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سـرمقـالـه
p.giacomini@tiledizioni.it - پائوال  جاکومینی

گـذار زیست محیطی و تحـول دیجیتـالی

 Ceramic World اولین سری از مجموعه وبینارهایی که توسط نشریه
Review تحت عنوان »سرامیک، بعدی چیست؟« با همکاری پلتفرم 

دیجیتالی Tecnargilla TecnaNext سازماندهی شد، در 30 ژوئن به 
موفقیت رسید.

این برنامه شامل نه رویداد به مدت هفت ماه بود که در آن 53 سخنران 
برای  بین المللی  متخصص   5300 مجموع  در  کردند.  سخنرانی 
رویدادهای زنده ثبت نام کردند در حالی که ضبط وبینارها بیش از 
4200 بازدیدکننده را در YouTube به خود جلب کرده است. دو مورد 
و  سبز  فناوری های  به  مربوط  وبینارهای  رویدادها،  مشهورترین  از 
صرفه جویی در انرژی در سرامیک بود که محتوای آن را در شماره بعدی 
نشریه که به طور کامل به پایداری و دیجیتالی شدن اختصاص داده 

شده است، ارائه خواهیم کرد.
اهمیت این موضوعات برای بخش سرامیک و صنعت به طور کلی 
با نقش محوری گذار اکولوژیکی و تحول دیجیتالی در صندوق 750 
میلیارد یورویی نسل بعدی اتحادیه اروپا نشان داده شده است. ایتالیا 
به طور خاص 31 درصد از 222 میلیارد یورو NRRP )برنامه ملی بازیابی 
و تاب آوری( را به تحول سبز اختصاص داده است. از جمله 3.6 میلیارد 

یورو برای توسعه فناوری هیدروژن و 22 درصد به دیجیتالی شدن.
عالوه بر این، اتحادیه اروپا مجموعه ای از اهداف سختگیرانه را برای 
مبارزه با تغییرات آب و هوایی تا سال 2030 تعیین کرده است، از جمله 
کاهش 55 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به سال 1990، 
کاهش 32 درصدی در مصرف انرژی و استفاده 32 درصدی استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر.
فرآیندهای آالینده به طور فزاینده ای گران می شوند و تولیدکنندگان 
سرامیک اروپایی به خوبی از این امر آگاه هستند و شاهد افزایش 
نرخ انتشار CO2 تعیین شده توسط ETS از 15 یورو به 55 یورو در 
 Sassuolo تن در مدت 10 ماه هستند. این تصمیم مناطق سرامیکی
انجمن  رئیس  و  داد  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  را   Castellón و 
ایتالیایی Giovanni Savorani اعالم کرد:  تولیدکنندگان سرامیک 
»این امر موجب تضعیف رقابت پذیری صنایعی است که سال ها سهم 
زیادی از سرمایه گذاری های خود را صرف کاهش مصرف انرژی و تأثیرات 

زیست محیطی با نتایج ملموس کرده است.«
سال  در 30  کارخانجات  بهینه سازی های  و  نوآوری ها  تردید،  بدون 
 Claudio گذشته مزایای زیادی به همراه داشته است. همان طور که
Ricci  از SACMI در وبینار خود اشاره کرد، تولید 1 مترمربع کاشی 

پرسالنی 60 در 60 سانتی متر با ضخامت 10 میلی متر و وزن 23 
کیلوگرم در مترمربع باعث تولید 10.8 کیلوگرم CO2 در هر مترمربع در 
1990، 7.1 کیلوگرم CO2 در مترمربع در سال 2015 و امروز به اندازه 5.1 

کیلوگرم CO2 در هر مترمربع رسیده است.
پتانسیل بهبود بیشتر نیز دلگرم کننده است، به طوری که سطح 3.8 
کیلوگرم CO2 در مترمربع تا سال 2025 و کمتر از 2 کیلوگرم CO2 در 
مترمربع تا سال 2030 به دلیل مطالعات در حال انجام روی راه حل های 
جدید که از حامل های انرژی پایدار مانند برق سبز و بیش از همه 
هیدروژن استفاده می کند، امکان پذیر خواهد بود.                    ×
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اخبـار جهـان

تولیدکننده کاشی هندی کامپکتور
PCR 2000 به همراه کوره و خشک 

کن جدید با سیستم های پیشرفتۀ 
بازیابی حرارت موسوم به »سوخت 

صفر« را انتخاب کرده است.
پیشرو  شرکت  یک  که   Motto

بازار کاشی و سرامیک در هند  در 
ریز  و  اسلب  ها  تولید  برای  است، 
سایزها خط تولید جدیدی را نصب 
و راه اندازی کرده است. در مرکز این 
 Sacmi Continua+ تولید  خط 
دارد  وجود   PCR2000 همراه  به 
خانوادۀ  عضو  فروش ترین  پر  که 
+Continua و دومین دستگاه این 
کاشی های  برای  که  است  چنینی 
 3200×1600 ابعاد  با  پرسالنی 
میلی متر و ضخامت 6 تا 20 میلی متر 

به هند فروخته شده است.
با داشتن ماشین آالت  این کارخانه 

منجر  که  بی بدیل  فناوری های  و 
کیفیت  با  محصوالتی  تولید  به 
فوق العاده و با راندمان تولیدی باال 
خواهد شد، از اوایل ماه مه آغاز به کار 

خواهد کرد.
دو  به  )مجهز   PCR2000 کنار  در 
تغذیه کنندۀ پودر که امکان افزایش 
و  دارد  وجود  آینده  در  آنها  تعداد 
همچنین یک واحد برش مواد پخت 
خشک  یک   Sacmi TPV(،و  نشدۀ 
کن 45.2 متری پنج الیه EM5 و 
یک خشک کن پیش کوره را ارائه 
داده که هر دو به دلیل بازیابی حرارت 
کوره )RVE( به صورت کامال بدون 

سوخت کار می کنند.
آخرین  دارای  همچنین  کارخانه 
کورۀ FCC به طول 201 متر است 
مجهز  بسیار  داشتن سیستم  با  که 
صرفه جویی در انرژی مقدار مصرف 
را به حداقل رسانده و از جریان دائمی 
گرما به خشک کن ها اطمینان حاصل 
صاحب  گفته های  به  بنا  می کند. 
سیستم  این  از  استفاده  با   Motto

مقدار مصرف و هزینه ها  به صورت 
درصد  و  کاهش یافته  چشم گیری 
محصوالت درجه یک افزایش یافته 
است. نتیجۀ این تغییر برآورده شدن 

اهداف مورد نظر مشتریان است.
برش  روش های  تلفیق  نتیجۀ  در 
امروزه  خام،  و  پخته  محصوالت 
بازار  Motto نه تنها نفوذ خود در 

محصوالت با کیفیت را گسترش داده 
بلکه قادر است تا تنوع و کارامدی 
در  موجود  مختلف  سایزهای 
مجموع مانند اسلب 1200×1800 
به  را  میلی متری   2400×1200 و 
زمان  مدت  کند.  مدیریت  خوبی 

کارخانه  این  راه اندازی  و  ساخت 
کرده  ثبت  را  بی سابقه ای  رکورد 
است که در نتیجۀ همکاری نزدیک 
 Sacmi بین تیم های فنی و توانایی
برای فرستادن تکنسین ها به محل و 
نظارت مؤثر بر تک تک مراحل نصب 

و آزمایش حاصل شده است.
تمامی آزمایش های مربوط به تولید با 
استفاده از مواد خام و بدنه هم اکنون 

در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

  SACMI خط جدید Motto

هنــد  در  را   Continua+
راه اندازی کرد

 22 افزایش  با   RAK Ceramic

سود  حاشیۀ  کل،  درآمد  درصدی 
ناخالص 35% و سودخالص بیشتر از 
مقدار قبل از شیوع Covid، بهترین 
سه ماهۀ خود از سال 2016 تاکنون 

را به پایان رساند.
ماهۀ  سه  مالی  وضعیت  اعالن 
 RAK ،2021 منتهی به 31 مارس
بزرگترین  از  یکی  که   Ceramics

برندهای سازندۀ سرامیک در جهان 
به  شرکت  این  بازگشت  است، 
وضعیت رشد ثابت را تأیید کرد. در 
حال حاضر میزان درآمد و سودآوری 
این شرکت از سطح پیش از فراگیری 

بیماری عبور کرده   است.

این مسئله خبر خوبی برای این گروه 
صنعتی مستقر در رأس  الخیمه است 
که پس از چالش  های سال 2020 و 
تعطیلی  های ناشی از Covid-19 در 
سه ماهۀ دوم سال، علی رغم بازیابی 
سریع در سه ماهۀ سوم و چهارم، با 
افت 8.7 درصدی درآمد مواجه شده  
و درآمد آن به  2.35 میلیارد درهم 
 521 با  معادل  )تقریبا  بود  رسیده 

میلیون  یورو(.
بنا به گفته  های عبداهلل مسعد مدیر 
در  عامل شرکت »وضعیت شرکت 
درحال  همچنان  جهانی  بازارهای 
باعث  مساله  این  و  است  بهبود 
از  ثبت  شده  سال  شروع  قوی  ترین 
شده  است«.  تاکنون   2016 سال 
با  وی می  افزاید »مقدار درآمد کل 
باالترین  به  افزایش سالیانۀ %21.9 

گذشته  سال   5 در  خود  میزان 
ناخالص  سود  حاشیۀ  رسیده  است. 
کل با افزایش درآمد، بهبود کارایی و 
بهینه  سازی خطوط تولید به باالترین 
سطح یعنی 35% رسیده است و سود 
خالص ثبت شده بیشتر از زمان قبل 

از فراگیری کرونا است«.
 RAK محصوالت  فروش  درآمد 
سعودی  عربستان  در   Ceramic

که یکی از بازارهای اصلی صادرات 
محصوالت این شرکت است افزایش 
ساالنۀ 57.9% را در سال قبل تجربه 
کرده   است. در نتیجۀ سرمایه  گذاری 
جدید  نمایشگاه  های  در  بیشتر 
برند،  ارزش  قابل  توجه  توسعۀ  و 
 %78.5 افزایش  با   Q1 ،2021
حال  در  و  شد  بسته  درآمد 
از  یکی   RAKCeramics حاضر 

برتر  محصوالت  تأمین  کنندگان 
پادشاهی  کشور  این  در  سرامیکی 

است.
اروپا  بازارهای  در  ثبت  شده  نتایج 
درآمد  درصدی   22.7 افزایش  )با 
ارقام  همچنین  و   )Q1 2021 در 
مربوط به هند )67+ %( و بنگالدش 
تولیدی  واحدهای  که   )%  +18.9(
حضور  آن ها  در   RAKCeramic

دارند،  بسیار مثبت  هستند.

بـه      مـداوم  رشـد  بازگشـت 
RAK Ceramics
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عنوان یک هدیۀ  به  این کتاب که 
رایگان و با هدف حمایت از توسعۀ 
مشتریان  به  شرکت  ها  در  دانش 
ارائه می  شود، کامل  کنندۀ مجموعۀ 
شرکت  این  فنی  راهنمای  کتابچۀ 
است که شامل راهنمای مربوط به 
نیز  بهداشتی  چینی آالت  و  کاشی 

می  باشد.
راهنمای  دفترچۀ  اولین   Sacmi

تکنولوژی صنایع چینی  به  مربوط 
داده  است.  ارائه  را  خود  مظروف 
بر  متممی  جلدی  دو  کتابچۀ  این 
بخش های  راهنمای  دفترچه  های 
کاشی و چینی بهداشتی این شرکت 
دستورالعمل  های  مجموعۀ  و  است 
در  تولید  تکنولوژی  های  به  مربوط 
محیط  های سنتی تولید سرامیک را 

تکمیل می  کند.
Sacmi که در  زمینۀ توسعۀ هر روزۀ 

و  تکنولوژیکی  فنی،  نوآوری  های 
چینی  حوزۀ  در  جدید  محصوالت 
مظروف یک شرکت پیشرو است، با 

این کار پایبندی خود را به گسترش 
دانش فنی نشان داد.

 Daniele Coralli که  طور  همان  
می  دهد،  توضیح   Sacmi مدیرکل 
غذاخوری  و  بهداشتی  لوازم  تولید 
دارد  ساله  هزار  چندین  سابقه  ای 
و شایسته است که در ابتدا دربارۀ 
مواد  این  کاربردهای  و  خصوصیات 
در  داده  شود.  توضیح  خارق العاده 
نشریۀ مزبور دربارۀ همه چیز از مواد 
فرموالسیون  تا  بدنه گرفته  و  اولیه 
یک  در  و  شده  صحبت  طراحی  و 
به  عمیق  نگاهی  کلی  چشم  انداز 
کلی  سیستم  مختلف  جنبه  های 

تولید انداخته شده  است.
مانند نشریات پیشین، در این کتاب 
با  تکنسین هایی  تجربیات  از  هم 
تخصص  های مختلف که در هر گوشه 
از دنیا در ارتباط هر روزۀ نزدیک با 
برده   شده  بهره  هستند،  مشتریان 
و  دانش  این  حقیقت  در    است. 
تجربۀ این افراد است که بیش از هر 
چیز دیگر در این کتاب متمرکز و 

جمع آوری شده   است.
فرایندهای  و  مواد  بهتر  شناسایی 
فرمول  یک  به  دستیابی  و  خاص 

»رازهایی«  از  برخی  تنها  مرجع، 
کتاب  این  مطالعۀ  با  که  هستند 
درمی یابید. اهمیت این موارد زمانی 
بیشتر مشخص می شود که به خاطر 
بیاورید امروزه در جهانی که دائما و 
به سرعت در حال تغییر است زندگی 
می  کنیم و بسیاری از کارخانجات با 
تغییرات مکرر پرسنل روبرو هستند، 
در نتیجه نیاز به وجود  یک روش 
جدید  پرسنل  آموزش  برای  موثر 

بسیار ضروری به نظر می  رسد.
سایر  میان  در  راهنما  کتاب  این 
چینی  زمینۀ  در  موجود  نشریات 
هر  و  است  منحصر به  فرد  مظروف، 
چند جایگزینی برای هیچ یک از سایر 

مکمل  اما  نیست  دیگر  راهنماهای 
سایر کتابچه  های فنی اصلی در این 

حوزه است. 
ارائه  دهندۀ  انتشارات  این  واقع  در 
را   Sacmi که  هستند  رویکردی 
حوزۀ  در  برتر  تولیدکنندۀ  یک  به 
تبدیل  مظروف  چینی  صنعت 
این  تا  شده  است  باعث  و  کرده 
شرکت به  لطف ساختار تحقیقاتی و 
 برندهای همراه خود )Sacmilolaو,
 Gaiotto,وSAMAMaschinenbau

( در همۀ حوزه  ها از  Riedhammerو

آماده  سازی بدنه گرفته تا مدل  سازی 
و از پخت گرفته تا تدارکات مربوط به 

کارخانه پیشرو باشد.

ارائـه اولین »کتابچـۀ راهنمای 
فنـاوری« مربـوط بـه صنایـع 
 SACMI چینی مظروف توسط
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شر کت شیمیایى پارس سولفیت  Creadigit XXL چا پگر   Halcón

متعلق به System Ceramics را در 
کارخانه جدید تولید کاشی های سایز 
بزرگ خود که در آوریل بازگشایی 

شد، نصب کرده  است.
 Halcón Cerámicas شرکت اسپانیایی
توسعه  برنامه  از  بخشی  عنوان  به 
 35 سرمایه گذاری  شامل  که  خود 
میلیون یورویی تا سال 2021 است، 
در کارخانه جدید تولید اسلب های 
در  که  خود  بزرگ  سایز  پرسالنی 

چاپ  فناوری  شد،  افتتاح  آوریل 
متعلق   Creadigit XXL دیجیتال 
به شرکت System Ceramics را به 

کار گرفته است.
این شرکت سرامیکی که در کاستیون 
اسپانیا واقع شده  است، چهار کارخانه 
تولیدی در اسپانیا دارد و هم اکنون 
در حال توسعه مجموعه هایی جدید 
زیباشناختی  نظر  از  باال  کیفیت  با 
است. این مجموعه ها با استفاده از 
)شامل 3  بار جدید  کالر  چاپگر 8 
کالر بار با حجم تخلیه باال( و مجهز به 
سیستم خود تنظیم شونده از سری 
Creavision تولید خواهند شد. این 

فناوری دکوراسیون پیشرفته امکان 

چاپ عالی برای ساخت محصوالت 
سرامیکی با کیفیت فوق العاده از نظر 

فنی و زیباشناختی را فراهم می کند.
عامل مهم دیگری که عالوه بر خود 

 System فناوری مطرح بود، حمایت
طریق  از   Halcón از   Ceramics

 System یعنی  تابعه خود،  شرکت 
España بود.

Creadigit به کارگیری چاپگر
Halcón Cerámicas در 
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گروه  این  تجاری  واحدهای  تمامی 
کرده اند.  گزارش  را  قوی  رشدی 
افزایش   Global Ceramic بخش 
9.6% را به واسطه عملکرد قوی در 
و  اروپا  جنوبی،  و  شمالی  آمریکای 

روسیه تجربه کرده است.
در سه  قاطع  بازگشت  از یک  پس 
احیای  گذشته،  سال  آخر  ماهه 
صنایع Mohawk تا ماه های ابتدایی 
سال 2021 نیز ادامه پیدا کرد. گروه 
کفپوش US مجددا نتایج رکوردهای 
خود در سه ماهه اول سال را با فروش 
2.7 میلیارد دالری که 16.8% بیشتر 
بود  از همین دوره در سال 2020 
منتشر نمود. درآمد خالص به 273 
میلیون دالر افزایش یافت در حالی 
که در سه ماهه اول سال 2020 این 

عدد 111 میلیون دالر بود.
 Jeffrey S. Lorberbaum رئیس و

 مدیرعامل صنایع Mohawk: »تجارت
ما به مرور تقویت شد و فصلی بودن 
رایج صنعت ما را از خود نشان نداد. 
در سـر تـا سـر جهـان، مـردم بـه 
خانـه های  روی  بـر  سـرمایه گذاری 
خـود ادامـه می دهنـد، و کفپـوش 
جدید در پروژه های بازسازی نقشی 

اساسی دارند. همچنین شاهد بهبود 
نسبی در تقاضاهای فضاهای تجاری 
هستیم زیرا تجارت جهانی گسترش 
یافته و مشاغل با هدف بازگشت به 
حالت عادی شروع به سرمایه گذاری 

می کنند.«
گروه  این  تجاری  واحدهای  تمامی 
میزان رشد فروش قوی در 3 ماهه 
اول Q1 را گزارش کرده اند، که شامل 
سود دورقمی )به ترتیب 30.7+ % و 
14.3+ %( به واسطه دپارتمان های  
Flooring Rest of the World و 

بود   Flooring North America

که به تولید و فروش فرش، لمینیت، 
اختصاص  وینیل  و  سنگ  چوب، 

داشتند.
 Global Ceramic بخش  فروش 
در Q1 رشد 9.6% را تجربه کرده و 
به 930 میلیون دالر رسید که معادل 
34.8% گردش مالی کل گروه بود؛ 
این در حالی بود که حاشیه عملکرد 
 87.8( کرد  پیدا  رشد   %9.4 تا  آن 
میلیون دالر، تا 83% در سال 2020(. 

این نتایج قوی در ابتدا به دلیل قیمت 
و ترکیب مطلوب، حجم های بیشتر 
تمامی  بود.  آن  بیش تر  بهره وری  و 
در  سرامیک  بخش   US واحدهای 
سطوح باالتر در حال کار هستند، در 
حالی که واحد کوارتز در حال بهبود 
بهره وری خود بوده و مجموعه هایی 
در  را  پیچیده تری  رگه های  دارای 
محصوالت  ترکیب  گسترش  جهت 

خود به بازار عرضه می کند.
تجارت سرامیک اروپا دارای عملکرد 
آن  دلیل  که  است  قوی ای  بسیار 
بهره وری، بهبود ترکیب محصوالت، 
و نیاز باالتر مشتریان است. تجارت 
سرامیک در روسیه، برزیل و مکزیک 
است،  قوی  نتایجی  ارائه دهنده  نیز 
گرچه آنها به دلیل ظرفیت خود با 
محدودیت مواجه هستند. در برزیل 
افزایش  ظرفیت  امسال  مکزیک،  و 
خواهد یافت تا میزان فروش و ترکیب 
این  ببخشد،  بهبود  را  محصوالت 
در حالی است که در روسیه واحد 
تولیدی چینی بهداشتی جدیدی در 

حال گسترش است تا پاسخگوی نیاز 
روزافزون به این کاالها باشد.

برای زمان  به پیش بینی ها  با توجه 
 Lorberbaum سال،  از  باقیمانده 
این طور اشاره می کند که »به لحاظ 
اقدامات  پایین،  بهره  نرخ  تاریخی، 
دولت و محدودیت های همه گیر کمتر 
باید منجر به ارتقای بازار ما در سراسر 
جهان شود. پیش بینی ما این است که 
روند رو به رشد ساخت و ساز مسکونی 
فروش  آرام  بهبود  به  منجر  کنونی 

تجاری ما در دوره دوم سال شود.«

رکـورد     Mohawk صنایـع 
فـروش را در سـه ماهـه اول 
سـال 2021 بـه ثبت رسـانید

Mohawk فروش خالص در سه ماهه اول سال 2021صنایع
USD×1000

فروش خالص در سه ماهه اول سال 2020% از کل
USD×1000

% تغییرات
 2020/2010 

% 9.6+848,450% 929,87134.8انواع کاشی سرامیک
پوشش های کف -

% 14.3+848,330% 969,25036.3شمال آمریکا

پوشش های کف -
% 30.7+588,983% 769,90528.9باقی جهان

% 16.8+2,285,763% 2,669,026100فروش خالص تلفیقی

بهنام عزیززاده دبیر اجرایی انجمن 
در گفت وگـو  و سـرامیک،  کاشـی 
در  راهکار  برنامه  طی  خبری  ویژه 
شبکه 5 سیما از مشکالت صادراتی 
سخن  صنعت  این  تولیدکنندگان 
گفت و به حمایت از آنها پرداخت. 
کشـور  در  کـه  کرد  اشاره  ایشـان 

میلیـون   730 ما  تولیـد  ظرفیت 
ما 60  متأسفانه  اما  است  مترمربع 
و  داریم  تولید  را  خود  توان  درصد 
سال 1399 به 450 میلیون مترمربع 
رسیده ایم. از این میزان 179 میلیون 
همسایه  کشورهای  به  مترمربع 
صادرات داشته ایم که 73 درصد آن 
یعنی 131 میلیون مترمربع به کشور 

عراق بوده است.
کـه  کنـم  اشـاره  بایـد  متأسـفانه 
ارزان ترین کاشی را در دنیا ما صادر 

دلیل  به  امر  این  علت  و  می کنیم 
مشکالت بازار داخلی است. یکی از 
راهکارها داشتن بازار آزاد و نزدیک 
جهانی  فروش  نرخ های  به  شدن 
به  صادرات  در  که  مشکلی  است. 
عراق هم قابل بحث و گفت وگو است 
فروش با واحد پول ریال است که در 
نهایت فروشنده مجبور به دریافت 
ریال و تبدیل آن در صرافی بازار آزاد 
به ارز با قیمت باالتر و در ادامه ارائه 
آن ارز با نرخ نیمایی به بانک مرکزی 

است و مجبور به تأمین تعهد ارزی 
ضرر  به  فروش  نوع  این  که  است 

تولیدکننده است. 

ــا      ــرش واقعیت ه ــدم پذی ع
مشـکل اساسـی صنعت کاشی 

و سـرامیک در ایران
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بر  اقامه  شده  شکایت  برندۀ   Sicis

علیه شرکت چینی Rose  در زمینۀ 
نقض حق مالکیت شد. این حکم یک 
پیروزی بزرگ بین  المللی در زمینۀ 

دفاع از حق مالکیت به  شمار می  آید.
Sicis که در سطح بین  المللی به تولید 

موزائیک  های بسیار با کیفیت و لوکس 
شـهرت دارد، در یـک دادخـواست 
چینی  شرکت  علیه  پیچیده  مدنی 
موزائیک Rose و توزیع  کنندۀ آن در 
بیجینگ Pebble، به   دلیل نقض حق 
مالکیت   معنوی، در دادگاه تجدیدنظر 

گوانگدونگ برنده شد. 
صدور این رأی بی  سابقه نقطۀ اوج 
چهار سال نبرد حقوقی را رقم زد. 
 Rose شرکت  سال،  سالیان  برای 
شـرکت  این  تصـاویر  از  موزاییک 
را  آن  کاتالوگ  های  استفاده   کرده، 
کامال کپی می کرد و از عکس  های 
مربوط به نمایشگاه  های آن برای ارائۀ 

محصوالت خود استفاده می  کرد. 
کـه  این  ذکـر  با  چینی  قضـات 
به   دلیل   Sicis بـرند  »محصـوالت 
طـراحی و کارایـی منحصـربه  فـرد، 
شهرت قابل توجهی در چین دارند و 
بایستی به عنوان یک محصول هنری 
از حمایت قانونی این کشور بهره  مند 
شوند«،  خسارت قابل   توجهی را به 
اعطا   Ravenna شرکت مستقر در
باالترین  از  یکی  مبلغ  این  کردند. 
مبالغ مرتبط با پرونده  های حقوقی 
کپی آثار هنری و نوآورانه به  حساب 

می آید.
سال  در  حکم  این  قانونی  مراحل 
2018 در دادگاه منطقه  ای بیجینگ 
و در پی کار تحقیقاتی طوالنی و به 
  دور از عجله  ای که برای بیش از یک 
سال ادامه   داشت، آغاز شد. در نتیجۀ 
این تحقیقات بیش از صد مورد نقض 

قانون در این پرونده جمع  آوری شد.
برای  خسارت،  پرداخت  عالوه   بر 
غیر قانونی  تأثیر منفی کپی  اصالح 
ایتالیایی  شرکت  این  محصوالت 
شرکت  دادگاه  ناعادالنه،  رقابت  و 

 Pebble و  موزائیک   Rose چینی 
در  عذرخواهی  چاپ  به  موظف  را 
مـاه،  دوازده  برای  رسـمی  مجالت 
بیجینـگ  محلی  روزنـامه  های  در 
برای بیست   و  چهار ماه متوالی در 
و  گوانگـدونگ  اسـتان  شـانگهای، 

همچنین یک نشریۀ ملی مربوط به 
صنایع سرامیکی کرد.

این پیروزی بزرگ تنها به Sicis تعلق 
نداشته، بلکه فایدۀ فراوانی برای کل 
صنعت تولید محصوالت با کیفیت 

ایتالیا خواهد داشت.

موزائیـک Sicis برندۀ پرونده  
مربـوط بـه تقلـب و جعـل در 

شـد چین 

برای  ابتکاری  فعالیت  از  بخشی 
حمایت از برنامه بلندپروازانه پرسنل 
با هدف توسعه مهارت های   Betta

کارکنان و در نتیجه بهبود کیفیت 
محصول و فرایندهای تولید است.

Betta Sanitaryware که به لحاظ 

ظرفیت تولید و توجه به نوآوری های 
فناورانه در باالترین سطح بازار قرار 
جدیدی  ابتکاری  طرح  اخیرا  دارد، 
را برای آموزش مقطعی کل پرسنل 
خود در خانه آغاز نموده است. این 
 Sacmi دستورالعمل  یاری  به  کار 

بهـداشتی  چینی  فنـاوری  بـرای 
که  است  گرفته  انجام  سرامیکی 
330 کپی )یک کپی برای هر نفر از 
پرسنل( به تازگی برای این شرکت 
مستقر در آفریقای جنوبی فرستاده 

شده است.
این متن جامع شامل موارد پشتیبانی 
آموزشی  مقاصد  برای  اساسی  فنی 
است و  در عین حال تصدیقی مهم 
است.  قدیمی  مشارکت  یک  برای 
این کار،  ابتکاری  در حقیقت، روح 
 Betta Sanitaryware از  حمایت 
کارکنان  از  جدید  نسلی  خلق  در 

کامال آموزش  دیده وآگاه است.
 Sacmi Sanitaryware فناوری  های
در طی دو دهه، نقشی هدایت گر در 
شرکت Betta ایفا کرده است که در 

آفریقای  در  ژوهانسبورگ  نزدیکی 
جنوبی مستقر است و در سال بیش 
از 2 میلیون قطعه سرامیک بهداشتی 

با کیفیت تولید می کند.
چهل سال آگاهی و تخصص در این 
دستورالعمل متبلور شده است که 

کامل  توصیف  به  دقیق  جزئیات  با 
فرایند تولید کاالی بهداشتی، از مواد 
لعاب کاری  از  قالب گیری،  تا  اولیه 
تا پخت، و از سیستم های انتقال تا 

لجستیک می پردازد.

