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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

نگاهی کلی به گزارش تولید و مصرف کاشی و سرامیک در جهان

چـین و هنـد؛ حرکت در خالف هم

طبق گزارش منتشر شده توسط ACIMAC در خصوص آمار تولید 
و مصرف کاشی و سرامیک در جهان می توان نتیجه گرفت که افت 
تدریجی - یا حداقل عدم بهبود - در شرایط اقتصادی بسیاری از 
در حال ظهور،  تجاری  و  ژئوپلیتیکی  تنش های  کشورهای جهان، 
افزایش رقابت های  تضعیف گسترده بر روی تقاضا و به دنبال آن 
بین المللی، همه و همه سناریو چالش برانگیزی است که در سال 
2018 به وجود آمده و همچنان پا برجاست و تبعات این چالش ها تأثیر 
عمیقی بر عملکرد صنعت کاشی و سرامیک جهان و بازیکنان برتر آن 

داشته است.
بر اساس آخرین آمارها تولید کاشی و سرامیک در جهان به میزان %3/6 
کاهش یافته است و از 13/1 به 12/8 میلیارد متر مربع رسیده است 
)اولین انقباض در طی 20 سال تهیه این گزارش(. این در حالی است 
که جریان واردات و صادرات در سطح 2017 به میزان 2/749 میلیارد 
متر مربع ثابت مانده است که 21/5% از کل مصرف را در جهان شامل 

می شود.
این تصویر کلی برگرفته از هفتمین گزارش ساالنه تهیه شده است با 
عنوان »تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیکی جهان« توسط گروه 
تحقیقات ACIMAC می باشد که خالصه ای از آن را در این شماره 

می خوانید.
درجه ای از تغییرات در عملکرد کشورهای مختلف و مناطق کالن 
تجاری و اقتصادی دیده می شود اما یکی از بارزترین جنبه های گزارش 
سال 2018 عملکرد غیر هم سوی دو کشور بزرگ تولیدکننده جهان 
بود: چینی ها از یک طرف سالی پر از کابوس را در صنعت سرامیک 
تجربه کردند )افت 11- % در تولید، 5/6- % صادرات و 28- % در فروش(؛ 

از سوی دیگر، صنعت کاشی هند به گسترش روز افزون خود ادامه داد 
و شاهد رشد بیشتر در این صنعت هستیم، تولید با 6+ % افزایش تا 
1/145 میلیارد مترمربع و حتی بیشتر از آن در صادرات )20% تا 274 

میلیون مترمربع(.
عالوه بر این با مشاهده عملکرد بازارهای بین المللی ما می بینیم که 
این روند در طی چند ماه اول سال جاری نیز ادامه یافته و صادرات 
چین 9% دیگر از حجم صادراتی خود را از دست داده است و در مقابل 
صادرات هند به رشد بیش از 20% ادامه داده است. اما تنها عامل 
مشترک بین این دو کشور عمده صادرکننده کاشی و سرامیک ادامه 

روند افزایش متوسط قیمت فروش می باشد.
چالش های سال گذشته تا حد زیادی در نتایج منعکس شده است از 25 
گروه بزرگ تولیدی کاشی و سرامیک جهان دیده می شود که به طور 
کلی حدودا 13/7% از تولید کاشی جهان معادل 1/8 میلیارد مترمربع را 
به خود اختصاص داده اند. در بیشتر موارد، حجم فروش و درآمد آنها یا 
ثابت مانده و یا کاهش یافته است و در مقابل به طور ویژه نتایج خوبی 
توسط شرکت های هندی کجاریا و سومانی و در بین تولیدکنندگان 

اسپانیایی پامسا و STN نشان داده شده است.
نتایج نشان می دهد کشور ایران نیز علیرغم افزایش 2/7% در تولید به 
جایگاه هشتم نزول کرده است اما رشد در مصرف کشورمان را در لیست 
10 کشور عمده مصرف کننده جهان وارد کرده است. وضعیت صادرات 
نیز علی رغم رشد مداوم در سال های اخیر و صعود به جایگاه پنجمین 
صادرکننده جهان به دلیل افت شدید در متوسط نرخ صادراتی، کاشی 

ایران را به ارزانترین محصول کاشی و سرامیک جهان بدل کرده است.
×    

جست وجو کنید:

Ceramic World Review Persianwww.CeramicWorldWeb.ir
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اخبـار جهـان

Breton )بِِرتـون( کـه از ماه مه سـال 

2018 تـا کنـون سـهامدار عمـده 
 Tecnema سـهام  تملـک  اسـت، 
)تِک نِمـا( را نهائـی کـرده اسـت که تا 
پایان سـال وارد این شـرکت مسـتقر 
در تِِرویـزو )Treviso( خواهـد شـد.

دی  َکسـِتلــو  شــهر   ،Breton

 Castello( تِِرویـزو ایالـت  گوِدگـو، 
تولیدکننـده   ،)di Godego, TV

ماشـین آالت  و  کارخانـه  پیشـرو 
بـرای سـنگ کاری و تولیـد سـنگ 
کامپوزیتـی در جهان، تملـک %100 
پایـان  بـه  را   Tecnema سـهام  از 

اسـت. رسـانده 
مارانِلـو  در  مسـتقر  شـرکت  ایـن 
زمینــه  در  کــه   )Maranello(
بـرای  پرداختـکاری  فرایندهـای 
صنعـت کاشـی سـرامیکی تخصـص 
دارد، تـا پایـان سـال 2019 بـه طـور 
کامـل تحـت مالکیـت در آمـده و در 
Breton گنجانیـده خواهـد شـد و 

هم افزایی هایـی را که از زمـان تملِک 
80 درصـد از شـرکت در مـاه مـه 
2018 پایه گذاری شـد، مسـتحکم تر 

. می کنـد
 )Umberto( اومِبرتـو  مهندسـان 
 Alessandro( فـاوا  اَلِسـاندرو  و 
Fava( ضمـن حفـظ حضـور خـود 

همـکاری  بـه  مارانِلـو،  سـایِت  در 
خـود ادامـه خواهنـد داد. ترکیبـی 
از مهارت هـا و تخصـص بـه همـراه 
طیِف بـه طـور فزاینـده گسـترده ای 
از خدمـات و فناوری هـای نوآورانـه، 

Breton را قـادر خواهـد سـاخت تـا 

رشـد خـود را در زمینه ماشـین آالت 
و تجهیزات سـرامیکی شـتاب بخشد 
و بسـته  فناوری هـا و خدمـات هر چه 
کامل تـری را به مشـتریان ارائـه دهد.

Breton صـد در صـد سـهام 
Tecnema را به دست می آورد

جدید  مدیر  انتصاب  با   I-Tech

صادرات قصد دارد تا در قاره آمریکا 
و در آسیا گسترش یابد.

I-Tech با تقویت دو حوزه راهبردی، 

پایه های گسترِش بیشتِر کسب و کار 
خود را پایه گذاری کرده است.

 Davide( توندو  داویده  انتصاب  با 

صادرات،  مدیر  عنوان  به   )Tundo

شرکت I-Tech مستقر در ساسوئولو 
در  را  فروش  رشد  روند  دارد  قصد 
بازارهای هدِف خود شامل آمریکای 
جنوب  آسیای  جنوبی،  و  شمالی 
دهد؛  شتاب  خاورمیانه  و  شرقی 
نوآوری های  تازه ترین  که  جایی 
فنی، پتانسیل قوی برای رشد بیشتر 
برای  پروژه ای  داده اند.  نشان  را 
فروش  تبلیغ  فعالیت های  افزایش 
منصوب  تازه  مدیر  نظارت  تحت 

 Giulia( بازاریابی، گولیا زانی شده 
Zanni( در ماه آوریل آغاز به کار کرد. 

این ابتکارات شامل یک باز-طراحِی 
وب سایِت  محتوای  و  طرح  کامل 
و  رویدادها  سازماندهی  و  شرکت 

پویش )کمپین( های ارتباطی خاص 
با هدف ارتقاء برند در ایتالیا و خارج از 
 I-Tech کشور و ارائه راهکارهای فنی
در زمینه تهیه و مدیریت لعاب ها ، 

انگوب ها و جوهرها هستند.

I-Tech فعالیت هـای فـروش   
افزایـش را  بازاریابـی خـود   و 

می دهد

در تاریخ 16مهر ماه 1398، شرکت 
کاشی مرجان همایشی تحت عنوان 
»کاربرد سرامیک در معماری، نما و 
طراحی داخلی« با حضور معماران و 
مدیران صنعت ساختمان شهر اراک 
برگزار نمود و جدیدترین محصوالت 
آنجلو  برندهای  و  خود  شرکت های 
سرامیکا و سروکوارنتا را به نمایش 

گذاشت.
همایش»کاربرد سرامیک در معماری، 
نما و طراحی داخلی« فرصتی را فراهم 
صنعت  مدیران  و  معماران  تا  آورد 

ساختمان شهر اراک دور هم جمع 
شده و ضمن آشنایی با جدیدترین 
محصوالت شرکت های کاشی مرجان، 
آنجلو سرامیکا و سروکوارنتا  نظرات و 
دیدگاه خود را از نیازهای خود در حوزه 
صنعت سرامیک به مدیران این شرکت 

بیان کنند.

در این همایش که با سخنرانی مدیران 
مهندس  و  مرجان  کاشی  شرکت 
از  گردید  برگزار  حسینی  شروین 
کاربردهای کاشی در فضاهای مختلف 
ساختمان به طور خاص ویژگی های 
کاشی در نما و صنعت صحبت شد. 
ویژگی ها  مراسم  این  در  همچنین 

و روش های نصب خشک کاشی به 
معماران شهر اراک معرفی گردید.

همایش کاشی مرجان »کاربـرد
سرامیک در معمـاری« در اراک
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اخبـار جهـان

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
 )Foshan( سرامیک و حمام فوشان
به طور باشکوه از 18 تا 21 اکتبر 

2019 برگزار شد.
بیش   Cerambath دوره،  این  در 
از 800 برند از حوزه های باالدست 
حمام،  سرامیک،  دست  پایین  و 
مواد  اینترنت،  نرم افزار  مهندسی، 
کمکی سرامیکی صنعت ماشین آالت 
 20،000 از  بیش  کرد:  جذب  را 
محصول صنعتی به نمایش در آمدند.

این تعداد به 191،589 بازدیدکننده 
آخرین  از  بیشتر  درصد   +1/3(
برگزاری( رسید که از این تعداد 90/8 

درصد داخلی بودند.
 139 همچنین  نمایشگاه  این  در 
رسانه از داخل و خارج کشور حضور 
داشتند. بازدیدکنندگان بین المللی 

با 11 درصد کاهش به 17،626 نفر 
رسید و بیشتر از هند، پاکستان، کره 
جنوبی، بنگالدش، ویتنام، فیلیپین، 
تایلند، عربستان سعودی،  استرالیا، 
روسیه، مالزی، غرب آسیا، اندونزی، 
مصر، ایاالت متحده آمریکا، سنگاپور، 
امـارات متـحده عـربی، سـریالنکا، 

انگلستان و ژاپن بودند.
بیش ترین  هنوز  آسیایی  خریداران 
بخش )67/42 درصد( را در اختیار 
درصد   12/97 که  حالی  در  دارند، 
از  درصد   7/86 اروپا،  از  خریداران 
آمریکای  از  درصد   4/81 و  آفریقا 
آمریکای  خریداران  بودند.  جنوبی 
شمالی و اقیانوسیه نیز فاصله کمی 
توزیع  آمار،  این  براساس  داشتند. 
کنندگان همچنان بزرگ ترین گروه 
از خریداران بودند )53 درصد(، در 
شرکت های  درصد   27 که  حالی 
درصد   13 طراحان،  و  دکوراسیون 
و  صادرات  و  واردات  شرکت های 
3 درصد توسعه دهندگان امالک و 

مستغالت بودند.
با توجه به 2 دوره برگزاری اخیر، سی 
افزایش   Cerambath چهارمین  و 
از  خریداران  تعداد  در  پیوسته ای 
صنعت  و  دکوراسیون  شرکت های 
رساند  ثبت  به  مستغالت  و  امالک 
کانال   2 این  که  می دارد  بیان  و 
اصلی  بازار  به  نزدیک  آینده ای  در 
و  سرامیک  تجاری  بنگاه های  برای 
بین  در  تبدیل خواهند شد.  حمام 
از گـوانگدونـگ  برنــدهای داخلی 
)Guangdong( و 13 استان دیگر 

شرکت کردند.
شامل  خارجی  شرکت کنندگان 
ایاالت  ایتالیا،  از  شرکت هایی 

اسپانیا،  آلمان،  آمریکا،  متحده 
و  هند  مالزی،  مکزیک،  ژاپن، 
 ICC مانند  بودند  جنوبی  کره 
 Ceramics، Antway، K-Gress،
 Element Ceramics، Duravit،
 CK، Slender Stone، Uscer،
 Hansgrohe، Toto، Kohler،
 Grohe، Panasonic Space،

Bravat و غیره.

