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سـرمقـالـهسـرمقـالـه
p.giacomini@tiledizioni.it -  پائوال جاکومینی

اگـر توانایـی خلـق رویایـی را داری،
می توانـی بـه واقعیـت بـدل کنـی!

بیست و دوم آوریل سال 2022 مردم سرتاسر جهان، روز جهانی 
زمین را با موضوع »سرمایه گذاری روی سیاره ی ما« گرامی داشتند. 
هدف از انتخاب این موضوع انتقال پیام ناکافی بودن فعالیت های 
مربوط به پایدارسازی برای محافظت از سیاره ی ما بود. در حقیقت 
Net-( اگر واقعا برآنیم که تا سال 2050 به هدف انتشار کربن صفر

Zero emission( دست پیدا کنیم و از افزایش بیش از 1.5 درجه 

سانتی گرادی دمای جهان جلوگیری کنیم باید دست به اقدامات 
بیشتری بزنیم و به عبارت دیگر در این حوزه سرمایه گذاری کنیم. 
در حال حاضر گروه های متعددی در صنعت آجر و کاشی در حال 
مقابله با این چالش هستند. Heimo Scheuch مدیرعامل شرکت 
یک  اقلیمی  »بحران  می گوید:  رابطه  این  در   Wienerberger

حقیقت غیرقابل انکار است و تنها با داشتن اهداف روشن مرتبط 
با پایدارسازی و اتخاذ تصمیمات قاطع است که می توانیم آینده ای 
که ارزش زندگی کردن داشته  باشد را بسازیم. شرکت های آینده نگر 
از همین اکنون به اهمیت ساختن آینده ای عادالنه و با آالیندگی 
صفر خالص در پیشرفت کسب و کار واقف هستند«. این شرکت که 
به تازگی اولین خط انقالبی تولید آجرهای ورقه ای با میزان انتشار 
دستیابی  کرده،  راه اندازی   Kortemark در  را  خود  صفر  کربن 
تا سال 2030 در چشم انداز خود  را  آالیندگی صفر  موقعیت  به 

پیش بینی کرده است.
Ibstock مثال دیگری در این حوزه است. این شرکت بر آن است 

تا با سرمایه گذاری بیش از 50 میلیون پوند اولین کارخانه ی تولید 
آجرهای ورقه ای در بریتانیا با میزان آالیندگی صفر را احداث کند. 
طبق برنامه ریزی این کارخانه در سال 2024 آغاز به کار خواهد کرد. 
Joe Hudson مدیرعامل Ibstock که رهبری استراتژی جدید 

ESG 2030 گروه را نیز برعهده دارد در این رابطه می گوید: »چنانچه 

دهه ی گذشته را دهه ی ایجاد بهبود تدریجی و جا انداختن تغییرات 
درنظر بگیریم، در دهه ی آینده باید بسیار بیشتر و سریع تر پیش 

برویم«. از اهداف این شرکت می توان به کاهش 40 درصدی انتشار 
گازهای گلخانه ای تا سال 2030 و دستیابی به موقعیت آالیندگی 

صفر خالص تا سال 2040 اشاره کرد.
برای دستیابی به این هدف باید بهتر از پیش کار کنیم و به دنبال 
راه حل های خالقانه تری باشیم. باید ذهنیت متعارف خود را کنار 
بگذاریم و با اتخاذ پارادایم ها و نقطه نظرات جدید، در صورت لزوم 
مجددا در اهداف خود بازنگری کنیم. کاری که شرکت معماری 
آمریکایی SOM انجام داد. این شرکت بر این باور است که در حال 
حاضر دیگر دستیابی به موقعیت کربن خنثی کافی نیست. SOM با 
ارائه ی پروژه ی Urban Sequoia در COP26 در نوامبر گذشته 
در گالسکو گامی به جلو برداشت. ایده ی این پروژه همزمان هم 
ساده و هم انقالبی است: چرا به جای آنکه در جستجوی پیدا کردن 
راهی برای کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی ساختمان ها )که 
40 % از کل انتشار CO2 را تشکیل می دهد( باشیم، آینده ای را 
متصور نشویم که در آن ساختمان ها در نقش درختان غول پیکر 
خود به مبارزه با بحران اقلیمی بر می خیزند؟ به لطف استفاده از 
این   ،Urban Sequoia پروژه ی  در  ویژه  راه حل های  و  مواد 
پروژه امکان جذب تا 1000 تن CO2 در سال را دارد که معادل 
با دی اکسید کربن جذب شده توسط 48500 درخت است. عالوه 
سیستم های  برای  زیستی  سوخت  منبع  یک  به  می تواند  این  بر 
نشان  و هواپیماها هم عمل کند. محاسبات  گرمایشی، خودروها 
می دهند که در صورت ساخته شدن یک Urban Sequoia در هر 
شهر بزرگ، می توان ساالنه تا 1.6 میلیارد تن CO2 را از اتمسفر 

خارج کرد.
ممکن است این پروژه شبیه به داستان های علمی تخیلی به نظر 
برسد، اما ما دوست داریم فکر کنیم که »اگر بتوانید درباره ی چیزی 
رویاپردازی کنید و واقعا به آن ایمان داشته باشید، پس می توانید 
انجامش دهید.«                      ×

جست وجو کنید:

Ceramic World Review Persianwww.CeramicWorldWeb.ir
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

یافته ی  توسعه  فناوری  جدیدترین 
سیستم  که   Surface Group

دارد،  نام   NFS طبیعی  تکمیل 
صیقلی کننده ی  تکمیل  ابزارهای 
ابزارهای  با  را   Luna Abrasivi

محصول   Flexy Velvet fickret

Surface T.A ترکیب کرده و امکان 

کامل تر شدن این فناوری با افزودن 
عملیات تکمیل ایجاد پوشش محافظ 
 سطحی NoCoat به آن وجود دارد. 
ایجاد  تکنولوژی،  این  از  استفاده  با 
سطوح سرامیکی با ظاهر طبیعی و 
بدون لکه و با بافت هایی با ظاهر آنتیک 
و فرسوده برای نخستین بار امکان پذیر 

شده است.
Surface Group مجموعه ای متشکل 

برند پیشرو است که در  از چندین 
زمینه ی تکمیل و عملیات شیمیایی 
سطوح سرامیکی همکاری نزدیکی با 
یکدیگر دارند. فناوری های نوآورانه ی 
متعددی که در نتیجه ی این همکاری 
ایجاد شده اند و استانداردهای تعیین 
کننده ی جدید ارائه شده به بازار، باعث 
شده تا این مجموعه به عنوان یک 
شریک واحد برای شرکت هایی که در 
جستجوی راه حل های سفارشی برای 
بهینه  سازی فعالیت های تولیدی خود 

هستند، شناخته شود.
 Surface Group منظور  این  به 
را   World of Finishing پروژه ی 
برای ایجاد هماهنگی بین طراحی های 

گروه و عملیات تخصیص داده شده به 
آن ها را راه اندازی کرد و انواع مختلفی 
برای  را  ویژه  تکمیل  راه حل های  از 
داد.  ارائه  سطوح سرامیکی مختلف 
این راه حل های نوآورانه، چندوجهی 
و  دارند  باالیی  کارایی  انحصاری  و 
برای ایجاد سطوح کامال جدید و اصل 

ایده آل هستند.
NFS فناوری سیستم تکمیل طبیعی

در سیستم تکمیل طبیعی NFS که 
جدیدترین فناوری این حوزه است، 
 Luna صیقلی  تکمیل  ابزارهای 
 Flexy با ابزارهای تکمیل Abrasivi

 Surface محصول   Velvet fickret

T.A در هم آمیخته شده اند و امکان 

افزودن عملیات تکمیل ایجاد پوشش 
محافظ NoCoat به این فناوری نیز 

وجود دارد.
ظاهر  با  سرامیکی  سطوح  ایجاد 
طبیعی و بدون لکه و با ظاهر آنتیک 
و فرسوده با استفاده از این تکنولوژی 
برای نخستین بار امکان پذیر شده  و 
توسط  شده  ارائه  ابزارهای  ترکیب 
گروه Surface به تولید سرامیک هایی 
سنگ  با  مشابه  ساختار  و  ظاهر  با 
بافت  و  طرح  رنگ،  نظر  از  طبیعی 
منتهی شده است.این فناوری قادر به 
بازآفرینی بسیار طبیعی ظاهر فرسوده 
سنگ های طبیعی مانند ظاهر مومی 
سنگ آهک لچه است. به کارگیری 
باعث  مختلف  ابزارهای  از  ترکیبی 
ایجاد شکل ظاهری غیر یک نواخت 
در محصول نهایی شده و هر اسلب از 
نواحی مجزای مومی شکل، بی نظم و 
سایه روشن های متفاوت که شباهت 

دارد،  قدیمی  سنگ های  به  زیادی 
تشکیل شده است.

نرم افزار اختصاص داده شده به این کار، 
 fickret امکان تنظیم ابزارهای متنوع
را در ترکیب نامحدودی از کاشی ها 
فراهم آورده و عیب را به یک عنصر 
زیبایی شناسی کلیدی در این محصول 
تبدیل کرده است. عملیات سطحی 
باعث  هم   NoCoat پوشش  ایجاد 
مقاوم سازی سطح در برابر خراشیدگی، 

رفت و آمد، لکه ها و کپک می شود.
عملیات سطحی هم از سطح کاشی 
محافظت می کند و هم کیفیت زیبایی 
آن را افزایش می دهد. در سال های 
 NoCoat گذشته حوزه ی تخصصی
گسترش پیدا کرده و محصوالت چند 
شده اند  ساخته  واقعی   منظوره ی 
واحد  سطحی  عملیات  یک  در  که 
خصوصیات متفاوت متعددی را ایجاد 
می کنند. این عملیات سطحی باعث 
مقاومت  و  سطوح  عملکرد  افزایش 
آن ها در برابر لغزش، آب، باکتری و 

عوامل واکنش پذیر می شوند.
 در این میان عملیات Superglossو،

Gloss و ZeroGloss موفق به اخذ 

اشیا  و  »مواد  معتبر  گواهینامه ی 

شده اند.  غذایی«  مواد  با  تماس  در 
این محصوالت عالوه بر محافظت و 
آب بندی سطوح سرامیکی، سالمت 
مواد غذایی و مواد در تماس با آن ها 
نظیر میزها و کانترهای آشپزخانه را نیز 
تضمین می کنند. این موضوع خصوصا 
واکنش  بسیار  غذایی  مواد  درباره ی 
مرکبات،  فرنگی،  مانند گوجه  پذیر 
گوشت و ماهی اهمیت زیادی دارد. 
استفاده از مواد شیمیایی در عملیات 
سطحی می تواند عالوه بر امکان ایجاد 
آزاد  به  دائمی،  و  نامناسب  لکه های 
شدن ترکیبات سمی بالقوه در مواد 
غذایی نیز منجر شود. در حالی که 
NoCoat بدون تغییر ماندن سطوح و 

آزاد نشدن ترکیبات اضافی را تضمین 
گواهینامه  این  دریافت  می کند. 
به رسمیت شناخته شدن  از  نشان 
 Surface تالش های تحقیقاتی مداوم
از  اطمینان  کسب  برای   Group

عملکرد مناسب و پایدار سطوح برای 
زیست  محیط  و  مردم  از  محافظت 
 NoCoat سطحی  عملیات  دارد. 
بدون داشتن فرمالدئید، بنزن یا سایر 
ترکیبات آلی فرار مضر برای انسان و 

کره ی زمین، عاری از VOC هستند.

ارائــه    Surface Group

ــل  ــتم تکمی ــد: سیس می ده
طبیعــی
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این شرکت آلمانی بـا عرضه محصـول 
محصوالت  از  طیفی  خـود  جدیـد 
معدنی خلوص باال و بسیار ریزدانه ی 

رسی پایه ی ایلیت را ارائه خواهد  داد.
 Großheirath شرکت آلمانی مستقر در
سال  از  و  دارد  نام   Gottfried که 
فرآوری  و  استخراج  1921 مشغول 
کیفیت  با  بسیار  خام  اولیه ی  مواد 
صنعت سرامیک )مانند خاک رس، 
شاموت، سنگ صابون و فلدسپات( 
است، محصول جدید خود را به بازار 

عرضه کرده است.
این محصول جدید که Argolitec نام 
دارد طیف محصوالت معدنی رسی 
بسیار خالص و بسیار ریز دانه ی پایه ی 

ایلیت شرکت را گسترش می دهد. 
سیلیکات های الیه ای متورم نشونده، 
پالستیک سازی  عملکرد  داشتن  با 
کمکی  عامـل  و  چسـب  نقش  در 
شدن  مناسب  باعث  جوشی،  تف 
بـا  کاربـردهایی  برای   Argolitec

وسیع  طیف  می شوند.  باال  کارایی 
نیـازهای   Gottfried محصـوالت 
صنعت  از  مختلفـی  حوزه هـای 
سرامیک را برطرف می کنند. طیف 
خاک رس خام و آسیاب شده با 20 

 )Al2O3( تا 43% اکسید آلومینیوم
و رنگ های پخته شده سفید شیری، 
در  ویژه ای  محبوبیت  قرمز  و  زرد 
سرامیک های  تولید کنندگان  میان 

ساختمانی و محصوالت نسوز دارند.
از  وسیعـی  طیـف  شـرکت  ایــن 
برای  شده  بهینه سازی  شاموت های 
عملیات خاص را نیز ارائه می دهد که 
نسوز  خاک  نسوز،  محصوالت  برای 
بهداشتی، کاشی و سایر سرامیک های 

ساختمانی بسیار مناسب هستند.
بر سنگ  عالوه  آلمانی  این شرکت 
شـده،  کلسینـه  و  خــام  صابـون 
 پگماتیت آسیاب شده ی عاری از آهن
 Gottfried Feldspat به صورت  را 

عرضه کرده است. 
سفید  پتاس  فلدسپات  ماسه ی  از 
اصلی  اولیه  ماده ی  به عنوان  پخت، 
در ساخت چینی، ظروف بهداشتی 
سرامیکی و کاشی استفاده می شود 
و دانه بندی های خاص این ماده در 
با رنگ  لعابی  باالی آجرهای  حجم 
عامل  عنوان  به  همچنین  و  روشن 
تردکننده در کاشی های سقفی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
امکان آسیاب کردن سایر ترکیبات 
معدنی  محصوالت  یا  فلدسپات  ها 
و  کوارتز  شاموت،  مانند  دیگری 
والستونیت نیز در این کارخانه ی مواد 

معدنی وجود دارد.

Gottfried خـــاک رس

Argolitec بـا خلـوص باال را 
می کند عرضـه 

در رولرهای پیشرفته  جدید، مقاومت 
به ضربه و استحکام خمشی با یکدیگر 
ترکیب شده اند تا صافی باالی سطح، 
کاهش عیوب و کاهش تغییر شکل 
اسلب های  و  کاشی ها  پخت  حین 

ضخامت باال را تضمین کنند.
Hob Certec که یک تولیدکننده  

پیشرو رولرهای کوره  های سرامیکی 
و از کشور چک است، جدید ترین 

غلتک خود را ارائه داده است.
Hyperoll IQ رولر با فناوری پیشرفته 

و  اسلب  کاشی ها،  انواع  پخت  برای 
سرامیک ضخامت باال است که صافی 

باالی سطح، کاهش عیوب و کاهش 
تغییر شکل را تضمین می کند.

گروه  وسیله   به  که  محصـول   این 
 Pavel تحقیق و توسعه و با هدایت
نخستین  شده،  تولید   Kopacka

دستگاهی است که همه  پارامترهای 
برابر  در  مقاومت  مانند  مهم  فنی 
شوک حرارتی و مقاومت خمشی را 
در رولرهای سرامیکی ترکیب کرده 
 است. پارامترهایی که اهمیت زیادی 

در ضخامت های باال پیدا می کنند. 
باالی  بسیار  االستیسیته ی  مدول 
Hyperroll IQ )120 گیگاپاسکال( 

باعث مقاومت این غلتک در بارهای 
برابر  در  عالی  مقاومت  و  شده  زیاد 
و  نصـب  امـکان  حـرارتی،  شـوک 

جداسازی آن حتی در دماهای باال را 
ایجاد  می کند.

مـزایای  دیگـر  از  کـم  تخلخـل 
باعـث  کـه  اسـت   Hyperroll IQ

جلوگیری از ایجـاد 
از  ناشـی  عیــوب 
حملـه ی شیمیایی 
شـــده، تمیـــزی 
طوالنی مدت سطح 
صاف رولر را تضمین 
از  مانع  و  می کنـد 
آلودگــی  تجمــع 

می شود.
 Hob بنا به توصیه ی
Certec بهتر است 

بهینه سـازی  بـرای 

کار، تعمیرات و تغییرات و همچنین 
ساده سازی مدیریت نگهداری رولرها 
در انبار، از یک رولر در سرتاسر کوره 

استفاده کنید.

Hyperroll IQ محصول جدید
Hob Certec توسـط
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 Duravi کارخانجات  به روزرسانی 
تجهیزات  نصب  با   Chongqing

ریخته گری تحت فشار برای ساخت 
توالت فرنگی های پیچیده و چهارمین 
پیشـرفته،  لعاب  کاری  بـرای  ربات 
انجام گرفت. خشک کن پنجم نیز در 

مصر شروع به کار کرد.
رشد قابل توجه Duravit در چین، 
این شرکت چند ملیتی هورنبرگی 
را بـر آن داشـت تـا بـرای نصـب 
فنـاوری های جدیـد در کارخانـه ی 

Chogqing سرمایه گذاری کند. 

این کارخانه که یکی از مدرن ترین 
ایـن  کارخانجات  خـودکارترین  و 
بخش های  همه ی  در  است،  کشور 
تولیدی از آماده سازی بدنه ها گرفته 
تا کوره، خطوط لعاب کاری و LGV با 

تجهیزات Sacmi تجهیز شده است.
آخرین پروژه ی تجهیز شامل نصب 
ریخته گری  پیچیده ی  تجهیزات 
برای   )RoboCasting( فشار  تحت 
توالت فرنگی های پیچیده و همچنین 
چهارمین ربات برای لعاب کاری خودکار 
با  همراه   RobotGlaze )سیستم 
 )Gaiotto متعلق به GA-OL ربات
است، که به سه ربات دیگری که از 
سال 2019 در خط تولید نصب شده 
بودند ملحق می شود. Duravit لعاب 
ضد باکتری که از ارزش های افزوده ی 
کار  به  هم  را  است   RobotGlaze

خواهد گرفت. لعاب های ضد باکتری 
محبوبیت زیـادی در بـازار حاضـر 

دارند.
پس از استفاده از ریخته  گری تحت 
و  دستشـویی  تولیـد  بـرای  فشـار 
برای   Duravit دستشویی،  مخازن 
تولید توالت فرنگی های بسیار پیشرفته 

و بیده ها هم از این روش ریخته گری 
که  روشـی  کرد.  خواهـد  اسـتفاد 
به این منظور به کار گرفته خواهد 
دارد که یک دستگاه  نام   AVI شد 
تک قالبه ی ریخته  گری است که به 
قابلیت  و  تولید  در  انعطاف پذیری 
تغییر سریع قالب شناخته می شود. 
 AVI تجهیزات جدید شامل دو سلول
در کنار چهار قالب و دو مدل جدید 
 Duravit هستند. تجهیز کارخانه ی
چین در سال 2022 نیز ادامه پیدا 
خواهد کرد و در حال حاضر چهار 
سلول جدید AVI به کارخانه ارسال 

شده اند.
راه اندازی کوره ی پنجم در کارخانه  
مهـم  سـرمایـه گذاری هـای  مصـر، 
دیگری است که Duravit در سایر 
کارخانه های خود انجام داده است. 
اخیرا  این کارخانه  تولید در  میزان 
از 2.5 میلیون قطعه بیشتر شده و 

تقریبا تمامی محصوالت تولید شده 
صادر  کشور  از  خارج  بازارهای  به 

شده اند.
چهار  مانند  هم  بار  این   Duravit

سال  های  در  که  دیگری  کوره ی 
 2005، 2017 و 2018 نصب شده
Sacmi- Riedhammer بودند، فناوری 

 SSK 440/198-8 ماژوله   8  مدل 
 که به سیستم آستر داخلی )صفحات

مجهـز  مولیت(   - کوردیت  نسـوز 
است را انتخاب کرد. 

این سیستم نیاز کمتری به نگهداری 
دارد و این موضوع زمان کل چرخه ی 
اول پخت را به تنها 14 ساعت کاهش 

می دهد.

در  Duravit سـرمایه گذاری 
فناوری Sacmi در چین و مصر

اسـت  مصمم  کـه   Essepienne

دو  در  آمده  به دست  موفقیت های 
سال اخیر خود را مجددا تکرار کند، 
در ابتدای سال 2022 نیز به اهداف 
جدید و هیجان انگیزی دست پیدا 

کرده است.
در  کـه   Essepienne شـرکت 

ادامه ی  در  است  مستقر  ساسوئولو 
درآمد  کسب  و  بین المللی  حضور 
موفقیت آمیز، در چند ماه اول سال 
2022 نیز به دو هدف مهم دست 
پیدا کرده که به رشد و توسعه ی این 

مجموعه کمک خواهند کرد.
در  فعال  شـرکت  این  پیوستن  با 
و  یدکی  قطعات  تجارت  حوزه ی 
مواد مربوط به صنعت سرامیک به 
ACIMAC، از این پس این شرکت 

از خدمات و مزایای بسیاری که این 

انجمن معتبر بین المللی در اختیار 
اعضای خود قرار می دهد برخوردار 

خواهد شد.
به  صادرات  به  دیگر  مهم  دستاورد 
کشورهایی که با اتحادیه اروپا قرارداد 
مرتبط  دارند  ترجیحی  توافقات  و 
کسب  به  موفق  شرکت  این  است. 

جایگاه صادرکننده ی مجاز در قوانین 
گمرک اتحادیه ی اروپا شده  که باعث 
ساده شدن عملیات صادرات/ واردات 
برای مشتریان بین المللی و کاهش 
عوارض گمرکی می شود و همچنین 
صرفه جویی  هزینـه ها  و  زمـان  در 

می کند.

ACIMAC به Essepienne

پیوسـته و جایگاه صادرکننده 
مجاز را کسـب نموده اسـت
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این تولیدکننده ی کاشی و سرامیک 
ایتالیایی که از نخستین شرکت هایی 
است که فناوری نوآورانه ی لعاب  کاری 
دیجیتال Durst را آزمایش کرده بود، 

دومین دستگاه را هم سفارش داد.
بین المللی  بزرگ  موفقیت  از  پس 
از  که  نوآورانه ای  تولید  خط  اولین 
 Durst Gamma DG فنــاوری 
 Ceramica del می کند،  استفاده 
Conca دومین سیستم لعاب کاری 

این  کـرد.  خریـداری  را  دیجیتـال 
در  مستقر  توسط شـرکت  سیستم 

Bressanone ساخته شده است.

Ceramica del Conca که یک برند 

پیشرو جهانی است و تعهد دیرینه ای 
نخستین  از  یکی  دارد،  نوآوری  به 
که  بود  بین المللی  تولیدکنندگان 
فناوری انقالبی لعاب کاری دیجیتال 
Durst را به آزمایش گذاشت. فناوری 

مدت ها  که   Durst Gamma DG

دیجیتال  چاپگرهای  کنار  در  است 
 Ceramica در Durst Gamma XD

این  می رود،  کار  به   del Conca

افکت های  ایجاد  به  قادر  را  شرکت 
بسیار طبیعی از مواد ساخته که امکان 
با  که  آن  ها  از  یا کپی کردن  تولید 
استفاده از هیچ فناوری دیگری وجود 

ندارد. 
از  استفاده  با  طبیعی  ساختارهای 
این روش به صورت دیجیتال و در 
طراحـی های  بـا  کامل  همـاهنگی 
معتبرترین  نمای  و  چاپ  گرافیکی 
مواد طبیعی به صورت کامال حقیقی 

بازتولید  می شوند.
 Cersaie از زمان معرفی رسمی در
2021، ظاهر طبیعی و تزئینات سه 

 Del بعدی سطوح سرامیکی جدید
فناوری  از  استفاده  با  که   Conca

Durst Gamma DG تولید شده اند، 

شده  آن ها  بسیار  محبوبیت  باعث 
است.

 Luca Costi گفتـه های  بـه   بنـا 
 Ceramica del Conca مدیر عامل
»قابلیت این فناوری در همگام سازی 

ایجاد  باعث  مواد  و  ساختار  کامل 
جلوه های زیبایی شناختی منحصر به 
فردی شده که مفهوم سنتی سطوح 
سرامیکی را متحول ساخته و باعث 

ایجاد ارزش افزوده می شود.«
برتـر  ترنـد  فهرست 10  به  نگاهی 
نمایشگاه  در  که  کاشی  بین المللی 
اخیر Coveings 22 الس وگاس ارائه 
شده نشان از تمایل شدید بازار جهانی 
کاشی هایی  به  سرامیک  و  کاشی 
 The Bas .دارد بُعدی  نمای سه  با 
Relief Tile Trend به عنوان یکی 

قابل  نمونه ی  پرطرفدارترین ها،  از 
توسـط  که  محصـوالتی  از  توجهی 
Ceramica del Conca و با استفاده 

از فناوری منحصر به فرد Durst تولید 
شده اند، است.  

اعتبـارات  تاکنـون  موفقیـت  ایـن 
 Ceramica بین المللی مهمی را برای
del Conca به ارمغان آورده است 

نام  به  می توان  آن ها  جمله ی  از  که 
بردن ویژه )Special Mention( از 
فعالیت های این مجموعه در زمینه ی 
 Archiproducts پایداری در جوایز
کرد.  اشاره   2021 سال   Design

استفاده از لعاب های سرامیکی پایه 
 45>( درشت  ذرات  اندازه ی  با  آب 
 Durst Gamma میکرون( در فناوری
DG، باعث سازگاری فرایندهای تولید 

سازگار با محیط زیست شده است.

بـه کارگیری دومین سیسـتم 
 Ceramicaلعاب زنی دیجیتال در

Del Conca

 Smaltoten بایندرهای موقت جدید
که باعث افزایش قابل توجه استحکام 
دو  به  می شوند،  کاشی ها  مکانیکی 
دسترس  در  مایع  و  پودری  صورت 

هستند.
طیـف   ،Smaltoten عرضـه ی  بـا 
 Smaltochimica بایندرهای موقت
گسترش پیدا کرده است. اضافه کردن 
این بایندرها به مخلوط سرامیکی به 
افزایش قابل توجه استحکام مکانیکی 
منتهی  کاشی ها  شکل دهی  از  پس 
انواع  برای  چسب ها  این  می شود. 
محصوالت از کاشی های سنتی گرفته 

تا اسلب های بزرگ مناسب هستند و 
می توان از آن ها در حالت پودری به طور 
مستقیم در آسیاب و در حالت مایع 
برای مخلوط کردن با دوغاب و پس از 

تخلیه از آسیاب استفاده کرد. 
ویژگی های رئولوژی دوغاب با استفاده 
 Smaltoten سـری  محصـوالت  از 
تقریبا بدون تغییر می ماند و در نتیجه 

مقدار ضایعات مرطوب و خشک بدون 
نیاز به ایجاد تغییرات قابل توجه در 
پیدا  کاهش  تولید،  موجود  فرایند 

می کند.
کــه تـوجهی  قابـل   تجـربیــات 
 Smaltochimica در سال های طوالنی

فعالیتش در زمینه ی صنعتی سازی 
بایندر های مخلوط های سرامیکی در 

ایتالیا و جهان به دست آورده باعث 
ارائه  بر  این مجموعه عالوه  تا  شده 
طیف وسیعی از محصوالت، خدمات 
و  توسعه  و  تحقیق  به  مربوط  فنی 
اختصاصی  آزمایشگاهی  تجهیزات 
در  ایده آل  طراحی  برای  مناسب 
الزامات تولیـدات خاص را نیز ارائه 

دهد.

عرضـه Smaltoten توسـط    
Smaltochimica
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درآمد ثبت شده ی این شرکت چند 
ملیتی آلمانی در سال 2021 با 28 
درصد رشد برابر با 604 میلیون یورو 
بوده و این مجموعه قصد دارد تا سال 
2025 این مقدار را به یک میلیارد 

یورو برساند.
یورویی  میلیون  درآمد 604  رکورد 
Duravit در سال 2021، 28% رشد را 

در مقایسه با 469 میلیون یوروی ثبت 
شده در سال 2020 نشان می دهد. 
رشد باالی درآمد این شرکت چند 
ملیتی آلمانی که در حوزه ی تجهیزات 
به  مشغول  بهداشتی  سرویس های 
فعالیت است با عملکرد استثنایی از 
لحاظ سود عملیاتی به 73.7 میلیون 
نتایج  با  مقایسه  در  که  رسید  یورو 
عالی سال 2020، 41% رشد را نشان 

می دهد.
بنیان های مستحکمی که توسط این 
ایجاد   Hornberg در  مستقر  گروه 
شده موید مفید بودن استراتژی های 
 Stephan Tahy ،مدیر عامل مجموعه
است که به دنبال کسب درآمد یک 

میلیارد یورویی تا سال 2025 است.

