6

ویژه نامه صنعت ساختمان
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مدير واحد سيمان رنگي بنويد اعالم کرد:

بنويد؛

اولین دارنده گواهینامه فنی تولید مالت رنگی آماده درایران
مجتبیمعینفر

ت تولیدکننده
درحال حاضر بیش از  50شرکت شرک 
سیمان خاکستری در ایران فعالیت دارند و این در حالی
اس��ت ک��ه تولیدکنندههای س��یمان س��فید از تعداد
انگشتان یک دست فراتر نیستند .شرکت سیمان سفید
بنويد یکی از این شرکتهاس��ت که از س��ال  1383به
بهرهبرداری و تولید رس��یده و در حال حاضر محصوالتی
اس��تاندارد ،با کیفی��ت و مقاومت باال و س��فیدی تا 88
درصد را تولید ودر س��طح کش��ور و کشورهای همسایه
توزیع میکند.بنويد که با تولید س��یمان س��فید آغاز به
کار کرده اس��ت ،تولید سیمان رنگی و انواع مالت رنگی
آم��اده و اخیرا مالت آماده بنایی( )SAMIXرا نیز برای
افزای��ش بهره وری و ارتقا کیفی مصرف مالت در صنعت
ساخت و ساز  ،آغاز و به تولید انبوه رسانیده و هم اکنون
این محصوالت در بازارهای داخلی عرضه میشود .
س��يدرضا ش��وندي مدير واحد س��يمان رنگي متولد
1340و كارش��ناس ارش��د معماري از دانش��گاه شهيد
بهش��تي اس��ت .او که طراح ،مجري و مدي��ر پروژه هاي
مختل��ف دولتي و خصوصي و نیز كارش��ناس رس��مي
دادگستري در رش��ته تزئينات و معماري داخلي است،
در حال حاضر در ش��ركت س��يمان سفيد بنويد فعالیت
دارد .وی همچني��ن ب��ه عنوان محقق و پژوهش��گر در
زمينه س��يمان و مالت رنگي آماده از س��ال  90تاكنون
فعاليت دارد.
عصر يك روز پائيزي با وی به گفت و گو نشس��تيم كه
مي خوانيد.
آقای مهندس ،از چ�ه زمانی تصمیم به تولید
مالت و س�یمان رنگی گرفتی�د و چگونه این فکر
اجرایی شد؟
ازحدود چهار س��ال پیش بود که تصمیم گرفته شد
محصوالت ش��رکت را گس��ترش داده و تنوع ببخشیم.
همچنین می خواس��تیم با این روش سهم بیشتری در
بازار و نقش مهمتری در صنعت س��اختمان ایفا کنیم.
به این ترتیب بود که وارد مقوله تولید س��یمان رنگی و
مالتهای آماده به عنوان نسل دوم مصالح ساختمانی
ش��دیم و توانس��تیم بخش بیش��تری از این صنعت را
پوشش دهیم.
این کار با تجربیات و دانش اندکی ش��روع ش��د اما با
تحقیق و پژوهش گسترده و همه جانبه ادامه پيدا كرد
و اکن��ون به جرات به جایگاه رفیع خود برای پاس��خ به
نیازهای صنعت ساختمان در زمینه تأمین انواع مالت
آماده رنگی وسفید رسیده است.
چه اقداماتی برای اطمینان از کیفیت محصول
انجام دادید؟
م��ا طی مراح��ل تحقیق��ات و آزمون ه��ای مختلف
محصول تولیدی خود را قب��ل از روانه کردن به بازار در
معرض تس��تهای آزمایشگاهی و میدانی گاها تا سطح
 150مترمرب��ع ق��رار دادی��م .در مدت حدود یکس��ال
توانس��تیم به معضالت و مش��کالت کار از جمله شوره ،
چسبندگی وجذب آب و نیز شفافیت و یکنواختی رنگها
با استفاده از افزودنی های مناسب فایق آمده و محصولی
به بازار عرضه کنیم که مشتری می تواند بدون هیچگونه
مکمل��ی و تنها ب��ا افزودن آب به راحتی از آن اس��تفاده
کند .از این نقطه نظربه جرات میتوان مالت رنگی آماده