آتـــی  دوره  پنجمیــن  و  ســی 
Cerambath از 18 تا 21 آوریل سال 

2020 در فوشان برگزار خواهد شد.

سـی و چهـارمین نمایشـگاه   
CeramBath منجر به توسعه 

و تحـول صنعت می شود

 Sacmi Sanitaryware بخش 
)چینی بهداشتی Sacmi( مشتری 
مرکزی  اروپای  در  را  دیگری  مهم 
 ،Laufen  - است  آورده  دست  به 
تولیدکننده چینی بهداشتی مستقر 
جمهوری   ،)Znojmo( زنویمو  در 

چک.
Laufen بخشی از گروه Roca که 

پیش از این نیز همکار Sacmi بود، 
اخیراً نخستین سلول لعاب زنی رباتی 
Sacmi- توسط  کاماًل  که  را  شده 

Gaiotto تدارک دیده شده و مجهز 

به ربات های لعاب زن و جابجا کننده 
است، نصب کرد.

تازه ترین نسل از ربات جابجاکننده 

دستگاه  دو  خدمت  در   FANUC

است؛  سیفون  پرکننده  لعاب زنی 
که   Sacmi از  نوآورانه ای  دستگاه 
تضمین حداکثر  برای  ویژه  به طور 
انـواع  در جابجـائِی  انعطاف پذیـری 
مختلفی از سرویس بهداشتی طراحی 
شده است. به طور خاص، این سامانه 
اجازه می دهد تا چرخه های لعاب زنی با 
راه حل های اختصاص یافته به هر نوع 
قطعه خاص سفارشی شود؛ در نتیجه 

راندمان سلول را بهینه می کند.
عملیات لعاب زنی توسط یک ربات 
Gaiotto GA2000 که بر روی یک 

چرخ فلک دو وضعیتی نصب شده و 
مجهز به سامانه فیلتر کردِن لعاب 

خشک است، کنترل می شود.
نرم افزار  هوشمندانه  ارائه  لطف  به 
برای برنامه نویسی آفالین از طریق 
مشتـری  مدل ســازی سـه بعـدی، 

برای  بازار  به  عرضه  زمان  می تواند 
قابل  طور  به  را  جدید  مدل های 
توجهی کاهش دهد و بدین وسیله 
بهینه  را  فرایند  کارایی  و  کیفیت 
کاهش  را  لعاب  مصرف  و  می کند 

می دهد.
این ربات که برای Laufen تدارک 
دیده شده، مجهز به GDA80 است 

سوزن  فاقد  اسپری گان  یک  که 
از Sacmi با کارایی باال و تعمیر و 

نگهداری صفر می باشد.

Laufen لعاب زنی رباتـی شده
از Sacmi-Gaiotto را انتخاب 

می کنـد
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اولین تولیدکننده پودر سدیم کو سیلیکات و روانساز PS234 در خاورمیانه
یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سدیم سیلیکات مایع در ایران

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

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

شر کت شیمیایى پارس سولفیت
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 40 از  بیـش  سـرمایه گذاری های 
میلیـون یورویـی و مدیریـت کارآمـد 
فراینـد تولیـد باعـث شـده تـا گـروه 
Florim بـا در نظـر گرفتـِن حفاظـت 

از محیـط زیسـت و منابـع بـه اهداف 
 Sustainability .جدیدی دسـت یابد
نشـان  شـرکت   Report 2018

می دهـد کـه تعهـدش بـه کاهـش 
مصـرف و بهینه سـازی منابـع )مـواد 
اولیـه، انـرژی، آب(، باعـث بهبودهای 
مسـتمر از نظـر محصـوالت، فرایند و 

پایـِش زنجیـره تأمیـن می شـود.
اکنـون Florim قادر به بازیابـِی %100 
از آب اسـتفاده شـده در فراینـد تولید، 
اسـتفاده مجدد از 100% پسماندهای 
خـام تولیدی و تولیـد تـا 100% انرژی 
بـرق مـورد نیـاز بـرای کارخانه هـای 

ایـن  بـرای  اسـت.  خـود  ایتالیایـی 
منظـور، ایـن گـروه اخیـراً 26،000 
از پانل هـای فتوولتائیـک  مترمربـع 
را راه انـدازی کـرد کـه بـه دو دسـتگاه 
 )cogeneration( هم زمـان  تولیـد 
و همچنیـن 19،000 متـر مربـع از 
پانل هـای دیگـر می پیوندند. بـا پایش 
تأمین کننـدگان مـواد اولیـه از طریق 
یـک نرم افـزار کـه موقعیـت معـادن 
آشـکار  را  مهـم  اطالعـات  سـایر  و 
تـا  اسـت  قـادر   Florim می کنـد، 
محصوالتـی را از مـواد اولیـه  منتخب 
بسـازد کـه بـا هـم آمیختـه و بـه یک 
ماده دوسـت دارِ محیط زیست تبدیل 

می شـوند.
در  مسـتقر  گـروه  جـدی  تمرکـز 
فیورانـو بر توسـعه پایدار و مسـئوالنه، 
آن را قـادر سـاخته اسـت تـا بتوانـد 
بـه  را  متعـددی  گواهینامه هـای 
 UNI EN ISO 50001 :دسـت آورد

)نخسـتین  انـرژی  مدیریـت  بـرای 
شـرکت سـرامیکی در جهان کـه این 
 UNI EN ،)کار را انجـام داده اسـت
ISO 14001 بـرای مدیریـت زیسـت 

محیطی و گواهینامه سـامانه مدیریت 
همچنیـن   .ISO 9001 کیفیـت 
 Environmental(و EPD بـا Florim

Product Declaration، اظهارنامـه 

زیسـت محیطـی محصـول( بـه ثبت 

رسـیده اسـت کـه یـک گواهینامـه 
بین المللـی اسـت کـه اثـرات زیسـت 
محیطی محصـوالت را بـر کل چرخه 
زندگـی آن هـا ارزیابی می کنـد. عالوه 
 Industry بـر ایـن، کارخانـه جدیـد
4.0 در فیورانـو موِدنِـز یکـی از معدود 

سـاختمان های صنعتـی اسـت کـه 
دارنده گواهینامه کالس A++++  در 

می باشـد. ایتالیـا 

گـروه Florim صـد در صـد 
سـبز می شود

شرکت گرانیت لیا )سهامي خاص( 
فعالیت های  گسترش  راستای  در 
خود اقدام به راه اندازی خطوط جدید 
در خط تولید خود نموده است، دو 
در  و 380 که  دستگاه پرس 150 
زمان ساخت این کارخانه به همراه 
خط لعاب در این کارخانه نصب شده 
در  قطعات  تکمیل  حال  در  بودند 

جهت راه اندازی می باشند.
شرکت گرانیت لیا برای شروع کار 
پرس 380  از  بهره برداری  به  اقدام 
تولید  توانایی  پرس  این  می نماید. 
قطعات از سایز 10×10 تا 30×60 
مترمربع   1000 تولید  ظرفیت  که 
در هر شیفت کاری را دارا می باشد 
و محدودیتی در عمق و پیچیدگی 
این  راه اندازی  از  ندارد. هدف  قالب 

زیاد  عمق  با  قطعات  تولید  پرس 
در ابعاد و اشکال خاص و در سایز 
بزرگ می باشد که به عنوان قطعات 
تکمیل کننده و یا به صورت مستقل 
قابلیت عرضه به بازار داخل و خارج را 
داشته باشد. وجود دستگاه دیجیتال 
و همچنین دستگاه های لعاب زنی در 
خط، تزیین این قطعات را با بهترین 

حالت ممکن می سازد.
کارخانجات  در  اینکه  به  توجه  با 
گلوگاه  عنوان  به  کوره  سوم  پخت 
از  بهره برداری  با  می باشد، هم زمان 
خط پرس کوره متصل به این خط 
به عنوان کوره دوم گرانیت لیا نیز 
ترتیب  بدین  و  می شود  راه اندازی 
گرانیت لیا به صورت هم زمان امکان 
تولید محصوالت مختلف را بسته به 
نیاز مشتری خواهد داشت و بنابراین 
لیا  گرانیت  ظرفیت  افزایش  شاهد 
در آینده نزدیک می باشیم. این امر 

سبب اشتغال زایی در خط تولید و 
جذب نیروی متخصص نیز می گردد.

پرس 150 تن نیز در جهت تکمیل 
قطعات خاص و مورد نیاز بازار با سایز 
کوچکتر پس از پرس 380 و قبل از 

آغاز سال جدید راه اندازی می گردد.
با توجه به نیاز بازار کنونی به استفاده 
جهت  در  خاص  محصوالت  از 
پیشروی با آخرین متد روز معماری 

خالی  جای  داخلی  دکوراسیون  و 
این نوع قطعات بسیار دیده می شود 
که تولید این نوع محصوالت بدون 
می تواند  لیا  گرانیت  در  محدودیت 

این نیاز را مرتفع نماید.

گــرانـیت لیـــا؛ 
راه انــدازی خطـوط جدیــد
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شرکت ایتالیایی Maticad طراح و 
تولیدکننده نرم افزار طراحی چیدمان 
کاشی و سرامیک Domus3D زبان 
زبان  هشتمین  عنوان  به  را  فارسی 

وبگاه اختصاصی خود برگزید.
هشتمیـن  در   Maticad شــرکت 
سال معرفی و حضور برترین نرم افزار 
طراحـی داخلی و چیدمان کاشی و 
 Domus3D به سـرامیک موسـوم 

در بـازار ایـران اقـدام به راه اندازی 
وبـگاه جدیـد به زبـان فارسـی به 
جهت   www.domus3d.ir آدرس 
بـه اطالعات و  دسـترسی راحت تر 

پشتیبانی نرم افزار نمود.
این نرم افزار که با همکاری گروه آرتا 
از سال 2011 در ایران به طور جدی 
حاضر  حال  در  است  شده  معرفی 
با بیش از 145 کاربر در 88 شرکت 
کار  حال  در  فروشگاه  و  تولیـدی 

می باشد. 
دستـرسی  سـاده،  بسـیار  کارکـرد 
بـه بــانک اطالعــاتی بــه روز از 

مبلمـان و اکسسـوری معتبــرترین 
تولیـدکننـده  های جـهان و امـکان 
ترسیم نقشه و ساخت تصاویر واقعی 

)رندر شـده(  از فضای کاشی کاری 
این  ویژگی های  از مهمترین  شـده 

نرم افزار است.

