
فنـــــاوری
اخـبــــــار
بازارهــــــا

    برترين توليـدکنندگان کاشـي در ايتاليا
    کاهش فروش ماشين آالت سراميک در جهان

20
19

ر 
مب

سا
 د

/ 1
39

8 
ی

 د
ر -

آذ
 / 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م /

 نه
ال

 س
 - 

Ye
ar

 0
9 

– 
N

o.
 4

0 
/ 

De
ce

m
be

r 
 2

01
9

ISSN 2423-6993

ان
وم

  ت
30

,00
0:

ت 
یم

 ق
 / 

13
98

ی  
 د

ل /
چه

ره 
ما

 ش
 / 

م 
 نه

ال
س

ـــرامیک ـــای سـ ـــده دنـیـ ـــی گزیـ ـــریه تخصص نش

ک
مي

را
سـ

ی 
نيا

 د
ده

زي
   گـ

جست وجو کنید:
Ceramic World Review Persian









3گزيده دنيای سراميک1398/40   

سال نهم
شماره چهل

دی 1398 / سپتامبر 2019

به نام یگانه خالق هستی

فهرست مطالب
 گزيده  دنيای  سراميک

مجيد محصصيانحمله چيـن به صنعت کاشي و سراميک ايـران!سـرمقاله7

اخبـار جهــان8

 Chiara Bruzzichelliبرترين توليدکنندگان کاشـي در ايتاليااقتصــاد18

Luca Baraldiکاهش فروش ماشين آالت سراميک در جهان36

گروه SCG Ceramic، يک مدل کسب و کار جديـد گفت وگـو28
براي بهبـود رقـابت

Luca Baraldi

توسـعه پايـدار براي I-Techفنــاوری34

Cédric Poillyاسـتفاده از تالک براي بهبـود توليد اسلب سـراميکي36

Vincenzo Torreاستفاده از نفليـن در توليـد لعاب هاي مـات42

Davide Trentiniآيـنـده اي مبتني بـر آب44

Intralogistics 4.0Roberto Pelliconi، ارزش افـزوده سراميک هاي مـدرن46

فنـاوري ديجيتال هيبريـدي براي تـزئين رقابتي تِر سـراميک50

Fulvio Masiniآماده سـازي خودکار لعاب با کنتـرل دانسيته و ويسکوزيته52

Norbert von Aufschnaiterتأثير فنـاوري ديجيتال بر بهينه سـازي انبار54

جديدترين فنــاوري ها58

پرداخت نهايی و نازک کاری لبه ها جهت ارتقـای فضاهای مسکونیپــروژه68





5گزيده دنيای سراميک1398/40   

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول
مجیـدمحصصیــان

ceo@cwr.ir

سردبیـر
مجیـدمحصصیــان

editor@cwr.ir

شورای سیاست گذاری
پائوالجاکومینی،مهردادراستگو

مدیر اجرایی
مریمحسینی
گروه ترجمه

ابوالفضلگروئی،پیوندشفتی

مدیر هنری
مریمحسینی

گرافیک
مهدیکامکار،لیلیمقدس

دفتر اداری و تحریریه - گروه آرتا
ایـران،تهـــران،بلـوارآفریقـــا،خیابـان

بـابکبهرامـی،پالک11،واحـد8
تلفن02188775803و02188773918

فکس02188194408
info@artatrading.ir

Ceramic World Review
مدیر عامـل
پائولوگامبولی

www.ceramicworldreview.it
www.ceramicworldweb.it

سردبیــر
پائوالجاکومینی

p.giacomini@tiledizioni.it
مترجم انگلیسی
John Freeman

ناظر چاپ
مهدیکامکار

چاپ و صحافی
چاپیزدا

اینترنت و شبکه های اجتماعی
هانیهمحمدی
info@cwr.ir

www.ceramicworldweb.ir:وبگاه
ttps://t.me/ceramicworldreview

ceramic_world_review

منتـشر شـده تحـت لیسـانس
TILE EDIZIONI S.r.lانتشارات

Baggiovara 41126،ایتالیـا،مدنــا
خیابانFossaBuracchioneشمـاره114

تلفـن39059512103+
فکس39059512157+

info@tiledizioni.it
www.tiledizioni.it

از دیگر انتشارات این مجموعه:

مطالبارسالیقابلبازگشتنمیباشد/نظرنویسندهلزومانظرگـــزيـده دنيـای سـراميـک نیست.
مجلهگـــزيـده دنيـای سـراميـک درویرایشوتصحیحمطالبرسیدهآزاداستوبرداشتواستفاده
ازمطالب،مقاالتوعکسهابهصورتمکتوبویادرفضایالکترونیکصرفابامجوزکتبیاز

گـــزيـده دنيـای سـراميـک مجازاست.

مجلهگـــزيـده دنيـای سـراميـک ،نشریهایمســتقلبودهوبههیچنهاد،مؤسسهیاشرکتیوابسته
نیست.

فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک

مدیر بازاریابی
منـاروزبهانی

mktg@cwr.ir
 CWRهمراه: 09363249893

50,000

BWR 
12,000

 15,000

CWR PERSIAN 
24,000

 +41%
11,700

+17%
 130,000 +76%

 18,000

+30%
CWW 

                                  : 007,606

فارسى

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

و اکنون فارسى





7گزيده دنيای سراميک1398/40   

سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

حمله چیـن به صنعت کاشی و سرامیک ایـران!

ایناتفاقحیرتآورکهباموافقتاداراتوزارتصمتجهتسرمایهگذاری
چینیهادرتولیدکاشیسرامیکباظرفیت34میلیونمترمربعدر
شهرکرمانشاهایرانهمراهبودهاست،بیشازپیشبیانگرنگاهغیر
کارشناسیوبدوندوراندیشیدرتصمیماتکالنوراهبردیصنعت

کشورمانمیباشد.
بگذاریداینموضوعبانگاهیبهاطالعاتکلیصنعتکاشیوسرامیک

درایرانوجهانباهمبررسیکنیم:
بنابرآمارموجودظرفیتتولیدکاشیسرامیککشورحدود700
میلیونمترمربعمیباشدکهآنهمباتوجهبهمجوزهایموردیدر
استانهایمختلفروبهافزایشاستوازاینظرفیتحدود40تا50
درصدآنبهدلیلشرایطبدبازاروسایرعللاقتصادیدیگربالاستفاده

میباشد.
ازحدود380میلیونمترمربعتولیدنزدیکبه40%آنوباهر
روشممکنوبانازلترینقیمت)نرخمیانگینکمتراز2/4دالر(
صادر است، یکدیگر با داخلی تولیدکنندگان رقابت از ناشی که
میشودومحصوالتمارابهارزانترینکاالیکاشیوسرامیکبین
تولیدکنندگانجهانبدلکردهاست.ازاینمقدارصادراتنزدیکبه70
%آنبهمقصدعراقمیباشدکهباتوجهبهافتبهوجودآمدهدربازار
پاکستان)باسهم20%درصادرات(درطیسالاخیر،اینمقدارقطعاتا

پایانسالافزایشچشمگیرخواهدداشت.
بهطورخالصهاصلیترینعاملبقاءبخشعمدهایاز120واحدصنعتی

کشوردرحالحاضرصادراتاستومهمترینبازارآنکشورعراق.
ازسویدیگرکشورچیندرسالگذشتهباحدود12%افتتولیدو
6%افتصادراتمواجهبودهوآمار3سالهگذشتهنشانمیدهدکه
اینکشورطیایندوره200میلیونمترمربعازبازارهایصادراتی
خودراازدستدادهاستوایندرحالیاستکهدرهمینسهسال
کشورهند150میلیونوایران50میلیونمترمربعصادراتساالنه

خودراافزایشدادهاست!
سیاستهایچینپسازشروعافتفروشوصادراتدرچندسال
اخیرحضوروسرمایهگذاریهوشمندانهدربازارهایباپتانسیلباال
بودهکهازآنبهطورعمدهمیتوانبهکشورنیجریهنامبردکهدرحال
حاضرچندینکارخانهفعالچینیبابیشاز100میلیونمترمربع
تولیدوفروشدرآناحداثوبهرهبرداریشدهاستوهمچناندرحال
افزایشمیباشدوهمچنیناقداممشابهدرکشورپاکستانبهلطف
سرمایهگذاریداخلیوخارجیطی5سالگذشتهتولیدخودرادو

برابرکردهاست.
حاالچینبایکنگاهسادهباآمارفوقدرصددجبرانصادراتخودبا
سرمایهگذاریدرکشوریباانرژیارزان،موادخامآمادهومشوقهای
سرمایهگذاریوصادراتیبسیارجذاببرآمدهاستوازهمهمهمتر
بازارهاییکهطیسالیانصدهاکارخانهایرانیباهزینههایهنگفت
و مطالبات دالر میلیون صدها و پرداختهاند و ساخته خودشان
حسابهایبازبامشتریانخوددارندبهراحتیدراختیارسرمایهگذاران
چینیقرارخواهدگرفتوبااستفادهازانواعمعافیتهایبیمهایو
مالیاتیو...بهراحتیپسازچندسالاینبازارباارزشسالیانهبیشاز

300میلیوندالرراتصاحبخواهندکرد.
بهنظرمیرسدکهمتولیانصنعتکشوربرایجذبسرمایهگذاریهای
بانگاهیسادهبهمنابعومصارفارزیصنعتسرامیک خارجی
تولیدیکاشیو کشورمیتوانستندمتوجهشوندکهمحصوالت
سرامیککشورکهبیشاز40%بهاءتمامشدهآنبهطورمستقیم
وغیرمستقیموابستهبهانرژیومشمولیارانهشدیددولتیاستدر
زمرهمنابعارزیکشوراستوآنچهمصارفارزیاینصنعتاستانواع
ماشینآالت،تجهیزات،لعابورنگ،گلولهورولرسرامیکی،قطعات
یدکیو...استکهبایستیباجهتدادنبهسرمایهگذاریتوسط
دولت،درداخلکشورتولیدگردد.                                                ×

درهفتههایاخیرباخبرشدیمآقایانیون وی ماوشیائویونگ سایاقدامبهتاسیسشرکتتولیدیکاشیوسرامیکتحتعنوانزاگرس 
ستون آسیابهشناسهملی14008796882درشهرکرمانشاهنمودهاند!
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اخبـار جهـان

تاریخ Big5در نمایشگاه چهلمین
4تا7آذرماه1398درکشورامارات
متحدهعربیوشهردبیبرگزارگردید
وشرکتروکاسرامآخرینطرحهای
مدرنبرگرفتهازتکنولوژیروزدنیا
رادرایننمایشگاهبهبازدیدکنندگان

بینالمللیعرضهنمود.
دبی ساختمان صنعت نمایشگاه
میشود، شناخته Big5 به که
این ساالنه نمایشگاه بزرگترین

صنعتدرخاورمیانهاست.
چهل جشن در Big5 نمایشگاه
معتبرترین میزبان خود، سالگی

فعال برندهای معروفترین و
که بوده ساختمان صنعت در
فناوری و محصوالت جدیدترین
از روز 4 بهمدت را عمرانیخود
25الی28نوامبر2019بهنمایش
گذاشتند.شرکتروکاسراممفتخر
استباارائهآخرینطرحهایمدرن،

تکنولوژیروزدنیاوبازخوردبسیار
حضور نمایشگاه این در خوب
بهمرساندهاست.باامیداینکهدر

بتوانیم نیز بعدی نمایشگاههای
داشته مستمر و قدرتمند حضور

باشیم.

حضور موفق شرکت روکا سـرام
در نمایشگاه BIG5 دبی

Supera® نخستین خط کامل
در ایـران

راکصنعت)Rock Sanat(،شرکت
SITI B&Tرابرایتولیداسلبهای

mmپرسالنیبزرگدرسایزهایتا
3200×1600انتخابکردهاست.

نخستینخط نصب با SITI B&T

کامل®Superaدرکارخانهتهران
راکصنعت)Rock Sanat(کهیک
تولیدکنندهمشهورسرامیکمحلی
است،بازارپانلواسلببزرگرادر

ایرانافتتاحکردهاست.
اینخطجدیدکهازماهاوتدرحال
کاراست،مدارایزیادینسبتبه
تغییراتدرمواداولیهدارد؛نتیجهای
به R&D پیچیده کار لطف به که
دستآمدکهتوسطتکنسینهای
bt-درطرحپایلوتدرSITI B&T

)Formigine(درفورمیجیِنهLAB

بهانجامرسید.

اینامرامکاناستفادهازمواداولیهبا
منبعمحلیرافراهممیآورد،عاملی
کهنهتنهاازلحاظاقتصادیبلکهدر
سطحصنعتینیزتأثیرزیادیدارد؛
زیراازهمانبدنههایمتداولبرای
سایزهای همانند اسلبها، تولید
میشود. استفاده کاشی استاندارد
وکوره Supera® پرسکارِی سامانه
3850mmباعرضورودی( XXL

وامکانپختهمزماندواسلبدر
کنارهم(،راکصنعتراقادرخواهند
سایز تا پرسالنی سطوح تا ساخت
که کند تولید 1600×3200 mm

بزرگترینسایزیاستکهتاکنوندر
ایرانساختهشدهاستودرعینحال
ازسامانهتغییرسریعسایزبرایتعویض
سریعبهسایز2400mm×1200نیز

بهرهبرداریمیکند.
ویژگیدیگریکه®Superaرایکی
ازپیشرفتهترینراهحلهایموجود
است صفر« »ضایعات میسازد،

)حداکثر1/5mmدرهرطرف(با
دودهممیلیمترتغییرضخامتدر
ضلعدرازاسلب.خطراکصنعت
زیست تأثیرات کاهش برای نیز
محیطیطراحیشدهاستومجهز
بهسامانهStart & Stopاستکه
یکواحدقدرتهیدرولیکینوآورانه
power-on-( نیاز درصورت توان
demand(استکهمصرفانرژیرا

تا30درصدکاهشمیدهد.

SITI B&T تجربه، این به توجه با
کمتِر تناژ مدلهای از گسترهای
®Superaرانیزتوسعهدادهاست؛

که است مدلی »Supera 18k«
متداولتر سایزهای تولید برای
باالی درعینحالحفظسطح و
بهرهوری)6قطعهدردقیقهدرسایز
mm1220×1200(وبامزیتفشار
قالب در نه و تسمه روی بر دادن

ساختهشدهاست.
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اخبـار جهـان

 GA2000 جدید لعابزِن ربات دو
کارخانه در Sacmi Gaiotto

Villeroy & Bochدرِمتالخجایگزین

حال در و شده قدیمی تجهیزات
خودکارسازی سطح و هستند کار
)اتوماسیون(،راندمانوکیفیتقطعه

لعابزدهشدهراارتقاءمیدهند.
طیف تولید برای خط دو این
گستردهایازسرویسهایبهداشتی
طراحیشدهاندومجهزبهسامانههای
کنترلجرمهستندکهمقدارلعاب

پاشیدهشدهرابهینهمیکنند.
همانند11راهحلSacmiکهقباًل
درِمتالخنصبشدند،ایندورباِت
آفالیِن برنامهنویسِی امکان جدید
دستورالعملهایلعابزنیراازطریق
کنترِلجویاستیکِیکاربرپسندو

تنظیمآنالینومستقیمپارامترفراهم
میکنند.

به سفارش آخرین این همچنین
مشتریاجازهمیدهدکهبهلطفیک
رابطکاربرِیارتباطیفرعی،دادههای
تولیدیسلولراازراهدورمدیریتکند
واینامکانرابرایرباتفراهممیآورد
سامانههای با مستقیم طور به تا

مشتریارتباطبرقرارنماید.
تحلیل و تجزیه امکان ویژگی، این
مداوموپایِشعملکردخطلعابرا

بهعنوانبخشیازحرکتبهسوی
فراهم Industry 4.0 معیارهای

میکند.

Villeroy & Boch ی
در بیشـتری   سـرمایه گذاری 
 Sacmi Gaiotto فنـاوری 

انجام می دهد

شرکت این راهاندازی از یکسال
میگذردودرنمایشگاهتکنارجیال
2018برایاولینبارخودرابهبازار

معرفینمود.
 INKوI-Glazeخطتولیدجدید
I-tech شرکت ساخت ،filler

بازار در چشمگیری موفقیتهای
مهمترین از یکی نمودند. کسب
به 2019 سال در که تأسیساتی
 Ceramicheپایانرسید،کارخانه

Reggio(و RotegliaدرMariner

شامل پروژه این است. )Emilia

اتوماتیک کاماًل سیستم ،I-Glaze

برایمعرفیموادافزودنیواصالح
است انگوبها و لعابها چگالی
G.O.D اکوسیستم از بخشی که
است )Glaze On Demand(و

کهتوسطI-Techثبتشدهاست.
پروژهG.O.Dکهبرایگروهمارینر
با و پیوسته بهم کاماًل شد، اجرا
از Prime( سیستمنظارتشرکت
ارتباط )SyStem سرامیک گروه
اتوماسیون از اطمینان با و دارد

کامل،اینفرایندتوسطواحدهای
I-Glaze)تخلیهآسیاب،پرکردن

مخزنذخیرهسازیومتعاقباانتقال
محصوالتدرصورتتقاضابه
میشود. انجام لعاب( خطوط
I-Nkfillerتعدادکارخانههای
نصبشدهتابهامروزدرسراسر
واحد 50 به اکنون جهان

رسیدهاست.
سیستم دو نصب بار، آخرین
نوآورانهبرایپرکردنمخازن
چاپگردیجیتالدرماهآگوست
Samca Floorدرکارخانههای

 Ceramica و جنوبی( )آفریقای
Fiorano ModeneseدرCOEM

انجامشد.

سفارشـات عمده ای از کمپانی 
I-Tech نهایـی شده است

ِچـرامیــــکا ُکنفینــدوستــــریا
)Confindustria Ceramica(بـه
همراهفدراسیوناروپاییبرایلوازم
سرامیکی تزئینی لوازم و سفره
شرکتهای نماینده که )FEPF(
از است، بخش این در ایتالیایی
2019/1198 نامه آیین تصویب
اتحادیهاروپاکهعوارضگمرکیضد
ظروف واردات بر قطعی دامپینگ
سرامیکیوپرسالنیازچینرابرای

میکند، تمدید بیشتر سال پنج
استقبالکردهاند.

که بررسی درخواست دنبال به
از پیش ماههای در FEPF توسط
انجامشد، انقضایعوارضگمرکی
کمیسیوناروپاتحقیقاتیانجامداد
از واضحی ریسک که کرد تأیید و
بازگشتدوبارهدامپینگوجوددارد
کهبانوساناتمداوموقابلمالحظه
بازارازسویشرکتهایچینیدر
اینبخشتشدیدمیگردد.مواضع
اینکمیسیونمتعاقباًتوسطکمیته
ضددامپینگمتشکلازنمایندگان
کشورهایعضودرجلسهایکهدر

تاریخ12ژوئنبرگزارگردیدواکثریت
زیادیبهتمدیدعوارضگمرکیرأی
دادند،تأییدشد.همچنینتحقیقات
عظیم اندازه و رشد کمیسیون،
ظرفیتتولیداستفادهنشدهچینرا
کهمعادلچندینبرابرکلمصرف
به نمود. تأیید است، اروپا اتحادیه
عالوه،اینواقعیتکهبیشتِربازارهای
صادراتیصنعتچینپیشازاین
اقداماتضددامپینگرابررویاین

دادهاند انجام واردات
آن انجام حال در یا
هستند،روندتوسعهای
رانشانمیدهدکهیک

ریسکجدیبرایهدایتکاالهای
چینیبهسمتبازاراروپاایجادخواهد
کرد.سهمبازاراتحادیهاروپاازواردات
چیندرحالحاضردربیشاز56
رسیدن از )پس است ثابت درصد
به67درصدپیشازاِعمالعوارض
گمرکیدرسال2012(،درحالیکه
صنعتاروپا-کهبیشاز26،000نفر
درآنمشغولبهکارهستند-درفقط

30درصدجاخوشکردهاست.

چینـی مظـروف: 
اتحادیه اروپا عوارض گمرکی بر 
واردات از چین را تمدید می کند
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اولین تولیدکننده پودر سدیم کو سیلیکات و روانساز PS234 در خاورمیانه
یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سدیم سیلیکات مایع در ایران

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

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

شر کت شیمیایى پارس سولفیت
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گـروه بهداشـتی چینـی بخـش
B&T White یعنـی SITI B&T

سـرویسجدیـد دو از تازگـی بـه
و AESTHETICA نامهـای بـه
بـرای )دسـتورالعملها ReCaP

 Recipes،فرآیندهـایریختهگـری
for Casting Processes(رونمایـی

کردکهبـرایتحقـقنیازبـازارچینی
بهداشـتیبهراهحلهایـیکهکیفیت
زیباییشناسـیراباالزامـاتتجاریو
تخصـصفنـیتولیـدسـازشدهند،

شـدند. طراحـی
حــل AESTHETICA هــدف
مشـکالتناشـیازاختالفـاتبالقـوه
بیـنخواسـتههایزیباییشـناختی

کارخانههـای نیازهـای و طراحـان
تولیدیاسـتکـهمجبورهسـتندتا
هزینههـایتولیـدوبهـرهورِیمؤثـر
قطعـاترادرنظـربگیرند.بـهعبارت
دیگـر،هـدفAestheticaاطمینان
ازامکانسـنجیواقعـیدرمقیـاس
صنعتـِییـکپـروژهطراحـیمعیـن
اسـت؛بهگونهایکـهتولیـدوکاهش
زمانارائـهبهبـازارراتضمیـننمایدو
درعینحالبودجـهتولیدرابـرآورده

سـازد.
ReCaPیـکسـرویسمبتنـیبـر

ImerysوB&T Whiteهمکاریبین
-یـکتأمینکننـدهپیشـرومـواد
معدنیبرایصنعتدرجهان-اسـت؛
مشـارکتبینظیریکههـدفازآن،
پشـتیبانیازتولیدکننـدگانچینـی
بهداشـتیدرطراحـیکارخانههـای
کارآئـی بهبـود و جدیـد تولیـدی

کارخانههـایموجـودبـدونهزینـه
میباشـد. اضافـی

ReCaP،بـرایکارخانههـایجدیـد
پژوهشـیانجـاممیدهـدتـابهترین
فرمـولبدنـهممکـنراازلحـاظفنی
واقتصـادیتعیینکنـدوفرآیندهای
ریختهگریرابااسـتفادهحداکثریاز

مـواداولیهمحلـیبهینـهنماید.
موجـود، کارخانههـای مـورد در
ReCaPفرموالسـیونموجـودرابـه

طوردقیـقتجزیـهوتحلیـلمیکند
تاراندمـاِنفرآیندهـایریختهگریرا

بـاحداقـلتأثیـربهبودبخشـد.
منظــور بــه ســرویس دو هــر
ترویـجهمـکاریبیـنبازیگـراندر
دنیـایچینیبهداشـتِیسـرامیکی
مـواد تأمینکننـدگان )طراحـان،
اولیه،تولیدکنندگانماشـینآالتو
مشـتریاننهایـی(طراحیشـدهاند

تـابتواننـدبـهصـورتمؤثرتـریبه
و بپردازنـد مختلـف موضوعـات
فرآیندهـارابهینـهنماینـدوازایـن
طریـقصرفهجویـیقابـلتوجهـی
ازلحـاظزمـانومنابـعرابـههمراه

آورنـد.

