
 

 

          

 : کاشی ساخت

 ۶ با شده خشک پورد -۴  ميدهيم حرارت پاشيده سيلو داخل رد  را  اوليه مواد دوغاب -  ٣ ميکنند مخلوط آب با و خرد مخصوص آسيابهای رد را  مواد -٢   ميکنند مخلوط را  اوليه مواد-1

گاه با -۵   آيد می بدست صدرطوبت رد ٨ ات  تونل وارد را (خام کاشی ) شده خشک خام بيسکوييت -۶    ميشود تبديل کاشی خام بيسکوييت هب اقلب رد رنم  پورد رپس دست

 .شود می کوره وارد نهايی پخت ربای و دهند می لعاب آن روی -٨    زپد می ردهج ٠٠١١ دمای رد خام کاشی -٧   ميکنند

لميل توسط مواد سازی  آماده فرآيند
كام ، سينكرو سيستم هب مجهز اهی رپس از تفادهاس  و گرفته انجام رداري اسپری  و اه با  با مناسب فرصت رد نمايد می تضمين را  کاشی بدهن يكنواختی و استح

كام تثبيت  ماشين و اه کانيب پمپها، از اعم منصوهب تجهيزات کليه کارگيری  هب با لعاب خطوط .كند می جلوگيری  توليد رپوهس نيب مويی رتكهای ربوز از توليدی بيسکوييتهای استح

كان ، روتوکالر پيشرفته بسيار چاپ اهی ب و متنوع اهيی طرح اجرای ام  ضمن پخت منحنی انواع ايجاد اقبليت با رولری مدرن و طويل اهی کوره .سازند می فراهم را  جذا

 ربرتين و افراد رتين مجرب از استفاده با بندی بسته و ری گذا  ردهج خطوط .گردد می پخت حين رايج عيوب کليه ربوز از مانع محصول، فيزيكي خصوصيات و سطح كيفيت ارتقاء

ری  ردهج فرايند رد اطمينان ضريب سورتينگ سيستمهای  حد هب نياز مورد دقت و سرعت گيردات می انجام روباتيک پيشرفته شيوه با بندی بسته و رسانده مطلوب حد هب را  گذا

 .ربسد خود امكل

 : موزائيک ساخت

 سنگ ، سيمان ، ماهس از و آورد می دست هب لرزش طریق از يا و رپسی فشار طریق از يا را  خود رتاکم هک است بتن جور يک حقيقت رد ، متراکم است پوشی کف موزائيک

تشکيل سطح دو از موزاييک کلی طور هب .وجوددارد گوانگون اهی طرح و ابعاد رد آب و سنگ پورد داهن،
 :است شده 

 :کموزايي رنگ يا و روهی الهی .٠

تشکيل را  موزاييک نقش هک الهی اين
 .است شده استفاده رنگی و شده بندی داهن رتکيبات از و آب سيمان، ، سنگ پورد از آن رد و ميدهد 



 

 

 :انرين يا زريين الهی .٢

تحمل نقش باشد می روهی الهی هب نسبت رتشيبی ضخامت دارای موزائيک از الهی اين
تشکيل ماهس و ،آب سيمان از روهی الهی مانند و دارد عهده رب نيز را  فشار 

 .است شده 

 :موزائيک توليد روشهای

 :رپسی روش .٠

گاه استفاده با فشار اعمال مورد اين رد  اهيی موزاييک .باشد می متغيير رفته کار هب اهی داهن سنگ نوع و ابعاد هب بسته فشار اين هک .شود می موزائيک رد رتاکم ايجاد باعث رپس ازدست

 )قشری  دو.)دارند خوردن ساب هب نياز   حتما ميشوند توليد طریق ينا از هک

 :ای ویبره روش .٢

رد وجود فشاری  اصال مورد اين رد گاه کمک هب سازی  يكنواخت و رتاکم وعمل ندا رد ساب هب نياز صاف سطحی داشتن علت هب معموال و گيرد می انجام لرزاننده دست  از نوعی اما ندا

 (قشری  تک .(گيرد می انجام آنها روی رب سایش عمل و است رفته کار هب زتینيی سنگ ردآنها هک هستند یا ویبره اهی موزائيک

 شركت رادمان تجارت فتوحی          