شـرکت Maticad از وبـگاه 
 Domus3D جدید نرم افـزار
به زبـان فارسـی رو نمایی کرد 

میزبان  ایتالیا  چرسای  نمایشگاه 
در  بازدیدکنندگان  حضور گسترده 
طول پنج روز برگزاری در مجموع 
بازدیدکننده  نفر   112,340 شاهد 
بود که این رقم 2/0% بیش از سال 

2018 ثبت گردید.
از  چرسای  بازدیدکنندگان  تعداد 
112,000 نفر فراتر رفته و ضمنا با 
از  بازدیدکنندگان  گسترده  حضور 
جنبه  نمایشگاه  این  جهان  سراسر 
کرده  تأیید  نیز  را  خود  بین المللی 
است. علی رغم وجود شرایط دشوار 
در بازارهای بین المللی، این رویداد 
52,997 نفر بازدیدکننده بین المللی 
را به خود جلب کرده است که این 
میزان، 47/2% از کل بازدیدکنندگان 
را به خود اختصاص می دهد. این رقم 
نسبت به سال گذشته کاهش جزئی 
داشت )1/9- %( و این در حالی است 
ایتالیایی  بازدیدکنندگان  تعداد  که 
نفر   59,343 به  افزایش   %2/2 با 
بهبود  در  امسال  نمایشگاه  رسید. 
و حضور  نمایشگاه  کیفیت  مستمر 

جهان  کشور   40 از  غرفه دار   889
این رقم 49  بوده است که  سرآمد 
گذشته  سال  از  بیشتر  غرفه دار 
است. این تعداد شامل 342 غرفه دار 
غرفه دار   18 که  است  غیرایتالیایی 
بیشتر از سال 2018 بوده و 38/5 
درصد از کل را شامل می شود. کاشی 
بهترین  شرکت،   458 با  سرامیکی 
آن  از  پس  و  بود  ارائه  شده  بخِش 
تجهیزات حمام با 214 غرفه دار )30 
در  از سال 2018(  بیشتر  غرفه دار 
این نمایشگاه حضور داشت که مؤید 

اهمیت این بخش در نمایشگاه است.
مورد  چرسای  در  رویدادها  تمامی 
توجه زیادی قرار گرفتند؛ با کنفرانس 
»سرامیک:  عنوان  تحت  افتتاحیه 
از محیط های سالم تا رشد پایدار و 

با  آغاز شد که  جنگ های تجاری« 
استقبال بیش از 500 نفر همراه بود. 

هیأت تجاری چرسای که با همکاری 
دولت منطقه ای امیلیا رومانیا و آژانس 
سازماندهی   )ITA( ایتالیا  تجارت 
شرکت   100 حدوداً  شامل  شد، 
متحده،  ایاالت  از  معماری  پیشرو 
انگلیس،  آلمان،  فرانسه،  کانادا، 
جمهوری های بالتیک، اسکاندیناوی 
و کشورهای حوزه خلیج فارس بود. باز 
هم امسال چرسای برای دانش آموزان 
شاهد   )Cersaie for Students(
مشارکت بیش از 3600 دانش آموز 
دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه بود 
که در مجموعه ای از جلسات مربوط به 
هوش مصنوعی و اشتغال زایی شرکت 

کردند. 

چرسای  به  رسانه ها  شدید  عالقه 
 618( روزنامه نگار  با حضور 1044 
 426 و  ایتالیایی  روزنامه نگار 
روزنامه نگار بین المللی( در طی پنج 
رویدادهای  توسط  و  نمایشگاه  روز 
مطبوعات  کافه   12 در  که  گفتگو 
)Press Cafés( برگزار شد، منعکس 

گردید.
بولونیا  طراحی  هفته   با  مشارکت 
که   )Bologna Design Week(
فعالیت خود  اکنون در سال پنجم 
رویدادهای  از  کاملی  برنامه  است، 
شبانه را در شهر بولونیا ارائه داد که 
چرسای  بازدیدکنندگان  بین  در 
بسیار محبوب بود و در طول چند 
بیشتری  توسعه  شاهد  آینده  سال 

خواهد بود.

 CERSAIE 2019 نمایشگاه
با ثبت رکـورد بازدیـد به کار 

خـود پایان داد 
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Tecnargi در اواخــر l la
باز خواهد گشت سپتامبر 2020 

و  مـواد  فناوری هـا،  نوآورانه تریـن 
تجهیـزات، مرکـز نمایشـگاهِی گـروه 
 ITALIAN( ایتالیـــا  نمایشــگاهی 
در   )EXHIBITION GROUP

ریمینـی را از 28 سـپتامبر تـا 2 اکتبر 
2020 بـه پایتخـت سـرامیکِی آینـده 
تبدیل خواهند کرد. بیست و هفتمین 
مهم تریـن  کـه   Tecnargilla دوره 
تـدارکات  بـرای  تجـاری  نمایشـگاه 
سـرامیکی و طراحی در جهان است، در 

کانـون توجـه خواهـد بـود.
Tecnargilla 2020 نتایـج عالـِی بـه 

دسـت آمـده در دوره گذشـته را کـه 
در سـال 2018 برگـزار شـد و 16،652 
بازدیدکننـده بین المللـی را جذب کرد 
که 48 درصـد از کل بازدیدکنندگان را 

تشـکیل داد، کنـار می زنـد. 
این نمایشـگاه تجـاری به عنـوان تنها 
رویـداد در جهـان شـمرده می شـود 

کـه قـادر بـه جـذب مدیـران ارشـد 
تولیدکننـدگان مهـم کاشـی، چینی 
بهداشـتی و آجـر اسـت و مخاطبـان 
همچنیـن  و  فنــی  کارکنـان  آن، 
تصمیم گیرندگانـــی هسـتند کــه 
توســعه  برنامه هــای  و  راهبردهــا 
 فناورانه ای، تولیدی و طراحی را تعریف

 می کنند.
قـدرت ایـن رویـداد عمدتـاً بـه روح 
نوآورانـه آن و توانایی اش در پیش بینی 
زمـان و موضوعـات سـرامیک مربوط 
می شـود. همچنیـن پیشــرفت های 
کنفرانس هـا،  طریـق  از  بــزرگ 
رویدادهـا، نمایشـگاه ها و جوایـز بیان 

می شـوند کـه در مسـتحکم کـردن 
بیشـتر Tecnargilla نقش داشـته اند 
و آن را بـه قطـب نـوآوری فناورانه ای و 
فرصتی برای تبـادل، اشـتراک گذاری 
و گـرد هم آیی بـرای همـه اپراتورهای 

بین المللـی تبدیـل می کنـد.
 )Paolo Gambuli( پائولـو گامبولـی
مدیـر عامـل Acimac اعـالم کـرد: 
»Tecnargilla 2018 نتایج دوره قبلی 
را تایید کـرد که نشـان می دهد جهان 
همچنـان بـه آن بـه عنـوان رویـداد 
شـماره یک نگاه می کند. دو سـال کار 
شـدیدی که پیش از نمایشـگاه انجام 
می شـود، شایسـته نتایجی مانند این 

اسـت«.
 Ugo( راوانِلــی  اوگــو  سـوی  از 
گـــروه  مدیـرعامــل   )Ravanelli

شـد:  اظهـار  ایتالیـا  نمایشـگاهی 
»Tecnargilla همـه ویژگی هـای یک 
نمایشـگاه تجارِی به رسمیت شناخته 
شـده به عنـوان معیـار جهانـی در این 
بخـش را دارد کـه درجـه بین المللـی 
بـودن، کامل بـودن و محتوای نـوآوری 

راهبـردی آن معلـوم اسـت.  
مـا در حـال کار هسـتیم تـا اطمینـان 
حاصـل شـود کـه ایـن رونـد در سـال 
2020 به نفع مشـتریان ما تکرار شـود 

و توسـعه یابـد«.

شرکت کاشی پـارس با نصب خط 
به  اقدام  پولیش  پیشرفته  جدیـد 
پولیش،   پرسالن  محصوالت  تولید 
نانو پولیش و سمی پولیش  نموده 

است. 
از کارخانجات  این شرکت که یکی 
پیشرو در زمینه تولید کاشی با ابعاد 
بزرگ و اولین تولیدکننده کاشی با 
تکنولوژی Twin press در ایران، این 
بار اقدام به تولید محصوالت پرسالن 
طول  است.  نموده  پولیش  لعابدار 
توسط  پولیش خریداری شده  خط 
این شرکت حدود 170 متر بوده و در 
نوع خود یکی از کامل ترین خطوط 
تولید محصوالت پولیش با قابلیت 

پولیش  نانو  محصوالت  انواع  تولید 
و سمی پولیش با باالترین کیفیت 

می باشد. 
در حـال حاضـر تجهیـزات کامل 
خط تولید و بسته بندی در کارخانه 
کاشـی پـارس واقع در استان قزوین 
شهر صنعتی البرز، نصب گردیده و 
در مراحل پایانـی تست و راه اندازی 

می باشد.
در  تجربه  با  کارشناسان  همچنین 
واحد تحقیق و توسعه این شرکت در 
حال انجام آزمایشات کیفی و توسعه 
و  می باشند  نظر  مورد  محصوالت 
پیش بینی می گردد اولین محصول 
تولیـدی پولیش ایـن شـرکت بـا 
بازار  به زودی وارد  تکنولوژی جدید 
از  گردد. شرکت کاشی پارس یکی 
باسابقه تریـن کارخانجـات صـنعت 

کاشی و سرامیک کشور با قابلیت 
و  دیوار  پخت  دو  محصوالت  تولید 
تک پخت پرسالن می باشد که در 
حال حاضر، محصوالت این شرکت در 
قالب 7 نام تجاری مجزا تولید و به بازار 

عرضه می گردد. کاشـی پــارس؛ نـوآوری در
عرضـه محصـوالت پولیش
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عملیات برندسازی مجدد که توسط 
 ،Inco Industria Colori شرکت 
پیشرو  رنگ  و  لعاب  تولیدکننده 
ایتالیایی با بیش از 30 سال تجربه در 
بازار و گستره وسیعی از محصوالت 
و  سرامیک  تزئین  برای  تخصصی 
پیگمنت های معدنی برای بخش های 
شد،  انجام  متفاوت  بسیار  کاربردی 
لوگوی  یک  از  رونمایی  دربرگیرنده 
جدید، یک وب سایت جدید و حضور 
پیشــرو  اجتمـاعی  شبکه هـای  در 

می باشد.
رشد پایدار و بین المللی سازِی شرکت، 
 Look( باطن  و  ظاهر  کردن  تازه 
Feel &( آن را برای ارتباط مؤثرتر 

هویت، ارزش ها و مهارت های آن و 
آگاهی  سبک،  فرهنگ،  همچنین 
آن  تجارت  و  تاریخ  زیست محیطی، 

ضروری ساخته است.
در عین حال که ارتباط هایش را با 
گذشته  حرفه ای  کیفیت  و  تجربه 
عملیات  از  هدف  می کند،  حفظ 
لوگوی  تقویِت  مجدد،  برندسازی 
ساده سازِی  طریق  از   Inco باسابقه 
شـکل  کنـار  در  آن  شـکل هـای 
زیبایی شناسانه مدرن تر آن است که 
به موجب آن شرکت را به سوی آینده 

رهنمون می سازد.
شده،  به روز  و  جدید  وب سایت 
معماری اطالعاتی تازه ای را با تمرکز 
بر ارزش ها و مزایای رقابتی شرکت 
و  خالقیت  فناوری،   ،R&D شامل 
تجربه دربردارد. با گنجینه ای از متن، 

تصاویر و ویدئوها در مورد شرکت و 
فراهم  وب سایت  هدف  محصوالت، 
آوردِن اطالعات بیشتر برای بازار و در 
عین حال تقویت ارتباطات همکاری و 

اعتبار نزد مشتریان است. 
ابزارهای ارتباطی جدید رسماً در طول 
 )Cersaie( مدت نمایشگاه چرسای
این  که  جایی  شد،  خواهند  عرضه 
جدید  محصوالت  آخرین  شرکت 
خود را نیز ارائه خواهد کرد؛ شامل 
جوهرهای Alto Solido، جوهرهای 

براق و چسب های جدید دیجیتال.
عالوه بر دفاتر مرکزی آن در پاوولو 
 Inco شرکت  ایتالیا،   ،)Pavullo(
و  روسیه  و  هند  در  نیز  شعبه هایی 
انبارش  برای  توزیعی  کارخانه های 
چند  در  واقع  سرامیکی  جوهرهای 
کشور دارد. Inco به لطف پشتیبانی 

خود  باالی  سطح  فروش  و  فنی 
می تواند به مشتریان در بیش از 35 

کشور در سراسر جهان یاری برساند.