 : AESTHETICA و ReCap
B&T White دو سرویس جدید

برای دنیـای چینـی بهداشتی

همزمــان نمایشــگاه بزرگتریــن
محصــوالتوتکنولــوژیکاشــی
عنـــوان تحـــت ســــرامیک و
UNICERAMICSاز29فروردیـن

تااولاردیبهشـتماه1399درشهر
فوشـان-چیـنبرگـزارمیگـردد.
محصـوالت نمایشـگاه دومیـن
سـرامیک و کاشـی تکنولـوژی و
UNICERAM- 2020فوشـانچین
2020 سـال آپریـل 17 در ICS

میـالدیمصـادفبـا29فروردیـن
مـاهسـال1399شمسـیآغـازبـه

کارمینماید.
حضـور بـا کـه نمایشـگاه ایـن
سـال در بازدیدکننـدگان پرشـور
گذشـتهمواجـهشـدوبـابیـشاز
در مشـهور شـرکتکننده 300

بخـشمحصـوالتوبیـشاز200
شـرکتکنندهدربخـشتکنولـوژی
بـهنتایجبسـیارخوبـیدسـتیافته
کـهپیشبینیمیشـودبااسـتقبال
بینظیـریدرسـال2020مواجـه

شود.
برجسـته نـکات و ویژگیهـا از
نمایشـگاهمیتـوانبـهمـواردذیـل

اشارهنمود:
بــرای نمایشــگاهی برگــزاری •
تکنولـوژیومحصـوالتسـرامیکی

دریکزمانویکمحل؛
رتبــه باالتریــن و بزرگتریــن •

نمایشـگاهیاختصاصـیدرچیـن
بـافضـاینمایشـگاهی120.000
از بیـش پیشبینـی و مترمربـع
120.000بازدیدکننـدهحرفـهایو

B2B؛

بـا فوشـان شـهر در واقـع •
شـرکتکنندهوبازدیدکنندگانـیاز
چین،آسـیا،ایتالیا،اسـپانیاومحلی

جهـان؛ همگرایـی بـرای
•پوشـشکامـلشـرکتکنندهها
اززنجیرههـایباالدسـتیوپاییـن
دســتیصنعـتســرامیک،یـک

بازدیدوبرداشتجامع؛

•ایجـادیـکزیرسـاختحرفـهای
بینالمللــیدرتمامــیســـطوح
ارتباطــیونمایشـیوکنشـگری

جهتتوسعهتجارتموفقشما؛
•شـرکتدریککنفرانـسمناقصه
برتریـن، خریـدجهـتشناسـایی
بــاکیفیتتریــنورقابتیتریــن

تأمینکنندگان.

UNICERAMICS 2020 به
خوش آمدید!
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 Systemدراواخرماهسپتامبردر
Ceramics Open House

پرسSuperfastرونماییشدکه
قالب بدون پرس تنها و نخستین
برایصنعتکاشیسرامیکیاست.
یکنوآورِیفرآیندیبامزایاوسطوح
عملکردیکهسامانههایپرسکاری
متداولنمیتوانندبهسادگیباآن
مقایسهشوند.بهویژه،اینامکانرا
بهشرکتهایسرامیکیمیدهدکه
کلفرآیندتولیدراباانعطافپذیری

بینظیروضایعاتصفرانجامدهند.
Superfastباعملکردبدونقالبو

سامانهتسمهاِیمنحصربهفردخود
قادراستتاهمهسایزهایمتداول
cmرابراساسمدولهای80،60و
mm تا 3 از درضخامتهای 90
30تولیدکندوازطریقنرمافزار،
را ضخامت و سایز تغییر عملیات

بسیارسریعوسادهمیسازد.
و انعطافپذیری برسادگی، عالوه
سهولتاستفاده،مزیتمهمدیگِر
بازیابی فناوریجدید،سامانه این
ضایعاتسرامیکیاستکهازمرحله

پخت از پیش بُرش و پرسکاری
ناشیمیشوند.بهلطفیکفرآیند
پُر تکنیک اساس بر شکلدهی
کردنمضاعف،پسازانجامآسیاب
آمیختِن و پرس کنار در بیوقفه
استفاده برای که آن متعاقب
مجددآمادهمیشود،صددرصداز
ضایعاتمیتوانندبازیافتودوباره
واردچرخهتولیدشوند.درعملیات
بازیافتی مواد مضاعف، کردن پُر
سرامیکی کاشی بیس ایجاد برای
بهکارمیروندومادهاسپریدرایر
شدهخالصبرباالیاینالیهاِعمال

میشود.
ارزش و کارآمد بسیار فراینِد این
نرمافزار توسط آسانی به افزوده
مدیریتمیشودومنجربهضایعات
کمتِر مصرف نتیجه در و صفر
آزمونهای میشود. اولیه مواد
توسط که صنعتی و آزمایشگاهی
مستقل و معتبر تحقیقاتی مراکز
که دادهاند نشان شدند، انجام
فنِی و زیباییشناسی کیفیت
بانمونههاییکه کاشیهاینهایی
فقطبااستفادهازپودراسپریدرایر
شدهخالصتولیدمیشوند،یکسان

هستند.

دادِن توسعه فلسفه با همگام
 System پیشرفته فناوریهای
طور به تولیِد برای Ceramics

تنها Superfast پایدار، فزاینده
بخشیازیکفرآیندتولیددایرهای
با )circular production(
بلکه نیست، پایینتر هزینههای
درصد تا70 انرژی امکانمصرف
را متداول دستگاههای از کمتر

فراهممیکند.
پرس که این گرفتن نظر در با
تولید به میتواند Superfast

کاشی مترمربع 20،000 روزانه
دستیابدواینظرفیتیاستکه
نیازبهاستفادهازدوپرسمتداول
خواهدداشت،اینفرآیندبهخاطر
سرآمد نیز خود باالی بهرهوری
با کار امکان دیگر، مزیت است.

شده درایر اسپری پودر نوع هر
مونوپروزا، پرسالنی، )اِستونِور
خشک( گرانول یا قرمز بدنه
Superfast که حالی در است.
صنعتی پایدار توسعه ترویج برای
هزینهها کاهش بر ویژه تمرکز با
اولیه مواد از استفاده کاهش و
طراحیشدهاست،درهمانحال
یک از بخشی جدید فناوری این
بر که است نوآورانه تولید مفهوم
رویشخصیسازیوتولیددرست
متمرکز )just-in-time( وقت سِر
است.اینمزایاپیشازایننیز،هم
درسطحبینالمللیوهمدرایتالیا،
جاییکهنصبهایمهمیازاوایل
برنامهریزی بعد به 2020 سال
شدهاست،موردتوجهجدیقرار

گرفتهاند.

پـرس کاری بدون قالـب برای
سایزهای متداول کاشی

Duravitکهیکبازیگرجهانیدر

کیفیت با بهداشتی چینی بخش
هدف با است، طراحی باالی
کل خودکارسازِی به دستیابی
فرایندتولیدازجابجاییتالعابزنی،
ادامه چین در سرمایهگذاری به
Sacmi- جدید LGV دو میدهد.
Nuova Simaکهدرحالحاضردر

کارخانهفوقمدرندرچونگکینگ

)Chongqing(درحالکارهستند،
قباًلتوسط یازدهدستگاهیکه به
Sacmiتدارکدیدهشدند،ملحق

عملیات همـه بـرای و میشــوند
جابجاییوانبارشقطعهوبارگیری
وتخلیهخودکاِرسلولهایلعابزنی
بهکارمیروند.ایندووسیلهنقلیه
جدیدبخشیازیکبرنامهتوسعه
تولیدگستردهترهستندکهشامل
نصبیکسلوللعابزنیرباتیشده
جدیدSacmiنیزمیشود.کارخانه
2017 سال در که چونگکینگ
و مهمترین از یکی شـد، افتتـاح

نوآورانهترینتأسیساتدراینکشور
ودرواقعدرهرکجادرکلمنطقه
است.فرایندتولیدچینیبهداشتی
مطابقچهارچوبIndustry 4.0از

جملهمدیریتهوشمندانهروندهای
تولید،ادارهمیشود.

بــه  Duravit China
سرمایه گذاری در خودکارسازی 

Sacmi ادامـه می دهـد
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قالبهایکاربرایقطعاتسرامیکی
)insert( فروروندههای به پیچیده
قابلجداشدننیازدارندکههدف
آنهاآسانترکردِنجداسازِیقالب
وجلوگیریازصدمهدیدنقطعات

خامتازهاست.
آهنرباهایدائمیبراینگهداشتن
فروروندههادرطیمدتریختهگری
قالب در هم که میشوند استفاده
ریختهگریدوغابیوهمدرفرورونده
میشوند. گذاشته کار مربوطه
4Mیکطیفجدیدنامتجاریاز

آهنرباهایدائمیراارائهمیدهدکه
مخصوصاًبرایقالبسازیسرامیکی
طراحیشدهاست:ساختمحکم،
گردیامستطیل،بانیروهایکشش
تا15kg،روکششدهیاساختهشده

ازنئودیمیوموغیره.
همچنیـنبرنامهفـروش4Mشـامل
صابـونعامـلرهایـشرزیـن/گـچ،
قطعـه پرداختکننـده اسـفنجهای
بـرای حبــاب بـدون مـواد خـام،
رزینهـــای گچـــی، قالبهــای
قالبسـازیمحفظـهایوانواعبسـیار
متنوعیازابزارهاودسـتگاههایبرای

قالبسازیچینیبهداشتیاست.
4Mموادوتجهیزاتالزمبرایتولید

قالبهایاصلی/بلوکی،قالبهای
ریختهگری قالبهای و محفظهای
دوغابیراتولیدوتوزیعمیکندوبه
تولیدکنندگانسرامیکهایظریف
)سفیدآالت(موادمصرفیباکیفیت
رقابتی بسیار هزینههای با را باال
محصوالت همه مینماید. عرضه
4M توسط شده دیده تدارک
تضمینشدهاندوکاماًلقابلردیابی

هستند.

آهن رباهای 4M برای قالب سازی 
چینی بهداشتی و سرامیک ها

پسازکسبCeramica Cieloدر
سالMittel S.p.A،2017درحال
طراحی بخش در خود رشد ادامه
حماماست.درتاریخ28ژوئن،گروه
میالن در مستقر سرمایهگذاری
در سهام اکثریت خرید به اقدام
 Foto da cercare x cww da web

Galassia،DisegnoCeramica،
Cielo Galassia Groupوسهام

Disegno Ceramica80درصدی
نمود،هردوشرکتباسابقهطوالنی
Civi-دربخشچینیبهداشتیگروه
ta Castellanaو)Viterbo(فعالیت

از که سرمایهگذاری، این کردهاند.
Mittel Designطریقزیرساخت
انجامشده،بالغبر11.4میلیونیورو

بودهاست.
توسط همچنان شرکت دو هر

سهامداران و فعلی عامل مدیران
% 10 که   Dimitri Mei اقلیت
و Galassia در را خود سهام از
MACRO Carabelliکهخود%20

سهامDisegno Ceramicaرانیز
داراست.

Ceramica Cieloبهعنوانمرکز

از بیش با را تعالیبخش،گروهی
350کارمندایجادکردهاستودر
کلگردشمالیبیشاز65میلیون
یورو،EBITDAحدود13میلیون
یورووسهمصادراتی40درصدرا
رقمزدهومدامدرحالگسترش
است،اینسهشرکتازنظرموقعیت

رقابتیخودکاماًلمکملهستند.
سرامیکاسیلوتحترهبریآلیسیو
کوراموسی)سهامدارومدیرعامل(،
کرده ثبت را باالیی رشد نرخهای
سطح در خود برند با و است

بینالمللیبهعنوانیکیازمهرههای
فعالیت  حمام بخش در برجسته

میکند.
پسازکسبMittel S.p.A،گردش
مالیآناز19میلیونیورودرسال
2016به28میلیونیورودرسال
2018افزایشیافت،روندرشددو
رقمینیزدرچندماهاولسال2019
نیزادامهداشتهاست.Galassiaکه

)و Corchiano در سال1980 در
سال در شد، تأسیس )Viterbo

2018درآمدیمعادل25میلیون
یوروراازآنخودنمودکهازاین
میزان40درصدازصادراتحاصل

میشد.
Disegno Ceramicaکهدرسال

)Viterbo(و Gallese در 1993
تأسیسشد،تولیدکنندهزیردوشی
و آشپزخانه در بهداشتی چینی و

حماماستودرسال2018گردش
مالی12میلیونیورورامنتشرکرد
کهبیشازنیمیازآنازصادرات

حاصلشدهاست.
کمیته رئیس کوالچیکو، مارکو
اجراییMittel S.p.A،اظهارداشت:
ارتقاء ضمن کار، و کسب »این
همافزایی خصوصی، شرکتهای
و تجارت درصنعت، توجهی قابل
با بههمراهخواهدداشت. سازمان
گروه این یافتن، بیشتری وسعت
برایرفعچالشهایبازارجهانیبه
طورفزایندهایرقابتیبهترخواهد
همچنین Mittel S.p.A داشت.
به دارد قصد که است کرده اعالم
ایجاد برنامههای از بخشی عنوان
ایتالیایی، طراحی در تعالی مرکز
در را بیشتری سرمایهگذاریهای

آیندهانجامدهد.

در بخـش چینـی بهداشـتی،  
بـه  موفـق   Mittel گـروه 
تصاحـب گـروه Galassia و

Ceramica شد



17گزيده دنيای سراميک1398/40   



گزيده دنيای سراميک1398/40    18

The top Italian tile producers

برترین تولیـدکنندگان کاشـی در ایتالیا

The growing competition from other ceramic producer countries and the increasingly widespread use of alternative materi-
als such as vinyl are the main causes of the slowdown experienced in 2018 by the Italian ceramic tile industry, which saw its 
revenues drop to 5.4 billion euros, down 3% on 2017. 
This slowdown follows five years of uninterrupted growth and with very few exceptions is reflected throughout the results 
posted by the top groups and companies in the sector.
These figures were published in the exclusive annual study conducted by the magazine Tile Italia (“Italian ceramic tile com-
panies, revenues 2018”, Tile Italia 3/2019). This league table of excellence is summarised below, although readers should 
note that the figures for Marazzi Group (one of the top Italian groups) and Emilgroup are not present in the rankings as they 
are included in the overall financial results of Mohawk Industries.

Chiara Bruzzichelli - c.bruzzichelli@tiledizioni.it

افزایشرقابتدرمیانتولیدکنندگانوتوسعهبهکارگیریوینیلبهعنوان
مادهجایگزیندالیلعمدهکاهشرشدگردشمالیدرصنعتتولیدکاشیدر
سال2018بودکهخودباعثکاهش3درصدیگردشمالیاینصنعتدر

سال2018شد.)5.4میلیاردیورو(
اینکاهشسرعترشدبهدنبال5سالرشدبیوقفهاتفاقافتادکهبهغیراز

تعداداندکیازتولیدکنندگان،مابقیآنرابخوبیدرکنمودند.
اطالعاتوآمارمربوطهدرنشریهتایلایتالیاتحتعنوان»گردشمالیصنعت
کاشیسرامیکایتالیادرسال2018«منتشرگردید.جداولزیرگویایآمار
مذکورهستند،الزمبهذکراستمخاطبینمحترمتوجهنمایندکهگروه
ماراتزی)یکیازبرترینهایصنعتسرامیکایتالیا(وگروهامیلدررتبهبندی
Mohawkپیشرووجودندارند،چراکهدوگروهمذکوردرنتایجتحتعنوان

Industriesآوردهشدهاند.

رتبهبندیگروههایبرترایتالیابادرآمدباالی200میلیونیوروبدونتغییر
باقیماندهاست.بااینکهگروهConcordeاطالعاتعملیاتیخودرامنتشر
نمیکند،اماهمچنانبههمراهبسیاریازشرکتهاوبرندهایزیرمجموعهآن

درایتالیا،فرانسهوروسیهکاماًلدرصدرجدولردهبندیقراردارد.
گروهIrisCeramicaبابازگشتبهباالترازسطحخوددرسال2015پساز
عملکردیتوأمبارکورددربازه2016و2017،بادرآمدتلفیقی485میلیون
یورودررتبهدومقرارگرفت4.7درصدپایینترازسال2017(.مقامبعدی
راگروهFinfloorبادرآمدتلفیقی410میلیونیورو)3.5درصدکاهشبه
نسبتسال2017(ازآنخودنمود،گروهپاناریابا371میلیونیورو)3.5-%(
وکاسالگراندهپادانابا263.8میلیونیورو)0.5-%(درمقامهایبعدیقرار

گرفتند.

درآخرگروهCoopقراردارد.Ceramica d’Imolaبا1.9%سقوطدرگردش
عملیات کلیه Ceramica d’Imola  یورورسید. میلیون به222.5 مالی

تولیدیخودرادرایتالیاانجاممیدهد.
بخشمتوسط،متشکلازشرکتهاییاستکهکهگسترهگردشمالیآنها
بین100تا200میلیونیورودرسالمیباشد.گروهItalcerباگردشمالی
198.9میلیونیوروپسازتصاحبRondineباگردشمالی110.2میلیون
یورودرسال2017درصدراینردهبندیدرسال2018قرارگرفت.این
گروهتازهتأسیسکهتوسطگرازیانووردیهدایتمیشود،پلههایترقیرا
بهسرعتطینمودهوبهزودیبههدفتعیینشدهخودکه300میلیون
یورواستخواهدرسید.گروهDel Concaباافت6.7درصدیدرآمدشبه
157.2میلیونیورورسیدوبهدنبالآنگردشمالیگروهRicchettiبا6.5
%انقباضبه151.6میلیونیورورسید.دررتبهبعدیگروهGresmaltاست،
کهگردشمالیاشپسازرشددورقمیدرسال2017با0.5%افزایشبه
132.8میلیونیورورسید.گروهABKنیزعملکردخوبیداشتهاستوسطح
درآمدهایتلفیقیسال2017رابهمیزان110میلیونیوروحفظکردهاست.
گردشمالیگروهLaminamبه110میلیونیورورسیدوباردیگرباالترین
رکوردرشددرکلگروهراازآنخودنمود:29.4+%پساز25+%افزایشدر

سال2017و36+%درسال2016.
آخرینجایگاهدرگروهدومازآنگروهرومانیRomani،باگردشمالی105
میلیونیورو)1.3+%(است.درمیانشرکتهاییباگردشمالیکمتراز100
میلیونیورونامCeramico Piemmeبهچشممیخورد،اینشرکتبا
گردشمالی98.1میلیونیورو،درمقایسهباسالگذشته،5.7%کاهشرشد
راتجربهنمود.بهدنبالآنگروهFincibecو)81.2میلیونیورو،1.5-%(و
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واحدهای تولیدی در 
نام تجاری / شرکت هاخارج از کشور

1Concorde Groupنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Novoceram (France), 
Italon (Russia), 
Landmark (USA)

Atlas Concorde, Keope, 
Supergres, Mirage, 
Caesar, Fap, Minerva, 
Marca Corona, Refin

2Iris Ceramica Group485.0-17.81.50023.584%
Stonepeak (USA), 
Porcelaingres 
(Germany)

Fiandre Architectural 
Surfaces, Iris, FMG, 
Sapienstone, Ariostea, 
Eiffelgres, Granitech, 
Technoriunite, Matimex, 
Arcarel, Tecnomix, La 
Ceramica

3Finfloor Group410.0-3.51.40927.085%Florim USA

Florim (Floor Gres, Rex, 
Cedit, Cerim, Casa dolce 
Casa, 
FLORIM stone)

4Panariagroup371.0-3.51.74123.080%

Panariagroup USA 
(Lea North America, 
Florida Tiles); 
Gres Panaria Portugal 
(Margres, Love 
Ceramic Tiles)

Panaria, Lea, Cotto 
D’Este, Blustyle

5Casalgrande Padana263.8-0.51.04422.580%Casalgrande Padana, Nuova Riwal (Alfa Lux, Saime)

6Coop. Ceramica Imola 
Group222.5-9.11.19917.774%Imola, La Faenza, Leonardo 

7Italcer Group198.9+144.952511.3نامشخص
La Fabbrica, AVA, Elios, Ceramica Rondine, 
Devon&Devon

8Del Conca Group157.2-6.762912.483%Del Conca USA
Del Conca, Faetano, 
Pastorelli

9Ricchetti Group151.6-6.51.05911.6
%84)فروش(

Cinca (Portugal), 
Klingenberg 
Dekoramik (Germany) 

Ricchetti, Cisa, Cerdisa, 
Höganäs (Sweden), 
Pukkila (Finland)

10Ceramiche Gresmalt 
Group132.8+0.537412.780%

Gresmalt, Abitare la Ceramica, Sintesi, Frassinoro, 
Materiadesign

11ABK Group110.0-3115.970%Abk, Flaviker, Ariana, Casa Tua, Hardkoll

12Laminam110.029.4500نامشخصنامشخصLaminamRUS (Russia)Laminam
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نام تجاری / شرکت ها

13Romani Group105.1+1.34257.862%Serenissima, Cir, Cercom, Cerasarda, Exe, Isla Tiles

14Industrie Ceramiche 
Piemme98.1-5.73696.887%Ceramiche Piemme, Valentino

15Fincibec Group81.2-0.13806.265%Fincibec, Monocibec, Naxos, Century

16Italgraniti Group80.4-1.52404.580%Italgraniti, Impronta, Mega

17Gold Art Ceramica 76.4+8.12818.353%Energieker

18Coem73.1-2.92796.272%Coem, Fioranese

19Ceramiche Ascot67.8-3.52886.760%Ascot, Dom

20Polis Manifatture 
Ceramiche61.5+1.52784.540%Polis

21Novabell Ceramiche 
Italiane52.0+2.01824.187%Novabell, Abita

22Tuscania - CMC44.7-2.02605.050%Tuscania, Il Cavallino Ceramiche Artistiche

23Saxa Gres Group35.04803.090نامشخص%Saxa Gres, Grestone, Tagina

24Ceramica Fondovalle31.1-5.21131.470%Fondovalle, My Top

25Sichenia Ceramiche 
Group29.0-21.81883.075%Sichenia, Phorma

26Altaeco27.9+0.42861.551%Appiani, Bardelli, Vogue

سایر شرکت هایی که دارای گردش مالی بین 30 تا 70 میلیون یورو هستند، که اطالعات مربوط به سال 2018 آن ها در دسترس نیست:
Gambini Group, Opera Group, Ceramiche CCV Castelvetro, Ceramiche Sant’Agostino, Granitoforte, Cerindustries, Savoia Italia

Italgranitiو)80.4میلیونیورو،1.5-%(بهترتیبدرمقامهایبعدیقرار

گرفتند.عملکردبرترراGold ArtCeramica-EnergieKerبا8.1%رشداز
آنخودنمود و)76.4میلیونیورو(،همچنین1.5%درصدرشدبرایششمین

Novabellباگردشمالی61.5میلیونیورووPolisسالمتمادیدرگروه
نیزبا2%افزایشازجملهگروههاییهستندکهدراینرشدنقشبهسزایی
×      داشتند.

