رنگ 
گرفته تا رنگ های قوی و اشباع شده است. در واقع تعریف شخصیت یک 

فضاست.
فاز مدرن میانه قرن 

مدل میانه قرن مدرن سبک غالب در طراحی داخلی باقی می ماند و دارای 
انتخاب های رنگی است که کاربردی، پایدار و مطابق با نیازهای اجتماعی-

فرهنگی فعلی هستند.

رویکردهایبرجستهسـرامیکیدر2023-2022

Stylgraph has adopted a two-pronged approach in its pursuit of the simple goal of creating beauty: on the one hand a con-
stant search for new trends; on the other, experimentation in its own manual workshops, using a combination of different 
techniques and materials to create new ideas and original, unique collections. 
Research undoubtedly plays a vital role in the study of trends and products requested by the market. Stylgraph’s trendwatch-
ers can transform anything into an idea for creative inspiration, then reinterpret it to create a design-conscious ceramic sur-
face or decora-tion. 

Vanessa Del Rosso, Stylgraph (Sassuolo, Italy)
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در واقع سبکی کالسیک است که بین دهه های 1930 و 1960 در ایاالت 
متحده ایجاد شد و با خطوط تمیز، منحنی و ظریف خود ریشه در جنبش 
معنای »ساخت خانه«  به  آلمانی  به  که   Bauhaus( دارد.   Bauhaus

شناخته می شود، یک مدرسه هنری آلمانی بود که از سال 1919 تا 1933 
فعالیت می کرد و صنایع دستی و هنرهای زیبا را ترکیب می کرد. این مدرسه 
به دلیل رویکرد خود به طراحی، که تالش می کرد بینش هنری فردی را با 

اصول تولید انبوه و تأکید بر عملکرد یکسان کند، مشهور شد.(  
این سبک از مواد طبیعی مانند چوب، مرمر، تراورتن و فلز و استفاده از 
رنگ های متضاد مانند سفید، قهوه ای و سیاه و همچنین سبز، نارنجی و 
آبی استفاده می کند. بیان هنری دوره پس از جنگ، همچنین نشان دهنده 

ترکیبی ساده از سبک های مختلف است.
کاربردی، ساده و ظریف، بدون زیاده روی، سبکی »جاودانه« در نظر گرفته 
می شود. تصادفی نیست که این روند انتخابی در سال 2022 باشد، سالی 
که بشر واقعاً از نوسانات و گذرا بودن وجود خود آگاه شده است، یک وقفه 
اجباری در یک سیستم مصرف گرا که توسط نوعی نوستالژی که خود را در 
مسائل روزمره نشان می دهد مورد حمله قرار می گیرد و  ما را مجبور می کند 
با فضاهایی که در آن زندگی می کنیم روبرو شویم. از این رو نیاز به بازگشت 
به قطعیت ها و نقاط مرجع گذشته حتی از نظر طراحی است. ما در حال 
کشف مجدد مواد طبیعی هستیم و هم مینیمالیسم و هم تکثر دو سال 
گذشته را کنار می گذاریم تا محیط های سفارشی، مد روز و سازگار با محیط 
زیست با سبکی قدیمی و در عین حال معاصر ایجاد کنیم. به طور خالصه، 

هدف ما احساس امنیت و آرامش است.

 دهه 1960 و 1970
 در نهایت، ما شاهد احیای مدهای دهه های 1960 و 1970 هستیم، روندی 
که بار دیگر به موضوع گذشته ای آسوده می پردازد، سبک پاپ در رنگ های 
جسورانه که شور و شخصیت را به خانه های ما می آورد. نقوش هندسی 
و الگوهای متناوب در کف و دیوارها، حرکتی را به عنوان پس زمینه ایجاد 
می کنند تا با وسایل چوبی و چرمی ساده تر ترکیب شوند. لمسی تازه و جوان، 

غیر مینیمالیستی اما با صفایی که در آن هر فرم عملکرد دقیقی دارد.
پالت رنگ و ترکیب

پس از بررسی انواع رویکردها، تحقیقات طراحان قبل از این که در نهایت 
بر تکنیک های کاربردی مختلف مورد استفاده برای به کارگیری هر سطح 
متمرکز شود. به تمرکز اصلی بر پروژه یعنی مطالعه پالت های رنگی و تم های 
ترکیبی ادامه می دهد، رنگ های مرجع به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 
سایه های خنثی در گستره سبز و رنگ های گرد و غبار مانند گرم و سرد. 
دسته اول دیگر محدود به بژ و عاج نیست، بلکه به طور فزاینده ای با گستره 
سبزگونی مانند مریم گلی، آکوامارین و سبز زیتونی جایگزین می شود. گروه 
دوم به سبک هایی که توضیح دادیم مرتبط است و شامل آبی کادت، آبی 
آسمانی، شرابی، ماهگونی، خاکی و همچنین اخرایی، قرمز پمپئی و سفالی 

است.
از این رنگ ها برای ایجاد ترکیب بندی های خط گل، طرح های گرافیکی 
واضح در کنار آبرنگ، گچ و پاستل، تزئینات مینیمالیستی در اندازه های 
کوچک و آجرهای لعاب دار یا حتی تخته های بزرگ با الگوهای سه بعدی 
استفاده می شود.                    ×

تـرنــدهاتـرنــدها
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New ventilating cone for sanitaryware drying

Marcheluzzo مدت ها است که به ارتقای فناوری صفحات سوراخ دار برای 

خشک کردن ملزومات بهداشتی مشغول است. این فناوری با فراهم آوردن 
جریان هوای کم اما یکنواخت به ایجاد یک چرخه مناسب برای تمام انواع 
محصوالت، حتی پس از قالب گیری منجر می شود. با این وجود الزامات 
مربوط به تولید محصوالت پیچیده تر، بسیاری از شرکت ها را به تأسیس 
کارخانجات اختصاصی پیش خشک واداشته است. قطعات قبل از رسیدن به 

خشک کن، در این حالت، تحت عملیات بیشتری 
قرار می گیرند )حذف تکیه گاه های پلی یورتانی و 

یا عملیات یدی(.
از آنجا که سرعت جریان هوا در بخش دوم خشک 
رسیدن  پایان  به  دارد،  زیادی  اهمیت  شدن 
انقباض در این نمونه ها باعث می شود استفاده از 
صفحات سوراخ دار مناسب ترین روش برای آن ها 
 Marcheluzzo نباشد. براساس این مالحظات
مخروط تهویه کم مصرف جدید و راندمان باالئی 
را تولید کرده است که از همان اصول و فناوری 
مورد استفاده در بخش رس سنگین )آجر( که 
  Vivenza کسب وکار اصلی این شرکت واقع در

است بهره می برد.