Inco ظاهـر و باطـن شرکت 
تــازه ای برمی گزینـد

اخبـار جهـان

حوزه  در  را  خود  نفوذ  تکنارجیال، 
زیبایی شناسی  مباحث  و  طراحی 
که  دوره ای  در  می دهد.  توسعه 
فزاینده ای  طور  به  زیبایی شناسی 
محصوالت  توسعه  کانون  در 
قرار  مدرن  فناوری های  و  نهایی 
بخش  یک   Tecnargilla دارد، 
نمایشگاهی ویژه را به طور خاص به 
دکوراسیون و زیبایی های محصوالت 

کاشی اختصاص داده است.
موفقیت آمیز  راه اندازی  دنبال  به 
و   Greentech جدید  بخش  دو 
در   2018 سال  در   T-Finishing

بیست و هفتمین دوره از بزرگترین 
و  سرامیک  صنعت  جهانی  رویداد 
آجر، که از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر 
سال 2020 در مرکز نمایشگاه ایتالیا 
در نمایشگاه Rimini برگزار می شود، 

این نمایشگاه اما میزبان بخش جدید 
.Decortech :دیگری نیز خواهد بود

 Kromatech  این سالن جدید بخش
محصوالت،  سنتی  بطور  که  را 
در  که  را  خدماتی  و  فناوری ها 
این  زیبایی شناسی  جنبه  برگیرنده 
صنعت را نشان می دهند،  به نمایش 
گذاشته است، توسعه داده و تکمیل 
فنی  دانش  ویترین  است.  نموده 
شرکت های در حال تولید مواد اولیه 
و فناوری برای ارائه باالترین کیفیت 
ارزش  محصول،  کیفیت  و  زیبایی 
افزایش  باعث  که  است  افزوده ای 
می شود.  محصول  خرید  در  رقابت 
حوزه  در  همچنین  مفهوم  این 
می شود،  استفاده  نیز  بزرگ  ابعاد 
روندی که در سال های اخیر در بازار 
سرامیک نمود بیشتری یافته است. 
این  توسعه   و  راه اندازی  از  هدف 
تثبیت  نمایشگاه،  در  جدید  بخش 
و تقویت روند بازار برای به نمایش 
زیبایی شناسی  پتانسیل  گذاشتن 

است.  سرامیک  کاشی  گستره 
بنابراین Decortech نه تنها میزبان 
محصوالت و فناوری هایی در حوزه 
از  بلکه  بود،  خواهد  دکوراسیون 
خالقیت  و  طراحی  مواد،  نرم افزار، 
می کند  استفاده  زیبایی شناختی 
روند  بیانگر  روش  بهترین  به  تا 
اولیه  مواد  کاربرد  و  زیبایی شناسی 
باشد.  داخلی  طراحی  و  در سطوح 
مضامینی که Tecnargilla همواره 
داده  وعده  بازدیدکنندگان خود  به 
به ویژه در کارگاه سرامیک،  است، 

گرایش ها  ویژه  نمایشگاه  منطقه 
را  سرامیک  در  جدید  مفاهیم  و 
دربرگرفته است. در این فضا آخرین 
مواد  و  رنگ  حوزه  در  دستاوردها 
پوشش داده می شود و جایزه طراحی 
Tecnargilla که توسط خود مرکز 

است،  شده  راه اندازی  نمایشگاه 
مشوقی است تا بتواند ابتکاری ترین 
مورد  مواد  و  برنامه ها  فناوری ها، 
سطوح  و  کف  ساخت  در  استفاده 
دیواری آینده را از دل استعدادها و 

خالقیت ها کشف کند.

Decortech: زیبایی شناسی  
در قلـب Tecnargilla جـای 

می گیـرد 
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VAP2  
الک  دوموتوره
 هوپرپــرس

www.mahandvibre.com

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

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

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

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

Yazd office:
Tel: (+98) 35 3526 45 40
Cell: (+98) 913 246 9432

 RAK آخرین سفارش از غول جهانی
آسیاب های  تعداد   ،Ceramics

مدوالر مداوم Sacmi MMC نصب 
شده در سراسر جهان را به بیش از 
از 700  از مجموع بیش  300 عدد 
دستگاه سایش مداوم می رساند که 
ایموال  در  مستقر  گروه  این  توسط 
)Imola( برای تولیدکنندگان پیشروی 

سرامیک جهان تدارک دیده شد. 
آسیاب جدید MMC نصب شده در 
رأس الخیمه )امارات متحده عربی( 
کارخانه  این  به  بیشتری  گسترش 

 RAK آن  در  که  جایی  می دهد؛ 
اسلب های  و  پانل ها   Ceramics

از  استفاده  با  را  بزرگ  سرامیکی 
فناوری +Continua تولید می کند.

 Sacmi فرایند سایش مداوم که توسط
داده  توسعه  دهه 1980  اواسط  در 
بود  نوآورانه  بسیار  راه حل  شد، یک 
که فرایند تولید را از لحاظ بهره وری، 
بهره گیری  توانایی  و  انعطاف پذیری 
به رشد خودکارسازی  از سطوح رو 
)اتوماسیون( متحول ساخت. از سال 
2005 تا کنون، راه حل های سایش 
Sacmi  پیمانه ای )مدوالر( شده اند 

که اجازه می دهد دست کم 15 درصد 
صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی 

در مقایسه با طیف قبلی و همچنین 
به  گسترده تر  بسیار  خودکارسازِی 

دست آید.
به  منحصر  سطوح  راه حل ها  این 
فردی از عملکرد را با قابلیت اطمینان 

آن  به  این  می کنند؛  ترکیب  کامل 
مداوم  آسیاب  نخستین  که  نشان 
ساخته شده در سال 1984 هنوز هم 

در حال بهره برداری است.

از 300 آسـیاب  نصـب بیـش 
Sacmi MMC تا کنـون

شرکت چند ملیتی انگلیس حضور 
خود را در بخش سرامیک گسترش 
می دهد؛ این شرکت در حال حاضر 
و  ایتالیا  در   Ceramica Serra

را  اسپانیا  Saloni در  و   Keraben

اداره می کند.
تجاری  که شرکت   Victoria PLC

چند ملیتی تولید و توزیع کف پوش 
مستقر در انگلستان با کسب و کار 
اصلی در بخش فرش است، تملک 
Ibero - تولیدکننده مشهور کاشی 

کاستلیون  در  مستقر  اسپانیایی 
)Castellón( - را اعالم کرد.

این سومین تملک این گروهِ لیست 
لندن  بهادار  اوراق  بورس  در  شده 
در ناحیه سرامیکی اسپانیا و پس از 
نوامبر 2017  در   Keraben خرید 
و  یورو(  میلیون   274 ارزش  )به 
آگوست  در   Ceramica Saloni

2018 )96/7 میلیون یورو( می باشد.
صنعت  در   Victoria فعالیت 

 Ceramica Serra سرامیک شامل
در ایتالیا نیز می شود که نخستین 
تملک انجام شده توسط این گروه در 

نوامبر سال 2017 است.
توسط   1958 سال  در  که   Ibero

 )Carnicer( کارنیِسر  خانواده 
بنیان گذاری شد  و کاشی سرامیکی 
پرسالنی با کیفیت باال تولید می کند 
که در سراسر اروپا، آمریکای شمالی 
در  می شود.  فروخته  خاورمیانه  و 
درآمدهای   Ibero  ،2018 سال 
میلیون   30/9 شده  حسابرسی 
پیش  )درآمد   EBITDA و  یورویی 
از بهره، مالیات و استهالک( تعدیل 
شده 3/1 میلیون یورویی ایجاد کرد. 
قیمت خرید برای این تملک به دو 
پرداخت تقسیم می شود: اولی معادل 
تقریباً 3 برابر EBITDA است که پس 
از اتمام پرداخت می شود »پرداخت 
تکمیلی«؛ دومی که در ماه مه 2020 
این  به  منوط  شد  خواهد  پرداخت 
است که Ibero یک هدف عملکردی 
ویژه »مالحظه مشروط« را برآورده 
مالحظه  که  این  فرض  با  سازد: 
مشروط به طور کامل پرداخت شود، 

قیمت خرید برای تملک، مضربی از 
کم تر از 5 برابر EBITDA برای 12 
ماه پیش از تکمیل را نشان خواهد 

داد.
 Geoff( همان طور که جف ویلدینگ
 Victoria PLC رئیس   ،)Wilding

تأیید کرد، تملک Ibero درآمدهای 
فوری این گروه را به همراه خواهد 
داشت و هم افزایِی عملیاتی با کسب 
اسپانیا  در   Victoria فعلی  کار  و 
را به وجود خواهد آورد؛ جایی که 
Ceramica Saloni هم اکنون یک 

سال پس از تملک آن به طور کامل 
شده  ادغام   Keraben عملیات  در 

است.
گسترش Victoria PLC در بخش 
راهبرد  یک  از  بخشی  سرامیک 
آن  هدف  که  است  سازمانی  رشد 
کردن  بین المللی  و  متنوع سازی 
عملیات آن با هدف تبدیل شدن به 

یک گروه کف پوش چند ملیتی است. 
این  که  هنگامی  گفت  ویلدینگ 
آخرین تملک تکمیل شود، بیش از 
75 درصد از درآمدهای Victoria از 

خارج از انگلستان ایجاد می شود.
در سال مالیاتی تا 31 مارس 2019، 
Victoria PLC درآمد تثبیت شده 

 35/2( پوندی  میلیون   574/4
 424/8 به  نسبت  افزایش  درصد 
میلیون پوند در سال گذشته( و 44 
درصد رشد در سود عملیاتی تا 70/3 
تجارت  کرد.  اعالم  را  پوند  میلیون 
سرامیک به صورت فزاینده ای برای 
گروه مهم می شود و به 34 درصد 
میلیون   193/9( آن  کل  درآمد  از 
پوند( و 67 درصد از سود عملیاتی 
در  می رسد.  پوند(  میلیون   48/2(
مارس 2019،  به 31  منتهی  سال 
Victoria PLC، 27/7 میلیون متر 

مربع کاشی سرامیکی تولید کرد.

Victoria PLC سومین تملک 
 Ibero خـود را در اسـپانیا با

انجـام داد 
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“The Future of Ceramic”; The 11th ACIMAC 
annual meeting on digital evalution

»آینده صنعت سرامیک«، عنوان کنفرانسی است که توسط آچیماک با 
تمرکز بر دیجیتالی شدن و چالش های بازار جدید محقق گردید.

40 سخنران و میهمان ایتالیایی و بین المللی، 14 ساعت همایش و 6 
میزگرد با همراه چشم انداز اصلی ترین بازارهای کاشی سرامیک جهان و 

سیر تحول کارخانه ها در عصر دیجیتال سازی. 
صنعت سرامیک به سرعت به سمت دیجیتالی کردن کامل خطوط تولید 
خود پیش می رود و چشم انداز جهانی به طور فزاینده ای بر این مورد 
متمرکز خواهد بود. در واقع می توان گفت، دستاوردهای مذکور جنبه های 
کلیدی ناشی از رویداد The Future of Ceramics بود، دومین نشست 
بین المللی تجاری در 11 و 12 نوامبر در مودنا که توسط Acimac و گروه 
 Ceramic World با همکاری مجله Tecnargilla - نمایشگاه ایتالیایی

Review در Modena برگزار شد. 

این مجمع با حضور بیش از 500 نفر از متخصصان برگزار شد و بر دو 
موضوع اصلی تمرکز داشت: سناریوها و چشم انداز صنعت سرامیک در 
بازارهای اصلی بین المللی و سیر تحول کارخانه ها در عصر دیجیتال سازی. 
با  ایتالیایی و بین المللی  گفت وگوهای حدود 40 سخنران و میهمانان 
سخنرانی و میزگردهای متعدد به انتشار دانش و تخصص فنی و مدیریتی 
در راستای حفظ رویکرد سیستماتیک و چشم انداز جهانی زنجیره تأمین 

سرامیک کمک شایانی نموده است. 