اقـتـصـــاد

www.mahandvibre.com

VLB
الک دوغاب

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

مهنــد ویبــره تولیــد کننــده انــواع الــک ویبره های 
یــک طبقــه و چنــد طبقــه مناســب الک کــردن لعاب 

،دوغــاب ، ســرامیک، خــاک و مــواد معدنی و... 

Tehran office:                        Mashhad office:  
Tel:  (+98) 21 2842 32 25       Tel:  (+98) 51 3245 32 25         
Fax:  (+98) 21 2842 36 56           mahand.vibre@gmail.com                                                   

Yazd office:
Tel: (+98) 35 3526 45 40
Cell: (+98) 913 246 9432
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Fall in ceramic machinery sales

کاهش فروش ماشین آالت سرامیک در جهان 

اقـتـصـــاد

After five years of growth culminating in the record performance of 2017, the Italian ceramic machinery industry experienced 
a contraction in 2018. While remaining above the 2 billion euro mark, revenue dropped by 3.5% to 2.158 billion euros. Sales 
of plant and machinery to the domestic Italian market saw only a relatively small decline (-1.3%) and remained at very high 
levels (573 mil-lion euros compared to the 580 million euros of 2017). Exports suffered a bigger fall, dropping from 1.656 to 
1.585 billion euros (-4.3%).
The number of companies decreased slightly (143 compared to 148 in 2017), while the number of employees fell by 5.1% to 
6,905.

Luca Baraldi - Acimac Research Dept. (studi@acimac.it - www.mec-studies.com)

بهدنبال5سالرشدمداوم،درسال2017اما،صنعتماشینآالتسرامیک
ایتالیادرسال2018انقباضیبیسابقهراتجربهکرد.درحالیکهمیزانفروش
رقمیباالتراز2میلیاردیوروباقیماندهبود،درآمد3.5درصدکاهشیافتو
به2.158میلیاردیورورسید.فروشکارخانجاتوماشینآالتدربازارداخلی
ایتالیاتنهاکاهشنسبتاًکمی)1.3-%(رانشاندادودرسطوحبسیارباال
)573میلیونیورودرمقایسهبا580میلیونیورو2017(باقیماند.صادرات
باسقوطبیشتر،از1.656به1.585میلیاردیورو)4.3-%(رسید.تعداد
شرکتهااندکیکاهشیافت)143درمقایسهبا148درسال2017(،وتعداد

کارمنداننیز5.1درصدکاهشیافتوبه6905رسید.
پائولوساسیمدیریتآچیماک،باارائهنتایجبیستوهفتمینبررسیملی
آماریکهتوسطگروهتحقیقاتAcimacانجامشدهاست،خاطرنشانکرد:
از اقتصادیبسیاری »ازنیمهدومسال2018شاهدکاهشسرعترشد
کشورهابودیمکهبارکودگستردهدرساختوساز،بخشیکهبهشدتبه
صنعتکاشیگرهخوردهاست،همراهشد.عالوهبراین،در5سالگذشته

مشتریانماسرمایهگذاریهایقابلتوجهیدرنوسازیکارخانههایتولیدی
داشته پی در را سرمایه افت میرود انتظار بنابراین دادهاند، انجام خود
باشد.باتوجهبهادامهمشکالتموجوددرتعدادیازبازارهایاستراتژیک،
پیشبینیهایمربوطبهسالجاریبسیارمحتاطانهاست.درهرصورت،

انتظارمیروددرآمدمطابقدوسالگذشتهباالی2میلیاردیوروباقیبماند.

صادرات
درسال2018،صنعتماشینآالتسرامیکایتالیاحضوربینالمللیقدرتمند
خودراباسهامصادراتیکهبهطورمساویدربازارهایاصلیپخشمیشود،
حفظکرد.صادراتبهمناطقمختلفجهانیمنعکسکنندهتواناییشرکتها
برایبهرهبرداریازفرصتهایتوسعهدرهرنقطهازجهانمیباشد.بهترین
عملکردصادراتیدرسالگذشتهازآنبازارهاییبودکهدرگذشتهکمترین
پویاییرادارابودهاند:اروپایشرقیبا77%افزایشبه238.4میلیونیوروو
اکنوندومینبازاربزرگپسازاتحادیهاروپااست.آفریقاکهبه186میلیون

 2012
 %

تغییرات 
12/11

2013
 %

تغییرات 
13/12

2014
 %

تغییرات 
14/13

2015
 %

تغییرات 
15/14

2016
 %

تغییرات 
16/15

2017
 %

تغییرات 
17/16

% تغییرات 2018
18/17

3.5-10.32.158.1+2.32.237.1+8.02.027.7+7.01.982.8+2.61.836.2+4.11.715.6-1.672.7مجموع گردش مالی

از

1.3-20.6573.1+4.5580.6+4.3481.3+28.1460.8+9.6441.7-8.0344.7+381.4ایتالیا

22.820.124.123.223.726.026.6ارزش )%(

4.3-7.11.585.0+1.61.656.5+9.11.556.4+1.71.522.0+6.21.394.6+7.21.370.9-1.291.3صادرات

77.279.975.976.876.374.073.4ارزش )%(

.Acimac مقادیر بر حسب میلیون یورو            /            منبع: دپارتمان تحقیقات

جدول 1: گردش مالی صنعت ماشین آالت سرامیک ایتالیا



23گزيده دنيای سراميک1398/40   



گزيده دنيای سراميک1398/40    24

اقـتـصـــاد

یورو)10+%(ومنطقهچین-تایوان،جاییکهفروشبرایدومینسالرشد
داشتهوبه129.7میلیونیورو)25+%(رسیدهاست.ایندرتضادباکندی
شدیددربازارهایدیگراست:15-%دراتحادیهاروپا،13.5-%درآسیای
جنوبشرقی،23-%درخاورمیانه،آمریکایشمالیواقیانوسیهو17-%در

آمریکایجنوبی.

بخش مشتریان 
ایتالیامبتنیبربخشمشتری،در گردشمالیصنعتکاشیوسرامیک
بزرگترینبخشماشینآالتکاشیدرسال87،2018%ازکلدرآمدهای
اینبخش)1.867میلیاردیوروبودکهنسبتبهسال3.1،2017%کاهش
نیز بهداشتی ماشینآالت فروش داد. اختصاص خود به را داشتهاست(
کاهشیافتهواز115.5به106.7میلیونیورو)7.6-%(کاهشیافتهاست
کهازاینمیزان98میلیوندالرازصادرات)5.4+%(و9میلیونیورودربازار

داخلیایتالیا)60-%(حاصلشدهاست.
روندمنفیدربخشماشینآالتآجروبامباکاهشفروش
از125به90.5میلیونیورو)27.6-%(ادامهیافتو80
میلیونیوروازصادرات)29-%(و11میلیونیوروازفروش
داخلی)13-%(راازآنخودنمود.درسال2018عملکرد
خوبیدرحوزهماشینآالتنسوز)55میلیونیورو،37+
%(،ماشینآالتچینیمظروف)30میلیونیورو،37+%(و
سرامیکهایفنی)9میلیونیورو،17+%(مشاهدهشدکه

فقطبهرشددربازارهایصادراتینسبتدادهمیشود.

صنعت ماشین آالت کاشی در سال 2018
که نیست لطف از خالی حوزه، این اهمیت به توجه با
نگاهی 2018 سال در کاشی ماشینآالت بخش به

دقیقتربیندازیم.افت3.1درصدیدرسال2018،درآمداینبخشرابه
1.867میلیاردیورورساند.رکوداقتصادیباتوجهبهکاهشسرعتچرخه
سرمایهگذاریبرایبهسازیکارخانجاتکهموجبرشدبرخیازمهمترین
بازارهادرسالهایاخیرشدهبود،کاماًلقابلپیشبینیبود:اولینومهمترین
کشورکهازسال2016باانگیزههایمالیاتی،چارچوبصنعت4.0رابهکار

گرفت،ایتالیاوپسازآناسپانیاوایاالتمتحدهبودند.
باکمالتعجبشاهدافزایشتقاضابرایماشینآالتجدیددربازارایتالیا
بودیمکه،با1.8%رشد،به542میلیونیوروافزایشیافت،کهپنجمین
افزایشمتوالیورکوردجدیددرهمهزمانهابود.اینبدانمعنیاستکه
اینکاهشفقطمربوطبهصادراتبودهکهبه1.325میلیاردیورو)5-%(
کاهشیافتهاست.فروشویژهدراتحادیهاروپا)303میلیونیورو،19-%(،
آسیایجنوبشرقی)201میلیونیورو،16.5-%(،خاورمیانه)151میلیون
یورو،24-%(،آمریکایجنوبی)109.6میلیونیورو،16-%(وآمریکایشمالی
)98.5میلیونیورو،21.6-%(بهشدتکاهشیافت.برایجبرانسقوط

% از کل 201620172018    2015
% تغییرات 18/17صادرات 2018

14.9-277.3342.0431.5367.123.2اتحادیه اروپا

اروپای شرقی 
77.0+152.9158.9134.7238.415.0)به جز کشورهای عضو اتحادیه(

13.5-277.9238.2273.3236.314.9آسیا )به جز چین(

9.9+203.8148.6169.1185.911.7آفریقا

23.0-186.6233.5230.9177.711.2خاورمیانه

17.3-185.9158.7168.6139.48.8آمریکای جنوبی

25.0+75.590.8103.8129.78.2چین - تایوان

23.7-160.9174.5141.1107.76.8آمریکای شمالی

22.2-1.21.23.62.80.2اقیانوسیه

4.3-1.522.01.546.41.656.51.585.2100.0مجموع

مقادیر بر حسب میلیون یورو 
Acimac منبع: دپارتمان تحقیقات 

جدول 2: گردش مالی حاصل از صادرات بر مبنای منطقه جغرافیایی

جدول 3: تفکیک گردش مالی بر مبنای مشتری

فروش 
ایتالیا

% تغییرات 
% تغییرات صادرات18/17

18/17
مجموع 

گردش مالی
% تغییرات 

18/17

3.1-5.01.867.0-542.11.81.324.9کاشی 

7.6-60.497.65.4106.7-9.1چینی بهداشتی

27.6-29.290.5-13.079.8-10.8آجر

7.949.046.455.137.3-6.1آجر نسوز

51.729.444.130.137.4-0.7چینی مظروف

3.64.448.38.717.2-4.3فناوری سرامیک

3.5-4.32.158.1-1.31.585.1-573.1مجموع

  مقادیر بر حسب میلیون یورو
Acimac منبع: دپارتمان تحقیقات
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نمودار 1: گردش مالی حاصل از صادرات بر مبنای منطقه جغرافیایی در سال 2018
ماشینآالت تولیدکنندگان پیمانکاری، بازارهای در
ایتالیاییتوانستندازبهبوددراروپایمرکزیوشرقی
استفادهکنند،جاییکهتقاضابرایماشینآالتکاشی
)بهخصوصدرروسیهواوکراین(با83درصدافزایش
بهتقریبا200میلیونیوروفروشراباالبرد.بههمین
ترتیب،آفریقاشاهدرشدشدید)22%تا157میلیون
یورو(بودکهبیشتربهدلیلسرمایهگذاریدرالجزایربه
وقوعپیوست.قابلتوجهاستکهفروشکارخانجات
ایتالیاییدرچیننیزبرایدومینسالپیاپیافزایش

یافتهاست)106میلیونیورو،19+%(.

عملکرد ماشین آالت کاشی به صورت مجزا
درحوزهبخشماشینآالتکاشی،بخشهایمجزا

ازماشینآالتساختخطوطتولیدعملکردنسبتاًناهمگنرادرسال2018
مشاهدهکردند.بیشترینسهمدردرآمددراینبخشازطریقماشینآالت
شکلدهیحاصلشد.فروشآنهااز406به264میلیونیورو)35-%(به
شدتکاهشیافت.خطوطپختبا254میلیونیورو)27+%(وتجهیزات
آمادهسازیمواداولیه)251میلیونیورو،23+%(نیزدرجایگاههایبعدی

قرارگرفتند.
بهدنبالافزایشقابلتوجهفروشماشینآالتدرجهبندیوبستهبندیدر
سالهایاخیر،امسالامامیزانفروشبه248میلیونیورورسیدو%3.6
فروش در متضاد روند توجه، قابل جنبههای از دیگر یکی یافت. کاهش
ماشینآالتلعابزنیوچاپدیجیتالاست.درحالیکهتقاضابرایخطوط
لعابزنیوچاپدیجیتالمعمولیدرسال2018)با15.7%به141میلیون

یورو(افزایشیافت،فروشماشینآالتچاپدیجیتالبا15.5%به156
میلیونیوروکاهشیافت.درزمینهاتوماسیونخطپایاننیزتفاوتقابل
توجهیدرعملکردبینسیستمهایذخیرهسازیوحملونقل)3-%تا
169میلیونیورو(ومرتبسازی،بستهبندیوخطوطپالت)12.2%تا141
میلیونیورو(وجوددارد.سرانجام،فروشسیستمهایخشککندرطول
سال2017)80میلیونیورو(پایدارماند.فروشدستگاههایانفرادینیزبا
توجهبهبازارهامتفاوتاست.دربازارایتالیا،بیشترینسهمازدرآمدحاصل
ازفروشماشینآالتپایانخط)20%ازفروش(بود،درحالیکهدرخارجاز
ایتالیابزرگترینماشینهایفروشپرسوکورهبودند،هردوباسهمبیشاز

16%ازدرآمدصادراتی.
×

% تغییرات 18/17% از کل)€(2018%  از کل)€(2017

%23.1%251.408.34713.5%204.171.53710.6آماده سازی مواد اولیه

%35.0-%264.389.71114.2%406.501.98621.1شکل دهی

%2.8-%84.406.4624.5%86.821.7754.5قالب

%0.8%80.792.9194.3%80.112.2754.2خشک کن

%15.7%141.260.5017.6%122.124.9816.3لعابزنی و چاپ )سنتی(

%15.5-%156.137.2368.4%184.841.8029.6چاپ دیجیتال

%3.1-%168.983.7459.1%174.364.3719.0درجه بندی و بسته بندی

%27.4%253.978.62313.6%199.400.00310.3پخت

%3.6-%247.485.27013.3%256.701.03913.3اتوماسیون پایان خط

%12.2%140.974.7527.6%125.654.4026.5مرتب سازی، بسته بندی و خطوط پالت

%10.7-%77.152.9074.1%86.371.2194.5سایر

%3.1-%1.866.970.473100.0%1.927.065.390100.0مجموع

.Acimac منبع: دپارتمان تحقیقات

جدول 4: گردش مالی صنعت سرامیک بر مبنای نوع ماشین آالت 

اتحادیه اروپا
اقیانوسیه

سایر کشورهای اروپایی

آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی

چین / هنگ کنگ / تایوان

آسیا

        آفریقا

           خاورمیانه

اقـتـصـــاد
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اشاره:
بزرگترین ،SCG Ceramic برای برانگیز چالش سالی 2018 سال
تولیدکنندهکاشیوسرامیکوازپیشرواناینصنعتدرتایلندبود.در
حالحاضربرندهایCOTTO،کمپاناوساسوکو58%ازسهمبازارداخلی
رادراختیاردارند.اقتصادتایلندباروندیروبهرشدهمراهبودهاست،به
طوریکهرشدناخالصداخلیدرسال4/1،2018%تخمینزدهشد.در
اینمیاناماشرکتچندملیتیمذکورایمننماندوتحتتأثیرکاهش
تقاضاورقابتشدیددربازارداخلیقرارگرفت.فروشکاشیهمازلحاظ

حجم)69/7میلیونمترمربع(وهمازلحاظارزش)11/5میلیونبات(
کاهشیافت،وموجبوخیمترشدنسطحسودآوریکهقباًلباافزایش
هزینههایانرژیوهزینههاینامنظمروبروبود،شد.گروهSCG-یکی
ازبزرگترینشرکتهایبزرگجهاندراینبخش-برایبرخوردمؤثربا
محیطچالشبرانگیزبازارواستوارنمودنپایههایاینگروه،سیاستهای
کار و کاملکسب بازسازی به تصمیم و میکند پیادهسازی را رشد
سرامیکخودگرفت.اینشرکتدرابتدایماهدسامبر،سال2018با
تلفیقیاز5شرکتشاملThai Ceramic Companyو)TCC(،صنعت

گروه SCG Ceramic، یک مدل 
کسب و کـار جدیـد برای بهبـود رقـابت

SCG Ceramics, a new business model 
for improved competitiveness

After five years of growth culminating in the record performance of 2017, the Italian ceramic machinery industry experienced 
a contraction in 2018. While remaining above the 2 billion euro mark, revenue dropped by 3.5% to 2.158 billion euros. Sales 
of plant and machinery to the domestic Italian market saw only a relatively small decline (-1.3%) and remained at very high 
levels (573 mil-lion euros compared to the 580 million euros of 2017). Exports suffered a bigger fall, dropping from 1.656 to 
1.585 billion euros (-4.3%).
The number of companies decreased slightly (143 compared to 148 in 2017), while the number of employees fell by 5.1% to 
6,905.

Luca Baraldi - Acimac Research Dept. (studi@acimac.it - www.mec-studies.com)

Mossa series
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Numpol Malichai

سرامیکتایلندیوآلمانی)TGCI(،صنایعگروهسرامیکسیام)SGI(و،
Sosucoو)SSG(وGemagoو)GMG(تشکیلشد.

ازطریق و بود تولیدی و تجاری ایجادهمافزایی ادغام، این از هدف
مدیریتکارآمدوهوشمندنمودنخطوطتولیدتایلندی،رقابترابهبود
بخشیدودرپایانسال2018بهظرفیتتولید94میلیونمترمربعرسید.
پسازیکسالازادغاماینبرندها،بامدیرعاملSCG Ceramicsجناب

Numpol Malichaiبهگفتوگونشستهایم.

CWR: بیایید با وضعیت بازار در تایلند شروع کنیم. علل کاهش سرعت 

مصرف کاشی با وجود رشد اقتصادی چیست؟ و پیش بینی های شما 
برای سال جاری چیست؟

Numpol Malichai:میزانمصرفکاشیدرسال2018درتایلند%2

کاهشیافتهاست،مصارفخانگیکاهشیافتهوانتظارمیرودکهبدهی
خانوارباالبماندودرآمدکشاورزیبهسختیرشدکند.درژوئنگذشته،
بانکمرکزیدرپیشبینیهایرشددرسال2019تجدیدنظرکردورقم

آنرااز3/8%به3/3%تغییرداد.

اینامرباتوجهبهانقباضسیاستهایپولی،روندیکهباعثکندیرشد
اقتصادیشرکایتجاریاصلیمامیشود،محققگردید.