     Sacmi دستورالعمل  های فنی
 Betta آموزشـی  برنامـه  از 
حمایـت   Sanitaryware’s

می کنند
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بزرگترین کارخانه تولید کائولن در 
کشور با ظرفیت 500 هزار تن در 
سال توسط مجموعه زرمهر مارلیک 
در خراسان رضوی در منطقه ویژه 
تربت  شهرستان  غیرفلزی  کانی 

حیدریه تعیین شد.
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
به تربت حیدریه، ضمن  سفر خود 
بازدید از بخش های مختلف صنعتی 
این  اجرای  دست  در  پروژه های  و 
کارخانه  ترین  بزرگ  از  شهرستان، 
شهر  این  در  کشور  کائولن  تولید 
بازدید کرد و با تقدیر از ارتقای تولید 
و اشتغال زایی توسط مجموعه زرمهر 
مارلیک، از این پروژه به عنوان یکی 
از افتخارات صنعت خراسان رضوی 

یاد کرد.
به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حسینی 
که در سفر خود به خراسان رضوی و 
دیدار از بخش های مختلف صنعتی 
در شهرستان های استان، سفری نیز 
به شهرستان تربت حیدریه داشت، 
کارخانه  بزرگ ترین  از  بازدید  در 

کائولن کشور به ظرفیت 500 هزار 
تن درسال، ضمن تقدیر از دستاورد 
تالشگران شهرستان تربت حیدریه، 
دستاورد  که  کرد  امیدواری  ابراز 
5 فاز اجرایی این کارخانه عالوه بر 
ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه، 
از خروج مقادیر فراوانی ارز از کشور 

جلوگیری کند.
کانی  ویژه  منطقه  حیدریه؛  تربت 
با  و  سفر  این  پایان  در  غیرفلزی؛ 
وزیر  بین  نامه ای  تفاهم  امضای 
صنعت، معدن و تجارت و نماینده 
مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم 
به  شهرستان  این  اسالمی،  شورای 
غیرفلزی  کانی  ویژه  منطقه  عنوان 

کشور معرفی شد.
نماینده مردم تربت  حیدریه، زاوه و 
مه والت در مجلس شورای اسالمی 
نشست  در  و  رابطه  همین  در  نیز 
فعاالن اقتصادی این منطقه با وزیر 
»با  تجارت گفت:  و  صنعت، معدن 
کارخانه  بزرگترین  وجود  به  توجه 
کائولن کشور با ظرفیت 500 هزار تن 
در تربت  حیدریه این شهرستان طی 
تفاهم نامه بین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان ناحیه ویژه صنعتی 
صنایع کانی غیرفلزی کشور تعیین 

شد«.
محسن زنگنه افزود: »با امضای این 
تفاهم نامه با علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت، مقرر شد وزارت صمت و دیگر 
دستگاه ها با هدف تشویق واحد های 
صنعتی و تولیدی مرتبط با صنایع 
کانی غیرفلزی که قصد استقرار در 
این منطقه را دارند امتیازات ویژه ای 
در زمینه تأمین زمین و زیرساخت ها 
و اعطای زمین و تسهیالت بانکی و 
و  قانون  مشوق های صادراتی طبق 

مقررات را در نظر بگیرند«.
تالشی که به ثمر نشست ؛ با توجه 
در  صنعتی  بالقوه  ظرفیت های  به 
شهرستان تربت حیدریه که شامل 
معادن متعدد، وجود زیرساخت های 

صنعتی فراوان و نیروی کار آماده به 
خدمت است، از مدت ها قبل مدیران 
ارشد مجموعه زرمهر اعم از مدیرعامل 
و قائم مقام مدیرعامل، ضمن بررسی 
تمام ابعاد و داشته های صنعتی این 
شهرستان، با فراهم کردن مقدمات 
جایگاه  ارتقای  برای  تفاهم نامه  این 
حیدریه،  تربت  شهرستان  صنعتی 
ساختار اصلی تفاهم نامه یاد شده را 
تدوین کردند تا در جلسه مشترک 
نماینده  و  صمت  وزیر  امضای  به 
شهرستان تربت حیدریه برسد و برگ 
زرین دیگری در کارنامه همراهی و 
مشارکت گروه صنعتی زرمهر برای 
ارتقای جایگاه آبادانی شهرستان تربت 

حیدریه به ثبت برسد.

تالشـی که بـه ثمر نشسـت؛ 
تقدیـر وزیر صمـت از اجرای 
پـروژه عظیـم کائولـن زرمهر

مهم  ترین نمایشگاه فناوری  های مربوط 
 ،Tecnargilla جهان  سرامیک  به 
مانند قبل هر دو سال یک بار و در 

سال  های زوج برگزار خواهد شد.
بیـن  المللی  نمایشـگاه  مهم  تـرین 
به  مربوط  راه  حل  های  و  فنـاوری  ها 
در  Tecnargilla سـرامیک   صنعت 

مرکـز  در   2022 سـال  سپتـامبر 
نمایشگاهی Rimini برگزارخواهد  شد. 

این تصمیم توسط برگزارکنندگان،  

Acimac و IEG - گروه نمایشگاهی 

در  که:  شـد  اشاره  و  اعالم  ایتالیا، 
امکان  موجـود  بین  المللی  شـرایط 
انـدازه،  همان  بـا  برنامه  بـرگزاری 
اثربخشی و سطح مشارکت بین  المللی 
این  اصلی  قوت  نقاط  از  که  قبلی 
نمایشگاه محسوب می  شد و آن   را به 
برترین نمایشگاه جهانی در این حوزه 

تبدیل می  کرد وجود ندارد.
بنابراین برنامۀ برگزاری این رویداد به 
همان سال  های زوج برخواهد گشت. 
 این تصمیم به شرکت  کنندگان در

نمایشگاه اجازه می  دهد تا مشارکت 

فناوری  ها  و  کرده  بهینه  را  خود 
نمایش  به  را  جدید  محصوالت  و 
تمامی  از  از همه  بگذارند و مهم تر 
 Remini مشتریان بین  المللی خود در

استقبال کنند. 
به   طور سنتی Tecnargilla مشتریان 
خود را از حدود صد کشور مختلف 
بیشترین  و  کرده  جذب  دنیا  در 
خریداران از آسیا، آمریکای جنوبی، 
شرقی  اروپای  و  آفریقا  خاورمیانه، 

وارد می  شوند.
بود،  شده  اعالم  قباًل  که  همان  طور 
نسخۀ بعدی این نمایشگاه با فرمول 

 Tecna - How“ برگزاری جدید با نام
برجسته   و  معرفی   “to make it

نمایشگاه طیف  این  در  است.  شده   
وسیع  تری از محصوالت نمایشگاهی 
برای  راه  حل  هایی  بر  ویژه  تمرکز  با 
تحول دیجیتال کارخانه  ها و فناوری 
چاپ دیجیتال، پرداخت نهایی سطح، 
اسلب  های  جابه  جایی  و  تدارکات 

بزرگ ارائه  می  شود.

Tecnargilla در سـال 2022 

برگزار خواهد شد
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چینی  بخش های   ،2020 درسال 
نسوز  و  مظروف  چینی    بهداشتی، 
کاهش چشم گیری را در بخش تولید 
و هم در بخش گردش مالی تجربه   
و  آجر  بخش  میان  این  در  کردند. 
کاشی   های سقفی سازگاری بیشتری 

از خود نشان داد.
در   Confndustria Ceramica

ژوئن 2020  در هشتم  نشستی که 
برگزار شد نتایج مربوط به بخش کاشی 
و سرامیک و همچنین نتایج بخش  های 
چینی آالت بهداشتی، چینی مظروف و 
مواد نسوز، آجرها و کاشی  های سقفی 

در سال 2020 را ارائه   داد.
در بخش چینی  بهداشتی )30 شرکت، 
 Civita شامل 27 شرکت که در بخش
 Viterbo در اسـتان Castellana

واقع شده  اند( 3.1 میلیون قطعه تولید 
شد )که در مقایسه با 4 میلیون قطعۀ 
تولیدی در سال 2019، %22.5 کاهش 
با  برابر  درآمدی  می  دهد(،  نشان  را 
306.2 میلیون یورو کسب شد )9.6% 

کاهش در مقایسه با سال 2019( که 
 137.8( صادرات  طریق  از  آن   45%
میلیون یورو( ایجاد شد. تعداد افراد 
شاغل در این حوزه با کاهش مواجه 

شده و به 2652 نفر رسید.
با کاهش 23  نسوز هم  مواد  تولید 
رسید.  تن   276000 به  درصدی 
گردش مالی در این بخش در مقایسه 
با سال 2019، %21.6 کاهش یافت و 
از 407 میلیون یورو به 319 میلیون 
یورو رسید. %30.5 از این کاهش در 
بازار ایتالیا و %11.5 مربوط به بخش 
صادرات بود. صنعت نسوز در ایتالیا 
را در  نفر  از 31 شرکت که 1704 
شده  است  تشکیل  دارند  استخدام 

)کاهش %1.7 در سال 2019(.
بخش چینی مظروف شاهد کاهش 
 9 تولید  میزان  بود.  هم  بیشتری 
شرکت فعال در ایتالیا که 644 نیرو 
در اختیار دارند با یک کاهش 27.6% 
از 11600 تن به 8400 تن کاهش 
افت  نتیجۀ  موضوع  این  کرد.  پیدا 
شدید فروش از 10000 تن به 7800 
تن )%22-( بود. فروش داخلی %80 از 
کل فروش را تشکیل می  داد. میزان 
گردش مالی در سال 2020 بالغ بر 

32.8 میلیون یورو بوده )%34.1-( که 
%70 آن در ایتالیا تولید شده  است.

با  آجر  صنایع  دربخش  سرانجام 
تعطیلی 4 شرکت تعداد کل شرکت  ها 
از72 به 68 عدد رسید.200 نفر شغل 
خود را از دست  دادند ودرحال  حاضر 
این حوزه 3000 نیروی شاغل دارد. از 
سال 2008 این بخش سال  به   سال با 
دچارمشکالت  تولید  مداوم  کاهش 

سال 2020  در  شده  است.  فراوانی 
به  تن  میلیون   4.4 از  تولید  حجم 
4میلیون تن کاهش یافت )9-%( که 
تقریبا معادل با نیمی از ظرفیت نصب 
شده و %80 کمتر از سطح تولید قبل از 
بحران بود.با این   حال گردش  مالی این 
بخش در سطح 380 میلیون یورو در 
سال 2019 ثابت باقی مانده است که 

بیشتر در بازار ایتالیا تولید شده  است.

صنایع چینی بهداشتی و مظروف، 
مـواد نسـوز و صنایـع آجـر و 

ایتالیا سـقفی  کاشـی 

 Chumillas Technology شرکت 
با  رنگ آمیـزی  راهکار  جدیدترین 
استفاده  برای  را  خود  خشک  پودر 
 Argenta تولیــدی  کارخانــه  در 
عرضه خواهد کرد. شرکت اسپانیایی 
Argenta Ceramica قصد دارد تا 

پودرخشک  با  رنگ آمیزی  سیستم 
 Chumillas متعلق به Colorjet20

تولید  خطوط  در  را   Technology

کاشـی های پـرسالنی خـود نصـب 
در  اخیـر  سـرمایه گذاری  این  کند. 

ادامه سفارش های قبلی مربوط بـه 
سیستم هـای دریـافت، ذخیره سازی 
 Chumillas و پرس تغذیه مواد خام از
قابل  مزایای  و  است   Technology

توجهی از نظر تولید و رقابت بازار برای 
Argenta به همراه خواهد داشت.

و  آخریـن   Colorjet20 سـیستم 
بدیع ترین راهکار رنگ آمیزی با پودر 
 Chumillas Technology خشک 
عبارتند  سیستم  این  مزایای  است. 
از: ظرفیت تولید 20 تن در ساعت، 
)از  انبار  و  انرژی  هزینه های  کاهش 
طریق تولید فقط همان مقداری که 
برای مصرف نیاز است( و خط تولید 
ساده. این راهکار ثبت اختراع شده است 

و قادر است که پودر خشک شده به 
روش پاشش را بدون نیاز به اجزای 
این  در  کند.  رنگ آمیـزی  مکانیکی 
روش اکسید به صورت بهینه پخش 
می شود و محصول نهایی کامال همگن 
خواهد بود. روش رنگ آمیزی خشک 
عالوه   Chumillas Technology

بر سیستم Colorjet20، شامل خط 
نیز   Oxine دوزینگ  دستگاه های 
می باشد که قادرند تا درصد اکسیدهای 
الزم برای بهینه سازی کیفیت تولید را 

به طور دقیق اندازه بگیرند.
 Chumillas Technology گـروه 
مفتخر بـه داشتن 40 سال تجربه 
در زمینه طراحی و نصب واحدهای 

تولیدی در صنعت سرامیک است.
گروه مهندسی و تحقیق و توسعه این 
گروه طیفی از راهکارها و تجهیزات 
سیستم های  جمله  از  اختصاصی 
استخراج و طبقه بندی، نوار نقاله ها و 
سیلوهای ذخیره سازی را جهت رفع 

نیازهای صنعت طراحی کرده است.

نصب COLORJET20 توسط    
 Chumillas Technology

Argenta در

صنعت چینی بهداشتی ایتالیا
201820192020

302030شرکت ها
2,7432,6722,652کارکنان

3.94.03.1تولیدات )میلیون قطعه(
336.4338.4306.2گردش مالی کلی )میلیون قطعه(

185.0186.3168.4فروش داخلی
151.4152.5137.8صادرات

صنعت چینی مظروف ایتالیا
2017201820192020

1010109شرکت ها
705655668644کارکنان

12.811.613.28.4محصوالت )میلیون تن(
12.91012.87.8فروش کلی )میلیون تن(

107.49.56.2فروش داخلی
2.92.63.31.6صادرات

50.949.754.932.8گردش مالی کلی
33.634.736.723فروش داخلی

14.31518.29.8صادرات
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اخبـار جهـان

هدف آن است که عرضه راهکارهای 
تا  شود  تسریع  جدید  معدنی 
به  دادن  ادامه  امکان  مشتریان 
در  نوآوری  جهت  خود  تالش های 

تولید محصوالت را داشته باشند.
فناوری  مرکز   Imerys می،  در21 
مواد  برای  خود  جدید  اروپایی 
معدنی با عملکرد باال را افتتاح کرد. 
مساحت  دارای  جدید  مرکز  این 
2500 مترمربع است و تمامی منابع 
هم  گرد  را  گروه  توسعه  و  تحقیق 
می آورد و همچنین دانش خود را با 
واقع   Imerys آزمایشگاه های  سایر 
ایاالت  اروپا،  در  مناطق دیگری  در 
متحده و آسیا، به اشتراک می گذارد. 

جدید،  سرمایه گذاری  این  از  هدف 
سرعت بخشیدن به عرضه محصوالت 
جدید جهت برآوردن آخرین نیازها و 

گرایش ها است.
سـوی  از  تولـوز  فنـاوری  مرکز 

عنوان  به  اروپـایی  تولیدکنندگان 
زمینـه  در  پیشـرو  آزمایشـگاهی 
بهینه سـازی و توسـعه راهکارهـای 
برای  مواد معدنی جدید  بر  مبتنی 
پالستیک هـا )رزیـن هـای خالـص، 
بـازیافتی و بیوپلیمـر(، االستومرها 
و  شده  شناخته  زندگی  علوم  و 
همچنین یک قطب علمی جهانی در 
زمینه کاربردهای پلیمری محسوب 
وجود  لطف  به  مرکز  این  می شود. 
سـرمایه گذاری های جدیـد مفتخـر 
و تجهیزاتی  به داشتن کارشناسان 
برای تحقیق در زمینه سـرامیک ها 
)کاشـی ها، سرویس های بهداشتی، 
ظروف میز غذا و پوشش های نسوز 
سـاختمانی  مـواد  کـوره ها(،  برای 
)عایق های معدنی و ژئوپلیمرها(، و 
رنگ ها و پوشش هایی برای مصارف 

صنعتی است.
سال  پایان  در  آزمایشگاه  این 
2020 ظرفیت خود را افزایش داد 
تکنسین  از 50  بیش  اکنون  و هم 
بین المللی  و  فرانسوی  دانشمند  و 
موقعیت  کرده  است.  استخدام  را 

استراتژیک این آزمایشگاه به گونه ای 
است که این گروه از طریق منطقه ای 
که محل اصلی ابتکارات مهم تحقیق 
تمامی  به  می شود،  تلقی  توسعه  و 
معتبر  دانشگاهی  و  علمی  منابع 

دسترسی خواهد داشت.
نایب رییس Imerys در مقام مسئول 
در   Performance Minerals

 Guillaume EMEA،و  منطقه 
Delacroix، می گوید: »تمرکز منابع 

تحقیق و توسعه ما در قطب فناوری 
علمی تولوز به ما کمک خواهد کرد 
سرعت  برای  الزم  مهم  حد  به  تا 

راهکارهای  عرضه  به  بخشیدن 
معدنی جدید که مورد نیاز مشتریان 
است، برسیم.« مشتریان در تالش 
به  خوب  عملکرد  و  نوآوری  برای 
»با  هستند.  راهکارها  این  دنبال 
از  می توانیم  تجهیزات  از  استفاده 
شبیه سازی  روش های  و  تست ها 
معدنی  مواد  رفتار  پیش بینی  برای 
بهره ببریم. همچنین باید به چرخه 
توجه  زندگی محصوالت جدیدمان 
کنیم. این مورد مساله بسیار مهمی 
در تسریع انتقال اکولوژیک صنعت 

اروپا محسوب می شود.«

افتتاح مرکـز فناوری تحقیق و
 Imerys توسعه جدید شرکت

در تولوز

 Joaquín Font de Mora، رئیس

کـه  اسـت  معتقـد  مدیـره  هیـأت 
رقابت پذیری لعاب سرامیکی اسپانیا و 
صنعت رنگ ممکن است تحت تأثیر 
افزایش قیمت ها قرار گیرد. پیشرفت 
در پروژه ها با هدف کربن زدایی  نیز از 

آن جمله است.
 ،ANFFECC گردهمایی عمومی سالیانه
انجمن تولیدکنندگان فریت، لعاب و 
رنگ های سرامیکی اسپانیا در 11ژوئن 

به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
 Joaquín Font de ،در این گزارش

Mora رئیس هیأت مدیره به فعالیت 

 Covid-19 بسیار زیاد در طی سال
اشاره نمود و بر پیشرفت چشمگیر در 
موقعیت و افزایش پایدار فروش این 

بخش تأکید نمود. 
 Font زمان،  همین  در  این حال،  با 
حد  از  بیش  افزایش  از   de Mora

ابـراز  اخیـر  ماه هـای  در  هزینـه ها 
نگرانی کرد، که این شامل مواد اولیه، 
انرژی، حمل و نقل و حقوق مربوط 
به انتشـار دی اکسید کربن می شود. 
او افزود: »این تهدیدها سودآوری و 
رقابت پذیری ما را در زمانی که اقتصاد 
بین المللی به دلیل اثرات همه گیری 
کاهش  خطر  با  است  ناپایدار  هنوز 

مواجه می کند.«
در سال ANFFECC ،2020 گام های 

این  از  مهمی در جهت کربن زدایی 
بخش برداشته و پروژه های بی شماری 
را توسعه داد که به واحدهای مختلفی 
 ،Spanish Ministries توسط  که 
شامل صنایع، Green Hydrogenو،
 Energy و   Circular Economy

Economy مرتبط بودند.

که  نمود  اشاره   Font De Mora

صنایع فریت، لعاب، و رنگ اسپانیا 
موفق به کاهش 45 درصدی انتشار 
آن در طی 15 سال شده است، اما 
برای توسعه تمام پروژه هایی که در 
حال حاضر در جریان هستند، نیاز به 

حمایت نهادها وجود دارد.

سـالیانه  نشسـت  برگـزاری 
 ANFFECC 2021 AGM
بـا نگرانی هـای افزایش قیمت 

مواد اولیـه و انرژی
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Molde Azul که به یکی از عنوان 

مراجع اصلی طراحی بافت  ها و نقوش 
 برجستۀ جدید تبدیل شده است، این 
سرامیکی  کمپانی  های  به  را  امکان 
می  دهد تا محصوالت پیشنهادی خود 
را متمایز کرده و از ارزش پیشنهاد 

خود دفاع کنند.
Molde Azul یک شرکت اسپانیایی 

نقـوش   طراحی  حـوزۀ  در  پیشـرو 
برجسته  و بافت  ها و همچنین ساخت 
قالب و پانچ در بخش سرامیک است 
محل  را  خود  ترند  نمایشگاه  اولین 
خود و با شعار بافت  هایی که به هیجان 

می  آورند برگزار کرده است.
تـکامل  مسـیر  در   Molde Azul

پیوستۀ خود درزمینۀ نوآوری و بهبود 
مستمر به  دنبال راه  حل های جدیدی 
محصوالت  آن  ها  طریق  از  تا  است 
خود را به مشتریانش نزدیک  تر کند. 
برای نشان دادن  و  به   همین دلیل 
امکانات خود نمایشگاهی ترتیب داده 
تا در محل کارخانه آخرین محصوالت 
پیشنهادی خود را به نمایش بگذارد. 
دیدن  برای  مکانی  نمایشگاه  این 
ترندهای مختلف و همچنین نشان 
  دادن ایده  هایی است که در ماه  های 

اخیر گروه روی آن ها کار کرده  است.
داخلی  طراحی  دپارتمان  داشتن 
گسترده و باتجربه در بازار رقابتی امروز 
یک امر ضروری است. این کمپانی با 
داشتن یک دپارتمان اختصاصی که 
منحصرا به طراحی و نمونه  سازی اولیۀ 
بافت  ها و نقش  برجسته  های سرامیکی 
اختصاص دارد، حین فرایندهای تولید 
محصول و ساخت و توسعۀ مجموعه ها 
در  می کند.  پشتیبانی  مشتری  از 
توسعۀ  در   Molde Azul حقیقت 
محصوالت با مشتریان خود شریک 

است.
عناصر  معدود  از  یکی  طراحی 
ایجاد  باعث  که  است  استراتژیکی 
پیشنهادی  محصوالت  در  تمایز 
ارزش  از  و  شده  تولیدکنندگان 
پیشنهاد ارائه  شده دفاع می  کند. در 
این میان بافت  ها و نقوش برجسته به 
بیشتر در طراحی  واقع  گرایی  ایجاد 
کمک  کرده و با اضافه  کردن جزئیات، 
باعث غنی  تر  ظرافت  ها و شخصیت 

شدن هر مجموعه  ای می  شوند.
پیشنهادات مربوط به زیبا یی محصول 
باید در انطباق با تجارب فنی و دانش 
تا  داشته   باشند  قرار  موجود  فنی 
تضمین شود که طراحی بدون ایجاد 
تغییر در طرح گرافیکی پیشنهادی، 
نمونۀ اولیه و محصول نهایی تبدیل 
به محصول می  شود. Molde Azul نه  

 تنها تضمین می  کند که طراحی  های 
کامال نوآورانه   ای را ارائه می  کند، بلکه 
این طراحی  ها بدون ایجاد هیچ مشکل 
تولیدی، قابلیت اجرایی شدن دارند. 
تعهدات شرکت شامل کمک و نظارت 

بر راه  اندازی خط تولید هم است.
اهمیت  بـافت   و  نقـوش    بـرجسته  
دارند.در   Molde Azul در  فراوانی  
 Molde شده،  برگزار  گالری  اولین  
Azul فلسفۀ اندیشه ی بافت  و نقوش 

برجسته، روی  بافت  و برجستگی های 
و  طبیعی  تریــن  از   الهـام  گرفتـه  
آوانگاردترین ترنـدها سرمایه  گذاری 
مواد،  و  بافت  با شبیه  سازی  تا  کرد 
احساسات و رئالیسم زیبایی  شناسی 

بیشتری را ارائه کند.
Molde Azul در حال   حاضر امکاناتی 

از  پارکی  مترمربع،   10,700 در 
ماشین  آالت  خالقانه، تمام تجهیزات 
موردنیاز برای کار با قطعات بزرگ و 
بخشی از بازار که در آن تخصص دارد 

را دراختیار دارد.
تولید  بر  عالوه  کمپانی  این  امروزه 
پانچ و قالب، تبدیل به یک شریک 
محصوالت  تولید  در  استراتژیک 
شده  است که به تمامی مراحل فرایند 
و  می  پردازد  راه  اندازی  تا  از طراحی 
درحال حاضر به بیش از 60 مشتری 
صنعتی در بیش از 15 کشور جهان 

خدمات ارائه   می  دهد.

بافت هایی که به هیجان می آورند:
 Molde Azul آخریـن ترند
سطوح سـه بعدی را ارائه می کند

اخبـار جهـان

در ژانویه Coesia ،2019 مالکیت 
 System شرکت  سهام  از   60%
 Fiorano در  مستقر   Ceramics

Modenese را به دست آورد. پس 

از آن در 9 ژوئن، این شرکت کسب 
مالکیت %40 باقی مانده از سهام را 
 Franco Stefani نیز نهایی نمود و

را به عنوان رییس تایید کرد.
می سازد  قادر  را   Coesia امر  این 
بخش  در  را  تا سرمایه گذاری خود 
تثبیت  نیز  سرامیکی  ماشین آالت 
که  است  صنعتی  بخش  این  کند. 
System Ceramics از نظر نوآوری 

در فناوری در آن نقش کلیدی دارد 
بخش  این  در  بین المللی  رهبر  و 
محسوب می شود. تکمیل این معامله 
و  تحقیق  پروژه های  توسعه  امکان 
و  جدید  و  هم افزا   )R&D( توسعه 

استراتژیک  کارگیری  به  همچنین 
تخصص و مهارت را فراهم می کند.

Coesia که تنها سهامدار آن یک 

 Isabella کارآفرین بولونیایی به نام
مستقر  گروهی  است،   Seragnol

در بولونیا و متشکل از 21 شرکت 
راهکارهای  زمینه  در  که  می باشد 
صنعتی و بسته بندی فعالیت می کند.

این گروه به صورت جهانی و در بین 
35 کشور، 85 مرکز تولید در میان 
138 واحد تجاری و با حدود 8000 

کارمند مشغول فعالیت است. 
مـالک  کـه   System Ceramics

 Tosilab و   Studio 1 شرکت های 
 38 با  کشور   21 در  می باشد،  نیز 
واحد تجاری و حدود 1200 کارمند 

فعالیت می کند.

کسـب مالکیـت 100 درصـدی  
System Ceramics توسط 

Coesia
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در  جدید  ریخته  گری  سلول  این 
 Syzranskaya Keramika سایت 
در شهر Syzran راه  اندازی شده و به 
اختصاص  پیچیده  WCهای  تولید 

داده خواهد  شد.
یک  کــه   Cersant دیگـر  بـار 
بـا  اروپایی  برجستۀ  تولیدکننـدۀ 
ظرفیت تولید بیش از 7 میلیون قطعه 
درسال بوده و محصوالت خود را در 
کشورهای لهستان، اوکراین،رومانی 
و روسیه توزیع می  کند، اعتماد خود 
بهداشتی  تجهیزات  راه  حل  به  را 
Sacmi نشان داد. دستگاه جدیدی 

 Syzranskaya که در سایت تولیدی
Keramika در شهر Syzran روسیه 

نصب شده  است یک سلول ریخته  
 Sacmi گری است که از دو ماژول
AVI 150 تشکیل شده که به پلتفرم 

 Sacmi AVE040 قبلی قالبۀ  چند 

PLUS  متصل شده اند.