موفقیـت اسـتراتژی محلـی برای 
محلی

تاکنون استراتژی دیرینه )محلی برای 
محلی( این مجموعه که در راستای 
اهداف بلند پروازانه مربوط به پایداری 
است تاثیرات مثبتی به همراه داشته 
است. Duravit با داشتن تأسیسات 
فرانسه،  آلمان،  تولید در کشورهای 
مصر، تونس، هند و چین بر مسیرهای 
تولید و تدارکات محلی تمرکز کرده 
است تا با وجود کمبود جهانی مواد 
خام و تنگناهای موجود در زنجیره 
تأمین، از قابلیت عرضه خود محافظت 

کند )محصوالت این مجموعه در 130 
فروش  به  جهان  سرتاسر  در  کشور 

می رسند(.
در  مجموعه  این  رشد  اعظم  بخش 
به  چین  در  آن  فعالیت های  نتیجه 
برای  که  جایی  است.  آمده  دست 
اولین بار درآمد بیش از یک میلیارد 
یوآن )تقریبا معادل با 139 میلیون 
یورو، برابر با 23% از درآمد کل( را 
کسب کرد و در مقایسه با سال 2020 
گردش مالی خود را تا 32% افزایش 

داد.
بنا به اظهارات Stephan Tahy »رشد 
بخش خرده فروشی در کنار رشد قابل 
توجه بخش مهم تجارت الکترونیک 
نقش مهمی در ارتقای این مجموعه 
ایفا کرد. عالوه بر این، افزایش تقاضا 
مانند  کیفیتی  با  محصوالت  برای 
 دوش  توالت ®SensoWash به ویژه
در بخش پروژهـ ا، در حـال افزایش 

است.«
بنا بر گزارش ها عملکرد عالی فروش 
در بخش اروپایی Europa Plus بیش 
از نیمی از درآمد گروه را تشکیل داد. 
درحقیقت Duravit با فروش 328.6 
 Duravit  )%  +26.8( یورو  میلیون 
 نقش خود به عنوان تأمین کننده ی 
سیستم هـایی بــرای سـرویس های 

بهداشتی کامل را تقویت کرد.

خطوط جدید طراحی سهم بیشتری 
از بازار را کسب می کنند

،Duravit محصــوالت   مجمــوعه 
 سرامیک های بهداشتی، مبلمان حمام،

سیستم هـای  دوش،  سینی  و  وان 
شیرآالت،  توالت،  دوش  بهداشتی، 
لوازم جانبی و همچنین سیستم های 
نصب را در بـر می گیـرد. عـالوه بر 
عملکـرد فـوق العـاده ی محصـوالت 
پرفروش قبلی، معرفی مجموعه های 
جدید سرویس بهداشتی کامل باعث 

رشد قدرتمند مجموعه شده است. 
 D-Neo محصوالت جدیـد شـامل
 Bertrand که توسط طراح بلژیکی
 White Tulip طراحی شده و Lejoly

 Philippe الله ی سفید( که توسط(
Starck طراحی شده، هستند و هر دو 

برنده ی جایزه ی Red Dot 2022 در 
حوزه ی طراحی محصوالت شده اند. 
این موضوع بر اشتیاق این مجموعه 
در پیشرو بودن در فناوری و طراحی 

صحه می گذارد.
برنـده ی  پیشتر  که   D-Neo سری 
 German( آلمان  طراحی  جایزه ی 
داشتن  با  شده   )Design Award

ظاهـر بـراق و اشـکال هنـدسی و 
انعطاف  پذیر  جذاب،  زیبایی شناسی 
و قابل انطباق با نیاز مشتریان، هیأت 
تحت  مصـرف کننـدگان  و  داوران 
این،  بر  قرار داده است. عالوه  تأثیر 
قیمت اولیه ی پایین باعث دسترسی 
خلق  و  جوان تر  هدف  گروه های  به 
پیشنهادات پـروژه ای جـذاب بـرای 

Duravit شده است. 

در مجموعه ی White Tulip که از 
طبیعت الهام گرفته شده است، وان ها، 
بهداشتی،  سرویس های  روشویی ها، 
بیده ها، آینه ها و شیرآالت به شکل 
شکفته  الله ی  گل  زیبای  و  ظریف 
بی زمان  طراحی  این  در  هستند. 
فناوری  با  مجسمه سـازی  کیفیت 

پیشرفته ترکیب شده است.

فروشـندگان عمـده و تخصصـی 
همچنـان در مرکـز تمرکـز اصلی 

می ماننـد باقـی 
 در سال 2021 شرکت Duravit در 
بخش  از  فروش،  کانال های  تمامی 
و کسب و- فروشی کالسیک  عمده 
 کار مربوط به پروژه گرفته تا پلتفرم
پلتفرم کرد.  تجربه  را  رشد   آنالین 

 آنالین با خریداری برند Bernsten و 
 Bernstein-Badshop پلتفرم مرتبط
 Tahy وجود،  این  با  شدند.  تقویت 
افزایش  »علیرغم  می دهد:  توضیح 
تقاضا در بخش آنالین، تمرکز اصلی 
فروش  چندکاناله  استراتژی  در  ما 
فروش کالسیک  روش  بر  همچنان 
با ارائه ی  از طریق برند Duravit و 
از  کیفیت  با  تخصصی  مشاوره های 
سوی عمده فروشان و خرده فروشان 

متخصص است.«

عملکرد قوی Duravit باعث
تقویت جایگاه آن در چین شـد
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شرایط بی ثبات حال حاضر از افزایش 
برای  رقابت  تا  گرفته  گاز  قیمت 
جایگزینی مواد خام اوکراینی، صنعت 
کاشی و سرامیک ایتالیا را  با چالش 
زمینه ی  پس  در  هزینه ها  افزایش 

رونق بازار مواجه کرده است.
تحریم های اعمالی غرب علیه روسیه، 
باعث ایجاد اختالل شدید در وضعیت 
عرضه ی گاز ارزان قیمتی که وجود 
آن برای روشن نگه داشتن کوره ها 
ضروری است شده و از سوی دیگر 
فعالیت های  کلیه ی  پاشیدن  هم  از 
در  لجستیکی  عملیات  و  تجاری 
اوکرایــن،   Dobassh منطقــه ی 
تأمین ذخایر رس با کیفیت که برای 
تولید کاشی در ایتالیا مورد نیاز است 
را کامال مختل کرده  است. پیش از 
این ساالنه دو میلیون تن مواد خام از 
Mariupol به بندر Ravenna حمل 

می شد و این مقدار حدودا یک چهارم 
به   Sassuolo نیازهای منطقه ی از 
خاک و کائولن را مرتفع می کرد. آغاز 
صنعت  برای  اوکراین  در  درگیری 
کاشی و سرامیک ایتالیا که وضعیت 
آن از اواسط سال 2021 در بحبوحه 
افزایش هزینه های انرژی )تا 5 برابر در 
تنها یک سال( که اکنون به 100 یورو 
محدودیت های  همچنین  و  رسیده 
دی  گاز  انتشار  )گواهینامه ی   ETS

اکسید کربن در اروپا( رو به وخامت 
گذاشته بود، یک طوفان به تمام معنی 

است.
با این وجود ترس از وقوع فاجعه ی 
تمام عیاری که به توقف کامل تولید 
در این صنعت منتهی شود بی اساس 
است. تنها بخش کوچکی از کمک 
سرامیک  شرکت   30 که  مالیاتی 
ایتالیایی در ماه مارس برای مجموعا 
4000 کارگر درخواست کرده بودند 

مورد استفاده قرار گرفت زیرا تقاضای 
فزاینده بازار به کاشی های ایتالیایی 
باعث شد تولیدکنندگان برای از دست 
ندادن سهم خود در بازار به سرعت 
مجددا کوره های خود را به راه بیندازند. 
هرچند این وضعیت بار سنگینی بر 
دوش ترازنامه های مالی آن ها گذاشته 
تا  این شرکت ها را مجبور کرده  و 
تحلیل حاشیه سود خود را به سال 

آینده موکول کنند.

 Confindustria رئیس هیأت  مدیره
حال  »در  می گوید:   Ceramica

به  مشغول  کامل  ظرفیت  با  حاضر 
افزایش  علی رغم  و  هستیم  فعالیت 
حتی  قیمت ها  درصدی  تا 30   20
یک سفارش را هم از دست نداده ایم. 
عکس العمل همراهانه ی مشتریان به 

راستی باعث شگفتی ما شده است.«
به  مجددا  ایتالیایی  تولیدکنندگان 
اسپانیایی  همتایان  با  رقابت  بازار 
افزایش  هرچند  بازگشته اند.  خود 
سرسام آور صورت حساب ها و خاک 
جیره بنـدی شـده ی رس مشـکالت 
تولیـدکننـدگان  بــرای  مشـابهـی 
اما  است  کـرده  ایجـاد  اسپانیایـی 
میانگین پایین تر قیمت کاشی این 
قیمت  نصف  کـه  تولیدکننـدگان 
تولیدکنندگان ایتالیایی است )7 یورو 
در مقابل 14 یورو در متر مربع( رقابت 
و عبور از هزینه های تولید نسبتا باالتر 
اولیه را برای تولیدکنندگان ایتالیایی 

بسیار دشوار می کند.
با این وجود تکمیل سفارشات 100 

در  امسال  آپریل  که  ایتالیایی  برند 
نمایشگاه الس وگاس شرکت کرده 
بودند نشان از پیشی گرفتن عملکرد 

بازار از مقادیر مورد انتظار دارد.

مواد اولیه  در حال حاضر از هند و 
ترکیه تأمین می شوند

پس از یک جدال دیوانه وار با زمان 
تولیدکنندگان کاشی موفق به مدیریت 
مواد خـام  رسـیدن  اتمام  به  خطر 

شدند.
Villiam Tioli مالک شرکت سرامیک 

منطقه در   Slavyansk در   Zeus 

تعطیل شده اکنون  )که   Donbass 

است( و همچنین رئیس هیأت مدیره 
 Fiorano Modenese شـرکت 
 Caolino Panciera در  مستقـر 
که بزرگ تـرین تأمیـن کننده مـواد 
خام به منطقه ی Sassuolo  است 
می گوید: »اولین کشتی حاوی خاک 
رس، کائولن و فلدسپات که از ترکیه 
بارگیری شده بود در ماه آپریل در 
بندر Ravenna پهلو گرفت و تا ماه 
به  نیز  دیگر  کشتی  چهار  سپتامبر 
مقصد خواهند رسید. این محصوالت 
در تولید مواد میان رده به کار گرفته 
خواهنـد شـد. کشتی دیگـری که 
حاوی مواد اولیه با کیفیت باالتر برای 
مانند  یک  درجه  محصوالت  تولید 
اسلب های چینی است به تازگی هند 
را ترک کرده و برای ارسال بار کشتی 

دوم نیز برنامه ریزی شده  است.«
در  بدون  سرامیک  صنعت  ظاهرا 
درگیری های  این  که  گرفتن  نظـر 
اوکراین و محاصره ی  بین روسیه و 
طول  به  زمانی  چه  تا   Donbass

خواهند انجامید تصمیم به ایجاد تنوع 
در زنجیره ی تأمین خود نموده است. 
Tioli توضیح می دهد: »دیگر امکان 

وارد کردن خاک رس از اوکراین وجود 
ندارد. بنادر، پل ها و راه آهن این کشور 
تخریب شده  اند و بازسازی و بازگشت 

زمان بر  فرایندی  عادی  حالت  به 
بسیار  شده  ایجاد  وضعیت  است.« 
پیچیده است زیرا عالوه بر قیمت باالتر 
خاک رس هندی و افزایش هزینه های 
ناشی از نرخ مبادله ی یورو به دالر، 
تولیدکنندگان و دولت ترکیه نیز با 
و  صادراتی جدید  مجوزهای  اعمال 
جیره بندی عرضه، به افزایش تقاضا 
واکنش نشان داده و اقدام به افزایش 

قیمت ها کرده اند.«

بی ثباتی قیمت گاز
افزایش  نتیجه ی  در  که  اطمینانی 
چشم گیر سفارشات و پس از تغییر 
به  محصوالت  بدنه ی  فرموالسیون 
دلیل استفاده از مواد جدید ایجاد شد، 
برای روشن نگه داشتن طوالنی مدت 

چشم انداز آینده کافی نیست.

هیأت  رئیس   Roberto Fabbri

»با  می گوید:   ABK گروه  مدیره ی 
خاکی  شده ایم  موفق  که  آن  وجود 
اوکراین  خاک  با  مشابه  کیفیت  با 
افزایش  موضوع  این  اما  کنیم  پیدا 
بر  در  را  هزینه ها  درصدی   40
داشته است. با این وجود تا زمانی که 

صنعت کاشـی ایتالیـا در حال  
عبور از یک طوفان واقعی است
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هزینه ی گاز طبیعی کمتر از 1 یورو 
در هر متر مکعب باقی بماند امکان 
از  سود  حاشیه ی  نگه داشتن  دور 
دارد. ممنوعیت  قلمرو منفی وجود 
کامل ورود گاز از روسیه باعث ایجاد 
مشکالت واقعی می شود زیرا در این 
هر  ما  محاسبات  مبنای  بر  صورت 
متر مکعب گاز هزینه ای برابر با 1.5 
پیامدهای  که  داشت  خواهد  یورو 
بر  انرژی  صنایع  برای  باری  فاجعه 
منطقه ی  و  سرامیک  صنعت  مانند 
مـا  داشـت.  خواهــد   Sassuolo

همچنان شدیدا در 6 الی 7 ماه آینده 
به گاز روسیه نیاز داریم.«

 ABK کـه  موضـوع  این  از  بخشـی 
همچنان و با وجود افزایش 17 درصدی 
قیمت ها از ماه نوامبر، با تمام ظرفیت 
مشغول به کار است ناشی از تخصص 
اسلب های  این مجموعه در حوزه ی 
بزرگ و همچنین فعالیت در حیطه ی 

محصـوالت بسیار بـا کیفیت  است.
در  کسب و کار  مدیران  اذعان  به  بنا 
Sassuolo، شرایط پیش رو بحرانی 

و عجیب است زیرا میزان تقاضا در 
عین دو رقمی شدن افزایش قیمت ها 
همچنان بسیار باال است و با این که این 

موضوع به افزایش درآمدها انجامیده 
اما همچنین باعث شده تا کسب و 
کارها نتوانند دید روشنی نسبت به 

آینده داشته باشند.

 ،Graziano Verdi بنا به گفته های
مدیرعامل گروه Italcer، که در ماه 
درصدی   25 افزایش  رکورد  آپریل 
درصدی   70 افزایش  و  قیمت ها 
سفارشات را نسبت به سال قبل ثبت 
تمام شده ی  است، »هزینه ی  کرده  
مصرف گاز این مجموعه که در سال 
گذشته برابر با 10 میلیون یورو بود 
در سال جدید به 50 میلیون یورو 
خواهد رسید و هرچند انتظار افزایش 
بیش از 300 میلیون یورویی گردش 
مالی وجود دارد اما افزایش قیمت گاز 
تأثیر گزافی بر درآمدهای مجموعه 

خواهد داشت.« با وجود آن که طبق 
گزارش ها یک کارخانه ی تبدیل گاز 
مایع به حالت گازی در سال آینده در 
سواحل Ravenna ساخته خواهد شد 
و استخراج گاز از دریای آدریاباتیک نیز 
از سر گرفته خواهد شد اما این موارد 
برای اطمینان دادن به دوام آوردن 
تولید کنندگان صنعت سرامیک که 
همواره به عنوان یک صنعت انرژی بر و 
در نتیجه مشمول مجازات های مربوط 
به اقدامات مربوط به پایداری سبز، 
سال ها در تیررس تعهدات بروکسل 

بوده است، کافی نیست.
 Savorani می گوید: درک این موضوع

اروپایی هایی که  که چگونه »همان 
سال گذشته اقدامات زیست محیطی 
خود را برای بسته ی اقلیمی )مناسب 
برای 55( تشدید کرده و با افزایش 
هزینه  مصرف گاز دی اکسید کربن 
به مقداری که هیچ کشور دیگری جز 
رقابت  تضعیف  باعث  نمی پردازد  ما 
شده  ایتالیا  در  صنعت  این  پذیری 
بودند، اکنون برای تأمین گاز شیل 
آمریکا )که از طریق Fracking که 
در اروپا ممنوع است به دست می آید( 
قرارداد امضا کرده  اند، دشوار است. آن 

هم در شرایطی که ما فناوری استخراج 
و ذخایر گاز خود را داریم که در معنای 
واقعی کلمه درست زیر پای ما قرار 

دارند.«
می دهد:  ادامه   Graziano Verdi

»انتظار داریم که دولت به تعهدات 
خود مبنی بر اختصاص 30% از گاز 
مصرف  پر  شرکت های  برای  ملی 
گاز و انرژی با قیمت بازار عمل کند. 
این امر مستلزم پیش پرداخت 250 
میلیون یورویی است که به سرعت 
گاز  قیمت  زیرا  می شود  بازپرداخت 
آدریاباتیک  دریای  از  استخراجی 
5 تا 6 سنت در هر متر مکعب است 
که فاصله ی زیادی با قیمت فعلی آن 
در بازار )1یورو در حال حاضر و 24 
سنت در سال قبل( دارد. »از آنجا که 
گروه ما در برابر افزایش قیمت گاز 
حاشیه ی  توانستیم  بود  شده  بیمه 
سـود خـود را حفظ کنیم. در حـال 
حاضـر به تکمیل چندیـن پروژه ی 
مشـغول هدفمنـد   سـرمایه گذاری 

هستیم این پروژه ها عبارتند از یک 
ژنراتور مشترک و سقف فوتوولتائیک 
2 مگاواتی در کارخانه ی Rubiera با 

هدف خودکفایی کامل از لحاظ برق.«

world newsworld news

از  پس  و خـدمات  فـروش  بهبـود 
فروش و افتتاح دفتر مرکزی جدید 
از اولویت های اصلی این شرکت در 

سال جاری است.
Ceramic Instruments کـه یک 

شـرکت ایتالیایی قدیمی فعـال در 
آزمایشـگاهی  ابـزارآالت  زمینـه ی 
سرامیکی است مشتاقانه در انتظار 

رشد پیش رو در سال 2022 است.
ناشی  ابهامات  علیرغم  شرکت  این 

از شرایط بین المللی، پس از افزایش 
از  بیشتر  مقداری  به  مالی  گردش 
قابل  عملکرد  و  همه گیری  سطح 
توجهی که در سال 2021 داشت، 
اکنـون در حال برنامه ریـزی بـرای 

سرمایه گذاری های عمده است.
پنجمین  و  چهل  در  مجموعه  این 
سالگرد آغاز به فعالیت خود عملیات 
جدیدی را با هدف بهبود فروش و 
خدمات پس از فروش آغاز و دفتر 
خواهد  افتتاح  را  جدیدی  مرکزی 
به  شرکت  این  ژوئن  ماه  در  کرد. 
 Fiorano در   Via Braida 50

Modenese انتقال پیدا می کند و 

دفاتر جدید، یک مرکز تدارکات و یک 
را در محل جدید  نمایشگاه مدرن 

تأسیس خواهد کرد. 
این شرکت در  سـرمایه گذاری های 
دفتر  در  توسعه  تحقیق  و   زمینه ی 
جدید نیز ادامه خواهد یافت تا ارائه ی 
محصوالت با کیفیت باال به مشتریان 
)شـامل تولیدکننـدگان برجسته ی 
کاشی و لعاب ایتالیایی و بین المللی( 
با رعایت کامل استانداردهای مربوط 

ادامه  سرامیکی  به سطوح 
پیدا کند.

 Ceramic Instruments

توسـط   1977 ســال  در 

بـا  و  شـد  افتتاح   Primo Ferrari

گذشت چند ماه از درگذشت ایشان 
کارمندان هنوز با عالقه ی فراوان از 

وی یاد می کنند. 
بـه  مربـوط  نـوآوری های  آخریـن 
 Ceramic تجهیـزات آزمایشـگاهی
 Tecna در نمایشگاه Instruments

2022 )که در تاریخ 30-27 سپتامبر 

در Rimini برگزار خواهد شد( ارائه 
خواهند شد.

 Ceramic Instruments

سـرمایه گذاری های  و  برنامه ها 
سـال 2022 خود را اعالم کرد
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ریز نقـوش  و  بافت هـا  مـواد،  افکت 
برجسته، طیف جدیدی از لعاب های 
و  گریت هـا  جوهـرها،  دیجیتـال، 
میکروگریت هـا  کـه در عیـن حفظ 
عملکرد فنی منحصر به فرد سرامیک، 
به  و  متنوع  بسیار  پرداخت های  با 
شکلی کامال طبیعی از سنگ طبیعی، 

مرمر و چوب باز تولید شده اند.
پس  و  اینک   Colorobbia گروه 
بزرگ داشت  و  جشن  سال  یک  از 
تأسیس شرکت  یکصدمین سالگرد 
 )2021-1921(، در رویداد پیش روی

بــر طیـف محصـوالت  صنعتــی، 
از  یکی  که   FORMA Plus ممتاز 
و  فنی  محصـوالت  قدرتمندتـرین 
زیبایی شناسی موجود در بازار است، 

متمرکز خواهد بود.
 FORMA Plus استثنایی  ماهیت 
در نتیجه ی برآوردن کلیه ی الزامات 
کلیدی طراحی گرافیکی، فرایندهای 
تولیدی و پایداری محیط  زیست به 
 FORMA Plus است.  آمده  دست 
شامل طیف وسیعی از مواد و راهکارها 
برای ایجاد نقوش برجسته و احجام 

بدنه ی  از  اندازه  ای  و  نوع  هر  روی 
تولید  سرامیکی در شرایط مختلف 
زیبایی شناختی  متفاوت  الزامات  و 

است.
بهره برداری  برای  که  مجموعه  این 
بالقــوه ی  توانایـی هـای  از  کامـل 
فناوری های موجود در بازار طراحی 
اسـت:  خانـواده  سـه  شامل  شـده  
)لعاب های دیجیتال   ExtraGlazes

پایه آب(، GraffitiInks )جوهرهای 
 Neogrits Collection و  ضدآب( 

)گریت ها و میکروگریت ها(.
این شرکت چند ملیتی ایتالیایی در 
این سری از محصوالت ممتاز خود 
محصوالتی را ارائه کرده که به شکل 
بسیار طبیعی از سنگ طبیعی، مرمر 
و چوب ساخته  شده اند، پرداخت های 
همچنان  و  دارنـد  متنـوعی  بسیار 
عملکرد منحصر به فرد سرامیک را 

هم حفظ کرده اند. افکت  مواد مختلف، 
بافت ها، نقوش برجسته و ریز نقوش 
برجسته از مهم ترین ویژگی های کف 

و دیوارهای سرامیکی هستند.
 EKO انتشار  کم  جوهرهای  سری 
Inks یکی از جدیدترین نوآوری های 

گروه Colorobbia است که بـرای 
با  نقص  و  بی عیب  تناسب  داشتن 
این  Forma Plus طراحی شده اند. 

اقدامات  ادامـه ی  در  صنعتی  گروه 
زیست محیطی  خود بر آن است تا 
سری دیگری از جوهرهای دیجیتال 
برای  را  زیست  محیط  دوست دار 
به تقاضای فزاینده در برخی  پاسخ 
افزایش سرعت  با  کند.  ارائه  بازارها 
خطوط تولید و به موازات توسعه ی 
سری  توسعه ی  دیجیتال،  هدهای 
جوهرهای افکت SPS+ Plus جهت 
 DOD بهینه سازی تخلیه هد چاپ 

 و)Drop on Demand( در حال نهایی

 شـدن است.
در بازار پوشش های کف تکنیکال هم 
این مجموعه سری جدیدی از میکرو 
ارائـه  را   Micro-Tech گریت های 
نموده و مشخصه ی مقاومت در برابر 
لغزش R9-R11 را با بافت جذاب و 
هم  در  تمیزکاری سطحی  سهولت 

آمیخته است.
پــروژه های  بخش  در  نهـایت  در 
گـروه  دیــوار،  و  کف  دکوراسـیون 
Colorobbia مجموعــه ی هنـری 

گریت های رنگی براق و مات )با توجه 
به پرداخت نهایی مات یا براق مورد 
نظر( برای روش های اعمـال خشک را 
بـا سـری جدیـد چسب های دیجیتـال 
تکمیل کرده است. این چسب ها برای 
بهینه سازی زمان خشک شدن و نسبت 

تثبیت مواد جامد طراحی شده اند.

همـراه بـه   FORMA Plus

Colorobbia

تغذیه ی  سیستم  یک  ژوئن  ماه  از 
جدید و مجهز به سیستم رنگ آمیزی 
خشک Easy Color Boost برای 
تولید اسلب  های بزرگ در کارخانه ی 
گرفته  به کار  این شرکت   Pavullo

خواهد شد.
در  مستقر   EnergieKer شرکت 
همکاری  به   Modena Pavullaو، 

خود با LB  ادامه خواهد داد.

سال  چهار  از  پس   EnergieKer

رنگ آمیزی  سیستم  از  استفاده 
 Easy Color Boost خشک پودر
تولید  خط  در   2018 سال  در  که 
مجموعه  این  در  بزرگ  کاشی های 
نصب شد، مجددا از فناوری LB برای 
تغذیه ی خط تولید کاشی های بزرگ 
خود، استفاده خواهد کرد. این خط 
خشک  رنگ آمیزی  برج  به  تولید 
 ECB 0.2 گرانول مبتنی بر تکنولوژی

مجهز است.
انعطاف پذیری تولید، تطبیق پذیری 
و تنوع طراحی در این روش باعث 

سیستم  یک  بتواند   LB تا  شده 
با  متناسب  و  شده  شخصی سازی 
سایت  با  انطباق  در  که  سفارشات 

تولیدی آن است را  ایجاد کند.

قرار است این کارخانه که اکنون در 
حالت آزمایشی است در ماه ژوئن به 

بهره برداری کامل برسد.

فنــاوری    از   EnergieKer

 LB برای تولید اسـلب استفاده
خواهـد کرد

www.bmr.it
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اسـلب پـرس  پرچـم  دار  فنـاوری 
متعلق  تسمه ی،  روی  بر  سرامیکی 
کارخانه ی  در   ،SITI B&T گروه  به 
Tecnogres گروه Fragnani نصب 

خواهد شد.
گروه SITI B&T با دریافت سفارش، 
 Supera® فناوری  بار  اولین  برای 
خود را در برزیل نصب خواهد کرد. 
 Fragnani این سفارش متعلق به گروه
است که با ظرفیت نصب  شده ی 79 
میلیون مترمربع درسال 2020 و سه 
و   Incefra Incenorو،  کارخانه ی 
Tecnogres دومین تولید کننده ی 

بزرگ کاشی در برزیل است.
در راستای ارتقای فناوری گسترده در 
Tecnogres، این سایت تولیدی به 

یک خط ®Supera با قابلیت تولید 
اسلب  هایی تا اندازه ی 1600×3200 
میلیمتر و برش کاری سایزهای فرعی 
با ضخامت  های 6 تا 20 میلی متر قبل 

از مرحله ی پخت، مجهز خواهد شد.
فنـــاوری  یـک  نـام   Supera®

قالب  بـدون  پرس کاری  اختصـاصی 
هـدف  با  که  است  تسـمه  روی  بر 
و  انعطاف پذیـری  حداکثـر  ایجـاد 
ضخامت  و  اندازه  با  تطبیق پذیری 
محصول توسعه یافته  است. با استفاده 
آن  اصلی  هدف  که  فناوری  این  از 
حذف ضایعات پخت نشده  است، دیگر 

نیازی به قالب وجود ندارد.

این  ویژگی های  اصلی  ترین  از  یکی 
تا  تولید  ظرفیت  تنی  پرس 3000 
500.000 مترمربعی آن در ماه است. 
عالوه بر بهره مالی، بهره  وری باالی این 
پرس که به لطف سیستم اختراعی 
Start&Stop آن حاصل شده، باعث 

کاهش تا 30 درصدی مصرف انرژی 
در فرآیند ماشین  کاری می  شود.

یکی دیگر از مزایای اصلی و مهم این 
پرس  کارگیری سیستم  به   فناوری 
با پد رزینی و سختی و استحکام باال 
محصوالت  تولید  امکان  که  است 
دارای بافت و نقوش سطحی برجسته 
با وضوح و عمق زیاد را ایجاد می کند. 
محصوالت  باالی  کیفیت  بر  عالوه 
خریـداری  بـه  بی نیـازی  تولیـدی، 
تسمه  هایی که در معرض سایش زیاد 
هستند باعث کاهش هزینه  های تولید 

می شود.
از  مختلفی  انـواع  با  سیستم  ایـن 
و  است  سازگار  سرامیکی  بدنه های 
از این لحاظ نیز با فناوری های مشابه 
تمایز دارد. این انعطاف پذیری باعث 
می شود تا استفاده از مواد خام محلی 
که لزوما پالستیسیته و رطوبت باالیی 
هم ندارند ممکن شده و در نتیجه 
با استفاده از این فناوری هزینه های 
کم ترین  میان  در  نهایی  عملیاتی 
هزینه های بازار قرار می گیرد. از آنجا 
کوچکی  اجزای  از   Supera® که 
تشکیل شده  است، نیازی به تمهیدات 
وجود  آن  جابه جایی  برای  خاص 
 Tecnogres ندارد. پرس سفارشی 

 SITI B&T مستقیما از مرکز تدارکات
به  و  بارگیری   Formingine در 
صورت قطعات مجزا ارسال می شود. به 
این طریق خدمات لجستیک و نصب 
که برای اوایل ماه آگوست برنامه ریزی 

شده است؛ تسهیل می شوند.