میزانرشددرنیمهاولسالجاریمیالدیفقط2/6%بود،تقریباًمیتوان
گفترکوردپایینترینسطحدر5سالگذشتهزدهشد.دراینزمینه،
بعیداستکهمیزانمصرفخانگیشاهدتغییراتاساسیباشد.عالئم
بهبودیدرزراعتممکناستباوخامتشرایطبخشهایصادراتمحور
وگردشگریمتعادلشود.سرمایهگذاریهایزیرساختهایعمومیتا
حدودیوضعیتبغرنجراکاهشمیدهدودرنتیجهمنجربهافزایشیک
درصدیمصرفکاشیدرنیمهاولسالجاریمیشود،درحالیکهشتاب
پیشبینیشدهدرپروژههایبزرگسرمایهگذاریبزرگازسال2020به

پیشرفتاقتصادیدرصنعتسرامیککمکخواهدکرد.

این شرکت شکل  SCG در طول سالی که  CWR: عملکرد سرامیک 

گرفته است، چگونه بوده است و روند شکل گیری آن در سال 2019 را 
چطور ارزیابی می نمایید؟

N. Malichai:بهموازاتکاهشتقاضایداخلی،رقابتبینتولیدکنندگان

مصـاحبـــه
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مصـاحبـــه

ورود با وضعیت این است، یافته افزایش فزایندهای طور به تایلندی
محصوالتوارداتیدربازاربدترنیزشدهاست.اینامرمنجربهکاهش
10درصدیحجمفروشکاشیهایمابه69/7میلیونمترمربعشده
استودرنتیجهدرآمدکاهشمحسوسداشتوبه11/513میلیاردبات
)حدود341میلیونیورو(است.راهاندازیشرکتسرامیکSCGواتخاذ
یکمدلتجاریکاماًلجدید،پاسخیبودبهلزومانطباقسریعوکارآمدبا
سناریویبازارجدیدکهنیازآنبهشدتاحساسمیشود.درمرحلهاول،
اینکارازطریقمدیریتیکپارچهخطوطتولیدمختلفباهدفتغییراز
یکذهنیتمبتنیبربرندبهیکچارچوبمبتنیبرهزینهانجاممیشود.
وهمچنینبرایجلوگیریازسرریزشدنانبارها)از69میلیونمترمربع
درسال2017به59میلیونمترمربعدرپایانسال2018(سیاستهایی
مبتنیبرکاهشکلتولیدبهکارگرفتهشد،وتولیدبرخیازموادخودرا
باتوجهبههزینههایتولیدآنهابهخطوطتولیدکارآمدترمنتقلکردیم.
درهمینزمان،برنامهایمبتنیبرکاهشهزینهرااجراکردیمکهکلیه
مراحلفرآیندصنعتیرادربرمیگیرد،برایمحققشدناینهدف،ابتدا
باکاهشهزینههایانرژیکهبهدلیلافزایششدیدقیمتبنزینتأثیر
زیادیدرمنابعمالیمادارد،شروعکردیم.اگرچهانتقالازچارچوب
مبتنیبربرندبهکارخانههایمبتنیبرهزینههنوزدرجریاناست،اما

اثراتاولیهدرگزارشاینشرکتبراینیمهاولسال2019مشهودبود.

CWR: نتیجه اصلی چه بود؟

N. Malichai:پیشرفتچشمگیردرسودآوریمحققگردید،شاخص

EBITDAباتوجهبهنیمهاولسال2018با37%رشد،از457به627

میلیونبات)بهترتیبحدود13/5و18/5میلیونیورو(رسیدواکنون
10/8%ازگردشمالیراشاملمیشود.سودخالصبا182%رشدبه151
میلیونبات)حدود4/5میلیونیورو(رسید.باوجودتأثیرهزینههای
انرژی)3درصددرنیمهاولسال2019(،ساختارسازمانیوتولیداجازه
دادهاستکهسایرهزینههایعملیاتیمتغیرکاهشیابد،ازجملهمواد

اولیه)3-%(ونیرویکار)11-%(.اینپیشرفتدرسودآوریباوجود
ادامهوضعیتمنفیبازارحاصلشد،کهفروشنیمهاول2%ازحجمبه
36میلیونمترمربعو4%ازارزشبه5/802میلیاردبات)171/6میلیون

یورو(رسید.

کار شما  و  مختلف کسب  بر قسمت های  تأثیراتی  ادغام چه   :CWR

گذاشته است؟
و همافزایی ایجاد حال در مشاغل یکپارچه مدیریت :N. Malichai

همکاریدرزمینهفروش،بازاریابیوتوسعهمحصولاست.برایدستیابی
بههدفخودازبهبودرقابتوحفظسهمبازار،اکنونبهدنبالگشایش
کانالهایفروشجدیدوگسترشپوششبازارازنظرمناطقجغرافیاییو
نوعمحصولهستیم.درعینحالمادرتالشهستیمتاباتوسعهخدمات
ومحصوالتجدید،مشارکتخودرابامشتریانتقویتکنیمکهسطح
رضایتمندیآنهارابهبودبخشد.درحوزهفروشوبازاریابی،درطیاین
ماههاتمرکزخودرابررویاستفادهمجددوافزایشآگاهیدربرندهای
COTTO)باالتریندامنه(،کمپاناوSosuco،همازطریقکمپینهای

آنالینوهمباشرکتدررویدادهادربازارهایASEAN،درآمریکاو
دراروپانهادیم.درتایلندمابرنامهایرابرایافزایشتعداداستودیوهای

COTTOاز26بهحدود100استودیودر5سالآیندهدرنظرگرفتیم.

CWR: در بازارهای بین المللی چه برنامه ای برای نوع حضورخود دارید؟

N. Malichai:صادرات20%ازفروشهاازنظرارزشوحجمراتشکیل

میدهدودرحالحاضرمابهبیشاز50کشورجهانصادرمیکنیم.
ماعمدتاًبرکشورهایهمسایهمانندکامبوج،الئوسومیانمارمتمرکز
اماهمچنینعالقهمند میشویمکهرشددرآنهمچنانقویاست،
هستیمباداشتنسبدکاالییکهپاسخگوینیازهایبازارهایپرتقاضا
باشد،حضورقویتریدرآمریکایشمالی،اروپاوشرقآسیاداشته

باشیم.
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CWR: سرامیک SCG با شرکت های خارجی گروه SCG چه نوع روابط 

تجاری دارد؟
SCG Ceramicsضمنحفظمدیریتوسیاستهای N. Malichai:و

مستقلخود،باشرکایخارجیاینگروه)Primeدرویتنام،KIAدر
اندونزیوMariwasaدرفیلیپین(همکاریمیکندوازکانالهایآنها
برایصادراتبهبازارهایمربوطهووارداتبرخیازمحصوالتخودبرای

تکمیلنمونهکارهایماناستفادهمیکنیم.

CWR: در نمایشگاه چرسای چه محصوالتی را نمایش خواهید داد؟

N. Malichai:مامجموعهجدیدیبهنامMossaراارائهمیدهیم،مرحله

بعدیطیفوسیعیازموزاییکهایماستکهبرایایجادحسجدیدیاز
فضاطراحیشدهاست.

طبیعتاًمادرحالانجامتحقیقاتدرموردانواعمحصوالتموجوددر
محدودهخودهستیم.بهعنوانمثال،دربخشپانلهایسرامیکیبااندازه
بزرگ،فرصتهایرشدخوبیهمدرتایلندوهمدرخارجازکشوربرای
استفادهبهعنوانمیزوهمچنینپوششکفودیواردربخشپروژهوجود
دارد،مجاریکه30%ازفروشسرامیکSCGرابهخوداختصاصمیدهد.

CWR: رقابت با چین چگونه بر فروش شما تأثیر می گذارد و نظر شما در 

مورد توزیع مواد کف پوش جایگزین چیست؟
و محصوالت با چینی شرکتهای از فزایندهای تعداد :N. Malichai

قیمتهایرقابتیواردبازارهایASEANمیشوند.برایاینکهبتوانیم
بهرقابتبپردازیم،بایدعملکردخودرابهبودبخشیموافزایشدهیم.
درستاستکهموادکفپوشجایگزینمانندLVTخودرادربازارتایلند
جاکردهاند،امامعتقدممزایاییکهسرامیکهاازنظرتنوع،طراحی،دوام،
بهداشت،پایداریوسهولتنگهداریارائهمیدهند،اینامکانرابهوجود

میآوردتابااینمحصوالتجدیدرقابتکند.

CWR: بیایید در مورد پایداری صحبت کنیم، سال هاست که یکی از 

مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری شما می باشد.
محصول پایداری ماموریت همچنان SCG سرامیک :N. Malichai

ورشدپایدارکلیهعملیاتخودرامطابقباسیاستاتخاذشدهتوسط
پایداری ادامهمیدهد. »SCG شرکتمادر،موسومبه»راهحلمدور
زیستمحیطی،اجتماعیواقتصادیدرتعهدمابهاقتصادمدورودر
مسئولیتاجتماعیشرکتمنعکسمیشود.مادراینزمینهابتکارات
بیشماریرادنبالمیکنیم،بنابراینمیتوانمتنهابهچندروشخوبکه
درجهتکاهشمصرفمواداولیه،انرژیومنابعطبیعیوکاهشانتشار
گازهایگلخانهایوگازهایتغییردهندهآبوهوااشارهکنم.اینموارد
شاملاستفادهازموادبازیافتی،استفادهمجددازضایعاتدرفرآیندتولید،
کورهای، وخشککنهای دودکشها برای انرژی بازیابی سیستمهای
طریق از الکتریکی انرژی تولید و مصرف کم روشنایی سیستمهای
پنلهایخورشیدیپشتباماست.ماازارگانهایمختلفیازجمله
وزارتصنعتوفدراسیونصنایعتایلندگواهینامههاییبدستآوردهایم
کهشاملکارخانهNongkhaeوشهرکصنعتیNongkhaeاستکه
بهترتیببهعنوانیککارخانهسازگاربامحیطزیستوشهردوستدار

محیطزیستردهبندیشدهاند.

CWR: آخرین سرمایه گذاری های شما نیز روی مفاهیم تولید هوشمند 

متمرکز شده است.لطفًا در این مورد بیشتر توضیح دهید. 
مصرف با ماشینآالت نصب همچنین است. درست :N. Malichai

انرژیپایین،راهدیگربرایبهبودبهرهوریانرژیورقابتپذیری،اتخاذ
فناوریهایجدیددیجیتالواتوماسیونجدیداست.مرحلهآزمایشی
چارچوبصنعت4.0دردوکارخانهدرحالانجاماستومادرحال

ارزیابیسرمایهگذاریبعدیهستیم.
× 

مصـاحبـــه
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Sustainable development for I-TECH

شرکتایتالیایی.I-Tech S.r.lکهبرایبیشاز20سالطیفگستردهای
ازفناوریهاوراهحلهایمفیدرابرایمدیریتتولیدلعابها،انگوبها
وجوهرهاارائهدادهاست،درحالبهپایانرساندِنسال2019بانتایج
بسیارمهمتجاریاست.اولازهمه،موفقیتبرای™I-NKFILLER که
سامانهنوآورانهبرایپُرکردنخودکاِرمخازندستگاههایسرامیکیچاپ

دیجیتالاستکهکاماًلتوسطI-Techطراحیوتحققیافتهاست.
اینسامانهنوآورانهامکانانبارشمحصولیرافراهممیآوردکهالزم
SMARTYها یا I-Tech تزئیندیجیتالیدرداخلظروف برای است
استفادهشود،کهبهلطفیکفناوریعالیبرایبازگردشموادبهمنظور
SMARTYجلوگیریازرسوب،آنرادائماًفیلترومخلوطمیکند.مخازن
سپسازطریقسامانهتوزیعمتشکلازلولههاوکانالهایمهاریبهطور
مستقیمبهدستگاههایدیجیتالمتصلمیشوندوسپسبهلطفدستگاه
نوآورانهکنترلپُرکننده،محصولبهطورخودکارازمخازنبهچاپگرهای

دیجیتالمنتقلمیشود.

I-Techهموارهپیشرونوآوریفناورانهایبرایفرآیندهایصنعتیبوده

استودرعینحالیکسیاستصنعتیرادرپیشمیگیردکهبهشدت
بههمیندلیلشرکتهای پایداریزیستمحیطیمتمرکزاست. بر
بیشتروبیشتریتصمیممیگیرندتاI-Techراانتخابکنندکهسامانه

خودکارمؤثرتریبرایانتقالجوهراست.
درحقیقت،سامانه™I-NKFILLERبابهبودکیفیتمحصولنهاییو
درحفاظتکاملازمحیطزیست،صرفهجوئیهایاقتصادیوزمانیرا
تضمینمیکند.حذفنیازبهنظارتاپراتوردرطولمدتکلفرآیند،
درحقیقتمنجربهکاهششدیِدحاشیههایخطاهایمربوطبهانتقال

مایعاتودرنتیجهضایعاتمحصولیاآلودگیمحیطزیستمیشود.
×

I-Tech توسـعه پایـدار برای

فنـاوری

I-Tech S.r.l., Italian company that for more than 20 years offered a wide range of technologies and useful solutions for glaz-
es, engobes and inks product management, is closing 2019 with many important commercial results. First of all, the success 
for I-NKFILLER ™, the innovative system for the digital printing ceramic machines’ tanks automatic refill entirely designed 
and realized by I-Tech.
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The use of talc to improve 
ceramic slab production

کاشیهای برای گدازآور افزودنی یک عنوان به که سالهاست تالک
استونورواستونورپرسالنیشناختهشدهاستواستفادهمیشود.

باایجادیکیوتکتیک)eutectic(بافلدسپارهایسدیمیوپتاسیمیکه
بهدلیلتخلخلداخلِیکمتر،منجربهاستحکامپختباالترنیزمیشود،
گداختپذیرِیترکیبهایاستونورپرسالنیوهمچنینمقاومتدربرابر
لکهکاشیهایاستونورپرسالنیپولیششدهرابهبودمیبخشد.بااین
حال،برخیازتولیدکنندگان-ازجملهتولیدکنندگاناسلبسرامیکی
-استفادهگستردهازآنرامدنظرقرارندادهاندزیراترکیباتبدنهبایدبا
تالکمناسبتنظیمشوندتابهمزایایکاملبرسندوبهدلیلاینکهمقدار

کمیالزماست)2%<(،بایدبادقتدرسطحصنعتیاندازهگیریشود.
کانیشناسیوشکلوتوزیعاندازهذرهازجملهپارامترهاییهستندکه

میتوانندتأثیرقابلتوجهیداشتهباشند.درنخستینبررسی،تالکهایی
ازمبداءهایمختلفوباکانیشناسیوریزساختارمتفاوتموردبررسی

قرارگرفتند.
ریزساختارمیتواندازمیکروکریستالیتاالیهاییاماکروکریستالیتغییر

نماید)شکلهای1و2(.
نشان را شده انتخاب تالک نمونههای شیمیایی آنالیزهای 1 جدول
میدهد،درحالیکهجدول2ترکیبیکدستورتهیهاستونورپرسالنی
میدهد. نشان است، شده انتخاب قبلی مطالعه یک از که را سفید

آزمایشهایImerysبراساساینفرمولهستند.
بخشنخستاینمطالعهکهدرمقالهفوقبیانشد،اختالفهایبین
تالکها،بهویژهبادرنظرگرفتِناستحکامخشکراآشکارکردونشانداد

اسـتفاده از تالک بـرای 
بهبـود تولیـد اسلب سـرامیکی

Talc has been well known and used for many years as an additive flux for stoneware and porcelain stoneware tiles. 
Creating a eutectic with sodium and potash feldspars improves the fusibility of porcelain stoneware compositions as well as 
the stain resistance of polished porcelain stoneware tiles, because of the lower internal porosity which also results in a high-
er fired strength. However, some producers – including ceramic slab producers – have not considered using it extensive-
ly because the body compositions must be fine-tuned with the right talc to achieve the full benefits and because the small 
amount required (<2%) must be dosed accurately at an industrial level.

Cédric Poilly, Imerys (Paris, France) - cedric.poilly@imerys.com

شکل 2- تالک ماکروکریستالی شکل1- تالک میکروکریستالی
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کهدرمدولگسیختگِی).M.O.R(خشکبهبودقابلتوجهیمیتواندبه
دستآید.

برایتأییداینمطالعهاولیه،آزمایشدیگرییکبدنهبدونتالکرابه
عنواناستاندارد)STD(درنظرگرفتوبابدنههاییکه2درصدتالک
داشتندواز3تاازبهترینو3تاازبدتریننتایِجمطالعهقبلیانتخابشده

بودند،مقایسهکرد.
پسازاینکهبهمدت18دقیقهدرآسیابسریعآزمایشگاهیآسیابو
سپسخشکشدند،بدنههاگرانولودرفشار450kg/cm²پرسشدند.
مدولگسیختگِی)MOR(خشکبرروی8نمونهبااستفادهازآزمون

خمش3نقطهایبرایهرترکیباندازهگیریشد)نمودار1(.
بهطورخاصمشخصشدکهدرمقایسهبابدنهاستانداردبدونتالک
MPa:بهطورقابلتوجهیباالتراستEخشکتالکMOR،و)STD(
)PSD(احتماالًاینبهالیهایبودِنتالکوتوزیعاندازهذره.)%+0/5+و)16

مربوطمیشودکهبراستحکامدهیوچینشذراتاثرمیگذارد.

منحنی سینترینگ
سریع آزمایشگاهی کوره یک در شده پرس نمونههای پخت از پس
دردماهایمختلف،دانسیتهبالکپختدربرابردمایپخترسمشد

تاتفاوتهایبینبدنهاستانداردوبدنههایحاویتالکمعلومشود.از
نمودار2میتواندیدکهبیشینهدانسیتهدردمایکمتروهنگاماستفاده
ازتالکحاصلمیشود؛بدینمعنیکهزمانچرخهرامیتواناندکی
کاهشدادکهبهرهوریکورهراافزایشمیدهد.نتیجهگیریدیگری
کهمیتوانانجامدادایناستکهدانسیتهبالکباالترمتناظرباتخلخل

داخلِیپایینتراست.
اینیکمزیتدرمرحلهپولیشبرایبهبودمقاومتدربرابرلکهاست.
درنهایت،محدودهپختبهسمتدماهایپایینترجابجامیشودوآن
قدرادامهمییابدتابدنهبهطورکاملشیشهای)vitrification(شود.با
داشتِنحداکثر2درصدتالک،محدودهپختدرمقایسهبابدنهاستاندارد

کاهشپیدانمیکند.

فنـاوری

جدول 2- ترکیب استون ور پرسالنی سوپر وایت

وزن )%(منشاءتأمین کنندهکانی
* FMT بالکلیImerys8فرانسه

10اکراینسایربالکلی
* CR کائولنImerys28برزیل

46ترکیهسایرفلداسپار شناور شده
* RF4 فلداسپارImerys6فرانسه

2فرانسهImerysتالک *

100--مجموع مواد خام خشک

0.4--تری پلی فسفات سدیم

55--آب
* TDSبررویوبسایتزیردردسترساست:

http://www.imerys-ceramics.com/technical-support/technical-documentation

نمودار 1- مدول گسیختگی خشک ترکیب

)MPa( خشک MOR ومیانگین

جدول 1- آنالیزهای شیمیائی و کانی شناسی نمونه ها

تالک تالک 
کلریت کلریت

L K H E D C تالک
58/5 60/9 55/7 61/2 50/8 33/7 SiO2

3/2 1/0 4/9 2/3 7/9 21/4 Al2O3

0/74 1/03 1/1 0/6 1/7 0/42 Fe2O3

0/04 0/04 0/2 0/0 0/3 0/19 TiO2

0/75 0/92 1/2 0/5 1/5 0/45 CaO

31/26 30/32 31/2 31/6 31/1 33/63 MgO

0/00 0/00 0/0 0/0 0/0 0/00 Na2O

0/01 0/01 0/0 0/0 0/0 0/03 K2O

0/11 0/12 0/1 0/1 0/2 0/01 P2O5

0/01 0/01 0/0 0/0 0/0 0/01 MnO

6/47 6/07 7/6 5/9 8/8 13/0 L.O.I.

0/5 0/6 1/0 0/6 1/4 1/7 کوارتز
85 92 79 91 67 16 تالک
13 5 17 8 29 80 کلریت
0/2 1/0 0/4 0/3 0/5 0/5 کلسیت
1/0 1/2 2/2 0/5 2/0 2/1 دولومیت
0/0 — 0/1 0/0 0/2 — روتایل
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کنترل تغییر شکل پایروپالستیک
معموالًگفتهشدهکهوقتیتالکبهیکفرموالسیونبدنهاضافهشود،
برتغییرشکلپایروپالستیکاثرمیگذاردوسببافزایشآنمیشود
)مرجع1(.ایندرستاستامافقطدریکدمایپختمشخص.ازآن
جاکهباتالک،بیشینهتراکمدردمایپایینتربهدستمیآید)حدود
C°25-20درمطالعهما(،تغییرشکلپایروپالستیکنیزبایدباهمان

اختالفدمادرهنگامیکهشیشهایشدِنبدنهتکمیلمیشود،مقایسه
شود.بدنهاستاندارددردمایC°1160بهبیشینهدانسیتهمیرسد،حال
آنکهبدنههاییکهبهآنهاتالکاضافهشدهاستدردمایC°1140یا

کمترازآنبههمانحالتمیرسند)نمودار2(.

تغییرشکلپایروپالستیکبرایبدنهSTDوتالکEمشابهاست.سایر
ترکیبهایشاملتالکتغییرشکلکمیباالتررادردمایC°1140نشان
میدهند)نمودار3(،بنابراینبرایجبرانتغییرشکلمیتوانآلومینارا
بهشکلکائولینیتریزدانهواردکردتاتشکیلموالیتدربدنهرابهبود
بخشد.برایتالکهایHوKکهتغییرشکلپایروپالستیکیبیشتریدارند،
میتوانبااستفادهازدوکائولنریزدانهتِرCR SuperوPازImerys،کهبه
طورجزئییابهطورکاملجایگزینCRازImerysشوندکهدرترکیباولیه
Hymod Excelsior،استفادهشد،تغییرشکلراکاهشداد.ازطرفدیگر
ازImerysبرایجایگزینکردنخاکرساوکراینیاستفادهشدودرهمان

حالکائولنCRدرترکیبنگهداشتهشد.