این خط به سفارش ایستگاه روسی 
گروه Cersant و برای ریخته  گری 
 7 قالب  دو  یا  پیچیده  گلدان  های 
از  پیش  طراحی  شده  است.  بخشی 
  Sacmi AVI این از فناوری نوآورانۀ
برای تأمین پنج خط از این نوع جهت 
 Cersant مدرن  سازی فن اوری مرکز

لهستان استفاده  شده  بود.
راه حل  لطف  بـه   Cersant امـروزه 
طراحی  شده برای مدیریت تولیدات 
پیچیده  تر، مجموعه  های کوچک تر و 
تغیر مکرر قالب / یا اندازه، برای واحد 
و  توانایی  روسیه  در  خود  تولیدی 
ظرفیت سلطه دربازارهای محصوالت 

درجه یک را فراهم آورده  است.
ویژگی بارز خط نصب  شدۀ جدید، 
اتوماسـیون در تمامی  سطح باالی 
عملیات حمل   و  نقل است. در این 
خط عملیاتی از جابه  جایی قالب  ها و 
قطعات ریخته شده گرفته تا اعمال 
و  بارگیری  و  دیواره  روی  چسب 
تخلیۀ پیش   خشک  کن همگی کامال 

توسط ربات Fanuc که به عملکرد 
نوآورانۀ “robot safe” مجهز است 
کنترل می  شود )اپراتور می  تواند این 
تولید،  کردن  قطع  بدون  را  حالت 

برای ورود ایمن به سلول فعال کند(.
 Sacmi راه  حل FPV پیش  خشک  کن
برای صرفه  جویی در مصرف انرژی 
و بهینه  سازی زمان چرخه از طریق 
کنترل  شدۀ  رطوبتی  حجم  کاهش 
قطعات، بالفاصله پس از درآمدن از 
قالب است. این کار کاهش مصرف 
کرده  امکان  پذیر  را  ابعاد  و  انرژی 
کار  بعدی  مراحل  تسهیل  باعث  و 
می شود. عملیات چرخاندن و جا به  

کامال  هم  دیواری  WCهای  جایی 
خودکار بوده و به وسیلۀ ربات کنترل 

می  شود.
 Sacmi AVI نوآورانۀ  تکنولوژی   
سنتی  اجزای  کامل  حذف  با  که 
هیدرولیکی از فرایند و ساده  سازی 
قالب  و سرهم   کردن  تغییر  فرایند 
باعث حداقل دو ساعت صرفه  جویی 
در زمان می  شود، انقالبی در رویکرد 
تجهیزات  تحت   فشار  ریخته گری 
بهداشتی ایجاد  کرده  که بسیار مورد 
توجه بازار بوده و عالوه  بر آن به تقویت 
هم   Cersanit گـروه  با  مشـارکت 

منجر شده   است.

Cersant روسـیه همـراه بـا 

Sacmi AVI150 برمحصوالت 
درجه یک متمرکز می شوند

دو سال پس از دستیابی به مالکیت 
Morbi، شرکت  در  شرکت هندی 
Sicer موقعیت خود را در اسپانیا با 

 Cerfrit دستیابی به تجهیزات تولید
مستحکم تر کرده است.

 Fiorana در  واقـع   Sicer گـروه 
پیشتـازان  از  یکی   ،Modenese

جهانی در تولید مواد شیمیایی ویژه 
با  سرامیک  دکور  و  لعاب  زنی  برای 
 ،Cerfrit دستیابی به واحد تولیدی
لعـاب  و  رنـگ  تولیدکننـده   یک 
بخـش  مرکـز  در  واقع  اسپـانیایی 
سـرامیکی Castellon به گسترش 

بین المللی خود ادامه می دهد.
این معامله موقعیت گروه Sicer را 

در کشور مستحکم می  کند و امکان 
دستیابی به 9000 مترمربع تجهیزات 
کامل تولیدی بسیار تخصصی همراه با 
آزمایشگاه  هـا و دفاتر را در مساحتی 
باالی 30000 مترمربع فراهم خواهد 
کرد. این واحد یک دپارتمان بزرگ 
از  بیش  ظرفیت  بـا  فریت  تولیـد 
40000 تن در سال و توانایی تولید 
جدیدترین نسل از لعاب  ها و گریت  ها 

را دارد .
 جیانفرانکو پادوانی و گیولیانو فراری

سهامداران و مدیران Sicer می گویند: 
این مالکیت خرسند هستیم.  از  ما 
بــازار  در   2000 ســال  از   Sicer

اسپانیایی حضور داشته است و مدت 
طوالنی است که نیاز به یک واحد 
مناسب احساس می شود که نیازهای 
بخش پرتقاضا و رقابتی را رفع کند. 

همکاران  از  که  هستیم  مایل  ما 
اسپانیایی خود تشکر کنیم و مشتاق 
برقراری یک ارتباط موفقیت آمیز و 

پربازده با آنها هستیم.
سرمایه  گذاری  شریک  برونی،  متیو 
 Azimut Libera Ampresa خصوصی
SGR که Sicer را از نوامبر 2020 

تحت کنترل خود در آورده با آنها هم 
نظر است: »ما در حال تحکیم مسیر 
رشد خود با یک تصاحب استراتژیک 
هستیم که قدرت رقابت و بازده گروه 

را افزایش خواهد داد.«
دو سال پس از تصاحب سایت تولید 
در Morbi هند، این معامله استمرار 
بر  تمرکز  با  تجاری  نقشه  ی  یک 
می  دهد،  نشان  را  بین  المللی شدن 
با این هدف که یک حضور سازنده 
قوی و پشتیبانی فنی در بزرگترین 
بخش های سرامیکی دنیا ایجاد کند. 
تجهیزات  با  حاضر  حال  در   Sicer

مکزیک،  اسپانیا،  ایتالیا،  در  تولید 
اندونزی و هندوستان کار می  کند.

Sicer در اسـپانیا بـا مالکیت

Cerfrit گسترش می یابد

اخبـار جهـان
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اخبـار جهـان

تولیدی  فعالیت  های  سال  طول  در 
و خدماتی  Sacmi با ایمنی کامل 
انجام و سرمایه  گذاری بزرگی در زمینۀ 
مشارکت  و  محصوالت  در  نوآوری 

دیجیتال جدید انجام شد.
درآمد بیش از 1.1 میلیارد یورویی، 
ثبات حق سهامداران معادل با 682 
کارکنان  تعداد  ثبات  یورو،  میلیون 
در تقریبا 4600 نفر و پیشرو بودن 
در زمینۀ فناوری در همۀ بازارها از 
 Sacmi گروه  کلیدی  نتایج  جمله 
است که در صورت  های مالی 2020 
به تصویب هیئت مدیره رسیده و در 
14 می 2021 به مجمع سهامداران 
همه  گیری  وجود  با  شد.  گزارش 
بیماری COVID-19 که باعث رقم 
همه  برای  سختی  دوران  خوردن 
سال  اول  نیمۀ  در  خصوصا  و  شد 
میزان تجارت بین  المللی را به نصف 
رساند و حتی در بعضی از بخش  ها 
تولیدی  فعالیت  های  تعلیق  موجب 
 Paolo شد با توجه به صحبت  های
Mongardi: و)Sacmi نشان داد که 

برای این چالش آماده  است(.
Sacmi با اتخاذ سیاست کار توافقی 

از خانه، برنامۀ اختصاصی محافظت 
از پرسنل در رفت  و آمد، سازماندهی 
مجدد فضا و عملیات در داخل شرکت 
جدید  متعدد  اقدامات  همچنین  و 
همیشگی  تعهد  دادن  نشان  برای 
خود به مشتریان، توانست بدون فوت 
وقت از نشانه  های بهبودی که در نیمۀ 

دوم سال آشکار شدند استفاده کرده 
و سال 2020 را با ثبت سفارش  های 
جدید بزرگ طوری به پایان برساند 
که اکنون بتواند با اطمینان در انتظار 
سال 2021 باشد. سالی که به نظر 
می  رسد آرامش تا حدی به بازارهای 

آن بازگشته است.
تجاری  هستۀ  که  کاشی  بخش  در 
کاهش   Sacmi است،  گروه  اصلی 
عمومی حجم تولید را با سرمایه  گذاری 
بیشتر در بخش نوآوری در فرآورده  ها 
جدید  راه   حل  های  از  محصوالت،  و 
شکل  دهی و تزئینات گرفته تا بهبود 
کیفیت و زیبایی محصول از طریق 
ماشین  آالت و سیستم  ها )کوره، فیلتر، 
سیستم  های بازیابی و تولید همزمان( 
پاسخ داده  است. هدف از این اقدامات 
کاهش مصرف انرژی و تأثیرات منفی 
افزایش  همچنین  و  زیست  محیطی 
قابلیت رقابتی کارخانه سرامیک بوده 
نقش  همچنین  کارخانه  این    است. 
خود را به عنوان یک بازیگر پیشرو در 
بازار و صنعت سرویس های بهداشتی 
و ظروف غذاخوری تقویت کرده  است. 
حوزه  هایی که علی  رغم کاهش تقاضای 

جهانی به فرایند اتوماسیون بیشتر 
ادامه می  دهد.

این گروه صنعتی در بخش بسته   بندی 
بسته بندی  و  نوشیدنی  )بخش  های 
و شکالت( هم عملکرد خوبی داشته 
و توانسته نتایج سال 2019 خود را 
حفظ کند. فناوری  و مواد پیشرفته 
 Sacmi بخش مهمی از فعایت  های
در این حوزه را تشکیل می  دهند. در 
سال 2020 پروژۀ بزرگ ادغام پنج 
شرکت فعال در بخش کاشی ایتالیا 
به پایان رسید و در نهایت منجر به 
تشکیل قانونی دو مجموعۀ زیر شد: 
قبال  که   SacmiForni & Filters

SacmiForni & Eurofilter نامیده 

و  ,CMC(و  Sacmi Tech و  می  شد 
Intesa وNuova Sima(. در نتیجۀ 

به  قادر  شرکت  اکنون  تغییر  این 
سازمان دهی زنجیرۀ تأمین کارآمدتر 
مختلف  بخش  های  در  موثرتری  و 
است و برای مراجعۀ مشتریان بخش 
سرامیک در ایتالیا  تنها دو مکان وجود 

و   Casalgrande در  هردو  که  دارد 
)RE( واقع شده  اند. در سال 2020 
Sacmi تمرکز اصلی خود را  بر بخش 

کرد.  متمرکز  مشتری  از  پشتیبانی 
کلیۀ خدمات ارائه  شده به مشتریان 
در واحدهای تجاری جداگانه مجددا 
سازمان دهی شدند تا از ارائۀ خدمات 
هدفمندتر و متناسب با نیاز مشتریان 

اطمینان بیشتری حاصل شود.
در طول سال چندین اختراع جدید 
اختراعات  تعداد  و  شدند  ثبت  هم 
تاسیس  زمان  از  شرکت  ثبت  شدۀ 
آن را به 4650 عدد رسید. درنهایت 
هم گروه مستقر در lmola تعهد و 
همراهی خود نسبت به منطقه را با 
اهدای آخرین نسل از دستگا ه های 
مغناطیسی  رزونانس  تصویربرداری 
به بیمارستان Imola نشان داد و با 
این کار مقدار کمک  های مالی خود 
به منطقه طی سه سال گذشته را به 

بیش از 3 میلیون یورو رساند.

تایید شـدۀ  صورت هـای مالی 
Sacmi نشـان دهندۀ درآمـد
یـورویی میلیـارد   1.1 از  بیش 

آن است



29گزيده دنيای سراميک1400/48   

world news

نـــرم افـــزار   TECNO ITALIA

فنـــاوری  یک   ،DigiGlaze 4.0

از  که  می دهـد  ارائـه  را  مبتکرانـه 
لعاب  های پایه آب سنتی و فناوری 
)DOD( استفاده می کند و می تواند 
با  کار  محیط  شدن  آلوده  مشکل 
برای  را  سمی  بخارات  و  سیلیس 

همیشه حل کند.
سـاخت  در  تجربـه  سـال   20 بـا 
ماشین آالت صنعت کاشی سرامیکی 
نقطه   ی  به یک   TECNO ITALIA

عطف دیگر رسیده است: توسعه      ی 
یک فناوری لعاب کاری مبتکرانه که 
قادر است مشکل آلودگی محل کار 
با سیلیس و بخارات سمی را برای 
همیشه حل کند، اتفاقی که مدام در 
خطوط لعاب کاری اسپری سنتی رخ 

می دهد.
طول  سال  حدود 4  که  پروژه  این 
کشید و هفت ثبت اختراع بین  المللی 
از آن به ثمر رسیده است منجر به 
توسعه ی DigiGlaze 4.0 یک چاپگر 
بدنه های  لعاب  زنی  برای  دیجیتال 
سرامیکی شده است که از لعاب  های 
فناوری پاشش  و  آبی کاماًل سنتی 
استفاده   )DOD( تقاضا  حسب  بر 

می کند.
با آزمایش از ژانویه  2019 در واحد 
 Antica Ceramica di صنعتی 
Rubiera در بخش سرامیکی Sassuolo،و 

فنــاوری  یـک   DigiGlaze 4.0

سـبز تمام  عیـار برای تولید کاشی 
ارزش  با تشخیص  است.  سرامیکی 
پـروژه محیطی،  پایـداری  در   آن 

 )www.glazetile.eu(و  Glazetile 

از برنامه ی شتاب اتحادیه  ی اروپایی 
Horizon 2020 EIC )انجمن نوآوری 

اروپایی( پشتیبانی مالی و همچنین 
جایزه ی Seal of Excellence را به 
خاطر تمرکز بر سالمت حرفه ای از 

کمیسیون اروپایی دریافت کرد.

با  کاری  لعاب   :DigiGlaze 4.0

لعاب های %100 پایه آب
DigiGlaze 4.0 مشکالت وابسته به 

فناوری های جاری را حل می  کند و 
لعاب زنی دیجیتال  هدف آن تغییر 
از  یکی  است.  سرامیکی  های  بدنه 
از  استفاده  آن  اصلی  قدرت های 
افزودنی  هایی  و  سنتی  لعاب  های 
است که کاماًل بر پایه  ی آب هستند 
)درصـد افـزودنی خشـک >%5.0، 
چگالی  و  ثانیـه  گرانـروی 15-11 
g/l 1350-1500( است و اندازه  ی 
بدون   )50µm( استانداردی  ذره  ی 
نیاز به آسیاب بیشتر دارند. تمام انواع 
 Smaltobbio و  انگوب  ها   لعاب  ها، 
 )یک انگوب که تا حد زیادی شیشه ای

شده(، چه سفید چه رنگی، همچنین 
چسب  ها می توانند استفاده می شود. 
اعمال  برای  می توان  نیز  به  عالوه 
محصوالتی  روی  محافظ  لعاب  های 
استفاده کرد که باید پولیش شوند 
صورت  به  یا  شوند  داده  صیقل  یا 

طبیعی رها شوند.
از نظـر کیفیت زیبـایی محصـول، 
صاف  تر  سطوح   DigiGlaze 4.0

و نرم  تری ایجاد می کند که به دلیل 
کیفیت  و  زبـری  پایین  تـر  سـطح 
حالی  در  است،  لعاب  اعمال  باالتر 
این  به  باالتر  سفید ی  نقطه  ی  که 

تند تـر  رنگ  ها  تمام  که  معنـاست 
و درخشـان  تر هستند کـه عمق و 
افزایش  طراحی  ها  در  را  کنتراست 

می  دهد.
مزایای آن از نظر پایداری محیطی 

آشکار هستند. 
سنتی،  فناوری های  با  مقایسه  در 
و  غبــار  دو  هر   DigiGlaze 4.0

نشر های مضر را در حول فرآیند پخت 
برای  را  حذف می کند، مصرف آب 
شستشوی خودکار کاهش می دهد 
و از همه مهم  تر پسماند لعاب را تا 
30% کاهش می  دهد. همچنین نیاز 
به تجهیزات استخراج یا اتاقک ها در 
می  کند،  حذف  را  لعاب زنی  فرایند 
چون هیچ مواد مضری در محیط کار 

آزاد نمی  شود.
 DigiGlaze 4.0 ،از نظر عملیات نیز
در مکانی نصب می  شود که در آنجا 
معموالً دبل دیسک، لعاب زنی پرده ای 
یا   )Airless( بی  هوا  اپلیکاتو رهای 
بل لعاب زنی قرار دارند و هیچ نیازی 
لعاب  زنی  اساسی در خط  تغییر  به 
به جز قطع سیستم بازیافت نیست 
چون دیگر نیازی به آن نیست. هیچ 
تغییری به دمای خروجی خشک کن 
برای عملیات صحیح ضرورت ندارد، 
هرچند بسته به محصول تصمیماتی 
دمای  کاهش  برای  است  ممکن 
معمول اتخاذ شوند. چاپگر از فناوری 
برای   DOD مستند  و  اختصاصی 

با  اعمال  و  تخلیه  نرخ  های  کنترل 
قطره  اندازه  ی  برنامه ریزی  گزینه  ی 
استفاده  کنترل  پنل  از  فرکانس  و 
می  کند. DigiGlaze 4.0 فقط هنگام 
عبور یک کاشی کار می کند و لعاب 
را طبق اندازه  ی واقعی کاشی اعمال 
می کند و پسماند عادی ناشی از کار با 
مقیاس بیش از اندازه بزرگ را حذف 
تولید  سرعت  به  ماشین  می کند. 
با جانشانی  دقیقه  بر  میلی متر   65
20 تا 100 گرم لعاب )در اندازه ی 
هیچ  با  و  می  رسد  cmو30×30( 

مشکل رسوب یا انسداد نازل مواجه 
نمی شود.

 DigiGlaze سفارش هفت دستگاه
Cersanit 4.0 برای گروه

 پس از چند ماه آزمایش و تولید، گروه
 Cersanit از Kielce، لهستان عملکرد

 DigiGlaze 4.0 فوق العاده ای فناوری
را با خرید هفت ماشین جدید تایید 
می کند که باید در کارخانه  هایش در 
Opoczno،رWalbrzych  و در واحد 

تولید واقع در اوکراین نصب شوند.
دالیلی که گروه Cersanit را راضی 
در  می توان  را  کرد  تصمیم  این  به 
نتایج و عملکردهای منسجم حاصل 
کرد،  جستجو   DigiGlaze 4.0 از 
یک فناوری سبز و به طور استثنایی 
رضایت بخش که برای فرایند لعاب زنی 

طراحی شده است.

یک انقالب سـبز در لعاب کاری 
دیجیتـال کاشـی سـرامیک
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2020 U.S. ceramic tile market update

آخریـن بروزرسانی بـازار کاشی و سـرامیک 
ایاالت متحـده  در سـال ۲۰۲۰

The year 2020 was extremely difficult for the U.S. economy, which was devastated by the COVID-19 health crisis, and conse-
quently, for the U.S. ceramic tile market, which declined for the second consecutive year following nearly a decade of unin-
terrupted growth. While some segments of the economy remained healthy, the pandemic’s impact sent U.S. gross domestic 
product (GDP) to a 3.5% decrease from the previous year (Bureau of Economic Analysis). This was the country’s worst eco-
nomic decline since 1946 and its first contraction on an annual basis since the Great Recession in 2008-2009. 
According to the figures provided by the Bureau of Labor Statistics, the pandemic also pushed U.S. unemployment to 8.1% 
in 2020, its highest level in eight years.  

Andrew Whitmire, Tile Council of North America (awhitmire@tileusa.com)

سال 2020 برای اقتصاد ایاالت متحده، که از بحران همه گیری ناشی از ویروس 
COVID-19 ویران شده بود بسیار سخت بود و در نتیجه روند بازار کاشی 

و سرامیک ایاالت متحده پس از تقریباً یک دهه رشد بی وقفه برای دومین 
سال متوالی با کاهش همراه بود. در حالی که برخی از بخش های اقتصاد سالم 
میزان به  این کشور  داخلی  ناخالص  تولید  باعث کاهش   بودند، همه گیری 
3.5 % )طبق آماردفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی( شد. این بدترین افت اقتصادی 
ایاالت متحده از سال 1946 و اولین کاهش ساالنه آن از زمان رکود بزرگ در 

سالهای 2009-2008 بود.
بر اساس ارقام ارائه شده توسط اداره آمار کار، این همه گیری همچنین میزان 
بیکاری در ایاالت متحده را در سال 2020 به 8.1 درصد رساند که باالترین 

سطح در هشت سال گذشته بوده است.
با وجود مشکالت اقتصادی، بازار مسکن ایاالت متحده در سال گذشته عملکرد 
بسیار خوبی داشت. روند ساخت و ساز خانه های جدید شاهد رشد بود )بدون 
وقفه از سال 2010( وبه 1.38 میلیون خانه رسید که باالترین سطح ساالنه از 

سال 2006 است. )شکل 1(
افزایش 7.0 درصدی نسبت به سال 2019 تا حد زیادی ناشی از افزایش 
11.5 درصدی در بازار تک خانواربود که 71.7 درصد رشد را از آن خود نمود. 
واحدهای چند خانوار، در مقابل، 3.1 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش 

یافته است.
یکی دیگر از نشانه های دلگرم کننده در بازار مسکن، افزایش مداوم فروش 
خانه های تک نفره جدید بود که 
برای نهمین سال متوالی افزایش 
یافت و به باالترین سطح خود از 
به  نگاهی  بـا  رسید.   2006 سال 
آینـده، انـجمن ملـی سـازندگان 
NAHB، پیش بینی می کند  خانه 
تک  واحدهای  ساز  و  ساخت  که 
خانـواده جدیـد در سـال 2021 
باشد،  همراه  درصدی   5 رشد  با 
تعداد واحدهای چند خانوار اما 11 
درصد کاهش می یابد و تعداد کل 

آنها ثابت برآورد می گردد. 
نگرانی های اساسی در حوزه بازار 
قیمت  افـزایش  شـامل  مسـکن 

fig 1 USA: New Housing Starts
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1801 1355 906 554 587 609 781 925 1003

fig. 2 USA: New single family home sales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1051 776 485 375 323 306 368 429 437

fig 3 Total U.S. Construction Spending (in billions of $ U.S.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1161 1148 1077 912 813 791 854 915 1015
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شکل 1- شروع ساختمان جدید در آمریکا

U.S. Census Bureau  :منبع

دد
1 ع

000



33گزيده دنيای سراميک1400/48   

اقـتـصـــاد

مصالح ساختمانی و عدم دسترسی به آنها به دلیل همه گیری و قوانین آن 
و همچنین هزینه باالی نیروی کار و کمبود آن است. این عوامل بر قیمت 
خریداران بالقوه مسکن نیز تأثیر گذاشت، زیرا سال گذشته متوسط فروش 

خانه های جدید به باالترین رکورد یعنی 334،000 دالر رسید. 
سال گذشته دولت با افزایش مهلت قانونی بازپرداخت اقساط وام منازل که 
در اثر همه گیری به تعویق افتاده بود فرصتی ایجاد کرد تا بازار ساخت و ساز با 
رکود کمتری مواجه گردد، میزان پرداخت اقساط همواره شاخصی برای تعیین 
سالمت بازار محسوب می گردد که در سال گذشته به پایین ترین میزان ممکن 

رسید. 
با تقویت بازار مسکن، هزینه ساخت و ساز ایاالت متحده )شامل ساختمان های 

مسکونی خصوصی و غیرمسکونی( 
بـرای نـهمین سـال متـوالی بـه 

باالترین سطح خود رسیده است.
طبقه بندی شده  فایل  هزار   214
گویای این حقیقت است که میزان 
ساخت و ساز 56 درصد در مقایسه 

با سال قبل کاهش یافته است. 
با این حـال، با نزدیک شـدن به 
پـایان  در  قانونـی  مهلـت  پایان 
ژوئن 2021 احتماالً در نیمه دوم 
سال، تعداد اقساط معوقه افزایش 
تمدیـدی  که  این  مگـر  می یابد، 
وجود داشته باشد. با تقویت بازار 
 مسـکن، هزینـه سـاخت و سـاز 

ایاالت متحده )شامل ساختمان های مسکونی خصوصی و غیرمسکونی( برای 
نهمین سال متوالی به باالترین سطح خود رسیده است.

نشان  افزایش  قبل 4.7 درصد  به سال  نسبت  تریلیون دالر  مجموع 1.43 
می دهد. )شکل 3(

تولید و مصرف کاشی و سرامیک در ایاالت متحده
بر اساس آمار وزارت بازرگانی ایاالت متحده و TCNA، مصرف کاشی سرامیک 
ایاالت متحده در سال 2020 رقمی معادل 263.6 میلیون مترمربع بوده است. 
)2.84 بیلیون فوت مربع( که 3.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. 

)جدول 1(

fig 1 USA: New Housing Starts
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1801 1355 906 554 587 609 781 925 1003

fig. 2 USA: New single family home sales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1051 776 485 375 323 306 368 429 437

fig 3 Total U.S. Construction Spending (in billions of $ U.S.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1161 1148 1077 912 813 791 854 915 1015
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شکل 2- فروش خانه به خانواده تک نفره در آمریکا

U.S. Census Bureau  :منبع
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رسید  مترمربع  میلیون   83.8
که نسبت به سال 2019 اندکی 

افزایش داشت.

واردات
اگرچه کارخانه های ایاالت متحده 
در سال گذشته باز بودند، اما برای 
بهار، کارخانه های  چند هفته در 
کاشی در سه کشور صادرکننده 
)یعنی  متحده  ایاالت  به  کاشی 
اسپانیا، مکزیک و ایتالیا( به دلیل 
این  شدند.  تعطیل   COVID-19

امر بر واردات تأثیر منفی گذاشت: 
ایاالت  واردات  ماه مه 2020،  از 
متحده 22.9 در مقایسه با مه 2019 کاهش یافت. با این حال، واردات در نیمه 
دوم سال 2020 افزایش یافت و سال را با 5.3 درصد کاهش پایان داد. در سال 
2020، 182.7 میلیون مترمربع کاشی )1.97 میلیارد فوت مربع( کاشی وارد 

شده که کمترین میزان از سال 2015 بوده است. 
سال 2020 در نتیجه تحمیل عوارض قابل توجه ضد دامپینگ بر کاشی های 
چینی در سال 2019شاهد خروج نهایی چین از بازار کاشی آمریکا بودیم 
)واردات از چین 98.1 درصد در مقایسه با سال 2019 کاهش یافت(، جایگاه 
این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده کاشی و سرامیک به ایاالت متحده 

fig 1اقـتـصـــاد USA: New Housing Starts
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1801 1355 906 554 587 609 781 925 1003

fig. 2 USA: New single family home sales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1051 776 485 375 323 306 368 429 437

fig 3 Total U.S. Construction Spending (in billions of $ U.S.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Total U.S. Construction Spending (in billions of $ U.S.))شکل 3- مجموع هزینه ساخت و ساز در آمریکا )میلیارد دالر

U.S. Census Bureau  :منبع

با وجود چالش های زیادی که بحران ناشی از COVID-19 به همراه داشت، 
حجم کاشی های تولید داخل در بازار کاشی ایاالت متحده در سال 2020 به 
رشد خود ادامه داد. سال گذشته محموله های ارسالی توسط ایاالت متحده 
با سال 2019، 80.9 میلیون  )صادرات کمتر( تنها 0.9 درصد در مقایسه 
مترمربع )871.3 میلیون فیت مربع( افزایش یافت. این مقدار 30.7 درصد 
از کل مصرف )از لحاظ حجم( را در سال 2020 بخود اختصاص داد. که 29.4 
درصد باالتر از قبل بوده و بیشترین سهم را از سال 2017 به بعد از آن خود 

نمود. 
کارخانه های  در  فروش  میزان   2020 سال  در 
از   )FOB( متحده  ایاالت  سرامیک  کاشی 
بود  دالر  میلیارد   1.30 داخلی،  محموله های 
کاهش   2019 سال  به  نسبت  درصد   2.8 که 
یافته است. در سال 2020 محموله های ایاالت 
کاشی  مصرف  کل  از  درصد   39.3 متحده 
ایاالت متحده را تشکیل می دهد، در حالی که 
سال قبل از آن این رقم 37.6 درصد بود. ارزش 
واحد محموله های داخلی از 16.63 دالر در هر 
به 16.03 دالر درهر  مترمربع در سال 2019 
مترمربع در سال 2020 کاهش یافت. صادرات 
میلیون   2.9 متحده  ایاالت  سرامیک  کاشی 
نسبت  درصدی   2.4 کاهش  بودکه  مترمربع 
بازار  بزرگترین  نمود.  تجربه  را  به سال 2019 
صادراتی این کشور همسایگان آمریکای شمالی، 
کانادا )73.4 درصد( و مکزیک )10.2 درصد( 
بودند. ارزش صادرات ایاالت متحده معادل 12.6 
درصد کاهش یافت و از 35.7 میلیون دالر در 
سال 2019 به 31.2 میلیون دالر در سال 2020 
رسید. تولید کاشی و سرامیک ایاالت متحده به 

جدول 1- نقل و انتقال، فروش و مصرف کاشی سرامیک آمریکا )مترمربع(

محموله های داخل سال
% تغییرات مصرف آمریکاصادراتوارداتآمریکا

مصرف آمریکا
202083.8182.72.9263.6-3.5%
201983.2193.03.0273.2-5.4%
201887.4204.12.8288.71.5%
201792.1195.02.6284.45.7%
201687.8184.73.4269.15.8%
201583,4174,83,8254,49.9%
201475,8159.13.4231.50.5%
201373.8160.23.7230.212.9%
201269.5138.64.2203.95.4%
201166.7131.14.2193.64.0%
201060.3129.63.9186.07.7%
200953.1123.94.2172.8-18.1%
200858.9156.64.7210.9-15.2%
200750.6202.44.4248.7-19.3%
200658.5253.84.2308.11.8%
200561.1245.13.4302.83.5%

مقادیر به میلیون متر مربع /  محموله های داخلی شامل صادرات است. /  مصرف= محموله های داخلی - صادرات + واردات.