بنوی��د را محص��ول منحصربفرد ب��ازار در صنف خود
دانست.
ج�دا از تس�تهای داخل�ی ،تاییدیهه�ا و
آزمایشه�ای بی�رون از ش�رکت چ�ه نتیجهای
داشت؟
پ��س از حص��ول اطمین��ان از نتیج��ه آزمون های
داخ��ل مجموعه ،از مرک��ز تحقیقات راه ،مس��کن و
شهرس��ازی تقاضای انجام تست های استاندارد برای
اخ��ذ گواهینامه فنی گردیدو محص��ول مالت رنگی
این ش��رکت مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه
پس از اخذ بهترین نتایج آزمایش��ات در رده مالتهای
ان��دودکاری بیرون��ی  ،رس��ته مالته��ای رنگ��ی در
فروردی��ن ماه س��ال  1391ب��ه عنوان اولی��ن وتنها
ش��رکت درایران ،موفق به دریاف��ت گواهینامه فنی
برای تولید مالت آماده رنگی ش��دیم.
این آزمایشات در چه زمینه هایی است ؟
این آزمایش��ات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره
 706-1ش��امل:مقاومت فشاری ،چسبندگی در حالت
عادی وچسبندگی پس از چرخههای هوازدگی ،ضریب
جذب آب موئین��ه ،ضریب نفوذ پذیری بخار آب و نفوذ
پذیری آب پس از چرخه های هوازدگی میگردد .
آیا در اجرای پروژههاي مالت رنگي هم نقش
داشتید؟
بله ،البته ذاتا ش��رکت ما تولیدی است اما در زمینه
اش��اعه مصرف مالت آماده بعنوان عضو هیئت مدیره
انجم��ن مالت آماده ایران که از وظایف آن گس��ترش
فرهنگ اس��تفاده از مالتهای آماده می باش��د خود را
موظ��ف به آموزش و تربیت مجری��ان صالحیتدار در
ای��ن زمینه کرده ایم ،به عب��ارت دیگر هدایت فرایند
محص��ول از تولیدت��ا مرحل��ه اج��را ،در راس��تای
مش��تریمداری ،فرهنگسازی و سهولت مصرف این
محصول ،درس��رلوحه ارتقاع کیفی محصوالت واحد
سیمان رنگی قرار گرفته است.
البته با توجه به بزرگی کشور عزیزمان ایران و تنوع
ش��رايط آب و هوای آن  ،اشراف اجرایی در تمام نقاط
آن کار دش��وار و بسیار پرهزینه ای است اما سعی ما بر
ای��ن بوده در اس��تانهای بزرگ و نزدی��ک به کارخانه و
دفتر مرکزی حضور بیشتری داشته و از لحاظ اقلیمی
نیز تنوع محصوالت خود را به نحوی گس��ترش دهیم
که پاسخگوی اقلیمهای چهار گانه ایران باشد.
خوش��بختانه تا کنون این محصول دراغلب شهرها و
اس��تانها عرض��ه واجرا ش��ده و در آزمونه��ای کیفی
مشتریان نیز س��ربلند بودیم .ما معتقدیم فقط در این
صورت است كه میتوان انتظار داشت این محصول در
بازارهای جهانی نیز خوش بدرخشد.
برنام�ه ه�ای ش�رکت بنوی�د در ادام�ه
نوآوریهایش چیست؟
در مجموعه ما هیچگاه تحقیق و پژوهش رها نش��ده
و همواره س��عی داریم ضمن ارتقاع کیفی محصوالت و
انطب��اق آنها با دانش روز خود را برای پاس��خگویی به
نیازهای جدید صنعت س��اختمان در زمینه مالتهای
آم��اده و رنگی آماده پایه س��یمانی نگهداریم.از نتیجه
تالش��های ما در این زمینه می توان به عرضه مالتهای

رنگی تا  256رنگ به س��فارش مش��تری ،مالت رنگی
لا ضد آب بدون نیاز به رزین برای مناطق مرطوب
کام� ً
و باران��ی ،مالت رنگی ویژه بندکش��ی ( گروت) و اخیرا ً
سیمان و مالت رنگی فیروزه مخصوص بناهای سنتی
را اشاره نمود.
کاربرد گروت چيس�ت و آیا نمونه خارجی هم
در ایران وجود دارد؟
همانطور که اش��اره شد کاربرد اين مالت در بند کشی
آجرهای نما  ،کاش��ی کف و دیوار ،سرامیک استخرها و
س��نگ کاری و امثال آن اس��ت  .ام��روزه کاربرد گروت
رنگ��ی در نماه��ای داخلی و خارجی س��اختمانها اقبال
بس��یاری پیدا ک��رده که نمونه ه��ای خارجي آن هم در
بازارموجود اس��ت اما یا با کیفیت بس��یار پایی��ن و یا با
محدودیت رنگ  .در مقایسه محصول گروت رنگی بنوید
ب��ا تنوع رنگ بس��یار زیاد و حتی امکان قبول س��فارش
رن��گ خاص از یک طرف و کیفی��ت باالی افزودنی های
آن به جرأت جایگزین مناسب محصوالت مشابه اروپایی
است.
آيا صادرات هم داشته ايد؟