نمودار 2- دانسیته بالک پخت در مقابل دمای پخت برای ترکیب های مختلف

°C دمای پخت

ت
پخ

ک 
 بال

ته
سی

دان

نمودار 3- منحنی آزمون تغییر شکل پایروپالستیک

°C دمای پخت

m
m

ه  
ل ب

شک
یر 
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ت

فنـاوری
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درنمودارهای4و5بیشینهدانسیتههرترکیببادایرهبهرنگقرمز
مشخصشدهاست.کائولینPمنجربهتغییرشکلمشابهیدربدنه
 HymodوCR Superدردمایکمیپایینترمیشود؛درحالیکهSTD

KوHبهنتایجمیانیمیرسندودربیشترمواردبهخاطرتالکExcelsior

تغییرشکلراکاهشمیدهد.

نتیجه گیری
درکنارمزایایمعمولبهدستآمدهباافزودنتالکبهبدنههایاستونور
پرسالنی،یعنیگداختپذیری،مقاومتدربرابرلکهواستحکامپخت،
باالتر استحکامخشک به برایدستیابی تالکها از بعضی از میتوان
استفادهکرد؛مشخصهایکهمخصوصاًدرموردتولیداسلببزرگمفید
پخت چرخه تنظیم با میتوان را پایروپالستیکی شکل تغییر است.
ودرصورتلزومباواردکردنکائولینیتریزدانهتردربدنهمدیریت
هستند راههایی دنبال به مداوم طور به Imerys فنی تیمهای کرد.
اساس بر تولیدکنندگان نیازهای که دهند توسعه را راهحلهایی تا
فناوریفعلیرابهتربرآوردهکنندوهمچنینخواستههایفناوریهاو

تکنیکهایتولیدجدیدراکهواردبازارشدهاند،پاسخدهند.
ایندانشواطالعاتدیگردرTech Connect،پلتفرمپشتیبانیفنی
این است. دسترس در سرامیک تولیدکنندگان برای Imerys آنالین

پلتفرمچهارسرویساختصاصیارائهمیدهد:
•عیبیابی:یکحوزهآنالینکهدرآنکاربرانمیتوانندطیفگستردهایاز

راهحلهارابرایبعضیازمتداولترینمسائلفنیپیداکنند؛
•آموزش:Imerysتخصصخودرادرزمینهموادمعدنیبامشتریانخودبه
اشتراکمیگذاردودرموردچگونگیکنترلوبیشتریناستفادهازمواداولیه

مشاورهمیدهد؛
•تواناییهایآزمایش:Imerysبهمشتریاناستفادهازآزمایشگاههایخودرا
کهمجهزبهطیفگستردهایازتجهیزاتآزمونهستند،پیشنهادمیدهدو
بهآنهااجازهمیدهدتاتجزیهوتحلیلعمیقانجامدهندوبیشترینسودرا

ازمحصوالتخودبهدستآورند؛
•مستنداتفنی:دسترسیرایگانبهمجموعهگستردهایازپرطرفدارترین

محصوالتImerysومقالههایتخصصیمتعددیازمجالتوژورنالها.
https://www.imerys-ceramics.com/technical-درTech Connect

supportآنالیناست.

×

K نمودار 5- کاهش تغییر شکل پایروپالستیک ترکیب تالک
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H نمودار 4- کاهش تغییر شکل پایروپالستیک ترکیب تالک
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مرجع 1:
Firing deformation in large size porcelain tiles. Effect of compositional 
and process variables, E. Sánchez, V. Sanz, M.C. Bordes, J. Sales, K. 
Kayacı, M.U. Taşkıran, Ü.E. Anıl, Ş. Türk, M. Tarhan, Qualicer 2018

فنـاوری
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The use of nepheline 
in the production of matt glazes  

لعابهایماتجلوهطبیعیشگفتآوریبهکاشیهامیدهندوامکانات
طراحیبیپایانیرامیگشایند.اماساختلعابماتیکهازلحاظسهولت
تمیزکردنومقاومتدربرابرخراشیدگیوموادشیمیایینیزکاربردی
باشد،میتواندبسیارچالشبرانگیزباشد.عالوهبراین،گرایشبهسوی
برای تولیدکنندگان اینمعنیاستکه به بزرگ اندازه با کاشیهای
کاهشمیزانضایعاتپختهپُرهزینه،الزماستتاعیوبسوراخسوزنی

)pinhole(مرتبطبالعابرابهحداقلبرسانند.

Spectrum® نفلین سینت
نفلینسینیت®Spectrumکهازکانسارهایسیِبلکو)Sibelco(در
نروژبهدستمیآید،ویژگیهایزیباییشناختیوعملکردیلعابهای
ماتراازچندراهارتقاءمیدهدوبهکاهشهزینههایتولیدنیزکمک
میکند.درمقایسهباسایرمحصوالتنفلین،محتوایآلومینایباالتر

®Spectrumمقاومتبهخراشرابهبودمیبخشد.همچنیناینبدان

معنیاستکهفرموللعاببهمقادیرکمتریازآلومینایکلسینتهگران
وُرسوکائولنکمترینیازداردکهمقدارزیادازآنهامیتواندبررئولوژی
دوغابلعابوظاهرزیباییشناسیسطحتأثیرمنفیبگذارد.وقتیکه
®Spectrumبهجایفلدسپارمورداستفادهقرارمیگیرد،دمایذوب

لعابراکاهشمیدهد)بهلطفمقادیرباالیسدیموپتاسیم(ودرنتیجه
Spectrum® همچنین میکند. کمک انرژی کلی مصرف کاهش به
ضریبانبساطحرارتی)CoE(باالترازفلدسپارسدیمیاستاندارددارد
)شکل1(وCoEلعابراباCoEبدنهکاشیسازگارترمیکندتاتطابق
بدنه-انگوب-لعابرابهبودبخشد.ازلحاظدماهایپخت،نفلینسینیت
®SpectrumتاC1070°بسیارپایداراست؛درحالیکهنقاطسینترینگ

ونرمشوندگینزدیکبهدمایپختبرایکاشیهایشیشهایشده
لعابدارهستند.

استفـاده از نفلیـن 
در تولیـد لعاب های مـات

Matt glazes give tiles a wonderfully natural look and open up endless design possibilities. 
But creating a matt glaze that is also functional in terms of ease of cleaning and resistance to scratching and chemicals can 
be very challenging. In addition, the trend towards large format tiles means that manufacturers need to minimise glaze-re-
lated pinhole defects in order to reduce costly volumes of fired waste.  

Vincenzo Torre, Sibelco (Antwerp, Belgium)

 Spectrum® ماده CoE شکل 1- مقایسه بین
شکل 2-  ترکیب کانی شناسی شیمیایی ®Spectrumو CoE فلداسپار سدیمی استاندارد
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توسعه رنگ، میزان ماتی و سفیدی
میدهد نشان Sibelco توسط شده انجام آزمایشگاهی آزمونهای
®Spectrumکهفاقدمنیزیااستو0/4درصداکسیدباریمدارد،توسعه

رنگجوهردیجیتالرابهبودمیدهدودرعینحالمیزانمناسبیاز
سطحلعابماترابهدستمیدهد.ازایننظر،®Spectrumازسایر
رنگ توسعه یا که است رفته فراتر آزمایشها در نفلینی محصوالت
مناسبیراباماتیکمترداشتهاندیاماتیباالتریراباتوسعهرنگکمتر
ارائهدادهاند.اینآزمایشهاهمچنیننشاندادکهکاشیهایشیشهای
شدهلعابداربالعابساختهشدهبا®Spectrumنسبتبهآنهاییکهبا
سایرمحصوالتنفلینیساختهشدهاند،راحتترتمیزمیشوند.وقتیکه
سفیدیاهمیتدارد،بهلطفمقادیرکِماکسیدآهنودیاکسیدتیتانیوم
)0/21درصد(،®Spectrumدوبارهازمحصوالتجایگزیننفلینبهتر
Spectrum®،درنروژSibelcoعملمیکند.وبهدلیلخلوصکانسار

محتواینفلینباالترازمحصوالتجایگزینداردوکوارتزآزادندارد.

باالترین سازگاری برای افزایش عملکرد
تخصص و Sibelco سینیت نفلین کانسار توجه قابل ابعاد لطف به
فرآوریتلفیقیآن،®Spectrumویژگیهایعالیثباتوکیفیتدارد.
®Spectrumبهکاهشچشمگیرمشکالتمربوطبهسوراخسوزنیها

کمکمیکندودرنتیجهضایعاتقراضهپسازپختراکاهشمیدهد.
اینامربهویژهدرهنگاملعابزنیاسلبهایبسیاربزرگ)مانند3×1/5
متر(اهمیتویژهایدارد.کانسارنفلینسینیتSibelcoدرشمالنروژ،
نزدیکبهآلتافیورد)Alta Fjord(دردایرهقطبشمالواقعشدهاست
وذخیرهایبیشاز80سالراتضمینمیکند.امروز®Spectrumبرای
و کاربردهاشاملسرامیکها،پوششها از بازهگستردهای در مصرف
× پالستیکهابهمشتریاندرسراسرجهانصادرمیشود.

فنـاوری

Sibelco’s nepheline syenite deposit in Sternoy, Norway

Sibelcoبا195سایتتولیدیکهدر34کشورپراکندهاند،یکیازتأمینکنندگانپیشرو

جهانِیموادمعدنیصنعتیوسایرمواداست.نفلینسینیت®Spectrumیکمحصول
برایسرامیکاستکهشاملرس،کائولن، ازمواد Sibelco کلیدیدرسبدگسترده
کریستوبالیت،دولومیت،کربناتکلسیم،فلدسپار،سیلیس،والستونیت،پِتالیت،بدنههای

آمادهشدهوخردهسنگهایفلینتاست.
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A water-based future 

درسالهایاخیربومشناسیوشیوههایتولیدپایدار،همدرصنعت
سرامیکوهمدرجاهایدیگرموردبحثجدیقرارگرفتهاست.

اگرچهتمرکزبرمسائلواقعیبهجایشعارهایتوخالیضروریاست،اما
مسألهبهطورفزایندهایدرحالاضطراریشدناستودیگرنمیتوان
آنراکنارگذاشت.اینمهمباتالشهایانجامشدهتوسطبسیاریاز
بخشهایصنعتیکهمدتهاستبهاخالقوپایداریمتعهدشدهاند،

نشاندادهشدهاست.
یک Zschimmer & Schwarz Ceramco که است سال چندین

چشماندازدوستدارمحیطزیسترابراساسیکمشاهدسادهدنبال
تزئین زمینه در رو پیِش راه تنها آب، بر مبتنی فناوری است: کرده

جوهرافشان)inkjet(سرامیکاست.
اینشرکتازسال2013شروعبهجستجویراهحلهایپایدارتریکرد
وآنهنگامیبودکهنخستینمسائلمرتبطباانتشارموادآالیندهوبودار
کهدرمراحلاحتراقفرآیندتولیدسرامیکتولیدمیشوند،درحالظهور

بودند.
Z&S Ceramcoکهدرزمینهایپیشگاماستکهتاآنزمانتقریباًکشف

آیـنــده ای مبتنی بـر آب

In recent years, ecology and sustainable production practices have become a matter of intense debate, both in the ceram-
ic indus-try and elsewhere. While it is essential to focus on real issues rather than empty slogans, the problem is becoming 
increasingly urgent and can be put off no longer. This is demonstrated by the efforts made by many industrial sectors that 
have long been committed to ethics and sustainability. 
For several years now, Zschimmer & Schwarz Ceramco has been pursuing an environmentally friendly vision based on a sim-
ple observation: water-based technology is the only way forward in the field of inkjet ceramic decoration.

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

CERAMCO



45گزيده دنيای سراميک1398/40   

باهدفتوسعه نشدهبودهاست،بالفاصلهمنابعوسرمایهگذاریهارا
راهحلهایموثربرایصنعتگسترشداد.

دراوایلسال2014،اینشرکتAquacolorراکهنخستینمجموعهاز
جوهرهایدیجیتالیپایهآبیاست،معرفیکردوآنرادرطییکسال
مطالعهسامانههاییکهازلحاظشیمیاییبسیارپیچیدهترازجوهرهای

استانداردپایهروغنیهستند،توسعهدادوسپسبهبازارعرضهکرد.
اینشرکتپارامترهایجدیدیراکشفکردوبهتدریجتخصصخودرا

گسترشداد.
نخستینمحصولدریکسطحصنعتیدرجوالیسال2014وازطریق
همکاریباچندینشرکتسرامیکیکهمایلبودنددراینچالشدر
کنارCeramcoباشند،رونمائیشد.اینمحصولازلحاظعملکردفنیو
کیفیتزیباییشناسینتایجعالینشانداد.اینمحصولانتشارگازهای
بوداروآلودهکنندهراتقریباًبهطورکاملحذفکردومزایایفنیآشکاری
ازجملهدفعآبصفربینلعابوجوهرها،توسعهرنگبرتروکاهش
عیوبسطحیرابهلطفمحتوایپائیناجزایشیمیاییآلیموجوددر

فرموالسیونارائهداد.
بااینحال،فرآیندتوسعهبدونموانعیامشکالتآننبود؛همانطورکه
غالباًبرایپیشگامانیکهدرزمینههایقباًلکشفنشدهپژوهشمیکنند،

پیشمیآید.
پسازنخستیننتایجمثبت،کاربررویمحصوالتسرامیکیبعدینشان
دادکهزمانبیشترینیازاست؛چراکههمجوهرهاوهمفناوریاِعمالبه

بهبودبیشتریاحتیاجداشتند.
باتوجهبهاینموضوع،Z&S Ceramcoبهتالشهایپژوهشیخود
باهدفبهینهسازیکلیهجنبههایجوهرهاادامهدادودرسال2017

کرد. راهاندازی را آبی پایه دیجیتال ازچسبهای مجموعه نخستین
Aquabondیکچسبدوجزئیبسیارنوآورانهباقدرتاتصالقوی

استکهنهتنهابهطورقابلتوجهیدقتچاپرابهبودمیبخشدو
مدیریتمقدارگریتاِعمالشدهراسادهترمیکند،بلکهتولیدگازهای
بوداروآالیندهرانیزدرطیمراحلاحتراقصنعتیبهطورقابلتوجهی
کاهشمیدهد؛دقیقاًبههمانشیوهایکهبرایجوهرهادرپیشگرفته

شدهبود.
Zschimmer & Schwarzیک گروه اوایلسال2019 در سرانجام،
پروژهتحقیقاتیراباهدفتوسعهلعابهایدیجیتالپایهآبیجدیدبهنام

Aquaglazeارائهدادند.

فریتها، جهانِی پیشرو تولیدکننده که Ferro همکاری با پروژه این
لعابها،رنگدانههاوجوهرهابرایصنعتسرامیکاست،انجامشدو
Zschimmer & Schwarzنشاندهندهادامهطبیعیدوپروژهپیشین

بود.
مشارکتباFerro،تخصصایندونامتجاریرادرجهتدستیابیبه
اهدافمشترِکپایداریویکفرآیندتولیدتمامدیجیتالیبههمراه

میآورد.
باقیماندهکهدر Z&S Ceramcoضمنآگاهیکاملازمسائلفنی

فرآیندتولیدخودرانشانمیدهندونیزشکوتردیدهایطبیعینسبت
بهآیندهاینامعلوم،براینباورتأکیدمیکندکهفناوریپایهآبی،راِه

پیشرفتاست.
پسازهفتسالکار،اکنونآمادهارائهطیفگستردهایازمحصوالت

بهینهشدهبرایفناوریدیجیتالاست.
×

فنـاوری
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Intralogistics 4.0, 
the added value of modern ceramics

مطابقبامشخصاتمشتریان،سامانههایمدیریِترونِدتولیدوتدارکات
انبارازSacmiبادرجهخودکاربودِنباال،تولیدسرامیکرایکقدمبهیک
صنعتخدماتنزدیکترمیبردوقادربهارائهکارآییوانعطافپذیریهم

برایمشتریانوهمبرایبازاراست.
مانندهرفرآیندصنعتی،سرامیکازمراحلتولیدکاماًلمشخصیتشکیل
شدهاستکهشاملآسیابکردن،اسپریدرایرکردن)خشککردن
پاششی(،خشککردن،پرسکاری،تزئین،پخت،حملونقلوانبارش
است.تاهمیناواخر،بهینهسازِیاینمراحِلمنفردتنهاراهبردممکنبرای
کارآمدترکردنفرآیندتولید،برایحفظحاشیههایمناسبوپاسخگویی

بهنیازهایمتغیرشرکتهاوبازاربود.
اماباجدیدترینپیشرفتهایفناورانهای،هماکنونتوجهازبهینهسازِی
مراحلمنفردبهسویمدیریتیکپارچهوکارآمدکلجریانهایتولید

تغییریافتهاست.
جریان مفهوم به جدید رویکرد آن، نوآورانه واقعاً جنبه حال، این با
فرآوری، هزینههای کاهش از جدای اواخر، همین تا است. تولید
مراحل کردن جدا سرامیکی، شرکتهای برای موجود گزینه تنها
مختلفبانصبواحدهایانبارشُخردیاکالنبودکهبهمنظورجبران
برابر در محافظت و فرآیندها از بعضی کارآیِی میانگیِن تفاوتهای
توقفاتخطاستفادهمیشد.بهعبارتدیگر،تنهارویکرددرونتدارکاتی
یا انبارشواسطهدرمناطق ایجادواحدهای )intralogistics(شامل
مراحلمشخصکارخانهبود؛درحالیکهجهتوترتیباینجریانها
ثابتماندهومنجربهانعطافپذیریمحدودمیشد.اینمشکلتاحدودی
باظهورناقلهایهدایتشوندهبالیزر)LGV(کاهشیافتهاستکه

امکانانعطافپذیریتولیدبیشتریرافراهممیآورند.

 Intralogistics 4.0
ارزش افـزوده سرامیک های مـدرن

Tailored to customers’ specifications, Sacmi’s highly automated production flow and warehouse logistics management sys-
tems take ceramic production a step closer to a service industry capable of offering efficiency and flexibility for both cus-
tomers and the market. 
Like any industrial process, ceramics has clearly defined production stages consisting of grinding, spray drying, drying, 
pressing, decoration, firing, transport and storage. Until recently, optimising these individual steps was the only possible 
strategy for making the production process more efficient, for maintaining adequate margins and for responding to the 
changing needs of companies and the market.

Roberto Pelliconi, Sacmi (Imola, Italy)

انبار خود اتکاِی توده شده
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تدارکات در عصر اسلب ها و پانل های بزرگ
ازنظریکتأمینکنندهبزرگفناوریمانندSacmiکهبهمدتبیشاز
بیستسالدربازاردرطراحیسامانههاینظارتبردستگاهپیشروبوده
است،انقالبدرتدارکات،پیوندنزدیکیباتولیددستگاههابرایتولیداسلب
وپانلسایزبزرگدارد.اینهابهنوبهخودهممحصوالتجدیدوهمچنین
sub-( کوچکتر سایزهای تولید برای که هستند ساختهای نیم مواد
multiples(،نوارهاولوازمجانبیمانندمیزهاومیزهایکارآشپزخانهبه

کارمیروندکهبهمعنایآناستکهدرطیفگستردهایازضخامتهاو
پرداختهاقرارمیگیرند.

تعداد افزایششدید به امرمنجر این تولیدکنندهسرامیک، ازدیدگاه
محصوالتمنفردیاSKUهاشدهاستکهبههمراهیکمیانگیناندازهبَچ
تولیدیکوچکتر)اکنون100مترمربعیاکمتر(منجربهبهبودبیشتردر
کیفیتفناوریشدهاست.واضحاستکهتکثیرSKUآنرابرایکاهش
چشمگیرموجودیانبارهاضروریساختهاستوبهمجموعهایازنیازهای
بهظاهرناسازگارمنجرشدهاست:تولیدتعدادبیشتریازمحصوالتدر
بَچهایکوچکتر،استفادهازتعدادکمیازخطوطتولید،برآوردهسازِی

زمانهایتحویلوُکپیسازیباچندقسمتکردِنهرچهبیشتِرتقاضا.
راهحلهایSacmiبرایintralogistics 4.0ویژگیهایمشخصیدارند.
آنهاانتخابیبینانبارهایخوداتکایقابلتودهسازی،انبارهایقفسهبندی
وانبارهایمتمرکزخودکارمجهزبهآسانسورهایانتقالارائهمیدهند.
اغلب،حداکثردرجهبهینهسازیازطریقترکیبیازچندینراهحلیابسته
بهجریانهایموادورودیوخروجیبهوازکارخانههایدیگر،ازطریق

چندینواحدتولیدییاتأمینکنندهحاصلمیشود.
نقطهشروع،همیشهیکتجزیهوتحلیلتوأماناستکههمراهبامشتری
ازپیچیدگِیوضعیتدرکنارنقشهنگاریازجریانهایتولیدِیاجراءشده

صورتمیپذیرد.