انعطاف پذیری، کارائی و صرفه جوئی در انرژی
این مدل تهویه جدید، مخروط مستقل تهویه 
نامیده   )Standalone Ventilating cone(
مجزا  خشک کن  اجزای  سایر  از  زیرا  می شود، 
است و در نتیجه امکان قراردادن آن در هر نقطه  از 
سلول و یا تغییر محل آن در هر زمانی وجود دارد. 

مخروط مستقل دارای یک فن ظرفیت باال است 
که به طور مستقیم به یک موتور جریان هوای 
داخلی متصل است. این فن با داشتن راندمان 
باال  دمای  در  کار  برای   Premium IE3 انرژی 
)کالس عایق H( مناسب است. مخروط مذکور 

قابلیت چرخش 360 درجه ای را دارد و با داشتن دو خروجی هوای مستطیلی 
مایل، هوا را به صورت یکنواخت روی ماشین ها و قطعات اطراف پخش 
می کند. توان نصب شده تنها 2.2 کیلووات و بسیار کمتر از فن های محوری یا 
سانتریفیوژی معمولی باالی خشک کن ها برای همین حجم هوا است. چنین 

فن هایی به طور متوسط بین 5.5 تا 5.7 کیلووات انرژی مصرف می کنند.
طراحی آیرودینامیکی مخروط که در آن مسیر حرکت هوا  مستقیم و بدون 
نیاز به عبور از داکت های خارجی و خمیده و تغییرات 
مقطعی است که معموال به تلفات برق منتهی می شوند، 

باعث کاهش مصرف انرژی در آن شده است. 
سرعت هوای خروجی از شکاف ها معموال به وسیله یک 
اینورتر فرکانس تنظیم می شود و در نتیجه تهویه بهتر 
در قسمت اول چرخه تضمین خواهد شد. مخروط ها 
روی یک ساختار خودنگهدارنده قرار دارند و روی زمین 
گذاشته می شوند. برای استفاده تنها باید آن ها را به کابل 

برق وصل کنید. این سیستم بسیار انعطاف پذیر است.
امکان اضافه شدن واحدهای دیگر به سیستم وجود دارد. 
مخروط ها به سادگی درون خشک کن جابه جا می شوند 
تا در موقعیت مناسب نسبت به ماشین قرار داشته باشند 
)تمهیداتی برای جابه جائی با ارابه پالت در نظر گرفته 
شده است(، می توان از آن ها در خشک کن هایی که از 
قبل نصب شده بودند و به تهویه بهتری نیاز دارند استفاده 
کرد، همچنین می توانند جایگزین سیستم های تهویه پر 
مصرف موجود شوند. سهولت تعمیر و نگهداری از مزایای 
دیگر این تهویه به شمار می آید. مخروط ها می توانند از 
سلول جدا شوند، تمامی قسمت های آن به سادگی در 
دسترس هستند و این مزیت سهولت نگهداری را به 
همراه خواهد داشت. استفاده از آن ها باعث ساده شدن 
پیکربندی خشک کن نیز می شود زیرا در این حالت 
تجهیزات مدیریت گرما و هوای مرطوب بدون ایجاد 
مزاحمت برای کانال کشی، ایجاد عایق و نقاط دسترسی 
مختلف، روی سقف قرار می گیرند.                ×

مخروطجدیدتهویهبرایخشککردنملزوماتبهداشتی

چينی بهداشتیچينی بهداشتی

Marcheluzzo has long been promoting perforated plate technology for sanitaryware drying as it allows for a low but uniform 
air velocity, thereby guaranteeing a correct cycle with all product types even after demoulding. However, the production of 
increasingly complex articles has prompted many companies to adopt dedicated pre-drying plants, which means that the 
pieces undergo further operations (removal of polyurethane supports or manual operations) before arriving at the dryer.

Dario Dalla Chiara - Marcheluzzo S.p.A. (Caldogno-Italy)

See you soon!
cevisama.com

27 Feb – 3 Mar 2023
València – Spain

#cevisama23 cevisama@feriavalencia.com

#savethedate
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Fcri

ویژه  پیشرفته  سرامیکی  محصوالت  تولیدکننده  یک  که   FCRI گروه 
است، آخرین نوآوری های خود را در Tecna 2022 عرضه خواهد کرد. 
این مجموعه به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو رولر های سرامیکی 
بسیار کارآمد در جهان، سری کاملی از محصوالتی که اختصاصا برای 
استفاده در کوره های مخصوص پخت اسلب های بزرگ طراحی شده اند را 
به نمایش خواهد گذاشت. توجه گروه تحقیق و توسعه این مجموعه برای 
رفع نیازهای اخیر تولیدکنندگان، به تولید رولر هایی که مناسب استفاده 
در بخش های مختلف کوره و با دماهای مختلف باشند متمرکز بوده است. 
FCRI رولر FCRI GF99 را برای زینترینگ اسلب  ها عرضه کرده است. این 