سـرمایه گذاری  هم   Incenor در 
شده است

در حال حاضر گروه SITI B&T در 
حال نصب یک کارخانه ی کامل جدید 
در کارخانه ی Incenor در باهایا، در 
 Fragnani پروژه ی بزرگی برای گروه
است. این خط تک  پخت با خروجی 
در  کاشی  مترمربع   44000 روزانه 
به  که  سانتی متر   68×68 اندازه ی 
نهایی  اندازه ی  با  کاشی هایی  تولید 
63×63 سانتی متر منتهی می شود، 
باالترین سطح بهره وری در جهان را 

دارد.
این خط تولید به خط کامل چاپ 
 Projecta از   Innova دیجیتال 
خط  این  چاپگر  بود.  خواهد  مجهز 
در  متر   60 خطی  چاپ  سرعت  با 
دقیقه و عرض چاپ 1330 میلی متر 
و همچنین امکان استفاده از 8 )2+6( 
بالقوه ی  امکان  مختلف،  جوهر 
با  کاشی هایی  روی  دیجیتال  چاپ 
اندازه های مختلف را فراهم می آورد. 
در که  سخت افزاری   پیشـرفت های 
امکان  شـده اند  ارائه  فنـاوری  این 
دستگاه  دقیق  بسیار  انطباق پذیری 
را در خط ایجاد می کنند. این خط 

امکان مدیریت پیشرفته ی رنگ  به 
که برای کنترل کامل فرایند تولید 
آخرین  همچنین  و  دارد  ضرورت 
نسل از سیستم Smart Drop، که 
با خودکار کردن فرایند امکان توزیع 
بی نقص قطرات را ایجاد کرده، مجهز 

است.
و SITI B&T سیستم سورت   گروه 
 Incenor پالت بندی  مورد استفاده ی
خـودکار   %100 فنـاوری  برای  که 
Smart Line مناسب است را عرضه 

نموده است. در این محصول نیازی به 
حضور اپراتور وجود ندارد و به دلیل 
بستـه بندی  تعویض پذیـر  قابلیـت 
بسـیار  کارتــن ها،  لفاف بنــدی  و 
در  است.  چنـدکاره  و  انعطاف پذیر 
 Smart حال حاضر فناوری پیشگام
Line SITI برای اندازه هایی با بزرگی 

در  هـم  میلی متـر   1200×1200
دائمی  سیستم  از  و  بوده  دسترس 
Tile Vision برای تشخیص صافی و 

عیوب کیفیتی محصوالت و همچنین 
جمع آوری کننـده های مستقلی کـه 
می توانند بدون نیاز به توقف فرایند 
تولیـد از دستگاه جدا شوند، بهـره 

می برد.

انتظار باال از بازار برزیل
Fabio Tarozzi مدیـرعامل گـروه 

SITI B&T می گوید: »سال 2022، 

در  ما  برای گروه  فوق العاده ای  سال 
برزیل خواهد بود«. 

دومیـن  گـروه  ایـن  گذشته  سـال 

گـروه SITI B&T: آغاز به کار
اولین خط ®Supera در برزیل
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 Santa شعبه ی خود در برزیل را در
Gertudes را افتتاح کرد تا عملیات 

 Mogi Guacu تولید فعلی خود در
را تکمیل کند. Tarozzi افزوده است: 
از  امکان  سرمایه گذاری  این  با  »ما 
نزدیک کار کردن با نام های پیشرو در 
صنعت سرامیک و ارائه ی مجموعه ای 
جامع از راه حل های فناورانه و خدمات 
کارآمد و پاسخگو به ایشان را پیدا 

کرده ایم«.
SITI B&T در ماه های اخیر عالوه بر 

 Fragnani دو سفارش متعلق به گروه
 Incerfra کارخانه ی  در  اخیرا  )که 
خطوط پولیش و سورت و بسته بندی 
بـا  است(  کـرده   راه انـدازی  هم  را 
 Incepa Ceramica Almeida و 

)گروه Lamosa( هم همکاری داشته 
یک   Ceramica Almeida است. 

تولید ظرفیت  با  کامل   کارخانه ی 
 20000  مترمربع از کاشی های پرسالنی

پولیشـی در انـدازه های 120×120 
 Incepa سانتی متر را افتتاح کرد و
هم خط کاملی از SITI B&T را برای 

اندازه های کوچک نصب کرد. 
هر دو خطوط تولید شامل چاپگرهای 
دیجیتـال Projecta، خطوط سورت 
و بسته بندی هوشمند SITI B&T و 

ماشین آالت سـاب و پولیش بودند.
با ارائه ی خدمات منعطف و کارآمد 
و مبتنی بر پشتیبانی سریع، تأمین 
قطعات یدکی و ابزارهای آسیاب کاری 
تولید  همچنین  و  صیقل  دهی  و 
 SITI ،محلی کوره ها و خشک کن ها
B&T نقش مهمی در رشد این گروه 

ایتالیایی در برزیل داشته است.

زمینه ی   پیشـرو در  نمایشـگاه  این 
فناوری  ها و لوازم صنعت سطوح در 
جهان، با تمرکز بر نوآوری  های این 
تا 30 سپتامبر  تاریخ 27  از  حوزه، 
 Rimini 2022 در مرکز نمایشگاهی

برگزار خواهد شد.
فناوری به  روز و تحول کلمات کلیدی 
این نمایشگاه هستند. این نمایشگاه 
بین  المللی که در زمینه ی فناوری   ها 
و تجهیزات صنعت سطح پیشرو است 
توسط گروه نمایشگاهی ایتالیا و با 
خواهد  برگزار   ACIMAC همکاری 

شد.
در این نمایشگاه که از تاریخ 27 تا 
نمایشگاهی  مرکز  در  سپتامبر   30
آخریـن  می  شـود  برگـزار   Remini

فناوری  های تولید به نمایش گذاشته 
از  نمـایشی  پیش  شد،  خواهنـد 
زیبایی شناسی و طراحی  ترنـدهای 
پیشرفت  های  و  ایده  ها  و  ارائه  شده 

جدید مربوط به آینده ی تولید صنعتی 
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چیدمـان  جدید  طراحی  لطف  به 
بازدیدکننـدگان  به  که  نمایشـگاه 
دو  هر  از  ورود  امکان  غرفه  داران  و 
این  می  دهد،  را  غربی  و  شرقی  در 
موضوعات که در قسمت شرقی مرکز 
نمایشگاهی واقع شده  اند گسترش 

خواهند یافت.
از  یکـی   Tecna Future Lab

برنامه  های جدیدی است که در این 
نمایشگاه رونمایی خواهد شد. هدف 
از این برنامه که شامل یک محوطه ی 
آزمایشگاهی  و  جدید  نمایشـگاهی 
آخرین  گـردآوری  است  ایده  ها  از 
زمینه ی  در  ترنـدها  و  نـوآوری ها 
Industry 4.0 برای کسب اطمینان از 

تداوم نوآوری در صنایع تولیدی است.
و  بهبود  پروژه ی ویژه، روند  این  در 
تحول مضامینی مانند loT صنعتی 
مصنـوعی،  هوش   اشیا(،  )اینترنت 
و  سایبری  امنیت  افزایشی،  تولید 
خدمات  رسـانی مـورد بررسی قـرار 

استارتاپ  ها  به  و فضایی هم  گرفته 
اختصاص داده شده  است.

برنامه   ریزی  های مربوط به رویدادهای 
Tecna با تمرکز اصلی بر پایداری و 

تحقیق و توسعه در حال نهایی  شدن 
عنوان  با  فناوری  کنفرانس  است. 
یکی  به  سرامیک  ها«  در  »پایداری 
از ترندهای هر دو حوزه ی سرامیک 
و ماشین  آالت صنعتی سرامیک که 
در پرتو مسائل ژئوپولیتیک ملی و 
بازتعریف  بین المللی فعلی در حال 
هستند،  خود  اهداف  و  فراینـدها 
می پردازد. در این قالب فراگیر جدید 

Tecna، رویداد نوآورانه ی دیگری نیز 

با عنوان رویداد تزئینات سطحی با 
هدف به نمایش گذاشتن راه حل  های 
نـوین و پیشـرفته برای تولید انواع 
سطوح و مواد، به فناوری مربوط به 
سطوح غیرسرامیکی ارائه خواهد داد.

جهت حضـور در نمایشـگاه و رزرو 
غرفـه و یـا بازدیـد از نمایشـگاه و 
هماهنگی های الزم بـرای خدمـات 
ویزا و سفر با دفتر »نشریه گزیده دنیای 
سرامیک« تماس برقرار نماییـد و یا به 
آدرس mktg@cwr.ir ایمیل ارسـال 

کنید. 

:TECNA 2022

از فنـاوری تـا ترنـدهای آتـی

world newsworld news
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تخصیص  فضـای  شـدن  برابر  دو 
و  توسعه  و  تحقیق  به  داده  شده 
هدف:  جدیـد.  کارکنان  استخدام 
دسترس  قابل  فضـای  یک  ایجاد 
 برای مشاغل و دانشگاه  های منطقه

 Emilia-Romagna برای برنامه ریزی 

گرفته  سرامیک  درباره ی  کاربردی 
امکان  آن  از  فراتر  حتی  و  فلز  تا 
که  دیجیتال  سطوح  دکوراسیون 
برای سالیان سال یکی از اولویت  های 
Sacmi بوده  است به لطف توسعه ی 

کاربـردی  راه حل های  و  فنـاوری  ها 
کامال جدید، افزایش یافته است.

در حال حاضر این امکان بالقوه در 
حوزه ی  از  فراتر  به  گسترش  حال 
و  فلزی  محصوالت  مانند  سرامیک 
بسته بندی است و آزمایشگاه جدید 
قصد   Sacmi دیجیتال  تزئینات 
استفاده از تمامی فرصت  های ممکن 
همکاری  با  آزمایشگاه  این  دارد.  را 
مشترک استانداری منطقه )صندوق 
زیرساخت  های  توسعه ی  از  حمایت 
رقابتی محلی( تأمین مالی می  شود 
از آن گسترش مجموعه ی  و هدف 
تجهیزات و امکانات برای ایجاد یک 
مرکز مهندسی و تحقیقات کاربردی 
دکوراسیون  زمینه ی  در  پیشرفته 

سطوح به صورت دیجیتال است.
اولین هدف از اجرای این پروژه که در 
ژانویه ی 2021 راه اندازی شد، ایجاد 
یک مرکز فعالیت صنعتی واقعی در 
 Reggio(و Casalgrande تأسیسات
Emilia( بود. جایی که امکان آزمایش 

رنگدانه  ها،  )مانند  اولیه  خام  مواد 
جوهرها و مواد( هم برای شرکت  های 
خریدار و هم تأمین کنندگان مواد خام، 

در خطوط پایلوت، وجود دارد.
راه  حل  های اصلی در دو خانواده قرار 

می  گیرند. اولین گروه در منطقه ای 
نمایشگاهی  شـامل  که  دارند  قرار 
برای به نمایش گذاشتن جدیدترین 
که  مورد  اولین  است.  نوآوری ها 
نام   Sacmi Deep Digital Line

دکوراسیون  طالیی  استاندارد  دارد 
دیجیتال است زیرا هم امکان اعمال 
از  مجموعه  ای  هم  و  تَر  تزئینات 
لعاب  گریت ها،  جدید  کاربردهای 
اسپری درایر شده، مواد و افکت  ها را 

دارد.
 DMD دومین خانواده این نمایشگاه
دکوراسیون دیجیتال فلزی نام دارد و 
برای تزئین ورق  های برشکاری شده 
که در بسته  بندی فلزی مورد استفاده 
می  شود.  برده  به کار  می  گیرند  قرار 
حوزه  ای که هم برای Sacmi و هم 
برای صنعت بسته بندی جالب توجه 
است، در حقیقت استفاده از چاپ های 
تکنیک  های  کنار  در  سنتی  افست 
جدید تزئینات دیجیتال خصوصا در 
ترکیب  و  کوچک  بسته بندی  های 
محصوالت متنوع بسیار فراگیر بوده و 

دارای ابعاد متنوعی است.
خط  و  نمایشگاه  زمینه ی  پس  در 
و  توسعه  برای  منطقه  ای  پایلوت، 
آزمایش نمونه  های اولیه وجود دارد. 
در اینجا هم استفاده از تجهیزات به روز 
شده باعث تقویت پروژه ی استراتژیک 
تحقیقاتی Sacmi با نام شکل موج 
شده  است )این پروژه به بهینه  سازی 
سیگنال  های الکتریکی مورد نیاز برای 

تشکیل درست قطرات مربوط است(.
شکل موج نقش مهمی در فناوری 
چاپ دیجیتال در هر دو حوزه ی تَر و 
خشک دارد. بهینه سازی این حوزه ی 
فناوری که تاکنون مورد پژوهش قرار 
توجه  قابل  بهبود  باعث  بود  نگرفته 
کیفیت چاپگرهای دیجیتال خشک 

در خط DDG می  شود.
عالوه بر این به روزرسانی ابزار دقیق 
گسترش  بـه  دیجیتـال  آزمایشگاه 

تحقیقـات در زمینـه های جدیـد و 
بهبود خدمات ارائه  شده به مشتریان 

 می  انجامد.
این پروژه عالوه بر گسترش دامنه ی 
توانایی  های بالقوه و دامنه ی کاربرد 
بر تحقیق و توسعه  چاپ دیجیتال 
و شناسایی مواد جدید و پایدار نیز 
متمرکز است. استفاده از جوهرهای 
پایه آب که مواد آلی کمی دارند مثال 

خوبی در این رابطه است.
بازیگران زیادی در این حوزه نقش 
دارند: از یک سو تمام بخش باالدستی 
زنجیره ی تأمین مانند تولیدکنندگان 
دیگر  از سوی  و  و هد چاپ  جوهر 
تمامی کاربران بالقوه ی پایین  دستی 
ماننـد تولیدکننــدگان ســرامیک 
سـرامیکی منطقــه ی  در   مستقـر 

 Modena ایتالیا که بین استان  های 
و Reggio Emilia واقع است.

در حقیقت آزمایشـگاه دکوراسـیون 
دیجیتال Sacmi پیوند بین مشاغل، 
بالقـوه  مشتریان  و  تأمین  کنندگان 
سـرعت  برای  این  بـر  عالوه  است. 
به نوآوری  ها  انتقال  به   بخشیدن 
 مشاغل، همکاری نزدیکی با دانشگاه  ها

و شبکه مرکزی تحقیقات منطقه ای 
پروژه  هـای  و  دارد. همکاری  ها  نیـز 
مختلفی هم با دانشگاه Modena و 
Reggio Emilia و سایر دانشگاه  های 

شبکه ی   مرکزهای  گروه  ها،  منطقه، 
 Emilia-Romagna فناوری پیشرفته

در حال انجام است.
 Sacmi ،به لطف کمک مالی منطقه  ای
متخصصین جدیدی )مهندسین مواد، 
مهندسین الکترونیک و شیمی دان ها( 
را برای ارائه  دستورالعمل  های توسعه 
و تقـویت تیـم آزمایشـگاهی خـود 

استخدام کرده  است.
توسعه ی منـابع انسـانی در حقیقت 
این  اصلی  بنـاهای  سنگ   از  یکی 
پروژه خواهد بود. این موضوع برای 
مهارت ها  انتقال  با  داخلی  پرسنل 
کارآمـوزان  و  فـارغ  التحصیالن  بین 
جوان و پرسنل تحقیقاتی/ تولیدی 
دنبال  شغلی  مختلف  گروه های  در 
خواهد  شد. تبادل دانش با دانشگاه  ها 
نیز از طریق کارآموزی و پروژه  های 

پایان  نامه انجام خواهد شد. 
همچنین این آزمایشگاه بر آن است 
ارائه ی آموزش  های پیشرفته و  با  تا 
مداوم به مشتریان مهارت های فنی 
استانداردهای  با  را  تأمین کننـدگان 

الزم برای سیستم جدید همگام کند.

Sacmi Digital Decoration

LAB، پلتفـرم جدیـد بـرای 
تحقیق درباره ی چاپ دیجیتال
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

Incepa به عنوان اولین شرکت قاره ی 

+Continua را در  آمریکا که خط 
سال 2015 راه انـدازی کرده  بود، با 
 DDG تکنولوژی  بر  سرمایه گذاری 
مجموعه ی  برای   2022 سال  در 
Fusion برنـده ی جایـزه ی بهترین 

 Revestir شرکت کننده در نمایشگاه
دومین  خریداری  شرکت  این  شد. 

+Continua را تأیید کرده  است.

در نمایشگاه Revestir 2022 برزیل، 
توسـط  کـه   Fusion مجموعـه ی 
 )Roca BrasilCerâmica(و Incepa

تولید شـده  است برنـده ی جایـزه ی 
نمایشگاه  در  شرکت کننده  بهترین 
این  بیانیه هیأت داوران  بر  بنا  شد. 
مجموعه ی نوآورانه که با استفاده از 
فناوری Mineral Lab در کارخانه ی 
Sacmi Deep Digital تولید شده 

اسـت، با داشتن جلـوه های زیبایی 
شناختی و افکت های منحصر به فرد 
پوشش های  ایجاد  به  قادر  مواد،  از 
برجسته فوق العاده  با افکت سه بُعدی 

است.
Incepta که از سال 2021 تاکنون 

 Laomsa بخشی از گـروه مکزیکی
بوده  است، قصد دارد تا با استفاده از 
 فناوری تزئینات و لعاب کاری دیجیتال

 Sacmi که برنامه ی انحصاری DDG 
بافت،  دارای  تولید محصوالت  برای 
است،  دیجیتال  تزئینات  و  لعاب 
در  کند.  تجهیز  را  خود  کارخانه ی 
با هدف  سال گذشته این مجموعه 
گسترش و بهبود سبد محصول خود 
در بخش اسلب های بزرگ، اقدام به 
تکمیل سرمایه گذاری در این بخش 
کارخانه ی  در  محصوالت  این  کرد. 
تولید   Parana و   Campo Largo

برای  که  کارخانه ای  می شوند، 
اولین  سال 2015  در  بار  نخستین 
را  آمریکا  قاره ی  در   Continua+

راه اندازی کرد. طیف محصـوالت این 
مجمـوعه در سال 2020 و با ادغام 
راه کارهای Sacmi DHD در اعمال تر 
جوهرها و افکت ها گسترش پیدا کرد. 
اسلب های  چاپ  در  افکت ها  این  از 
 Roca 1200×2500 میلی متری برند

Cerâmica استفاده می شود.

فناوری جدید DDG با ایجاد امکان 
گریت هـا،  از  انتخابـی  استفـاده ی 
چسب ها و سایر افکت های تَر و خشک 
تکنولوژی  پتانسیل  افزایش  باعث 
افـزایش  اسـت.  شـده  دیجیتـال 
در  جدید  محصوالت  تولید  سرعت 
تکرارپذیری  و  ثبات  تضمین  کنار 
خالقیت اعمال  امکان  همچنین   و 

همگام سـازی  نتیجـه ی  در  بیشتر 
طراحـی های گـرافیکی )بر مبنـای 

اعمـال کنترل شـده ی پـودر خشک 
پاششی روی تسمه ی کامپکتور( از 
با  است.  جدید  فناوری  این  مزایای 
اعمال فناوری DDG امکان  لعاب، 
چسب و افکت های مورد نظر همزمان 
با اعمال دو ماده ی خام خشک وجود 
دارد و این موضوع باعث افزایش تنوع 
تزئینات و افکت  های سه بُـعدی قابـل 

ارائه می شود.
 Incepta ،در پی موفقیت های اخیر
بـه  مربـوط  بخش  تـا  دارد  قصـد 
را  بـازار  بـاالی  سطح  محصـوالت 

گسترش دهد و در همین راستا اخیرا 
 Continua+ خریداری دومین خط
 Sacmi را تأیید و مجددا با فناوری
است.  تجهیز شده   Deep Digital

رابطه ی  تقویت  باعث  تصمیمی که 
Sacmi و گروه Lamosa  نیز شده 

 است.

Incepa سیستم لعاب کاری و

چاپ دیجیتال Sacmi را برگزید

با آخرین تحویل در ماه ژانویه، تعداد 
در   Smac فعـال  خنک  کننـده  های 
 Cooperativa Ceramica تأسیسات

d’Imola، به پانزده عدد رسید.

نوآورانـه ی  فنـاوری  بـرای   Smac

خـود Kryo که برای خنـک کردن 
کاشی  های سرامیکی پیش از اعمال 

چـاپ دیجیتـال اسـت، سفارشـات 
جدیدی در ایتالیا دریافت کرده  است. 

انجام  نصب  های  آخرین  از  یکی  در 
گروه  برای  که  ژانویه  ماه  در  شده 
 Cooperativa Ceramica d’Imola

خنک کننده  های  تعداد  شد،  انجام 
تأسیسات که ساالنه  این  در   Kryo

بیش از 20 میلیون مترمربع کاشی 
و اسلب تولید می کند به 15 دستگاه 

رسید.

فناوری Kryo )به شماره ثبت 
 EP2957846 اختراع اروپـایی
 )2019/07/24 در  صـادره 
مشکالت ناشی از دماهای باال 
و مهم  تر از همه انتشار بخار در 
طول چاپ دیجیتال را حل 
می کند و امکان افزایش تولید 
کیفیت  توجه  قابل  بهبود  و 
محصول نهایی در محصوالت 

ضخامت باال را فراهم می آورد.

جدیـدی سفارشـات   Kryo

می پذیـرد
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Setec خشک کن کم مصرف جدید 

خود برای چینی بهداشتی و مظروف 
ارائه می کند. این دستگاه که از اوایل 
با  شده،  گرفته  کار  به  سال 2022 
داشتن چرخه ی خشک کردن کمتر 
از 8 ساعت، مصرف گرمای 98 کیلو 
کالری بر کیلوگرم و مصـرف بـرق 
0.003 کیلووات ساعت بر کیلوگرم 
از اهداف در نظر گرفتـه شده پیشی 

گرفته است.
با افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی، 
امروز بیش از هر زمان دیگری لزوم 
انـرژی در  کاهـش مقـدار مصـرف 

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

ارائه داده است.

جدیدترین پروژه ی مرتبط با Setec از 
Life Rapid عنوان  با   ژوئن 2020 

Dry 2020 به راه افتاده و بر صرفه جویی 

فرایند خشک  در  انرژی  در مصرف 
کردن چینی آالت بهداشتی و چینی 

مظروف متمرکز است. 
دو هدف اصلی این پروژه عبارتند از: 
ساختن یک خشک کن کم مصرف 
و اسـتفاده از مـواد بـازیافتی بـرای 

بهینه سازی بدنه ی لوازم بهداشتی.
پروژه ی Life Rapid Dry با همکاری 
ایتـالیایی  شـرکت  یک  کـه   LCE

متخصص در LCA اسـت و ارزیابی 

اثرات اجتماعی- اقتصادی و زیست 
محیطی انجام شد.

دستیابی به این پیشرفت های بسیار 
درهـم آمیختـن  نتیجـه ی  مثبـت 
اسـت  نـوآوری هـا  از  مجموعـه ای 
کـه همـراه با کاهش قابـل توجـه 
زمـان خشک شـدن در مقایسـه با 
خشک کن های نسل استاندارد ارائه 

شده است. 
این تغییرات باعث صرفه جویی قابل 
توجه در هزینه ها و کاهش چشم گیر 
مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن 

شده است.

:Rapid Dry

نسـل جدیـد خشـک کـن

نتیجه کوشش های فراوان 10 ساله 
نوآوری  به   Durst Gamma DG

بی سابقه ای انجامیده که باعث ایجاد 
صنعت  در  جدیدی  استانداردهای 
برتری  و  می شود  سرامیک  تولید 
تولیدات ایتالیایی را تثبیت می کند. 
قدر  آن  جدید  محصول  این  ظاهر 
طبیعی و انتقال دهنده ی حس عمق 
است که عمال تشخیص آن از سنگ 
طبیعی، مرمر یا چوب بسیار دشوار 

است. 
جدیدی  مجموعه های  از  برخی  در 
در  انقالبی  تکنولوژی  این  از  که 
 Durst دیجیتال  چاپگرهای  کنار 
 Drust برای مشتریان Gamma XD

کیفیت  هماهنگی  شده،  استفاده 
باالی استراکچر با گرافیک های بسیار 

باکیفیت کامال مشهود است. 
در Durst Gamma XD از هدهای 
استفاده   Dimatix اختصاصی چاپ
می شود. این هدها یکنواختی حداکثری 
نواربندی  نبود  و  عرض  تمامی  در 

)banding( را تضمین می کنند. در 
این چاپ ها شاهد رنگ های زنده و 
جزئیات مشخص و بسیار متضادی 
هستیم که باعث افزایش جلوه ی سه 
 Gamma DG ساختارهای  بُعدی 

می شوند. 
چرخه ی عمر این هدهای چاپ هم 
بسیار طوالنی است )تا 10 میلیون 
مترمربع چاپ بدون نیاز به تعویض( 
هم  ساعته   24 تولید  در  حتی  که 
کارایـی بـاال، هزینـه های نگهـداری 
کم و زمان خاموشی صفر را تضمین 

می کند.
 Gamma DG Durst  فناوری خالقانه
در کنار کیفیت بسیار باالی چاپگر 

Gamma XD به تولید کاشی هایی 

منتهی شده که با تقلید طبیعت سه 
بُعدی، المان های طبیعی را به شکل 
واقعی بی سابقه ای باز تولید می کند. 
این محصوالت خالقانه جوایز معتبری 
را نیز در جهان کسب کرده اند. برای 
 Evoluta مثال کاشی های پرسالنی 
تولید CeramichePiemme منتخب
 ADI Design Index 2021 بوده اند.

فراینـد  از  این کاشـی ها  تولیـد  در 
به  صنعتـی ای اسـتفاده شـده کـه 
 Gamma DG کار گیـری  به  لطف 
است. شاخص  متحول شـده  کامال 
به  نهادن  ارج  برای   ADI Design

و  نـوآورانه  خدمـات  و  محصـوالت 

متمرکز بر پایداری است. مواردی که 
دقیقا با استفاده از مواد غیرآالینده ی 
 Gamma DG پایه آب در محصوالت

رعایت شده است.
زیسـت  محیط  بـه  نسبت  آگاهـی 
و کمبـود مـواد خام باعث شـده تا 
اقتصاد سبز امروزه بیش از هر زمان 
دیگری رونق پیدا کند و پروژه های 
پایدارسـازی که فنـاوری های سنتی 
را با فناوری های سبز ادغام می کنند 

رونق پیدا کنند. 
آب  پایـه  لعـاب  های  از  اسـتفاده 
فنـاوری  سـرامیکی  لعاب هـای  در 
پایــداری  بـه  هم   Gamma DG

فرایندهای تولید کمک کرده  است.

مصنوعـی طبیعـی

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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خط جدید به PCR2000 می پیوندد 
کارخانه  در  است  سال  چندین  که 
Faenza گروه سرامیک ایتالیایی کار 

می کند. Sacmi به همراه کامپکتور، 
 Maestro یک خشک کن، یک کوره
جدید و یک دستگاه چاپ دیجیتال 

DHD عرضه کرده است.

 تولیدکننده معروف کاشی و سرامیک
 Cooperativa Ceramica ایتالیایی
با خرید یک خط جدید   d'Imola

+Continua بـرای الحـــاق بـــه 

PCR2000 موجود، که چندین سال 

در تأسیسات Faenza در حال کار 
با  خود  دیرینه  شراکت  است،  بوده 

Sacmi را تحکیم بخشیده است.

افزایش  ارتقـای کارخانـه  از  هـدف 
تولید در سایت Faenza در  حجم 

حداکثـر  از  اطمینان  حصول  عین 
پایداری زیست محیطی و بهینه سازی 

مصرف انرژی است. 
شــده  ارائــه   Continua+ خـط 
هوشمندتریـن  جدیـد،   PCR2120

نسخه در این مجموعه است و به شرکت 
اجازه می دهد تا کاشی ها و اسلب ها را 
ضخامت های  و  چاپ ها  اندازه ها،  در 
مختلف با باالترین سطح بهره وری و 
تولیدی  بچ های  در  و  تطبیق پذیری 

کوچک تری تولید کند.
سایز خروجی از جلو کامپکتور 120 
سانتی متری، برای تولید اسلب های 
240×120 سانتی متری و سایزهای 
فرعی آن ها )120×120 سانتی متر و 
...( با ضایعات صفر و کم ترین میزان 

مصرف انرژی در بازار ایده آل است.
 FMA یک خشک کن 7 ردیفه و کوره
جدید 113 متری، بخشی از مجموعه 
ماشین های حرارتی فوق العاده کارآمد 
Maestro Sacmi، در پایین دست 

 Sacmi .کامپکتـور نصب شده است
 Deep چـاپ  فنــاوری  همچنین 
Digital را در قالب یک DHD جدید 

عرضه کرده است.
کوره جدید چهارمین کوره ای است 
نصـب   Faenza کارخانــه  در  کـه 
می شود و با ظرفیت کامل خروجی 
خط جدید را به 9000 مترمربع در 

روز می رساند.
 Cooperativa بیـــن  همـکاری 

Ceramica d'Imola و Sacmi نیز 

 Borgo Tossignano سایت  در 
تولیدکننده کاشی ادامه دارد، جایی 
که اخیراً یک کوره و خشک کن جدید 

نصب شده است.

تمامی طرح  ها و تصاویری که توسط 
Aitistock با وضوح باال ارائه می  شوند 

منحصر به فرد هستند زیرا با استفاده 
و  ایجاد شده اند  از هوش مصنوعی 

هرگز دوباره تکرار نخواهند شد.
استودیـوی  نخسـتین   Aitistock

طراحی دنیا است که از طریق وبسایت 
بافت  های طبیعی  از  خود تصاویری 
را که توسط هوش مصنوعی ایجاد 
مستقیم  استفاده  برای  را  شـده  اند 
این  ارائه می  کنـد.  توسط طراحـان 
تصاویر بی  تکرار و انحصاری هستند و 
حق مالکیت معنوی آن به کاربر انتقال 

خواهد یافت.
مدیــرعامل   ،Alejandro Martín

می  گویــد:   Digit-S و   Aitistock

در طول  را  این سیستم  »توسعه ی 
 2020 سال  همه  گیری  قرنطینه ی 
آغاز کردیم و در طول دو سال گذشته 
بر توسعه ی یک شبکه ی عصبی برای 
طبیعی  سطوح  از  تصاویری  ایجاد 
با  مصنوعی  هوش  شدیم.  متمرکز 
توانایی  های بالقوه ی زیاد خود امکان 
دستیابی به اهدافمان را فراهم می  کند 
و ما چند ماه پیش Aitistock را به 
بازار ارائه کردیم. قصد داریم امسال 
هم رشد ماهانه ی بین 10 تا 15 درصد 

را حفظ کنیم«.
سایت   Aitisstock حاضر  حال  در 
گسترده  ای از تصاویر ذخیره شده را 
برای چاپ صنعتی روی موادی مثل 
و  کاغذ  شیشه،  وینیل،  سرامیک، 
چوب دارد. این استارتاپ اسپانیایی با 
ارائه ی تصاویر کیفیت باال در تمامی 
بـه  را  خـود  خدمات  بخش  ها  این 

مشتریان ارائه می  کند.