چندSKUوجوددارد؟تقاضاازمشتریانوبازارچگونهشکلمیگیرد؟با
مهندسیمجددتولیدوجریانها،چهبهبودهاییدربهرهوریمیتواندایجاد
شود؟اینهافقطبعضیازسؤالهایکلیدیهستندکهSacmiقادراستاز

مرحلهطراحیتاشبیهسازیهایدقیقتولیدیبهآنبپردازد.
درعینحالتعدادیازراهحلهایبسیارقابلشخصیسازیدردسترس
هستند:تولیدسایزهایکوچکترپیشازونهپسازپخت،استفادهاز
انبارهایعمودییاافقی،ترکیبحداکثرخودکارسازی)انبارهایمتمرکز
کهازآسانسورهایانتقالاستفادهمیکنند(باجزایرانبارشدرسطحکف
کههمگیازواحدهایجابجاییخودکارکهمواددرسترادرزماندرست
مرتبمیکنند،بهرهمیبرند.براساسپروژههاییکهدرواقعبهجای
مفاهیمانتزاعیبهSacmiسفارشدادهشدهاند،اینرویکردمیتواندراهحل

معیاربرایبهبودکارآیِیهرمرحلهعملیاتیوتولیدیمنفردبشود.
بااینحال،واضحاستکههمهاینهایکرویکردکاماًلمتفاوتبرای
مدیریتعملیاتنیازداردوبهطورعادیانجامیکتجزیهوتحلیلعمیقاز

جریانهاوارائهراهحلهابرایبهبودراطلبمیکند.
 جزایر چیدن روباتی شده

جزایرچیدِنروباتیشدهبرایافزودنارزشبهراهحلپیشنهادی،درقلب
سامانهقراردارند.اینامربانگاهکردنبهیکمثالکالسیکمیتواندبه
راحتیدرکشود:سفارشیازتعدادمترمربِعمعینیازکاشیکفیادیواری
سایزبزرگکههرگزیاتقریباًهرگزباظرفیتاستانداردیکجعبه،پایه

)استند(ویاپالتمطابقتندارند.
بااینحال،اینرویکردجدیدمحدودبهپانلهایتزئینشدهبزرگوگران
نیست.استفادهازجزایرچیدنبرایایجادسفارشهایمرکب،راهحلی
استکهبهرهوریرابرایهمهانواعمحصوالتازجملهسایزهایکوچکتر
]حاصلازیکسایزبزرگ[افزایشمیدهد.دراصل،اینیکرویکردجدید
تولیدیاستکهنسبتبهیکفرآیندساختکالسیک،سرامیکرایکگام

فنـاوری

انبار  
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جزیره کاری خارجی برای چیدن چیدن: جزیره کاری

چیدن خودکار تک قطعه با LGV ها چیدن یکپارچه در انبار متمرکز

بهیکمدلپلتفرمخدماتینزدیکترمیکند.
ازنظرعملی،Sacmiجزایرچیدنرابهگونهایپیکربندیمیکندکهامکان
انتقالمحصوالتبینجعبههاوپایههافراهمشود.همچنینیکسامانه
کنترلکیفیتباالدستیبرایظروفونگهدارندهها)بهطورمعمولازجنس
چوبباحضوراحتمالیمیخها،عیوبوعدمتقارنها(استفادهمیشودکه
برایدرجهبندیوبارگیریکاشیهابهکارمیرودوسامانهاینیزبرایورود

خودکاروایمنکاشیهادرداخلجعبههامورداستفادهقرارمیگیرد.
سامانه های مدیریت پیشرفته کارخانه

کلرویکردSacmiبامفهوممهندسیکاملکارخانهمطابقتداردکهدر
آنعملیات،نهبهصورتمتوالیبلکهبهعنوانبخشیازچرخههایترکیبی
انجاممیشوند.دراینرویکرد،یکLGVکهواردیکانبارمیشودبایدبا
یکمرحلهخروجمتناظرهمراهباشد.جایگاههایانبارکردنبایدبهگونهای
سازماندهیشوندکهضمنازبینبردنخرابیها،اینعملیاتراسریعو
کارآمدکنند.پسازاین،راهحلهایممکِنبسیاریبرایوسایلنقلیهو
انبارهاوجودداردوعاملاصلی،توانایِیتوسعههمهجنبههادرکنارمشتری
استواینمشتریمتعاقباًبهسامانهمدیریتپیشرفتهکارخانهمجهز

خواهدشد.
اینمهماست؛زیراتنهاراهبرایتجزیهوتحلیلومدیریتکردِنجریانها،
OEE شاخصهای تا دهد اجازه که است دستگاه ناظر یک انتخاب
با )overall equipment effectiveness تجهیزات، کلی )اثربخشی

MESیکپارچهشوندیاتوابع

ERP با سفارش برنامهریزی
مشتریتعاملانجامدهند.در
همینزمان،جریاناطالعات
بهگونهایمدیریتمیشودتا
بازخورددرموردتولیدفراهم
کندودرنتیجه،وضعیتهای
بحرانیرادرمنبعشناساییو

حلنماید.
چندین Sacmi که راهحلی
کرده عرضه بازار در سال

واکنشپذیر، مهندسی برای انسانی )تخصص دارد نام H.E.R.E است،
Human Expertise for Reactive Engineering(کهتازهتریننسل

یککنترلکنندهدستگاهاستکهبهخاطِرتواناییاشدراولویتدادنبه
کارکردهاواهدافمختلف،مانندانطباقبازمانهایتحویل،بهینهسازی

هزینهوغیرهسرآمداست.
برای طبیعی کاماًل رویکرد یک سفارش، حسب بر مونتاژ پیکربندی
صنعتیمانندسرامیکاستکهبهدلیلماهیتخودمجبوراستتابا
درجهمشخصیازانعطافناپذیریدرباالدستفرآیندمواجهشودواین
کهفقطیکیازپیکربندیهاباسامانهایازایننوعامکانپذیراست.حتی
میتوانبابازگشتبهمراحلاولیهباالدسِتفرآینِدشکلدهیآنرابهبود
بخشید.اینامرازطریقارائهDeep Digitalثابتشدهاست؛راهحلیکهبه
صورتدیجیتالیهمهعملیاتشکلدهی،لعابزنیوتزئیناسلبرایکپارچه

میکند.
شناساییدرجههایهمگنمحصوالتدراینسطحبرایپردازشمجددبر
مبنایدرستسِروقت)just-in-time(نهفقطمیتواندممکنباشدبلکه
نسبتاًسادهنیزنشاندادهشود.بهعبارتدیگر،درآیندهنزدیکدستور
تولیِد3مترمربعاضافیازاسلبهایالپاتوی)lappato(سیاهبراییک
مشتریخاصمیتواندبهسادگیباکلیککردِنیکماوسوبدونتأثیر

منفیبرکارآییوسودآوریکارخانهدادهشود.
×

فنـاوری
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حمل و نقل جاده اى :

همچنین این شرکت همکارى تنگاتنگى با شرکت هاى فورواردرى توانمند اروپایى به خصوص در کشورهاى ایتالیا
آلمان، انگلیس، اسپانیا، فرانسه و همین طور در چین، کره جنوبى، مالزى و سایر کشورهاى آسیاى شرقى

و استرالیا را دارد.

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقى، خیابان 12 شرقى، پالك16، طبقه دوم، واحد  4  کدپستى: 1515646116 تلفن: 021-86045000
Unit 4, 2nd Floor, No 16, Eastern 12, Beihaghi Blvd, Argentina Sq, Tehran, Iran.  Postal Code: 1515646116
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Hybrid digital technology for more 
competitive ceramic decoration

درژوئنسالEFI Cretaprint،2019جدیدترینپیشنهادفناوریخود
راارائهداد؛یکنوآوریمعتبردرزمینهسامانههایچاپجوهرافشانبرای
صنعتسرامیککهقادربهایجادتحولدیجیتالِیبیشتردربخشیاست
 EFI.کهدرحالحاضراینفرآینددرمرحلهپیشرفتهایازتوسعهقراردارد
Cretaprint Hybrid Ecosystemبهکاربراناینامکانرامیدهدتا

جوهرهایباحاللدوستدارمحیطزیستفعلیراسریعاًبهجوهرهای
جدیدپایهآبیسبزتِرEFIبرایتزئینکاشیسرامیکیتغییردهند.

یکپروتکلتمیزکردنسادهویکبهروزرسانیسریعنرمافزاری،تمام
مواردیاستکهدرهرزمانبرایانتقالبهجوهرهایپایهآبیالزماست.

تا میسازد قادر را سرامیکی کاشی تولیدکنندگان راهحلجدید این

فنـاوری دیجیتال هیبریـدی 
برای تـزئین رقابتی تـِر سـرامیک

In June this year, EFI Cretaprint launched its latest technological offering, an authentic innovation in the field of inkjet print-
ing systems for the ceramic industry capable of driving further digital transformation in a sector where this process is already 
at an ad-vanced stage of development. The EFI Cretaprint Hybrid Ecosystem will allow users to switch rapidly from current 
eco-solvent inks to the new greener EFI water-based inks for ceramic tile decoration. 

EFI Cretaprint (Castellon, Spain)
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سرمایهگذاریهایدرازمدتدریکفناوریانجامدهندکهثابتشده
استرقابتی،انعطافپذیروآمادهگذاربهسویفرآیندهاییازتزئین

کاشیاستکهازلحاظزیستمحیطیپایدارترهستند.
بودن پیمانهای مفاهیم بر همواره Cretaprint تحقیقاتی تالشهای
)modularity(،تطبیقپذیریوکیفیتباالمتمرکزبودهاست.درکنار
اینعواملمهم،اینشرکتهماکنونپایداریورقابتپذیریرانیزدنبال
میکندواینمزیتبیشتریرابرایکنترلکاملفرآیندتزئینسرامیک

دراختیارکاربرانمیگذارد.

چاپگرها، جوهرها و سرویس
EFI Cretaprint Hybrid Ecosystemجدیدراهحلجامعیاستکه

شاملدستگاهها،جوهرهاوبرنامههایسرویساست.
تنهاچاپگرهای درحالحاضر EFI Cretaprint Hybrid چاپگرهای
کاشیسرامیکیهیبریدی)ترکیبی(دربازارهستندکهباعرضچاپاز
700تاmm1400وباحداکثر12میله)بار(چاپدردسترسمیباشند.
آنهابخشیازنسلپنجمچاپگرهایهوشمندCretaprint Smartبرای
سرامیکهاهستندکهبهلطفبرنامههایکاربردیمانندسامانهتنظیم
تُن،کنترلباتنظیمدقیق،جبرانبیرونینازل،چاپID،یکسامانه
مدیریتکنترلنظارتیوجمعآوریدادههایچاپگرواپلیکیشنموبایلی
EFI Goبرایپایشازراهدورچاپگر،یکاتصالعالیوتجربهکاربرِی

مهمیرافراهممیآورد.
EFIکهحاویحاللآبهستند، باآب جوهرهایسرامیکیسازگار
مجموعهایازجوهرهایبینظیروپایهآبیمیباشندکهمزایایزیست
VOC گازهای انتشار درصدی 90 کاهش مانند مستقیم محیطی
)ترکیباتآلیفرار(،کاهش73درصدیدرانتشارCO2وفرآیندهای
تمیزکردنچاپگرکاماًلمبتنیبرآبراارائهمیدهند.آنهاکیفیت
باالیچاپوادغامبهبودیافتهبابقیهمراحلتولید،ایجادنتایجدقیق
وجلوگیریازضایعاتناشیازعیوبرانیزتضمینمیکنندوبنابراین

هزینههایتولیدراکاهشمیدهند.
ازمهمترینسرویسها،EFI Fiery® proServerاست؛نخستین یکی
از استفاده با کاشی تزئین برای مخصوصاً که رنگ مدیریت نرمافزار
چاپگرهایCretaprintساختهشدهاستواینکمکمیکندتاگذاربه

فناورِیدوستداِرآبآسانشودوصرفهجوئیدرجوهرراتضمینمیکند.
بهاینمجموعه،بستهدیگریازبرنامههایسرویسقابلتنظیمبرای
کمکفنیوتعمیرونگهداریپیشگیرانهمبتنیبردستگاههایموجود
اضافهمیشودکهامنیتکاملاینفناوریهایبسیارنوآورانهراتضمین

مینماید.
،EFI Hybrid Ceramic Ecosystemانعطافپذیریوتوانمندیفناورانهاِی
تولیدکنندگانکاشیرادرمسیریبهسویآیندهلعابزنیدیجیتالو
×  تزئینتمامدیجیتالیسرامیکقرارمیدهد.

فنـاوری

برنامه های سرویس
مراقبت از مشتری

جوهرها و لعاب های
سازگار با آب

چاپگرهای هیبریدی و
اِعمال های دیجیتالی

مدیریت رنگ
FIERY
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Automatic glaze preparation with density 
and viscosity control

برایبهحداقلرساندنعیوبناشیازخطاهایاپراتور،خطوطلعابزنیو
تزئینامروزینیازمندسطحباالییازخودکارسازی)اتوماسیون(وکنترل
وضعیت مداوم کنترل ثابت، رنگی تُنهای به دستیابی برای هستند.
رنگپایه)بیس(اِعمالشدهبسیارمهماست،عملیاتیکهتاهمیناواخر
بااستفادهازروشهایتجربیواغلبصرفاًبرپایهتجربهومهارتدستی

پرسنلخطانجاممیشد.
برایحلاینمشکالت،درسهسالگذشتهشرکتSmacسریکاملیاز
دستگاههایخودکاربرایآمادهسازیوکنترلسوسپانسیونهایسرامیکی
پایهآبیوبهعبارتدیگرلعابهاوانگوبهاراکهپیشازاستفادهتوسط
دستگاهلعابزنیبایدرقیقشوندوبهدانسیتهوویسکوزیتهمشخصیبرسند،

توسعهدادهوروانهبازارکردهاست.
کامِل خودکارسازِی میدهند. ارائه واضحی مزایای دستگاهها این
آمادهسازیلعابوانگوبوخودکارسازِیکامِلتغذیهلعاببهدستگاههای

لعابزنیمنجربهکاهششدیدتوقفاتوبهنوبهخودافزایشبهرهوری،
کاهشضایعاتوکاهشعملیاتتعمیرونگهداریدستگاهلعابزنیمیشود.
پایشالکترونیکیبیوقفهدانسیتهوویسکوزیتهوخودکارسازِیکامِل
اصالحاتضروری،خطاهایرویهایراحذفمیکندوکیفیتمحصول
نهاییرابهبودمیبخشد.ازهدررفتنوتغییراترنگیلعابنیزجلوگیری
میشودوصرفهجوییهایقابلتوجهیدروقتوهزینهرابههمراهمیآورد.
نکتهآخرونهکماهمیتاینکهحذفعملیاتآمادهسازیدستی،موجب
حذفکارسنگیناپراتورهاییمیشودکهدیگردرتماسمستقیمبالعابها

یاسایرمحصوالتبالقوهمضرنیستند.

D-GLAZE   •
D-GLAZEکهبرایخودکارسازیکاملآمادهسازیوتغذیهلعابایدهآل

است،تضمینمینمایدکهباآمادهسازیلعابهابهطورخودکاروبراساس

آماده سـازی خودکار لعاب با 
کنتـرل دانسیتـه و ویسکوزیتـه

To minimise defects caused by operator errors, today’s glazing and decoration lines require a high level of automation and 
control. To achieve consistent colour tones, it is very important to constantly control the state of the applied base colour, an 
operation that until recently was performed using empirical methods often based solely on the experience and manual skill 
of the line personnel. 

Fulvio Masini, Officine Smac (Fiorano, Italy)

خطلعابزنی

D-GLAZEحسگرسطح مخزن

مخزن

شیرخودکار

حسگرسطحمخزنانبارش



53گزيده دنيای سراميک1398/40   

از شده خواسته مقدار تنظیمی، دستورالعملهای
محصولدرهمهزمانهادردسترسباشد.دستگاههای
خودکار، باز-گردِش با مداوم چرخه خودکار کنترل
دانسیتهتنظیمیراثابتنگهمیدارندوویسکوزیته

صحیحراپایشمیکنند.همچنینD-GLAZEمیتوانددوزوتغذیهکردِن
حداکثرچهارمادهافزودنیشیمیایییابیسهایرنگکنندهراکنترلکند.
ایندستگاهدارایکنترلالکترونیکیباPLCوصفحهلمسیرنگیاستوبه
گونهایطراحیشدهاستتابدوننیازبهتجهیزاتاضافیباتنظیماتخط

لعابزنیموجودسازگارشود.
درآغازچرخه،D-GLAZEمخزنمرتبطرابالعابیکهبایدرقیقشود،
پُرمیکندووقتیدستورمربوطهدادهشد،آنراازمخزنانبارشدریافت

میکند.
درپایانمرحلهپُرکردن،سامانهشروعبهواردکردِنهرگونهموادافزودنی
ورقیقکنندهالزمبرایمحصولباآبوبااستفادهازچرخههایاختصاصی
اضافهکردن/اختالطتارسیدنبهدانسیتهتعیینشدهتوسطاپراتور

میکند.
پسازرسیدنبهدانسیتهمطلوب،محصولآمادهارسالبهمخزنتغذیه
دستگاهکاربراست.یکحسگرسطحنصبشدهبررویمخزن،مقدار

محصولموجودراپایشمیکند.
هنگامیکهپایینترازکمینهسطحباشد،D-GLAZEبهطورخودکارلعاب
رادردانسیتهوویسکوزیتهصحیحتارسیدنبهبیشینهمقدارتعیینشده

تأمینمیکند.
لعابدرداخلمخزنبهطورمداومبادانسیتهسنِجالکترونیکیتحتکنترل
قرارمیگیردواگردانسیتهخارجازمحدودهرواداریتنظیمشدهقرارداشته

باشد،بهطورمناسباصالحمیشود.

چرخهبهاینروشادامهمییابدتازمانیکهمخزنبه
طورکاملخالیشود؛پسازانجامیکچرخهشستشوی
خودکارِهمهقسمتها،ازابتدامجدداًشروعمیشود.
درطولمدتکلچرخه،امکانپایشویسکوزیتهبا
هشدارهایشنیداریودیداریدرصورتبروزناهنجاریهانیزفراهماست.

V-Check و D-Check •

D-Checkپایشمداوممقادیردانسیتهلعابهادرداخلمخازنتغذیهرا

انجاممیدهد.پسازپُرکردِنمخزنبهطوردستیبالعابیکهبهرقیق
شدننیازدارد،D-Checkاضافهکردنآببهطورخودکارتارسیدنبه
دانسیتهتنظیمشدهراآغازمیکندومقدارآنرارویصفحهنشانمیدهد
وبهپایشآنادامهمیدهد.اگردانسیتهفراترازمقدارروادارِیتعیینشده
باشد،D-Checkبااضافهکردنمقادیرمناسبآبآنرابهطورخودکار
اصالحمیکندیابااستفادهازهشدارهایشنیداریودیداریهرگونه

ناهنجاریراآشکارمیکند.
عملکردV-Checkپایِشویسکوزیتهلعابتأمینشدهتوسطپمپمخزن
تغذیهکنندهاست.دراینجانیزیکهشداردیداریوشنیدارینشان
میدهدکهمقدارثبتشدهازنقطهتنظیمشدهتوسطاپراتورمنحرفشده
است.ایندستگاه،چرخههایکنترلیراکهمیتوانندتوسطاپراتورتنظیم
شوند،انجاممیدهد.مقداربرحسبثانیهدریکفوردکاپmm4تعیین
ورویصفحهنمایشدادهمیشود.اگراینمقدارازروادارِیتنظیمشده

بیشترشود،V-Checkبهاپراتوراطالعمیدهد.
D-CheckوV-Checkمجهزبهسامانههایشستشویخودکاربرایهمه

قسمتهایدرتماسبالعابهستندتابیشینهدقتوپایداریرادرطول
زمانتضمینکنندوبرایهرنوعواندازهمخزندردسترسهستند.×

فنـاوری

D-Check V-Check

®
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The impact of digital technology on 
warehouse optimisation 

 Durst دیجیتالسری ازچاپگرهای استفاده با کاشی تولیدکنندگان
Gamma XDتحتتأثیرکارآئیبسیارباالیایندستگاههاقرارگرفتهاند

تولید با انبارها بهینهسازی و نهایی محصول موجودی کاهش به که
دستههای)بچهای(کوچکترکمکمیکنند.

ازویژگیهایGamma XDکهکاربرانبیشترازآنهااستقبالکردهاند،
تضمینچاپپیوسته،تکرارپذیرویکنواختیکاملچاپ،عدمحضور

نواریشدن)banding(وحذفتوقفدستگاههستند.
اینهمچنیندرموردفرآیندهایپیچیدهباچاپمستقیمبررویزمینه
سفیدبدوننیازبهرنگیکردِنلعابیااستفادهازلعابهایرنگیبرای

پنهانکردننقایصچاپصدقمیکند.

افزایش سفید، به رنگی لعابهای از محصوالت تبدیل با کار این
انعطافپذیریوکاهشتعدادلعابهایمورداستفاده،تولیدرابهینه

میکند.
ایننتایجبدوننیازبهتنظیماتقبلاز/یادرطیهرمرحلهجدیدتولید

بهدستمیآیند.

• سامانه پیشرفته مدیریت رنگ
اینانعطافپذیریتولیدبااستفادهازDurst-ColorGATE CMSکه
نوآورانهمدیریترنگبرایچاپدیجیتالرویسرامیک یکراهحل
است،ارتقایبیشترییافتهاستکهزمانتثبیترابهطورمتوسطاز

تأثیـر فنـاوری دیجیتـال بر 
بهینه سـازی انبـار

Tile producers using Durst Gamma XD series digital printers have been impressed by the high performance of these ma-
chines, which help reduce finished product inventory and optimise warehouses by producing smaller batches.
The features of Gamma XD that are most appreciated by users include the guarantee of continuous, repetitive and perfect 
uni-formity of printing, the absence of banding and the elimination of downtime. 