رولر با استفاده از فناوری پرس سرد ایزواستاتیک تولید شده و در مقایسه 
با رولر های معمول مدول االستیسیته باالتر)50 گیگا پاسکال بیشتر( و 
همچنین نسبت طول به قطر بیشتری دارد )10%(. استفاده از این رولر 
می تواند به بهبود عالئم موجی و رد رولر روی اسلب ها و اطمینان از صافی 
آن ها کمک کند. توصیه FCRI برای منطقه خنک کننده کوره استفاده از 
رولر های SCJ98 است. این رولر ها مقاومت به شوک حرارتی عالی، ضریب 
انبساط حرارتی پایین و مقاومت باالئی به خزش دارند. این خصوصیات در 
صورت همپوشانی اتفاقی اسلب ها بسیار مفید است. رولر SCJ98 با داشتن 
ساختار دندانه دار خاص خود حتی در شرایط شوک حرارتی شدید ناشی 
از هوای سرد در منطقه  کنندگی سریع مقاومت باالئی به خمش و تغییر 
شکل دارد. این خصوصیات رولر مذکور را به انتخاب مناسبی برای تولید 

اسلب تبدیل کرده اند.
در میان محصوالت غرفه FCRI در Tecna، گلوله های آلومینائی زینتر 
شده در دمای باال که برای استفاده در  انواع آسیاب ها برای آسیاکاری مواد 

خام مناسب هستند نیز به نمایش گذاشته شده اند.
JGHAS Super High Alumina Ball یکی از جدیدترین نوآوری ها در 

این حوزه است که در سال 2022 به بازار عرضه شد. بنا بر نتایح آخرین 
آزمون ها گلوله های JG HAS 50  در مقایسه با گلوله های معمولی با مقدار 
جذب آب و سخنی )Mohs( یکسان، 50% کمتر سائیده می شوند. )به 
جدول و نمودار مراجعه شود( از مزایای دیگر استفاده از این گلوله ها 
برای کاربران می توان به تولید پایدار، قیمت کمتر و مصرف الکتریسیته 
پایین تر اشاره کرد. هم اکنون برخی از تولیدکنندگان سرامیک مشغول 
بر   FCRI JG-HAS های جدید در آسیاب های خود هستند.  آزمایش 
این عقیده است که بازار آینده پتانسیل خوبی برای توسعه بیشتر این 
گلوله های آلومینائی دارد و این موضوع به بهبود جایگاه این مجموعه 
در میان تأمین کنندگان پیشرو گلوله های سرامیکی منتهی خواهد شد. 
این مجموعه دارای پنج مرکز تولید مدرن در زمینی با مساحت بالغ بر 

300,000 متر مربع است.

مشخصات چگالی
)g/cm3(

الیه از دست رفته 
)% ،60 mm(

جذب آب
)%(

سختی
موس

میزان آلومینا
)%(

الیه از دست رفته واقعی
)تن پودر خشک/کیلوگرم گلوله آلومینا(

FCRI JG-HAS ≥ 3.65 ≤ 0.005 ≤ 0.01 9 90 ± 1 0.8-1.0

Ball A ≥ 3.60 ≤ 0.008 ≤ 0.01 9 92 ± 1 1.1-1.4

Ball B ≥ 3.60 ≤ 0.01 ≤ 0.01 9 92 ± 1 1.3-1.5

متوسط وزن از دست رفته مقایسه ای پس از 7 روز سایش با ماسه



53گزيدهدنيایسراميک1401/55

نــوآوریهـای

Ngy colour

اینکلوژن  سرامیکی  رنگ های  تولیدکننده   ،Ngy Colour شرکت 
این  Foshan تأسیس شد.  )inclusion colours( در سال 1996 در 
شرکت در حال حاضر طیف گسترده ای از جوهرهای قرمز اینکلوژن را 

جهت چاپ دیجیتال روی سرامیک تولید می کند.
جوهر اینکلوژن نوعی جوهر سرامیکی و برپایه رنگدانه های اینکلوژن است. 
رنگدانه اینکلوژن اصطالحی برای اشاره به رنگدانه های سرامیک کادمیم 
سلینید که دارای ماده بسیار پایدار سیلیکات زیرکونیوم هستند است. 
پایداری باال، مقاومت در برابر دمای باال و تجمع باالی رنگدانه ها باعث 
شده تا رنگدانه های اینکلوژن کاربرد زیادی در تولید ظروف غذاخوری، 
محصوالت  سایر  و  هنری  سرامیک های  ساختمانی،  سرامیک های 

سرامیکی داشته باشند.
 فرآیند مهندسی تولید جوهر اینکلوژن شبیه به رنگدانه اینکلوژن است، با 
این تفاوت که در اینجا پیچیدگی های تولید بیشتر و استانداردهای مورد 

نیاز باالتر و دقیق تر هستند.
پس از سال ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، NGY Colour در سال 

2016 اولین جوهر اینکلوژن خود را به بازار عرضه کرد.  عرضه جوهر قرمز 
واقعی به بازار یکی از بزرگترین دستاوردهای این مجموعه بود. محصولی 
 NGY که تولید آن برای سال ها تقریبا غیرممکن درنظر گرفته می شد و
تولید رنگدانه های  به لطف تجربه طوالنی مدتی که در حوزه   Colour

اینکلوژن داشت موفق به انجام آن شد.
پیش از آن هیچ جوهر زرد رنگ مناسب یا مقاوم در برابر دمای باالئی 
چینی  کاشی های  در  سرامیکی، خصوصا  محصوالت  در  استفاده  برای 
وجود نداشت و عرضه جوهر قرمز رنگ NGY Colour  یک نوآوری 
به  نوآوری  این  می آمد.  به شمار  سرامیکی  تزئینات  صنعت  در  واقعی 
کمتر  سوختگی  رنگ،  تطابق  کارائی  بهبود  چاپ،  محدوده  گسترش 
نسبت به جوهرهای قهوه ای، صورتی و زرد پراسئودیمیومی و امکان ایجاد 
طراحی های رنگی زنده تر و پررنگ تر در محصوالت سرامیکی دما باالئی 

مانند ظروف چینی منتهی می شود.
تولید،  تا  توسعه گرفته  و  از تحقیق  تولید جوهر  زنجیره  مدیریت کل 
بازاریابی و پشتیبانی فنی که شامل تولید رنگدانه های الزم برای تولید 
جوهر نیز است، تماما بر عهده خود NGY Colour است. این موضوع در 
کنار ارتقای فنی و فناوریکی مداوم، کلید پیوستگی عرضه رنگ های برتر و 