کاربران اغلب در جستجوی تصاویر 
باال  بسیار  وضوح  با  و  بزرگ  فرمت 
هستند. Aitistock این امکان را برای 
 Aitistock می  آورد.  فراهم  کاربران 
با در نظر گرفتن این موضوع تنوع 
انحصـاری  تصـاویر  از  نامحـدودی 
)مرمر، سنگ، گرانیت، سیمان، چوب، 
چرم و پارچه( را جهت استفاده در 
مجموعه  های سفارشی  سازی شده با 
ارزش افزوده ی  باال و ایجاد تمایز در 

بازار به طراحان ارائه کرده است.
بنا به گفته  های مارتین »استفاده از 

روش  های  جای  به  مصنوعی  هوش 
بسیار  ارائه ی خدمات  امکان  سنتی 
 انعطاف پذیرتر را به مشتریان ایجاد
شــروع  از  الزم  زمــان  و  می  کنـد 
ایده پردازی تا ایجاد تصاویر مورد نظر 

طراح را به شدت کاهش می  دهد«.
Aitistock بزرگ  ترین پلتفرم تجارت 

الکتریکی برای ایجاد تصاویر شخصی 
بـا  اسـت که  بافـت   های طبیعی  از 
استفاده از نرم  افزار Aitister تصاویر 
نامحـدودی را بـرای چـاپ صنعتی 

فراهم آورده  است.

انتخـاب PCR2120 جدیـد
باهوش تریـن عضـو خانـواده 

Continua+

استودیوی اولین   :Aitistock

 طراحی اسـلب توسـط هوش 
مصنـوعی

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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World ceramic tile industry and market: 
forecasts to 2025

صنعت و بـازار کاشـی و سـرامیک: 
پیش بینی هـا تا سـال 2025

Over the five-year period from 2021 to 2025, the world ceramic tile market is projected to grow at an average annual rate of 
5% in terms of production (an additional 4.5 billion square metres by 2025) and 5.1% in terms of consumption, resulting in a 
very slight increase in inventory. 
China will remain the undisputed leader accounting for half of global ceramic tile production and consumption, followed at 
a considerable distance by India with a projected output of more than 2 billion square metres in 2025 (almost half of which 
will be exported, making it the world’s largest exporter in terms of volume).

Ilaria Vesentin - MECS (i.vesentin@mecs.org)

پیش بینی ها از رشد پنج درصدی مقدار متوسط ساالنه تولید )4.5 میلیارد 
مترمربع تولید بیشتر تا سال 2025( و رشد5.1 درصدی در حوزه ی مصرف 
بازار کاشی و سرامیک خبر می دهند. این رشد به افزایش بسیار ناچیز مقدار 
موجودی کاالها، در یک بازه زمانی پنج ساله، بین سال های 2021 تا 2025، 

منجرخواهد شد. 
چین با داشتن نیمی از تولید و مصرف کاشی و سرامیک در جهان، همچنان 
رهبر بالمنازع بازار باقی خواهد ماند و پس از آن هند با داشتن فاصله قابل توجه 
از چین و با تولید پیش بینی شده ی بیش از 2 میلیارد مترمربع در سال 2025 
)صادرات تقریبا نیمی از این مقدار این کشور را به بزرگترین صادرکننده ی 

حجمی جهان تبدیل خواهد کرد(  در جایگاه بعدی می ایستد. 
موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از روندهای پیش بینی شده تحت عنوان 
تحلیل پیش بینی های مربوط به بازار کاشی و سرامیک، روند 2021-2025 

هستند که اخیرا توسط مرکز مطالعات MECS منتشر شده است .
در ابتدای این گزارش همه ی عوامل کلیدی تأثیرگذار در پیش بینی روند چند 
سال آینده مانند جمعیت و ثروت، تنش های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت انرژی 
و تغییرات زیست محیطی، فراز و نشیب های بخش ساخت و ساز و تأثیرات 
لجستیک مورد تجزیه وتحلیل کیفی قرار گرفته اند. در ادامه نیز مناطق کالن 
و کشورهای مجزا )91 مورد( بر اساس ارقام مطلق و نرخ رشد پنج ساله تولید و 
مصرف کاشی و سرامیک و همچنین گروهی از شاخص های کالن اقتصادی که 

به درک روند بازار کمک می کنند دقیقا آنالیز و تحلیل شده اند.
هدف از انتشار این گزارش تازه، ارائه ی ابزاری کارآمد به کارآفرینان و مدیران 
به  منظور درک بهتر تغییرات پیش روی بازار و صنعت است. حوزه ای که 

بی ثباتی هایی ناشی از همه گیری در دو سال اخیر کلیه ی مدل های اقتصادی 
و انتظارات را در آن زیر و رو کرده  است. گزارش های مرکز تحقیقات MECS با 
تکیه بر سی سال تجربه در بخش کاشی و سرامیک و خصوصا انبوه اطالعاتی که 
در دهه ی گذشته به دست آمده اند تهیه می شوند. این گزارش ها شامل تحلیل ها 
و گزارش های جدی بازار بین الملل و همچنین آمار و ارقام دقیق و به روز مربوط 
به تولید، تجارت و عملکرد مالی و اقتصادی تولیدکنندگان سرتاسر جهان 

هستند.
 MECS Machinery Economic تحقیقات،  مرکز  جدید  تجاری  مرکز 
Studies نام دارد و توسط Confindustria Acimac و Ucima برای ارائه ی 

تحلیل های سیستماتیک و جامع بازار، پیش بینی های اقتصادی و بررسی های 
و  باالدستی  صنایع  تأمین  زنجیره  و  سرمایه ای  کاالهای  حوزه  در  آماری 
اطالعات  ارائه دهنده ی   MECS واقع  در  شده است.  تأسیس  دستی  پایین 
به  بین المللی  بهبود دانش و رقابت پذیری  با هدف  و گزارش های سفارشی 

شرکت های ایتالیایی است.
MECS با داشتن تخصص تلفیقی، ارتباط مستقیم با مناطق پیشرو در تولید 

سرامیک و تجهیزات مربوط به سرامیک در ایتالیا و همکاری با مرکز تحقیقاتی 
ارائه  بازار  روی  پیش  روندهای  درباره  فردی  به  منحصر  بینش   ،Cresme

می دهد.
با وجود تأثیر شدید نوسانات غیر منتظره قیمت کاال و انرژی بر روندهای کوتاه 
مدت )مانند شرایط حال حاضر( و همچنین دشواری ارزیابی تأثیر سیاست های 
جدید مبارزه با همه گیری دولت بر این روندها، به کارگیری روش های تحلیلی 
و الگوریتم های انطباق پیش بینی ها در گزارش جدید MECS، به نبود تناقض و 
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قوت پیش بینی های میان مدت و بلند مدت در آن منتهی شده است.
ارقام ارائه شده در تحلیل پیش بینی بازار کاشی و سرامیک، روند 2021-2025 
از آن است که همه گیری Covid-19، برخالف بحران مالی جهانی  حاکی 
سال های 2009-2008، در عین آسیب رساندن به بازارهای در حال توسعه و 

نوظهور، به روند بازیابی اقتصادهای پیشرفته کمک کرده است.
به نظر می رسد افزایش رشدی که برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پیش از 
همه گیری Covid-19 شاهد آن بودند، پس از پایان این دوران تکرار نشود. این 
امر نتیجه مشکالتی است که چالش های پیش روی تولید و اختالالت اجتماعی 

ناشی از همه گیری در سال های آینده رقم خواهند زد.

چین با تولید 10 میلیارد مترمربع، جایگاه رهبری خود در بازارهای جهانی 
کاشی و سرامیک را حفظ خواهد کرد و برتری کلی آسیا نیز از حیث تولید و 
نه مصرف، افزایش پیدا خواهد کرد. آفریقا همچنان پویاترین منطقه ی ماکرو 
باقی خواهد ماند )آغاز به کار از مقادیر بسیار کم و با شکاف قابل مالحظه برای 
جبران(. با این وجود شگفت انگیزترین روند )که پیشتر در آخرین ویرایش 
جهانی تولید و مصرف کاشی و سرامیک شاهد آن بودیم( سرعت رشد باالی 
کشورهای اروپایی غیر عضو در اتحادیه اروپا و تالش آن ها برای کسب جایگاه 

ویژه در میان رقبا است. 
×  
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2021 was a year of robust growth for both the U.S. economy and ceramic tile market. Supported by gains in the construction 
and housing markets, as well as historically-low interest rates and falling unemployment, U.S. ceramic tile consumption in-
creased for the first time since 2018. 
After contracting for the first time in more than a decade in 2020, GDP rebounded strongly last year. The 5.7% increase in 
2021 was the best year-over-year result percentage-wise since 1984. 

by Andrew Withmire, TCNA - AWithmire@tileusa.com

اقتصاد و بازار کاشی و سرامیک ایاالت متحده در سال 2021 شاهد رشد قابل 
توجهی بودند. مصرف کاشی و سرامیک در ایاالت متحده برای اولین بار از سال 
2018 در نتیجه ی رشد ساخت و ساز در بازار مسکن، نرخ پایین کم سابقه بهره 

و کاهش بیکاری افزایش پیدا کرد.
پس از انقباضات اقتصادی سال 2020 که در بیش از یک دهه ی گذشته 
بی سابقه بود، سال گذشته شاهد رشد شدید تولید ناخالص داخلی بودیم و 
افزایش 5.7 درصدی در سال 2021، بهترین نتیجه ی سال به سال کسب شده 

از سال 1984 تاکنون بود. 
برای  مسکونی  بخش  کار،  نیروی  و  تأمین  زنجیره ی  مشکالت  وجود  با 
دوازدهمین سال متوالی شاهد افزایش استفاده از خانه های نو بود و این مقدار به 
باالترین مقدار خود از سال 2006 تاکنون رسید. در سال 2021، 1.60 میلیون 
واحد مورد استفاده قرار گرفتند که نسبت به سال قبل افزایش 15.6 درصدی 

را نشان می دهد.
 بنابر آمار اداره ی سرشماری ایاالت متحده، شروع به استفاده از منازل جدید 
برای یک خانواده )که 70.4 % از کل تعداد استفاده از خانه های نو در سال 
2021 را تشکیل می دهد( 13.4 % نسبت به 1.12 میلیون واحد سال قبل 
 افزایش یافته است. آغاز به استفاده از منازل چندین خانواده ای هم با 21.3 %

افزایش نسبت به سال قبل به 472100 واحد رسید. انجمن ملی سازندگان 
خانه )NAHB( پیش بینی می کند که در سال 2022 شروع به استفاده از 
واحدهای تک خانواده ای و چند خانواده ای به ترتیب 1.0 % و 6.3 % افزایش پیدا 
کند و تعداد کل شروع به استفاده از خانه های نو با یک افزایش 2.5 درصدی به 

1.63 میلیون واحد برسد.
افزایش 21 درصدی قیمت مصالح نسبت به سال قبل، افزایش هزینه ها و 
همچنین کمبود نیروی کار از دیگر مسائل مهم موثر بر بازار مسکن هستند 
منتهی  مسکن  قیمت  افزایش  به  که 
ملی  انجمن  گفته های  بنابـر  می شـوند. 
مشاوران امالک، میانگین قیمت فروش 
با  برابر  خانه های جدید در سال 2021 
390000 دالر بود. این مقدار با 15.9 % 
افزایش نسبت به سال قبل، به باالترین 

رقم خود در تاریخ رسیده است. 
قیمت  بی ســابقه ی  بـاالی  میانگیـن 
امالک  کم  عرضـه  و  جدیـد  خانه های 
موجـود باعث شـد تا فروش خانـه های 
جدیـد تک خانـواده ای برای اولیـن بار 
در یک دهـه گذشته، کاهش پیـدا کنـد. 
762000 دستگاه خانه ی فروخته شـده 
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نمودار 1 - ایاالت متحده: تعداد پروژه های جدید ساختمانی

Source: U.S. Census Bureau

به روزرسـانی بازار کاشی و سـرامیک
ایـاالت متحـده آمـریکا

2021 U.S. Ceramic Tile Market Update
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در سال 2021، 7.3% کاهش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
در ایاالت متحده پرونده های سلب حق رهن مسکن شاخص مهمی هستند که 
با سالمت بازار مسکن رابطه ی عکس دارند. مقدار این شاخص در سال گذشته 
به پایین ترین مقدار خود در تاریخ رسید. 151000 پرونده ی سلب حق رهن 
)معادل با 0.11 % از کل واحدهای مسکونی ایاالت متحده( در سال 2021، 
نسبت به سال قبل 29.5 % کاهش و نسبت به رکورد تاریخی 2.87 میلیون 

پرونده در سال 2010، 94.7 % کاهش را نشان می دهد.
متوسط نرخ وام ثابت 30 ساله ی مسکن از 3.11 % در سال 2020 به 2.96 % 
در سال گذشته کاهش یافت. این مقدار، کمترین مقدار ثبت شده ساالنه است. 
با این حال مقدار این نرخ در ماه های اخیر افزایش پیدا کرد و در ژانویه 2022 
به 3.45 % رسید که باالترین نرخ ماهانه در نزدیک به دو سال گذشته است 
)منبع Freddie Mac(. نرخ بیکاری در ایاالت متحده در سال 2021 برابر با 

5.3 % بود که نسبت به نرخ 8.1 درصدی 
تأثیر  تحت  شدت  به  که  گذشته  سال 
قابل  بهبود  بود،  گرفته  قرار  همه گیری 

توجهی را نشان می دهد. 
ساخت و ساز  درصدی   22.9 افزایش  با 
مسکونی، مجموع هزینه های صرف شده 
در بخش ساخت و ساز در ایاالت متحده 
)شامل ساخت وساز خصوصی و عمومی 
مسکونی و غیرمسکونی( در سال گذشته 
به باالترین رقم تاریخ که برابر با 1.59 
مقدار این  رسید.  است  دالر   تریلیون 

8.2 % رشد را نسبت به سال 2020 نشان 
می دهد.

 تولید و مصرف کاشی و سرامیک در ایاالت متحده
کل مصرف کاشی و سرامیک ایاالت متحده در سال 2021، بر اساس ارقام 
وزارت بازرگانی و TCNA، برابر با 289.2 میلیون مترمربع )3.11 میلیارد فوت 

مربع( بود که 9.9 % افزایش را نسبت به سال قبل نشان می داد.
حجم کاشی های تولید شده در داخل هم در سال 2021 به رشد خود ادامه 
داد و به 85.3 میلیون مترمربع رسید که نسبت به سال 2020، 2.2 % رشد را 
نشان می دهد. محموله های ارسالی ایاالت متحده به بازارهای داخلی در سال 
گذشته شاهد 1.5 % افزایش بودند و به 81.8 میلیون مترمربع ) 880.3 میلیون 
فوت مربع( رسیدند. با وجود این که مقدار واردات ایاالت متحده از 69.4 % در 
سال 2020 به 71.7 % در سال 2021 رسید اما سهم مصرف کاشی های تولید 
داخل )28.3 %( بسیار بیشتر از سهم همه ی کشورهای صادر کننده بود. در 
این میان اسپانیا پس از ایاالت متحده )با 15.9 % از سهم مصرف کاشی در 
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نمودار 2- ایاالت متحده: فروش خانه به خانوار یک نفره
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ایاالت متحده(، ایتالیا )12.5 %( و مکزیک )11.5 %( قرار دارند. درآمد فروش 
محموله های داخلی کارخانه ی FOB ایاالت متحده در سال 2021 برابر با 
1.36 میلیارد دالر بود که نسبت به سال 2020، 5 % افزایش را نشان می دهد. 
محموله های ایاالت متحده 35.2 % ارزش کل مصرف کاشی ایاالت متحده در 
سال 2021 را تشکیل می دهند که نسبت به سال قبل 39.3 % کمتر است. 
ارزش هر واحد محموله های داخلی از 16.06 دالر در هر مترمربع )1.49 دالر 
در فوت مربع( در سال 2020 به 16.61 دالر در مترمربع )1.54 دالر برای هر 

فوت مربع( در سال گذشته افزایش پیدا کرد. مقدار صادرات کاشی و سرامیک 
ایاالت متحده در سال 2021 هم با 22.5 % افزایش نسبت به سال قبل به 3.5 
میلیون مترمربع )38.0 میلیون فوت مربع( رسید. کانادا )با 70.7 %( و مکزیک 
ایاالت  و سرامیک صادراتی  بزرگترین مصرف کنندگان کاشی  )با 14.3 %( 
متحده بودند. ارزش صادرات ایاالت متحده از 31.2 میلیون دالر در سال 2020 

با 29.8 % افزایش به 40.4 میلیون دالر در سال گذشته رسید.

واردات
در سال 2021 مقدار واردات به ایاالت 
متحده به باالترین سطح خود در پانزده 
وارد  کاشی  مقدار  رسید.  گذشته  سال 
ایاالت متحده در سال گذشته  به  شده 
 2.23( بود  مترمربع  میلیون   207.5
سال  به  نسبت  که  مربع(  فوت  میلیارد 

2020، 13.6 % رشد را نشان می دهد.
عنـوان  به   2020 سال  در  که  اسپانیا 
کاشی  حجمی  صـادرکننده  بزرگتـرین 
ایاالت متحده، جایگزین  به  و سرامیک 
چین شده بود امسال هم موقعیت خود 
فروش   2021 سال  در  کرد.  حفظ  را 
میلیـون   46( اسـپانیایی  محصـوالت 
مترمربع و 21.7 % رشد نسبت به سال 
2020( 22.2 % از کل واردات حجمی به 
ایاالت متحده را داشت که 20.7 % رشد 

را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
صادرات  مترمربع  میلیون   36 با  ایتالیا 
بزرگ  صادرکننده  دومین   ،)%  +19.1(
)بهترین  بود  متحده  ایاالت  به  حجمی 
کنون  تا   2008 سال  از  که  جایگاهی 
تولید  کاشی های  گذشته  سال  داشته(. 
ایاالت  وارادات  بازار  از   %  17.4 ایتالیا 
از بیشتر  که  دادند  تشکیل  را   متحده 

16.1 % در سال قبل بوده است. 
مکزیک که سـومین  مقـدار صــادرات 
صادرکننده بزرگ به ایاالت متحده است، 
33.4 میلیون مترمربع )7.3+ % نسبت به 
سال 2020( بود. سهم واردات از مکزیک 
در دهه ی گذشته به طور پیوسته کاهش 
پیدا کرد و از 31.5 % در سال 2012 به 
16.1 % در سـال گذشته رسید. ترکیـه 
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Source: U.S. Census Bureau

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

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

2021202185.385.3207.5207.53.53.5289.2289.29.9%
2020202083.583.5182.7182.72.92.9263.3263.3-3.6%
2019201983.283.2193.0193.03.03.0273.2273.2-5.4%
2018201887.487.4204.1204.12.82.8288.7288.71.5%1.5%
2017201792.192.1195.0195.02.62.6284.4284.45.7%5.7%
2016201687.887.8184.7184.73.43.4269.1269.15.8%5.8%
2015201583,483,4174,8174,83,83,8254,4254,49.9%9.9%
2014201475,875,8159.1159.13.43.4231.5231.50.5%0.5%
2013201373.873.8160.2160.23.73.7230.2230.212.9%12.9%
2012201269.569.5138.6138.64.24.2203.9203.95.4%5.4%
2011201166.766.7131.1131.14.24.2193.6193.64.0%4.0%
2010201060.360.3129.6129.63.93.9186.0186.07.7%7.7%
2009200953.153.1123.9123.94.24.2172.8172.8-18.1%
2008200858.958.9156.6156.64.74.7210.9210.9-15.2%
2007200750.650.6202.4202.44.44.4248.7248.7-19.3%
2006200658.558.5253.8253.84.24.2308.1308.11.8%1.8%
2005200561.161.1245.1245.13.43.4302.8302.83.5%3.5%

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

Source: U.S. Dept. of Commerce & Tile Council of North America (TCNA)Source: U.S. Dept. of Commerce & Tile Council of North America (TCNA)
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مترمربع،  میلیون  )با سهم 13.5 درصدی: 27.9 
 20.9+ %( و برزیل )22.2 میلیون مترمربع، 1.6+ %(

قرار  بعدی  رتبه های  در  درصدی   10.7 سهم  با 
می گیرند. 

 %  25 با  سرامیک،  و  کاشی  واردات  کل  ارزش 
افزایش، به 2.5 میلیارد دالر آمریکا در سال 2021 
رسید. بر اساس دالر نیز )CIF + عوارض( ایتالیا 
ایاالت متحده  به  صادر کننده  بزرگترین  همچنان 
امریکا،  دالر  میلیون  است)790.7  مانده   باقی 
ایاالت  به  کشور  این  صادرات  مقدار  و   )%  25.8
متحده 31.6 % از وارادات ایاالت متحده در سال 
2021 را تشکیل داده است. پس از ایتالیا، اسپانیا با 
سهم 25.3 درصدی )633.9 میلیون دالر آمریکا، 
35.3+ %( و سپس مکزیک با سهم 9.8 درصدی 

)244.9 میلیون دالر آمریکا، 9.3+ %( قرار دارند.
در جدول 4 ارزش میانگین کاشی )CIF + عوارض( 
ده کشور اصلی صادرکننده )بر اساس حجم( در 
سال 2021 نشان داده شده است. در اینجا هم 
ایتالیایی باالترین میانگین قیمت که  کاشی های 
برابر با 21.92 دالر در مترمربع است را دارند که 
در مقایسه با سال قبل 5.6 % افزایش را نسبت به 
نشان  مترمربع سال 2020،  در هر  20.76 دالر 

می دهند. 

به روزرسانی بازار کانادا 
بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار کانادا، 
در  سرامیک  و  کاشی  مصرف   2021 سال  در 
 کانادا با 21.1 % افزایش به 39 میلیون مترمربع 
)424.7 میلیون فوت مربع( رسید. از آنجا که مقدار 
تولید کاشی و سرامیک در این کشور قابل توجه 
نیست، مقدار واردات تقریبا برابر با مقدارمصرف 
است. پنج کشوری که در سال 2021 بیشترین 
را  کانادا  به  سرامیک  و  کاشی  حجمی  صادرات 
 داشتند عبارتند از: چین )10.1 میلیون مترمربع،
 9.3( ایتالیا  ارزش(،   %  +3.3 و  حجم   %  +11.4
میلیون مترمربع، 17.7+ % و 17.6 % از نظر ارزش(، 
ترکیه ) 6.4 میلیون مترمربع، 14.5 % . 10.7 % 
مترمربع، میلیون   4.9( اسپانیا  ارزش(،  نظر   از 

27.3+ % و 36.5+ % از نظر ارزش( و هند )3.8 
میلیون مترمربع، 88.6+ %(      ×

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

% سهم از کل m2( 2020(کشور
% سهم از کل m2( 2021(واردات 2020

واردات 2021
% تغییرات  

2021/2020
%37,834,75020.746,039,42022.221.7اسپانیا
%30,280,74916.636,067,34017.419.1ایتالیا

%31,145,43317.033,407,54016.17.3مکزیک
%23,119,02212.727,952,08013.520.9ترکیه
%21,813,09911.922,158,63510.71.6برزیل
%18,641,41510.220,244,8369.88.6هند
%25.2-4,615,3952.53,453,5711.7پرو

%1,553,8120.92,927,4321.488.4ویتنام
%2,733,4801.52,891,7421.45.8مالزی

%1,322,0500.71,973,8461.049.3اوکراین
%182,688,556100.0207,465,689100.013.6همه کشورها

Source: US Dept. of Commerce / TCNA

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

% سهم از کل USD( 2020(کشور
% سهم از کل USD( 2021(واردات 2020

واردات 2021
% تغییرات  

2021/2020
%628,564,23431.4790,675,42431,625.8ایتالیا
%468,556,06323.4633,944,12425,335.3اسپانیا
%223,989,68211.2244,896,3559,89.3مکزیک
%187,703,5249.4227,643,8089,121.3ترکیه
%150,568,5157.5171,157,6776,813.7برزیل
%135,832,7126.8164,608,0206,621.2هند

%15,555,0020.833,061,8511,3112.5تایلند
%16,309,6370.831,084,5101,290.6ویتنام
%23,587,0821.228,940,2501,222.7مالزی
%18,807,0680.923,479,5610,924.8پرتغال

%2,502,773,371100,025.0%2,002,787,363100.0همه کشورها
Source: US Dept. of Commerce / TCNA *** Imports values include duty, freight, and insurance

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

% تغییرات 2021/2020ارزش sq.m/$( 2021(ارزش 2020 )$/sq.m(کشور
%20.7621.925.6ایتالیا
%12.3813.7711.2اسپانیا
%10.510.621.1ویتنام
%8.6310.0117.0مالزی

%7.148.5119.2اوکراین
%8.128.140.2ترکیه
%7.298.1311.5هند

%6.97.7211.9برزیل
%7.197.331.9مکزیک

%5.325.798.8پرو
%10.9612.0610.0همه کشورها

Source: US Dept. of Commerce / TCNA *** Imports values include CIF+duty

ایــاالت متحــده آمــریـکا



41گزيدهدنيایسراميک1401/52



گزيدهدنيایسراميک1401/52 42

Following the strong performance in 2021, we must now ask ourselves what’s in store for the US surfaces industry and mar-
ket in 2022. 
Firstly, all categories of hard surfaces are expected to expand in 2022 driven by continued growth of both residential remod-
eling and new home construction. Remodeling could see a double-digit growth according to the LIRA (Leading Indicator 
of Remodeling Activity) forecasts published by the Joint Center for Housing Studies of Harvard University, while NAHB esti-
mates that 1.63 million new homes will be built. 

Joseph Lundgren Consulting (Allen, TX, USA) - Joe@jlcconsult.com

اکنون و به دنبال عملکرد قدرتمند صنعت و بازار سطوح ایاالت متحده در سال 
2021، زمان طرح این پرسش فرا رسیده است که در سال 2022 این بازار باید 

در انتظار چه باشد؟
اولین انتظار، رشد تمام گروه های مربوط به سطوح سخت در نتیجه ی رشد 
مستمر بازسازی منازل مسکونی و ساخت و ساز منازل جدید در سال 2022 
است. بر اساس پیش بینی های LIRA )شاخص اصلی فعالیت بازسازی( که 
امکان  توسط مرکز مشترک مطالعات مسکن دانشگاه هاروارد منتشر شد، 
تجربه رشد دو رقمی در بخش بازسازی وجود دارد. بنا به تخمین NAHBو، 

1.63 میلیون خانه ی جدید ساخته خواهد شد.
تجارت و بازاریابی همواره حاوی نشانه هایی از خود زندگی هستند. از فوریه 
2021 شاخص صورت حساب های معماری ABI )یک شاخص اقتصادی مرتبط 
با فعالیت های ساخت و ساز مسکونی( به طور پیوسته در حال افزایش است و 
با توجه به این که این شاخص معموال یک دوره ی 12 تا 18 ماهه را پوشش 
می دهد، این صعود به معنای رشد قابل توجه در بخش های خاصی در سال 
جاری است. از آنجا که کاهش و حذف محدودیت های اعمال شده در زمان 
همه گیری، باعث بازگشت تقاضاهای سرکوب شده به اقتصاد می شوند، انتظار 
باشیم.  می رود که شاهد رشد مجدد در تمامی زیربخش های غیرمسکونی 
انتظار داریم در بخش هتل ها، دفاتر خصوصی،  همچنین در سال 2022  
کتابخانه ها و موزه ها شاهد به ترتیب 41.1 %، 13.8 % و 34.6 % رشد باشیم و از 
آنجا که از هر سه آمریکایی یک نفر در نیویورک، فلوریدا، تگزاس یا کالیفرنیا 
زندگی می کند، انتظار می رود که رشد تجاری در این ایالت های مشخص 15 تا 

20 % افزایش پیدا کند.
با این وجود چالش های پیش رو کم نیستند. احتماال مشکالت مربوط به نیروی 
کار و زنجیره تأمین در سال 2022 نیز ادامه پیدا خواهد کرد و هزینه های 

لجستیک و حمل و نقل دریایی هم به دلیل کمبود کانتینرها و افزایش قیمت 
همه ی محصوالت وارداتی افزایش پیدا کند. تا پیش از همه گیری، ارسال یک 
کانتینر از شانگهای به لس آنجلس 2000 دالر هزینه داشت اما در سال 2021 

هزینه ی ارسال همین کانتینر به 25000 دالر رسید.