سياس��تهای کالن شرکت بر اين اصل استوار است که
محص��والت تولی��دی ابتدا بازارهای داخل��ی را تأمین و
مازاد بر آن بهکش��ورهای دیگر صادر گ��ردد .لذا پس از
دستیابی به جایگاه نسبی محصول در ايران اخیرا ً زمینه
صادرات و عرضه محصول به کشورهای همسایه در حال
بررسی واقدام است .
در خصوص اعطاي نمايندگي چطور؟ اقدامی
کرده اید؟
سعي ما همواره بر اين بوده است همراه تولید و عرضه
محص��والت مالت آماده  ،کاربرد و نح��وه اجرای آن نیز
فرهنگ س��ازی گردد .ل��ذا اجرای آن نی��از به مجریان
آموزش دیده ماهر داش��ت كه با اجرای صحیح و علمی ،
رضایت متولیان پروژه ها را جلب نمایند .به همبن دلیل
در اعط��اي نمايندگ��ي به متقاضیان تا قب��ل از حصول
اطمینان از صالحیت و قابلیت های بلقوه آنها برای انجام
این��کار  ،تعجيل نكرديم .بر ای��ن منوال هم اكنون در دو
اس��تان كردس��تان و ف��ارس نمايندگ��ي فع��ال داريم
ودراس��تانهای يزد ،قم ،مازندران ،کرمانشاه و اردبيل نیز
در شرف اعطاي نمايندگي هستيم.

معرفی کارخانه
بخ�ش عمده ماش�ین آالت و تجهیزات کارخانه از ش�رکت
آلمان�ی  T.K.F.COخریداری گردید و قس�متی از آن نیز به
دس�ت متخصصین و تولید کنندگان داخلی س�اخته شد و با
نظارت عالیه مش�اوران آلمانی و تالش و جدیت کارشناسان
مجرب داخلی عملیات نصب تجهیزات انجام پذیرفت.
ظرفیت اس�می تولی�د کارخانه روزانه  600تن س�یمان
س�فید می باش�د  ،کیفیت باالی س�نگ آه�ک  ،کائولن و
س�ایر م�واد معدنی به کار گرفته ش�ده درتولید س�یمان
س�فید و همچنین بهره گیری از نیروهای انس�انی مجرب
و کارآم�د باعث ش�ده اس�ت ،ک�ه محص�ول تولیدی این
ش�رکت باالترین اس�تانداردهای بین الملل�ی کیفیت را
کس�ب نماید .از زمان اج�رای پروژه س�اخت کارخانه تا
مرحل�ه بهره ب�رداری  ،بعض ٌا بالغ بر  600نف�ر در کارخانه

ش�رکت س�یمان س�فید بنوید به فعالی�ت پرداخته اند و
در ح�ال حاض�ر کارخان�ه ای�ن ش�رکت دارای  240نف�ر
پرس�نل در واحده�ای تولید  ،مکانیک  ،ب�رق دفتر فنی ،
آزمایش�گاه و کنت�رل کیفی�ت  ،انب�ار ف�روش و اداری ،
مال�ی می باش�د و از طرفی بالغ بر  550نف�ر نیز در دفاتر
ای�ن ش�رکت در ته�ران و اس�تان اصفه�ان ب�ه ص�ورت
پیمانکار،ام�ور حم�ل و نق�ل و غی�ره ب�ه ص�ورت غی�ر
مس�تقیم در ارتب�اط با این ش�رکت مش�غول فعالیت می
باشند.
واحد کنترل کیفی کارخانه با  3آزمایش�گاه مجهز شیمی ،
فیزیک و  X-RAYبا به کارگیری ماش�ین آالت پیشرفته و با
اس�تفاده از کادر مجرب و آموزش دیده و با کنترل س�اعتی و
دقیق از ورود مواد اولیه تا خروج سیمان سفید از بارگیرخانه

 ،ب�ر آن بوده و هس�ت که س�یمان تولی�د ی و ارائه ش�ده به
مصرف کنندگان با س�فیدی باالی  90درصد و از نظر مقاومت
باالی  510کیلو گرم بر سانتی مترمربع باشد.
در همین راس�تا این شرکت در اسفند ماه سال  1383موفق
ب�ه اخ�ذ گواهینامه اس�تاندارد سیس�تم مدیری�ت کیفیت
( ) 2008-9001-ISOاز شرکت  D.N.Vنروژ شده است .
محصول تولیدی ش�رکت س�یمان س�فید بنوی�د عالوه بر
تأمی�ن بخش�ی از نی�از داخلی  ،به کش�ور همس�ایه از قبیل
افعانس�تان و عراق نیز ص�ادر می گردد .با توج�ه به افزایش
مص�رف س�یمان س�فید بنوی�د و تقاض�ای گس�ترده جهت
ص�ادرات این محص�ول ،افزایش ظرفیت تولی�د به میزان دو
براب�ر تولید فعلی به عنوان رکن اصلی چش�م انداز آینده این
شرکت برنامه ریزی شده است.