محصوالت پایدارتر توسط این مجموعه بوده است. 
 NGY Colours حاضر  حال  در 
سرتاسر  در  مشتری  از 500  بیش 
در  آن  از جوهرهای  و  دارد  جهان 
بیش از 1200 چاپگر جوهرافشان 

استفاده می شود.
اختیار  بازار چین در  از %80  بیش 
)مشتریانی است  مجموعه   این 
 ماننــد Monalisaو، Marco Poloو،

ووNew Pearlو،   ،Gani Nabel،و 

و   )Kito و    Hongyu Oceanoو، 

از  خارج  بازارهای  در  آن  بر  عالوه 
کشـور نیـز حضـور پررنگی دارد.
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Smalticeram

tile Doctor

از فناوری های پیشرفته برای  Smaltceram 50 سال سابقه استفاده 

تولید مواد استثنائی، دستاورد ها، چالش ها، موفقیت ها و از همه مهم تر 
کار گروهی با افرادی که اعتقاد راسخی به کار خود دارند دارند را جشن 

می گیرد.
Xgo  به عنوان یک مفهوم نوآورانه در آماده سازی مواد مورد استفاده در 

محافظت از سطوح سرامیکی، مجموعه ای از ترکیبات سرامیکی از پیش 
آماده است که می تواند در عین رعایت سختگیرانه ترین استانداردهای 
مربوط به دوغاب و ایجاد حس ظرافت متداول در محصوالت ممتاز، برای 
ایجاد سطوح جدید سرامیکی به کار برده شود. این سطوح غیر دوغابی 
ازحیث زیبائی، افکت های تزئینی، سهولت تمیزکاری و احساس ظرافت 

هنگام لمس شدن بسیار منحصر به فرد هستند.
Xgo اختصاصا برای استفاده در ترکیب با جوهرهای SJSmaltink و 

تولید محصوالت  دنبال  به  همواره  تولیدکنندگان محصوالت سرامیکی 
ایمن تر از لحاظ سالمتی و بهداشت  بوده اند. افزایش اهمیت این موضوع 
خصوصا پس از همه گیری Covid-19  تولیدکنندگان را بر آن داشت تا دائما 
در جستجوی راه کارهایی برای ترکیب بهترین عملکرد در کنار ایمن ترین 
روش ها باشند. Tile Doctor به تولیدکنندگان سطوح سرامیکی و سنگی 
برای یافتن فناوری های ضدمیکروبی موثر، ایمن و بهداشتی و همچنین 
جایگزین های پایدارتر به جای استفاده از فلزات سنگین مانند نقره، کمک 
می کند. در حال حاضر امکان سنجی، پایداری و پیامدهای بالقوه استفاده 
از فلزات سنگین به عنوان مواد ضد میکروب در محصوالت مصرفی، توسط 
بسیاری از تولیدکنندگان زیر سوال رفته است. نتایج تحقیقات اخیر که 
حکایت از سمی بودن این مواد برای آبزیان و زیست گیاهی دارد نیز کاربرد 

این مواد را با چالش بیشتری مواجه کرده است.
 )MFA( اخیرا یک راه کار ابتکاری ضد میکروبی عاری از فلزات Tile Doctor

را با نام تجاری Bio-Free به ثبت رسانده که پیش از این نیز به دلیل کارائی 
و ایمنی باالی خود در سرتاسر جهان شناخته شده بود. Bio-Free نوعی 
شیشه مایع است که برای تمامی روش های اعمال روی انواع سرامیک و 
سنگ مناسب است و به سهولت و بدون هزینه زیاد در حین فرآیند تولید 

روی سطح اعمال می شود. 

برای ارائه رنگ های بی سابقه طراحی شده است. این ترکیب امکان ایجاد 
افکت های بافتی منحصر به فرد و نفیس: از نمای روستائی در فضای باز 
گرفته تا پیچیدگی های ظریف طراحی های داخلی بسیار برازنده را دارد. 
این ویژگی جدید سطح فنی مجموعه ها را ارتقا داده و نیاز بازاری را که به 

طور فزاینده  در حال تحول و تشخص است برطرف می کند.
پرداخت نهایی محصوالت Smalticeram به لطف تالش های تحقیقاتی 
مستمر آزمایشگاه های تحقیقاتی آن از مزیت کیفیت باالی زیبائی شناختی و 
فنی، سهولت استفاده و سرعت آماده سازی، تنوع بالقوه بی نهایت برای ایجاد 
سطوح مختلف و مخلوط های میکرونیزه ای که دقیقا در زمان مناسب ارائه 
شده اند، بهره می برد. تعهد دیرینه SJSmaltink به مردم و محیط زیست 
باعث در هم آمیختن کارائی باالی Xgo در کنار مقدار بسیار کم گازهای 

آالینده در تولید آن شده است.

کاربردهای  برای  مواد  آماده سازی  نوآورانه  مفهوم  عنوان یک  به   Xgo

در  شدن  مخلوط  آماده  سرامیکی  ترکیبات  از  مجموعه ای  محافظتی، 
مقیاس آنگستروم است که در برابر حمالت میکروبی از سطح محافظت 
می کند. این ترکیب برای فعال شدن به نور نیاز ندارد، نامرئی است و گاز 
یا مواد خطرناک دیگری مانند فلزات سنگین یا مواد سمی آزاد نمی کند. 
 Tile Doctor محصول Shield این راه کار خالقانه که پیشتر با نام اصلی
شناخته شده  جایزه  کسب  به  موفق   2011 سال  در  می شد  شناخته 
بین المللی Edison Award شد. سایر جایزه های آن سال به شرکت اپل 
برای آیپدی که ساخته بود، به شرکت فورد برای ایربگی که عرضه کرده 
بود  و به شرکت کوکاکوال برای سبک آزاد ماشین خودکار فروشش اعطا 