یک چشم انداز جهانی
افتتاحیه چالش برانگیز این کنفرانس، ارائه شده توسط لوکا بارالدی از 
بخش تحقیقات Acimac با ارائه گزارشی از تغییراتی که در 20 سال 
گذشته در صنعت تولید جهانی در عرصه سرامیک رخ داده است، از جمله 
تغییر پایدار در مرکز ثقل صنعت به سمت آسیا و ظهور اخیر آفریقا به 
عنوان یک قاره تولیدکننده، آغاز شد. عالوه بر این، در حالی که صادرات 
جهانی در فاصله 20 سال سه برابر شده است، همچنان سهم صادرات 21 % 
از کل تولید به صورت ثابت حفظ شده و از هر 100 کاشی تولید شده فقط 

8 کاشی خارج از قاره مبدأ تولید، صادر می شود.
تغییرات عمده در بازار ایاالت متحده

در میان سخنرانان بین المللی، جوزف لوندگرن )JLConsulting، ایاالت 
متحده( درباره تصمیم اخیر وزارت بازرگانی ایاالت متحده برای معرفی 
عوارض ضد بازارشکنی )Antidumping( )حداکثر 356 %( در واردات 
کاشی های سرامیکی چینی )60 میلیون مترمربع در سال 2018(، بحث 
کرد. این ممکن است پیامدهای عمده ای برای رقابت بین سایر کشورها 

صادرکننده به بازار ایاالت متحده داشته باشد.
چشم اندازهای جدید در آسیا و آفریقا

پنج شخصیت برجسته برای بحث در مورد تغییرات در آسیا و آفریقا دعوت 
بزرگترین   ،New Pearl Ceramics )معاونت   Ye Yongkai شده اند: 

»آینـده صنعت سـرامیک«
تمرکز بر دیجیتالی شدن و چالش های بازار جدیـد
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تولیدکننده کاشی در چین(، Prem Narayan Trivedi )رییس شورای 
 ، -EPINA-فناوری اپیینا( Oaikhinan پاتریک ،)کاشی و سرامیک هند
نیجریه(، محمد روشنفکر )رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
ایران( و ایلتر یورتبی )رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ترکیه 

.)Serkap

تاجر چینی کاهش توسعه صنعت سرامیک در این کشور را تأیید کرد و 
افزایش عوارض در بازارهای مختلف صادراتی و باال بردن استانداردهای 
زیست محیطی توسط دولت و متعاقب آن تعطیل شدن ده ها کارخانه 
 Trivedi .اتفاقات مهمی است که در صنعت سرامیک چین روی داده است
از کشور هند، مجدداً ادامه توسعه صنعت سرامیک هند را در بازارهای 
داخلی و صادراتی تأیید کرد. در ایران نیز برنامه های عمرانی بزرگی در 
حال اجراست و 50 % از شرکت های کاشی و سرامیک در حال برنامه ریزی 
برای نوسازی خطوط تولید خود هستند و قرار است کارخانه های جدیدی 

در منطقه یزد افتتاح شود. 
به همین ترتیب، ترکیه نیز به دنبال گسترش بازارهای جدید است، از 
این عامل به عنوان تنها ابزاری که اکنون برای بهبود بخشیدن به بخش 
سرامیک در دسترس است، استفاده می کند. نیجریه تصمیم دارد توسعه 
صنعت سرامیک تازه کار خود را که تقریباً کاماًل متعلق به سرمایه گذاران 
چینی است ادامه دهد. این کشور در حال حاضر به دومین کشور بزرگ 
تولیدکننده آفریقا تبدیل شده است و به ویژه در زمینه آموزش تکنسین ها 

به همکاری نیاز دارد.
)مدیر  اصلی  کالون،سخنران  کریستوپ  اروپا.  در  فرصت ها  و  چالش ها 
 )Saint Gobain Building Distribution Building بازاریابی و خرید در
با تمرکز بر بازار کفپوش اروپا بود، وی اذعان داشت توسعه کفپوش های از 
جنس وینل LVT باعث می شود صنعت کاشی و سرامیک مجبور به شناسایی 

استراتژی های جدید رقابتی از جمله لجستیک و آموزش شود.
مباحث مطرح شده توسط مدیر فرانسوی در بحث میزگرد بعدی بین 
روسای سه اتحادیه تجاری که زنجیره تأمین صنعت سرامیک ایتالیا را 

 Giovanni Savorani :تشکیل می دهند بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت
 Claudio و )Acimac(و Paolo Sassiو ،)Confindustria Ceramicaو(

 .)Ceramicolor(و Casolari

آینده دیجیتال سرامیک جلسه دیجیتالی کردن شرکت های سرامیکی با 
گفت وگوی فرانکو استفانی در یک لینک مستقیم از شانگهای آغاز شد و 
پس از آن سخنرانی های تحریک آمیز توسط Marco Calabrò )وزارت 
مائوریزیو   ،)Confindustria( کارلینی  والنتینا  اقتصادی(،  توسعه 

Brioschi و)Cefriel( و لوسیانو سوتیل )گوگلیو( ارائه شد.

تکامل دیجیتال
یازدهمین  در  که  فناوری  تمرکز  جلسات  به  زیادی  عالقه  حضار 
نشست ساالنه Acimac برگزار شد، نشان دادند که تأمین کنندگان و 
تولید کنندگان سرامیک به اتفاق آرا موافقت کردند که اکنون ادامه مسیر 
به سمت دیجیتال سازی کامل و کارخانه هوشمند ضروری است. آنها 
افزودند: این هدفی است که باید در کمترین زمان ممکن حاصل شود و 
خطاب به کلیه بازیکنان زنجیره تأمین اذعان داشتند که نیاز به کار و تعهد 

فراوانی را می طلبد. 
نمایندگان تهیه کنندگان و تولیدکنندگان برجسته در مورد دیجیتالی 
کردن شرکت های سرامیکی، انبارها و intralogistics 4.0 و همچنین 

دکوراسیون دیجیتال سطوح سرامیکی بحث و گفتگو کردند. 
 Movetro/ و،Metcoو  ،LB ،وBMR در سه میزگرد مختلف، سخنرانانی از
 System Ceramicsو  ،Sicerو  ،Sacmi ،وPlannet، Proteoو  ،Intermac

Toyota Material Handling و Weflex با موریزیو مامبلی )فلوریم(، 

 Luca و،)Labocer(و Fornaciari ،)جولیا کاتی و ماتئو بونداوالی )مارینر
 Casalgrande(و  Gianpaolo Capitanio و)Del Conca(،و   Costi

 Alessandro Barbieri و)ABK(،و   Gilberto Pedna Padana(،و  

و)Italgraniti( و Eugenio Belli و)Kerbell( سخنرانی نمودند.

×            

رويــداد
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SACMI همایشی به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس شرکت

بـزرگترین  ایتالیـا  سـاکمی  شـرکت 
تولیدکننـده تجهیـزات صـنایع کاشـی 
و  سلولـزی  بسته بنـدی،  ســرامیک،  و 
نوشیدنی به مناسبت یکصدمین سالگرد 

تأسیس خود همایشی را تحت عنوان »ساکمی پیشرو در نوآوری های 
مرکز  در محل  ماه سال 1398  مهر  مورخ 24  در  صنعت سرامیک« 
همایش های بین المللی صدا و سیما - تهران برگزار نمود. این دومین 
همایش عمومی شرکت ساکمی با این ابعاد و گستردگی در ایران بود، 
همایش اول با عنوان "SACMI Technologies seminar" تقریبا 18 
سال پیش در مورخ 8 خرداد ماه 1380 در همین محل با حضور مدیران و 

کارشناسان کارخانجات برگزار شده بود.
همایش امسال با حضور نزدیک به 20 نفر از مدیران شرکت ساکمی ایموال 
و حضور بیش از 400 نفر از مدیران صنعت کاشی و سرامیک و چینی 
بهداشتی و دیرگداز و مدیریت شرکت ساکمی ایران به عنوان مجری 

اصلی برگزار گردید.
سخنران ابتدایی همایش جناب آقای ویتوریو رومیتی )پرزیندت شرکت 
ساکمی ایران( ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از اهمیت بازار ایران 
برای ساکمی و حمایت از مشتریان سخن گفت. سخنران اول همایش 
سفیر محترم ایتالیا در ایران جناب آقای جوزپه پرونه ضمن تأکید بر لزوم 
توسعه همکاری های تجاری دو کشور از تالش دولت ایتالیا برای رفع موانع 

تجاری فیمابین دو کشور خبر داد.
در این مراسم جناب آقای دکتر امیری، مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس روشنفکر به عنوان رئیس 

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
ایـران ضمن خوش آمدگویی به مدیـران 
در  موجود  مشکالت  تبیین  به  صنعت 
صنعت و لـزوم همکاری بیشتر فیمابین 
تأمین کنندگان و تولیدکنندگان و پشتیبانی های فنی و تکنولوژیکی و 

آموزشی سخن به میان آوردند.
تولیدکنندگان  انجمن  پرزیدنت  ساسی  پائولو  آقای  بعدی  سخنران 
ماشین آالت سرامیک ایتالیا ACIMAC با قول توسعه همکاری بیشتر بین 
انجمن سرامیک و تأکید بر توسعه روابط تجاری صنعتی ایتالیا و ایران 
آمادگی ACIMAC را برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف همانند 

قبل برای متخصصین ایرانی صنعت اعالم نمود.
در این همایش متخصصین و مدیران شرکت ساکمی ایموال در بخش های 
مختلف اعم از تهیه بدنه و مواد اولیه، کوره، راهکارهای کاشی های سایز 
بخش های  همچنین  و  چاپ  و  لعاب  دیجیتال  کامل  خطوط  بزرگ، 
پایانی تولید اعم از چمفرینگ و پولیش و بسته بندی به معرفی آخرین 

دستاورد ها و تحقیقات شرکت پرداختند. 
در بخش دیگری از همایش کارخانه های هوشمند تولید چینی بهداشتی و 
روش های نوین اتوماسیون در صنعت چینی مظروف به عنوان بخش های 

فعالیت دیگر شرکت ساکمی در حوزه صنعت سرامیک معرفی گردید.
این همایش یک روزه پس از مراسم نهار و ارائه مقاالت تخصصی در زمینه 
رولر های سرامیکی و روغن های با کارایی باال برای پرس های ساکمی و 

تقدیم هدایا به مدعوین پایان پذیرفت. 
×

سـاکمی؛ پیشرو در نـوآوری های صنعت سرامیک

رويــداد
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World production and consumption 
of ceramic tiles

گزارش تولیـد و مصـرف جهـانی 
کاشـی و سـرامیک در سـال 2018

The seventh edition of the publication “World production and consumption of ceramic tiles” produced by the Acimac Re-
search Department is due to be released in October. 
Consisting of 260 pages of charts, tables and commentary, it provides detailed analysis of the ten-year trends up to 2018 in 
industry, markets, per capita consumption and export flows in large geographical regions and in the 76 largest tile produc-
er, consumer, exporter and importer countries. Here we present a preview of the key figures.

Luca Baraldi - Acimac Research Dept. (studi@acimac.it)

هفتمین نسخه از گزارش »تولید و مصرف جهانی کاشی های سرامیکی« که 
توسط گروه تحقیقاتی Acimac تهیه شده است، در ماه اکتبر منتشر شد. 
این گزارش متشکل از 260 صفحه نمودار، جداول و تفاسیر است که جزئیات 
تحلیل های ده سال تا سال 2018 در زمینه صنعت، بازار، مصرف سرانه و 
جریانات صادراتی در مناطق مختلف جغرافیایی برای 76 کشور تولیدکننده، 
مصرف کنند، صادر کننده و وارد کننده بزرگ کاشی در جهان ارائه می گردد. در 
این مقاله پیش درآمدی بر این گزارش مفصل به مخاطبین عزیز ارائه می گردد. 