)TCNA(و U.S. Dept. of Commerce & Tile Council of North America :منبع
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فروش  شد،  تسخیر  اسپانیا  توسط  بار  اولین  برای 
این کشور با 16.1 درصد افزایش به 37.8 میلیون 
قابل  میزان  به  نیز  حجم  لحاظ  از  رسید  مترمربع 
توجهی رشد یافت و از 16.9 در سال 2019 )جدول 
2( توانست سهم 20.7 درصد از کل واردات ایاالت 

متحده را تأمین کند.
مکزیک، دومین صادرکننده بزرگ به ایاالت متحده، 
مترمربع؛  )31.1میلیون  را  فروش خود  نزولی  روند 
6.9- درصد در مقایسه با سال 2019( تأیید کرد که 
17.0 % از کل واردات ایاالت متحده را از نظر حجم 
تشکیل می دهد، که از 17.3در سال 2019 اندکی 
کاهش یافته است. از زمانی که سهم 31.5 درصدی 
سهم  رسید،  خود  اوج  به   2012 سال  در  واردات 
مکزیک به طور پیوسته کاهش یافته و از سال 2006 

به پایین ترین حد خود رسیده است. 
ایتالیا با 30.3 میلیون مترمربع سومین صادرکننده 
بزرگ بود. کاشی های فروخته شده در ایاالت متحده 
)1.6- %( که در مقایسه با 15.9 درصد در سال قبل. 
16.6 از کل واردات ایاالت متحده را از نظر حجم 

تشکیل می دهد.
سایر صادرکنندگان عمده رشد دو رقمی را به ثبت 
 +39.2 ؛  مترمربع  میلیون   23.1( ترکیه  رساندند: 
 +15.4 مترمربع؛  میلیون   21.8( برزیل  درصد(، 
درصد( و بیش از همه هند صادراتش به ایاالت متحده 
افزایش یافت. تنها در یک سال از 6.3 تا 18.6 میلیون 
افزایش را در  مترمربع )194.5+ درصد(، بیشترین 
سهم بازار )از سهم 3.3 واردات در سال 2019 به 
10.2 در سال گذشته( بدست آورد. در سال 2020، 
با 9.5 درصد  واردات کاشی و سرامیک  ارزش کل 

کاهش به 2 میلیارد دالر رسید. )جدول 3(
ایتالیا در سال 2020 بزرگترین صادرکننده به ایاالت 
متحده بود )628.6 میلیون دالر آمریکا 4.2- درصد( 
که 31.4 درصد از واردات ایاالت متحده را تشکیل 
می داد )از 29.6 درصد(. پس از آن اسپانیا )468.6 
و  با 23.4 درصد سهم  5.6+ درصد(  میلیون دالر، 
با سهم  درصد(   -0.8 دالر،  میلیون   224( مکزیک 

11.2 درصد قرار گرفتند. 
جدول 4 مقادیر متوسط ارزش کاشی )نرخ CIF به 
)بر  صادرکننده  بزرگ  کشور  ده  از  مالیات(  عالوه 

اساس حجم( در سال 2020 را نشان می دهد.

×    

اقـتـصـــاد

جدول 2- حجم واردات کاشی سرامیک آمریکا به تفکیک مبدا

% از کل 2019 )مترمربع(کشور
% از کل2020 )مترمربع(واردات 2019

واردات 2020
% تغییرات
2020/2019 

%32,587,59216.937,834,75020.716.1اسپانیا
%6.9-33,449,04117.331,145,43317.0مکزیک
%1.6-30,760,30015.930,280,74916.6ایتالیا
%16,610,5888.623,119,02212.739.2ترکیه
%18,894,3069.821,813,09911.915.4برزیل
%6,329,9403.318,641,41510.2194.5هند
%13.6-5,344,3422.84,615,3952.5پرو

%119,9240.12,733,4801.52179.3مالزی
%276,6040.11,553,8120.9461.7ویتنام
%931,2060.51,394,7070.849.8پرتغال

%5.3-192,963,149100.0182,688,556100.0همه کشورها
)TCNA(و U.S. Dept. of Commerce & Tile Council of North America :منبع

جدول 3- ارزش واردات کاشی سرامیک آمریکا به تفکیک مبدا 

% از کل 2019 )دالر آمریکا(کشور
% از کل 2020 )دالر آمریکا(ارزش واردات 2019

ارزش واردات 2020
656,168,94229.6628,564,23431.4ایتالیا
443,786,98320.1468,556,06323.4اسپانیا
225,697,00710.2223,989,68211.2مکزیک
128,290,1145.8187,703,5249.4ترکیه
123,931,2165.6150,568,5157.5برزیل
46,202,6982.1135,832,7126.8هند
28,403,2531.324,574,1781.2پرو

1,086,4290.023,587,0821.2مالزی
13,978,8090.618,807,0680.9پرتغال
17,045,8210.816,747,2800.8ژاپن

%2,002,787,363100.0%2,213,155,469100.0همه کشورها
مقادیر ارزش واردات شامل مالیات، کرایه و بیمه است.

U.S. Dept. of Commerce / TCNA :منبع

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

% تغییرات 2020/2019ارزش sq.m( 2020/$(ارزش 2019 )sq.m/$(کشور
2.7-21.3320.76ایتالیا
10.2-15.0113.48پرتغال
9.1-13.6212.38اسپانیا
19.5-13.0410.5ویتنام
4.7-9.068.63مالزی
7.728.125.2ترکیه
0.1-7.37.29هند

6.757.196.5مکزیک
6.566.95.2برزیل

2.2-5.455.33کلمبیا
5.315.320.2پرو

4.4-11.4710.96همه کشورها
مقادیر ارزش واردات شامل نرخ CIF + مالیات است.

U.S. Dept. of Commerce / TCNA :منبع
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European construction industry, 
complete recovery expected in 2023

انتظار بهبـود کامل صنعت سـاختمان 
در اروپـا در سـال ۲۰۲3

The sudden and totally unexpected Covid-19 pandemic has dramatically changed the prospects for the construction mar-
ket, opening up a new phase that has totally overturned all estimates. 
According to the latest Euroconstruct forecast, presented in Munich during the conference held on 24 November last year, 
the construction volume in the area is estimated to have slumped by 7.8% in 2020. This marks the second upward revision 
after the -11.5% forecast in June was updated to -9.1% in August. 

90th EUROCONSTRUCT Conference

همه گیری ناگهانی و کامالً غیرمنتظره COVID-19 چشم اندازهای 
بازار ساخت و ساز را به طرز چشمگیری تغییر داده به طوری که 
تمام برآوردهای قبلی را کاماًل ازبین برده است و مرحله جدیدی 

پیشرو دارد.
بر اساس آخرین پیش بینی هایی که در کنفرانس 24 نوامبر سال 

گذشته در مونیخ ارائه شد )Euroconstruct(،  برآورد می شود که حجم ساخت 
و ساز در این منطقه در سال 2020 به میزان 7.8 درصد کاهش یافته باشد. این 
دومین صعود پس از پیش بینی کاهش 11.5 درصدی در ژوئن 2020 است که در 
اوت با رقمی معادل 9.1 درصد به روز شد. پیش بینی ها برای سال 2021، نسبتاً 
مشابه ماه اوت گذشته است و رشد 4.1 درصدی در این سال برآورد می گردد. 
چشم انداز رشد همچنین برای سال 2022 )3.4+ %( و 2023 )2.4+ %( مثبت 
باقی برآورد می گردد. پیش بینی می شود مجموع تولید در بخش ساختمان در 
منطقه Euroconstruct تا سال 2023 به 1.73 تریلیون یورو برسد و از سطح 

28 میلیارد یورویی خود در سال 2019 فراتر رود.
پیامدهای بحران اقتصادی و بهداشتی برای کشورهای مختلف در سال 2020 به 
طور قابل توجهی متفاوت است، از رشد کوچک در فنالند و رکود در پرتغال و 

نروژ تا کاهش شدید )تقریباً یک پنجم( در انگلستان!
سایر وزنه های سنگین مانند فرانسه و اسپانیا نیز به شدت تحت 
تأثیر پاندمی قرار گرفتند، در حالی که بازار آلمان به دلیل این 
واقعیت که فعالیت ها می توانستند به طور نسبی ادامه یابند، 
عملکرد شگفت انگیز و بسیار خوبی داشت. در مورد بخش های 
جداگانه بازار، به نظر می رسد که بخش مهندسی عمران کمترین تأثیر را از 
همه گیری گرفته است. هزینه های زیرساختی در سال 2020 تنها 3.8 درصد 

کاهش یافت و انتظار می رود که این فعالیت ها به طور نسبی ادامه یابد.
روند منفی ساخت و سازهای غیر مسکونی در سال 2020 )9.2- درصد( در سال 
جاری اما با رشد 2.5 درصدی همراه بود، هر چند این مقدار از رشد برای بازگشت 
به سطح 2019 کافی نخواهد بود. به دنبال ضررهای عمده در بخش مسکونی 
)8.6- درصد در سال 2020(، بازار در سال 2021 با 4.7 درصد رشد با شتاب 
قابل توجهی رشد کرد. به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط دولت های 
متعدد در بهار گذشته، پروژه های بازسازی نیز متوقف شد و فعالیت های بازسازی 
7.3 درصد تضعیف شد. ارزیابی توسعه بیشتر فعالیت های ساختمانی در سال 
2021 بر این فرض استوار است که اقتصاد در  منطقه Euroconstruct پس از 
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201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 2023

Austria 2.5 3.6 3.6 -2.8 2.5 2.1 1 .8

Belgium 1 .9 2.3 0.4 -7.1 8.7 3.2 3.6

Denmark 3.0 1 .3 9.1 -0.7 1 .0 2.3 2.1

Finland 2.0 2.0 -1 .4 1 .3 -5.3 -0.2 -2.0

France 3.9 3.3 2.8 -1 5.8 1 3.6 4.7 2.8

Germany 2.1 1 .8 2.0 -1 .6 -0.2 0.4 0.2

Ireland 1 3.6 1 3.0 7.5 -1 6.0 8.1 3.8 4.0

Italy 0.5 1 .9 2.9 -7.4 6.6 4.5 2.1

Netherlands 3.6 6.4 3.1 -2.2 -6.1 4.6 5.7

Norway 6.9 -2.8 2.6 0.1 0.3 4.4 2.4

Portugal 1 1 .0 9.3 6.0 0.1 2.3 2.5 2.7

Spain 5.0 6.4 4.5 -1 2.5 4.5 3.5 3.0

Sweden 7.3 0.1 -0.5 -0.4 -0.1 0.1 1 .8

Switzerland 1 .2 0.9 -0.3 -2.0 0.6 0.4 0.5

United Kingdom 5.9 -0.2 3.2 -1 9.5 1 2.6 8.4 4.8

Western Europe (EC-1 5) 3.5 2.4 2.7 -8.0 4.5 3.4 2.3

Czech Republic 4.5 7.0 1 .1 -3.9 -1 .3 1 .9 3.3

Hungary 25.5 1 9.8 1 6.3 -8.3 -4.5 6.2 6.4

Poland 7.3 1 4.2 5.0 -3.1 0.3 3.0 3.0

Slovak Republic 3.8 8.0 -4.7 -9.5 1 .0 4.5 2.7

Eastern Europe (EC-4) 8.6 1 2.8 5.2 -4.5 -0.8 3.3 3.6

Euroconstruct                       
Countries (EC-1 9)

3.8 3.0 2.9 -7.8 4.1 3.4 2.4

S ource: EUROCONS TRUCT, November 2020

Country/Year
    Forecasts

GDP شکل 1- خروجی ساخت و ساز و
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شکل 2- تغییرات درصد تجمعی ساخت و ساز از 2017 تا 2022
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Estimate Outlook

201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 2023

Austria 2.5 3.6 3.6 -2.8 2.5 2.1 1 .8

Belgium 1 .9 2.3 0.4 -7.1 8.7 3.2 3.6

Denmark 3.0 1 .3 9.1 -0.7 1 .0 2.3 2.1

Finland 2.0 2.0 -1 .4 1 .3 -5.3 -0.2 -2.0

France 3.9 3.3 2.8 -1 5.8 1 3.6 4.7 2.8

Germany 2.1 1 .8 2.0 -1 .6 -0.2 0.4 0.2

Ireland 1 3.6 1 3.0 7.5 -1 6.0 8.1 3.8 4.0

Italy 0.5 1 .9 2.9 -7.4 6.6 4.5 2.1

Netherlands 3.6 6.4 3.1 -2.2 -6.1 4.6 5.7

Norway 6.9 -2.8 2.6 0.1 0.3 4.4 2.4

Portugal 1 1 .0 9.3 6.0 0.1 2.3 2.5 2.7

Spain 5.0 6.4 4.5 -1 2.5 4.5 3.5 3.0

Sweden 7.3 0.1 -0.5 -0.4 -0.1 0.1 1 .8

Switzerland 1 .2 0.9 -0.3 -2.0 0.6 0.4 0.5

United Kingdom 5.9 -0.2 3.2 -1 9.5 1 2.6 8.4 4.8

Western Europe (EC-1 5) 3.5 2.4 2.7 -8.0 4.5 3.4 2.3

Czech Republic 4.5 7.0 1 .1 -3.9 -1 .3 1 .9 3.3

Hungary 25.5 1 9.8 1 6.3 -8.3 -4.5 6.2 6.4

Poland 7.3 1 4.2 5.0 -3.1 0.3 3.0 3.0

Slovak Republic 3.8 8.0 -4.7 -9.5 1 .0 4.5 2.7

Eastern Europe (EC-4) 8.6 1 2.8 5.2 -4.5 -0.8 3.3 3.6

Euroconstruct                       
Countries (EC-1 9)

3.8 3.0 2.9 -7.8 4.1 3.4 2.4

S ource: EUROCONS TRUCT, November 2020

Country/Year
    Forecasts

مجموع خروجی ساخت و ساز
ساخت و ساز مسکونی
عمرانی و مهندسی

مجموع خروجی ساخت و ساز
ساخت و ساز غیر مسکونی
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اقـتـصـــاد

انقباض 8 درصدی در سال 2020 به میزان 4.9 % رشد خواهد کرد. انتظار می رود 
تأثیر مستقیم بر صنعت ساختمان بسیار کمتر از بهار گذشته باشد زیرا اقدامات 
ایمنی به عمل آمده و روش های کارآمد در حوزه دیجیتال پروژه های ساختمانی 
را ملزم به ادامه بدون وقفه می کند. به طور کلی، عدم قطعیت های مربوط به 
همه گیری COVID-19 به این معناست که هنوز نمی توان پیش بینی های قطعی 
برای ماه های آینده انجام داد. اثرات منفی غیرمستقیم همه گیری مانند افزایش 

بیکاری، کاهش گردش مالی و زیان مالیاتی نیز باید در نظر گرفته شود، اما آینده 
بسیار به نحوه عملکرد برنامه های کمک رسانی و محرک دولت بستگی دارد. اما 
در این سناریوی شکننده و نامشخص، فرض بر این است که عوامل مثبتی مانند 
نیاز به مسکن در مناطق شهری، تجدید انرژی و نوسازی زیرساخت ها به صنعت 

ساختمان سازی در میان مدت رونق تازه ای می بخشد.
×

جدول 1- مجموع ساخت و ساز در محدوده Euroconstruct )درصد تغییرات واقعی(

چشم اندازپیش بینیتخمینی

2017201820192020202120222023کشور

2.82.52.11.8-2.53.63.6اتریش
7.18.73.23.6-1.92.30.4بلژیک

0.71.02.32.1-3.01.39.1دانمارک
2.0-0.2-5.3-1.41.3-2.02.0فنالند
15.813.64.72.8-  3.93.32.8فرانسه
0.20.40.2-1.6-2.11.82.0آلمان
16.08.13.84.0-13.613.017.5ایرلند
7.46.64.52.1-0.51.92.9ایتالیا
6.14.65.7-2.2-3.66.43.1هلند
2.82.60.10.34.42.4-6.9نروژ

11.09.36.00.12.32.52.7پرتغال
12.54.53.53.0-5.06.44.5اسپانیا
0.10.11.8-0.4-0.5-7.30.1سوئد

2.00.60.40.5-0.3-1.20.9سوئیس
19.512.68.44.8-0.23.2-5.9انگلستان

)EC-15( 8.04.53.42.3-3.52.42.7اروپای غربی
1.31.93.3-3.9-4.57.01.1جمهوری چک

4.56.26.4-8.3-25.519.816.3مجارستان
3.10.33.03.0-7.314.25.0لهستان

9.51.04.52.7-4.7-3.88.0جمهوری اسلواکی
)EC-4( 0.83.33.6-4.5-8.612.85.2اروپای شرقی

EC-19  7.84.13.42.4-3.83.02.9مجموع
90th Euroconstruct Conference :منبع
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With a new name, a more agile exhibition format, the highest safety standards and a wide range of new services, Tecna (for-
merly Tecnargilla) will be back as an in-person show , reasserting its role as the world’s most important exhibition for sup-
plies to the ceramic industry. This is excellent news, because at such a complex and challenging time for industry in general 
the ceramic machinery sector needs to come together at a suitable physical location where it can reaffirm its innovative na-
ture and its role as an incubator of ideas and above all resume face-to-face meetings with customers, three years after the 
last edition of Tecnargilla held in 2018.

با یک نام جدید، یک فرمت هوشمندانه تر، باالترین استانداردهای ایمنی و 
بازه ی وسیعی از خدمات جدید، Tecna )سابقاً Tecnargilla( به صورت یک 
نمایش حضوری در ریمینی )ایتالیا( در سال 2022 باز خواهد گشت و نقش 
خود به عنوان مهم ترین نمایشگاه برای تدارکات صنعت سرامیک را دوباره 
اظهار خواهد کرد. این یک خبر فوق العاده است، چون در چنین زمان پیچیده و 
چالش برانگیزی برای صنعت، به طور کلی بخش ماشین آالت سرامیک نیاز دارد 
که در مکان فیزیکی مناسبی دور هم جمع شود که در آن جا می تواند ماهیت 

مبتکرانه ی خود و نقش خود به عنوان پرورش دهنده ی ایده های جدید را نشان 
دهد و از همه مهم تر مالقات های رودررو با مشتریان را چهار سال پس از آخرین 

نمایشگاه Tecnargilla در سال 2018 از سر بگیرد.
سازمان دهی نمایش به صورت یک رویداد حضوری یک پیام واضح از بازگشت 
به تجارت می فرستند که با بازیابی قوی صنعت سرامیک در بسیاری از کشورها 
سرعت خواهد  گرفت که به ناچار به سرمایه گذاری های جدیدی در کارخانه 
و تجهیزات منجر خواهد شد. در اولین فصل 2021، سازندگان ماشین آالت 

TECNA 2022 تأییـد شده 
به عنـوان یک نمایشـگاه حضـوری

TECNA 2022 CONFIRMED
AS AN IN-PERSON EXHIBITION

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it
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تا % 37/9، به ویژه در  ایتالیایی % 23 رشد در فروش )صادرات  سرامیک 
اسپانیا و چین و یک افزایش 27/3 درصدی در فروش های محلی ایتالیایی( 
ثبت کردند، درحالی که % 79 از کمپانی های مورد بررسی توقع دارند که بهبود 
بیشتری در تجارت را در فصل دوم شاهد باشند و چهار ماه تولید تضمین شده 

را پیش بینی می کنند.
Tecna 2022 نیز آغاِز به کارگیری شعار جدید »چطور موفق شویم« را با 

هدف تأیید بر برتری طراحی و ابتکار فنی نمایش داده شده در مرکز نمایشگاه 
Rimini نشان خواهد داد. نمایش آتی شاهد عرضه ی فرمول های هیبریدی 

جدید خواهد بود که یک رویداد حضوری را با فعالیت های سازماندهی شده در 
یک پلتفرم دیجیتال ادغام می کنند. یک بسته ی برنامه ریزی شده از رویدادها و 
سخنرانی ها، هم بر روی سایت و هم از طریق پخش ویدیو برای کاوش روندهای 

جاری و آینده در صنعت سرامیک در حال طرح ریزی است.
خدمات جدید برای نیازهای جدید  

در پاسخ به تغییرات در حال وقوع، Tecna 2022 نمایشگاهی را حول یک سری 
ابتکارات و خدمات سازماندهی کرده است که در کمپانی های شرکت کننده 
بسیار محبوب بوده اند. پس از شنیدن نیازها و آرزوهای کمپانی ها، مؤسسین در 
ابتدا فضاهای نمایشگاه را طبق مقررات جدید دوباره طراحی کردند و چیدمان 
جدیدی را پیشنهاد می کند که به غرفه داران این امکان را می دهد که ابتکارات، 

فناوری ها و پروژه های خود را با بیشترین تأثیر نشان دهند.
Tecna Next رشد می کند

همانطور که گفته ایم، Tecna 2022 یک نمایشگاه دیجیتال 
بازدیدکنندگان  و  نمایش دهندگان  به  و  بود  خواهد  نیز 
تجربه ی دیجیتال افزوده ای با یک برنامه ی فوق العاده با هدف 

جذب خریداران بین المللی ارائه خواهد کرد. مزیت آن برای مؤسسین در این 
است که مجبور نیستند از ابتدا شروع کنند.

Tecna Next پلتفرم اجتماعی عرضه شده در نوامبر گذشته قباًل توانایی خود 

را در عمل به صورت پلی بین جهان تأمین کننده های فناوری و متخصصین 
در حال کار در صنعت سرامیک جهانی نشان داده است. نتایج، با میانگین 
بیش از 1400 کاربر ماهانه از 64 کشور، عالی بوده اند. بخش های برجسته 
برنامه ی مجازی شامل چهار گفت وگوی طراحان و چرخه ای از وبینارهای 
توسط  که  هستند  شد؟«  خواهد  چه  بعداً  »سرامیک ها:  عنوان  با  فنـی 

CeramicWorldWeb.it سازماندهی شده است. 

پنج رویداد اول که در دسامبر تا مارس 2021 برگزار شدند بیش از 3200 
متخصص را با میانگین 344 شرکت کننده ی ایتالیایی و 297 شرکت کننده ی 
بین المللی به ازای هر وبینار جذب کردند. این سری ها در ماه های می و ژوئن با 
چهار مالقات دیگر ادامه یافتند پیش از آن که در سپتامبر با برنامه ی جدیدی از 

سرگرفته شوند.
 Ceramic یکی از موفق ترین وبینارها که تمام آن را می توان در بخش ویدئوی 
World Web مشاهده کرد »سطوح سرامیکی 100 درصد دیجیتال« بود، 

چکیده هایی از آن در صفحات آتی منتشر شده اند.
×

■■■WEBINAR



گزيده دنيای سراميک1400/48    42

 :COLOROBBIA فضای دیجیتال
انقــالب دیجیتــال

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Massimo Lameri

The digital revolution represents a cultural shift within the ceramic industry and involves all stages of the production pro-
cess, in-cluding decoration. Digital printing is the latest step in an evolutionary process that began some 50 years ago with 
flat screen print-ing, followed in the 1990s by Rotocolor and in the early 2000s by dry application of coloured grits. This de-
velopment arc was inter-rupted by the advent of digital, a disruptive technology that dramatically changed the way factories 
are organised and transformed ceramic products and the type of materials now supplied by the glaze and colour producers. 
The development of digital technolo-gy has been accompanied by the diffusion of continuous pressing systems and other 
solutions suitable for forming large slabs, the development of high-performance printheads capable of laying down materi-
al in ever greater quantities, and the adoption of the Industry 4.0 model of the completely digital factory.  

صنعت  در  فرهنگی  تغییر  یک  دیجیتال  انقالب 
فرآیند  مراحل  تمام  و  می کند  ایجاد  سرامیک 
تولید شامل دکور را در بر می گیرد. چاپ دیجیتال 
 50 که  است  تکاملی  فرآیند  در  گام  جدیدترین 

سال پیش با چاپ سیلک اسکرین مسطح آغاز شد و در سال های 1990 با 
Rotocolor و در اوایل سال های 2000 با اعمال گریت های رنگی خشک ادامه 

پیدا کرد. این کمان پیشرفت با ظهور یک فناوری دیجیتال مختل شد که به 
طور چشمگیری روش سازماندهی کارخانه ها و محصوالت سرامیکی و نوع مواد 
تأمین شده توسط تولیدکنندگان رنگ و لعاب را تغییر داد. پیشرفت فناوری 
دیجیتال با نفوذ سیستم های پرس پیوسته و سایر راه حل های مناسب برای 
شکل دهی اسلب های بزرگ، توسعه ی هدهای چاپ با عملکرد باال که می توانند 
ماده را در مقادیر بیشتری نسبت به سابق اعمال کند و استفاده از کارخانه ی 

کاماًل دیجیتال مدل Industry 4.0 همراه بوده است. 

اهداف کنونی
زیر  موارد  شامل  مایعات  از  دیجیتال  استفاده ی  برای  کنونی  فناوری های 

هستند:
- هدهای چاپ با تخلیه ی پایین قادر به اعمال تا g/sqm 20 )یعنی لزوماً 

فقط ذرات رنگ زیرمیکرونی(؛
- هدهای چاپ قادر به تخلیه تا g/sqm 60 )در این مورد افکت ها و مواد با 

ابعاد چند میکرون(؛ 
- جدیدترین سیستم های ریزش دریچه دار قادر به اعمال سطوح کاملی از 

لعاب؛
- سیستم های لعاب زنی کاماًل دیجیتال قادر به اعمال انتخابی لعاب برای 
ایجاد دکورها و بافت ها. این ها لعاب های آسیاب شده مشابه با لعاب های مورد 
استفاده در چاپ سیلک اسکرین قدیمی یا حتی لعاب های سنتی با پسماند 

آسیاب 45 و 63 میکرون هستند.
حجم های ریزش باالی محصول انتقال رنگ به ماده و 
متعاقباً از دکور تا ریلیف را ممکن می کند. درحالی که 
رنگ هایی با تخلیه ی پایین از حالل های پایه روغن 
استفاده می کنند، لعاب های دیجیتال باید بر پایه ی آب باشند تا از میل ترکیبی 
آن با بدنه ی سرامیکی و سازگاری با حدود نقشه ترکیب آلی در طول پخت 

اطمینان حاصل شود.
اخیراً سیستم های اعمال دیجیتال ماده ی خشک در بازار جا افتاده اند و در 
دو مدل موجود هستند. یکی از آن ها ورژن هیبریدی است که فقط چسب به 
صورت دیجیتال اعمال می شود، درحالی که گریت جامد یا لعاب خشک شده با 
اسپری در تمام سطح اعمال می شوند و هر ماده ی اضافی که با چسب تثبیت 
نشود با مکش خارج می شود. در ورژن دوم، هر دو چسب و ماده ی خشک به 

طور دیجیتال مطابق با گرافیک ها اعمال می شوند.
هر دو سیستم می توانند نه تنها دکور بلکه ریلیف ها را نیز ایجاد کنند که متعاقباً 

پولیش می شوند.
با هر دو دکورهای دیجیتال مایع و خشک مزایای  ایجاد ریلیف ها  توانایی 
از  نامحدودی  تعداد  ارائه می دهد:  با روش های سنتی  مقایسه  آشکاری در 
بافت ها، عدم اتالف وقت برای تغییر قالب، انطباق کامل بافت با گرافیک های 
رنگی و امکان ایجاد ریلیف ها با ادغام مواد مختلف. تغییر دیگر به نوع ماده ی 
جای  به  یا خشک  مایع  لعاب های  از  فقط  که  است  مربوط  شدنی  مصرف 

قالب های ساختاری و روله های حکاکی شده تشکیل می شود.