شدند. 
نتایج آزمایش ها حکایت از موفقیت این محصول در از بین بردن 99.9996 % 
از باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس، MRSA و E.colo دارد. این محصول 

در حال حاضر به عنوان بخشی از 
رویکرد سیستمی Bio-Free آماده 
استفاده روی کاشی ها و همچنین 
محصوالت مربوط به نصب )مانند 

مالت و دوغاب( است.
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Sicer

Sicer در جستجوی مداوم خود برای یافتن مواد جدید برای بهبود قابلیت 

لمسی سطح سرامیک ها، مجموعه محصوالت جدیدی را عرضه کرده است که 
امکان بازتولید کامل نمای طبیعی سنگ، چوب یا مرمر روی سطوح سرامیکی 

را دارند و محصولی با ظاهر درخشان، طبیعی و واقعی تولید می کنند.
به کارگیری گریت های دیجیتال سری های ارتقا یافته GHR و GRA روی 
چسب دیجیتال پایه آب انحصاری SCD3000H و استفاده از فناوری 
جدید لپینگ امکان ایجاد سطوح برجسته بسیار طبیعی و زیبائی را فراهم 
آورده است و نتیجه نهایی در هماهنگی کامل با  طراحی گرافیکی محصول 

قرار دارد. 
استفاده از مواد عرضه شده توسط Sicer در کنار فناوری دیجیتال بسیار با 
کیفیت به ایجاد جزئیات ضخامت باالئی که به صورت بی عیب و نقصی با 
طراحی زیرین ادغام می شوند منتهی می شود. در این فرآیند تولید انقالبی، 
یگانه  زیبائی شناسی  مشخصات  با  گریت ها  انحصاری  فنی  ویژگی های 
محصوالت ترکیب شده و در نهایت محصولی با جذابیت های استثنائی و با 

شباهت بسیار زیاد به مواد طبیعی تولید می شود.
گریت  های GHR و GRA کـه به صـورت برجسته روی چسب دیجیتال پایه 
آب SCD3000H اعمـال می شوند ظاهر طبیعی سطوح فرسوده و پاخورده 
را به همراه تخلخل و حفرات معمول سنگ های طبیعی و مرمر بازتولید 

می کنند.
مواد تولید شده در آزمایشگاه های دیجیتال و فناوری Sicer همواره عالوه 

بر داشتن باالترین کیفیت زیبائی شناختی و فنی، بیشترین توجه به الزامات 
زیست محیطی را نیز داشته اند. 

یکی از این نمونه ها چسب دیجیتال جدید پایه آب SCD3000H است 
که بی بو بودن، مقدار انتشار کم و قدرت اتصال باال باعث تمایز آن از سایر 
محصوالت مشابه شده است. SCD3000H به لطف داشتن فرمول پایه آب 
و مواد سازگار با آب مقدار انتشار VOCها، TOC، آلدئیدها و مواد بدبو از 
دودکش های کوره های سرامیکی را به مقدار زیادی کاهش می دهد. استفاده 
از SCD3000H باعث می شود تا حتی فعالیت تولیدی هم زمان چند خط 
مختلف در  یک کارخانه نیز منجر به عبور مقدار آالیندگی مجموعه از حد 

مجاز TOC و آلدئید در دودکش نشود.  
باعث  است که  نوعی فالکس  SCD3000H حاوی  بر آن چسب  عالوه 
می دهد،  بهبود  را  گریت  اعمال  فرآیند  می شود،  اتصال  قدرت  افزایش 
به ضد آب کردن بستر پیش از اعمال لعاب کمک می کند، باعث کاهش 
بیشتر مقدار آلودگی های VOC می شود و در نهایت نیز زمان خشک شدن 
بسیار طوالنی تری در مقایسه با  چسب های معمول مبتنی بر حالل دارد. 
در آزمایشگاه تحقیق و توسعه دیجیتال این مجموعه سری کاملی از مواد 
دیجیتال پایه آب شامل انگوب های براق، شیشه ای و نمونه جدیدی از نوعی 
انگوب سفید مات، همچنین پرداخت ها و لعاب های ویژه با هدف ادامه 
تحقیقات این مجموعه در زمینه مواد دیجیتال پایه آب و عرضه آن ها به بازار 

تولید شده اند.

نــوآوریهـای



گزيده دنيای سراميک1401/55    56

چرســای2022

C
E

R
S

A
IE

 2
0

2
2

 Bologna از 26 تا 30 ام سپتامبر در مجموع نمایشگاهی CERSAIE

برگزار گردید. این نمایشگاه برای شاغلین در حوزه ساخت  و ساز، معماری، 
طراحی داخلی و قراردادها جذابیت بسیاری دارد و بسیاری از روابط مهم 
تجاری در دیدار با غرفه داران حاضر در این نمایشگاه شکل می گیرند. 
تکمیل بودن ظرفیت تمام 620 غرفه در نسخه جدید این نمایشگاه که 
مساحتی معادل با 150 هزار مترمربع را در بر گرفت از اهمیت بین المللی 

این رویداد حکایت دارد.

 اطالعات و کارگاه ها
از  مملو  تقویمی  شامل   Cersaie نمایشگاه  دوره  سی ونهمین  برنامه 
جمله  از  است.  وآموزشی  اطالعاتی  کیفی،  بین المللی،  رویدادهای 
رویدادهای مشخصه این نمایشگاه می توان به سمینارها و کنفرانس  های 

مطبوعاتی سازمانی، ایونت های معماری و طراحی داخلی»سازه، زندگی، 
 La Città( »و »شهر آرمیدن،)Costruire Abitare Pensare( »اندیشه
della Posa( و کافه های مطبوعاتی انتشارات مختلف اشاره کرد. در 

تبلیغاتی  فعالیت های  و  اپراتورهای خارجی  کمپین  رویدادها،  کناراین 
بین المللی که به لطف حمایت های Ice Agency و وزارت امور خارجه 
 »CERSAIE پروژه »کسب و کار  امسال  بود.  برپا  نیز  انجام شده  است 
تعداد  از  بیشتر   %  40 که  داشت  عهده  بر  را  مهمان   110 میزبانی 
شرکت کنندگان در سال 2021 بود. تمرکز ویژه این رویداد بر پروژه های 
توسعه امالک و مستغالت در عربستان سعودی است و یک هیأت واجد 
شرایط از معماران و سازندگان سعودی نقش اصلی را در میزگردی که با 
حضور شرکت های حاضر در نمایشگاه برگزار شد ایفا نمودند. هماهنگی 

این میزگرد توسط Massimo Losa Ghini انجام شده بود.