   1   
تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک برای اولین بار در سال 2018 پس از 
تغییرات اندک در سال 2017 کاهش یافت. به دنبال سقوط در این بازه دو 

ساله، واردات و صاردات همچنان با مقادیر سال 2017 ثابت باقی ماند. 
  2  

تولید کاشی در جهان در سال 2018 به 13،099 میلیون مترمربع رسید که 

در مقایسه با سال 2017، 3/6 % کاهش یافت. تولید کاشی در آسیا کاهش 
یافت و از 9,473 به 8,980 میلیون مترمربع رسید )5/2 % کاهش به نسبت 
2017( که 68/6 % از تولید جهانی را به خود اختصاص داد. این آمار حاصل 
سقوط حجم تولیدات در کشور چین، که تنها به میزان اندکی با رشد در هند، 
ویتنام، اندونزی و ایران جبران شد. قاره اروپا نیز1,984 میلیون مترمربع کاشی 
)15/1% از تولید جهانی( را تولید کرد. تولید کاشی هم در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا ) 1,366 میلیون مترمربع، 0/3+ %( و هم در کشورهای خارج از 
اتحادیه اروپا )618 میلیون مترمربع، 0/5+ %( برآورد گردید. در قاره آمریکا 
مجموع تولید کاهش یافت و از 1,436 به 1,412 میلیون مترمربع رسید، 
تولید در آمریکای جنوبی ومرکزی با کاهشی نسبی همراه بود )1064 میلیون 
مترمربع، 0/9- %( و آمریکای شمالی نیز میزان اندکی کاهش را تجربه کرد 
)348 میلیون مترمربع، 3/9- %(. در مقابل میزان تولید در آفریقا با افزایشی 
محسوس در دوره 4 تا 5 ساله همراه بودو آمار مطلوبی برجای گذاشت و 

مناطق تولید کننده جهان

2018مناطق
)sq.mt Mill(

% از تولید 
جهانی

% تغییرات 
18/17

%0.3%10.4 1,366 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%0.5%4.7 618 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%3.9-%2.7 348 )شامل مکزیک(

%0.9-%8.1 1,064 مرکز- جنوب آمریکا

%5.2-%68.6 8,980 آسیا

%3.2%5.5 718 آفریقا

%0.0%0.0 5 اقیانوسیه

%3.6-%100.0 13,099 مجموع

 مناطق مصرف کننده جهان

2018مناطق
)sq.mt Mill(

% از مصرف 
جهانی

% تغییرات 
18/17

%2.5%8.1 1,034 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%1.6-%4.3 556 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%0.9-%4.4 565 )شامل مکزیک(

%0.7%9.1 1,168 مرکز- جنوب آمریکا

%5.6-%66.4 8,511 آسیا

%1.1%7.3 930 آفریقا

%1.9%0.4 54 اقیانوسیه

%3.6-%100.0 12,818 مجموع
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اقـتـصـــاد

میزان تولید به 718 میلیون مترمربع در سال 2018 رسید.)3/2+ %( مصر نیز 
موقعیت خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده کاشی در این قاره حفظ نمود 
و میزان تولید خود را به 300 میلیون مترمربع رساند و پس از آن کشور نیجریه 
با 114 میلیون مترمربع در رتبه بعدی قرار گرفت . عملکرد قوی همچنین با 
رشد دو رقمی در الجزیره )20+ %( و برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
)33+% در غنا، 12+ % در تانزانیا و 20+ % در سودان، اوگاندا، اتیوپی و کنیا( 

همراه بود. 
  3  

مصرف کاشی در جهان در سال 2018 کاهش یافت و از 13،295 به 12،818 
و  یافت  کاهش  مصرف  میزان  آسیا  در  رسید.   )%  -3/6( مترمربع  میلیون 
به 8،511 میلیون مترمربع )5/6- %( رسید و معادل 66,4 درصد از مصرف 
جهانی را به خود اختصاص داد. مصرف در اتحادیه اروپا نیز )از 1,009به 1,034 
میلیون مترمربع( افزایش یافت. تقاضا در بازارهای اروپایی خارج از اتحادیه 
اروپا نیز از 565 به 556 میلیون مترمربع رسید که در مقایسه با سال قبل 
کاهش یافت. در آمریکای مرکزی و جنوبی مصرف کاشی تقریباً ثابت ماند 
)1،168 میلیون مترمربع، 0/7+ %(. کاهش در آمریکای شمالی محقق گردید و 
به 565 میلیون مترمربع )0/9- %( رسید.تقاضا در آفریقا 1 % افزایش یافت و به 

930 میلیون مترمربع رسید. 
  4  

در سال 2018، صادرات جهانی کاشی در مقایسه با سال 2017 تقریبا ثابت 
ماند. )2،749 میلیون مترمربع، 0/1- %( این نتیجه در واقع ترکیبی از انقباض 
صادرات در چین )54 میلیون مترمربع کاهش(، ایتالیا و مکزیک و رشد در 
سه کشور مهم از جمله اسپانیا، هند و برزیل بود. در مناطق کالن، آسیا شاهد 

کاهش صادرات از 1،443 به 1،425 میلیون مترمربع )1/2- %( بود و 52 % 
از صادرات جهان را از آن خود نمود. اروپا با افزایش صادرات در هر دو حوزه 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا )917 میلیون مترمربع، 0/4+ %( و کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا )از 165 به 174 میلیون مترمربع، 5/5+ %( روبرو گردید. 
در قاره آمریکا، بخش مرکزی و جنوبی این قاره، شاهد رشد حجم صادرات 
از 138 به 146 میلیون مترمربع )5/8+ %( بود، در حالی که بخش شمالی 
این قاره سقوط 12/5 درصدی را تجربه کرد و صادرات کشورهای این منطقه 
از 56 به 49 میلیون مترمربع رسید. آخرین قاره مورد مطالعه، قاره آفریقا با 
حجم صادراتی معادل 38 میلیون مترمربع رشدی 2/7 درصدی را تجربه کرد و 

می توان گفت در مقایسه با سال گذشته تقریباً ثابت ماند. 
  5  

آسیا  از  هایی  قسمت  مختلف،  قاره های  در  صادرات  گرایش  به  نگاهی  با 
درمی یابیم که اتحادیه اروپا با کسب 67/1 % صادرات از کل تولیدات خود 
توانست رتبه اول در صادرات را به خود اختصاص دهد و مناطق دیگر را پشت سر 
گذارد. کشورهای خارج از اتحادیه اروپا 28/2 % از تولیدات خود را به صادرات 
اختصاص داد، آمریکای شمالی 14 %، آمریکای جنوبی 13/7 %، آسیا 15/9 % 
و آفریقا تنها 5/3 % از صادرات جهان را به خود اختصاص دادند. روند صادرات و 
واردات در طول سال ها همچنان منطبق بر دیدگاه بلندمدت ما مبنی بر مصرف 
کاشی در نزدیکی محل تولید است. صادرات جهانی 21 % و مصرف جهانی 
21/5 % ارزیابی شده است، بیش از نیمی از این حجم )61 %( از صادرات، 
صادرات در همان منطقه جغرافیایی است. )به عنوان مثال، 79/9 % از صادرات 
آمریکای جنوبی در آمریکای جنوبی باقی می ماند، 76/8 % از صادرات آمریکای 
شمالی در منطقه NAFTA باقی می ماند و 67/7 درصد از صادرات آسیا به سایر 

مناطق صادر کننده جهان

2018مناطق
)sq.mt Mill(

% از صادرات 
جهانی

% تغییرات 
18/17

%0.4%33.4 917 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%5.5%6.3 174 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%12.5-%1.8 49 )شامل مکزیک(

%5.8%5.3 146 مرکز- جنوب آمریکا

%1.2-%51.8 1,425 آسیا

%2.7%1.4 38 آفریقا

%0.0   - اقیانوسیه

%0.1-%100.0 2,749 مجموع

روند بین المللی سال 2018 
)بر اساس کل مصرف جهانی(

فروش داخلی
 78.5 %

صـادرات
 21.5 %
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کشورهای تولیدکننده برتر

2014کشور
)Sq.m Mill.(

2015
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

%  از تولید جهانی 
در 2018

% تغییرات
18/17

%11.2-%43.4 5,683  6,400  6,495  5,970 6,000چین1
%6.0%8.7 1,145  1,080  955  850 825هند2
%0.4%6.1 793  790  792  899 903برزیل3
%7.5%4.6 602  560  485  440 360ویتنام4
%0.0%4.0 530  530  492  440 425اسپانیا5
%1.7-%3.2 416  422  416  395 382ایتالیا6
%24.8%2.9 383  307  360  370 420اندونزی7
%2.7%2.9 383  373  340  300 410ایران8
%5.6-%2.6 335  355  330  320 315ترکیه9
%0.0%2.3 300  300  250  230 220مصر10

%4.9-%80.7 10,570  11,117  10,915  10,214  10,260 مجموع

%3.6-%100.0 13,099  13,587  13,280  12,475 12,428مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هفتم 2019

کشورهای آسیایی ارسال می شود. اتحادیه اروپا تنها استثنایی است که تقریبا 
42/2 % از صادرات آن در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فروخته می شود. این 
تحلیل با این واقعیت تأیید شده است که سهم تولید و مصرف جهانی در هر قاره 
مشابه است. به عبارت دیگر، آسیا به ترتیب 68/6 % تولید و 64/4 % مصرف 
جهانی، اروپا )اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا( 15/1درصد و 12/4 درصد، 
آمریکا 10/8 % و 13/5 % و آفریقا 5/5 % و 7/3 % از سهم تولید و مصرف جهانی 

را در اختیار دارند. 
  6  

در جهان  کاشی  و صادرکننده  تولیدکننده، مصرف کننده  بزرگترین  چین، 
اولین تجربه جدی سقوط در تولید و مصرف را در سال 2018 رقم زد. البته روند 
کاهشی صادرات برای پنجمین سال پیاپی ادامه یافت. سال 2018 بدترین سال 
برای صنعت کاشی سرامیک چین از ابتدای این قرن بوده است. این کارنامه 
بد در اثر عوامل متعددی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه ها و 
افزایش رقابت پدیدار گشت. بنابراین صنعت چین و بازار با توجه به اختالفات 
متعدد بین اطالعات موجود، به سختی قابل ارزیابی است. طبق برآوردهای ما 
تولیدات چین در سال 2018 به 6،683 میلیون مترمربع نزول کرد. )%11/2 
پایین تر در مقایسه با 2017(، که 43/3 % ازکل سهم بازار را در برمی گیرد و 
این در حالی است که مصرف داخلی 4,840 میلیون مترمربع برآورد می گردد 
)12- %(، که 37/8 % از کل مصرف جهان را در بر می گیرد. این اطالعات و 
 ،CBCSA آمار در مقایسه با ظرفیت تولیدی که توسط انجمن سرامیک چین؛
منتشر شد نشان می دهد که در حدود 137 کارخانه تعطیل و به همین دلیل 
میزان تولید بیش از 1 میلیارد مترمربع کاهش یافته است و گردش مالی این 
بخش 28 % تنزل یافته است. میزان صادرات نیز برای پنجمین سال متمادی 
کاهش یافت و از 908به 854 میلیون مترمربع رسید.)5/9- %(، که معادل 
31% از صادرات کل جهان را در بر می گیرد. میزان کاهش صادرات بیش از 
پیش قابل بحث و بررسی است، این شاخص مهم در مقایسه با سال 2017، 