 Colorobbia پیشنهاد
Colorobbia همیشه به توسعه ی فناوری های جدید توجه داشته است و 

بازه ی مواد خود را گسترش داده است تا برای سازندگانی که از ماشین های 
دیجیتال  فضای  باشند.  اقتصادی تر  و  مناسب تر  می کنند  استفاده  جدید 

COLOROBBIA DIGITAL SPACE:
THE DIGITAL REVOLUTION
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Massimo Lameri, Colorobbia (Sovigliana Vinci, Italy)

WEBINAR

WATCH IT! 

Fig. 1: Digital surface decoration 

! Glossy Inks TSG 40001 
TSG40002, TA10007

! Multifunction, suggar finishing 
TSM41001 

! Matt Inks TSM41002 
! Anti-slip ISM41005

DIGITAL TOP COAT INK

Fig. 2: Full Digital  

! THW 30001
! THW 30002
! IKW40203
Opaque inks with different flux
levels and opacity

OPAQUE DIGITAL 
LAYER

! Glossy Inks TSG40001, 
TSG40002, TA10007

! Multifunction, sugar finishing 
TSM41001 

! Matt Ink TSM41002 
! Anti-slip ISM41005 

DIGITAL TOP COAT INKS 

! Series ETR, 
! Series EKO (more 

specific and advisable) 

DIGITAL DECORATION

Fig. 3: Solid decoration

! 6G for digital selective 
application

! 5G, 9G, 8G full coverage
! Customized spray dried 

special powder

NEOGRITS /AGGLOMERATES

! Matt
! Glossy 

DIGITAL GLUE

Colorobbia امروز تشکیل شده است از:

- جوهرها، در ابتدا بر پایه ی گلیکول اما بعدها بر پایه ی 
تناسب  چاپ  اعمال  و  پخت  باالی  دماهای  با  تا  استر 
 Eko بیشتری داشته باشند )این ها شامل سری های جدید
Inks از جوهرهای دیجیتال با رنگ ها و افکت های مختلف 

هستند(؛
- اندازه ی ذره ی ویژه )SPS(، افکت ها با اندازه ی ذره ی 

درشت تر، تا 10 میکرون؛
از  هوا  با  سازگار  جوهرهای  بازه ی   ،AIR سری های   -

جوهرهای دیجیتال پایه ی آبی، هر دو افکت و رنگ؛
)پودرهای خشک  دیجیتال  اعمال خشک  خانواده ی   -

شده با اسپری و نئوگریت ها (؛
- C-Glazes لعاب های دیجیتال تأیید شده ی پایه ی آبی 
که مصرف آب و نشر در طول مراحل مختلف تولید را به 
حداقل رسانده و با ملزومات تولید شخصی سفارشی سازی 

می شوند.
تمام این محصوالت با فلسفه ی احترام Colorobbia به 
محیط و سالمت انسان ها سازگاری دارند که در هر کشور 

در دنیا یکسان است. 

پیشنهادهای فنی    
در ادامه نمونه های واقعی از پیشنهادات فنی با مواد فضای 

دیجیتال Colorobbia ارائه شده  اند.
در ساده ترین حالت از دکور دیجیتال سطح )شکل 1(، 
تنها تاپ-کوت نهایی به صورت دیجیتال اعمال می شود؛ 
اعمال  سنتی  روش  با  تکنیک ها  با  بقیه  درحالی که 
می شوند. این پوشش های محافظ وزن حدود 30 گرم بر 
متر مربع را دارند و می توانند براق، مات، با یک افکت دانه 
شکری یا ضد لغزش باشند. تمام این افکت ها رامی توان به 

طور دیجیتال با هم ادغام کرد.
بدنه ی  روی  دکورها  تمام  دیجیتال،  کاماًل  مورد  در 
 .)2 )شکل  می شوند  انجام  دیجیتال  طور  به  سرامیکی 
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Fig. 4: Digital glazing decoration 
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Fig. 5: Graffiti digital hydro-repellence 
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Fig. 6: Graffiti digital hydro-repellence 
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 "Smaltobbio" انواع مختلفی در Colorobbia ،برای الیه ی پایه ی اپک
دیجیتال )انگوب بسیار شیشه ای( با سطوح مختلفی از ذوب پذیری و اپسیته 
ارائه می دهد. برای الیه ی میانی رنگ، سری های جدید EKO به دلیل مزایای 
خود از نظر شدت رنگ و نشرهای آلی کم پیشنهاد می شود که سپس همان 

تاپ-کوت محافظی که در باال توصیف شد روی آن اعمال می شود.
روش بعدی دکور دیجیتال با جامدات روی زیرالیه های سنتی، یعنی چسب 
اعمال شده به روش دیجیتال و گریت های اعمالی به روش سنتی یا دیجیتال، 
با  اخیراً   Colorobbia بازه  ی  اعمال،  نوع روش  این  برای  است )شکل 3(. 
شماری از محصوالت جدید، پودرهای خشک شده با روش 
اسپری و گریت ها با اندازه ی ذره و مشخصات جریان یابی 
و8G و 9G( برای چاپگرهای جدید،   ،7G 6،وG( مناسب
فناوری های مختلف چه  و  افکت های سرامیکی دلخواه 
پرسالن و چه مونوپروزا. این فرآیند می تواند محصوالتی 
با براقیت باال و همچنین بافت هایی با جزئیات ریز و دقیق 
که به گریت های بسیار شفاف یا بسیار مات با کیفیت نیاز 
دارند. در مورد دکور با لعاب ریز دیجیتال معموالً از دو 

فرآیند مختلف استفاده می شود )شکل 4(.
اولی شامل اعمال لعاب های دیجیتال C-Glazes روی 
Smaltobbia )با ریزش حدود 900 گرم بر متر مربع( 

است که ریلیفی ایجاد می کند که رنگ ها روی آن اعمال 
می شوند. در فرآیند دوم، لعاب دیجیتال به عنوان یک 
محافظ تاپ-کوت نهایی اعمال می شود و دوباره ریلیف 
ایجاد می کند )ریزش حدود 900-700 گرم بر متر مربع(. 
در هر دو مورد، Colorobbia فرمول های سفارشی ایجاد 
تقاضاهای خاص سازنده  و  نوع محصول  با  که  می کند 

تنظیم شده اند.
یک پیشنهاد فنی معتبر دیگر استفاده از جوهر بر پایه ی 
 graffiti یا  نگاره  دیوار  »افکت  یک  ایجاد  برای  روغن 

effect« است )شکل 5(.

مشخصات آبگریز جوهر باعث می شود که الیه ی باالیی 
لعاب باز شود یا بشکافد و بدین وسیله ریلیف کوچکی 

ایجاد شود.
براق  جوهر  یک   Colorobbia کاربرد،  این  برای 

هیدرواکتیو و یک جوهر مات هیدرواکتیو ارائه می دهد.
با  گرافیتی   – دیوارنگاره  افکت  از  بسیار جالبی  گونه ی 
و  بدنه ی سرامیکی  روی  آبگریز مستقیماً  اعمال جوهر 
سپس اعمال یک الیه ی ضخیم Smaltobbia به دست 
آن  روی  که  می کند  ایجاد  عمیقی  ریلیف  که  می آید 

دکورهای هماهنگ با بافت اعمال می شوند )شکل 6(.

×

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال
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CREADIGIT INFINITY: تـوان محاسباتی بسیار بـاال 
برای راه حل های زیبـایی نامحـدود

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Paolo Bertocchi

The ongoing market trend towards ever more sophisticated products in terms of aesthetics and material effects has prompt-
ed the leading players in the field of industrial automation for the ceramics industry to develop technological solutions ca-
pable of meet-ing this need.
Creadigit Infinity, the latest innovation in the field of digital decoration developed by System Ceramics, is the concrete an-
swer to this new challenge, a technology with unprecedented computing power that opens up exclusive new aesthetic sce-
narios. 

بعد  از  به محصوالت پیچیده تر، چه  بازار کنونی  گرایش 
زیبایی و چه از نظر افکت های متنوعی از مواد مورد استفاده، 
زمینه ی  در  اصلی  بازیگران  از  یکی  به جهت دهی  منجر 
ارائه  برای  را  آن  تا  شده  سرامیک  صنعت  اتوماسیون 

راه حل های فنی که قادر به پاسخگویی به این نیاز باشند، آماده سازد.
که  دیجیتال  دکور  زمینه ی  در  اختراع  جدیدترین   ،Creadigit Infinity

توسط System Ceramics ساخته شده است، پاسخ محکمی به این چالش 
جدید است؛ یک فناوری با توان محاسباتی بی سابقه که سناریوهای زیبایی 
جدید و منحصر به فردی را ایجاد می کند. به خاطر لوازم الکترونیکی جدید 
که تماماً توسط System Electronics توسعه پیدا کرده و ساخته شده اند، 
ویژگی های  با  بیشتر همراه  تولید  قابلیت  و  ماشین  باالی  می توان عملکرد 
جدیدی را تضمین کرد که کیفیت و انعطاف پذیری بهتر را حتی با پیچیده ترین 

کانسپت های طراحی ممکن می کنند.
برای مثال Creadigit Infinity می تواند به راه حل های چند کالربار مجهز شود 

که قادر به سوار کردن و کنترل هم زمان چند نوع مختلفی 
بارگیری  که  می شود  باعث  این  است.  چاپ  هدهای  از 
جوهرها یا افکت ها به طور هم زمان روی ماشین ممکن شود 

و سطوح پیچیده و غنی از زیبایی تولید شوند.
این راه حل همچنین سطح باالیی از کیفیت را از نظر تفکیک پذیری تضمین 
می کند. Creadigit Infinity می تواند از dpi 600 هد چاپ استفاده کند که 
تنوع بیشتری در توسعه ی پروژه و چاپ بهتر حتی با مالیم ترین گرافیک ها و 

رنگ ها را ممکن می کند.
این امر بدون نیاز به تغییر پیکربندی ماشین برای هر نوع محصول انجام 
می شود و بدین وسیله مدیریت بهینه ی سفارش های فوری ممکن می شود که 

فلسفه ی جدیدی در مدیریت تولید ارائه می دهد.
همانند لوازم الکترونیکی جدید، Creadigit Infinity بسیاری از فناوری های 
جدید و مبتکرانه دارا است که توسط System Electronics در همکاری 
نزدیک با گروه تحقیق و توسعه ی System Ceramics با هدف دستیابی به 
عملکرد باال توسعه پیدا کرده اند. از میان بسیاری 
نگاه  یک  ارزش  مورد مخصوصاً  دو  ابتکارات  از 
نزدیک تر را دارند: مدول جدید Power Digit و 

.CoreXpress

مدول Power Digit برای ادغام عملکرد دو برد 
مختلف Carrier و Fire Pluse توسعه یافت. به 
همان خوبی که بر بهبود ساختمان الکترونیکی 
کلی ماشین کمک می کند مدیریت جریان های 
داده ای که ماشین باید آن ها را پردازش کند را نیز 

ساده می کند.
واقع  در   Creadigit Infinity قلب  اما 
کامپیوتر  از  نسل  آخرین  است،   CoreXpress

 System توسط  که  شده  تعبیه  شخصی 
است که  و ساخته شده  Electronics طراحی 

پلتفرمی با توان محاسباتی خیلی باال است که 
به مدت 24 ساعت  می تواند در ظرفیت کامل 

CREADIGIT INFINITY: ULTRA-HIGH COMPUTING POWER 
FOR UNLIMITED AESTHETIC SOLUTIONS
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بدون افت عملکرد حتی در دماهای باال )C° 45-40( رایج در ماشین های 
صنعتی در چرخه پیوسته کار کند.        

CoreXpress مدیریت حجم های بزرگ و پیچیده ای از اطالعات مورد نیاز 

برای پردازش طراحی های گرافیکی چاپ را ممکن کرده و استانداردهای با 
کیفیت و همچنین افزایش بهره وری را تضمین می کند. 

این فناوری لزوماً زمان ارتباط بین CPU، که حاوی تصاویری است که باید چاپ 
شوند و هد چاپ مورد استفاده برای چاپ فیزیکی طراحی را کاهش داده است. 
داده ها فوراً منتقل می شوند و از هماهنگی کامل بین سرعت چاپ و انتقال داده 

اطمینان حاصل می شود.
یک جنبه ی بحرانی دیگر پیاده سازی Creavision است. توان محاسباتی قرار 
گرفته در دسترس Infinity  توسط CoreXpress به این معناست که عملیات 
پردازش گرافیکی انجام شده توسط Creavision قبل از ورود کاشی به ماشین 
)مانند چرخش، چرخش/جابه جایی و تطبیق طراحی با زیرالیه( سریع تر و 
 CoreXpress بدون کاهش سرعت انجام می شوند. این بدان معنی است که

می تواند چند وظیفه را به طور هم زمان و روی 
چندین جزء از ماشین بدون فدا کردن سرعت 
چاپ یا دقت انجام دهد. یک واحد Infinity به 
یک CoreXpress به ازای هر کالر بار به عالوه ی 

یکی برای هماهنگ سازی مجهز است.
امکان  الکترونیکی  پیشرفت های  این  تمام 
معرفی مفهوم جدیدی از مدیریت فرآیند را روی 
کردند.  فراهم   LIP نام  به   Creadigit Infinity

پردازنده ی تصویر الیو ، که درون سازمان توسعه 
پیدا کرده است، به اپراتور اجازه می دهد که به 
طور مداوم گرافیک ها را بازبینی کند و تنظیمات 
را  دلخواه  چاپ  تنالیته  به  دستیابی  برای  الزم 

مستقیماً در پرس انجام می دهد. 
این باعث یک کاهش چشمگیر عملیات اپراتور و 
ساده سازی فرآینده های کنترلی می شود. با این 
تخلیه  جوهر  مقدار  می تواند  اپراتور  تکنولوژی 

شده را به طور کامل و مستقل، مستقیماً از Copilot ماشین تغییر دهد، بدون 
این که اجباری برای پردازش دوباره ی فایل گرافیکی و توقف تولید وجود داشته 

باشد. 

Creadigit Infinity در چهار مدل موجود است:

- Creadigit Infinity 0.7 با مساحت چاپ mm 710 و سرعت 48 متر بر 
دقیقه، در تفکیک پذیری dpi 400؛

- Creadigit Infinity 1.0 با مساحت چاپ mm 1032 و دوباره سرعت 48 
متر بر دقیقه؛

- Creadigit Infinity 1.4 با مساحت چاپ mm 1355 و دوباره سرعت 40 
متر بر دقیقه؛

- Creadigit Infinity 2.1 با مساحت چاپ mm 2050 و دوباره سرعت 30 
متر بر دقیقه.

×
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SACMI DDG
هنگامی که مـواد و دیجیتـال یکدیگر را مالقات می کنند

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Fabio Nildi

The need to diversify ceramic products more effectively in the age of digital decoration is the key driver behind the research 
con-ducted by technology and raw material suppliers and by ceramic companies’ R&D laboratories. 
Over the years, the introduction of new digital printing techniques has brought major aesthetic and economic benefits, but 
at the same time has resulted in a certain degree of standardisation and lack of diversity in terms of product aesthetics. This 
is why it is essential for research aimed at achieving greater product differentiation to focus on the use of typical ceramic ma-
terials in con-junction with modern digital application technologies. 

نیاز به ایجاد تنوع مؤثرتر در محصوالت سرامیکی در عصر دکور دیجیتال محرک 
کلیدی پشت تحقیقات انجام شده توسط تأمین کننده های فناوری و مواد اولیه و 

آزمایشگاه های تحقیق و توسعه ی کمپانی های سرامیک است.
در طول سال ها، معرفی تکنیک های چاپ دیجیتال جدید مزایای اقتصادی و 
زیبایی عمده ای به بار آورده است، اما به طور هم زمان منجر به درجه ی معینی از 
استاندارد سازی و کمبود تنوع در جلوه های زیبایی محصول شده است. به همین 
دلیل است که در تحقیق، با هدف ایجاد تمایز بیشتر در محصوالت، تمرکز بر 
استفاده از مواد سرامیکی رایج همراه با فناوری های دیجیتال مدرن برای اعمال 

ضروری است.
استفاده از گریت های خشک یا لعاب ها به خودی خود مفهوم جدیدی در سرامیک ها 
نیست. ابتکار واقعی در استفاده از این مواد در یک محیط دیجیتال تکیه دارد که قابل 

کنترل تکرارپذیر و یکپارچه با بقیه ی واحد تولید سرامیک مدرن است.
DDG )چاپ و لعاب زنی دیجیتال ( از طریق تحقیق Sacmi روی مدیریت مواد 

خشک و خیس در یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه توسعه پیدا کرد. DDG یک 
مدول دکور و لعاب کاری دیجیتال است که دو بار اعمال دیجیتال چسب و سپس 
یک جانشانی دیجیتال گریت سپس مکش برای بازسازی سطح تعریف شده ی 

ایجاد شده با اولین کالر بار چسب را انجام می دهد.
این باعث می شود که ایجاد سطوحی که در آن ها تعامل بین مواد مختلف بافت ها، 

رنگ ها و Relief های سه بعدی ایجاد می کند ممکن باشد. Motif های طبیعی 
و همچنین سطوح سرامیکی سنتی را می توان با همان سادگی، کارایی و کنترل 
همانند هر محصول دیگری تولید کرد که تصویر گرافیکی به تنهایی ساختار اصلی 

را تشکیل می دهد.
همانند سایر راه حل های خط دیجیتال عمیق Sacmi،و DDG از هماهنگی کامل 
اپلیکیشن های چاپ دیجیتال که در طول خط انجام می شوند اطمینان حاصل 
می کند و بدین وسیله ایجاد جلوه های ویژه ای را که با طرح  های گرافیکی و مواد 
پدید می آیند را آسان می کند. مدول DDG نیز دو کالر بار بعد یا به دنبال بخش 
چاپ خشک دارد که می تواند برای یکپارچه سازی افکت های مرطوب بافت دار یا 
پوشش کامل چاپ های قبلی به طورت انتخابی به منظور حفاظت از سطح کاشی 

استفاده شود.
DDG همچنین از نظر ماندگاری مزایایی دارد. در فناوری های سنتی گریت روی 

کل سطح کاشی های در حال انتقال اعمال می شود، پس از آن ساکشن انجام 
می شود تا آن محصولی که با چسب دیجیتال پیوند نداده را خارج کند. بااین حال 
این کار باعث می شود که مقادیر زیادی از محصول اعمال و سپس ساکشن شوند 
که باعث آلودگی و اتالف ماده می شود. در مقابل، اعمال دیجیتال تعیین مقدار 
دقیق محصول اعمالی و مکان دقیق آن روی کاشی را ممکن می کند و بدین 

وسیله مقدار مواد اضافی و ضایعات را به حداقل می رساند. 

SACMI DDG 
WHEN MATERIAL MEETS DIGITAL
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DDG یک مدول چاپ منعطف است که مزایای بی شماری را ارائه می دهد. 

با افکت های عمقی  گرایش به سطوح پولیش خورده ی بسیار شفاف همراه 
قدرتمند، محرک تحقیق روی موادی با عملکرد خیلی باال از نظر براقیت و 

شفافیت بوده است.
در روش های اعمال ثقلی سنتی، کیفیت زیبایی محصول نهایی مستقیماً با 
 DDG ،کمیت لعاب اعمالی متناسب است. با استفاده از تکنیک اعمال دوگانه

قصد دارد که فراتر از این کانسپت پیش برود.
با دکور و لعاب زنی دیجیتال، پرداخت دقیق و مسطح در اعمال گریت که با دو 
توالی اعمال دیجیتال گریت-چسب تضمین می شود، یک سطح بسیار مسطح 
بدان معنی است که عملیات  این  به دست می دهد.  از پخت  و هموار پس 
پولیش کاری تنها به ایجاد افکت براقیت و شفافیت دلخواه نیاز دارد بدون این که 
اجباری برای الیه برداری و حذف مقدار زیادی ماده وجود داشته باشد. در 
خروجی مدول DDG سطح به طور کامل تثبیت شده است و بنابراین به هیچ 

تثبیت کننده ی )فیکساتیو ( ایرلسی برای حفاظت از سطح نیاز نیست.
حوزه ی دیگری از کاربرد DDG، که افزودن رنگ یا طراحی های گرافیکی را در بر 
نمی گیرد، ساخت سه بعدی  کاشی است. ساخت دیجیتال محصول با جانشانی 
گریت ها توسط دو کالر بار انجام می شود که به یک طراح سه بعدی می انجامد که 
با افزودن مواد چاپ شده ساخته شده است. کالر بارهای تر اضافی موجود روی 
مدول DDG می توانند برای اعمال لعاب پایه استفاده شوند که به عنوان نقطه ی 

اولیه برای مراحل پردازش بعدی عمل خواهند کرد. کالر بارهای تر را می توان قبل 
و بعد از میله های خشک قرار داد که به فرآیند فنی مورد استفاده بستگی دارد.

راه حل Sacmi DDG بخشی از یک رویکرد خطوط لعاب زنی و دکور دیجیتال 
 Sacmi است که از قبل فرم  دهی تا کوره ادامه دارد.  به طور ویژه، خط دیجیتال
می تواند به دو مدل DDG یکی در ابتدا و دیگری در انتها، برای عملیات چاپ 
شامل ایجاد بافت در الیه زیرین، چاپ گریت دوبل و در جای الزم اعمال لعاب 

پایه ی دیجیتال و یک پوشش شفاف به عنوان محافظ نهایی مجهز شود.
فناوری مرکزی در این فرآیند، چاپگر DHD است که اکنون با 12 کالر بار موجود 
است که یک مدول آماده با چند مد، چند تفکیک پذیری و مستقل است که با مواد 
و جوهرهای بر پایه ی آب سازگاری دارد و قادر است محصوالتی با اندازه های پس 
از پخت mm 700 تا mm 1800 را چاپ کند. نتیجه، اعمال ترکیبی لعاب ها، 
افکت ها و موادی است که فراتر از اپلیکیشن های دیجیتال دو بعدی سنتی است و 

کاشی هایی با زیبایی، افکت های بافتی و عمقی نابرابر ایجاد می کند.
برای تکمیل مدیریت کلی فناوری چاپ دیجیتال، Sacmi اخیرا نرم افزار تازه 
عرضه شده ی مدیریت CRONOS را توسعه داده است، سیستمی که مخصوصاً 
برای نیازهای فرآیند سرامیک طراحی شده و یک ابزار ضروری برای کاربرهای 
چاپگر دیجیتال صنعتی است. به جای این که فقط یک ابزار نمایه سازی باشد، 
یک سیستم یکپارچه است که اپراتور را در مراحل مختلف قبل از چاپ راهنمایی 
می کند.                     ×
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DIGITALGLASS
لعـاب پایه آب سـازگار با محیط زیست

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Davide Zannoni

In keeping with its commitment to sustainability and the environment, the Esmalglass-Itaca Group has developed and im-
plement-ed a new family of water-based digital glazes aimed at accompanying ceramic producers on their journey towards 
greater sustaina-bility. Called DigitalGlass, the new digital solution reduces water consumption by a factor of ten compared 
to traditional glazes. Fresh water is an increasingly scarce commodity on the planet, so every drop of water is important for 
building a more sustainable future. Reducing water consumption tenfold through the use of new water-based digital glaz-
es brings environmental benefits as well as improving the industry’s production activities. As the culmination of more than a 
decade of hard work and dedication, Digi-talGlass is a truly revolutionary solution for the ceramic industry. 

DIGITALGLASS 
THE ECO-SUSTAINABLE WATER-BASED GLAZE

گروه Esmalglass-Itaca، با حفظ تعهد خود نسبت به پایداری و محیط 
زیست، خانواده ی جدیدی از لعاب های دیجیتال پایه آبی را توسعه و پیاده 
به سوی  سفر خود  در  سرامیک  سازندگان  با  که  این هدف  با  است  کرده 
پایداری زیست محیطی بیشتر همراه باشد. راه حل دیجیتالی جدید به نام 
DigitalGlass مصرف آب را حدود ده برابر نسبت به لعاب های سنتی کاهش 

می دهد. آب تازه یک کاالی کمیاب روی کره ی زمین است، بنابراین هر قطره 
از آن برای ساخت آینده ای پایدارتر اهمیت دارد. کاهش مصرف آب تا 10 برابر 
از طریق استفاده از لعاب های دیجیتال پایه آبی جدید مزایایی برای محیط به 
ارمغان می آورد و همچنین فعالیت های تولید صنعتی را بهبود می بخشد. به 
عنوان دستاورد بیش از یک دهه کار سخت و فداکاری، DigitalGlass یک 

راه حل انقالبی حقیقی برای صنعت سرامیک است.
شماری از کمپانی ها از قبل این فناوری را انتخاب کرده اند و مزایای چشمگیری 
 DigitalGlass ،را بعد از بیش از یک سال استفاده گزارش کرده اند. به طور ویژه
از اکتبر 2019 به عنوان بخشی از فرآیند کاماًل دیجیتال )همراه با اعمال پرایمر 

دیجیتال در آغاز فرآیند و پوشش دهی دیجیتال در انتها( روی خطی استفاده 
شده است که سطوح بزرگ mm 3600×1200 با ضخامت 3 و 6 میلی متر را 
تولید می کند در طول این 17 ماه، کمپانی هیچ توقف خطی را گزارش نداده 
است و تمام مشکالت پوسته پوسته شدن و لختگی را حل کرده است و منجر به 

تعویض هیچ هد چاپگری نشده است.
از لعاب های دیجیتال DigitalGlass می توان به دو روش مختلف در تولید 
استفاده کرد. یکی فرآیند کاماًل دیجیتال توصیف شده در باال است که در هر دو 
پرایمر اولیه و پوشش نهایی با DigitalGlass جایگزین می شوند. اما می توان 
آن را مرحله به مرحله پیش برد یعنی جایگزینی فقط پرایمر اولیه و انتخاب یک 
فرآیند دیجیتال هیبریدی. در هر دو مورد، لعاب های دیجیتال پایه آب مزایای 

چشمگیری ارائه می دهند.
کمپانی های  برای  اصلی  مزیت  چهار   DigitalGlass مبتکرانه ی  راه حل 
سرامیک و همچنین فواید محیطی چشمگیری دارد. اولی کاهش نشر و تأثیر 
بر محیط است. همانند کاهش چشمگیر مصرف آب تا 10 برابر در مقایسه با 
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لعاب های سنتی، استفاده از لعاب های دیجیتال پایه آبی جدید ماده ی اضافی، 
پسماند، بو، موادی که به فیلترینگ نیاز دارند و غیره را نیز حذف می کند. مزیت 
اصلی دوم ساده سازی تولید با کاهش هزینه های عملیاتی و لجستیک است. 
DigitalGlass یک ماده ی آماده برای استفاده است که مزیت اصلی آن تنظیم 

سریع تر دیجیتال در مقایسه با سطح باالی کنترل الزم برای لعاب های معمولی 
)اصالحات آلومینا، فاز بلورین و غیره( است. به عالوه لعاب تنها به مقدار الزم 
اعمال می شود، بنابراین هیچ پسماندی تولید نمی شود و هزینه های ذخیره 
سازی و پرسنل بهینه می شود چون فقط یک فرآیند تأمین ماده نیاز به مدیریت 
دارد. اگر ماده ی مازادی در طول تولید ایجاد شود از آن می توان دوباره استفاده 

کرد و بدین وسیله از پسماند اجتناب کرد.
DigitalGlass همچنین شماری از مزایای فنی، از همه قابل توجه تر بهبود 

کیفیت و زیبایی محصول، را ارائه می دهد. با همسو کردن اعمال لعاب های 
دیجیتال پایه ی آبی با سایر کاربردهای دیجیتال، دسـتیابی به پرداخت های 
کاماًل طبیعی، برای مثال با استفاده از پرایمر اولیه برای ایجاد reliefها ممکن 

می شود. زمینه ی دیگری که در آن بهبود قابل توجهی در کیفیت وجود دارد 
تولید سطوح کم ضخامت )کمتر از mm 6( به خاطر مقدار آب کمتر در مقایسه 

با لعاب زنی سنتی است.
آخرین اما نه کم اهمیت ترین مورد این است که این نوآوری به کاهش زمان 
بازاریابی کمک می کند. تعداد کمتر مواد باعث تسریع مدل سازی و تغییر 
بازار  تقاضای  به  سریع تر  پاسخگویی  برای  موجود  محصوالت  گرافیک های 

می شود. تولید بسته های کوچک نیز شتاب می گیرد.
لعاب های دیجیتالی DigitalGlass توسط اغلب سازندگان هد و ماشین آالت 
چاپ به طور کامل تأیید شده اند. عالوه بر لعاب های مختلف مورد استفاده 
برای دستیابی به پرداخت های مختلف، این خانواده از محصوالت اولین چسب 
دیجیتال پایه  آبی تأیید شده را نیز در بر می گیرد که کار ارزشمند انجام شده 

توسط Esmalglass-Itaca در این بخش را بیشتر و بیشتر تأیید می کند.

