المواد
منذ حقبة الثمانينيات ،تقوم دار  IWCبتطوير نهج فريد في معالجة المواد المبتكرة لعلب ساعاتها .واليوم تستخدم الجهة الصناعة أيضا موادًا
فائقة التقنية في تشكيلتها الجديدة  - TOP GUNتتمثل في مادة ® Cerataniumإضافة إلى السيراميك باللونين األسود والرملي.
في عام  ،1980أطلقت دار أي دبليو سي أول ساعة يد بعلبة مصنوعة من

التيتانيوم تعرف بإسم IWC Porsche Design Titanchronograph
(رقم المرجع .)IW3755 .وأعقب ذلك إطالق ساعة Da Vinci Perpetual

( Calendarرقم المرجع ،)IW3755 .وهي أول ساعة في العالم مزودة
بعلبة من سيراميك أكسيد الزركونيوم .كانت تلك المفاخر الهندسية أولى
خطوات آي دبليو سي لتطوير موادها المبتكرة الخاصة لعلبة الساعة.
تتميز كل مادة بخصائص معينة ومزايا مختلفة .االفوالذ الصلب ،على سبيل
المثال ،مضاد للصدأ وسهل التصنيع .والتيتانيوم يتميز بخفة الوزن وعدم
القابلية للكسر ،إال أنه صعب المعالجة .أما السيراميك فهو ليس عرضة للتآكل
وفائق المقاومة للخدوش لدرجة أن الماس هو الوحيد القادر على خدشه .يعتبر
البحث عن مادة تلبي المتطلبات الوظيفية والجمالية في آن واحد بالنسبة
للساعة من العناصر المحورية في النهج الهندسي لدار .IWC
واليوم تتقدم دار الساعات الكائنة في بلدة شافهاوزن السويسرية خطوة إلى
األمام مع موادها المبتكرة وتطور السيراتنيوم (التيتانيوم المخلوط
بالسيراميك) كمادة متطورة تجمع بين المزايا البارزة لكل من التيتانيوم
والسيراميك في مادة جديدة رائدة .تتميز المادة األساسية ،سبيكة تيتانيوم
خاصة ،بخفة الوزن وعدم القابلية للكسر كالتيتانيوم .من جهة أخرى ،يتميز
سطحها المعالج بصالبة السيراميك ومقاومته الفائقة للخدش.

المادة األولية للسيراتنيوم ® Cerataniumعبارة عن سبيكة تينانيوم خاصة.
تشتمل عملية تصنيع هذه السبيكة على مراحل متعددة وتتسم بالتعقيد الشديد،
حيث يجب أن تكون المادة الخام على درجة متناهية من النقاء .ويجرى
تصنيع المادة الخام بشكل أولي بحيث تتخذ جميع أجزاء علبة الساعة شكلها
النهائي .يتبع ذلك معالجة المادة داخل الفرن .خالل هذه العملية ،يتغلغل
األكسجين داخل المادة وتحدث مرحلة تحول ومن ثم يتحول سطح المعدن
إلى سيراميك .ال يتخذ هذا التشطيب الخاص للسطح الخصائص القياسية
للسيراميك كصالبته الفائقة ومقاومته للخدش فحسب ،بل يكسب المادة أيضا
لونها األسود المطفأ الفاتن .بخالف عمليات الطالء التقليدية المستخدمة اليوم
مثل طالء  ،DLCالذي قد ينفصل أو يتقشر عن المادة المطلية به ،فإن سطح
السيراميك للسيراتنيوم Ceratanium®يثبت في المادة بصفة دائمة .ولذا
فهو ال ينفصل حتى في حالة الطرق على الساعة ،بطريقة أو أخرى.
ما يميز السيراتنيوم ® Cerataniumعالوة على خصائصه المادية المثالية،
هو لونه األسود المطفأ .ولذا فقد مثلت استجابة لرغبة العمالء في إنتاج ساعة
سوداء بالكامل في بداية عملية التطوير التي استغرقت  5سنوات .يستخدم
السيراتنيوم ® Cerataniumألول مرة في ساعة مالحية في التشكيلة الجديدة
 TOP GUNوستكون أيضا المرة األولى التي تستخدم فيها دار  IWCهذه
المادة في ساعة غير محدودة اإلصدارات .جميع أجزاء علبة الساعة
Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium

(رقم المرجع )IW371815 :مصنوعة من السيراتنيوم ® ،Cerataniumبما
في ذلك الملحقات مثل أزرار الكرونوغراف االنضغاطية أو الدبوس المشبك.
يمنح ذلك الساعة مظهرها األسود الكامل.
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كانت علب الساعات المصنوعة من سيراميك أكسيد الزركونيوم من أهم
السمات المميزة لساعات  TOP GUN Pilot’s Watchesمنذ عام .2007
يمكن القول بأن السيراميك كان من المواد المقدر لها أن تستخدم في علب
الساعات .فهو يتميز بملمس مخملي وال يتأثر ببرودة الشتاء .أما الميزة الكبرى
لهذه المادة ،المستخدمة في التقنيات الطبية وهندسة الفضاء ،فتتمثل في عدم
تأثره بعوامل التهالك بصورة شبه تامة وصالبته الفائقة ومقاومته للخدش.
تستخدم دار  IWCسيراميك أكسيد الزركونيوم األسود في تشكيلة TOP GUN
الجديدة ،بالساعتين Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN
(رقم المرجع  )IW389101 :و Pilot’s Watch Automatic TOP GUN
(رقم المرجع .)IW326901 :
تشكل المساحيق متعددة البلّورات مثل السيليكات وأكسيد األلومنيوم وكربيد
السيليكون أساس السيراميك التقني المستخدم في صناعة الساعات .وهي
تخلط مع العديد من المواد اإلضافية لتشكل كتلة متجانسة ،يتم وضعها في
قوالب تتخذ الشكل المطلوب وتعريضها لدرجات حرارة فائقة داخل الفرن.
أثناء عملية التصليد الحراري ،تتبخر المواد اإلضافية مشكلة جزيئات
سيراميك فائقة االستقرار مصنوعة من عدد ال يحصى من الجسيمات
المجهرية .ويكمن التحدي في حقيقة انكماش السيراميك بمقدار الثلث تقريبا
خالل عملية التصليد الحراري .وليتم تركيب آلية الحركة بإحكام فائق داخل

علبة الساعة مع االلتزام بأدق حدود التفاوت ،يلزم مراعاة هذا االنكماش
خالل مرحلة التصميم ،نظرا للصعوبة البالغة لعملية التصليد الحراري
للسيراميك .من ذلك يتبين أن الساعات المصنوعة من السيراميك تتطلب
تصميما مختلفا تماما.
لقد دأبت دار  IWCبمرور السنين على تجربة أنواع جديدة من السيراميك
وأطلقت ساعات مصنوعة من سيراميك كربيد البورون األسود فائق األداء أو
سيراميك نيتريد السيليكون البني ،على سبيل المثال .وبإطالقها اإلصدار
" "Mojave Desertمن الساعة Pilot’s Watch Chronograph
( TOP GUNرقم المرجع  ،)IW389103 :تقدم الدار علبة ساعة
مصنوعة من السيراميك باللون الرملي ألول مرة .وقد استوحيت تلك المادة
الفاتنة من صحراء موهافي ،مقر قاعدة Naval Air Weapons Station
 China Lakeاألمريكية  -أكبر قاعدة أرضية لسالح البحرية األمريكي .وقد
نتج هذا اللون ،المطابق تماما للزي العسكري لطياري البحرية ،من دمج
أكسيد الزركونيوم مع أكاسيد معدنية أخرى .ويكمن التحدي هنا في إنتاج لون
متسق لجميع أجزاء علبةالساعة خالل مرحلة التصنيع متعددة المراحل.

يعد السيراتنيوم Ceratanium®عالمة تجارية مملوكة لدار
 ،IWC Schaffhausenمسجلة في العديد من دول العالم.
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دار I WC S C H A F F H A U S E N

بتركيز واضح على التكنولوجيا والتطور ،تواصل دار صناعة الساعات
السويسرية  IWC Schaffhausenإنتاج الساعات ذات القيمة الخالدة منذ
عام  .1868وقد حازت الدار على شهرة دولية واسعة نظرا لشغفها
المتواصل بالحلول المبتكرة واألصالة التقنية .باعتبارها من الماركات
العالمية الرائدة في قطاع الساعات الفاخرة ،تقوم دار  IWCبإبداع تحف
نادرة في مجال صناعة الساعات في أرقى صورها الفنية ،جامعة بين الدقة
الفائقة والتصميم الحصري .وتحمال لمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع ،تلتزم
دار  IWCباإلنتاج المستدام وتقدم الدعم للمؤسسات في جميع أنحاه العالم
في عملهم مع األطفال والشباب ،محافظة على شراكاتها مع المنظمات
والهيئات المعنية بحماية البيئة.

التنزيالت
تتوفر الصور مجانا على الموقع press.iwc.com

لمزيد من المعلومات
دار IWC Schaffhausen

قسم العالقات العامة
بريد إلكتروني
press.iwc.com
موقع اإلنترنت

press-iwc@iwc.com

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

موقع اإلنترنت

iwc.com

YouTube

youtube.com/iwcwatches

Facebook
Twitter

facebook.com/IWCWatches

twitter.com/iwc

LinkedIn

linkedin.com/company/

Instagram

instagram.com/iwcwatches

Google+

https://plus.google.com/+iwcwatches

Pinterest

iwc-schaffhausen

www.pinterest.com/iwcwatches/

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