9/9 % کاهش یافت و به 3,986 میلیارد دالر رسید. افت صادرات چین ناشی از 
کاهش صادرات محصوالت این کشور به آسیا با نرخ سقوط 5 %، که در کل 60 % 
از کل صادرات چین را به خود اختصاص داد. )516/6 میلیون مترمربع( کاهش 
فروش در آفریقا نیز به مراتب شدیدتر بود، 20/8 % کاهش یافت و از 151/7 به 
120 میلیون مترمربع رسید. )14 % از کل صادرات چین(، دلیل آن را می توان 
کاهش واردات از چین و توسعه پایدار محلی دانست. صادرات به شمال آمریکا، 
80 میلیون مترمربع برآورد گردید و ثابت ماند در حالی که میزان فروش در 
مرکز و جنوب آمریکا 9 % افزایش یافت و به 79 میلیون مترمربع رسید. سقوط 
صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان در سال 2018 ادامه یافت 
و به 11/7 میلیون مترمربع رسید )19/2- %( وضعیت مشابهی بر کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا حاکم بود )10/6 میلیون مترمربع، 14- %(، در حالی که 
میزان فروش در استرالیا - اقیانوسیه )35/7 میلیون مترمربع، 6+ %( با اندکی 
بهبود همراه بود. فیلیپین بزرگترین بازار صادراتی چین برآورد گردید. )81 
اندونزی )72/8 میلیون مترمربع،  از آن  میلیون مترمربع، 10/8+ %(، پس 
16/5+ %( و آمریکا )64/3 میلیون مترمربع، 5/3+ % (. چین دهمین بازار بزرگ 

صادرات چین، 54 % از کل سهم صادرات چین را به خود اختصاص داد. 
  7  

هند در سال 2018، موقعیت خود را به عنوان دومین کشور تولیدکننده و 
مصرف کننده بزرگ کاشی در جهان حفظ کرد. تولید از 1,080 به 1145 
میلیون مترمربع )6+ %( افزایش یافت، در حالی که مصرف داخلی اندکی 

کاهش یافت و به 750 میلیون مترمربع )1/3- %( رسید.
بخش سرامیک در Morbi )گجرات( به رشد سریع خود ادامه داده و هم اکنون 
تخمین زده می شود بیش از 500 خط تولید داشته باشد که بسیاری از آنها 
به محصوالت اختصاصی برای صادرات اختصاص یافته است )برخی منابع 

گجراتی از قبل میزان تولید بسیار باالتری را نشان می دهند(.
از 228 به 274 میلیون  صادرات همچنان به شدت در حال رشد است و 
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کشورهای مصرف کننده برتر

2014کشور
)Sq.m Mill.(

2015
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

%  از مصرف جهانی 
در 2017

% تغییرات
18/17

%12.0-%37.8 4,840  5,498  5,475  4,885 4,894چین1
%1.3-%5.9 750  760  785  763 756هند2
%0.8-%5.5 702  708  706  816 853برزیل3
%6.6-%4.2 542  580  412  400 310ویتنام4
%33.9%3.5 450  336  369  357 407اندونزی5
%1.8%2.3 289  284  274  254 231ایاالت متحده آمریکا6
%0.8%2.0 254  252  215  190 190مصر7
%5.9-%1.9 239  254  241  234 215ترکیه8
%2.5-%1.8 236  242  235  218 197مکزیک9
%35.3%1.8 230  170  169  190 280ایران10

%6.1-%66.6 8,532  9,084  8,881  8,307  8,333 مجموع

%3.6-%100.0 12,818  13,295  12,989  12,281 12,132مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هفتم 2019

مترمربع )20/2+ %( رسیده و موقعیت هند را به عنوان چهارمین کشور بزرگ 
صادر کننده جهان تحکیم می کند. از نظر ارزش، صادرات به 859 میلیون یورو 
رسیده است، معادل متوسط قیمت فروش 3/1 یورو در هر مترمربع برآورد 

گردید و در رده ارزانترین فروشندگان کاشی قرار گرفت. 
عربستان سعودی با سهم 20/5 % از کل صادرات جهان )56 میلیون مترمربع، 
2- %( به عنوان بزرگترین بازار صادراتی هند باقی مانده است. در مرحله بعدی 
امارات متحده عربی )17/8 میلیون مترمربع، 21,6+ %(، عراق )17/6 میلیون 
مترمربع، 6/3- %( و عمان )16/7 میلیون مترمربع، 19+ %( قرار گرفتند. 
صادرات به نپال، سریالنکا و قطر رشد دو رقمی داشته است. پس از شروع 
فعالیت صادراتی به مکزیک در سال 2016، هند سطح صادرات خوبی را به 
عنوان تنها کشور غیرآسیایی در میان 10 بازار برتر کاشی در هند )15/3 
میلیون مترمربع، 6/4- %( حفظ کرد. به طور کلی، قاره آسیا 67/8 % از صادرات 
آفریقا 14/4 % )39/5 میلیون  هند )185/7 میلیون مترمربع، 13/5+ %(، 
مترمربع، 48+ %(، آمریکای شمالی)NAFTA( 6/4 % )تقریباً به طور کامل در 
مکزیک(، اروپا )اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا( 7/3 % )20 میلیون مترمربع، 
61+ %( و آمریکای جنوبی 3/7 % )10 میلیون مترمربع، 43/2+ %( را به خود 

جذب کرد.
  8  

برزیل در سال 2018، سطح سال گذشته را با تولید 793 میلیون مترمربع 
)0/4+ %( و میزان مصرف 702 میلیون مترمربع )0/8- %( حفظ کرد. این 
مقادیر نسبت به ظرفیت نصب شده نسبتاً کمتر برآورد شدند، که طبق ارقام 
Anfacer معادل 1,065 میلیون مترمربع در سال است. در مقابل، صادرات از 

90/4 به 100/5 میلیون مترمربع )11/2+ %( رسید و به ارزش 368/2 میلیون 
دالر آمریکا )7+ %( رسید. این حجم تقریباً به طور کامل به بازارهای آمریکای 
التین و ایاالت متحده آمریکا دومین بازار خارجی بزرگ کاشی های برزیل با 

15/8 میلیون مترمربع )39/3 درصد در سال 2017( منتقل شده است. 

  9  
اسپانیا موقعیت خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده بزرگ جهان با رشد 
1/7 درصدی صادرات به 414 میلیون مترمربع در سال 2018، تقویت کرد. 
درآمد صادرات به 2729 میلیون یورو )1/6+ %( افزایش یافت، در حالی که 

متوسط قیمت فروش با 6/6 یورو در مترمربع ثابت مانده است.
براساس آمار Ascer، میزان تولید بدون تغییر، 530 میلیون مترمربع باقی 
مانده است و مقام پنجم در رده بندی کشورهای تولید کننده جهان را از آن 
خود نموده است. فروش داخلی در سال 2018 با بهبود روبرو شد و به 135 
میلیون مترمربع )5/5+ %( رسید و کل فروش را به 549 میلیون مترمربع 

رساند.
فرانسه موقعیت خود را به عنوان بازار صادرات برتر اسپانیا از لحاظ حجم )41/2 
میلیون مترمربع، 3/3+ %( و ارزش )297/4 میلیون یورو، 7+ %( تأیید کرد، و 
پس از آن ایاالت متحده که صادرات از 27 به 33 میلیون مترمربع )23+ %( و از 
لحاظ ارزش 259/4 میلیون یورو )10/9+ %( رسیده است. صادرات شاهد رشد 
شدید در مراکش )20/5 میلیون مترمربع، 14/3+ %( و الجزایر )13 میلیون 
مترمربع، 31+ %( بود. اما در انگلیس )20/6 میلیون مترمربع(، اسرائیل )17/9 
میلیون مترمربع( و ایتالیا )14/5 میلیون مترمربع( ثابت باقی ماند. ولی شدت 
در عربستان سعودی )از 21 به 14 میلیون مترمربع، 33/7- %( و اردن )از 15,5 

به 10/6 میلیون مترمربع، 31/7- %( سقوط کرد. 
در سال 2018 با تفکیک مقاصد صادراتی اسپانیا بر اساس حجم، در رده اول 
اروپا با 42/7 % )48/7 % از لحاظ ارزش( قرار داشت و پس از آن خاورمیانه و 
آسیا با 22/7 % )20/1 % از لحاظ ارزش(، آفریقا با 17/2 % )11/6 % از لحاظ 
ارزش( و قاره آمریکا با 16/8 % )18/6 % از لحاظ ارزش( به ترتیب در مقام های 

بعدی قرار گرفتند. 
  10  

ایتالیا در سال 2018، بعد از 5 سال رشد مداوم، اولین کاهش رشد را تجربه 

اقـتـصـــاد
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کشورهای صادرکننده برتر

2015کشور
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

%  از تولید ملی 
در 2018

%  از صادرات 
جهانی در 2018

% تغییرات 
18/17

ارزش 2015
(million €)

متوسط نرخ صادرات 
(sq.m/€)

 4.4  3,756 %5.9-%31.1%15.0 854  908  1,025  1,089 چین1
 6.6  2,729 %1.7%15.1%78.1 414  407  395  378 اسپانیا2
 13.9  4,547 %3.0-%11.9%78.8 328  338  332  316 ایتالیا3
 3.1  859 %20.2%10.0%23.9 274  228  186  134 هند4
 2.4  361 %2.0%5.5%39.4 151  148  126  112 ایران5
 4.0  398 %11.2%3.6%12.6 100  90  94  77 برزیل6
 5.1  506 %7.8%3.6%29.9 100  93  81  77 ترکیه7
 5.2  237 %13.2-%1.7%17.8 46  53  56  61 مکزیک8
 6.2  265 %4.4-%1.6%28.7 43  45  46  42 لهستان9
 4.1  171 %8.7-%1.5%60.9 42  46  48  54 امارات متحده عربی10

%0.2-%85.6%22.6 2,352  2,356  2,389  2,340 مجموع

%0.1-%100.0%21.0 2,749  2,752  2,788  2,746 مجموع جهانی
منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هفتم 2019

کرد. تولید از 422/5 به 415/5 میلیون مترمربع )1/7- %( کاهش یافت در 
حالی که کل فروش، 2/8 % کاهش یافت و به 410/1 میلیون مترمربع رسید، 
از لحاظ گردش مالی 5/4 میلیارد یورو )3- %( فروش داخلی و با کاهش 1/6 % 
صادرات از لحاظ حجم )82/4 میلیون مترمربع( و 1 % از لحاظ ارزش )834 
میلیون یورو( با متوسط قیمت فروش 10/1 یورو در هر مترمربع نسبتاً پایدار 

ماند، واردات و مصرف داخلی به 108 میلیون مترمربع رسید.
ایتالیا به عنوان سومین صادر کننده بزرگ جهان، به دلیل تقاضای ضعیف 
از طرف بازارهای خارجی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. صادرات از لحاظ 
حجم از 338/2 به 327/7 میلیون مترمربع )3- %( کاهش یافت و گردش 
مالی 4,547 میلیون یورویی )3/3- %( را رقم زد، در حالی که قیمت متوسط 
در 13/9 یورو به ازای هر مترمربع برآورد گردید که می توان گفت تقریباً ثابت 
مانده است. صنعت کاشی ایتالیا موفق شد خود را در بازارهای اروپا به خوبی 
نگه دارد، جایی که 222 میلیون مترمربع، یعنی 67/7 % از کل صادراتش را به 

فروش رساند. 
فروش در اتحادیه اروپا در حالی که به شدت در کشورهای بالکان )7/3 %( رشد 

داشته است به میزان 196 میلیون مترمربع پایدار ماند.
فروش در سایر مناطق جغرافیایی کاهش یافته است: 4/4- % در آمریکای 
شمالی )46 میلیون مترمربع(، 4/3- % در خاور دور )20 میلیون مترمربع(، 
21- % در کشورهای حوزه خلیج فارس )9 میلیون مترمربع(، 10- % در 
آفریقای شمالی و سایر کشورهای خاورمیانه )10 میلیون مترمربع( و 6/8- % در 

آمریکای جنوبی )4 میلیون مترمربع(.
رتبه بندی بزرگترین بازارهای صادراتی ایتالیا بدون تغییر باقی ماند. آلمان با 
53/9 میلیون مترمربع )2/2- %( مجدداً بزرگترین بازار بود و پس از فرانسه 
میلیون   34/6( آمریکا  متحده  ایاالت   ،)%  -4/5 مترمربع،  میلیون   44/3(
در  نیز  هلند  و  سوئیس  کانادا،  انگلیس،  بلژیک،  اتریش،   ،)%  -7 مترمربع، 

رتبه های بعدی قرار گرفتند.