×
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فنـاوری کاماًل دیجیتـال و هیبـریدی 
برای دکـور با دوام سـرامیکی

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Luca Berti

The environmental impact analysis of a technology is not limited to the specific production phase in which it is used but in-
volves the entire production process. In this respect, full digital ceramic decoration is a highly sustainable technology that 
contributes to a more sustainable overall process by consuming fewer resources and producing lower emissions and waste.
The use of water-based inks and glazes brings technical benefits as well as significant savings in terms of production costs. 

FULL DIGITAL AND HYBRID TECHNOLOGY  
FOR SUSTAINABLE CERAMIC DECORATION

آنالیز تأثیرات محیطی یک فناوری، به فاز تولید خاصی که از آن استفاده 
می شود محدود نیست بلکه کل فرآیند تولید را در بر می گیرد. از این نظر، دکور 
کاماًل دیجیتال سرامیک یک فناوری بسیار پایدار است که با مصرف منابع کمتر 
و تولید گاز گلخانه ای و پسماند کمتر در یک فرآیند کلی پایدارتر مشارکت 
فنی و همچنین  مزایای  لعاب ها  و  آبی  پایه  از جوهرهای  استفاده  می کند. 

صرفه جویی های قابل توجهی از نظر هزینه های تولید به ارمغان می آورد.
از همه مهم تر، لعاب زنی دیجیتال دقیقاً مقدار درستی از لعاب را اعمال می کند 
و در الگوی کنترل شده ای عمل می کند. این روش ده برابر کمتر از روش های 
لعاب زنی سنتی از لعاب استفاده می کند که به معنی مصرف کمتر مواد اولیه، 
برای  لعاب پسماند کمتر، مصرف آب کمتر  انرژی و آب است و همچنین 

تمیزکاری و نشر کمتر به اتمسفر است.
مزایای فنی عمدتاً به اعمال یکنواخت لعاب مربوط هستند که برای محصوالت 
معینی مانند کاشی های بزرگ الزم است. افزون بر این، لعاب زنی دیجیتال 

و سپس دکور اینک جت با جوهرهای پایه آبی پدیده ی دفع آب  را کاهش 
می دهد که اغلب عیوبی ایجاد می کند و در نتیجه هزینه هایی به خاطر کیفیت 

پایین به دنبال دارد.
اما فرآیند کاماًل دیجیتال نه تنها صرفه جویی های قابل توجهی از نظر بهبود 
کیفیت محصول فراهم می کند، بلکه اعمال کمتر لعاب به معنی هزینه های 
لجستیک و حمل و نقل کمتر نیز هست. به عالوه هزینه های اعمال مستقیم 
برای انواع مختلفی از کاشی ها مانند اسلب های بزرگ و پرداخت های مات 

rustic را کاهش می دهد.

به خاطر اعمال انتخابی لعاب، دکور و لعاب زنی دیجیتال پایه آبی نیز مسیر را 
برای توسعه ی محصوالت سرامیکی جدید می پیماید.

آخرین و امآ نه کم اهمیت ترین مورد این است که کل این فرآیند دیجیتال 
است و به کمپانی ها در اجرای دیجیتالی شدن کامل کارخانه همراه با رعایت 

قواعد Industry 4.0 کمک می کند.
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EFI Cretaprint اکوسیستم هیبریدی
EFI Cretaprint Hybrid یک اکوسیستم است که از نسل پنجم چاپگرهای 

و جوهرها  زیست  محیط  با  سازگار  دیجیتال، حالل های  دکور  و  لعاب زنی 
و لعاب زنی پایه آبی و چاپگرهای اینک جت هیبریدی تشکیل می شود که 
می تواند از هر دو نوع جوهر استفاده کند. این به سازندگان در انتخاب نوع و 
زمان استفاده از فناوری های بر پایه ی آب بر اساس نیازهای خودشان انعطاف 
می بخشد. چاپگرهای Cretaprint Hybrid، تجهیزات الکترونیکی ارتقا یافته، 
سیستم های تحویل جوهر طراحی شده مخصوص کار در یک محیط آبی و یک 
پروتکل پاکسازی مبتکرانه را به رخ می کشند که سطوح ثابتی از رطوبت را 

حفظ کرده و از ته نشینی جلوگیری می کنند. 
هیبریدی  چاپگر  خانواده ی  وارد  را   Shield چاپگرهای  همچنین   EFI

خود کرده است که یک سری چاپگر کمکی مستقل هستند که برای اعمال 
و  می شوند  استفاده  افکت ها  و  چسب ها  مواد،  لعاب ها،  جوهرها،  دیجیتال 
به هدهای چاپ هیبریدی مجهز هستند که روی دو کالر بار با توان تخلیه ی 
باال قرار گرفته اند. این چاپگرها که برای اندازه های بزرگ نیز موجود هستند، 
ماشین های چند جانبه ای هستند که تجهیزات موجود را کامل می کنند از آن ها 
برای لعاب زنی دیجیتال با اعمال یکنواخت و کنترل شده ی لعاب برای اعمال 
افکت ها وقتی که به روزرسانی چاپگر اینک جت ممکن نیست، یا برای اعمال 
حالل های سازگار با محیط زیست یا چسب های بر پایه ی آب استفاده می شوند. 
چاپگرهای دیجیتال Shield را می توان با سایر ماشین های فعال در خط با 

استفاده از سیستم CretaSync به صورت سینکرونایز به کار برد.
این اکوسیستم جوهرهای سرامیکی EFI's Cretacolor را نیز در بر می گیرد 
که در بازه ی وسیعی از جوهرهای بر پایه ی حالل های سازگار با محیط زیست 
و جوهرهای پایه آبی وجود دارند. جوهرهایی بر پایه ی حالل های سازگار با 
فرموله  استر  و  هیدروکربن  از  عاری  شیمیایی  با حالل های  زیست  محیط 
می شوند. عملکرد باال و پایداری آن ها را به گزینه ی ایده آلی برای سازندگان 
کاشی تبدیل می کند که ترجیح می دهند از فناوری کنونی استفاده کنند. 
جوهرهای آبی EFI و چاپگرهای هیبریدی برای تولید کنندگانی که به فناوری 
پایه آب عالقه ی بیشتری دارند پاسخ عالی از بازار دریافت می کند. فرموالسیون 
آن ها مقدار حالل در ترکیب را به حداقل می رساند که به این معناست که به 

طور مؤثرتری با بقیه ی فرآیند ساخت ادغام می شوند. آن ها نشرهای کربن را 
با میانگین 73 %  و ترکیب آلی فرار )VOCs( را به میزان بیش از 90 % کاهش 
می دهند و همچنین مصرف حالل های شیمیایی مورد استفاده برای پاکسازی 

را نیز کم می کنند.
در مقایسه با جوهرهای پایه حالل، جوهرهای پایه آبی CretaColor نیز مزایای 
فنی ارائه می دهد که مقدار محصوالت سرامیکی را افزایش می دهند. این مزایا 
شامل زمان های کوتاهتر خشک کردن، یکپارچگی بهتر با سایر مراحل تولید، 

حذف دفع آب و کیفیت بهتر چاپ به دلیل بهبود کیفیت تصویر هستند.
تعهد EFI Cretaprint به حفاظت از محیط زیست به توسعه ی فناوری های 
مبتکرانه و کم-تأثیر محدود نیست بلکه شکل پیشگامان مقتدر را به خود 
پروژه ی  در  شرکت  برای  کمپانی  این  درخت!  یک  گاهی  از  هر  می گیرد. 
Bosques Sostenibles برای جنگل  کاری دوباره در نواحی ویران شده با 

تغییر اقلیم، مخصوصاً زیستگاه طبیعی Valle de Iruelas در اسپانیا بسیار 
مشتاق و عالقه مند است. به ازای هر چاپگر EFI Cretaprint که فروخته 
می شود، کمپانی متعهد است که 17 درخت بکارد و بدین وسیله به میزان 3 تن 
CO2 را کاهش دهد.                   ×

Luca Berti, Efi Cretaprint (Castellon, Spain)
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فراتـر از دیدگاه شـما 
تجمل سفارشی سـازی

پرونــده ویــژه: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال

Lorenzo Melloni

The road to the future is never travelled alone but involves successful collaboration between all the players involved. No-
where is this more evident than in the field of ceramic digital printing, where the latest and most innovative solutions are 
being developed jointly by the leading companies in the fields of materials, colours and glazes and application technology. 

BEYOND YOUR VISION
THE LUXURY OF CUSTOMISATION

به تنهایی نمی توان در مسیر آینده گام برداشت بلکه همکاری موفق بین تمام 
بازیکنان دخیل را می طلبد. در هیچ جایی این موضوع آشکارتر از زمینه ی چاپ 
دیجیتال سرامیک نیست که در آن جدیدترین و مبتکرانه ترین راه حل ها به طور 
مشترک توسط کمپانی های پیشگام در زمینه ی مواد، رنگ ها و فناوری های چاپ 

در حال توسعه هستند.
بر اساس تجربه ی گسترده ی خود که در پرداخت و دکور و استعدادهای ویژه ای 
 Cefla ،که در چاپ دیجیتال صنعتی روی سطوح سرامیکی کسب کرده است
Finishing راه حل های فنی و پردازش را شناسایی و آنالیز کرده و توسعه داده 

است که نیازهای یک بازار مداماً در حال تغییر را رفع می کنند. این نیازها شامل 
تقاضا برای سفارشی سازی، ماندگاری و انعطاف پذیری هستند که با انتقال از 
کانسپت یک سایز به محصولی تنظیم شده با ملزومات شخصی همراه بوده است. 

سه فرآیند اعمال توسعه پیدا کرده اند. 
1- فرآیند دما باال یا گرم؛

2- فرآیند دما پایین؛ که در آن از UV یا جوهرهای پایه آبی برای دستیابی به 
افکت های مختلف استفاده می شوند؛

3- رنگ یک پارچه ، یک فرآیند شناخته شده ای با روش جدیدی که مزایای 
بی شماری به ارمغان می آورد.

روش دکور دما باال از چاپ دیجیتال برای اعمال جوهرهای با قابلیت شیشه ای 

شدن روی سطوح سرامیکی استفاده می کند. از نظر اندازه از موزائیک ها تا 
اسلب های بزرگ متغیر هستند. این روش به طور مؤثری فرآیند پخت سوم سنتی 
را با کانسپت سفارشی سازی ادغام می کند تا به سطح باالیی از انعطاف پذیری 
الزم برای فرآیندهای تولید به موقع و فوری دست یابد. این روش از نظر زیبایی 
از کیفیت باالی تصویر و تعریف آن همراه با توان بیان رنگ ها اطمینان حاصل 
می کند که به مشتریان نهایی اجازه می دهد که از آنچه قباًل یک تجمل دست 
نیافتنی بود لذت ببرند. بنابراین در این موقعیت که مداماً در حال تغییر است، 
استفاده از یک راه حل فنی که پاسخگوی تمام این ملزومات و همچنین نیاز به 
سفارشی سازی باشد ضرورت دارد. با به خاطر سپردن این نکته، ماشین های 
توسعه یافته توسط Cefla Finishing قادر هستند که محصول را در الگوی ثابت 

و تکرارپذیری برای نتایج با کیفیت اعمال کنند.
ماشین های فرآیند داغ که در آن ها چاپ به طور مستقیم و بدون یک پرایمر انجام 

می شود مشخصات فنی زیر را دارند:
- یک موتور چاپ با 40 هد چاپ برای ظرفیت تولید تا 50 متر مربع بر ساعت؛

- هدهای در هم تنیده برای اطمینان از پیوستگی عملیات و جلوگیری از 
عیوب نواری؛

- 8 رنگ موجود همراه با حدود براقیت باال + جوهرهای فلزهای گرانبها )طال، 
پالتین و لوستر( که حتی پس از پخت نیز بی تغییر باقی می مانند؛ 
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WEBINAR

WATCH IT! 

- سیستم چرخش دوباره ی ثبت شده با معکوس شدن جریان تناوبی برای 
جلوگیری از ته نشینی و حفظ هدهای چاپ در حالت آماده به کار کامل که 
دستیابی به پس زمینه های منسجم و بی عیب را حتی با جوهرهای فلزهای 

گرانبها ممکن می کند؛
- سیستم خشک کردن با المپ های NIR برای جلوگیری از تشکیل یک هالل 

سطحی و مات شدن رنگ
- سیستم تهویه ی اختصاصی که از یکپارچگی تسمه اطمینان حاصل کرده و 

از خشک شدن نازل ها جلوگیری می کند؛
- نرم افزار مطمئن و اختصاصی از کنترل کامل فرآیند اطمینان حاصل می کند؛

- مخازنی با عمل آوری داخلی توسط نانوفناوری برای جلوگیری از تخریب 
رنگ.

به حدود رنگی  قادر است که  این روش  پایین است.  فرآیند دوم چاپ دما 
شگفت انگیزی دست یابد که نمی توانند با جوهرهای سرامیکی معمولی تطابق 
داشته باشند و همچنین پتانسیل ایجاد افکت های مختلف مانند براقیت باال 90 
%، ماتی باال 5 % و افکت لمسی relief را دارد. این برای ایجاد تنوع در زیبایی 
و پاسخ دهی بهتری به نیاز برای سفارشی سازی ضرورت دارد. فرآیند دکور دما 
پایین از جوهرهای غیر شیشه ای  شونده و حساس به نور UV یا پایه آبی استفاده 

می کند که همراه با حذف کوره ی پخت تأثیر محیطی فرآیند را کاهش می دهد.

با  را  کار  به  آماده  و  دقیق  سیستم های   Cefla Finishing فناوری،  نظر  از 
راه حل های تنظیم شده با ملزومات مختلف بهره وری و انعطاف پذیری برای اعمال 
base coat/پرایمر چسبناک، برای چاپ دیجیتال چند پالس و تک پالس )بسته 

به ملزومات تولید و عملکرد( برای اعمال تاپ-کوت و در نهایت خشک کردن با 
آون های خشک کن و تمپرینگ طراحی کرده و توسعه داده است.

راه حل مشهور »رنگ منسجم- Solid color«  یک فرآیند موازی است. استفاده 
از دکور رنگ منسجم به چاپ دیجیتال یا روش های سنتی بسیاری از مشکالت را 
با گذشت زمان ایجاد کرده است که محرک تحقیق برای یک روش اعمال جدید 
بوده است که بتواند مشکالت را حل کند و مزایای زیادی به همراه داشته باشد. 
در این روش چاپ دیجیتال با اعمال با اسپری، روله یا پوشش دهنده ی پرده ای  
جایگزین شده است درحالی که از پوشش هایی با حد وسیع تر و هزینه های خیلی 

پایین تر از جوهرها استفاده می کند.
دکور رنگ منسجم درجه ی باالیی از انعطاف پذیری را از نظر تغییر رنگ ارائه 
می دهد که به خاطر نیاز به سرعت و سهولت استفاده از یک سیستم ثبت شده ی  
Just-In-Time است. همچنین راه حل های مقیاس پذیری را برای اعمال هم زمان 

چند محصول و افزایش تولید ارائه می دهد درحالی که از یکپارچگی و کیفیت 
اعمال و کاهش پسماند اطمینان حاصل می کند. به عالوه فشرده سازی در اتاقک 
از ورود غبار جلوگیری کرده و کیفیت فرآیند را بهبود می بخشد.                 ×

Lorenzo Melloni, Cefla Finishing (Imola, Italy)
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شـدت رنـگ 
)CMYK( با یک سیستم چهـار رنگ

Sicer (Fiorano, Italy)

In recent months, the renowned ceramic glaze and colour producer Sicer has developed a brand new range of inks at its Dig-
ital R&D Lab with the aim of offering tile manufacturers the choice of different combinations for achieving perfect four-col-
our printing. The new Custom SCD2000 range consists of a series of different inks that allow users to choose the most suit-
able four-colour combination for their needs. For years now, Sicer has been offering tile producers the potential to achieve 
excellent results and a unique gamut extension using a six-colour process, in other words through the addition of the spe-
cial inks Vibrant Red SCD088 and Brilliant Yellow SCD018. The aim of the Custom SCD2000 series is to ensure much better 
results with the four-colour process without the need to use two additional colour bars. The Custom SCD2000 series consists 
of a new black ink, SCD2071, which is also highly effective at creating absolute black surfaces, a new cyan SCD2062, three 
different honey/yellow inks and two red brown/orange inks. This new series results in a much wider colour gamut than the 
traditional four-colour process, particularly in the areas where the standard gamut can sometimes prove inadequate, name-
ly orange, red, yellow and green.

COLOUR INTENSITY 
WITH THE FOUR-COLOUR PROCESS

در ماه های اخیر، شرکت Sicer به عنوان یکي از مشهورترین 
تولیدکنندگان لعاب و رنگ هاي سرامیکی، طیف کاملی از 
جوهرها را در آزمایشگاه تحقیق و توسعه دیجیتال خود و 
با هدف ارائه ترکیبات مختلف برای دستیابی به چاپ چهار 

رنگ عالی به تولیدکنندگان کاشی، توسعه داده است. طیف جدید ترکیب 
جوهر که با نام تجاري SCD2000 معرفي شده است، مجموعه ای از جوهرهای 
مختلف را شامل مي شود که امکان انتخاب مناسب ترین ترکیب چهاررنگ را 

براي کاربران فراهم مي آورد. 

براي  طوالني  مدت  براي  و  کنون  تا   Sicer شرکت 
تولیدکنندگان کاشي این امکان را فراهم کرده است تا با 
به کارگیري فرآیندهاي شش رنگی، نتایج بسیار چشمگیر 
افزودن  با  را  رنگ  ترکیب  از  به فردي  منحصر  دامنه  و 
 ،Brilliant Yellow SCD018 و Vibrant Red SCD088 جوهرهاي خاص
روي محصوالت خود اعمال کنند. این در حالي است که در سري سفارشي 
SCD2000، سعي شده است تا با استفاده از سیستم چهار رنگ و بدون نیاز به 

استفاده از دو جوهر اضافي یاد شده، نتایج بسیار بهتري به دست آید. این سري 

12
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جدید که با عنوان سری سفارشی SCD2000 معرفي شده است، شامل نوع 
جدیدي از جوهر سیاه )CD2071( است که امکان ایجاد سطوح سیاه مطلق را 
 ،)SCD2062 دارد. این ترکیب همچنین با از نوعي رنگ فیروزه اي جدید )با کد
یکي از سه نوع جوهر مختلف عسلی/ زرد و نیز یکي از دو جوهر قرمز قهوه ای/ 
نارنجی، بهره مند است. این سری جدید نسبت به فرآیندهاي سنتی چهار رنگ، 
به ویژه در مناطقی که دامنه استاندارد رنگي ناکافی )نارنجی، قرمز، زرد و سبز( 

دارند، طیف رنگی وسیع تری فراهم مي کند.
جوهرهاي سري سفارشي SCD2000 را مي توان به چهار طریق ممکن و بر 
اساس عملکرد مورد نظر، با هم ترکیب کرد. نخستین ترکیب )شکل 1( شامل 
جوهرهاي فیروزه اي SCD2062، قرمز/ قهوه اي SCD2080، زرد SCD2010 و 
سیاه SCD2071 است. این محلول ها براي کاشي هاي دیوار و زماني که با جوهر 
زرد لیمویي در مجراهاي Y شکل کار مي شود، بسیار ایده آل هستند. نتیجه فوري، 
رنگ هاي بسیار شدیدتر است که میزان مصرف کلي جوهر را کاهش مي دهد و 

طیف رنگي وسیع تري را در بازه هاي زیر، ایجاد مي کند:
• محدوده زرد: طیف رنگي بین 20 تا 40 % گسترده تر
• محدوده سبز: طیف رنگي بین 20 تا 30 % گسترده تر

• محدوده نارنجي: طیف رنگي بین 10 تا 15 % گسترده تر

در ترکیب دوم )شکل 2(، از جوهرهاي فیروزه اي SCD2062، قرمز/ قهوه اي 
این  مي شود.  استفاده   SCD2071 سیاه  و   SCD2015 عسلي   ،SCD2080

رنگي  طیف  بسط  براي  و  است  عالي  بسیار  کف  کاشي هاي  براي  ترکیب، 
چهارتایي به محدوده رنگ هاي زرد، سبز، نارنجي و قرمز، به شکل زیر اثرگذار 

است:

• محدوده زرد: طیف رنگي بین 15 تا 20 % گسترده تر
• محدوده سبز: طیف رنگي بین 5 تا 10 % گسترده تر

• محدوده نارنجي: طیف رنگي بین 15 تا 25 % گسترده تر

گسترش بیشتر طیف رنگ را مي توان با دو نوع جدید از جوهرهاي ترکیبي 
)هیبریدي( که جایگزین جوهرهاي قرمز/ قهوه اي و عسلي در مجراهاي قرمز 
و زرد چاپگر مي شوند و بر اساس روش سوم )شکل 3( فراهم آورد که به ترتیب 
از ترکیب جوهرهاي فیروزه اي SCD2062، قرمز هیبریدي SCD2083، زرد 

هیبریدي SCD2018 و سیاه SCD2071 تشکیل شده است.
در پي معرفي جوهرهاي هیبریدي قرمز و هیبریدي زرد، ترکیب سوم امکان 
دستیابي به طیف رنگي منحصر به  فردي را فراهم مي آورد که تا پیش از این، 
 Brilliant زرد  و   Vibrant SCD088 قرمز  از جوهرهاي  بهره گیري  با  تنها 
SCD018 و استفاده از دو هد جوهرافشان اضافي )سیستم شش تایي( ممکن 

بود. طیف رنگي ناشي از آن ترکیب به شکل چشم گیري گسترده تر است و به 
ویژه محدوده هاي زرد و نارنجي را 25 تا 35 % گسترش مي دهد. 

شکل 4 واپسین و چهارمین روش ترکیب از سري SCD2000 را نشان مي دهد 
 SCD018E و براي کاربراني که هم اکنون از جوهر Sicer که توسط شرکت
جوهرهاي  شامل  ترکیب،  این  است.  شده  داده  توسعه  مي کنند،  استفاده 
فیروزه اي SCD2061، قرمز/ قهوه اي SCD2083، نارنجي SCD2044 و سیاه 

SCD2071 است.

فرایند چهاررنگ یاد شده، در ترکیب با جوهرهاي مخصوص زرد و قرمز جدید، 
طیف رنگي کاملي را فراهم مي آورند که تا پیش از این به روش های دیگر قابل 
دستیابي نبود.                    ×

34
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لبـه فنـاوري، ترکیب هم زمـان زیبـایي 
و دغدغـه هاي زیسـت محیطي

Torrecid (Castellon - Spain)

Innovation is part of the DNA of Torrecid Group, leading it to develop new solutions capable of revolutionising processes 
and products and driving future trends. In other words, the group’s longstanding aim is to cause change through global lead-
ership in innovation to generate new solutions and future trends capable of providing the best competitive advantages and 
the greatest added value to its customers. Far from being an ephemeral trend, this quest for ever more advanced, cutting-
edge materials has guided all the group’s actions and decisions over the years and has led to the development of ground-
breaking solutions that have transformed the ceramic in-dustry, from monoporosa tiles to the digital revolution and today’s 
fully digital decorative processes capable of offering a wide variety of reliefs, effects and finishes.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY, OUTSTANDING AESTHETICS 
AND CARE FOR THE ENVIRONMENT 

نوآوري، بخشي از ذات گروه Torrecid است که این گروه را به سمت توسعه 
کرده  هدایت  آینده،  راهبردي  و  متهورانه  محصوالت  و  فرایندها  راه حل ها، 
است. به بیان دیگر، هدف طوالنی مدت این گروه ایجاد تغییر از طریق راهبری 
جهانی نوآوری در تولید راهکارهاي جدید و روندهای آینده است، که می توانند 

بیشترین  مزیت رقابتی و ارزش افزوده را برای مشتریان آن، فراهم کند.
برخالف روندهاي زودگذر، این تالش برای دستیابي به مواد و راه حل هاي 
پیشرفته تر، تمام اقدامات و تصمیمات گروه را در طول سال هاي گذشته هدایت 
کرده و منجر به توسعه راه حل های پیشرفته ای شده است که صنعت سرامیک را 
از کاشی های تک پخت )مونوپوروزا(، با انقالب دیجیتال هماهنگ ساخته است. 
در پرتو این پیشرفت ها، فرایندهای تزئینی کاماًل دیجیتالی امروزي امکان ارائه 

انواع متنوعی از جلوه ها و طرح ها را یافته اند.
 Torrecid نوآورانه ترین مواد و فرایندهایي که اخیرا توسط گروه  از  برخي 

توسعه یافته اند، عبارتند از:

• 3DCID، اپلیکیشنی که امکان طراحي آثار سه بعدي و در پي آن القاي 
حس حجم، عمق و واقعي بودن را فراهم مي کند.

• MateryCID و ShapeCID، فرایندهایی که راهکارهایي قدرتمند براي 
خلق نقش برجسته هاي طبیعي تر دیجیتالي هستند.

• RainbowCID جوهرهایی از خانواده ي جوهرها با قابلیت انتقال رنگ باال 
و عاري از مواد سمي هستند.

• MicroCID محلولی همه کاره براي مرحله نهایي است و مي تواند با دیگر 
فرایندها و آثار، ترکیب شود.

• Flakes پولک هاي رنگ زا )رنگ دانه( که در طیف وسیعي از رنگ ها براي 
کاربردهاي گوناگون فراهم شده اند و مي توانند نماي طبیعي سنگ و گرانیت 

را ایجاد کنند. 
• BacteryCID محلول ضدباکتري که قابل استفاده براي تمام سطوح 

سرامیکي است.
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• 2MattCID  مجموعه جدیدی که در زمره لعاب هاي با بافت صاف و بسیار 
مات است.

تمامي این محصوالت منعکس کننده پیشرفت مداوم کمی و کیفی در محدوده 
نشان تجاري ®STYLE-CID است که برای ترکیب فناوری هاي پیشرفته با 
باالترین استانداردهای زیبایی و ایجاد جوهرهای منحصر به فرد، طراحی شده 
است. به لطف مشارکت نشان تجاري ®STYLE-CID، صنعت کاشی و سرامیک 
از ساخت محصوالتي با اندازه های کوچک و محدود به استفاده در آشپزخانه 
فرد ،  به  منحصر  زیبایی  و  بزرگ تر  ابعاد  با  محصوالتي  توسعه  به  حمام،  و 
طراحی های منعطف و رو به جلو، و قابل استفاده در طیف وسیعی از کاربردها 
در زمینه مبلمان، روکش هاي داخلي، سقف و مواردي از این قبیل، دست 
یافته است. این پیشرفت ها همچنین موجب جلب توجه معماران و طراحان 
داخلی شده است، به نحوي که آنها را نسبت به به کارگیري سطوح سرامیکی 
در پروژه های خود، بسیار مشتاق کرده است. چنین پیشرفت چشم گیر فناورانه 
و زیبایی شناختی در صنعت سرامیک که هم اکنون از محبوب ترین مواد 
براي پوشش سطوح به شمار مي رود، تاکنون در هیچ مصالح معماری دیگري 

مشاهده نشده است.