بازار کفپوش
دلیل از دست دادن سهم کاشی در بازار پوشش های کف ایاالت متحده و امکان 
باز پس گیری مجدد آن سوالی است که دائما در صنعت مطرح می شود. )کاهش 

سهم از 14.4 % در سال 2018 به 13.3 % در سال 2020(
اقداماتی که انجام خواهیم داد پاسخ هر دو سوال را تعیین خواهد کرد. ما به 
مصرف کنندگان  نیاز  کردن  برطرف  برای  کافی  ابتکار  صنعت،  یک  عنوان 
را  لوکس(  وینیل  )کاشی   LVT ویژه  به  دیگر،  گروه های  با  مشابه  نرخی  با 

نداشته ایم.
 همه، از جمله خود من، مهارت زیادی در اشاره به نکات منفی LVT داریم )این 
که از جنس پالستیک است و با محیط زیست سازگار نیست. امکان خراشیده 
شدن دارد و مطمئنا به اندازه ای که ادعا می شود ضد آب نیست(. با این وجود 
چاره ای جز اعتراف به این موضوع نداریم که همگی از نرخ رشد آن شگفت زده 
شده ایم زیرا هرگز شاهد چنین رشدی در صنعت کفپوش نبوده ایم. LVT تنها 
 در عرض دو سال )بین سال های 2018 تا 2020( سهم خود در بازار را از 
12.6 % به 19.8 % افزایش داد. اقدامات این صنعت در نوآوری، بازاریابی و 

ترویج، باید سرلوحه کار ما قرار بگیرد.

پس چه باید کرد؟
 اکنون زمان آن فرا رسیده است که صنعت کاشی از مزایا و ویژگی های خود در 

محصوالت برتر بـازار در سـال 2022 
What’s in store for 2022?
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برابر سایر سطوح استفاده کند. ما برای مدت طوالنی به فناوری جوهرافشان 
تکیه کردیم و تمرکز زیادی روی پانل های بزرگ پرسالن داشته ایم. اما مشخصا 
این موارد کافی و حتی نزدیک به آنچه LVT کرده  نبوده اند. برخی از ما به 
سنگفرش های پرسالن 2 سانتی متری که برای پوشش بیرونی به کار می روند 
به چشم ناجی نگاه کردیم، اما روشن است که هر چه کردیم برای همگام شدن 

با رشد LVT، کافی نبوده است.
تسریع  باعث  که  هستند  کاربردی  محصوالت  و  یک  درجه  کاال های  این 
فرایند رشد می شوند. تحقیقات نشان می دهند که امروزه مصرف کنندگان 
بیش از هر زمان دیگری به اهمیت دوام واقف شده اند و تمرکز فزاینده بر 
بازسازی منازل مسکونی برای ایجاد انطباق با سبک جدید زندگی، مشتریان 
را به ارتقای انتخاب های پوشش کف واداشته  است. امروز سرمایه گذاری در 
کمپین های بازاریابی یک ضرورت است )به Whytile.com مراجعه کنید(. در 
این کمپین ها مزایای مشخص کاشی در مقایسه با سایر پوشش های سطحی 

سخت مورد اشاره قرار می گیرند. از جمله ی این مزایا می توان به دوام، جذابیت 
سازگار بودن با محیط زیست، عاری بودن از VOC، طراحی های متنوع، امکان 

تمیزکردن و مزایای مربوط به بهداشت و سالمت اشاره کرد.

در مورد محصوالت چطور؟
بزرگترین فرصت هایی که می توانند به رشد کاشی در بازار ایاالت متحده منتهی 
شوند، در فناوری ها و نوآوری های عملکردی مرتبط با سهولت نصب، دوام، 
نگهداری و تمیز کردن نهفته اند. نوآوری لزوما به معنی تغییر اندازه، بسته بندی، 
طرح یا رنگ جدید نیست. سرمایه گذاری روی ایده ها و فرصت های نوآورانه 
معنای بیشتری از این مفهوم را در خود دارد و می تواند به سادگی تخصیص 

منابع جدید به کسب و کار، به رشد و توسعه آن بیانجامد.

×

ایــاالت متحــده آمــریـکا

46,4 47,1 43,1 38,4

6,1 7,6 12,6 19,8

13,5 13,4 14,4 13,3

16,4 14,9 13 12,9

5,8 5,7 5,6 6,6
6,7 6,2 6,8 4,3
3,9 3,9 3,4 3,6
11,,22 11,,22 11,,11 11,,11

2015 2016 2018 2020

Rubber/Other resilient

Laminate

Vinyl sheet & floor tile

Stone

Hardwood

Ceramic & Porcelain tiles

LVT

Carpet & Area Rugs

روند تغییرات در ارزش فروش پوشش های کف به تفکیک جنس و نوع

Source: JLC on data from Catalina Research / FCW
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Ceramika Paradyż, a leading Polish manufacturer with an almost 25% share of the domestic market, recently started up a new 
ce-ramic tile and slab production line as part of a technological innovation project co-funded by the European Union. The 
total value of the investment stands at around €27.6 million (more than PLN 125 million). The principal technological partner 
for the invest-ment was Sacmi, which supplied all the main items of machinery including the dryer, the kiln, the handling sys-
tems and the glazing and sorting lines, as well as a Continua+ PCR 3000 compactor capable of producing slabs of various 
sizes and thicknesses up to 3 cm with through-body veining. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

Ceramika Paradyż که یک تولید کننده پیشروی لهستانی و با سهم تقریبا 

25 درصدی از بازار داخلی است، اخیرا به عنوان بخشی از پروژه نوآوری فناوری 
که با سرمایه مشترک اتحادیه اروپا راه اندازی شده ، خط جدید تولید کاشی 
و اسلب سرامیکی خود را راه اندازی کرد. ارزش کل این سرمایه گذاری حدود 
27.6 میلیون یورو )بیش از 125 میلیون PLN( است. Sacmi به عنوان شریک 
اصلی سرمایه گذاری در بخش فناوری، تمامی اقالم ماشین آالت اصلی از جمله 
خشک کن، کوره، سیستم جابه جایی، خطوط لعاب  و مرتب سازی و همچنین 
فشرده ساز Continua+PCR3000 که قادر به تولید اسلب هایی با اندازه ها و 
ضخامت های مختلف )تا 3 سانتیمتر( و بدنه های تمام رگه دار است را تأمین 

کرد. 
را   DHD1408 Ceramika Paradyż دستگاه  تزئینات دیجیتال  در بخش 
به همراه تمام سیستم های نوآورانه الزم برای ایجاد هماهنگی کامل در تولید 
محصوالتی با بدنه تمام رگه دار، انتخاب کرد. Sacmi BMR هم انتخاب این 

مجموعه برای بخش تکمیل و سنگ زنی بود.
با Piotr Tokarski، رئیس هیأت مدیره، در خصوص اهداف آینده شرکت و 
حال  در  کارخانه های  مدرن ترین  از  یکی  که  جدید  کارخانه  پتانسیل های 

فعالیت در اروپا در این نوع است، به گفت وگو نشستیم. 

CWRCWR: فناوری های نوآورانه خط جدید، گسترش طیف محصوالت را برای شما 

ممکن کرده است. چگونه به این امر دست خواهید یافت؟
Piotr TokarskiPiotr Tokarski: از زمان تأسیس شرکت تاکنون، تالش مستمر زیادی برای 

هماهنگ شدن پرتفوی خود با نیازهای درحال تغییر بازار داشته ایم. فناوری 
نوآورانه جدید امکان ارائه مجموعه ای از کاشی های سرامیکی با فرمت بزرگ 
و با جلوه های تزئینی غنی در سرتاسر بدنه را به ما خواهد داد. این خط جدید 

با راهکارهای فنی پیشرفته جدید خود شناخته می شود. در قلب این خط، 

 Ceramika Paradyż تمرکـز
بـر محصـوالت سـایـز بـزرگ

Ceramika Paradyż sets its sights on large sizes
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کمپکتور PCR 3000 که قدرتمندترین دستگاه در گروه  +Continua است 
قرار دارد. مواد اولیه و ترکیبات مختلف مورد استفاده برای تولید محصوالت 
ایجاد می کنند.  را  ایجاد طرح های خیره کننده  در کل عرض کاشی  امکان 
گرانول ها در سیستم نقاله منتهی به برج، قبل از وارد شدن به تسمه تراکم به 

نسبت صحیح با یکدیگر مخلوط می شوند.
که  آورده است  فراهم  ما  برای  را  محصوالتی  ایجاد  امکان  جدید  فناوری 
ظاهرکامال  و  طبیعی  مواد  سایر  و  سنگ  خصوصیات  داشتن  عین  در 
واقع گرایانه، پارامترهای عملکردی بسیار باالتری از نمونه های حقیقی دارند 

و خصوصیات بهبود یافته و عاری از نقصی را ارائه می کنند. کاشی  های ما 
280×120سانتی مترمربع  تا  سانتی مترمربع   60×60 از  مختلفی  ابعاد  در 
و320×180سانتی مترمربع، در ضخامت 6 تا 30 میلی متر و در برخی از سایزها 

با تزئینات کامل در سرتاسر بدنه تولید خواهند شد.
رویکرد چند قالبی این خط امکان تولید یک خانواده کامل از محصوالت را به 
روشی کامال هماهنگ برای ما ایجاد می کند. نتیجه چنین رویکردی تولید انواع 
محصوالت از کاشی های کف و دیواره گرفته تا نماهای خارجی، سطوح مبلمان، 
اپن آشپزخانه، طاقچه، پله و غیره با قیمتی کامال رقابتی خواهد بود. این سطوح 
به روش مکانیکی مشابه با سنگ های طبیعی پردازش می شوند و در عین حال 

از مزیت مقاومت در برابر لکه هم سود می برند.
این پروژه باعث می شود بتوانیم کانال های توزیع جدیدی ایجاد کنیم و از طریق 
آن ها بازارهای فروش داخل و خارج از کشور و آن دسته از شرکای تجاری   که 
تاکنون از مواد دیگری برای سطوح مبلمان خود استفاده می کردند را گسترش 

دهیم.

CWRCWR: به چه ظرفیت نصب شده ای رسیده اید؟

P. TokarskiP. Tokarski: خط تولید جدید، جایگزین فناوری قدیمی تر موجود در یکی 

از شش سایت ما خواهدشد. ظرفیت تولید 22 میلیون مترمربعی ما در سال، 
ثابت خواهد ماند اما سودآوری محصوالت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 

می کند.

CWRCWR: در پایان سال 2021 به چه نتایجی دست پیدا کردید؟

P. TokarskiP. Tokarski: سال 2021 سال بسیار شلوغ و مثبتی برای ما بود. مایلم از 

تالش و فداکاری تمامی اعضای گروه که امکان نزدیک ماندن به مشتریان و 
ارائه پشتیبانی الزم به ایشان را فراهم کردند، تشکر کنم. در دوازده ماه گذشته 
 Gosia Baczyńska بیش از 60 محصول جدید ارائه کردیم، با طراح مشهور مد
بزرگ 120×280  فرمت  با  مونومنتال  اسلب های  کردیم،  به همکاری  آغاز 
سانتی مترمربع را عرضه کردیم و پروژه جدیدی برای یک خط نمایش خالقانه 

را به راه انداختیم. 
عالوه بر این ها از اهداف فروش خود فراتر رفتیم و رشد فروش سال به سال قابل 
توجهی را در بازار لهستان و بازار بین المللی تجربه کردیم. سال 2022 بسیار 

انــدازه های بــزرگ و  پـانل هــا

Talking to... 
Piotr Tokarski
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خوب آغاز شد و نتایج کسب شده در ژانویه بهترین نتایج تاریخ این شرکت در 
این ماه بوده است.

CWRCWR: صنعت ساخت و ساز چگونه در لهستان پیش می رود؟

P. TokarskiP. Tokarski: صنعت ساخت و ساز به سرعت با همه گیری سازگار شد و بهتر 

از سایر بخش های اقتصادی عمل کرد. شاخص تولید ساختمان در ابتدای 
سال گذشته همچنان منفی بود اما این مقدار در ابتدای سه ماهه دوم رشد  
ده ها درصدی را تجربه کرد و این روند صعود در ماه های بعدی هم حفظ شد. 

امروزه لهستان در زمره ی گروهی از کشورهای اروپایی قرار دارد که درصد 
باالیی از تولید ناخالص داخلی را صرف صنعت ساخت وساز می کنند. ما یکی 
از تولیدکنندگان عمده مصالح ساختمانی هستیم و در نتیجه می توانیم در 
ساخت و ساز خودکفا بمانیم. برای مثال ما با تولید تقریبا 140 میلیون مترمربع 

و فروش حدود 600 میلیون یورو، سومین تولید کننده بزرگ اتحادیه اروپا پس 
از ایتالیا و اسپانیا هستیم.

سرمایه گذاری های دولتی بزرگ در برنامه های زیرساخت های ریلی و جاده ای 
نقش مهمی در توسعه بخش ساخت و ساز ایفا می کنند، ساخت و ساز در بخش 
مسکن چه در بخش امالک بزرگ و چه در بخش خصوصی در وضعیت خوبی 
قرار دارد. از سوی دیگر با کاهش سرعت ساخت وساز در بخش های اداری، 

هتل داری و پروژه های تجاری مواجه هستیم. 
افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و مشکالت مربوط به تأمین و همچنین 
تأثیر افزایش هزینه های مربوط به انرژی و گاز روی تولیدات همه از جمله 
تولیدات ما، باعث شده تا عملکرد این بخش در نیمه ی دوم سال در هاله ای از 

ابهام قرار بگیرد. 

CWRCWR: چگونه به این شرایط واکنش نشان خواهید داد؟

P. TokarskiP. Tokarski: ما در حال تجربه پویاترین و پرنوسان ترین شرایطی هستیم که 

بازار طی سالیان دراز به خود دیده است. در ماه های اخیر قیمت گاز و برق 
چند صد درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، قطعات 
ماشین آالت و پالت نیز شدیدا زیاد شده است. اضافه شدن هزینه پرسنل و تورم 
به موارد فوق باعث شده تا در حال حاضر شاهد باالترین قیمتی باشیم که 

لهستان در سالیان متمادی به خود دیده است.
متأسفانه تمام موارد فوق تأثیر نامطلوبی روی قیمت محصوالت ما می گذارند. 
متوسط قیمت کاشی در بازار نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد افزایش 
داشته است. در پاسخ به این چالش چاره ای جز این نداریم که تمام موارد را به 

دقت پایش کنیم. 
CWRCWR: برای گسترش بازارهای بین المللی خود چه تالش هایی کرده اید؟
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P. TokarskiP. Tokarski: وCeramika Paradyż در بیش از 50 کشور جهان از طریق 

شعب نمایندگی حضور دارد. بیش از 40 % از فروش ما در نتیجه صادرات است 
و مقدار این صادرات در سال 2021 در همه ی بازارها از اروپای غربی گرفته تا 
خاورمیانه، انگلستان و اسکاندیناوی و حتی برزیل و آفریقا که اخیرا صادرات به 
آن ها را آغاز کرده ایم، افزایش یافته است. با این وجود هنوز اتحادیه اروپا منطقه 

اصلی صادرات ما است و بیشترین پتانسیل گسترش در این بخش وجود دارد.
تا سال 2021 تمام صادرات ما مستقیما از محل دفتر مرکزی در لهستان 
انجام می شد اما اکنون به راه حل های جسورانه تر و جامع تری برای تجارت 
در مقیاس وسیع تر، تقویت موقعیت برند و ایجاد روابط در محیط تجاری 
جدید نیاز داریم. در گام نخست روی فروش در آلمان متمرکز شدیم چرا که 
فکر می کنیم بیشترین پتانسیل فروش محصوالت ما را دارد. سال گذشته در 
 Ceramika Paradyz Deutschland شرکت جدیدی به نام Offenbach

تأسیس کردیم.
در حال حاضر بر ایجاد شبکه ای از شرکای تجاری و همکاری با معماران تمرکز 
کرده ایم و همچنین برنامه هایی برای توسعه سیستماتیک خدمات در سرتاسر 

منطقه آلمانی زبان داریم.

CWRCWR:  وParadyż چه چشم اندازی را برای سال 2022 متصور است؟

P. TokarskiP. Tokarski: با وجود افزایش هزینه های تولید، سال 2022 هم به اندازه سال 

قبل، سال مثبتی برای ما خواهد بود. امسال بیشتر از هر چیز دیگر بر تقویت 
روابط با مشتری و اقدامات مربوط به پشتیبانی فروش برای بهبود سودآوری 
متمرکز خواهیم بود. روند دیجیتالی شدن هم همچنان ادامه خواهد یافت و 

موقعیت تجاری و رقابتی جدیدی را برای برند Paradyż ایجاد خواهد کرد.
در حوزه محصوالت، مجموعه های جدیدی از کاشی های کوچک، که بخشی از 

 Maja .است را عرضه خواهیم کرد Maja Ganszyniec همکاری مجدد ما با
Ganszyniec طراح مشهوری است که با برندهای Leroy Merlin،و IKEA و 

Amica سابقه همکاری دارد. خط جدید تولید کاشی و سرامیک های سایز 

بزرگ ما هم از نیمه ی اول سال جاری با ظرفیت کامل آغاز به کار خواهد کرد.
 ما به دقت اتفاقات را رصد می کنیم، پتانسیل های توسعه و خطرات پیش 
رو را به روشنی تعریف و طبقه بندی کرده ایم و برای چالش های پیش رو 
آماده ایم. تمام این موارد به ما کمک می کنند تا با اعتماد به نفس زیاد در 
انتظار آینده باشیم و استراتژی های توسعه ای را که پیشتر اتخاذ کرده بودیم 

دنبال کنیم.

×

انــدازه های بــزرگ و  پـانل هــا
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Siti B&t Group

عرضه   Siti B&T گروه  توسط  که   Smart Line XL مرتب سازی  خط 
شده، ارائه دهنده یکی از نوآورانه ترین فناوری های مربوط به کاشی ها و 
اسلب های سرامیکی بزرگ است. در این سیستم سیکلی پیوسته کاشی ها 
و اسلب های مربعی از اندازه ی 300×300 تا 1200×1200 میلی متر و 
انواع مستطیلی از اندازه ی 150×300 تا 150×1200 میلی متر مدیریت 
می شوند. ظرفیت بارگیری هر بسته تا 200 کیلوگرم است و سیستم 

امکان حمل 8 بسته در دقیقه با ارتفاع حداکثر 170 میلی متر را دارد.
سیستم کنترل هوشمند عرض، طول و صافی کاشی ها را اندازه گیری 
می کند و از این طریق عیوب را تشخیص داده و بسته های یک شکل تولید 
 Smart می کند. امکان اندازه گیری قطر اسلب ها با استفاده از سیستم

Diagonal هم در صورت نیاز وجود دارد.

اپراتور ساده و به سادگی قابل درک است. دستورالعمل  رابط کاربری 
استفاده  بُعدی  سه  تصاویر  از  هشدارها  توصیف  برای  آنالین«  »کمک 
یک  دستگاه  می کند.  کمک  کاربر  به  پارامترها  انتخاب  در  و  می کند 
نمایشگر اختصاصی هم دارد، با این وجود رابط کاربری از صفحه نمایش 
اصلی خط مرتب سازی هم در دسترس است. این کار باعث ساده تر و 

کاربردی تر شدن عملیات در هر دو ایستگاه می شود.
یا   8  ،4( زوج  تعداد  به   ،Smart XL ساده  و  ماژوالر  مرتب کننده ی 
12( پشته کن این امکان را می دهد تا برای بسته بندی کاشی ها  با کد 

مرتب سازی یکسان به صورت جفتی کار کنند.
ذخیره سازی  امکان  و  است  موتوری  به صورت  خط  عرضی  تنظیمات 

اطالعات برای استفاده مجدد وجود دارد.
Smart Line XL می تواند با فرمت هایی با ضخامت حداکثر 14 میلی متر 

تا حداکثر 25  افزایش ضخامت  امکان  و  کار کند  استاندارد  اندازه  در 
میلی متر در صورتی که قسمت اختیاری مخصوص به مواد ضخامت باال 
روی آن نصب شود هم وجود دارد. تمام خط برای حذف جابه جایی های 
پیش از بسته بندی کاشی به سیستم جمع آوری بالشتکی مجهز است، این 

سیستم خطر آسیب دیدن قطعات را از بین می برد.
دستگاه بسته بندی Smart Pack XL بسته ها را جداسازی و فشرده کرده و 
در ایستگاه های آماده سازی بار می زند. این بسته ها در ادامه در جعبه های 
مقوایی قرار داده شده و به ایستگاه پارکینگ منتقل می شوند. در خروجی 
اطالعات ضروری به صورت متن ساده به وسیله ی چاپگر ماتریس نقطه ای 
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FCri

و یا به صورت بارکد به وسیله ی یک چاپگر با کیفیت روی بسته چاپ 
می شوند.

رسیدن  حداقل  به  باعث  کارتن ها،  باالی  راندمان  و  نوآورانه  انبارش 
مداخالت اپراتور و مشکالت احتمالی ناشی از جمع شدن و گیر کردن 

کاالها  می شود.

صافی بدنه، پایداری، استحکام و مراحل پس از فرایند، از جمله فاکتورهای 
اصلی تولید اسلب های سرامیکی بزرگ هستند. گروه  FCRI برای همگام 
شدن با توسعه و تقاضای بازار به به روز سازی محصوالت خود از جمله 
رولرهای سرامیکی، مواد خام و مواد کمکی ادامه می دهد. FCRI برای 
پخت اسلب ها، رولر FCRIGF99 را پیشنهاد می کند که به لطف تکنیک 
فشار ایزواستاتیک سرد و نسبت 10 % بیشتر طول به قطر، در مقایسه با 
رولرهای معمولی مدول االستیسیته باالتری )50 گیگا پاسکال بیشتر( 

دارد.
بزرگ  اسلب های  تولید  مناسب  که  است  دیگری  رولر   FCRI GF99

است. مدول االستیسیته این رولر در دمای اتاق 1.5 برابر بزرگتر از مدول 
االستیسیته رولرهای معمولی است و همچنین مقاومت بیشتری در برابر 
تغییر شکل دارد. این عوامل باعث کاهش امکان خمش حتی در دماهای 
باال می شوند. هر دو رولر یاد شده قادر به کاهش اثر موج و عالئم رولر روی 

کاشی ها به منظور اطمینان از صافی اسلب ها هستند.
برای ناحیه خنک کننده، FCRI رولر SCJ98 را توصیه می کند. این رولر 
انبساط حرارتی بسیار  به شوک حرارتی بسیار خوب، ضریب  مقاومت 
پایین و مقاومت باالیی در برابر خزش دارد. این خصوصیات در صورت 
خاص  دندانه دار  ساختار  هستند.  مفید  اسلب ها  تصادفی  همپوشانی 
SCJ98 باعث می شود تا حتی در صورت وقوع شوک های حرارتی شدید 

ناشی از هوای سرد در ناحیه خنک سازی سریع هم این رولر مقاومت 
باالیی در برابر خمش و تغییر شکل داشته باشد. 

 SITI B&T 4.0 Plant Supervisor با استفاده از Smart Line XL دستگاه
برای تشخیص وضعیت سیستم، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و وارسی 
هزینه های تولید، نمای کاملی از داده های مربوط به تولید را ارائه می دهد 

تا همه چیز در تناسب با معیارهای کارخانه هوشمند باقی بماند.

FCRI در بخش مواد خام کائولن فوق سفید JG-KL20 را عرضه کرده 

که باعث افزایش استحکام بدنه خام شده، پالستیسیته و سفیدی باالی 
نازک و  برای کاشی های بسیار  را تضمین می کند و خصوصا  محصول 

سنگ های متخلخل مناسب است.
سری گل رس JG-FC محصول بسیار جالب دیگر این مجموعه است که 
سفیدی باالیی در پخت دارد و می تواند باعث کاهش ضایعات در مراحل 

بعدی پردازش مانند برش شود.

تــازه ترین فنــاوری ها
انــدازه های بــزرگ و  پـانل هــا
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LGVs, an efficient sanitaryware 
handling solution

Sacmi بر تعهد خود مبنی بر ارائه سیستم هایی که هر 

روز بیشتر از قبل خودکار و قابل اتکا باشند پایبند است 
و در همین راستا فناوری جدیدی برای جا به جایی خودکار 
چینی های  تولید  خط  در  قطعات  انتقال  ماشین های 

بهداشتی را ارائه کرده است. با توجه به خصوصیات مکانیکی محصوالت پیش 
از پخت، جابه جا کردن درست قطعات پس از پایان مرحله ریخته گری و سالم 

رساندن آن ها به کوره اهمیت زیادی دارد.
فرایند یکپارچه و سخت  شدن چینی آالت بهداشتی پس از قالب گیری در 
اتمسفر هوا انجام می شود. در حین این مرحله  قطعات سرامیکی بخشی از 

رطوبت خود را از دست می دهند و قبل از مرحله نهایی 
خشک کردن، به استحکام مکانیکی می رسند.

جایگزین کردن خودروهای دستی با سیستم جا به جایی 
هدایت  خودکار  به صورت  که  نقلیه ای  )وسایل  خودکار 
می شوند( تغییر مفیدی است که جابه جایی کنترل شده محصوالت در کل 
فرایند را تضمین می کند. در این حالت طول زمانی که چینی آالت بهداشتی در 
مراحل میانی )مانند یکپارچه سازی و پیرسازی )aging( در اتمسفر و پیش از 
خشک شدن( و همچنین مناطق ذخیره سازی مرتبط با خطوط مختلف تولید 

سپری می کنند کاهش پیدا می کند و فضاها بهینه سازی می شوند.

راه حــل کارآمـد LGV بـرای 
جـابـه جـایی قطعـات

As part of its commitment to delivering increasingly automated and reliable product traceability systems, Sacmi of-fers so-
lutions for automating the cars used to transfer pieces along the entire sanitaryware production line.
Due to the mechanical properties of the unfired product, effective piece handling is a particularly crucial factor be-tween the 
end of the casting stage and arrival of the product at the kiln.
After being demoulded, ceramic sanitaryware undergoes a process of consolidation and hardening in the atmos-phere. Dur-
ing this stage, the ceramic pieces lose some of their moisture content and gain mechanical strength prior to the final dry-
ing process.

Sacmi (Imola, Italy)

ENDLESS INNOVATION SINCE 1919
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چينــی بهــداشتیچينــی بهــداشتی

از دیگر مزایای حمل و نقل خودکار قطعات می توان به کمتر شدن حجم کار 
فیزیکی و بهبود شرایط کاری برای اپراتور و همچنین کاهش ضایعات ناشی از 

جا به جایی به صورت دستی اشاره کرد.
در این راهکار Sacmi که برای کارخانه هایی با درجه اتوماسیون باال طراحی 
شده است، از AGV در تمامی مراحل، از بخش ریخته گری گرفته تا پایان خط و 
رسیدن  قطعات به کوره و همچنین در ابتدای ورود به خط اتومات دسته بندی 
و جا به جایی محصوالت به مرحله بسته بندی و انبارش نهایی استفاده می شود. 

در این روش برخالف سایر روش های حمل ونقل، مانند استفاده از نوار نقاله، 
نیازی به سازه هایی که در کف ثابت  شوند و فضای کارخانه را به طور دائمی 
اشغال کنند وجود ندارد. کاهش فضای مورد نیاز برای جا به جایی، از مزایای این 
روش است. AGV که توسط Sacmi برای جا به جایی خودکار محصوالت نیمه 
تمام و تمام شده ارائه شده از نوع بدون سرنشین است )در این حالت وسیله 
نقلیه توسط سنسورهای لیزری هدایت می شود(. این روش با انتخاب صحیح 
وسیله نقلیه، اندازه، تعداد قفسه های روی خودروی جا به جاکننده و در نظر 
گرفتن فضای موجود در کارخانه قابلیت انطباق زیادی با شرایط دارد و نیازهای 

متنوعی را بر آورده می کند.
در فناوری هدایت به وسیله لیزر از بازتابنده های دیواری که در امتداد مسیر 
وسیله نقلیه نصب شده اند، استفاده می شود. این بازتابنده ها که هر یک مجهز 
به سنسور لیزری نوری دوار هستند انجام محاسبات مسیریابی را برای سیستم 

ممکن می کنند و امکان تعیین موقعیت هر LGV را فراهم می آورند.
بازتابنده هایی که در محیط اطراف کار گذاشته شده و به سیستم کامپیوتر 
متصل هستند، امکان نظارت دائمی بر موقعیت هر LGV را ایجاد می کنند. این 
روش انجام دقیق مأموریت و به صفر رسیدن وقوع ریسک را تضمین می  کند. 

الزم به ذکر است که تمامی خودروها به سیستم های ایمنی مجهز هستند و 
بررسی مداوم محیط اطراف از تصادم و برخورد جلوگیری کرده و ایمنی کامل 

اپراتور را تضمین می کند.
انطباق پذیری این سیستم با تغییرات چیدمان و جریان تولید، از مزایای مهم 
دیگر آن به شمار می آید. امکان افزایش مسیرها در صورت افزایش ظرفیت 
تولید به سادگی و با اعمال تغییر در نرم افزار ممکن است. همچنین امکان غیر 

فعال کردن ایستگاه ها هم با استفاده از رایانه میسر است.
سیستم کامپیوتری، نقش مدیریت ترافیک را ایفا کرده و به کاربر اجازه کنترل 
و بهینه سازی مسیرها را می دهد. مدیریت مأموریت ها بر اساس الویت و ترافیک 
متناسب با جریان تولید انجام می شود. با استفاده از این فناوری وضعیت تولید 
به صورت دقیق و دائم مورد نظارت قرار می گیرد و موقعیت دقیق هر وسیله 
نقلیه ی درحال حرکت و چگونگی توزیع محصوالت در مراحل مختلف فرایند 
نظارتی  با سیستم های  می تواند  کنترلی  رایانه  می شوند.  رصد  دائما  تولید، 
کارخانه ادغام شود و در نتیجه به انبار محصوالت نیمه تمام، محصوالت میانی 
و محصوالت تمام شده در طول کل خط تولید نظارت داشته باشد. وضعیت 
و موقعیت پارک شدن خودرو و همچنین هشدارها و موقعیت آن توسط یک 
کاربران  می شود.  داده  نمایش  سینواپتیک  پنل  مرکزی  کنترل  سیستم 
می توانند اطالعات مربوط به محصوالت موجود و تاریخ آخرین جا به جایی هر 

وسیله ی نقلیه پارک شده ای را مشاهده کنند. 
 این راهکار LGV به عنوان بخشی از رویکرد کامال یکپارچه ی  Sacmi درقبال 
اتوماسیون، یکپارچگی مکانیکی و نرم افزاری کاملی با واحدهای ریخته گری 
رباتیک Sacmi دارد. امکان ادغام سیستم کنترلی LGV با سیستم نظارتی 
کارخانه یا سیستم های ERP نیز وجود دارد.                 ×
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دیجیتــال چــاپ  و  فناوری هــا:  لعاب  زنــی  تازه تریــن 

INCO

Inco طیف گسترده ای از مواد دیجیتال را ارائه می دهد. موادی که امکان 

تولید محصوالت بسیار متنوع و سطوح بسیار طبیعی با کیفیت فنی و 
ایجاد  سرامیک  تولیدکنندگان  برای  را  فرد  به  منحصر  زیبایی شناسی 

کرده اند. 
این امکان در نتیجه ی دقت و انطباق پذیری باالی چاپگر دیجیتال در 
همگام سازی افکت ها و رنگ های مواد مختلف فراهم آمده است. در نتیجه 
تولیدکنندگان می توانند با استفاده از برنامه های کاربردی دیجیتال سریع 
و دقیقی که توسط Inco ارائه شده اند، گستره محصوالت و مجموعه های 

خود را افزایش دهند. 
مواردی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، برخی از محبوب ترین مواد 

دیجیتال عرضه شده توسط Inco هستند:
• جوهرهای سفید با پوشش دهی باال و افکت نهایی نرم یا سخت پس از 

اعمال؛
• جوهر براق که افکت نوری خاصی روی سطح ایجاد می کند. میزان 
براقیت این جوهر بنا به نیاز می تواند متفاوت باشد. این جوهر مناسب 

استفاده در چرخه های مختلف پخت سرامیک است.