Norbert von Aufschnaiter, Durst Phototechnik (Brixen, Italy)

 
                                  
 

شکل 2- هد پرینت اختصاصی Durst شکل Durst Gamma XD -1: تغییر تولید از لعاب رنگی به لعاب سفید
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صفرتاحداکثر2چرخهآزمایشیبااستفادهازفناوریانحصاریثبتشده
Fingerprint)اثرانگشت(تاحدزیادیکاهشمیدهد.همچنینبرای

تبدیلمحصوالتازیکزمینهرنگیبهیکزمینهسفیدقابلاجرااستو
انطباقسریعودقیقتُنرادرفقطچندگامسادهتضمینمینماید.

Durst Colorgate CMSبهلطفسامانهنوآورانهوثبتاختراعشده

Rapid Spectro Cube،بااندازهگیریبِچرنگیدرکمترازیکدقیقه،

امکانخوانِشدقیقوتکرارپذیِربچهایرنگیرابرسطوحمسطحیا
بافتدار)استراکچر(فراهممیکند.

Out-Of-( گاموت از خارج کنترل برای را بصری عملکرد یک این
Gamut(ارائهمیدهدوباهمهچاپگرهایدیجیتالیتولیدشدهتوسط

سازندگانمختلفسازگاراست)حداکثر8رنگفرآیندیباحداکثر6
کانالاضافیبرایجوهرهایافکت(.

Durst از Dimatix هد پرینت های اختصاصی •
Gamma XDتجربهومزایایسریهایقبلیGammaراباویژگیهاو

فناوریهایجدیدترکیبمیکندکهکارآئیآنرابهصورتقابلتوجهی
افزایشدادهاست.

ازویژگیهایانحصارِیاینسامانهمیتوانبهپایداریکلیهدهاباچرخه
عمربسیارطوالنی،کیفیتعالیچاپ،یکنواختیمنحصربهفردکه
امکانباز-تولیِدتمامزمینههاوزمینههایرنگیتختوتطبیقپذیرِی

نامحدودازلحاظطراحیوگرافیکرافراهممیآورد.یکیازویژگیهای
فناورانهایکهچاپگرهایGamma XDراازدستگاههایدیگرمتمایز
ساخته نیم مخصوص هدپرینتهای از انحصاری استفاده میکند،

Dimatixاست.

اینمفهومجدیِدمدولهدپرینتکهتوسطDurstتوسعهیافتوساخته
از باال باکارآیی و )piezo element(تکی پیزوی اِلمانهای از شد،

DimatixاستفادهمیکندکهباقطعاتDurstمونتاژشدهاند.

هدپرینتهایحاصلهدربازاربینظیرهستندوازلحاظراستبودن،دقت
تصویر،ثباتحجمقطره،عدموجودنواریشدن،پایداریبیشتِرنازل
حتیدربارهایجوهِر)ink load(باالتروهزینهپایین،کارآییبینظیری

راارائهمیدهند.
همچنیناینهادرمقایسهباهدپرینتهایاستانداردSG1024Mو
L/HFونیزثبتدقیقتِرهدپرینت،رواداریهایسختگیرانهتریدارند.

یکیازمهمترینمزایایهدپرینتمخصوصDimatixکهمورداستفاده
Durstاست،کیفیتباالیچاپویکنواختیدرکلعرضچاپبدوننیاز

بهکالیبراسیونمجددیااستفادهازدومیلهرنگ)کالربار(است.
هدپرینتهایDurst DMباقطرهبزرگ200pl-90برایافکتهای
مادینیزبهعملکردعالیمیرسندوامکانپاششبابارجوهرباالتا%100
پوشانندگیرافراهممیکنند.پایداریباالینازلاستفادهازدوکالرباررا

غیرضروریمینماید.

فنـاوری

Durst Gamma XD 108 4.0
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• Gamma XD: زمان فعالیت بدون خرابی فراتر از %97
Gamma XDتکرارپذیریوقابلیتاطمینانباالراتضمینمیکندکه

برایشرکتهایسرامیکیکهتمایلبهتولید24/7دارند،ضروریاست.
تجزیهوتحلیلسامانههایDurst Gamma XDکهدرمحلمشتریان
نصبشدند،میانگیندسترسی/زمانفعالیتبیشاز97%رابدوننیازبه
تعویضهدهاحتیپسازتولیدبیشاز10میلیونمترمربعکاشینشان

میدهد.
به نیازی سنگینکارشان، ساخِت لطف به Gamma XD چاپگرهای
تنظیماتمداومیادورهایندارندودرصورتتعویضهایمکررمحصول
یاتولیدبچهایکوچک،مزایایقابلتوجهیرابههمراهمیآورند.شکل3
GammaراکهبهطورخودکاربررویدوچاپگرLogFileدادههایواقعی
XDنصبشدهدردوشرکتمختلفذخیرهشدهاند،نشانمیدهدکه

تأییدکنندهزمانفعالیتباالبدونخرابی)uptime(درحالت24/7
باتولیدروزانه20،000مترمربعویاباالتربراییکدورهزمانیچند

هفتهایوبدونتغییراتمحصولاست.

درمورداول،Gamma108XD)باعرضچاپتاmm1000(زمان
فعالیتبدونخرابیبین97تا100درصدراتأییدکرد؛درمورددوم،
Gamma 148 XD)باعرضچاپتاmm1400(زمانفعالیتبدون

خرابیبین99تا100درصدراثبتکرد.
بهلطفاینسطوحعملکرداستثنایی،Gamma XDبهنصبهایمتعدد
دربسیاریازکشورهادرسراسرجهان،حتیدرشرکتهاییکهقباًلاز
فناوریDurstاستفادهنمیکردند،میبالد.درهمهموارد،مشتریاناز
هزینهکلمالکیت)Total Cost of Ownership،هزینهکلسامانهو
استفادهازآن(وقابلیتاطمینانودردسترسبودِناستثناییسامانه

بدونمحدودیتدرایجادمحصوالتجدیدقدردانیکردند.

• انقالب لعاب زنی دیجیتال
پرینتهای هد ثبتشده نوآورانه فناوری تاکنون، بار نخستین برای
™Durst RockJetقادربهاجرایاِعمالدیجیتالیلعابباوضوحزیاد

وبانشاندِنمقادیرقابلتوجهوبادقتباالاست.اینظریفترینبخش

Gamma 108 XD: زمان فعالیت بدون خرابی از 97% تا %100

Log File Date:تاریخذخیرهدادههایچاپگروتولید

Uptime:دردسترسبودنچاپگربرحسبساعتودرصد.100%/24%بهمعنایآناستکهچاپگرهمیشهبرایتولیدبدونتوقفدردسترسبود؛بهاستثنایچرخههای
تمیزکردنخودکارهدپرینتکههر3ساعتبهمدت1/5دقیقهبدونپاکسازی/هدررفتنجوهرانجاممیشود.

Printed Tiles)کاشیهایچاپشده(:تعدادکاشیهایتولیدشدهدر24ساعت)درروزمشخصشده(

Approx. Sqm)مترمربعتقریبی(:مترمربعازکاشیهایتولیدشدهدر24ساعت)درروزمشخصشده(

Gamma 148 XD: زمان فعالیت بدون خرابی از 99% تا %100

شکل 3
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 CERSAIE 2019 نخستین کاشی های تمام دیجیتالی را در INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME

نمایش داد

Durst RockJet™/آزمایشصنعتیبرروینخستینخطلعابزنیتمامدیجیتالیمبتنیبرفناوریانقالبی
از یکی که )Industrie Ceramiche Piemme( پیهِمه سرامیک صنایع کارخانههای در Gamma DG

بزرگترینتولیدکنندگانکاشیسرامیکیایتالیااست،آغازشدهاست.Piemmeکهبهدلیلتعهدجدیخود
بهتوسعهمحصولونقشپیشگامخوددراینبخشازمدتهاپیششناختهشدهاست،تصمیمگرفتهاستدر

توسعهاینانقالبمهمفناورانهایبهDurst،شریکصنعتیدیرینهخودبپیوندد.
درکارخانهPiemmeدرسولینیانو)Solignano،موِدنا(،فناوریDurstدرشرایطدشوار،شاملدماهایتا 

C°100-70تستصنعتیشدکهقابلیتاطمینانوپایداریاستثناییآنرادرفرایندتولیدتأییدمیکند.

درCersaie 2019،Piemmeتعدادیازمجموعههایمنحصربهفردرابههمراهیکسریازنمونهسازیهای
اولیهایجادشدهدرکارخانهخودبااستفادهازDurst RockJet™/Gamma DGبهنمایشگذاشت.این
محصوالتپیشگامجدید،مزایایاینفناوریرابرایتولیدکاشیهاییباطراحیمنحصربهفردنشانمیدهند

کهنمیتوانندباسامانههاییکهدرحالحاضرمورداستفادههستند،مقایسهشوند.
)synchronization(رابسیارجذابکردهاست،هماهنگسازِیPiemmeیکیازویژگیهاییکه
Piemmeبینقصبینبافتهایسطحیوطرحهااست؛ویژگیایکهباعثمیشودمحصوالت

بسیارطبیعیباشند.

DURST ROCKJET™/GAMMA DG مشخصات و مزایاي استفاده از فناوري

•نخستینچاپگرتکگذره)single pass(برایلعابزنیدیجیتالیکاشیوبرای
چاپکردِنبافتها؛

•فناوریثبتشدههدپرینت™Durst RockjetکهتوسطDurstبرایسازگاری
باویژگیهایلعابهایسرامیکیتوسعهدادهوتولیدشدهاست؛

•وضوحومیزانجزئیاتبیهمتا،حداکثرقابلیتاطمینانوانعطافپذیری؛

•ایجادمحصوالتنوآورانهومنحصربهفردکهبافناوریهایمرسومکهدرحال
حاضرمورداستفادهقرارمیگیرند،نمیتوانندبهدستآیند؛

•بهلطفهماهنگسازیبهینهبینچاپتصادفیوبافتیکهکاماًلباطراحی
گرافیکیمطابقتدارد،افکتبسیارطبیعیاست؛

•تعدادنامحدودطرحهاوبافتها؛

•انعطافپذیریبیشتردرتولیدبهلطفایجاِددیجیتالیبافتهایموردتقاضا؛

•چاپهمزمانبالعابهایمتفاوتبرروییککاشی؛

•اثربخشیهزینه)Cost effectiveness(بهلطفاستفادهازلعابهایارزانبا
خواصسرامیکیبسیارمشابهبالعابهایمتداول.

فرآینداست،زیراارزشافزودهشدهبهمحصولدراینمرحله
بسیارمهماست.فناوریDurstبهطورخاصامکانایجاد
تعدادنامحدودیازطرحهایمنحصربهفردونوآورانهرابا

افکتهایدیداریولمسیخیرهکنندهفراهممیآورد.
باز-تولیِدبسیاروفادارانهطرحهایگرافیکیبررویبافت
سطحکاشی،نتیجهایبسیارطبیعیبههمراهمیآوردواین
کاشیهاراازکاشیهاییکهصرفاًباچاپگرهایدیجیتالیبر
رویبافتهایتکراریایجادشدهدرپرستزئینشدهاند،

متمایزمیسازد.
Durst RockJet™،درکنارکیفیتچاپعالیباوضوحباال
بهدلیلامکانتزئینکاشیبادولعابمختلفدریکزمان،
انعطافپذیریباالییراارائهمیدهد.همچنیناینفناوری
on-(قادربهاجرایتولیدبچهایکوچکدرصورتتقاضا

demand(استودربهینهسازیانبارمشارکتمیکند.

درکنارآزمایشهایدرحالانجامدرصنایعسرامیکپیهِمه
)Industrie Ceramiche Piemme(یکآزمایشمیدانی
جدیدازماهاکتبربانصبیکسامانهGamma DGدریک
شرکتسرامیکیدیگرایتالیاییباهدفبهینهسازِیبیشتِر
لعابزنیدیجیتالیکاشی انقالبی اینفناوری ویژگیهای
×    آغازشدهاست.

فنـاوری
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Sicer

Sicer)سیِچر(تولیدکنندهباسابقهلعاب،رنگوجوهرایتالیایی،همواره

بهخاطرتالشهایپژوهشیمداومونوآوریهایمحصوالتخودسرآمد
بودهاست.درسال2019بخشتحقیقوتوسعهاینشرکتدوخانواده
 Low(»کمانتشار«LE.ازمحصوالتپیشرفتهراتوسعهداد:سریجدید
Emission(ازجوهرهاوچسبدیجیتالوطیفجدیدلعابهایضد

 Technical(»لعابهایضدلغزشفنی«-GLRبازتابشوضدلغزش
.)Anti-slip glazes

سریثبتاختراعشده»کمانتشار«.LEویژگیهایتأییدشدهمنحصر
بهفردیدارد.طیفکاملیازجوهرهایدیجیتال،جلوههاوچسباست
)SCD1990LEبرایدماهایباالوSCD1995LEبرایدماهایپایین(

کهانتشاربسیاراندکوبدونبوراتضمینمیکنند.
درمقایسهبابهترینجوهرهایپایهاستریموجوددربازارامروز،سری

.LEمواردزیرراتضمینمیکند:
•70-درصدواحدهایبویاییسنجی

•60-درصدفرمالدئید
•50-درصدآلدئیدها

)VOCs(50-درصدحاللهایآلیفرار•
•20-درصدTOC)کربنآلیکل(

•10-درصدمصرفجوهر.
تمامدادههاتوسطمقاماتصدورگواهینامهاندازهگیریشدهاندکهمیزان
واقعیانتشارگازتولیدشدهدرطولمدتفرآیندتولیدسرامیکراآنالیز

کردهاست.آنالیزبامقایسهجوهرهای
پایهحاللوپایهآبیازلحاظمیزان
انتشارTOC،واحدهایبویاییسنجی
وجود با شد. آغاز آلدئید تشکیل و
میزانانتشارکم،جوهرهایپایهآبی
دیجیتال دستگاه مدیریت لحاظ از

مشکالتزیادیایجادمیکنند.بههمیندلیل،Sicerتصمیمگرفت
تحقیقاتجوهرهایباانتشارکمخودرابهسویجوهرهایویژهپایه
حاللسوقدهدوموفقشدیکفرمولاختصاصیباتأثیربسیارکمو

عملکردعالیتهیهکند.
دامنهجوهرهایکمانتشار.LEشاملرنگهایاصلیاستکهمیتوان
همهانواعجوهرهایموردنیازشرکتهایسرامیکیرابهدستآورد.با
شروعازبیسهایغلیظ.LEمیتوانهررنگراسفارشیسازیکردوتُن

جوهریراکهمشتریبهطورمعمولاستفادهمیکند،ایجادنمود.
آخرینسریازلعابهاکهدرنمایشگاهCersaie 2019معرفیشد،طیف
جدیدGLR-»لعابهایضدلغزشفنی«است.طیفکاملیازلعابهای
ضدبازتابشوضدلغزشکهاِعمالهموار،تمیزشوندگیکاملوتوسعه

بینقِصرنگدیجیتالراتضمینمیکند.
سریGLRاینامکانرافراهممیآوردتابافتسطحمطابقمقدارمورد
نیاز)ازR9تاR13(و)A + B + C(کالیبرهشود؛درنتیجهالزاماتقانونی
برایکفپوشیدرفضاهایعمومیدرکشورهایمختلفجهانرابرآورده
میکند.اینطیفشاملسهسریلعاباستکهبراساسدرخواستهای

مشتریمنفردوشرایطتولیدی،کاماًلقابلاختصاصیسازیهستند.

جديدترين فنــاوری ها
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colorobbia

کلوروبیا)Colorobbia(،تولیدکنندهپیشروجهانِیفریتها،لعابهاو
سایرموادبرایسرامیکها،طیفگستردهایازمحصوالترابرایتولید
کاشیهایسرامیکینوآورانهباترکیبکردِناِعمالهایدیجیتالِیجدید

ارائهمیدهد.
Gruppo Colorobbia)گروهکلروبیا(براینباوراستکهبرایرقابتی

بودن،بازارکاشیسرامیکیبهابزارهایبیشتریبرایارتقایخالقیت
ولیبدونافزایشزمانعرضهبهبازارنیازداردکهتمایزمحصولوارزش

افزودهراشاملمیشود.
درسالهایاخیرباپیشرفتفناوریدیجیتال،دستیابیبهکیفیتچاپ
تصویرنزدیکبهکیفیتچاپعکاسیوباحفظاحساسطبیعیازلحاظ
برجستگیسطحوموادمیسرشدهاست.همچنیننمایمادهایکه
نمونهایبسیارمعمولازسنتسرامیکایتالیااست،همگامباپیشرفت
فناوریدیجیتالتکاملیافتهاستواینامکانرافراهممیکندتاباسایر

تکنیکهایموجودترکیبگرددتاهرکاشیواقعاًمنحصربهفردشود.
مثالیازاینمفاهیماِعمالی،Graffti)ِگَرفتی(است؛راهحلیمبتنیبر
جوهرهایویژهHydroActive،پوششهایسطحیوطرحهاییکهاز

تجربهColorobbiaدراِعمالهایموادوخطوطلعابزنیبهرهمیبرد.
Grafftiباایجادتعدادزیادیازبرجستگیهایریز)micro reliefs(بر

رویسطحکاشیهایتخت،بعضیبالبههایتیزوبعضیدیگربالبههای
صافوِگرد،مزایایزیباییشناسیبههمراهمیآورد.اینهاازخطوط
نازکوکاماًلواضحتافضاهایبازبزرگتغییرمیکنندوباتوجهبهلعاب

سطحیمیتواندجلوهمشابهیامتفاوتیداشتهباشد.
و )synchronised(هستند بافتهمگام با کاماًل گرافیکی طرحهای
برجستگیبههیچوجهتکرارنشدهاستوباعثمیشودمعتبرترینموادبا

ظاهریبسیارطبیعیباز-تولیدشوند.
Grafftiکهدرسراسرجهاناستفادهمیشود،پسازطرحگرافیکیاِعمال

میگرددتاکاشیهایکفپرسالنیرابهوجودبیاوردکههمسنگمرمر

بااندکینقشونگاریاسنگمرمرکهنوهمپارکتچوبیباکیفیتباالرا
باز-تولیدکند.عالوهبراین،پوششباالییمیتواندبهآرامیپولیششود
)پرداخت»الپاتو«،“lappato”(تابهکنتراستبراق/ماِتبیشتربرسد

وکاشیهایتزئینیرادرهردونسخهپولیششدهوطبیعیتولیدنماید.
بستهبهطرحگرافیکی،Grafftiمیتواندنهتنهاخطوطباریک،بلکه
برجستگیهایابرآمدگیهاییرارویلعابایجادکندکههنگامپولیش
کردِنسطح،جلوهبسیاربراقیرابهوجودمیآوردوآنهارابرایاستفاده

بهعنوانکاشیهایدیواریجالبتوجهمیسازد.
همچنینمفهومColorobbia Grafftiدرهنگاموروددستگاهدیجیتالی
دومبهخطلعابوترجیحاًپیشازاِعمالجوهردیجیتال،توصیهمیشود.
اینامرمزیِترنگهایروشنتروباشدتبیشتررابههمراهمیآورد،
شاملامکانطرحهایگرافیکیبسیارتیرهیاباپرداختهایمختلف
باجوهرهایباجلوهویژهدردستگاهدومویاپوششسطحینهاییبا

لعابهایمخصوصکهبافناوریایرلس)airless(اِعمالمیشوند.
Grafftiبهطراحاناجازهمیدهدتابهخالقیتخودبالوپردهندو

میتوانندبررویمحصوالتیازکاشیهایکفپرسالنیتاکاشیهای
دیواریتکپختاستفادهشوند.همچنینازلحاظفرآیندتولیدبسیار

انعطافپذیراست.
ویژه جوهرهای از کاملی گستره از Colorobbia Graffti مفهوم
HydroActive،ازبراقتاماتوازواضحتاکدر)اُپک(استفادهمیکند،به

طوریکهبیشترینتعدادممکنازمعیارهایانتخابیرابرآوردهمیسازد.
عالوهبراین،بیشترجوهرهایHydroActiveبسیارانعطافپذیرهستند

ومیتوانندبرایسایرکاربردهایتزئینینیزمورداستفادهقرارگیرند.
لعابهایپایهوباالییبراینتایجعالیاهمیتکمیندارند.

فنی پرسنل Colorobbia محصوالت، طیف گستردهترین کنار در
متخصصیداردکهقادرهستندتامفهومGraffti Application)اِعمال

ِگَرفتی(راباموقعیتونیازهایویژههرمشتریتطبیقدهند.

جديدترين فنــاوری ها
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Tecnografica

حال در Tecnografica شرکت ،Cersaie 2019 نمایشگاه طول در
ارائهPlanet Earthبودکهمجموعهایمنحصربهفردازسطوحهنری
استکهتوسططراحاناینشرکتوباالهاماززیباترینمکانهایروی
زمینایجادشده؛مکانهاییکهسیارهمارابهیکاثرهنریمعتبرتبدیل

میکنند.
خالقیِتطبیعتبهعنوانیکمنبعالهامعملیوملموسعملمیکند.
اینجنبه،باقابلیِتبازآفرینیودستکاریمادهباسطحهرچهباالتریاز
پیچیدگیبااستفادهازعکسبرداریباکیفیتباالوفناوریهایبهطور

فزایندهپیشرفتهچاپدیجیتال
آمیختهاست.

اینعواملمختلفبرایانتقال
باشـکوه بافـتهای و الگــوها
طبیعیوبازفرآوریشدهبرروی
سطوحبزرگتِرطـرحهنــری
Tecnograficaدر کهتوسـط
داده نمایش Cersaie 2019

شد،گـردهمآمدند.ایننشانگر

گامدیگریبهسویجزئیاتکاملاستکهارزشافزودهواقعِیفرایند
انتقالدیجیتالصنعتیمیباشد.