دغدغه هاي زیست محیطي
در شرکت Torrecid، پیش برد نوآوری های فناورانه و زیبایی شناختي مواد، با 
پایبندي به همان اندازه قوی به دغدغه هاي زیست محیطي همراه است. توجه 
به محیط زیست، سنگ بنای فعالیت این گروه اسپانیایی به شمار مي رود. در 
همین راستا، نخستین سیستم کاماًل دیجیتالی مبتنی بر آب با نشان تجاري 
®ECOINK-CID به بازار ارائه شده است که انتشار ترکیبات آلي در جو را به 

شدت کاهش می دهد و در عین حال، پاکسازي تجهیزات و مدیریت پسماند 
را تسهیل مي کند. به عنوان نمونه اي دیگر، مي توان به جوهرهای کم انتشار 
2lowINKCID اشاره کرد که می توانند در چاپگرهای معمولی و هد چاپ نسل 

قبل ، به کار گرفته شوند. الزم به توجه 
پژوهشي  فعالیت هاي  تمامي  که  است 
و  کارخانه ها  تمام  در   Torrecid گروه 
عمیق  تعهدي  با  آن،  زیرمجموعه هاي 
زیست محیطی  مخرب  آثار  کاهش  به 

فرآیندهای تولید، همراه است.

وفاداري به بازار مصالح ساختماني
همـواره  کـه   Torrecid گـروه  بـرای 
سرمایه گذاری در پیشرفت روابط مستحکم 
و درازمدت را ترجیح داده اند، نوآوری در 
فناوری از طریق تعهد مداوم به تحقیق 
و توسعه، نقشی اساسی در وفاداری این 
است.  کرده  ایفا  مشتریانش  به  شرکت 
این بدان علت است که دانش نوآوری در 
قدرتمند  ابزاری  و محصوالت،  فرآیندها 
برای اطمینان از موفقیت آینده صنعت 

به شمار مي رود. این امر نه تنها در دوره های رشد سریع، بلکه در چالش های 
دشوارتر که توجه و پشتیبانی بیشتر به تک تک مشتریان امري ضروري است 
 Torrecid نیز صدق مي کند. وفاداري به مشتریان، دقیقا همان کاری است که
در سال 2020، سالي که در آن همه گیری COVID-19 جهان را به بن بست 
کشاند و باعث قطع فعالیت های تجاری، مسافرت ها و رویدادها شد، به بهترین 
شکل از خود به نمایش گذاشت. این شرکت با پایبندی به فلسفه خود و با ابداع 
رویکردهاي جدید در بازار، با دیدگاهي نوآورانه به کار خود ادامه داد. در این 
راستا، Torrecid با بهره گیری از آخرین پیشرفت های فناوری های ارتباطی و 
طراحي برنامه ای براي فراهم آوري امکان ارائه از راه دور و نیز نمایشگاه های 
تجاری مجازی، به مشتریان خود این امکان را داد تا بتوانند از جزئیات آخرین 
راهکارهاي ابتکاری شرکت، اطالع کسب کنند. از دیگر سو و با فروکش کردن 
راه اندازي  به  نسبت  بالفاصله  COVID-19، شرکت  اولیه همه گیري  بحران 
دوباره نمایشگاه های حضوري خود با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتي و 

فراهم آوردن مجموعه اي از برنامه ها و سخنرانی های حضوری، اقدام کرد.

یک گروه جهاني
همان گونه که پیشتر اشاره شد، نوآوری بخشی از ذات شرکت Torrecid است. 
این فلسفه، از زمان تأسیس شرکت در سال 1963 و زمانی که گروهی متشکل از 
هشت نفر توانستند در هر سال 800 تن فریت سرامیکی را در کارگاهي کوچک با 
مساحت تنها 392 متر مربع در منطقه L'Alcora تولید کنند، دنبال شده است. 
بدین ترتیب و تنها طي چند سال، آن شرکت کوچک به یک گروه پیشرو جهاني 
در تولید سرامیک تبدیل شد که در بیش از 28 کشور جهان و با بیش از 130 
 ،Torrecid مشتری، همکاري داشت. روند مداوم گسترش بین المللی شرکت
 ایجاد شرکت های تابعه گوناگون همچون Glazuraو، Surcotechو، Wandegarو،

 Reimbold & Colores Cerámicos Tortosaو،  Chilches Materialsو، 

Strick و Mefrit و نیز ورود به بخش های مختلف بازار را در پي داشته است.          ×
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VIDRES 

در سال هاي اخیر، تالش هاي پژوهشي در زمینه لعاب ها تا حد زیادی 
همگام با روند بازار پیشرفت کرده است تا بتواند پاسخ گوی تقاضای انواع 
جدیدي از لعاب ها و ذرات با قابلیت ایجاد سطوح براق یا خاصیت ضد 
لغزش یا ضد باکتری باشد. ساخت محصوالت کاشي و سرامیک نهایي با 
ظاهر طبیعی، یکی دیگر از روندهای عمده ای است که در سال های اخیر 

پدید آمده و تالش هاي پژوهشي را به سمت خود معطوف کرده است.
تولیدهاي  خط  موجود،  نیازهای  به  پاسخ گویی  برای   ،VIDRES گروه 
گوناگوني در راستاي ساخت محصوالتي با هر یک از این نوع سطوح، ایجاد 
کرده است. به عنوان نمونه و در راستاي تولید سطوح صیقلی، شرکت 
VIDRES لعاب هایی را توسعه داده است که تخلخل باز را پس از فرآیند 

ایجاد شفافیت و درخشندگي  پرداخت کاهش می دهند و در پي آن، 
سطوح نهایي را تضمین مي کنند. بدین ترتیب، امکان تولید انواعي از 
سنگ های مرمر در تمام رنگ های ممکن و با همان سطح از درخشندگي 

محصوالت طبیعی، فراهم شده است.
این شرکت همچنین طیف گسترده ای از لعاب هاي ضد سر را توسعه 
داده است که از جمله آنها مي توان به لعاب های Kratos اشاره کرد که در 
کنار ویژگی ضد لغزش، حس خوشایندي را در هنگام لمس سطوح ایجاد 
مي کنند. از دیگر محصوالت مرتبط این شرکت مي توان به محلول هاي 
Duragrip که از ریزدانه ها براي نهایي کاري سطوح استفاده مي کنند و 

سری میکروگرانول های کروی Tecnoker که منجر به افزایش مقاومت 
در برابر سر خوردن در لعاب مي شوند، اشاره کرد.

در زمینه لعاب هاي ضدباکتري، لعاب Bioglaze را مي توان برجسته ترین 
 ISO-22196: 2011 محصول شرکت دانست که بر اساس استانداردهاي
و JIS Z 2801 ساخته شده است و به دلیل سهولت و محدوده گسترده 

کاربرد، به یکي از شاخص ترین محصوالت بازار تبدیل شده است.

حس آرامش در محصوالت نهایي را مي توان با استفاده از Rocker که 
جوهري با توانایي تولید انواع نقش برجسته ها )سنگ، رگه دار، هندسی، 
نما چوبی( با ظاهری کاماًل طبیعی و ایجاد حس عمق از نظر بافت و 
جزئیات ریزساختاري است، فراهم آورد. در پایان، از خط تولید جدید 
Croma می توان برای تولید کاشی های دیواری با پوشش های فلزی و در 

طیف وسیعی از رنگ ها، بهره برد.
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INCO 

مشکل انتشار مواد خطرناک از دودکش های صنایع سرامیک و نیز بوی 
بد حاصل از احتراق حالل های آلی موجود در جوهرها، نیرومحرکه اي 
براي پژوهش در زمینه توسعه حالل هاي جدیدی است که در کنار حفظ 
ویژگي هاي فني عالي محصوالت، در برطرف کردن مشکالت یاد شده، 

موفق باشند.
فناوری های جدید چاپ موجود در بازار امروز، قابلیت اطمینان باالیي 
از هدهای چاپ سازگار  ایجاد مي کنند که در درجه نخست، برگرفته 
با آب است که عملکرد مطمئن آنها در میان مدت و بلند مدت، اثبات 
شده است. در درجه دوم، پیشرفت های عمده ای که در سال هاي اخیر 
در زمینه سیستم های گرمایش/ سرمایش جوهر، سیستم های پیشرفته 
تمیزکاری اتوماتیک و سیستم های گردش/ کاهش هوا درون جوهر ایجاد 
شده است، قابلیت اعتماد به چاپگرهای دیجیتال نوین را افزایش داده 
است. این امر منجر به تولید محصولی با فرموالسیون سازگار با محیط 
زیست )بر اساس حالل هاي پایه آبي یا غیر آلی( شده است که عملکرد 
زیست محیطی چسب های دیجیتال را به ویژه برای کاربردهای تولید انبوه 
و با کیفیت محصوالت سرامیکی، بهبود می بخشد. در این میان، چسب 

جدید دیجیتال مبتنی بر آب INCO، مجموعه ای از مزایا را ارائه می دهد.
نخست، این چسب با بهبود زمان تخلیه جوهر اعمال شده روی سطح 
این  مي دهد.  افزایش  را  شده  اعمال  ذرات/پودر  چسبندگی  سرامیک، 
یک جنبه بسیار مهم برای کیفیت محصول نهایی سرامیکي است چرا که 
محدود کردن میزان جذب جوهر توسط بستر سرامیک در حین استفاده، 
پیوند دقیق و موثرتر ذرات پودر اعمال شده در مراحل بعدي را تضمین 
می کند. دیگر نقطه قوت چسب دیجیتال INCO را مي توان در پخش 
شدن یکنواخت و فشرده ذرات به هم چسبیده پودر جوهر روي سطوح 
دانست. مواد معدنی موجود در چسب دیجیتال به مانند روان کننده عمل و 

از وقوع »اثر پوسته اي شدن« جلوگیری می کنند. این اثر معموال در نتیجه 
تفاوت کشش سطحی جوهر نسبت به سطح کاشي رخ مي دهد و در پي آن، 
بخشي از ذرات رنگدانه موجود در جوهر به شکل ناهمگن در سطح تجمع 
مي یابند. در نهایت، مشکالتي همچون متصاعد شدن بوي بد یا انتشار مواد 
آلی مضر به محیط زیست، در چسب INCO و به مدد حجم باالي آب و 
مواد غیرآلي موجود در آن، تقریباً به صفر مي رسد. در واقع، INCO یک 
چسب با حالل سازگار با محیط زیست است که عملکردي بسیار عالی را 
چه در زمینه کارکرد دستگاه و چه در زمینه قدرت پاشیده شدن، از خود 

به نمایش مي گذارد.
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CERTECH - VIBROTECH

)Ink Refill Technology( که توسط  پر کردن دوباره جوهر  فناوری 
شرکت VIBROTECH ارائه شده است، نه تنها مشکالت مربوط به شارژ 
مجدد جوهر دستی در چاپگرهای دیجیتال را برطرف مي کند، بلکه در 
کنار بهبود روش های تزئین دیجیتال، مزایای زیست محیطی گوناگوني را 

نیز به همراه دارد.
مخازن  در  جوهرها  لیتري،  ده  یا  پنج  کوچک  قوطي هاي  جاي  به 
1000 لیتری )یا بزرگ تر( ارائه می شوند که در کنار هر یک، مجراهاي 
 Ink توزیع کننده اختصاصی تعبیه شده است که به عنوان قلب سیستم
Refill Technology شناخته مي شوند. این مخازن که به صورت سری 

ارائه می شوند، به صفحه کنترل هاي Industry 4.0 شامل نشان گرهای 
سطح و کنترل کننده میزان مصرف، مجهز هستند و در صورت نیاز به منبع 
جدید، به طور خودکار با تولید کننده ارتباط مي یابند و جوهر سفارش 
پایه های  )با  ویژه  این مخازن ذخیره سازی  از  یک  درون هر  می دهند. 
شیب دار برای جلوگیری از رسوب(، یک پمپ پنوماتیک به طور خودکار 
)و با زمان های قابل برنامه ریزی توسط کاربر(، جوهر را مخلوط می کند تا 

افزون بر فیلترشدن مداوم، همواره آماده استفاده باشد.
فناوري Ink Refill در دو نسخه دستی یا اتوماتیک عرضه مي شود. در 
نسخه دستی، اپراتور با استفاده از یک بطری 5 لیتری جوهر را از مخزن 
توزیع برداشت کرده و و چاپگر دیجیتال را به روش معمول پر می کند. در 
نسخه خودکار و برای پر کردن اتوماتیک جوهر، مخزن ذخیره سازی به 

طور مستقیم به چاپگر متصل می شود.

شاخص ترین ویژگی سیستم خودکار مبتني بر فناوري Ink Refill، مدار 
توزیع است که در آن، جوهر از توزیع کننده ها به ماشین های دیجیتال 
راه می یابد. این سیستم برای اطمینان از جریان مداوم جوهرها در کل 
مدار از جمله شیلنگ های اتصال مخازن ذخیره سازی به ماشین های چاپ 
دیجیتال و واحدهای مرتبط با آن، طراحی شده است. بدین ترتیب و در 
عمل، عدم وجود مناطق راکد در مدار جوهر، به کلي از خطر رسوب آن در 
مجراها جلوگیری می کند. گردش برنامه ریزی شده جوهر، به طور متوسط 
دو بار در روز انجام می شود و در هنگام توقف تولید به ویژه در زمان هاي 
طوالنی، عملکرد چشمگیري از خود به نمایش مي گذارد. هنگامی که 
مقدار جوهر در مخازن جوهر افشان به زیر سطح از پیش تعیین شده 
می رسد، نشان گرهای سطح سیگنالی را به سیستم ارسال می کنند که 
باز شدن خودکار شیر واحد توزیع و در نتیجه تأمین مقدار مشخصی از 
جوهر از پیش فیلترشده را کنترل می کند افزون بر کاهش بار کاري کاربر، 
پر کردن دوباره به روش اتوماتیک، خطاهای احتمالی بارگذاری رنگ در 
دستگاه را برطرف و در عین حال، از ورود ناخالصی به چاپگر نیز جلوگیری 

می کند.
سیستم خودکار فناوري Ink Refill دارای یک کنترل پنل متمرکز است 
که یک صفحه نمایش لمسی متصل به سیستم مدیریت کارخانه است را 
شامل مي شود و تمام عملیات سیستم را کنترل می کند. این کنترل پنل، 
اطالعات مربوط به زمان واقعی اتمام جوهر و میزان مصرف آن را برای 
هر دستگاه به صورت جداگانه فراهم می آورد و به شکل خودکار، نسبت 
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SEIKO

به سفارش جوهر جدید نیز اقدام مي کند. تمامي داده هاي عملکردي این 
سیستم اتوماتیک از طریق اپلیکیشن مخصوص تلفن هاي همراه هوشمند 

نیز در دسترس است.
سیستم یاد شده می تواند به هر نوع چاپگر دیجیتالی متصل شود و با هر 
ماده دیجیتال مایع )جوهرهای مبتني بر حالل یا آب، افکت ها، لعاب ها 

به نظر مي رسد که دفع پسماندهاي ناشي از هدهاي چاپ به شیوه هاي 
سازگار با محیط زیست، فعال امکان پذیر نباشد. از این رو، بهینه سازی طول 
عمر این قطعات با دقت در فرایند تعمیر و نگهداری از آنها، اهمیت شایاني 
دارد. تمیز کردن هدهاي چاپ در مواقع لزوم، یکي از راهکارهاي افزایش 
طول عمر این قطعات است که با بازیابی نازل های مسدود شده، کیفیت 
چاپ کامل را نیز تضمین می کند. در این میان، هد چاپی با نشان تجاري 
Seiko’s RC1536 نقش ارزنده اي ایفا مي کند چرا که کاربران خود را از 

تعویض هد در مراحل اولیه یا تعمیرات پرهزینه آن، بي نیاز مي کند. این 
هد که قابلیت چرخش جوهر داخلی واقعی دارد، می تواند در مدت زمان 
بسیار کوتاهی کامال تمیز شود. این در حالي است که در نتیجه جریان 
مداوم جوهر در سیستم چرخش این هد، امکان رسوب رنگدانه های موجود 
در جوهرها، بسیار کم است و از این رو، نازل هاي هد به ندرت مسدود 

خواهند شد.
 People & Technology شرکت  مدیرعامل  گایا،  خاویر  گفته هاي 
این  بر  است،   SEIKO از جمله مشتریان عمده محصوالت  که  اسپانیا 
چالش هاي  و  دغدغه ها  به  نسبت  که  شرکت  این  مي نهد.  صحه  ادعا 
زیست محیطی بسیار متعهد است و از مدت ها پیش با SEIKO همکاری 
می کند، سازنده سیستم هاي تمیزکاري و بازیابی هد چاپ با نشان تجاري 
Cleanjector است. براساس آزمایش هایي که شرکت P&T بر هد چاپ 

به  روز  تنها 10  است. نصب سیستم  منطبق  و چسب های دیجیتال(، 
طول می انجامد و سیستم کامال مدوالر )قابل ارتقاء( است )ماژول ها از 
نتیجه،  به سیستم متصل می شوند(. در   Ethernet/IP پروتکل  طریق 
به روزرساني سیستم بر اساس تعداد رنگ یا تعداد چاپگرها، بسیار ساده 

خواهد بود.

مدل RC1536 شرکت Seiko انجام داده است، به وضوح مشاهده می شود 
که بیش از 75 % از این هدها را می توان در عرض تنها 1 تا 2 روز به طور 
 Cleanjector کامل بازسازی کرد. با بیش از 300 دستگاه تمیزکننده
که توسط شرکت P&T به تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در سراسر 
 Seiko جهان فروخته شده است، به نظر مي رسد که ده ها هزار هد چاپی
تا امروز تمیز شده و مورد استفاده دوباره قرار گرفته اند. با توجه به اینکه 
این مدل از هدهاي چاپ تا بیش از 93 % قابل بازیابی هستند، نه تنها 
می توان صرفه جویي باالیي در هزینه هاي تامین هد چاپ انجام داد، که از 
تشکیل پشته هاي ضایعات هد به عنوان یک چالش زیست محیطي بالقوه 

نیز جلوگیري خواهد شد.

تـــازه ترین دســتاوردها در: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال
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SMAC

امروزه صنعت کاشی و سرامیک به طور فزاینده ای بر تولید کاشی هاي با ابعاد 
بزرگ در خطوط دیجیتال پیشرفته متمرکز شده است. در این راستا، شرکت 
SMAC برای این بخش سیستم Versatile/Plus Evolution را به بازار 

ارائه کرده است که برای حل مشکالتی همچون عیوب کوچک یا سایه های 
M یا W که در فرایند لعاب کاري تک حرکته و بدون هواي کاشي هاي با ابعاد 

بزرگ یا خطوط تولید با سرعت باال رخ مي دهند، گزینه مناسبي است.
این سیستم جدیدترین نسل از سیستم هاي بی هوای متحرک با حرکات 
مستقل است که امکان به کارگیري در ساخت کاشی تا ابعاد 2200 میلی متر 
را داشته و براي استفاده در صفحات سرامیکی و خطوط تولید با سرعت 
باال، ایده آل است. سیستم Versatile/Plus Evolution، از نازل هاي اسپري 
با حرکات مستقل از هم بهره مي برد که با موتورهای پرسرعت، محورهای 
خطی و قاب پشتیبانی مستقل ساخته شده اند و امکان دستیابي به سرعت 
حداکثري 150 ضربه در دقیقه را فراهم می کنند. این سیستم ها در انواع 4، 
6 و 8 نازل )تفنگ( که توسط یک پمپ بدون هواي فشار باال تغذیه می شوند، 

در بازار موجود هستند.
سري  از  محصول  جدیدترین   ،Versatile / Plus Evolution سیستم 
Versatile range گروه SMAC است که برخالف نسخه استاندارد، به 

سیستم شستشوی فشار قوی اتوماتیک iWASH و دستگاه کنترل سایش 
خودکار K-FLOW برای نازل های اسپری، مجهز شده است.

iWASH

سیستم تمیز کردن و شستشوی خودکار حمام هاي لعاب کاري بدون هوا 
است که اجزایي همچون پمپ برقی فشار قوی، شیلنگ با نازل قابل تنظیم، 
سیستم چرخش با موتور-گیربکس، نازل چرخشی برای شستن مجراهاي 
مکنده، دستگاه شستشوی پمپ لعاب و نازل هاي اسپری و سیستم کنترل 
خودکار تخلیه مجهز به دستگاه بازیابی لعاب و ابزارهاي جمع آوري پساب 

شستشو را شامل مي شود.
شستشوی خودکار حمام لعاب کاري با استفاده از شیلنگ های چرخشی 
مجهز به نازل های قابل تنظیم نصب شده درون حمام، انجام می شود. 
شستشوی مجراهاي مکش نیز با استفاده از نازل های چرخان با موقعیت 
مناسب انجام می گیرد. سیستم می تواند به هر دو صورت دستی )بر اساس 
یا خودکار )شستشو  تمیزکاري(  آغاز چرخه  براي  اپراتور  تصمیم گیري 
به طور خودکار در طول چرخه تمیزکاري چاپگر دیجیتال( کار کند. در 
هنگام چرخه شستشو همچنین می توان پمپ لعاب بدون هوا، شیلنگ ها و 
نازل هاي اسپری را تمیز کرد. این دستگاه قادر به بازیابی لعاب باقیمانده در 

مخزن و هدایت مجدد آب شستشو به مخزن ذخیره است. 
K-FLOW

این دستگاه برای کنترل خودکار میزان جریان نازل های اسپری استفاده 
می شود و امکان کنترل جریان لعاب توزیع شده و نیز بررسي گرفتگی یا 
خرابی آن را فراهم مي کند. اپراتور می تواند مقدار مطلوب و آستانه تحمل 

لعاب را برای هر یک از دستگاه های پخش کننده، تعیین کند. این سیستم، 
میزان جریان لحظه اي هر یک از نازل هاي اسپری را نشان می دهد و بروز 
نقص در هر یک از نازل ها را از طریق زنگ هشدار، اعالم مي کند. برای 
جلوگیری از هدررفت لعاب و ضایع شدن محصوالت در خط تولید می توان 
از این زنگ هشدار بهره برد. افزون بر آن، این سیستم امکان ذخیره سازي 

خودکار تمامي داده های تولید را در قالب فایل هاي Excel فراهم مي کند.
به لطف سیستم K-Flow، جهت گیري و شار جریان نازل ها تنها در هنگام 
رسیدن به سطح سایش از پیش تعیین شده تغییر می کند که خود کاهش 

چشمگیر مصرف لعاب را به دنبال دارد.
سیستم های Versatile / Plus Evolution، به یک کنترل پنل چند زبانه 
با صفحه نمایش لمسی رنگی بزرگ و تنظیم دستورالعمل خودکار مجهز 
شده اند. این بدان معنی است که در عین استقالل کامل ایستگاه لعاب کاری، 
این بخش را مي توان با بهره گیري از جدیدترین فناوری Industry 4.0 با 

دیگر بخش هاي کارخانه ادغام کرد.

تـــازه ترین دســتاوردها در: لعاب زنــی و چــاپ دیجیتــال
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فنـاوري Twin Digital: بهـره وری، پایـداری و 
انعطاف پذیـری در مرحلـه پایاني خط تـولید

Digital Twin: productivity, sustainability 
and flexibility in the end-of-line stage
Marco Sichi, Francesco Incerti - BMR (Scandiano, Italy)

The digitalisation of industrial processes in accordance with Industry 4.0 principles now dominates the technological devel-
opment efforts of the most advanced companies. New factory requirements range from the need for detailed productivity 
and cost meas-urements to plant flexibility in changing business models to ensure the highest levels of production efficien-
cy at all times.

دیجیتالی شدن فرآیندهای صنعتی بر اساس فناوري Industry 4.0، اکنون 
شرکت ها  پیشرفته ترین  در  فناوری  توسعه  تالش های  در  محور  غالب ترین 
است. نیازهای جدید شرکت ها طیف گسترده اي از تمایل به افزایش بهره وری 
و اندازه گیری هزینه ها گرفته تا انعطاف پذیری کارخانه ها در تغییر مدل های 
کسب و کار برای اطمینان همیشگي از باالترین سطح کارایی تولید، را در بر 
مي گیرد. مفاهیمي همچون اینترنت اشیا )IoT( و Twin Digital، به عنوان 
مدل هایی برای دستیابی به سطح باالیی از عملکرد، انتقال تمرکز از محصول به 
زنجیره ارزش و از خدمات به تجربه مشتری در عین بهینه سازی منابع و توجه 

دغدغه هاي زیست محیطي، ارائه شده اند.
در پاسخ به این نیازها، کمپاني BMR از فناوری جدیدی رونمایي کرده است که 
قادر به تعیین کارایی و بهره وری واقعی کارخانه و ماشین آالت )چه ماشین آالت 
 BMR Digital موجود و چه طرح هاي توسعه اي( است. این فناوري جدید که
Twin نامیده می شود، یک نرم افزار تخصصي سیستم مدیریت است که به 

عنوان بخشی از فرایند دیجیتالي کردن تمام مراحل خط تولید، شبیه سازی 
دیجیتالی از مرحله پایان سرامیک را انجام می دهد و در نتیجه، به تولید منظم، 

تکرارپذیر و کاماًل هوشمند کمک می کند.

با استفاده از BMR Digital Twin، مهندسان شرکت BMR قادر خواهند بود تا 
با استفاده از تصاویر سه بعدی همه ماشین هاي خط تولید، طرح مجازی از کل یا 
بخشي از خط تولید که هر یک منطق اتوماسیون و رفتار فیزیکی خاص خود را 
دارند، ایجاد کنند. این فرایند قادر به شبیه سازی عملیات ماشین کاری و طیف 
وسیعی از سناریوهای تولید در لحظه و نیز انجام کلیه تحلیل های مربوط به آن 

است.
این نرم افزار مي تواند بهره وری و کارایی کلي کارخانه را در بخش هاي گوناگون 
خط تولید اندازه گیري کند و تصویري کلي از وضعیت تولید را در ماه های 
مختلف و تنها با چند ساعت بررسي دوره های تولید کوتاه تر، ارائه دهد. این 
سرویس که به طور انحصاری توسط BMR ارائه می شود، گامی عظیم در زمینه 
مهندسی تولید برای صنعت سرامیک به شمار می رود و مشتریان را از طریق 
ایجاد یک خط کامال بهینه شده در راستاي تولید موثر و مطابق با نیازهای 
شرکت، راهنمایی می کند. سیستم BMR Digital Twin عملکردی بی نظیر 
دارد و از جمله مي تواند برنامه ریزی بچ هاي گوناگون را در مرحله پایاني هر 
یک از خطوط تولید، با توجه به پارامترهای مختلف محصول )اندازه کاشی، 
تغییر اندازه، ابعاد و حجم هر بچ( و نیز پارامترهاي تولید همچون زمان توقف 

BMR Digital Twin Configuration 
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دستگاه ها، فهرست تعمیر و نگهداری هاي برنامه ریزی شده، تعداد کاربران و 
غیره، به هر دو شکل اتوماتیک یا دستی، انجام دهد. بدین ترتیب، عیب یابي هر 
نوع برنامه یا دستور تولید پیش از اجرا و بر اساس پارامترهای واقعی و کامال قابل 
اعتماد، ارزیابی مي شود و بسته به هدف نهایی، به صورت جداگانه یا وابسته به 

هم مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد.
مرحله  در  می تواند  همچنین  تولید  سناریوهای  ارزیابي  و  دقیق  اندازه گیری 
بودجه بندی یک کارخانه جدید یا یک خط جدید ارائه شود. بدین ترتیب و با مقایسه 
تولید واقعی طرح های مختلف، می توان به انتخاب مواردی پرداخت که به بهترین 

وجه نیازهای شرکت را برآورده و در پي آن، سرمایه گذاری را بهینه مي کنند.
شبیه سازی دیجیتال انجام شده توسط BMR Digital Twin، کمک بزرگی 
به محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( طرح های مختلف مي کند و با 
تجزیه و تحلیل عوامل اصلی، می تواند موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت در 

دستیابی به یک هدف خاص را تعیین کند.
افزون بر آن، برنامه یاد شده می تواند پارامتر اثرگذاري کلي تجهیزات )OEE( را 
که ابزاری مهم در تعیین اثربخشی اقدامات اتخاذ شده و اندازه گیری کارایی هر 
دستگاه یا کل خط است، بر حسب درصد محاسبه کرده و نشان دهد. این داده ها 
می توانند پردازش و به شکل گرافیکی نمایش داده شوند که به نوبه خود ابزاری 

ارزشمند برای تجزیه و تحلیل و مقایسه به شمار مي رود.
این سیستم یک انقالب دیجیتالی واقعی در بخش تکمیلي صنایع سرامیک 

است که توسط BMR و به عنوان بخشی از تالش های مداوم این شرکت برای 
بیشینه سازي بازده و بهینه سازی و مدیریت هزینه های تولید، توسعه یافته 
 BMR Digital Twin به آینده بازار، نرم افزار BMR است. با تعهد همیشگي
پاسخی موثر به نیازهای همیشه در حال رشد شرکت ها بر اساس اصول فناوري 
صنعت 4.0، از جمله نیاز به فناوری های جمع آوری و پردازش داده ها، می دهد 
که امکان ایجاد اتصال میان پیشرفت هاي فناورانه و بهبود بهره وری سازماني و 
انرژی را فراهم می کند.                   ×

عملیــات ســطحی

Production optimisation Layout comparison 

Efficiency comparison 
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ایمنی، بهداشت و محیط زیست: دستیابی به 
موفقیت جدید در راهكارهای ضد باکتری

Safety, health and environment: new 
breakthroughs in antibacterial treatments
Giuseppe Soli, NoCoat, Surfaces Group (Italy)

The surface functionalisation of ceramic tiles and slabs is becoming an increasingly important requirement in response to the 
growing attention to the health and safety of the people who come into contact with these surfaces in their daily lives. Improv-
ing cleanability is no longer sufficient and, depending on their application, surfaces also need to be super-glossy, non-slip and 
water-repellent, as well as having antibacterial properties. NoCoat, the Surfaces Group brand devoted to surface treatment 
and protection products specialising in the functionalisation of ceramic surfaces, has concentrated its activities in this field of 
research. Renowned both in Italy and in the most important international markets, NoCoat products are manufactured at the 
Surfaces Group’s new Sassuolo site in the heart of the Italian ceramic district, where all the chemical treatment production, lo-
gistic and commercial activities are now based.