• جوهرهای رسوخ کننده )sinking ink( که امکان ایجاد برش های 
دقیق و بی رنگ روی لعاب را فراهم کرده و یک افکت بافت دار و طرح دار 

را روی سطح کاشی ایجاد می کنند.
• جوهرهای مات برای تولید کاشی هایی با سطح ناهموار. میزان کدر و 
غیر شفاف بودن این جوهرها از سفید تا کامال شفاف متغیر است و تنها با 

لمس شدن تشخیص داده می شوند.
• جوهرهای چسبی برای چسباندن گریت ها به سطح کاشی. با روش 

اعمال دقیق و کامال یکنواخت.
به لطف این فناوری های خالقانه، امکان اعمال مواد دیجیتال بر میله 
نهایی پرینتر دیجیتال و یا کل خط لعاب زنی و با استفاده از میله های مجزا 

وجود دارد. 
در نتیجه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک می توانند با استفاده از مواد 
مختلف برای ایجاد افکت های بافتی، حجمی یا نوری منحصر به فرد، تنوع 
محصوالت خود را گسترش داده و محصوالتی را بازتولید کنند که هر روز 

بیشتر از قبل شبیه به سنگ های طبیعی می شوند.
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SMALTICERAM

سیستم عرضه شده توسط Smalticeram که RiliEvolution نام دارد، 
ارائه دهنده ی یک مفهوم کامال جدید است. این سیستم کامل قادر به تولید 
مدرن ترین مجموعه های سرامیکی با افکت نقوش برجسته در مجموعه 

نامحدودی از ترکیب های گرافیکی است.
امروزه می توانیم گرمای چوب، رگه های منحنی مرمر، استحکام سخت 
سنگ و هندسه پیچیده ی منسوجات، را با دقت و شباهت بسیار روی 
کاملی  دیجیتال، هماهنگی  مواد  کنیم.  بازنمایی  کاشی های سرامیکی 
با سطوح سرامیکی در هر اندازه، از قالب های کوچک گرفته تا صفحات 

بزرگ، را دارند و حتی قادر به ایجاد افکت های سه بعدی هستند.
RiliEvolution برای تامین تمام نیازهای حال حاضر صنعت سرامیک، 

سه فرایند عملیاتی مختلف را ارائه کرده است.
• SJ و)Riservax(:یک جوهر ساختاردهنده برای خط زنی های سطح 
)surface incisions(. این جوهر سازگاری کاملی با تمامی واحدهای 
چاپ دارد و اختصاصا برای ایجاد افکت های سه بُعدی روی سطوح صاف 
و یا با بافت کم طراحی شده است. استفاده از آن به همراه لعاب های 
مخصوص باعث ایجاد حکاکی های سطحی عالی و جلوه های بصری 

برجسته روی محصول نهایی می شود.
• SJW+GF: چسب های دیجیتال پایه آب با قابلیت گداز پذیری متغیر 
که استفاده از آن ها در کنارسری گریت های GF امکان بهره بردن کامل 
از نهایت کیفیت اعمال خشک در یک سیستم کامال دیجیتال را فراهم 
می آورد. با استفاده از SJW+GF بازتولید مجموعه بی نهایتی از نقوش 

برجسته و سطوح لمسی ممکن می شود.
• SJT: لعاب های دیجیتال بسیار خالقانه در یک محلول کامال آبی برای 
اعمال نقوش برجسته. اعمال لعاب های SJT با استفاده از واحدهای 
چاپ مخصوص به ایجاد سطوح ضخیم و دقت باالی چاپ دیجیتال 
منتهی می شود. امکان استفاده از این لعاب ها برای بازتولید تمام انواع 

بافت های سرامیکی وجود دارد.
با تمام مواد دیجیتال بسیار  RiliEvolution سازگاری کاملی  سیستم 
کم انتشار سری SJ 9000 The Inks دارد. این سیستم روش های اعمال 
را کاهش  تاثیرات مخرب زیست محیطی  را متحول می کند،  دیجیتال 

می دهد و همچنین باعث بهبود شرایط کاری اپراتور می شود.
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SACMI

DHD یک فناوری کامل برای اعمال ترکیبی دیجیتال جوهر و مواد، است 

که توسط Sacmi ارائه شده است. از خصوصیات این فناوری می توان به 
کیفیت باالی چاپ، انعطاف پذیری باال در پاسخ به نیازهای بازار، مدیریت 

کارآمد محصوالت متنوع و امکان تولید دسته های کوچک اشاره کرد. 
طراحی DHD با 12 میله رنگ، امکان برآورده کردن تمام نیازهای تزئینی 
تنظیمات  و  کامال مستقل  است. کنترل  ایجاد کرده  را  تولیدکنندگان 
تولید  برای  استفاده  مورد  ماژول های  در  )جوهر(  رنگ  نوار  مکانیکی 

افکت ها، از ویژگی های منحصر به فرد این فناوری محسوب می شود.
به لطف مدیریت نرم افزاری کنترل شده ی پیش از فرایند و رزولوشن های 
مختلف هدهای تجاری چاپ موجود، DHD همیشه قادر به بهینه سازی 

روش های اعمال است. 
ارائه یک پلتفرم واحد به مشتریان از مزیت های اصلی DHD به شمار 
می آید. این پلتفرم می تواند با حفظ حداکثر کارایی با نیازهای مختلف 
تزئینی و چاپ دیجیتال هماهنگ شود و همچنین امکان ادغام با سایر 
فناوری های Deep DigitalSacmi،و DDD )تزئین دیجیتال خشک( و 

DDG )تزئین دیجیتال و لعاب کاری( را دارد.

تمام  به  اکنون  )که  نرم افزار  خود  گرافیکی  پروژه های  ابتدای  در 
دستگاه های روی خط  Deep Digital گسترش پیدا کرده است( به لطف 
کنترل ساده چند رزولوشنه، الیه ها را به گونه ای انتخاب می کند که با 
رزولوشن های خاص در تناسب باشند و همچنین اجزای الکترونیکی انواع 

مختلف هدهای چاپ را کنترل می کند.
هماهنگی عالی با دستگاه های مختلف دیجیتال موجود در خط و ادغام 
با نرم افزار کنترل گرافیکی CRONO  امکان اتخاذ رویکردی یکپارچه 
برای کنترل فرایند را به Sacmi Deep Digital Line می دهد. چنین 
رویکردی حتی در دسته های تولیدی کوچک و یا ترکیب های مختلف 

تولید به بهبود بهره وری و بهینه سازی هزینه ها منتهی می شود.
 HERE همه ی دستگاه ها طوری طراحی شده اند که به سادگی به  نرم افزار
اتصال پیدا کنند و از این طریق امکان کنترل کامل Industry 4.0 فرایند 

لعاب کاری و تزئینات ایجاد شده است.
DHD در پیکربندی های مختلف، در اندازه های متفاوت و همراه با طیف 

رنگی کاملی عرضه شده است و می تواند انواع مختلفی از مایعات بدون 
مات،  براق،  رنگین کمانی،  جلوه های  با  )براقیت  کند  اعمال  را  رنگدانه 
تزئینات  اعمال  دستگاه  )8+4(؛  ایده آل  پیکربندی  در  غیره(.  و  سفید 
کنترل رزولوشن های مختلفی که جوهر و مجموعه ی افکت ها در آن مورد 

استفاده قرار می گیرند را بهینه سازی می کند.
کنترل مستقل مجموعه ها امکان خارج کردن مکانیکی ست های استفاده 
نشده از منطقه چاپ را ایجاد می کند و سیستم بیرون راندن خودکار از 
آن ها وقتی در پروژه های گرافیکی مورد استفاده قرار نمی گیرند محافظت 
می کند. در نتیجه نازل ها کامال تمیز نگه داشته می شوند و همیشه با 

حداکثر کارایی آماده به کار هستند.
توجه به این نکته ضروری است که مشتریان می توانند در ابتدا پیکربندی 
هوشمند DHD با مجموعا 8 میله را انتخاب کنند )دو عدد از این میله ها 
برای نشست دادن مواد مورد استفاده قرار می گیرند( و سپس در ادامه با 
توجه به نیازهای تولیدی خود تا حداکثر 12 میله را به ترکیب اضافه کنند.

این فناوری جدید آماده استفاده با آخرین نسل از  ترکیبات پایه آب است و 
 )purge&spitting systems( به لطف سیستم های تصفیه و بیرون راندن
تأثیر مخرب زیست محیطی کمتر و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری بیشتری 

در طول زمان دارد.
این موضوع یکی از ویژگی های اساسی در مدیریت کارآمد این نوع از 

ترکیبات محسوب می شود.
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SICER

طی سال های اخیر فرایند تولید کاشی و سرامیک به سمت تولید در 
تعداد کم و اعمال تغییرات مکرر در خطوط تولید پیش رفته است. این امر 

مستلزم انعطاف پذیری باال، تولید سریع و پربازده است.
 Digital نام  با  نوآورانه  ماده  یک   Sicer هدف  این  به  رسیدن  برای   
Structure را ارائه کرده که استفاده از آن نیاز به تعویض پانچ در پرس و یا 

استفاده از تسمه های حکاکی، برای ایجاد ساختارهای برجسته در تولید 
اسلب ها را از بین می برد.

Digital Structure یک عامل ساختاردهنده غیرقطبی ضدآب است که 

 )smaltobbio( در ابتدای خط لعاب کاری و قبل از اعمال انگوب شیشه ای
قرار  آن  روی  که  موادی  در  اتصال  ایجاد  از  ماده  این  می شود.  اعمال 
می گیرند جلوگیری کرده و در نتیجه نقوش برجسته ای با شباهت بسیار 

به طرح های گرافیکی دیجیتال ایجاد می کند.
و  بیشترین  ایجاد  برای  شیشه ای  انگوب  انواع  مناسب ترین   Sicer

مشخص ترین ضخامت ها را شناسایی کرده است. 
در صورت وجود فضای کافی در امتداد خط لعاب کاری در شرکت های 
سرامیکی، می توان این عامل ساختاردهنده را برای آماده سازی زیر الیه، 
بین مرحله اعمال اولیه لعاب شیشه ای سبک و مرحله بعدی اعمال وزن 

بیشتر از همان لعاب شیشه ای برای ایجاد ضخامت، اعمال کرد.
Digital Structure برای سطوح ضد انعکاس عرضه و در دو نسخه ارائه 

شده است: SDS030 )عامل ساختاردهنده غیر مادی برای اسلب ها( و 
SDS060  )عامل ساختار دهنده مواد(.

SDS030 یک عامل مقاوم غیر مادی با ماهیت شیمیایی خالقانه است که 

با تمام مواد آلی که پیشتر در تولید جوهر مورد استفاده قرار می گرفتند 
تفاوت دارد و Sicer  حق اختراع اختصاصی آن را ثبت کرده است.

این عامل به شدت غیر قطبی و در نتیجه کامال با آب ناسازگار است و عالوه 
بر این درجه آب گریزی باالی آن امکان مقاومت در برابر انگوب شیشه ای 
در سطوح بزرگ و حفظ این مقاومت حتی پس از خشک شدن کامل را 

ایجاد کرده است.
میله های  روی  آن  از  استفاده  امکان   SDS030 دیگر  مزایای  از  یکی 
دیجیتالی است که بالفاصله پس از خروجی خشک کن قرار داده شده و 
معموال در دمای بسیار باال چاپ روی قطعات را انجام می دهند، است. 
عالوه بر این مواد آلی تشکیل دهنده ی SDS030 انتشار VOC کمی در جو 

دارند و امکان چاپ روی بدنه خام پیش از خشک شدن را فراهم می آورند.
فرمول ساخت Digital Structure SDS060 سنتی تر بوده و این عامل 
دارای اثر سفیدکنندگی است. مقدار انتشار مواد آلی در این عامل هم کم 

)LOW EMISSION (و LE .است
با  زیادی  ناسازگاری  و  باال  روانکاری  SDS060 خواص خوب ضد آب، 

انگوب های شیشه ای پایه آب که در ادامه به عنوان روکش مورد استفاده 
قرار می گیرند، دارد.

امکان سفید کاری زیر الیه در چاپ مستقیم روی بدنه و بدون نیاز به 
استفاده از یک الیه انگوب شیشه ای نازک مقدماتی، از مزایای آشکار این 

محصول است که در نتیجه ی  مواد تشکیل دهنده آن حاصل شده است.
Sicer با عرضه عامل های ساختاردهنده SDS030  و SDS060 راه حل 

تولید کنندگان  به  دیجیتال  ساختارهای  ایجاد  برای  را  همه جانبه ای 
کاشی و سرامیک ارائه داده است. این راه کار نیازی به ایجاد تغییرات زیاد 
در مهندسی کارخانه ندارد و مقدار انتشار مواد آلی در آن کم است. این 
محصوالت کامال کارآمد هستند و پیشتر توسط برخی از تولیدکنندگان 

مهم مورد آزمایش قرار گرفته اند.
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DURST

 Durst Gamma نتیجه بیش از ده سال تالش بی وقفه واحد تحقیق و توسعه
DG به نوآوری بی سابقه ای که باعث افزوده شدن استانداردهای جدید به 

است.  انجامیده  تولید شده،  ایتالیا در  بیشتر  برتری  و  صنعت سرامیک 
شکل ظاهری کاشی ها در این فناوری جدید بسیار طبیعی و عمیق است 
سرامیک ها،  مزایای  تمامی  حفظ  در ضمن  به کاربرده شده  افکت های  و 
تشخیص محصوالت از سنگ طبیعی، مرمر یا چوب طبیعی را عمال ناممکن 
کرده  است. این افکت های طبیعی و غیر تکراری در بعضی از مجموعه های 
جدیدی که توسط مشتریان Drust و با استفاده از این فناوری انقالبی در 
کنار چاپگرهای دیجیتال Drust Gamma XD جهت ایجاد ساختارهای 
کامال هماهنگ با گرافیک های دیجیتال با کیفیت تولید شده اند، بسیار 
از هدهای اختصاصی چاپ    Durst Gamma XD  مشهود هستند. در
و  عرض  در  یکنواختی  حداکثر  هدها  این  می شود.  استفاده   Dimatix

نبود نواربندی حتی در صورت استفاده از جوهر از جنس مواد را تضمین 
می کنند. در این چاپ ها شاهد رنگ های زنده و جزئیات مشخص و بسیار 
 Gamma متضادی هستیم که باعث افزایش جلوه سه بعدی ساختارهای

عمر  چرخه  می شوند.   DG

این هدهای چاپ هم بسیار 
طوالنی است )تا 10 میلیون 
مترمربع چاپ بدون نیاز به 
تعویض( که حتی در تولید 
باال،  کارایی  هم  ساعته   24
کم  نگهداری  هزینه های 
را  صفر  خاموشی  زمان  و 

تضمین می کند.
 Gamma خالقانه  فناوری 

DG Durst در کنار کیفیت بسیار باالی چاپگر Gamma XD به تولید 

با بازآفرینی سه بُعدی طبیعت، المان های  کاشی هایی منتهی شده که 
طبیعی را به شکل طبیعی بی سابقه ای باز تولید می کند. این محصوالت 
خالقانه جوایز معتبری را نیز در جهان کسب کرده اند. برای مثال کاشی های 
 ADI Design منتخب   CeramichePiemme تولید   Evoluta چینی 
Index 2021 بوده اند. فرایند صنعتی مورد استفاده در تولید این کاشی به 

 ADI کامال متحول شده است. شاخص Gamma DG لطف  به کار گیری
Design برای ارج نهادن به محصوالت و خدمات نوآورانه و متمرکز بر 

پایداری است. مواردی که دقیقا  با استفاده از مواد غیرآالینده پایه آب در 
محصوالت Gamma DG رعایت شده است.

روزافزون  تمایل  باعث  اولیه  مواد  کمبود  و  زیست محیطی  آگاهی های 
تولیدکنندگان به فرایندهای پایدارتر و ادغام فرایندهای سنتی و سبز به 
قصد ایجاد پایداری در پروژه ها شده است. استفاده از لعاب های پایه آب 
در لعاب های سرامیکی فناوری Gamma DG هم به پایداری فرایندهای 

تولید کمک کرده است.

COLOROBBIA

گروه Colorobbia اینک و پس از یک سال جشن و بزرگداشت یکصدمین 
سالگرد تأسیس شرکت )2021-1921(، در رویداد صنعتی پیش رو، بر 
طیف محصوالت ممتاز FORMA Plus که یکی از قدرتمندترین راهکارهای 

فنی و زیبایی شناسی موجود در بازار است، متمرکز خواهد بود.
ماهیت استثنایی FORMA Plus در نتیجه برآوردن تمامی الزامات کلیدی 
طراحی گرافیکی، فرایندهای تولیدی و پایداری محیط زیست به دست آمده 
است. FORMA Plus شامل طیف وسیعی از مواد و راهکارها برای ایجاد 
نقوش برجسته و احجام روی هر نوع و اندازه ای از بدنه سرامیکی در شرایط 

مختلف تولید و با الزامات متفاوت زیبایی شناختی است.
این مجموعه که برای بهره برداری کامل از توانایی های بالقوه فناوری های 

 ExtraGlazes است:  خانواده  سه  شامل  شده   طراحی  بازار  در  موجود 
 )لعاب هـای دیجیتـال پایـه آب(، GraffitiInks )جوهـرهای ضـد آب( و

Neogrits Collection )گریت ها و میکروگریت ها(.

این شرکت چند ملیتی ایتالیایی در این سری از محصوالت ممتاز خود 
محصوالتی را ارائه کرده که بسیار شبیه به سنگ طبیعی، مرمر و چوب 
هستند، پرداخت های بسیار متنوعی دارند و همچنان عملکرد منحصر به فرد 
سرامیک را هم حفظ کرده اند. افکت  مواد مختلف، بافت ها، نقوش برجسته و 

ریز نقوش برجسته از مهم ترین ویژگی های کف و دیوارهای سرامیکی است.
سری جوهرهای کم انتشار EKO Inks یکی از جدیدترین نوآوری های گروه 
 Forma Plus است که برای داشتن تناسب بی عیب و نقص با Colorobbia
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توسط  که   )Ink Refill Technology(جوهر دوباره  پر کردن  فناوری 
Vibrotech عرضه شده است، مشکالت مربوط به پرکردن مجدد دستی 

جوهر در چاپگرهای دیجیتال را حل کرده و عالوه بر آن دارای مزایای زیست 
محیطی متعدد و امکان بهبود فرایند اعمال تزئینات دیجیتال است. 

در این روش جوهرها به جای عرضه در قوطی های کوچک 5 تا 20 لیتری، 
در بشکه های 1000 لیتری )یا بیشتر( ارائه و به دیسپنسرهای اختصاصی که 
قلب سیستم  فناوری پر کردن جوهر هستند، منتقل می شوند. این جوهرها به 
صورت سری عرضه شده و مجهز به یک صفحه کنترل Industry 4.0 با نشانگر 
سطح هستند. این صفحه کنترلی بر مقدار مصرف نظارت می کند و در صورت 
نیاز به منبع جدید به طور خودکار به سازنده جوهر سفارش می دهد. یک پمپ 
پنوماتیک داخل این مخازن ذخیره سازی قرار دارد )مخازن برای جلوگیری 
از رسوب گذاری به صورت شیب دار نصب شده اند( که برای در گردش ماندن 
مداوم، فیلتر شدن و آماده استفاده باقی ماندن، جوهر را به طور خودکار )در 

فواصل زمانی برنامه ریزی شده توسط کاربر( مخلوط می کند.
امکان ارائه ی فناوری پر کردن مجدد جوهر در دو نسخه دستی و خودکار 
وجود دارد. اپراتور در حالت دستی با استفاده از یک بطری 5 لیتری جوهر را 
از دیسپنسر بیرون کشیده و به روش سنتی چاپگر دیجیتال را پر می کند. در 
نسخه خودکار مخزن ذخیره جوهر برای پر شدن خودکار مستقیما به چاپگر 

متصل می شود.
مدار توزیع جوهر از دیسپنسر به ماشین های دیجیتال، ویژگی اصلی سیستم 
فناوری خودکار پرکردن جوهر به حساب می آید. این سیستم که شامل 
شلنگ هایی برای اتصال مخازن ذخیره به ماشین های دیجیتال و شیر فلکه 
مرتبط است به گونه ای طراحی شده که از گردش مداوم جوهرها در داخل 
سیستم اطمینان حاصل شود. در صورتی که واقعا بتوان از ایجاد مناطق 
راکد در مسیر حرکت جوهر جلوگیری کرد، مشکالت ناشی از ته نشین 
شدن برطرف می شوند. چرخش برنامه ریزی شده جوهر به طور متوسط دو 
بار در روز انجام می شود و این موضوع خصوصا زمانی که تولید برای مدت 

طوالنی متوقف شده باشد بسیار مفید است. با رسیدن سطح جوهر در مخازن 
جوهرافشان به کمتر از مقادیر از پیش تعیین شده، نشانگرهای سطح، 
سیگنالی را به سیستم ارسال می کنند تا باز شدن خودکار شیر توزیع و ارائه 
مقدار از پیش تعیین شده جوهری که از قبل فیلتر شده است را کنترل کند. 
با استفاده از این فناوری بار کاری اپراتور کم می شود، امکان بروز خطاهای 
احتمالی در بارگذاری رنگ مخازن از بین می رود و در عین حال از ورود 

ناخالصی به چاپگر جلوگیری می شود.
فناوری سیستم خودکار پرکردن جوهر دارای یک پنل کنترل مرکزی است 
که به وسیله ی یک صفحه ی نمایش لمسی که به سیستم مدیریت کارخانه 
متصل است تکمیل می شود. سیستم مدیریت، عملکرد سیستم را کنترل 
کرده، اطالعات مربوط به مقدار و مصرف جوهر هر دستگاه مجزا را بالدرنگ و 
به صورت خودکار فراهم آورده و به طور خودکار برای سفارش جوهر با تولید 
کننده تماس می گیرد. دسترسی به داده ها از طریق یک برنامه اختصاصی 
در تلفن همراه هم امکان پذیر است. همچنین امکان اتصال کارخانه به انواع 
پرینترهای دیجیتال وجود دارد و می توان از انواع مواد دیجیتال مایع )مانند 
جوهرهای محلول یا پایه آب، افکت ها، لعاب ها و چسب های دیجیتال( 

استفاده کرد.

طراحی شده اند. این گروه صنعتی در ادامه اقدامات زیست محیطی  خود بر 
آن است تا سری دیگری از جوهرهای دیجیتال دوست دار محیط زیست را 
برای پاسخ به تقاضای فزاینده در برخی بازارها ارائه کند. با افزایش سرعت 
خطوط تولید و به موازات توسعه هدهای دیجیتال، توسعه سری جوهرهای 
 Drop on(و DOD جهت بهینه سازی تخلیه هد چاپ SPS+Plus افکت

Demand( در حال نهایی شدن است.

در بازار کفپوش های کف تکنیکال هم این مجموعه سری جدیدی از میکرو 
گریت های Micro- Tech را ارائه کرده و مشخصه مقاومت در برابر لغزش 

11%-9% را با بافت جذاب و سهولت تمیزکاری سطحی در هم آمیخته است.
 Colorobbia در نهایت در بخش پروژه های دکوراسیون کف و دیوار، گروه
مجموعه هنری گریت های رنگی براق و مات )با توجه به فینیشینگ مات 

یا براق مورد نظر( برای روش های اعمال خشک را با افزودن سری جدید 
چسب های دیجیتال تکمیل کرده است. این چسب ها برای بهینه سازی زمان 

خشک شدن و تثبیت مواد جامد طراحی شده اند.
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ESMALGLASS-ITACA

کلید موفقیت Esmalglass-Itaca در نوآوری و توانایی این مجموعه برای 
ارائه راه حل های پیشرفته  برای مرتفع کردن نیازهای خاص بازار نهفته است. 
این گروه بر آن است تا به عنوان شریک فناوری در کنار مشتریان خود باقی 
بماند و در عین محافظت از محیط زیست، برتری و ارزش افزوده را نیز به 
فرایندهای تولید خود اضافه کند. عرضه DigitalGlass یکی از مثال های 
است که تعهد این مجموعه به پایداری را نشان می دهد. این خانواده جدید 
از لعاب های دیجیتال پایه آب، مقدار مصرف آب را در مقایسه با لعاب های 
سنتی تا ده برابر کاهش می  دهد و مزایای صنعتی و زیست محیطی فراوان 
تأثیرات مخرب زیست محیطی کم تر  انتشار و  دیگری هم دارد. میزان 
نخستین مزیت این دسته از لعاب ها به شمار می آید. استفاده از این لعاب ها 
نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود بلکه مواد اضافی، ضایعات 
و بوی بد را هم حذف می کند. کاهش عملیات لجستیکی و عملیاتی مزیت 
دوم استفاده از این لعاب ها است. در این لعاب ها تنها مقداری از مواد که مورد 
نیاز است مصرف می شود و مقدار تولید ضایعات به صفر می رسد. در نتیجه 
در ذخیره سازی و هزینه ی پرسنل هم صرفه جویی می شود. همگام سازی 
اعمال لعاب های دیجیتال پایه آب با سایر برنامه های دیجیتال طبیعی ترین 
پرداخت ها را ایجاد می کند و ارتقای کیفیت و زیبایی شناسی از مزیت های 
مهم دیگر این لعاب به حساب می آید. عالوه بر این استفاده از این لعاب ها 
زمان مورد نیاز برای عرضه قطعات به بازار را کاهش می دهد، زیرا دیجیتالی 
بودن فرایند امکان تولید سریع تر محصوالت در پاسخ به تقاضای بازار را فراهم 

می آورد. این امر یکی دیگر از مزایای استفاده از این خانواده از لعاب ها است.
Shapeink یکی از محصوالت جدیدی است که در سال 2021 توسط 

استفاد  به  نیاز  بدون  اعمالی که  Esmalglass Itaca عرضه شد. روش 

از پرس، رولر یا تسمه نقوش برجسته کامال دیجیتال هماهنگ با طرح را 
ایجاد می کند. ShapeInk باعث صرفه جویی در مصرف مواد شده و زمان 
الزم در تغییر نقش برجسته و تولید محصول را کاهش می دهد. تمامی 
نقوش برجسته از جمله نقوش سنگ و چوب به صورت کامال دیجیتال ایجاد 
می شوند و نتیجه حاصل در هر سری تولید با سری دیگر متفاوت است. 
عالوه بر امکان همگام سازی نقوش برجسته با طرح، Shape Ink می تواند 

طرح هایی که اختصاصا برای هر مشتری یا توزیع کننده طراحی شده اند را 
ایجاد کند و همچنین قادر به تعیین عمق نقوش برجسته بر مبنای مقدار 
جوهر رسوب داده شده است. محصول نهایی در این حالت ظاهری بسیار 

طبیعی خواهد داشت.
 Shapeglass به خانواده لعاب های جدید و با کارایی باال که ShapeInk

نامیده می شوند و عمق و تعریف نهایی فوق العاده ای را ارئه می دهند، ملحق 
شده است. این ترکیب ایده آل کارخانه هایی که به دنبال استفاده موثر از مواد 

هستند است.
در حوزه پوشش های ضد لغزش، این شرکت Diamond glass را تولید 
کرده که ارائه دهنده طیف کاملی از محصوالت بسیار ایمن و در انطباق با 
 Diamond است. سرامیک  بین المللی  استانداردهای  و  مقررات  تمامی 
glass در حالت های طبیعی، ضد لغزش و پوشش نهایی کف و دیوار ارائه 

شده است، این محصول ظاهری بسیار طبیعی داشته و در عین حفظ حس 
ابریشمی فوق العاده، خصوصیات زیبایی شناسی و مقاومت به لغزش را بهبود 
داده است. طیف محصوالت ارائه شده در انطباق کامل با روش های اعمال 
دیجیتال و مکمل این روش ها محسوب می شوند. ویژگی های فنی این 
محصول مانند مقاومت به سایش، لکه و مواد شیمیایی، پرداخت مات بدون 
بازتاب، کارایی روی سطوح بسیار شفاف و ... آن را به یک انتخاب عالی برای 

کسب نتایج طوالنی مدت تبدیل کرده است.