From 26 to 30 September, Cersaie returns to populate the Bologna Fair. The great attractiveness of the show is confirmed 
for operators in the world of construction, architecture, interior design and contract, who find the most important moment 
of their commercial relationship precisely in meeting with the exhibitors present at the fair. An event whose international rel-
evance is confirmed by the fact that also for this edition the entire available area, equal to 150 thousand square meters, is 
totally occupied by over 620 exhibitors.
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رویداد قابل توجه دیگر برگزاری Cersaie Digital با هدف بهبود و 
گسترش روابط بین غرفه داران و بازدیدکنندگان و به منظور تثبیت 
مشارکت فیزیکی ایشان در نمایشگاه بود. این رویداد به صورت آنالین 

و برای سه هفته )از 10 سپتامبر تا 7 اکتبر( برگزار گردید.

 جوایز مربوط به کیفیت
طراحی  شرکت های  و  متخصصان  آوردن  گرد هم  با   ADI انجمن 
ایتالیایی، دو جایزه مربوط به کیفیت را نیز به برگزیدگان اهدا کرد 
)در تاریخ 28ام، ساعت 2:30 صبح(. اولین جایزه به طراحی سرامیک 
و سرویس بهداشتی اختصاص داشت که به نوآورانه ترین محصوالت 
ایتالیایی در بخش سرامیک و سرویس بهداشتی اعطا شد. جایزه دوم 
به طراحی غرفه اختصاص داشت و هدف از اعطای آن بهبود کیفیت 
غرفه های نمایشگاهی و تبلیغ محصوالت و برند شرکت های غرفه دار به 

بهترین شکل ممکن است. 

مکانی برای گردهمایی بزرگان معماری 
نمایشگاه  و  مبلمان  طراحی  در  که   Manuel Herz آلمانی  معمار 
از  دارد  بسیاری  فعالیت  تحقیقات شهری  و  طراحی ها  همچنین  و 
اندیشه«  زندگی،  »سازه،  فرهنگی  برنامه  برجسته  مهمانان  جمله 
)Costruire Abitare Pensare( بود. این کنفرانس در بعد از-ظهر 
پنجشنبه و در تاریخ 29ام برگزار شد.  تحقیقات Manuel Herz بر 
معماری و طراحی شهری مربوط به مهاجرت متمرکز است. در کتاب 
وی که »از میدان به شهر: کمپ های پناهندگان صحرای غربی« نام 
داشت و در آن به چگونگی تبدیل شدن اردوگاه پناهندگان به محلی 

برای حس رهایی اجتماعی به تصویر کشیده شده است.
استودیوی  بنیانگذاران   Gerd Bergmeister و   Michaela Wolf

از   ،Rosenheim و   Bressanone در  واقع   Bergmeisterwolf

مهمانان شناخته شده دیگر CERSAIE بودند. این استودیو تاکنون 
نامزد و برنده جوایز متعددی شده است. از جمله این جوایز می توان 
در سال   CNAPPC از سوی   Architect Award به کسب جایزه 
2019 اشاره کرد که برای رویکرد معماری )واکنش به زمینه و مفهوم 
با درنظر گرفتن مواد و ارائه راه کارهای اندیشیده شده و جسورانه( به 

این استودیو اهدا شد.
ساعت 15روز چهارشنبه 28 سپتامبر نیز معمار Mario Botta در 

کنفرانسی با عنوان »ایجاد صلح« با همراهی Fulvo Irace سخنرانی 
داشت. 

به  دستیابی  درباره چگونگی  گفت وگو  برای  فرصتی  کنفرانس  این 
بسیاری از اهداف توسعه پایدار از طریق معماری بود. Botta پس از 
ارائه توضیحاتی درباره پروژه معماری کلیسای Lviv، نظریات خود 
درباره وجود اهداف اخالقی در معماری را شرح داد،  وی معماری را 

شکلی از مقاومت در برابر جامعه غیرمادی می داند.

دهمین شهر کاشی کاری
برای  محلی  کاشی کاری،  شهر  برگزاری  دوره  دهمین  بزرگداشت 
مالقات کاشی کاران ایتالیایی و بین المللی بود. این رویداد در زمینی 
به مساحت بیش از 400 مترمربع در سالن 32 و در نزدیکی ورودی 
برگزار   Bologna نمایشگاهی  مرکز  به   Piazza Costituzione

گردید. 
دوره  سی و نهمین  برگزاری  روز   5 در  کاشی  شهر  بازدیدکنندگان 
CERSAIE  فرصت بازدید از نمایشگاه نصب اسلب ها که توسط نصابان 

ماهر کاشی برگزار شد را داشتند. سمینارهای فنی نصب اسلب که 
مخاطبان اصلی آن معماران و طراحان داخلی هستند نیز در محل 
دائمی کنفرانس ها برگزار گردید. این سمینار چهار ساعته شامل 2 
ساعت کالس تئوری و 2 ساعت کارگاه تجربی و عملی نصب اسلب 
بود که شرکت در آن ها باعث کسب تجربه و دانش برای معماران، 

مهندسان و طراحان بود.
انجمن نصابان کاشی و سرامیک ایتالیایی فضای بزرگی را برای حفظ 
دادند.  اختصاص  خود  به  کاشی  نصب  متخصصان  با  مداوم  ارتباط 
ارتقای  و  بازدیدکنندگان  اطالعات  کسب  برای  محلی  مکان  این 
گواهینامه های  Tile Layer مطابق با استاندارد UNI 11493 و در 

همکاری با سازمان صدور گواهینامه Certi. S. Assoposa است. 
سه فضای خاص به این منظور اختصاص داده شده است، اولین مکان 
این مکان  بزرگ اختصاص داشت و در  به اسلب های ورقه ای فوق 
پروژه  همچنین  و  بزرگ  اسلب های  از  ساخته شده  دستشویی های 
در حال انجام کاشیکاری یک حجم پیچیده با کاشی های موزاییکی 
سرامیکی به نمایش گذاشته شده بود. محل دوم به فضاهای بیرونی 
اختصاص داشت که در آن چگونگی نصب کاشی در کف های بیرونی و 

دارای ارتفاع به نمایش گذاشته شد. 