جديدترين فنــاوری ها

SySTem ceramicS

Multiflexیکدستگاهبستهبندیپیشرفتهاستکهبرایبستهبندی

کاشیهایسرامیکیدرسایزهایمختلفبااستفادهازورقهایکارتن
بدونچاپیاازپیشچاپشدهطراحیشدهاست.باشروعازورقمسطح
بدونچاپ،دستگاهباتطبیقبستهبندیبراساسپشتهکاشیها،جعبهای
میسازدتابتواندازلحاظکالیبروارتفاعپشتههرگونهتغییریرامدیریت

کند.
مادهمورداستفادهبرایبهدستآوردننوارهایالزمدرسایزاستاندارد
120cm×120وجودداردومتعاقباًبرشدادهمیشودتایکبستهکاماًل

مناسبتهیهشودودرجهآزادیدرایجادبستهبندیسرامیکراافزایش
میدهد.سپسدستگاهورقپیچیمیکندوقابیرادراطرافکاالایجاد

مینمایدکهمیتواندبهسایزهاییتا180cm×120برسد.
اینپنلکنترلیبهجدیدتریننسلازCopilot PCصنعتیباصفحه
نمایشلمسیفول15/6HDاینچیونرمافزارمدیریتیسادهوشهودی

مجهزشدهاست.
ازلحاظکارآیی،Multiflexقادراستتاحداکثر10جعبهدردقیقهبا
صرفهجوییقابلتوجهدرمقوا)تا80درصدبستهبهسایز(تولیدکند.با
درنظرگرفتنحفاظتازمحیطزیستوصرفهجوییدرانرژی،اینیک

جنبهاساسیاست.

عالوهبراین،موقعیتیابِی4واحدانبارِشکارتنرامیتواندریکردیف
تکی)راستیاچپ(یادرهردوطرف)2تادرسمتراستو2تادرسمت

چپ(مدیریتکرد.
باMultiflexمیتوانجعبههاییراباسایزهایمختلفبرایعملیات
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سادهشده،ویژگیدیگریاستکهامکاناجرایبستهبندینهاییرابا

فقطتعدادکمیازعملیاتمیسرمیسازد.
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PoPPi clemenTino SPa

Seiko

بهبودسیستمهایخود درحال مدام مدرنسرامیک تولیدکنندگان
هستندکهبهآنهاامکانمیدهدهزینههایعملیاتیراکاهشدهند.
تولیدهمزمان برق، توجهمصرف قابل برایکاهش مؤثر راهحل یک
تولید انواعاصلیخطوط الکتریکیوحرارتیاست. انرژی از ترکیبی
براساسنوعژنراتورمورداستفادهمتمایزمیشوند.راهحلهاییکهبیشتر
دربخشسرامیکمورداستفادهقرارمیگیرندموتورهایاحتراقداخلیو

توربینهایگازیهستند.
متوسط الکتریکی جریانهای خروج ارسال برای گازی توربینهای
وبزرگ)بیشاز3.5مگاوات(طراحیشدهاند،درحالیکهموتورهای
احتراقداخلیبرایخروججریانهایالکتریکیکوچکترمناسبهستند.
مفاهیمنزدیکی،معاصربودن،سازگاریوانعطافپذیریبرایانتخاب
بهینهخطوطتولیدیکهازاینسیستماستفادهمیکنند،بسیارمهم
هستند.تجزیهوتحلیلامکانسنجیعواملمتعددی،ازجملههزینههای
نگهداری،مجوزهاوگواهینامههایموردنیازمقاماتمحلیدررابطهبا
انتشارگازهایمضرراشاملشود.نوعبهینهسازیژنراتوربایدبراساس
تجزیهوتحلیلدقیقازنیازهایالکتریکیوحرارتینیروگاهانتخابشود.
تجزیهوتحلیلهمچنینبایدمشخصاتفنیوخصوصیاتمحلنصبو
همچنینتواناییکاربردراجرایصحیحسیستمتولیدهمزمانرادرنظر
بگیرد.درآخر،تفاوتمهم)Δ(بینهزینهسوختوهزینهانرژیالکتریکی

بایددرنظرگرفتهشود.
توسعه زمینه در پیشرو شرکت یک ،Poppi Clementino Spa

زمینه در را عظیمی مهارتهای انرژی، تصفیه و بازیابی راهحلهای
راهحلهایپیشرفتهبازیابیانرژیبراساستولیدهمزمانکسبکرده
وسیستمهایبیشماریرابرایبرترینگروههایسرامیکیجهانکه
درایتالیا،ترکیه،برزیلوعربستانسعودیفعالیتمیکنند،نصبکرده
است.کلیهعملیاتمهندسیکارخانه،ازجملهنصبواتصالژنراتورو
Poppi Clementinoهمچنینکنترلخودکارسیستم،کاماًلتوسط
ویژگیهایخاصسیستمهای روی بتواند اینکه برای میشود. انجام

پرینترجدیدSeiko Instrument RC1536میتواندباسهولتوباهر
نوعیازمواددیجیتال،ازجوهرهایرنگیوجلوهایگرفتهتالعابهای
مبتنیبرآبکارکند.اینانعطافپذیریموردنیازبرایمنحصربهفرد
بودنهرمحصول،باجلوههایلمسیوبصریاستکهآنرادربازار

متمایزمیکند.
دردسترسبودنانواعمختلفجوهرهابهصنعتسرامیکاجازهمیدهد

 Poppi کند، تمرکز همزمان تولید طریق از پیشرفته انرژی بازیابی
کلیه شامل که را خود   Cog-Evo© تجاری عالمت Clementino

فعالیتهاوراهحلهایتحقیقوتوسعهویکتیماختصاصیدرزمینه
Cog-Evo©.توسعهسیستمهایتولیدهمزماناست،ثبتکردهاست
تعهدپاپیکلمنتینوبرایکمکبهمشتریاندرکلیهمراحلازتجزیهو
تحلیلامکانسنجیوانتخابمناسبترینراهحلهاازطریقنصبو
نظارتبرکارخانهتولیدراتأییدمیکند.جنبهمهمدیگرادغامکارخانه

تولیدباسیستمهایبازیابیانرژیموجوداست.
Poppi ClementinoبیانگرتخصصهایتوسعهیافتهتوسطCog-Evo© 

کار از30سال بیش در
مهمترین کنـــار در
گروههایسرامیکیجهان

است.

تاسطوحمنحصربهفردیراپدیدآورد.بااینوجود،ایجادمحصوالت
پیشرفتهنیازبهاستفادهازیکفرآیندکارآمد،پایدارومقرونبهصرفه
دارد.هدچاپگرچرخشیRC1536تماماینالزاماترابرآوردهمیکند.
سیستمچرخشیکهمستقیماًدرپشتنازلهاقرارداردوساختارویژه
جزءPiezoاجازهمیدهدتااکثرجوهرهاولعابهابهراحتیپردازش
شوند.دامنهپوششقطرهایاز13تاpL225ازبهتریندرجهبندیچاپ
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وباالترینتخلیهچاپ)بیشاز75گرمدرمترمربعباسرعت25متربر
دقیقه(پشتیبانیمیکند.

فناوریکانالمجزاباالترینفرکانسرابابهرهوریبینظیر
نگهداری به نیاز مزیتها، این کنار در میکند. تولید
محدودوسادهوحداقلضایعاتجوهربهدلیلچرخش
پرینتر میشود. RC1536 پایداری افزایش باعث بیشتر
چاپیRC1536رامیتوانباکاربریهایعمودیوافقی
نصبکرد،درحالیکهسرعتباالیپاششقطراتامکان
حداکثرانعطافپذیریاستفادهرادارد.اینچاپگربرای
چاپرویسرامیک،آجر،کاشیسقفی،چینیمظروف،

شیشهوچوبمناسباست.
Seiko Instrumentsمستقردرآلماندرسال1983برای

فروشبیشتراینغولژاپنیدرحوزهاروپا،خاورمیانهو
پنجاه حدود داشتن با شرکت این شد. تأسیس آفریقا
کارمند،باهمکاریوهماهنگیباشرکتبینالمللیاین
انجام گروه،پشتیبانیسریعوکارآمدبرایمشتریانرا
میدهد،کهشاملیکمرکزلجستیکمدرنواقعدرکنار
فرودگاهبینالمللیفرانکفورتویکآزمایشگاهفنیدر

پاریساستکهسازگاریهایموادراآزمایشمیکندوگردشکارتولید
راشبیهسازیمیکند.

تبلیغات

جديدترين فنــاوری ها
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SiTi b&T grouP

کوره®TitaniumساختSITI B&Tباثبترکوردکمترینمصرفانرژی
وانتشارگازهایگلخانهایمحیطی،معماریسادهوخطی،سهولتدر
استفادهوارتقاءوانعطافپذیریازنظراندازه،یکفناوریاثباتشده
وبسیارقابلاعتماداست.گسترهکورههاینسلجدید®Titaniumبه
ویژهبهپنلهاواسلبهاییسایزبزرگاختصاصدادهشدهاست.کوره
Titanium® SlabباسقفمنعطفوکورهدوقلوTitanium® Wave XXL

بازار در اکنون هم که هستند باال کارایی با محصوالت خالقانهترین
موجودند.فرآیندفناوری®Titaniumشاملمواردزیراست:

که ،MHR آهسته خنککننده منطقه از گرما بازیابی سیستم -
مشعلهاراباهوایگرمشدهبادرجهحرارت230درجهسانتیگرادبا

اکسیژن21%،مستقلازخالییاپربودنکوره،تأمینمیکند.
-پیکربندیبگونهایستکهحلقههایمشعلباتوجهبهطولکورهبه
چندینگروهمستقلتقسیممیشوندوباسیستمیبرایاندازهگیریو

کنترلمیزاناکسیژندرارتباطهستند.
-مشعلهایتیتانیوممبتنیبرفناوریپسازاحتراقهستند.دودهای
ناشیازنازلتخلیهمحفظهاحتراقاولیهقادربهترسیمجوداخلیکوره
هستند،درنتیجهاکسیداسیونکاملدودهایناشیازمرحلهاولرا

تضمینمیکند.
مزایایاصلیاینسیستماحتراقعبارتنداز:

- کاهش مصرف سوخت به واسطه حداکثر راندمان احتراق؛ویژگیهای
فنیوساختاریثبتشدهیمشعل®Titaniumقادربهتضمینمصرف

بهمیزانثابت390کیلوکالریبرکیلوگرمدرمحصول،حینپخت
کاشیپرسلناستکهحجمکمتریازهوایاحتراقواردسیستمکوره
میشود.اینامرباعثکاهشهزینههایسرمایهگذاریونگهداری

فیلتردودمیشود.
- کاهش انتشار گازهای دودکش؛ودرنتیجهکاهشCO)فرآیند
مبتنیبراحتراقپسازاحتراق،اکسیداسیونکاملسوختراتضمین
میکند(.CO2)مقدارکمتریسوختموردنیازبرایآتشسوزی
محصولباعثتولیدخاصیتدیاکسیدکربنمیشود(؛وNOx)به
دلیلمیزاناکسیژنکنترلشدهوبازگرداندندودهایموجوددرجو

داخلیکورهدرونمحفظهاحتراق(.
- کاهش مصرف برق؛بهدلیلکمترینتوانالزمبرایمدیریتهوای

احتراقاولیهودود.
هنگامتوسعهفناوری®Titanium،توجهویژهایبهانتخابموادشد.اگر
اینکورهدرشرایطحرارتیوشیمیاییمخصوصاًشدیدمورداستفادهقرار
گیرد،SITI B&Tمیتواندنسخهویژه"Titanium® Heavy Duty"را
ارائهدهدکهدارایقطعاتمشعلباسنگتراشیکامپوزیتوترکیبویژه

باالیههایمحافظتیبسیارمقاوماست.

جديدترين فنــاوری ها
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Edge finishing for residential development

طرحتوسعهخانههای»بارات«بامتراژ26.030مترمربع،درحالیکهدارییک
موقعیتاستثناییدرساحلشمالیرودخانهتیمزودرنزدیکیالماننمادین»تاور
بریج«میباشد،با165سوئیتیکخوابهوآپارتمانهاییکخوابه،دوخوابهوسه
خوابهوپنتهاوسهاییکهدر10طبقهگسترشیافتهاند،خودنماییمینماید.
پسازخریداریساختماناداری»شوگرکوآی«)Sugar Quay(توسط»سی
پیسیگروپ«)CPC Group(درسال2012،اینپروژه،جایگزینساختمان
اداریایشدکهدرطولدهههفتادبرای»تیتولیل«)Tate and Lyle(ساخته

شدهبود.
اینمرمتوبازسازی،طرحشرکت»فاستر«وشرکابودکهتوسط»برادوی
مالیان«)Broadway Malyan(ارائهشد.ششسالطولکشیدتااینمحیط
خیرهکنندهوحیرتانگیز،بهعنوانمداخلهاینمادیندرقلبشهرلندن،به
منصهظهوررسیدهومتولدگردد.اینپروژهجاییاستکهدرآنمالکانهمچنین
میتواننددسترسیبهامکاناتاستثناییوبینظیریماننددربانتماموقت،
استخر20متری،اسپاوسالنورزشی،النجوفضایدنجیجهتاستراحت،
سینماومجموعهتجاریداشتهباشند.بابیاناینپیشینهازپروژه،ماباید
محصوالت»شلترسیستم«)Schlüter-Systems(راکهمیتواندطیفوسیعیاز
کاشیهاییدرفرمتهایمختلفماتوپورسالنپولیششدهومرمررابهخوبی

محافظتنماید،واردپروژهنماییم.
بهمنظوردرکپیچیدگیاینمداخلهوبازسازی،بایددرابتدا،شروعبهآنالیز
تکنیکیآشپزخانهوفضاینشیمننماییم،تاازمشاهدهتنشهاوترکهادر

کاشیهایپوششیوکاشیهاپسازاجرااجتنابنماییم.
دراینپروژهبهمیزان7550مترمربعازپوششSchlüter®-DITRA 25،در
ترکیببابیشاز400مترطولازقطعاتPVCاتصالیبهعرض10میلیمتر
"DILEX-BWB"وعرض5میلیمتر"DILEX-BWS"،هردوبهرنگسفید

براقاستفادهشدهاست.ترکیبهوشمندانهایندومحصول،سیستمکاملیجهت
محافظتازکاشیپسازنصب،دربرابرآسیبهایناشیازحرکتخواهدبود.

پرداخت نهایی و نازک کاری لبه ها جهت 
ارتقـای فضـاهای مسکونی

The 26030 sq.m Barratt Homes development has an enviable 
position on the north bank of the River Thames, near the icon-
ic Tower Bridge, and boasts 165 one-bed suites, one, two and 
three bed apartments and penthouses across 10 levels. It replac-
es Sugar Quay, the office building built for Tate and Lyle during 
the seventies, which was purchased by CPC Group back in 2012. 

مترجم: مریم حسینی
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Schlüter-Systems  انواع اتصاالت ثابت و متحرک را برای اطمینان از انجام »بدون آسیب« کاشی کاری دیوار و کف 

پروژه های مسکونی سطح باال و مکان های دیدنی تولید کرده  است.
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DITRA 25بینکاشیوزیرسازینصبشدهتاتفاوتهایحرکتیدرکاشی

وزیرسازیراخنثینماید.DITRA 25تبدیلبهعنصراصلیدرنصبکاشی
شدهکهدرطیدههاسالاستفادهدرسرتاسردنیا،کاراییخودرااثباتنموده
است."DILEX-BWS"و"BWB"،بهمنظورکاهشتنش،پوششکاشی
رابهقسمتهایمناسبتقسیممینمایدوباتوجهبهتنوعزیاددررنگهای

موجود،پسازنصببهچشمنیامدهوکامالنامرئیخواهدبود.
دربخشآستانههاودرپوشهادرکفسازی،بهترینانتخاببرایپروفیلهای
"Schlüter®-RENO-T"و"Schlüter®-SCHIENE"،اتصالیوجداکننده
ازجنساستیلضدزنگبراقبرایکنترلتغییراتدرمتریالپوششیبه
،"SCHIENE"تمیزترینوبهترینحالتممکنخواهدبود.فضاهایپایانی
جاییاستکهکاشیهادرمجاورتفرشوموکتوپروفیل"RENO"تی
شکلقرارمیگیرنداینپروفیلپلیرابینمتریالهایمختلفایجادمینماید:
راهحلیحرفهایومناسببرایکنترلتبدیلکفسازیبایکمتریالبه

متریالدیگر.
تورفتگیهاوگوشههایبیرونزدهدرحمامهاوسرویسهایبهداشتینیز
بهمنظورمحافظتازلبههاباعناصرپرداختنهاییونازککاریمناسب

مدیریتشدهاند.
آخرینبخش،محدودهپلههاستکهدرآننهتنهااینپروفیلهااتصالمناسبی

رابرایکفوپیشانیپلهفراهممینماید،بلکهدرعینحفظزیباییباعث
جلوگیریازُسرخوردنکاربرانبررویپلههاییمیگردندکهازپرسالنهای

مرمریپوشیدهشدهاندوبدینترتیبکاراییآنراارتقامیبخشد.
ازمنظرزیباییشناسینیز،قطعاتالحاقیسفیدرنگنهتنهادربرابر
ُسرخوردگیولغزشمقاوممیباشندبلکهکنتراستخوبیراباکاشیهای
تیرهایجادمینمایند.جوشواگاالگر)Joshua Gallagher(مدیرپروژه
که دریافتهایم »ما میگوید: )Marmi Limited( لیمیتد« »مارمی در
"®Schlüter"طیفوسیعیازپروفیلهاراارایهمیدهدوبنابراینمیتوان

همیشهبهترینسایزوفرمرابرایکارپیدانمود.«جوشواادامهمیدهد:
»هرزمانکهمحصوالت®Schlüterراسفارشمیدهیم،هموارهمیدانیم
کهآنهاداریباالترینکیفیتمیباشند.گروههایکاریماازنصباین

محصوالتلذتمیبرندوهرگزمشکلیدرانجاماینکارندارند.«
الکساندرجیمز)Alexander James(کهکلکانسپتمجموعهداخلی
قسمتهایمختلفپروژهراطراحیکردهکامالمتعهدبهاحترامبهمنطقه
تاریخیلندنبودهاستومواداولیهاییراوارداینمجموعهنمودهکهبه
خوبیبتواندبابافتتاریخیمنطقهوواحدهایمسکونیارتباطبرقرارکند.

درنهایت،خالصهاینمداخلهومرمت،هماهنگیحرفهایبینمعماری،
×   کاردستیوطراحیداخلیبودهاست.
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by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

This astonishing event, coupled with the approval of 
the Ministry of Industry, Mining and Commerce to 
Chinese investment in ceramic tile production with 
34 million square meter per year capacity in Kerman-
shah-Iran, increasingly reflects an unprofessional and 
unpredictable view of our country’s macroeconomic 
and strategic decisions.
Let’s take a look at this overview of industry informa-
tion in Iran and around the world:
According to available statistics, the country’s ceram-
ic tile production capacity is about 700 million square 
meters, which is increasing due to case permits in dif-
ferent provinces, of which about 40 to 50 percent of 
this capacity is no longer usable due to poor market 
conditions and other economic reasons. 
Approximately 40% of the country’s nearly 380 mil-
lion square meters of production is exported by any 
means possible and at the lowest price (below $ 2.4 
on average) due to competition from domestic man-
ufacturers, and this has made Iranian ceramic tile 
product the cheapest among the world’s manufac-
turers. Of this amount, about 70% is exported to Iraq, 
which will definitely increase dramatically by the end 
of the year, given the drop in the Pakistani market 
(with a 20% share in exports) over the last year.
In short, the main factor contributing to the surviv-
al of much of the country’s 120 industrial units is ex-
ports, considering Iraq as the most important mar-
ket.
On the other hand, China experienced a 12% drop 
in production and a 6% drop in exports last year, and 
the last three years of statistics show that China has 
lost 200 million square meters of export markets dur-
ing this period while India has increased its annual 
exports by 150 million and Iran by 50 million in the 

In recent weeks, we have learned that Yun Wei Ma and Xiaoyung Sai have set up a ceramic tile production 
company called Zagros Sotoon Asia under National ID 14008796882 in Kermanshah city! 

same period!
Since the start of the decline in sales and exports 
in recent years, China’s policies have been to invest 
in high-potential markets, including mainly Nigeria, 
which currently has several active Chinese factories 
with more than 100 million square meters of produc-
tion and sales have been built and operated and are 
still growing. Pakistan has also doubled its produc-
tion over the past five years thanks to similar domes-
tic and foreign investment.
Now with a simple glance at the above statistics, Chi-
na is seeking to offset its exports by investing in a 
country with cheap energy, ready raw materials and 
attractive investment and export incentives; and 
most importantly, the markets that hundreds of Ira-
nian factories have made and paid for their huge ex-
penses over the years, having hundreds of millions 
of dollars in accounts receivable and open accounts 
with their customers, are easily available to Chinese 
investors, using a variety of insurance and tax breaks, 
so they easily own this market with more than $ 300 
million annual income after a few years.
It seems that the industry executives of the country 
to attract foreign investments by simply looking at 
the foreign exchange resources and consumption of 
the country’s ceramic industry could realize that the 
country’s ceramic tile products, which more than 40% 
of its cost is directly and indirectly dependent on en-
ergy and subject to severe government subsidies 
are among the country’s foreign exchange resourc-
es. And what the foreign exchange is used for in this 
industry, such as all kinds of machinery, equipment, 
glazes and paints, ceramic balls and rollers, spare 
parts, etc. must be produced within the country by 
directing them to invest in the state.         ×

China’s Attack on Iran’s 
Ceramic Tile Industry!
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ever-greater respect for 
people and planet.

www.sacmi.com

FMA+ is the new SACMI kiln with high performance burners specially 
designed for ultra-high quality ceramic slabs. Optimised to keep 

emissions low, this latest kiln merges great design with innovative 
heat insulating systems that enhance worker comfort in the kiln area.