دیجیتــال چــاپ  و  فناوری هــا:  لعاب  زنــی  تازه تریــن 
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 Wilnecote  پروژه  کارخانه Bedeschi

را به دست آورد. این پروژه خط کامل 
تولید بسیار مدرن و به روز که توسط 
شرکت مستقر در Limena ساخته 

شده را به نمایش خواهد گذاشت.
طراحی  آن که  پس  از   Forterra

سایت  کامل  تولید  خط  ساخت  و 
Desford که اکنون در مرحله ی نصب 

پیشرفته است را به Bedeschi سپرد، 
تأمین  برای  را  این مجموعه  مجددا 
کارخانه ی  برای  نیاز  مورد  فناوری 
Wilnecote در Staffordshire که 

محل سرمایه گذاری جدید 27 میلیون 
پوندی )تقریبا برابر با 31.8 میلیون 
بریتانیایی  این تولیدکننده ی  یورو( 

آجر است، بر گزید.

شدن  به  روز  سرمایه گذاری،  این 
تجهیزات سی ساله و رساندن آن ها به 
بهترین استاندارد کارایی و پایداری در 

کالس خود در پی خواهد داشت.
Bedeschi در اینجا هم کارخانه ی 

نسل  آخرین  از  متشکل  که  کاملی 
ماشین آالت آماده سازی، اکستروژن، 
و  جابه جایی  پخت،  خشک کردن، 
بسته بندی خاک رس است را عرضه 
تولید  دامنه ی  کار  این  با  می کند. 
آجرهای بسیار باکیفیت این مجموعه 
 Blue تولید  و  کرده  پیدا  گسترش 
Brick با حفظ رویکرد پایدار مطابق با 

معیارهای Industry 4.0 افزایش پیدا 
می کند.

 Bedeschi بلنـدمدت  چشم انـداز 
پایـداری محیط زیست  بـر  مبتنی 
است.  فرایندها  دیجیتال سازی  و 
رویکردی که خود را در مجموعه ی 
راهکارهای فنی کارآمد و نوآورانه ی این 

مجموعه برای برآوردن استانداردهای 
همچنیـن  و  سخت  گیـرانه  کیفـی 
کارآمـدی باال در کنار مصـرف کم 

انرژی، نشان داده است.
دروازه ی  ســرمایه گـذاری  ایـن  بـا 
فرصت های جدید در بازار ساخت و 
 ساز مانند پروژه های بزرگ مدارس 
 Forterra و بیمارستان هـا بـه روی

گشوده خواهد شد.
ایـن قـرارداد جدیـد باعث تقـویت 

 موقعیـت پیشـ روی Bedeschi در
موقعیتی  می شـود.  بریتانیـا  بـازار 
که پیشتر و در پایان سال 2020 با 
ایجاد یک شرکت فرعی برای ارائه ی 
پشتیبانی های فنی و تجاری پیش و 

پس از فروش مستحکم شده بود.

 Bedeschi بار دیگر Forterra

را برای سـایت Wilnecote خود 
برگزید

این شرکت بلژیکی با استفاده از مواد 
در  کمتر  جوهـر  و  بیشتر  بازیافتی 
بسته  بندی  های خود، در حال حرکت 
به سوی پایداری زیست محیطی و 

بازیافت پذیری بیشتر آن  ها است.
بزرگ تـرین  کـه   Vandersanden

اروپـایی  خانـوادگی  کار  و  کسـب 
تولیدکننده ی آجر محسوب می  شود 
در   2023 سال  در  تا  است  آن  بر 
مقایسه با سال 2019 تاثیرات زیست 
محیطی نامطلوب خود را 15% کاهش 
کربن  کامال   2050 سال  تا  و  داده 
این  به  رسیدن  برای  شود.  خنثی 
هدف این شرکت بلژیکی قصد دارد 
تا با استفاده از مواد بازیافتی و جوهر 
کمتر بسته  بندی محصوالت خود را به 

سمت بازگشت پذیر بودن سوق دهد.

 2022 سـال  در   Vandersanden

پالستیکی  بسته  بنـدی  های  از  تنها 
استفاده خواهد  در محصوالت خود 
کرد که از حداقل 30% مواد بازیافتی 
تشکیل شده باشند و تا پایان سال 
بخش بزرگی از مواد مورد استفاده در 
بسته  بندی  های آن حاوی حداقل %50 
مواد بازیافتی هستند. عالوه بر این، 
از این پس در یک فرایند دوست دار 
محیط زیست حداکثر 10% از سطح 
پوشش  های بسته بندی این مجموعه 
حاوی مطالب چاپی خواهد بود. این 
کار مزیت  های محیط زیستی زیادی 
به  می توان  آن  جمله ی  از  که  دارد 
مصرف تا 80% جوهر کمتر و نرخ باالتر 

بازیافت اشاره کرد.
بنا به گفته  های Raf Jansen »مدیر 
روکش ها  از  استفاده  اجرایی،  ارشد 
و پوشش  هایی با 30% مواد بازیافتی 
باعث کاهش انتشار ساالنه 400.000 
کیلوگرم دی اکسید کربـن می  شود 

که معادل با کاشت 17.000 درخت 
»این  می کند:  اضافه  وی  است.« 
مجموعه به عنوان یک کسب و کار 
خانوادگی به نسل  ها می  اندیشد، نه 

کارها.«
این شـرکت بـرای تضمین کیفیت 
بسته  بندی پایدار جدید، آزمایش های

روی  را  متعــــددی  اســـتحکام 
بسته بنـدی   های جدیـد خـود انجـام 
داده که همگی نتایج رضایت بخشی 
داشتند و عالوه بر این در حال پیش برد 

بیشتر مواد  برای کاهش  روش هایی 
مورد استفاده در بسته بندی های خود 
است. تغییر بسته بندی تنها یکی از 
 Vandersanden زمینه هایی است که
برای هدف دستیابی به کربن خنثی تا 
سال 2050 در حال کار کردن روی آن 
است. از دیگر اقدامات این مجموعه در 
این راستا می  توان به تهیه ی کوره ی 
باال  انرژی  بازده  با  آجرپزی  جدید 
با  کار  برای  و تالش   Tolkamer در

پالت  های برگشتی هم اشاره کرد.

Vandersanden: روش

 بسـته بندی پایـدار را در پیش 
می گیـرد

world newsworld news



گزيدهدنيایآجــر1401/52 64

اتوماتیک  طراحی خط جدید تمام 
تولید خشت سنتی نرم، سنگ فرش، 
کاشی های سقفی، نوارهای سرامیکی 
با  هماهنگی  در  خاص،  قطعات  و 
انجام  گونه ای  به  ناب  تولید  اصول 
شده تا در مصرف انرژی و مواد اولیه 
نیاز  مورد  زمان  کند،  صرفه جویی 
حداقل  به  را  تغییرات  اعمال  برای 
برساند و به استانداردهای باالیی در 

تولید دست پیدا کند.
در دوسال گذشته خط تولید منحصر 
نخستین  ®Easymud که  فرد  به 
بار در دهه ی 1990 عرضه شده  بود 
به وسیله ی تیم تحقیق  و  توسعه ی 
 Capaccioli توسکانیایی  شرکت 
در  پیشرو  تأمین کننده ی  یک  که 
عرضه ی کارخانجات کامل به صنایع 
قرار  طراحی  باز  مورد  است،  آجر 

گرفت.
اتوماتیک  طراحی خط جدید تمام 
تولید خشت سنتی نرم، سنگ فرش ، 
کاشی های سقفی، نوارهای سرامیکی 
با  هماهنگی  در  خاص،  قطعات  و 

انجام  گونه ای  به  ناب  تولید  اصول 
شده تا در مصرف انرژی و مواد اولیه 
نیاز  مورد  زمان  کند،  صرفه جویی 
حداقل  به  را  تغییرات  اعمال  برای 
برساند و به استانداردهای باالیی در 

تولید دست پیدا کند.
اعمال فناوری رباتیک در سیستم، 
نتایج انقالبی  ای به دنبال داشته است. 
استفاده از این تجهیزات امکان تولید 
نوارها و آیتم های دکوراتیو کوچک 
با  مشابه  زبـری  درجـه ی  با  دیگر 
آجر را هم امکان پذیر کرده است. در 
حال حاضر نوارهای آجری محبوبیت 
تولید  برای  دارند.  بازار  در  زیادی 
این نوارها معموال تنها از دو سطح 
بیرونی آجرهای پخته شده استفاده 
استفاده  برای  این سطوح  می شود. 
بریده می شوند و قسمت مرکزی آجر 
دور ریخته می شود. پیداست که این 
و  بوده  ناکارآمد  بسیار  تولید  روش 
باعث هدر رفتن مقدار قابل توجهی 
از مواد اولیه می شود. فناوری تولید 
با   Easymud® آجـری  نوارهـای 
حل این مشکل به صرفه جویی قابل 
منتهی  انرژی  مصرف  در  توجهی 

خواهد شد.
نهایی  پوشش  ابعاد  و  شکل  دقت 
چسب  و  مالت  روی  شده  نصب 

نوارهایی که با استفاده از این فناوری 
دهم  حد  در  و  باال  شده اند،  تولید 

میلی متر است.
این  مهم  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
فناوری امکان تولید قطعات مناسب 
برای گوشه ها است. به طور سنتی 
برای  که  گوشه  مخصوص  قطعات 
استفاده در کناره ی دیوارها طراحی 
می شوند با بریدن آجرهای پخته ی 
کامل و در نتیجه ایجاد ضایعات زیاد 
تولید می شوند. فرایند رباتیک به کار 
 Easymud® گرفته شده در فناوری
با  دقیق  بسیار  سطح  یک  ایجاد 
حداقل مقدار برش را تضمین می کند 
و اندک مواد بریده شده هم مجددا به 
چرخه ی تولید باز گردانده می شوند تا 
در نهایت هیچ ضایعاتی در این فرایند 

تولید نشود.
اتوماسیون  باالی  سطح  از  استفاده 
باعث پیشرفت قابل توجه در حوزه 
به کار گیری  است.  شده  ناب  تولید 
قطعات متحرک و ماشین آالت خاص

رسانده  ممکن  مقدار  کمترین  به 
شده و این موضوع از حیث قابلیت 
و  تولید  زمان  مدیریت  اطمینان، 
تعمیر و نگه داری مزایای زیادی در 

بر داشته  است.
اعمال شده در  تغییرات  در آخرین 

سیستم، تمام جنبه های عملکردی 
قالب ها  مدیریت  جمله  از  مجموعه 
در طراحی دستگاه با یکدیگر ادغام 
شده اند. این موضوع باعث کمتر شدن 
زمان مورد نیاز برای تغییر اندازه شده 
است. فناوری ®Easymud الزامات 
مربوط به تعمیر و نگهداری را کم و 
با سایر  ساده می کند و در مقایسه 
فناوری های تولید خشت سنتی نرم 
که در حال حاضر در بازار وجود دارند 
به کاهش قابل توجه مصرف مواد خام 

و انرژی منتهی می شود.
راه  کارهای مهندسی ارائه شده توسط 
آن  تأسیس  زمان  از   Capaccioli

در سال 1950، به دلیل سطح باالی 
بر نوآوری،  سفارشی سازی و تمرکز 
بوده اند.  مشهود  و  برجسته  بسیار 
الویت های  بر  عالوه  شرکت  این 
استراتژیک و تجاری خود به مشارکت 
طریق  از  پایدار  آینده ای  ایجاد  در 
توسعه ی فناوری های سبز هم متعهد 

است.

تولیـد آجـر خشـتی سـنتی
)soft mud brick(: راهـکار 
 Capaccioli عرضه شده توسط 

Easymud® به نام

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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برنامـه ی ســرمایه گـذاری جدیــد 
قرار  Bongioanni Macchine که 

است تا سال 2024 اجرا شود مبتنی 
بر توسعه ی سیستم های مدیریت و 
با  اصلی  ماشین آالت  مراکز  تقویت 

استانداردهای Industry 4.0 است.
این برنامـه ی سـرمایه گذاری مهـم 
که تا سال 2024 ادامه خواهد یافت 
شتاب تازه ای در حوزه های توسعه و 
 Bongioanni نوآوری در کسب و کار

Macchine ایجاد خواهد کرد.

این شرکت متخصص در طراحی و 
تولید ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 
تولیـد آجــر و کاشـی های سـقفی، 
نوسـازی صنعتی داخلـی  پـروژه ی 
بزرگ کارخانه ی Fossano خود را با 
هدف توسعه ی سیستم های مدیریتی 
و بازسازی واحدهای اصلی ماشینی با 
چشم انداز Industry 4.0 شروع کرده 

است.

سرمایه گذاری،  این  از  اصلی  هدف 
دسـتیابی بــه باالتــرین درجــه ی 
اتوماسیون به  هم  پیوسته و در نتیجه 
کسب استقالل کامل در مدیریت های 
آتی تولید بدون توسل به برون  سپاری 
به  نیاز آشکاری که  بر  است. عالوه 
احسـاس می شـود،  تغییری  چنین 
مانند  آن  مزایای  سایر  از  نمی  توان 
در  تولیـد  مراحـل  تمـامی  ارتقای 
نتیجه ی کنترل کیفیت دقیق داخل 

مجموعه، چشم پوشید.
وقتـی نقـش هـای سـنتی )ماننــد 
مکانیک هـای کارگاه و سـایت( بــا 
مهارت های  به  که  مشاغل حرفه ای 
بسیار تخصصی نیاز دارند جایگزین 
استخدام  در  مشـکالتی  می شونـد، 
افراد واجد شرایط ایجاد می شود که 
الزم است در این فرایند در  نظر گرفته 

شوند.
 Industry 4.0 به  کارگیری فناوری های

با کاهش زمان مورد نیاز برای تولید 
و برنامه ریـزی دقیق تـر، ساده تـر و 
کارآمدتر به افزایش کیفیت و انجام 

سریع تر سفارش منتهی می شود.
اجرای این پروژه تاکیدی بر روح پویا 
و نوآورانه ای است که برای بیش از 
یکصد سال Bongioanni را تعریف 
کرده و پایه های موفقیت فعلی این 
مجموعه در صنایع ماشین آالت خاک 

و رس را بنیان نهاده است.

  Bongioanni سرمایه گذاری
industry 4.0 در Macchine

پانل های آجر پیش ساخته در اشکال 
متفاوت، اندازه ها و رنگ های مختلف 
به  نمای منحصر  و  موجود هستند 
فرد و زیبایی خاصی را با شمایل یک 

نمای آجری سنتی ارائه می کنند.
 FornaceSant’Anselmo از تجربه

چندیـن سـاله ی خـود در سـاخت 
کـرده  استفاده   Isovista آجـرهای 
و طیف وسیعی از پانل های آجری 
جدید را ارائه داده است که با حفظ 
کیفیت زیبایی شناختی آجرهای نما، 

قابلیت عایق کاری باالیی در فضاهای 
داخلی و خارجی دارند.

طـراحی نــوآورانه ی زیرکـوب های 
سطحی، پیوستگی کامل عایق کاری 
حتی در محل اتصاالت را تضمین و 
اتصـاالت حـرارتی را به طور کامل 

حذف می کنند. 
نصـب ورقـه های آجـری بـه لطف 
طراحی اتصاالت انگشتی و واشرهای 
لنگری تعبیه شده، بسیار آسان است 
ثابت  با  ساده  مرحله ی  چند  در  و 
کردن آن ها در محل و پر کردن درزها 

با مالت انجام می شود.
وزن کم این ورقـه ها باعث تسهیل 

عملیات نصب، کوتـاه شدن زمـان 
مونتاژ و کم شدن قابل توجه هزینه ها 
و صرفه جویی در مصرف انرژی شده 
است. این ورقه های آجری در اشکال، 

اندازه هـا و رنگ های مختلفی ارائـه 
شده اند و تزئینات برجسته و جلوه ی 
زیبایی شناختی منحصر به فردی را 

به آجرهای سنتی افزوده اند.

Isovista: یک سیستم معماری

پیش سـاخته
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راه  اندازی این خط تولید جدید که 
از  حوزه  این  در  بار  نخستین  برای 
هیچ انرژی فسیلی استفاده نمی  کند، 
 ESG نقطه  عطف دیگری در استراتژی
Wienerberger برای دستیابی به 

کربن خنثی تا سال 2030 است.
بر  تمرکز  با   Wienerberger

تنوع  و  دورانی  اقتصاد  کربن زدایی، 
زیستی، قصد دارد تا آینده  ای پایدار 
و خوشایند را برای نسل  های آینده 
ایجاد کند و از قرارداد زیست  محیطی 
سبز اروپا حمایت کند. این شرکت 
در سال 2021 انتشار گاز دی اکسید 
کربن خود را در مقایسه با سال قبل 
8% کاهش داد. این کاهش با نصب 
خط تولید انقالبی تولید کاشی آجرنما 
در  کربن  دی اکسید  تولید  بدون 
Kortemark بلژیک، تا 15% کاهش 

خواهد یافت.
راه اندازی این خط تولید جدید که 
حوزه  این  در  تولید  خط  نخستین 
است که از هیچ انرژی فسیلی استفاده 
در  دیگری  نقطه  عطف  نمی کند، 
 ESG Wienerberger استراتژی 
برای دستیابی به کربن خنثی تا سال 

2030 است.

و  جدید  فناوری های  به کارگیری 
 Capaccioli بسیار پیشرفته )شرکت
که در توسکانی مستقر است یکی از 
است(  فناوری  این  تامین کنندگان 
امکان کاهش مصرف مواد اولیه، ایجاد 
مسافت  کاهش  بسته،  چرخه های 
حمل  و نقل در صنایع ساختمانی و در 
عین حال کاهش انتشار CO2 را برای 

Wienerberger فراهم می آورد.

قالب گیری  نوآورانه ی  فناوری  این 
با روش های قبلی که در آن ها کاشی 
آجر نما با برش آجر و در نتیجه ایجاد 
ضایعات تولید می شد متفاوت است. 
در این سیستم که تمایلی به ایجاد 
تغییرات ابعادی ندارد، کاشی های آجر 
نمای گلی نرم )نوعی آجر سنتی که 
مشابه آجرهای دست ساز قدیم است( 
با دقت ابعادی و پایداری باال تولید و 
در خشک کن ها و کوره هایی که کامال 
با انرژی الکتریکی کار می کنند پخت 
و خشک می شوند. 25% از انرژی مورد 
نیاز مجموعه توسط یک تأسیسات 
فتوولتائیک واقع در محل با %100 
الکتریسیتـه ی تجدیدپذیــر تأمیـن 
می شود و به این طریق مصرف انرژی 

فسیلی به صفر می رسد.
کاشی های آجرنما برای استفاده در 
پروژه های  یا  جدید  ساختمان های 
بازسازی ایده آل هستند اما سهولت 
استفاده از آن ها )بی نیازی به سنگ زنی 

و کالیبراســیون( بــاعث می شــود 
تـا خصوصـا بـرای ســاختمان های 
پیش ساخته مناسب باشند، حوزه ای 
 Wienerberger اعتقاد  به  بنا  که 
به دلیل کمبود نیروی کار در بخش 
خواهد  پیوسته ای  رشد  ساختمان 

 داشت.
خالقانه،  فرایندهای  از  دیگر  یکی 
اسـت.  مربـوط  تزئینات  بخش  به 
از این کل بدنه ی کاشی های  پیش 
در  اما  می شد،  رنگ آمیزی  آجرنما 
از  استفاده  با  کار  این  حاضر  حال 
چاپگرهای دیجیتالی انجام می شود 
که قطرات بسیار کوچک رنگ را قبل 
از پخت، مستقیما روی سطح آجر 
جدید  فرایند  این  می کنند.  اعمال 
و  بیشتر  سرعت  و  انعطاف  پذیـری 
زمان های تعویض کوتاه تری را فراهم 
می آورد. همچنین با ارائه ی گزینه های 
نامحـدود زیبـایی شناسی و تکمیل 
باعث افزایش قابلیت ایجاد محصوالت 

خالقانه می شود.
آخرین تغییر که اهمیت زیادی هم 
دارد طراحـی مجـدد بسته بندی و 
به حداقل ممکن  کاهش مقدار آن 
است. بسته های آجـر با دو تسمه ی 
ساده که از مواد قابل بازیافت ساخته 
شده اند بسته بندی می شوند، سپس 
روی پالت قرار داده شده و در سلفون 

پیچیده می شوند.

از  تـا  دارد  Wienerberger قصـد 

سـال 2023 از قابلیت بازیافت صد 
درصـدی تمامی محصـوالت جدید 

خود اطمینان حاصل کند.
برای تأکید بر تعهدات زیست محیطی 
 Business for این شرکت به فراخوان
Nature پیوسته  است. این مجموعه 

ائتالفی متشکل از 900 کسب  و کار 
است که برای حفظ محیط زیست 
از دولت ها می خواهد تا با همکاری 
یکدیگر تدابیری برای معکوس کردن 
دهه ی  در  طبیعت  تخریب  روال 

گذشته اتخاذ کنند.
مدیــرعـامل   Heimo Scheuch

Wienerberger می گوید: »بحران 

اقلیمی واقعیت دارد و تنها با اتخاذ 
اهداف پایدار و اقدامات قاطع است 
بزنیـم  رقـم  را  آینـده ای  می توانیم 
باشـد.  داشتـه  زیسـتن  ارزش  کـه 
شرکت های آینده نگر از قبل از اهمیت 
ساخت آینده ای عادالنه برای تجارت 

مطلع اند«.
طرح اقدام تنوع زیستی از سال 2023 
در 215 کارخانه ی تولیدی این گروه 

به تصویب خواهد رسید.

اولین خط تولید آجـر دی اکسید 
 Kortemark کربـن خنثی در

راه انـدازی شـد

ORGANIZED BY WITH THE SUPPORT OF

Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation

IN COLLABORATION WITH

international exhibition of 
technologies and supplies for the 

surfaces industry

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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Africa’s most efficient and eco-friendly 
factory goes into production

کارآمـدترین و سـبزترین کارخـانه آفـریقا 
به مرحله تولیـد می رسـد

Corobrik’s state-of-the-art 800 million rand (around €49.7 million) Kwastina factory in Driefontein, South Africa, entered full-
scale production at the end of March. 
Announced in November 2019 during the South African Investment Conference, the project has resulted in the most techno-
logically advanced factory in Africa with fully automated processes, from raw material preparation through to finished prod-
uct packaging. The new factory is capable of producing more than 100 million bricks a year and has the flexibility to produce 
small quantities of bespoke products for the architectural segment. 

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

کارخانه ی جدید تولیدی کامال خودکار Corobrik با نام Kwastina با ظرفیت 
تولید 100 میلیون آجر در سال آغاز به کار کرده است.

در پایان ماه مارس، این کارخانه ی 800 میلیون راندی )واحد پول آفریقای جنوبی، 
 Driefontein در Corobrik در حدود 49.7 میلیون یورو( و بسیار به روز

آفریقای جنوبی آغاز به کار کرد.
و در جریان کنفرانس سرمایه  گذاری  نوامبر سال 2019  پروژه که در  این 
آفریقای جنوبی اعالم شده بود، به ساخت پیشرفته  ترین کارخانه ی آفریقا که 
تمامی فرایندهای آن از آماده سازی مواد خام گرفته تا بسته بندی محصول 

نهایی به صورت کامال خودکار انجام می  شود، منتهی شد.
این کارخانه قادر به تولید بیش از 100 میلیون آجر در سال است و می  تواند 

محصوالت سفارشی کمی در بخش معماری هم تولید کند.

وجود  همچنین  و  قدیمی  کارخانه    در  مصرفی  گاز   %70 تنها  از  استفاده 
سیستم های جدیدی که برای حذف ضایعات صنعتی طراحی شده  اند، باعث 
شده تا Kwastina که در لغت به معنی »خانه ی آجر« است، از نظر پایداری هم 

در آفریقا منحصر به فرد باشد.
بنا به گفته های مدیر عامل مجموعه، Nick Booth، این کارخانه قادر به تأمین 
حجم باالی مواد مورد نیاز در پروژه های عظیم ساختمانی زیرساختی دولت 

مانند کلینیک ها، بیمارستان ها و مدارس است.
مقرون  بسیار  نهایی  محصول  تولید،  هزینه های  درصدی  پنجاه  کاهش  با 
امکان رقابت در  Booth می گوید: »کاهش هزینه ها  به صرفه تر شده است. 
سرتاسر آفریقای جنوبی و ارسال محصوالت به مناطقی که به طور سنتی بازار 

Driefontein نبوده اند را برای ما فراهم آورده است«.

Kwastina نمای داخل کارخانه آجر
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Corobrik در تالش برای افزایش دامنه ی محصوالت خود است و تا کنون 

نیز برخی محصوالت جدید را معرفی کرده است. در حال حاضر آزمایش های 
مربوط به آجرهای لعاب کاری شده و همچنین استفاده از مواد خام رسی برای 
ایجاد رنگ های منحصر به فرد برای پروژه های سفارشی معماری در حال انجام 

هستند.
قرنطینه ی  از  ناشی  تاخیر  ماه  سه  وجود  با  و  بودجه  با  مطابق  پروژه  این 

Covid-19، در سال 2020 به اتمام رسید. 

Pretoria در Roseme Bricks سرمایه گذاری در
به دنبال سرمایه گذاری 5.6 میلیون دالری Corobrik در سال 2019 و با هدف 
بهبود کیفیت آجرهای نمای صیقلی، این مجموعه فناوری به کار گرفته  شده در 

کارخانه ی تابعه ی خود در Pretoria که Rosema Bricks نامیده می شود را 
نیز ارتقا داد.

این شرکت با ظرفیت تولید ساالنه 34 میلیون آجر، یک دستگاه جدید با پکیج 
رباتیک را روی ماشین های کوره پیاده سازی کرده که قابلیت اعمال پیش شیار 
روی آجرهای گوشه گرد را دارد. آجرها در ادامه با استفاده از یک کاتر فشاری 
برش داده می شوند. این کار کیفیت نهایی محصول را به طور قابل توجهی بهبود 
می دهد. همچنین کوره به منظور تولید 25 % آجر بیشتر در آینده هم ارتقا داده 

شده است.

صنعت ساخت وساز آفریقای جنوبی: چشم انداز پیش رو تا سال 2025
بر اساس گزارشی که تحت عنوان )ساخت و ساز در آفریقای جنوبی-روندها 

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

Corobrik’s Kwastina factory in Driefontein

Kwastina نمای داخل کارخانه آجر
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سال  تا  کلیدی  فرصت های  و 
رشد  شده  است،  منتشر   )2025
9.1 درصدی در سال جاری، باعث 
بهبود افولی که صنعت ساخت و ساز 
آفریقای جنوبی به دلیل همه گیری 
Covid-19 با آن دست در گریبان 

که  این  وجود  با  شد.  خواهد  بود، 
تولید  مقدار  بازگشت  پیش بینی ها 
در  را  از همه گیری  پیش  به سطح 
با  اما  نمی دهند،  نشان  دوره  این 
داشتن رشد ساالنه ی 3.1 درصد در 
بین سال های 2023 و 2025 این 
صنعت به دوران تثبیت خود خواهد 

رسید. 
سرمایه گذاری های بزرگ زیرساختی 
دولت در پـروژه های حمـل  و  نقـل، 
انرژی، مسکونی، مخابراتی و صنعتی 

نیـز از رشـد صنـایع سـاخت و سـاز حمایت خواهـد کـرد. 
در نوامبر سال 2021 خزانه داری ملی اعالم کرد قرار است 2.3 میلیارد رند 
)معادل با حدودا 142.6 میلیون یورو( را در سال مالی بین آپریل 2021 تا 
مارس 2022 برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از موج سوم همه گیری و 
همچنین بازسازی زیرساخت هایی که در جریان ناآرامی های مدنی ژانویه ی 

 Gauteng سال 2021 در استان های
دیده اند،  آسیب   KwaZulu-Natal و 

هزینه کند.
 بر اساس آمار آفریقای جنوبی، ارزش 
ثبت  به  ساختمانی  طرح های  کل 
بزرگ  شهرداری های  توسط  رسیده 
در ده ماهه ی اول سال 2021، 37.5 
درصد در سال افزایش یافته است. این 
افزایش در پی افول 33.5 درصدی در 
سال 2020 رخ داده است. در آخرین 
فـوریه  رونمـایی شـده در  بودجـه ی 
برای  خود  برنامه ی  از  دولت   ،2021
رندی  میلیارد   791.2 سرمایه گذاری 
هزینـه های  در  یـورو(  میلیترد   49(
رونمایی  عمومی  بخش  زیرساختی 

کرد.
سرمایه گذاری در برنامه ی زیرساختی 
10 ساله ی 2.22 تریلیون رندی ) 133 میلیارد یورو( که دولت در سال 2021 
از آن رونمایی کرد، از خروجی مستمر این صنعت در بلند مدت حمایت خواهد 
کرد. طرحی که شامل 276 پروژه در حوزه های مختلف از جمله مسکن است. 
1 تریلیون رند )معادل با 62 میلیارد یورو( از هزینه ی درنظر گرفته شده تنها 
 در چهار سال اول به مصرف خواهد رسید. دولت بر آن است که تا سال 2030،
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26 % از کل برق مورد نیاز خود را از منابع تجدید پذیر مانند مزارع بادی و 
صنایع  مستمر  تولید  موضوع  این  و  کند  تأمین  خورشیدی  نیروگاه های 
ساخت و ساز در بلند مدت را تضمین خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد 
تا مناطق ویژه ی اقتصادی )SEZ( را در سراسر کشور افزایش دهد. در اکتبر 
بر  اعالم کرد  آفریقای جنوبی  رئیس جمهور   Cyril Ramaphosa  ،2021

آن است که منطقه ی Sedibeng را به عنوان یک منطقه ی اقتصادی خاص 
تعیین کند. با این کار 99 فرصت برای سرمایه گذاری ایجاد می شوند که ارزشی 

معادل با 48 میلیارد رند )تقریبا 3 میلیارد یورو( خواهند داشت. 