گزيده دنيای سراميک1401/55    58

مجموعه های  از چشم نوازترین  یکی   NG Kütahya Seramik

خود را عرضه کرده است، مجموعه ای که برای تمامی سلیقه ها 
جذابیت دارد. در الین Brave Blue ترکیب های رنگی به نمایش 
گذاشته شده اند که تا کنون در محصوالت این شرکت امتحان 
نشده بودند. مجموعه های Pacificو، Kemer،و Azur و Toscano با 
داشتن سایه های مختلف آبی رنگ کاربران خود را به سیاحتی آبی 

رنگ در محل زندگی خود می برند. 
اندازه 120×240 سانتی متری این سرامیک ها عالوه بر سهولت 

نیز به همراه دارد. طراحی  اجرا مزیت سهولت طراحی فضا را 
Azura با الهام از سنگ کوارتزیت برزیلی با رگه های آبی تیره روی 

سطح آبی روشن انجام شده است. رنگ آبی اقیانوسی Pacific فضا 
را متمایز می کند، طرح kemer رویکرد سرامیکی کامال متفاوتی 
دارد و ظاهر آن ورای محدودیت های طراحی است. الگوی بوک مچ 
طرح Toscana که از اروپای شمالی و امواج دریا الهام گرفته شده 
و  شفاف  زیبائی  با  مدیترانه ای  سواحل  تداعی کننده  نیز  است 

فیروزه ای رنگ خود است.
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دلیل تولید مجموعه ROCKIN ماهیت و طبیعت جذاب و جریان ساز 
سنگ بوده است. این مجموعه از نوعی سنگ انگلیسی الهام گرفته شده 
که معدن آن در نواحی اطراف دریاچه واقع است و افکت گرافیکی آن با 
افزودن خرده سنگ هائی برای ایجاد ظاهر خالدار طبیعی بهبود داده شده 
است. نتیجه ظاهری ظریف و منحصر به فرد است که در عین برآورده 
کردن تمایل این روزها به خرده گریت ها، شخصیتی کامال منحصر به فرد 

را به نمایش گذاشته است.
 این مجموعه در چهار رنگ و طیف وسیعی از اندازه ها عرضه شده است 
و می توان با در کنار هم قرار دادن انواع مختلف آن جلوه فضای داخلی و 
خارجی را بهبود بخشید. رنگ یخی کم رنگ ترین و درخشان ترین رنگ 
این پالت است که هم در کنار تن رنگی گرم  رنگ شنی و هم در کنار رنگ 
خاکستری که بیشترین شباهت به سنگ طبیعی را دارد، جلوه زیبائی را 
ایجاد می کند. چهارمین رنگ این پالت نیز، یادآور و به رنگ گدازه های 

آتشفشانی است.

هر یک از رنگ های این مجموعه در چهار طرح مختلف عرضه شده اند. 
تولید این مجموعه با استفاده از فناوری 3D Tech و با ایجاد افکت های 
برجسته حقیقی و ظریف برای افزایش جذابیت محصول نهائی انجام شده 

است. 
در طرح Floral از تکنیک سندبالست برای ایجاد اشکال طبیعی الگو 
گرفته شده است. مجموعه Lozenge شامل طرح های هندسی با ظاهر 
 Net حکاکی شده و صیقلی است. طرح )bush-hammered( بوش همر
دیوارها را با الگوی الماسی کوچک خود تزئین می کند و در نهایت در طرح 

Blast جلوه هنرمندانه بوش همر به نمایش گذاشته شده است. 

اندازه 120×120 سانتی متری این کاشی ها امکان نصب به صورت شطرنجی 
و یا شورون )chevron( را فراهم می آورد.

تکنیک  و   Flaviker پیشرفته  فناوری  از   Rockin مجموعه  تولید  در 
Fullbody 3D استفاده شده است. در این روش سرتاسر ضخامت کاشی 

با طرح گرافیکی پوشش داده می شود.
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نقاط قوت پانل های پرسلینی بزرگ SAHARA NOIR رنگ  و الگوهای 
رگه ای آن هستند. سایه های عمیق سیاه این محصوالت با رگه های 
با نور ایجاد  الگوهای رنگی، بازی درخشانی را  طالئی در میان این 

کرده اند.
رنگ ها و تقاطع بین رگه های نواری، شخصیتی قوی و منحصر به فرد 
به این محصول داده  که در طراحی داخلی مدرن بسیار مورد توجه 
است. پویائی دینامیک طرح بر اهمیت خطوط افزوده و عمق رنگ 
سیاه به روشن تر دیده شدن طرح های گرافیکی آن کمک کرده است. 

جلوه های زیبائی شناختی این محصول آن را به یک مکمل ایده آل برای 
دکوراسیون های داخلی زیبا و مجلل تبدیل کرده است.