عملکرد سطوح کاشی و سرامیک، در حال تبدیل شدن به یک نیاز فزاینده 
و مهم در پاسخ به توجه روزافزون به بهداشت و ایمنی افرادی است که در 
زندگی روزمره خود با این سطوح در تماس هستند. بهبود قابلیت تمیزکاري، 
دیگر کافی نیست و بسته به کاربرد آنها، الزم است تا سطوح بسیار براق، 
ضد لغزش و ضد آب باشند و نیز از ویژگي هاي ضد باکتری بهره مند شوند. 
شرکت NoCoat، یک برند مطرح از گروه Surface Group است که به 
شکل تخصصي، به توسعه محصوالت پاکسازي و محافظت سطوح سرامیکي 
مي پردازد و فعالیت های پژوهشي خود را نیز به این زمینه متمرکز کرده است. 
محصوالت NoCoat که هم در ایتالیا و هم در مهم ترین بازارهای بین المللی 
شناخته شده هستند، در کارخانه جدید Sassuolo این گروه در قلب منطقه 
صنعت سرامیک ایتالیا )مرکز فعلي تمام فعالیت های تولیدي مواد شیمیایی، 

لجستیکی و تجاری(، تولید می شوند.
با  مواد  از  گسترده اي  طیف   Surface Group شرکت  کارخانه،  این  در 
فرمول هاي ضد باکتری را تولید کرده است که توسعه آنها نشان گر آخرین 
تحوالت در خط تولید سنتی NoCoat است و در عین حال، تمام خصوصیات 
فرایندهاي سطحي موجود را نیز حفظ کرده است. هدف از توسعه این مواد، 
ساخت محصوالتی با خاصیت ضد باکتری است که بتوانند آثار فرایند سطحي 
را با گذشت زمان حفظ کنند و در عین حال، ویژگي برتر ضد باکتری را به انواع 

کاشي هاي صیقلی و لبه دار، بیفزایند.
ارائه  در سه دسته بندي مختلف   Surface Group فرمول هاي ضدباکتری 

مي شوند:
- براق کننده هـا کـه بـراي عملیـات سـطحي محصـوالت در دمـای محیـط 
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اسـتفاده می شـوند؛
بسیار  سطح  با  محصوالتی  برای  که   )Supergloss( فرابراق کننده ها   -

درخشنده به کار مي روند؛
- فرموالسیون Zero Gloss که براي سطوح با کیفیت پایاني ساتن استفاده 

مي شوند.
نتایج به دست آمده، حاصل ماه ها بررسي و پژوهش با همکاری چندین دانشگاه 
ایتالیا است. محصول NoCoat از شرکت Surfaces Group، یک محلول 
ضدلک و پرکننده منافذ با خاصیت ضد باکتری است که بر اساس عملکرد 
ترکیبی یون های نقره و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است و از تکثیر عوامل 
بیماری زا )باکتری ها، میکروب ها ، کپک و قارچ ها( روي سطوح سرامیکي، 

جلوگیري مي کند.
نانوذرات نقره، پرکاربردترین نانومواد ضد میکروبی هستند که در برابر طیف 
کپک ها  قارچ ها،  منفی،  گرم  مثبت،  گرم  ارگانیسم هاي  میکرو  از  وسیعی 
عملکرد  مي دهند.  بروز  )زیست کش(  بیوساید  رفتار  خود  از  ویروس ها،  و 

زیست کش این نانوذرات عمدتا بر اساس سازوکارهاي زیر رخ مي دهد:
)الف( انتشار یون های نقره )+Ag(: این یون ها به گروه های الکترون دهنده 
در مولکول های حاوی اتم های گوگرد، اکسیژن یا نیتروژن متصل می شوند و 

آنها را از بین مي برند؛
)ب( قطع روند تکثیر DNA سلولي؛

)پ( ایجاد تنش اکسایشي در نتیجه تشکیل گونه های اکسیژن واکنش پذیر.
گستره عملکرد ضد میکروبی نقره از بسیاری از آنتی بیوتیک ها گسترده تر 
است. عملکرد ضد باکتریایی آن حتی در دوزهای پایین نیز رخ مي دهد و بدین 

ترتیب، از ایجاد مقاومت بیولوژیکی نیز جلوگیری می کند.
فناوری ضد باکتری NoCoat این امکان را فراهم مي آورد تا خواص مقاومت 
در برابر رسوب و ویژگي ضد باکتری، تنها در یک فرایند تک مرحله اي به سطح 
القا شود. چراکه ورود نانوذرات نقره به منافذ سطح و باقي ماندن این ذرات در 

روزنه هاي سطحي، امکان مقابله مداوم با عوامل بیماری زا را فراهم مي سازد.
آزمایش هاي استاندارد مطابق با ISO 22196: 2011 نشان داده است که فرایند 
سطحي با پوشش یاد شده، در تمامي شرایط نوری )نور خورشید، LED و 
نور مصنوعی( حتی در شدت هاي کم یا در تاریکی، مؤثر است. این بررسي ها 

همچنین مشخص کرده است که حجم و تعداد میکروارگانیسم ها در طی یک 
ساعت تماس با سطوح پوشش شده با NoCoat، به طور قابل توجهی کاهش 
می یابد. این روند کاهشي به طور مستمر ادامه دارد و در نهایت و با گذر زمان، 
بیش از 99.99 % از کل میکروارگانیسم ها، از بین می روند. به دنبال نتایج عالی 
 NoCoat به دست آمده در آزمون هاي آزمایشگاهی، محلول هاي ضدباکتري
تولید چندین شرکت سرامیک سازی  آزمایش در خطوط  وارد مرحله مهم 
شدند. فرایند سطحي با محلول NoCoat با توجه به نیاز به دو صورت انجام 

مي شود:
- فرایند با سیستم دمای محیط که شامل فرایند آغشته سازي )Fill-it( اولیه 

و برس زني )براشینگ( بعدي است؛
 BMR که با استفاده از ماشین سوپرشاین )Supergloss( فرایند فرابراق -

انجام مي شود.
از  این  از  امکانات کارخانجاتي که پیش  با  در هر دو مورد، فرایندها کامال 
محصوالت مرسوم NoCoat استفاده کرده اند، سازگار است. هیچ محدودیت 
یا چالشي در برنامه هاي کارخانه ها یا تغییرات تحمیلي در تجهیزات نیاز نیست 
که خود یک نتیجه مهم و راهبردي به نظر مي رسد و از دیدگاه اقتصادي، بسیار 
به صرفه است. مهم ترین نکته در به کارگیري NoCoat، جلوگیری از مشکالت 
خط تولید در عین دستیابي به ویژگي هاي برتر و حفظ کیفیت محصول است. 
به این ترتیب، صنایع کاشي و سرامیک فرصت ایجاد سطوحی با خاصیت ضد 
باکتری را حتي در محصوالت بي نیاز از فرایندهاي نهایي پولیش و پرداخت، 
خواهند داشت. نیاز به محصوالت تولید شده با این سطح از استاندارد، به ویژه 
مراکز  و  عمومی  مکان های  بار،  آشپزخانه  همچون  کاربردهای خاص  برای 
 NoCoat بهداشتی، در حال حاضر به شدت احساس مي شود. محصوالت
 )VOC-Free( عاري از هرگونه ترکیب آلي فرار ،Surfaces Group شرکت
همچون فرمالدئید، بنزن و دیگر ترکیبات آلي خطرناک براي سالمتي هستند 
و تاییدیه هاي مربوطه را کسب کرده اند. این مهم، محصوالت یاد شده را برای 
استفاده در سطوح تحت تماس با مواد غذایی همچون سطح میز یا کابینت هاي 

آشپزخانه، بسیار مناسب مي سازد.

×                   

عملیــات ســطحی
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Sanitaryware, the automatic 
smart inspection solution 

صنعت چینی بهداشتی به عنوان بخشی از فرایند حرکت خود به سمت 
کارخانه های هوشمند دیجیتالی، به شکل فزاینده اي به بخش های کنترل 
کیفیت پیشرفته نیاز دارد که بتوانند قطعات را به روش هاي دقیق، عینی 
و قابل تکرار مورد شناسایی، کنترل، طبقه بندی و ردیابی قرار دهند. برای 
تأمین این نیاز، شرکت SACMI راهکاری جدید در بازرسی کامال خودکار 
قطعات پخته شده ارائه داده است که می تواند پراکندگي داده ها را از بین 
ببرد و با دقتي بسیار بیشتر از باتجربه ترین متخصصان، از کیفیت قطعات 

اطمینان حاصل کند. 
 SACMI D3 نشان  با  که  سیستم  این  وقت،  در  صرفه جویی  بر  عالوه 
Qualitrack شناخته مي شود، باالترین سطح کارایی را در مدیریت عملیات 

سورت، فراهم مي آورد.

نحوه کارکرد
سیستم SACMI D3 Qualitrack ترکیبی از یک دوربین HD و نرم افزار 

چینـی بهداشتی و راه حل هاي خـودکار 
بازرسـی هوشمنـد

As part of its journey towards increasingly digitalised smart factories, the ceramic sanitaryware industry requires advanced 
quality control departments capable of identifying, controlling, classifying and tracking pieces in a precise, objective and re-
peatable man-ner. 
To meet this need, Sacmi has developed a new solution for fully automatic inspection of fired pieces capable of eliminat-
ing all variability in terms of response and ensuring far greater precision than even the most experienced and expert human 
eye. As well as saving time, SACMI D3 Qualitrack ensures the highest levels of efficiency in the management of sorting op-
erations. 

Sacmi Sanitaryware (Imola, Italy) 
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تجزیه و تحلیل و کنترل پیشرفته با یک ربات انسان نما است که به طور 
کامل نیاز به عملیات دستی قطعه را از بین می برد. هدف این سیستم، 
بازرسی از محصول با توجه به مجموعه دستورالعمل هایی است که به آنها 
»دستور پخت« نیز گفته می شود و بصورت آفالین و براي محصوالت خاص 
تهیه شده اند. در مرحله نخست، سیستم تصاویر دو بعدی را برای بررسی 
نقص هاي سطحي، برداشت مي کند و سپس از تصاویر سه بعدی برای بررسی 
ابعاد و جستجوی تغییر شکل ها در قطعات، بهره مي گیرد. این مرحله به 
طور کامل توسط ربات مدیریت و با تجزیه و تحلیل هاي نرم افزاري پیگیري 
می شود. طی این مرحله، سیستم عامل برای بررسی هرگونه انحراف بالقوه 
پارامترها از دستورالعمل از پیش تعیین شده، با ایجاد یک گزارش بازرسی 
از طریق رابط هاي تصویري کاربر پسند )User Friendly(، عمل مي کند. 
این گزارش ها را می توان از راه دور و با استفاده از هر دستگاه متصل به شبکه 
شرکت، همچون تلفن هوشمند، رایانه شخصی یا رایانه همراه، نیز مشاهده 

کرد.
در کنار اتوماسیون و تکرارپذیری کل عملیات، نقطه قوت اصلی سیستم 
Qualitrack توانایی آن در تولید داده همزمان از تمامي پارامترهای اصلی 

کیفیت )اندازه، تغییر شکل، نقص هاي سطحي( است که این امکان را فراهم 
مي آورد تا به هر قطعه یک هویت دیجیتالی اختصاص داده شود. بدین ترتیب 
و با استفاده از بارکدهاي تخصیص داده شده براي قطعات، امکان طبقه بندی 
عینی محصول و کنترل، بازرسي و انجام سریع تر و موثرتر فرآیند، فراهم 

مي شود. 
بزرگترین مزیت این سیستم توانایی آن در اکتساب و ذخیره داده های 
لحظه اي و نیز امکان شخصی سازی کامل عملیات مدیریت در باالدست و 

پایین دست خط تولید است.
با استفاده از سیستم Qualitrack، شرکت SACMI گام دیگری را به سمت 
»تولید چراغ خاموش« در صنعت سرامیک هاي بهداشتی برداشته است. 
چالش هاي بعدی این سیستم را مي توان در خودکارسازي بیشتر برخي 
بررسي ها همچون ترک های انقباضي در هنگام خنک شدن و آزمون اعمال 
خالء، و نیز گسترش به کارگیري سیستم در بخش هاي باالدستي خط تولید 

و نهایي کاري همچون بخش ریخته گري دانست.

×                    

چينـی بهداشـتی

ENDLESS INNOVATION SINCE 1919
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An innovative project for 
an ever-changing JESOLO

پروژه Podium مشرف به میدان Carducci بوده و بین خیابان مرکزی 
Bafile و خیابان Aquileia واقع شده و با محیطی سبز احاطه گشته 

است. این در حالی است که تنها چند متر با ساحل Jesolo که یکی از 
محبوب ترین شهرهای ساحلی شمال ایتالیا می باشد، فاصله دارد. 

این پروژه با طراحی منحصر به فرد خود، کامال منطبق با زمینه و محیط 
اطراف خود بوده و شکل فشرده سنتی را کنار گذاشته است. فضای تجاری 
وسیعی در طبقه همکف واقع شده است، در باالی این فضا طبقه اول بوده 
که یک فضای مشترک عمومی بزرگ با نشیمنی در فضای خارجی است. 
هشت طبقه با کاربری مسکونی در باالی این فضای باز و خالی توسعه یافته و 
بدین ترتیب به نظر می رسد که ساختمان در فضا معلق است. این ساختمان 
مسکونی با فرم منحنی، به گونه ای خالقانه و نوآورانه طراحی شده، به نحوی 
که به خوبی امکان ورود نور و تهویه طبیعی در داخل ساختمان را فراهم 

می سازد.  
پایـداری

میان  در  اطراف،  محیط  با  هماهنگی  میزان  بیشترین  با  که  پروژه  این 
دریا، مرداب و جنگل های کاج واقع شده است، به لطف میزان حداکثری 
صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن، که تنها ساختمان های 

گروه A می توانند کسب نمایند، کامال به خصوصیات طبیعی محیط خود 
احترام می گذارد. ایده معماری، ردیف تاکستان های تیپیکال و متداول منطقه 
Basso Piave را تداعی می سازد. از طرف دیگر، کاراکتر متمایز و مشخصه 

طراحی نهایی و نازک کاری فضای خارجی، کاشی های موزاییکی ای می باشند 
که تداعی بخش رنگ آبی دریا بوده و با سایه روشن های ایجاد شده 

در بین طبقات، ترکیبی رنگین کمانی خلق می نماید.  
اهمیت  که  است  موضوعی  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی 
بین المللی دارد. هم اکنون، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 
جو زمین و کاهش تأثیرات زیست محیطی، بیش از پیش الزم و 

ضروری است. 
هدف پروژه مسکونی Podium این است که به لطف استفاده از 
مواد عایق و وسایل و تجهیزاتی با عملکرد حرارتی باال، یک واحد 
به  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی  میزان  حداکثر  با  مسکونی، 
مشتری خود ارائه دهد. این امر از طریق حذف و مدیریت پل های 
حرارتی و انتخاب سیستم هایی که می توانند عملکرد باال و مصرف 
پایین را تضمین نمایند، تحقق یافته است. در این پروژه، تمرکز 
بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نظیر پمپ های حرارتی و 

یک پـروژه خـالقانه برای
JESOL همیشـه در حال تغییـر

Over the last decades, the seaside town Jesolo hosted some of the most important Italian and international architects. The 
interventions for tourism have involved measures of urban redevelopment, from luxurious hotels to residences on the prom-
enade, from the green lung to bio-building, from the skyscrapers to the commercial areas. Modernity is melted with the 
identity of a city focused to the change of lifestyles, to the principles of sustainability and to the environment quality. 

مترجم: مریم حسینی
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سیستم های خورشیدی photovoltaic نیز به همان اندازه صرفه جویی 
در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، جهت کاهش تأثیر بر محیط زیست 

پیرامونی، مهم بوده است.  
خدمات Impertek  در این پروژه

گروه  نگهدارنده  سازه های  همه  از  استفاده  پروژه  این  متمایز  ویژگی 
باالنس جهت ایجاد کف های کاذب می باشد: از خط Prime Up گرفته 
که کوچک ترین آنها بوده و از 10 تا 25 میلی متر متغیر است و یکی از 
کوچک ترین ها در بازار است، تا سازه های نگهدارنده XL با ارتفاع 392 
میلی متر. به لطف استفاده از بیش از 20,000 سازه نگهدارنده، طراحان پروژه 

 ،Impertek توانسته اند از قابلیت سازگاری تطبیقی فوق العاده سیستم های
که هم برای نصب کاشی های سرامیکی و هم برای سایر کفپوش های نواری 

شکل مناسب است، بهره مند گردند. 
مصالح متفاوتی در فضاهای مختلف ساختمان، جهت پوشش استفاده شده اند: 
آپارتمان ها  خصوصی  تراس های  کف سازی  جهت  سرامیکی  کاشی های 
و فضاهای مشترک عمومی استفاده شده اند، در حالی که از کفپوش های 
نظیر  فضاهایی  در  بیشتر  آرامش  افزایش حس  منظور  به  نواری شکل 

سوالریوم و استخرهای شنا، استفاده شده است.  
×                 

پـــروژه
در دهه های گذشته، شهر ساحلی Jesolo میزبان بخشی از مشهورترین معماران ایتالیایی و بین المللی بوده است. مداخالت مربوط به بخش گردشگری، 
تا  ریه های سبز جنگلی  از  تفرجگاه ها،  و  گردشگری  اقامتگاه های  تا  گرفته  لوکس  و  مجلل  هتل های  از  بازآفرینی شهری گسترده،  اقدامات  شامل 
ساختمان های زنده دوستدار محیط زیست و از آسمان خراش ها و برج ها تا مناطق تجاری، در همه جای شهر نمایان است. در این جا، مدرنیته که با هویت 

شهری ترکیب شده، بر تغییر سبک زندگی، تقویت اصول پایداری و ارتقای کیفیت زیست محیطی متمرکز گشته است.  
  lesticospa+3 studio را که یک ساختمان آپارتمانی با طراحی خالقانه از شرکت معماری Podium در توسعه ساختار شهری، می توانیم مجموعه مسکونی
و حمایت مالی Numeria SGR می باشد را بیابیم. در این پروژه، شرکت Impertek در تحلیل و تأمین سازه های تکیه گاهی باالنسی، از مجموعه 

Pedestal Line، مشارکت داشته است.

Impertek شرکت Pedestal خط
خانواده Balance، بخشی از خط Pedestal است. یک سیستم کامال مدوالر که از تکیه گاه ها و لوازم جانبی برای باالبردن کف تشکیل شده و می تواند بر اساس 
نیازهای طراحی تکامل یابد. این سیستم مدوالر که خرید و ذخیره سازی محصوالت را راحت تر کرده است، کامال جهت حل مشکالت پیش آمده در کارگاه های 
ساختمانی در حین ساخت و ساز مناسب می باشد. اخیرا، خط Pedestal با راه اندازی خط Balance Pro، غنی تر شده و تبدیل به متنوع ترین و کامل ترین 
محصول موجود در بازار شده است. سیستم انقالبی »همه چیز در یک چیز« تمامی مسائل پیش رو را تنها با 14 آیتم برآورده می سازد. ارتفاع 25 تا 1025 

میلی متر را پوشش می دهد و شیب را به طور خودکار اصالح می کند و به لطف Top Key، امکان تنظیم ارتفاع از باال را فراهم می سازد. 
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PARK LANE ALA MOANA, HONOLULU

از  برآورده ساختن طیف وسیعی  به منظور  مواد و محصوالت متعدد 
مداخالت 

به گفته Stephen Pazienza، هماهنگ کننده کمپانی Mapei، در این 
پروژه: در مجموع 143000 مترمربع سطح پوشش داده شده است که 
91000 مترمربع آن به سرامیک و پوشش های سنگی، 34900 مترمربع 

کفپوش های چوبی، 16000 مترمربع انواع فرش و موکت و 2300 مترمربع 
آن به کفپوش های ارتجاعی و الستیکی، اختصاص داده شده است.  

بیش از 100 نفر نیروی کار متخصص، جهت نصب 40 محصول متنوع 
Mapei الزم بود تا سطحی بیش از 140000 مترمربع پوشش داده شود. در 

 A-American Custom طول بیش از دو سال، نیروی کاری از شرکت نصب

 LANE ALA MOANA پارک
HONOLULU واقع در

The Park Lane ala Moana is the newest, most exclusive, luxury beachfront development in a city known for luxury beach-front 
developments. But rather than add another highrise condo to Honolulu’s skyline, AMX Partners, LLC decided to build a lux-
ury low-rise community of 217 private residences with floor plans ranging from 150 sq.m to more than 560 sq.m.

مترجم: مریم حسینی



75گزيده دنيای سراميک1400/48   

از  Flooring و شرکت پیمانکاری AC Kobayashi، طیف گسترده ای 

محصوالت Mapei را جهت مطابقت با طیف گسترده ای از بسترها، هم زمان 
با برآورده ساختن ضرورت های خاص جهت نصب به کار بردند. 

به گفته Pazienza: »تقریبا تمام محصوالتی که برای نصب می توان تصور 
نمود، در این پروژه، به کار گرفته شده است. این کامال یک پروژه جدید بود. 
در مرحله اول آماده سازی بستر و عایق نمودن آن در برابر آب باید انجام 
می شد. خدمه و نیروی کار متخصص، بر روی محصوالت بنایی و بتن کار 
کردند. سپس آنها بر روی نمای ساختمان و نصب پوشش های مختلف کار 
کرده و کاشی های سرامیکی و سنگ و کفپوش های چوبی و محصوالت 

ارتجاعی و محصوالت نساجی نظیر موکت را به طور کامل نصب نمودند.«  
لیست محصوالت خاص در این پروژه، چشمگیر بوده و شامل محصوالتی 
نصب  سطوح،  کردن  آب  ضد  بستر،  آماده سازی  و  ساز  و  ساخت  برای 
محصوالت کاشی و سرامیکی و سنگ، بندکشی، آب بندی درزهای انبساط، 
نصب و چسباندن موکت، محصوالت ارتجاعی و کفپوش های چوبی و تمیز 
کردن محصوالت می باشد. اغلب این راه حل ها توسط کمپانی Mapei تولید 

و در بازار پخش ارائه شدند.

مشکالت و راه حل ها
موقعیت مکانی پروژه و واقع شدن آن در چند قدمی اقیانوس، رعایت 

اصول سختگیرانه محیطی را ضروری می ساخت. شرکت Mapei، توانست 
راه حل ها و محصوالت الزم را جهت برآورده ساختن این نیازها ارائه داده و 
انواع مداخالت نظیر آماده سازی، ضد آب کردن، نصب و بندکشی کاشی، 

سرامیک، سنگ و نصب سایر محصوالت را به انجام رساند. 
×               

پـــروژه

اطالعات تکنیکی
پارک Lane ala Moana، هونولولو، هاوایی، ایاالت متحده آمریکا

دوره ساخت:
2018-2017

دوره کاری شرکت Mapei در پروژه: 
2018-2017
پیمانکار عمومی: 

AC Kobayashai Construction شرکت ساختمانی
شرکت نصاب:

A-American Custom Flooring
:Mapei هماهنگ کننده

Stephen Pazienza،و Mapei Corp، ایاالت متحده امریکا

پارک Lane Ala Moana، جدیدترین، منحصر به فردترین، لوکس ترین و توسعه یافته ترین خط ساحلی در شهری است که برای خط ساحلی توسعه یافته 
لوکس خود مشهور است. در این پروژه، علی رغم رویکرد رایج در این منطقه، شرکای AMX و LLC تصمیم گرفتند، به جای افزودن ساختمان بلندمرتبه دیگری 

به خط آسمان هونولولو، یک مجموعه کم ارتفاع لوکس، مشتمل بر 217  اقامتگاه خصوصی متنوع از متراژ 150 مترمربع تا 560 متر مربع ایجاد نمایند.
 Ala امکانات رفاهی توسعه یافته نظیر آسانسورهای اختصاصی جهت دسترسی مستقیم به مرکز خرید ،Ala Moana در چند قدمی پروژه پارک ساحلی

Moana وجود دارد. حتی این ملک شامل 300 قطعه هنری از کلکسیون خصوصی نیز می باشد. 

پروژه پارک Lane Ala Moana یک مجموعه سرسبز و آرام و منحصر به فرد بوده و از محصوالت Mapei در کل ملک هفت هکتاری آن استفاده شده 
است. 
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editorial

The first “Ceramics, what’s next?” series of webi-
nars organized by our magazine in collaboration 
with Tecnargilla’s digital platform TecnaNext came 
to a successful conclusion on 30 June.
Consisting of nine events spanning a period of sev-
en months, it featured talks given by 53 speakers. A 
total of 5,300 international professionals signed up 
for the livestreamed events while the recordings of 
the webinars have attracted more than 4,200 views 
on YouTube. Two of the most popular events were 
the webinars on green technologies and energy 
saving in ceramics, the abstracts of which are pub-
lished in this issue devoted entirely to sustainability 
and digitalization.
The importance of these issues for the ceramic 
sector and for industry as a whole is demonstrat-
ed by the central role played by ecological transi-
tion and digital transformation in the 750-billion-eu-
ro Next Generation EU fund. Italy in particular has 
chosen to allocate 31% of the 222 billion euros of 
the NRRP (National Recovery and Resilience Plan) 
to the green evolution,
including 3.6 billion euros to the development of 
hydrogen technologies, and 22% to digitalization.
Moreover, the EU has established a series of strin-
gent goals for combating climate change by 2030, 
including a 55% reduction in greenhouse gas emis-
sions compared to 1990, a 32% reduction in ener-
gy consumption and 32% use of renewable energy.

Polluting practices are becoming increasingly ex-
pensive.
The European ceramic producers are well aware of 
this and have seen the price of CO2 emission allow-
ances determined by the ETS shoot up from €15 to 
€55 per ton in the space of 10 months. This decision 
has gone down badly in the Sassuolo and Castellón 
ceramic districts, with the chairman of the Italian ce-
ramic producers’ association Giovanni Savorani de-
claring that it “undermines the competitiveness of a 
sector that for years has been devoting a large part 
of its investments to reducing energy consumption 
and environmental impact with concrete results.” 
Without question, plant innovations and optimiza-
tions have brought enormous benefits over the last 
30 years. As Claudio Ricci from Sacmi pointed out 
in his webinar (published on page 56), the produc-
tion of 1 square metre of 60x60 cm porcelain stone-
ware with a thickness of 10 mm and a weight of 23 
kg/sqm generated emissions of 10.8 kgCO2/sqm in 
1990, 7.1 kgCO2/sqm in 2015 and today as little as 
5.1 kgCO2/sqm.
The potential for further improvement is also en-
couraging, with a level of 3.8 kgCO2/sqm consid-
ered feasible by 2025 and less than 2 kgCO2/sqm by 
2030 thanks to ongoing studies into new solutions 
that use sustainable energy carriers such as green 
electricity and above all hydrogen. 
                                       ×

Ecological transition and 
digital transformation
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