×        

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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Net zero carbon brick slips

آجـرهای ورقـه ای با کربـن صفـر خـالص

Ibstock, one of the UK’s largest brick manufacturers, announced plans last November to build the country’s first net zero 
carbon brick slip systems factory with an initial investment of £50 million. The Ibstock Futures plant will be located in Nos-
tell, West York-shire with a production capacity of 60 million brick slips per annum aimed mainly at the off-site and modular 
construction markets. Given the trend towards industrialisation of construction processes, the company believes the poten-
tial market for these technol-ogies and systems is substantial and growing faster than the wider building products industry. 

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

در نوامبرگذشته Itback که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
سرمایه گذاری  با  دارد  قصد  کرد  اعالم  است،  بریتانیا  در  آجر 
سیستم های  کارخانه ی  اولین  پوند،  میلیون   50 اولیه ی 
آجرهای ورقه ای کشور با کربن صفر خالص را راه اندازی کند. 
این کارخانه ی Itback که در غرب یورکشایر )Yorkshire( در 
Nostell واقع است، با ظرفیت تولید 60 میلیون آجر در سال، 

عمدتا بازار ساخت و سازهای خارج از سایت و مدوالر را هدف 
قرار خواهد داد. Itback بر این باور است که روند صنعتی شدن 
فرایندهای ساخت و ساز باعث شده تا بازار بالقوه ی خوبی برای 

این فناوری ها و سیستم ها وجود داشته باشد و در نتیجه رشد این حوزه سریع تر 
از رشد محصوالت دیگر ساختمانی است. انتظار می رود که این واحد تجاری 
تولید محصوالت خود را از ابتدای سال 2024 آغاز کند. آغاز به کار این مجموعه 
گامی به جلو در مسیر چشم انداز پایداری Itback 2025 است و در عین تسریع 

رشد شرکت، به منبع درآمد آن هم تنوع خواهد بخشید.
 Nostell این کارخانه ی تمام خودکار در محدوده ی تأسیسات
که به همین گروه تعلق دارد و تا زمان تعطیلی در سال 2020 به 
تولید آجر اختصاص داشته ساخته خواهد شد. با قرار داشتن در 
این محل، این کارخانه در قلب بازارهای اصلی موردانتظار قرار 

خواهد داشت. 
با طیف  متناسب  را که  Itback Future محصوالت جدیدی 

گسترده ای از کاربردهای مسکونی، تجاری و کاربردهای مختلط 
هستند عرضه خواهد کرد.

روش های  سایر  برای  کارآمدی  و  ایمن  بادوام،  جایگزین  ورقه ای  آجرهای 
پوشش هستند. بریتانیا هم بازار فوق العاده ای برای این محصوالت است که با 

حجم ساالنه ی 120 میلیون ورقه، به سرعت در حال رشد است.
 Ibstock Ibstock می گوید: »راه اندازی  Joe Hudson مدیرعامل شرکت 

Joe Hudson, CEO Ibstock 
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Futures یک توسعه استراتژیک با اهمیت برای گروه ما محسوب می شود. 

واحد تجاری جدید ما مستقیما به بعضی بازارهای هیجان انگیز درحال رشد 
می پردازد و محصوالت آن که مکمل پیشنهادات فعلی ما در روش های مرسوم 

ساخت وساز هستند چراغ راه مسیر تعالی و پایداری تولیدات خواهد بود«.
استفاده از جدیدترین فناوری های تولید باعث شده تا طیف محصوالت جدید 
کربن خنثی باشند و این امر مایه ی افتخار این مجموعه است که استراتژی 

جدید ESG خود تا سال 2030 را به تازگی منتشر کرده است.

فصل جدید تجارت مسئوالنه
استراتژی ESG Ibstock تا سال 2030، سیر تکاملی نقشه ی راه پنج ساله ی 
پایداری این شرکت که در سال 2019 ایجاد شده بود را نشان می دهد و 
تعریف کننده دوران جدیدی از کسب  و کار و تولید مسئوالنه است. اهداف 
این مجموعه ذیل سه موضوع زیر سازمان دهی شده اند: پرداختن به تغییرات 

اقلیمی، بهبود زندگی و تولید موادی برای زندگی. 
Itbstock بر آن است تا سال 2030 میزان انتشار کربن را تا 40 % کاهش داده 

)هدف مجموعه رسیدن به صفر خالص تا سال 2040 است(، مشارکت مدیران 
ارشد زن را به 40 % رسانده و 20 % از گردش مالی خود را از طریق محصوالت 
جدید و راهکارهای پایدارسازی کسب کند. از دیگر اهداف بلندپروازانه ای که 
این مجموعه در دستور کار دارد می توان به کاهش 25 درصدی مصرف آب به 
ازای هر تن تولید، کاهش مصرف مواد خام خصوصا پالستیک و اجرای سیاست 

بدون زباله اشاره کرد.

 این مجموعه با تأکید بر رویکرد اول مردم )People First(، به ایجاد انگیزه 
برای مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در موضوع پایداری ادامه خواهد داد و بر 

نقش افراد و اقدامات ایشان در ایجاد یک تصویر بزرگتر متمرکز خواهد بود.
Joe Hudson می گوید: »استراتژی جدید برنامه های بلندپروازانه ی آینده ی ما 

را تعیین می کند و ما همچنین به پیشرفتی که تاکنون در مسیر خود داشته ایم نیز 
افتخار می کنیم. دهه ی گذشته به بهبود تدریجی و ایجاد تغییرات گذشت، این 
اهداف باید در آینده بیشتر و سریع تر پیش برده شوند. ما از دستیابی به اهداف 
خود اطمینان داریم و این کار را با روبرو شدن با چالش ها و موقعیت های پیش رو 
و با همراهی همکاران، تأمین کنندگان، شرکا و مشتریان خود به انجام خواهیم 

رساند«.

Atlas سرمایه گذاری 60 میلیون یورویی در سایت
در آوریل Ibstock ،2021 اعالم کرد که با 60 میلیون پوند سرمایه گذاری در 
سایت Atlas در غرب Midlands، میزان انتشار کربن این کارخانه را تا 50 % 
نسبت به وضعیت فعلی کاهش خواهد داد. ظرفیت تولید ساالنه ی این کارخانه 
که بنا به اظهارات Ibstock اولین کارخانه ی تولید آجر کربن صفر خالص در 
جهان است، 100 میلیون آجر در سال خواهد بود. این سرمایه گذاری عالوه بر 
اهمیتی که در زمینه ی کاهش میزان آالیندگی کربن دارد، نقش مهمی در اقتصاد 
محلی و ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت. بنا به محاسبات این گروه رسیدن به 
هدف کربن صفر خالص از طریق بهبود قابل توجه بهره وری حرارتی، تولید برق از 

منابع تجدیدپذیر در محل و تهیه انرژی تجدیدپذیر قابل حصول است.

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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نتایج سال 2021 به سطح نتایج سال 2019 باز می گردد
 Ibstock افزایش تقاضا در بازارهای خاک رس سنگین و بتن به افزایش فروش
در سال 2021 منتهی شد. این نتایج شامل 65 میلیون پوند سود قانونی قبل 
از مالیات و فروش 409 میلیون پوندی است که نشان دهنده ی بهبود نسبت به 
سال 2020 )316 میلیون پوند( و سال 2019 ) 409 میلیون پوند( است. مقدار 
EBITDA به بیش از مقدار مورد انتظار رسید و با افزایش 25.2 درصدی درآمد 

از 52 میلیون پوند در سال 2020 به 103 میلیون پوند رسید. این امر به دلیل 
عملکرد قوی بخش رس بود که با درآمد 280 میلیون یورو و 31 % رشد نسبت 
به سال 2020 با حدود 92 % بازیابی به مقدار 300 میلیون یورویی سال 2029 
بسیار نزدیک شد. سود این بخش هم به 67 میلیون پوند رسید )مقایسه شود با 

زیان 12 میلیون پوندی سال 2020(.
به طور کلی در سال 2021 حدود 2.4 میلیارد آجر در بریتانیا مصرف شد 
)در مقایسه با 2.45 میلیارد در سال 2019( که 19 % این مقدار واراداتی بود. 
چشم انداز ساخت و ساز در بخش مسکونی خصوصی هم خوب بود و پس از 
افزایش 30 درصدی در سال 2021، اکنون در انتظار رشد 5 درصدی در سال 

2022 و رشد 3 درصدی در سال 2023 است.
بخش بتن هم با درآمد 128 میلیون پوندی )افزایش 25 درصدی نسبت به سال 

2020 و 18 درصدی نسبت یه سال 2019( عملکردخوبی از خود نشان داد.
نیمه دوم سال به طور کلی با افزایش شدید هزینه ها بر اثر افزایش قیمت انرژی، 
مواد اولیه و حمل و نقل همراه بود. این موضوع شرکت را وادار کرد با افزایش 

قیمت فروش محصوالت در سه ماهه ی سوم سال وضعیت خود را بهبود دهد.
Hudson اظهار داشت: علیرغم وجود چالش های ناشی از تورم و مشکالت 

زنجیره ی تأمین، نتایج به دست آمده فراتر از حد انتظار هیئت مدیره بوده اند. 
هم اکنون در موقعیت خوبی برای رشد بیشتر در آینده قرار داریم. با وجود 
عدم قطعیت های فرا اقتصادی که در نتیجه ی درگیری های غم انگیز در اوکراین 
ایجاد شده، آغاز سال با پس زمینه ی تقاضای باالی بازار، بسیار خوب شروع 
شد. این شتاب مثبت در کنار افزایش ظرفیت تولید آجر در طول سال 2022 
بستر قدرتمندی برای نیل به پیشرفت های مالی و استراتژیک بیشتر برای ما 
فراهم می آورد. انتظار می رود تا سال 2026 به درآمد 600 میلیون پوندی دست 
پیدا کنیم و سرمایه گذاری های بیشتری برای رشد بیشتر انجام دهیم.               ×
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Fighting high energy prices through 
automation

افزایش 400 درصدی قیمت انرژی در سرتاسر اروپا باعث ایجاد مشکالت 
که  گروهی  سقفی،خصوصا  کاشی  و  آجر  تولیدکنندگان  برای  زیادی 
رو  باعث  موضوع  این  شده است.  دارند  قدیمی تری  تولید  تجهیزات 
آوردن تولیدکنندگان به اتوماسیون فرایندهای تولیدی خود شده است. 
اتوماسیون تعداد افراد شاغل در خط را کاهش می دهد، قابلیت اطمینان 
کاسته  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  از  می بخشد،  بهبود  را  تجهیزات 
افزایش می دهد. در  و بهره وری و دامنه و کیفیت تولید محصوالت را 
نتیجه ی این اقدامات بخشی از افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت 

گاز و انرژی جبران خواهد شد.
شرکت Cosmec که در Verona مستقر است، اخیرا در پروژه های ارتقای 
تعدادی از مشتریان عمدتا اروپایی خود مانند بلژیک و استونی مشارکت 
داشته است. این پروژه ها شامل اصالح و بهبود تجهیزات موجود و همچنین 
تأمین خطوط کامل تمام خودکار برای کلیه مراحل تولید، از برش محصوالت 

خام گرفته تا مرحله ی تخلیه محصول بوده اند.

ارتقای کارخانه ی Cemacon در رومانی
تجربه ی همکاری اخیر Cosmec با شرکت رومانیایی Cemacon با بیش 
از 50 سال سابقه در زمینه ی صنایع خاک رس سنگین و طیف وسیعی از 
فعالیت ها در حوزه ی ساخت و ساز، تخصص باالی این مجموعه در اتوماسیون 
را ثابت کرد. Cemacon، بزرگترین تولیدکننده ی رومانیایی بلوک های سفالی 
و رهبر بازار در ترانسیلوانیا، قصد داشت تا کارخانه ی خود را به منظور بهبود 
کیفیت انواع محصوالت و همچنین عرضه ی محصوالت نوآورانه به بازار، ارتقا 
دهد. Cosmec با نصب یک خط برش شامل یک کاتر الکترونیکی، یک تسمه 
نقاله و دو واحد گیره ی رباتیک، انتظارات مشتری خود را برآورده و همچنین 

سیستم پلتفرم جا به جایی موجود در کارخانه را نیز اصالح کرد.
نسل جدید کاترهای الکترونیک دقت باالیی در برش دارند و به لطف قابلیت 
 جابه جایی دستگاه به وسیله ی موتورهای بدون جاروبک، کمتر مستعد 
سایش سیم هستند. انتخاب آزادانه تر طول برش در این حالت به افزایش 

سرعت عملیات تغییر اندازه منتهی می شود.

اتـوماسیـون به جنـگ قیمت بـاالی 
انـرژی مـی رود

With energy prices soaring by up to 400% across Europe, brick and roof tile producers are experiencing severe difficulties, 
espe-cially those with obsolete labour-intensive manufacturing facilities. This is making it essential for industry companies to 
automate their production processes. As well as reducing the number of people working on the line, automation improves 
equipment relia-bility, reduces maintenance costs and increases productivity and the range and quality of products, thereby 
compensating at least in part for the high gas and energy prices. 

Cosmec (Verona, Italy)

ربات چیدمان محصوالت خام برش دهنده چند سیمه الکترونیکی
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تسمه ی جمع آوری کننده هم در هماهنگی کامل با کاتر است 
و توزیع یکنواخت محصوالت را تضمین می کند. همچنین 
برداشتن  اجازه ی  رباتیک  واحدهای  در  ردیابی  سیستم 

قطعات ضمن حرکت را می دهد.
برای بهبود حمل و نقل محصوالت مرطوب حین بارگیری 

پلتفرم خشک کن، دو گیره ی پنج سر جدید نصب شده اند. این گیره ها به 
جای سیلندرهای پنوماتیک معمولی با موتورهای بدون جاروبک به حرکت 
در می آیند. محصوالت در این حالت با مالیمت بیشتری گرفته می شوند و در 

عین حال سریع و موثر جا به جا می شوند.
پلتفرم سیستم جا به جایی برش موجود برای هماهنگ شدن با خط جدید 
نیاز به اضافه کردن نوار نقاله های زنجیر ه ای و اصالح واحدهای دوگانه ی 
انتقال تسمه داشت. به درخواست مشتری دو پلتفرم بارگیری و واحدهای 

ذخیره ی بافر الزم برای ایجاد امکان افزایش تولید به سیستم اضافه شدند.
در   Cemaon کارخانه ی  در  سفارشی  ماشین آالت  حاضر  حال  در 
Verona در حال ساخته شدن هستند و بایستی طی ماه های آینده مطابق 

با برنامه ریزی تحویل مشتری داده شوند. در سال 2021 کارخانه ای که 
شباهت زیادی به کارخانه ی Cemacon داشت در آجرسازی کاالبریایی 

Latersud در ایتالیا نصب شد.

پروژه های جدید اتوماسیون Wienerberger در بریتانیا و بلژیک
اتمام موفقیت آمیز پروژه های غول اتریشی تولید کننده ی مصالح ساختمانی، 
Wienerberger، قابلیت های Cosmec را بیش از پیش به اثبات رساند. 

انگلستان خود سیستم خودکار  این شرکت برای کارخانه ی مستقر در 
جدیدی را سفارش داد که امکان ادغام با تأسیسات موجود در کارخانه برای 
تولید محصوالت استاندارد این مجموعه، در کنار طیف جدید محصوالت 
آجر نوآورانه ی آن را دارد. Wienerberger مأموریت عرضه ی یک خط 
جدید برای تخلیه ی محصوالت پخت شده از ماشین های کوره و بارگیری 
مستقیم آن ها روی پالت های مخصوص حمل و نقل کارخانجات بلژیک را 

به شرکت Cosmec محول کرد. این سیستم قادر است تا 
برای حذف فضاهای خالی، آجرها را حین تخلیه در هر چهار 
طرف فشرده کند، باعث بهبود پایداری شود و الزامات ایمنی 

سختگیرانه ی مقررات حمل و نقل را برآورده کند. 

نه تنها اتوماسیون ...
Cosmec تنها یک شریک قابل اعتماد در فرآیندهای اتوماسیون نیست، 

بلکه در حوزه ی فرایندهای خشک کردن و پخت محصوالت رسی نیز 
محصوالت خوبی را عرضه کرده است. در حال حاضر این مجموعه در برخی 
از پروژه های تأمین تجهیزات عمده برای بعضی از بزرگترین تولیدکنندگان 

برزیلی مشارکت دارد.
در حال حاضر Cerâmica Lorenzetti پس از مدرن سازی کارخانه ی 
قدیمی خود در Pouso Redondo و)SC( در حال ساخت یک کارخانه ی 
جدید برای تولید 600 تن آجر در روز است. این تأسیسات جدید که انتظار 
می رود تا پایان سال 2022 تکمیل شود دارای یک کوره ی تونلی مدرن به 
طول 154 متر است که در حال حاضر بزرگترین ماشین از این نوع در برزیل 
محسوب می شود. این تأسیسات عالوه بر این کوره دارای یک خشک کن 
سریع، کاتر الکترونیکی و جزایر رباتیک برای بارگیری و تخلیه ی محصوالت 

نیز است.
Cerâmica City و)Tatuì, SP( با سفارش یک کارخانه ی تولیدی کامل با 

امکان تولید 45 نوع آجر مختلف، اعتماد خود به Cosmec را نشان داد. 
این مجموعه به خانواده ی Frollini تعلق دارد. خشک کن تونلی سریع این 
مجموعه، اختصاصا برای افزایش انعطاف پذیری موردنیاز جهت تولید طیف 

محصوالت گسترده ی این مجموعه طراحی شده است.
Cosmec به همکاری خود با Barrobello نیز همچنان ادامه داد و اکنون در 

مراحل پایانی عرضه ی یک سیستم جابه جایی خودکار کاشی سقفی است. 
طراحی این سیستم به گونه ای است که به اپراتورهای کمتری نیاز دارد و در 
عین حال باعث افزایش کارایی محصول نهایی می شود.                ×

فنـاوریفنـاوری

گریپر شماره 1 تخلیه محصوالت پخته شده گریپر شماره 2 تخلیه محصوالت پخته شده
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Powder decoration of facing bricks 

در سال های گذشته فرایندهای تزئین آجرهای اکسترود شده با استفاده از 
انگوب های پودری، ماسه ای و یا گرانوله برای کهنه نمایی محصول موفقیت 
چشم گیری داشته است. دلیل این موفقیت سهولت اعمال و امکان نصب 
مستقیم این سیستم ها در خروجی اکسترودر است. در این حالت بدون 
این که نیازی به تغییر فناوری ها و فضاهای موجود و یا استفاده از آب در 
پیدا  دست  باال  افزوده ی  ارزش  با  محصولی  به  داشته باشیم  فرایندها 
می کنیم. در ابتدا کشورهای حوزه ی مدیترانه مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا 
این فرایند جدید را به کار گرفتند اما در سال های اخیر برخی کشورهای 
اروپای شمالی هم شروع به استفاده از این فرایند کرده اند. قبل از این ایجاد 
نمای کهنه با اشتعال یک یا چند رنگ مایع از طریق تفنگ های اسپری که 
 قابلیت برنامه ریزی با زمان را دارند، ایجـاد می شـد. تحقیقات بعدی به 

عرضه ی سیستم های جدیدی برای اعمال 
خشک پودرها منتهی شد. در این سیستم ها 
افکت های کهنه نمای روستایی طبیعی با 
شباهت بیشتری بازآفرینی می شوند و در 
عین حال امکان ایجاد افکت های ضخیم هم 
وجود دارد. تزئین خشک بیشتر با استفاد از 
انگوب های پودری رنگی یا ماسه های ساده 
با  مواد  این  ذرات  اندازه ی  می شود.  انجام 
متفاوت  موردنظر  نهایی  افکت  به  توجه 
بازار  از  راحتی  به  محصوالت  این  است. 
تهیه می شوند، قیمت کمی دارند و نیاز به 

آماده سازی خاصی ندارند. 
ارائه  این حوزه  راه کارهایی که Smac در 
باالترین  و  دارند  باالیی  کارایی  داده است، 
کیفیت و بهترین نتیجه ی ممکن نهایی را 

تضمین می کنند.

 Stablidry و  Decobrick 
 اعمـال پـودر ثقلی با اسـتفاده از دستگاه های مجهز به  تغذیه کننده های

سوراخ دار از پرکاربردترین تکنیک ها در زمینه ی تزئینات آجر و کاشی های 
سقفی است. این راه کارها نیاز کمی به تعمیر و نگهداری دارند، نسبتا ساده 
هستند و معموال مستقیما با یک یا دو رنگ در خروجی اکسترودر و یا در 

انتهای خط رنگ آمیزی قطعه ی خشک شده نصب می شوند.
Smac مدل جدید و انحصاری Stablidry را که امکان تزئین هر سه سطح 

قابل مشاهده ی آجر را دارد، با تکیه بر تجربه ی سی ساله ی خود در این حوزه 
عرضه کرده است. 

در این روش پودر به صورت خودکار در ظروف تغذیه که دیسپنسر نامیده 
می شوند بارگیری می شود. دیسپنسر دارای یک کفی سوراخ دار است که نوع 
نظرمتناسب  مورد  تزئین  نوع  با  سوراخ ها 
است. سه دیسپنسر در دستگاه وجود دارند، 
دیسپنسر باالیی به اعمال تزئین روی ضلع 
افقی آجر اختصاص دارد و دو واحد جانبی 
برای اعمال تزئینات اضالع عمودی طراحی 
و تعبیه شده اند. دیسپنسرهای جانبی پودر 
را روی یک اپلیکاتور انحصاری جدید آزاد 
می کنند. این اپلیکاتور وظیفه ی تزئین وجوه 
عمودی آجرهای در حال انتقال را برعهده 
دارد. رنگ اضافی در مخزنی که در زیر آن 
قرار دارد جمع آوری شده و در ادامه دوباره 
به چرخه وارد می شود. افکت نهایی که روی 

سطوح آجر ایجاد می شود تصادفی هستند.
مدل Decobrick به یک اپلیکاتور ویژه که 
دارای یک نوار حکاکی شده به وسیله ی لیزر 
است، مجهز است. این اپلیکاتور امکان ایجاد 

تزئیـن پـودری آجـرهای نمـا

The process of decorating extruded bricks by applying engobes in the form of powder, sand or granules to achieve “aged 
effects” has been enjoying considerable success in recent years thanks to the ease of application and the possibility of in-
stalling these systems directly at the extruder exit. This makes it possible to obtain finished products with high added val-
ue without modifying existing technologies and spaces and without using water in the process. The first countries to adopt 
this new process were those in the Mediterranean area such as France, Spain and Italy, but in recent years northern Europe-
an countries have also begun to use it. The aged effect was previously obtained by flaming one or more liquid colours with 
the use of time-programmed spray guns. 

Smac (Fiorano Modenese - Italy)

Stablidry Decobrick
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طرح های گرافیکی تکرارشونده و واضح تر را ایجاد می کند.
تمام دستگاه ها به یک PLC یکپارچه و HMI رنگی چند زبانه 
مجهز هستند که امکان ثبت پارمترها در دستورالعمل های 
اختصاصی محصول را ایجاد می کند. برنامه ریزی و در صورت 
لزوم فراخوانی این داده ها به راحتی امکان پذیر است. از آنجا 
که در این حالت مداخله ی اپراتور تنها به مرحله ی بارگیری 
محدود می شود امکان تکرار پذیری کامل محصول تضمین 
دیگر  یکی  سیستم  این  ماشین آالت  فشردگی  است.  شده 
از ویژگی های منحصر به فرد آن است که امکان نصب آن در 
مناطقی از کارخانه که فضای کافی برای اعمال تزئینات در 

آن ها در نظر گرفته نشده بود را ایجاد می کند.

MAS/R و  MAS

اعمال تحت فشار ماسه و گرانول روی سطح عمودی و سخت 
محصوالت اکسترود شده یکی دیگر از گزینه های تزئین خشک است. برای 
این منظور از دستگاه های سند بالست مجهز به نازل های مخصوص اعمال 
فشار باال یا پایین استفاده می شود. ترکیباتی قابل ایجاد به قطر نازل، حرکت 
نوسانی تفنگ اسپری و نرخ تغذیه قطعه بستگی دارند. با نصب رولرهای 
اطمینان حاصل  گرانوله  مواد  از چسبیدن درست  فشاری در خروجی، 

می شود و امکان ایجاد نقوش برجسته ی بافت دار با استفاده از حکاکی سه 
بُعدی روی سطح آجرها به وجود می آید. به لطف استفاده از اپلیکاتورهای 
کم فشار به همراه غلتک ها، ایجاد طیف وسیع و متنوعی از تزئینات مختلف 

ممکن شده است.
×

فنـاوریفنـاوری

®

MAS MAS/R

تبلیغات
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Hollow blocks transform the 
architecture of Logroño

»انواع فضاها« نام پروژه ای است که توسط شرکت های معماری مکزیکی 
Palma و Hanhar  در سال 2021 در جشنواره ی بین المللی معماری و 

طراحی که هر ساله در Logroño اسپانیا برگزار می شود، ارائه شد.
این رویداد که به فضای شهری اختصاص دارد دارای تاسیسات موقتی 
برای تشویق بازدیدکنندگان به کاوش در شهر با یک چشم انداز جدید و 

تعامل در فضای عمومی است.
تأسیسات »انواع فضاها« در گذرگاه باریک بین ساختمان های کارخانه ی 
سابق تنباکوی La Rioja واقع شده و شامل شش اتاق مربعی و روباز 
)3.6×3.6 متر( است که از بلوک های توخالی سفالی ساخته شده اند. با 

استفاده از رنگ های خاکی و اشکال هندسی منظم ترتیبی از فضاها ایجاد 
شده که با رسیدن به یک دودکش آجری قرمز قدیمی که به یک مناره 

بلند شبیه است، به اوج می رسد.  
انتخاب بلوک سفالی تو خالی 30×30 سانتی متری باعث القای احساس 
گرما و راحتی به فضا می شود و تراشه های آجری پخش شده روی زمین هم 
ضمن حفظ احساس پیوستگی با دیوارها، بازدیدکنندگان را به قدم زدن 
آرام بین اتاق ها دعوت می کند تا برای لحظاتی از سر و صدا و شلوغی شهر 

آسوده شوند.  
×

  LogroñoLogroño تحـول معمـاری تحـول معمـاری
بـا بلـوک های توخـالیبـا بلـوک های توخـالی

Types of Spaces is a project that was presented by Mexican architecture firms Palma and HANGHAR at the 2021 edition of 
Con-centrico, the International Festival of Architecture and Design held annually in Logroño, Spain. The event, dedicated to 
the urban environment, features several temporary installations that invite visitors to explore the city with a new perspective, 
encouraging interaction in the public space.

مترجم: مریم حسینی

 Jorge Mañas, Stefania Rasile :گروه
Construcciones Calleja :پروژه

مکان: Logroño،  اسپانیا

  Cerámica Sampedro :تأمین کننده آجر
Luis Díaz Díaz :عکاس
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by Paola Giacomini, p.giacomini@tiledizioni.it

editorialeditorial

On 22 April, people all over the world celebrated 
Earth Day 2022, which this year had the theme “In-
vest in our Planet”. The message is that sustainable 
actions alone are no longer sufficient to protect our 
planet. If we really want to achieve the goal of net-
zero emissions by 2050 and keep the global tem-
perature rise below 1.5°C, we need to go a step fur-
ther - in other words invest. Several major groups in 
the brick and tile industry are already rising to the 
challenge. “The climate crisis is a fact, and only with 
determined sustainability goals and decisive action 
can we shape a future worth living. Forward-thinking 
companies already understand why building an eq-
uitable and net-zero future also benefits business.” 
These words were spoken by Heimo Scheuch, CEO 
of Wienerberger, a company that has set its sights 
on achieving carbon neutrality by 2030 and has just 
started up the first revolutionary zero-emission brick 
slip production line in Kortemark. 
Another example is Ibstock, which is set to invest 
more than £50 million in the construction of the UK’s 
first net-zero carbon factory, again for the produc-
tion of brick slips and scheduled to begin operation 
in 2024. “Where the past decade has been about 
incremental improvement and embedding change, 
the next decade needs to go much further, much 
faster,” says CEO Joe Hudson who is spear-head-
ing the group’s new 2030 ESG strategy. One of the 
company’s goals is to cut emissions by 40% by 2030 

and reach net zero by 2040. 
To do this, we need to step up a gear and seek in-
novative solutions. We must break out of our con-
ventional mindset and adopt new paradigms and 
viewpoints, and perhaps even reimagine the goals 
themselves. This is what has been done for exam-
ple by the US archi-tecture firm SOM in the belief 
that even the goal of carbon neutrality is no longer 
sufficient. For SOM, that extra step forward has led 
to the Urban Sequoia project presented at COP26 
in Glasgow last November. The idea is as simple as 
it is revolutionary: instead of merely searching for 
ways to reduce the environmental impact of build-
ings (which account for 40% of all CO2 emissions), 
why not imagine a future in which buildings and 
skyscrapers offer a solution to the climate crisis by 
acting as giant trees? Thanks to the use of special 
mate-rials and solutions, the Urban Sequoia project 
will be capable of capturing up to 1,000 tonnes of 
CO2 per year, equivalent to 48,500 trees, and will 
even become a source of biofuel for heating sys-
tems, cars and aeroplanes. According to calcula-
tions, if every major city in the world were to build 
an Urban Sequoia, up to 1.6 billion tonnes of CO2 
would be removed from the atmosphere each year. 
Science fiction? Perhaps, but we like to think that “if 
you can dream it (and really believe in it), you can 
do it!
                                       ×

If you can dream it, you can do it!
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TECNOGRAFICA IS LEADER 
IN MAKING SURFACES SMILE

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