سری Sahara Noir در دو اندازه 280×120  با ضخامت 6 میلی متر 
 AVA و همچنین 324×163 یا ضخامت 12 میلی متر و با نام تجاری
STONE به فروش می رسند. این محصول انتخاب بسیار مناسبی برای 

اتاق  یا میزکار، مبلمان  تکمیل تجهیز وسایلی مانند میز آشپزخانه 
نشیمن و یا روشوئی حمام است.
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در مجموعه کاشی های دیواری جدید La Fabbrica با نام »کوچک« 
که برای فضاهای داخلی مسکونی و تجاری طراحی شده اند گذشته 
نخستین  جدید،  مجموعه  این  رفته اند.  یکدیگر  مالقات  به  آینده  و 
حضور این تولیدکننده در دنیای کاشی های دیواری کوچک تک پخته 

متخلخل است. 
 در این مجموعه طیف وسیعی از کاشی های جدید با ظاهر آبرنگی و 

شبیه به صنایع دستی قدیمی با دانش ساخت امروزی ارائه شده اند.

 محور اصلی طراحی در این سری از محصوالت رنگ پالت های آن است.  
این مجموعه شامل 12 رنگ روی سطح براق و بیش از 50 تراش است 

که باعث شده هر پروژه سبک منحصربه فرد خود را داشته باشد.
از کاشی های  Trend و متشکل  نام  با  این سری شامل مجموعه ای 
قدیمی مدرن با نقوش هندسی و Amalfi نیز است که ادای دینی به 
مایولیکای سنتی ایتالیا محسوب می شود و امکان ایجاد ترکیبات بی 

حد و مرزی را برای کاربر ایجاد کرده است.
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سنگی رسوبی که شاهد قدمت بازیافته ای است که خود را با 
ناخالصی هایی که به صورت الیه الیه و با همکاری زمان شکل 
گرفته اند تعریف می کند. سطوح سرامیکی سنگینه با ظاهر فوق 
طبیعی خود ترکیب شگفت انگیزی را  برای پروژه های طراحی 
زیبائی شناختی  و  فنی  مشخصات  و  می کنند  خلق  داخلی 
 Ara Stone محصوالت سرامیکی را ارتقا می دهند. سری جدید
در اندازه های 24×12، 24×24، 48×12 و 35×35 اینچ و با 
مجموعه گستره ای از تزئینات مختلف به گونه ای طراحی شده 

که برای به اجرای هر نوع طراحی خالقانه ای مناسب باشد.
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ایده های جدید به ارتقای طراحی داخلی خانه ها منجر شده اند و چشم انداز ظریف و جذابی 
از خصوصیات فنی و زیبایی شناسی سطوح سرامیکی را به نمایش گذاشته اند. تجسم 
ماهیت و جوهر اونیکس در کنار الگوها و اجزای رنگی دیگری که خلوص غیرمنتظره آن 
را آشکار می سازند نتیجه تحقیقاتی است که با هدف به تعالی رساندن مواد طبیعی الهام 
بخش انجام شده است. مجموعه جدید Sobe Ceramic با تمرکز بر انتخاب جسورانه 
رنگ های عاجی و آبی در کنار هایالیت های قوی متالیک در یک پترن منفرد روی 
مجموعه ای از کاشی های دکوری، ساده و موزائیکی شاهدی بر فراست خالقانه مجموعه 

VALLENLUNGA & amp است.



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorialeditorial

Exactly twelve months ago we were celebrating the 
successful conclusion of a year that had brought an 
outstanding post pandemic recovery across the ce-
ramic industry’s entire supply chain, although the 
sense of euphoria was already being dampened 
by a dangerous new wave of increases in almost all 
cost items, particularly during the final months of the 
year. If the situation at the end of 2021 appeared to 
foreshadow the difficulties that we would face over 
the following months, this year’s results fully confirm 
those fears. 
Globally, the energy crisis and rising inflation have 
led to a predictable slowdown in demand for ceram-
ic products. And while no one is hazarding a guess 
as to how long this situation will last, the entire in-
dustry is working on strategies to overcome yet an-
other challenging period, both inside and outside 
the factories. The Italian tile industry is set to close 
2022 with only a slight increase in sales volumes (the 
net result of a record first half performance and a 
marked decline in the second half of the year), but 
has seen continued growth in revenues thanks to 
higher selling prices. Even more positively, the in-
dustry has been able to maintain – if not improve – 
its market shares, reflecting the fact that the market 
is more willing to pay a higher price for high-end Ital-
ian-made products than for mid- to low-end goods. 
Caution and good strategies are likewise essential 
for the Italian ceramic technology suppliers, despite 
the success of Tecna in Rimini and the industry’s con-
tinued revenue growth in 2022. 
According to estimates based on the preliminary re-
sults drawn up by MECS - Acimac Research Centre, 
the industry’s turnover rose to €2,164 million this year 
(+5.2% on 2021). This was driven by growth in both 
exports (€1,618 million, +5%) and domestic sales 
(€546 million, +6%), while producers have already re-
ceived orders covering production for the next four 

months. Moreover, this demand consists almost en-
tirely of technologies aimed at maximizing plant effi-
ciency, especially in terms of energy. 
“While we reported positive results overall, this 
would have been a far more successful year if our 
industry’s performance had not been hampered by 
the twofold challenge of high energy prices and de-
lays in component supplies,” said Acimac’s chairman 
Paolo Lamberti. “We had already seen the warning 
signs a year ago. We are currently in a state of over-
all good health, but in a supply chain environment 
where everyone is running a fever. We hope that in 
2023 the raw materials supply chain will be back to 
normal, and that energy prices will have stabilized.”
Meanwhile, Iran’s ceramic industry is entering a 
deep recession, not because of the energy crisis, 
but because of severe inflationary stagnation and 
numerous problems in government processes and 
instructions in export markets and banking interac-
tions. Other issues and problems plaguing produc-
tion, from the difficulty of supplying raw materials 
and spare parts due to the intensification of interna-
tional sanctions, as well as the sharp increase in the 
global inflation , along with the instability of the ex-
change rate in Iran, have fueled this situation. It re-
mains to be seen what effects these conditions will 
have on the industry by the end of the year, but the 
forecasts do not show any improvement in the situ-
ation in the near future.
                                       ×
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TECNOGRAFICA IS LEADER 
IN MAKING SURFACES SMILE

DESIGN FOR DIGITAL TECHNOLOGIES,
MASTER MOULDS AND PUNCHES.
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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