 11 
سه کشور صادرکننده بزرگ، چین، اسپانیا و ایتالیا، 58 درصد از صادرات جهان 
را در سال 2018 به خود اختصاص داده اند، در حالی که ده کشور برتر 85/6 
درصد صادرات را از آن خود نمودند. در بین بزرگترین کشورهای صادرکننده، 
ایتالیا و اسپانیا بیشترین سهم صادرات به نسبت تولید )به ترتیب 79 % و 78 %( 
حفظ کردند، در مقام های بعدی با 61 % امارات، 39 % ایران، 30% ترکیه، %29 
لهستان، 24 % هند، 18 % مکزیک و 15 % چین قرار گرفتند. اما نشانه واقعی 
موقعیت برتر ایتالیا، میانگین قیمت فروش آن 13/9 یورو در هر مترمربع بود 
که در مقایسه با 6/6 یورو در هر مترمربع از اسپانیا، 6/2 یورو از لهستان و بین 
2/4 و 5/2 یورو به ازای هر مترمربع در سایر کشورهای صادرکننده، عملکرد 

بسیار بهتری داشت. 
 12 

ویتنام و اندونزی بزرگترین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده در خاور دور 
بودند. در سال 2018، ویتنام در پاسخ به مصرف داخلی، میزان تولیدش را 
حدود 542 میلیون مترمربع، و ظرفیت نصب خود را )753 میلیون مترمربع 
برآورد( و بازده )از 560 به 602 میلیون مترمربع، 7/5 + %( افزایش داد. فعالیت 
صادراتی تقریباً 30 میلیون مترمربع تخمین زده می شود. طبق اعالم انجمن 
ASAKI، اندونزی نیز رشد خود را با دستیابی به 383 میلیون مترمربع )24/8+ 

%( و مصرف 450 میلیون مترمربع آغاز کرده است. واردات همچنان باالست و 
از 64 به 77 میلیون مترمربع از جمله 73 میلیون مترمربع از چین در حال رشد 

است.
 13 

ایران، بزرگترین کشور تولید کننده در خاورمیانه، در سال گذشته، 383 میلیون 
مترمربع کاشی )2/7+ %( تولید کرد و این روند بازیابی را که در سال 2016 به 
عنوان نتیجه ترکیبی از رونق مصرف آغاز شد )حدود 230 میلیون مترمربع( 
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کشورهای واردکننده برتر

2014کشور
)Sq.m Mill.(

2015
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

%  از مصرف ملی 
در 2018

%  از واردات 
جهانی در 2018

% تغییرات
18/17

%3.5%7.6%72.3 209  202  194  179 164ایاالت متحده آمریکا1
%3.9-%4.5%98.4 124  129  112  106 102عراق2
%13.7-%4.1%64.2 113  131  167  188 156عربستان سعودی3
%3.6-%3.9%87.8 108  112  104  99 99فرانسه4
%2.8-%3.9%87.6 106  109  115  100 95آلمان5
%11.0%3.3%69.5 91  82  75  60 53فیلیپین6
%20.3%2.8%17.1 77  64  57  45 46اندونزی7
%1.3-%2.8%66.4 77  78  75  72 76کره جنوبی8
%5.2%2.2%93.8 61  58  57  52 44رژیم صهیونیستی9
%3.6%2.1%31.1 57  55  54  56 49تایلند10

%0.3%37.3%64.2 1,023  1,020  1,010  957  884 مجموع

%0.3-%100.0%21.4 2,745  2,752  2,788  2,746 2,705مجموع جهانی
منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هفتم 2019

ادامه داد. رشد مداوم صادرات که به 151 میلیون مترمربع رسیدکه شامل 100 
میلیون مترمربع به عراق و مابقی به پاکستان و سایر بازارهای همجوار می شود .

 14 
در سال 2018، میزان تولید در ترکیه به 335 میلیون مترمربع )5/6- %( و 
مصرف به 239 میلیون مترمربع )5/9- %( کاهش یافت، که تقریباً به طور کامل 
با تولید محلی روبرو شد )واردات به فقط 4 میلیون مترمربع رسید(. از سوی 
دیگر، تجارت صادراتی این کشور به بازگرداندن نتایج انقباضی سال قبل ادامه 
داد و از 93 به 100 میلیون مترمربع )7/8+ %( توسعه یافت، که از لحاظ ارزش 
599 میلیون دالر )8/6+ %( برآورد گردید. صادرات ترکیه عمدتاً در سه منطقه 
کالن پخش شده است: 49 % به اتحادیه اروپا، 24 % به خاورمیانه و آسیا و 
17 % به منطقه NAFTA. پس از رشد 20/5درصدی در رابطه با سال 2017، 
اسرائیل به بزرگترین بازار خارجی کاشی های ترکیه )13/4 میلیون مترمربع( 
تبدیل شد و پس از آن آلمان )12 میلیون مترمربع، 7/5+ %( و در ایاالت متحده 
آمریکا، این شاخص 2/6 % کاهش یافته است وبه 11/4 میلیون مترمربع رسید، 
صادرات به انگلستان اما افزایش یافته است )9/6 میلیون مترمربع، 11/4+ %(، 
در حالی که فروش در فرانسه )5/9 میلیون مترمربع، 28- %( و در کانادا )4/7 

میلیون مترمربع، 3/7- %( کاهش یافته است.
 15 

در سال 2018، واردات به 10 کشور وارد کننده برتر با توجه به سال 2017 در 
مجموع 1,023 میلیون مترمربع، معادل 37/3 درصد از کل جریان های واردات/

صادرات جهان پایدار ماند. به استثنای اندونزی، که فقط 17 % از مصرف خود را 
به واردات اختصاص داد و تایلند با 31 %، واردات به تمام 10 کشور برتر وارد کننده 
دیگر بیش از 60 % از مصرف داخلی را شامل می شود، در واقع 98/4 % عراق، بین 

87 % و 94 % فرانسه، آلمان و اسرائیل نیز برآورد گردید.
 16 

کشور  بزرگترین  عنوان  به  را  خود  وضعیت  متحده  ایاالت  سال 2018  در 

وارد کننده جهان با رشد واردات از 202 به 209 میلیون مترمربع )3/5+ %( 
تأیید کرد و این امر با رشد 1/8 % در تقاضا از 284 به 289 میلیون مترمربع 
)از جمله شرکت های  محلی  تولید  به سقوط  پاسخ  در  واردات  بود.  همراه 
 Del Conca USA، Florida Tile، Florim USA، ایتالیایی  کنترل  تحت 
Landmark و Stonepeak( 72/3 % از مصرف، اندکی بیشتر از سال گذشته 

بود که به 87 میلیون مترمربع در سال 2018 )4/4- %( کاهش یافت، این اولین 
انقباض پس از 8 سال رشد مداوم بود. 

حدود 80 % از واردات ایاالت متحده از 4 کشور تأمین کننده بزرگ سرچشمه 
گرفته است: چین )64/3 میلیون مترمربع، 5/3+ %(، مکزیک )35/2 میلیون 
مترمربع، 4/6- %(، ایتالیا )34/6 میلیون مترمربع، 7- %( و اسپانیا )33 میلیون 
مترمربع، 23+ %(. ایتالیا ازلحاظ ارزش فروش )براساس CIF( با 710 میلیون 
دالر در صدر جدول رده بندی بازار باقی ماند، سهم 30/9 % از لحاظ ارزش کل 

واردات )2/3 میلیارد دالر( را نیز ازآن خود نمود. 
 17 

در سال 2018 عربستان سعودی، سومین وارد کننده بزرگ کاشی در جهان، 
روند منفی را که در سال 2016 آغاز شد، ادامه داد. میزان مصرف داخلی به 
176 میلیون مترمربع کاهش یافته است )13/3 درصد کاهش در مقایسه با 
سال 2017 که این میزان 203 میلیون مترمربع برآورد گردیده بود، و تقریباً 
90 میلیون مترمربع پایین تر از رکوردش در سال 2015( و خود باعث انقباض 
در هر دو شاخص مهم یعنی واردات )از 131 تا 113 میلیون مترمربع( و تولید 

محلی )70 میلیون مترمربع، 12/5- %( گردید. 
میلیون   56( سعودی  عربستان  به  صادرکننده  بزرگترین  همچنان  هند 
مترمربع، 2- %( بود و پس از آن چین )17 میلیون مترمربع، 31- %(، امارات 
متحده عربی )14/3 میلیون مترمربع، 3/9- %(، اسپانیا ) 14 میلیون مترمربع، 
33/7- %( و عمان )5/8 میلیون مترمربع، 18+ %( در رده های بعدی قرار 
گرفتند.                                 ×

اقـتـصـــاد
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The world’s top ceramic tile 
manufacturers

بزرگتـرین تولیـدکنندگان 
کاشـی سـرامیک در جهــان

In addition to the world tile production and consumption figures, Ceramic World Review is also publishing key data on the 
sector’s leading groups and companies, ranked by output volumes and updated to 31/12/2018. 
Along with data for installed capacity, real production, export share and number and locations of facilities (in the tile seg-
ment), we also report revenue where available. As these players are large groups that in many cases operate across multiple 
segments of the ceramic industry (tiles, sanitaryware, tableware, heavy clay) and the supply chain (raw materials, adhesives, 
distribution), as well as in other sectors (bathroom and kitchen furnishings, non-ceramic surface coverings, building materi-
als, chemicals, etc.), we indicate both turnover generated solely in the ceramic tile segment and consolidated group reve-
nue. The figures were provided directly by the companies themselves or obtained from public sources, and in some cases 
are based on estimates. 

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

عالوه بر آمار تولید و مصرف کاشی سرامیک در جهان، نشریه گزیده دنیای 
سرامیک همچنین اقدام به انتشار اطالعات مهم در حوزه برترین های هر بخش 
و کارخانجات مربوطه نموده است، که این اطالعات بر مبنای حجم تولید هر 

کارخانه ارائه شده اند و در تاریخ دسامبر 2018 بروزرسانی شده اند. 
در کنار اطالعاتی که از ظرفیت نصب شده، میزان تولید واقعی، سهم صادرات 
و تعداد و مکان تأسیسات )در بخش کاشی(، کلیه اطالعات در حوزه گردش 
مالی، در صورت دسترسی، به نظر شما مخاطبین عزیز رسیده است. از آنجایی 
که هریک از تولیدکنندگان، گروه های بزرگی هستند که در بسیاری از موارد 
در بخش های مختلفی از صنعت سرامیک )کاشی، سرویس بهداشتی، چینی 
مظروف، آجر( و زنجیره تأمین )مواد اولیه، چسب، توزیع( و همچنین سایر 
مصالح  سرامیکی،  غیر  سطوح  پوشش های  آشپزخانه،  و  )حمام  بخش ها 
ساختمانی، مواد شیمیایی و غیره( فعالیت می کنند، ما هر دو گردش مالی 
را نشان می دهیم. اطالعات و آمار ارائه شده یا بطور مستقیم از کارخانجات 
بدست آماده است و یا از منابع عمومی برداشته شده است، در بعضی موارد 
نیز بر مبنای برآوردها ایجاد شده اند. مثل همیشه رتبه بندی تولیدکنندگان 
کامل نمی باشد و بعلت کمبود اطالعات برخی از قلم افتاده اند. نمونه ای ازاین 
دست، بزرگترین تولیدکننده ایتالیایی کاشی سرامیک، گروه کنکورد است. 
بازیگران دیگری که باید در این رتبه بندی حضور داشتند، گروه کلوئو پاترا، 
از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی سرامیک در مصر ، و چندین گروه از چین و 

ایران می باشند. 
گروه صنعتی Mohawk، صدر لیست 25 گروه برتر صنعت کاشی سرامیک 
جهان قرار دارد. بر اساس آخرین بروز رسانی به تاریخ 21 دسامبر 2018 میزان 
ظرفیت خروجی این گروه 223 میلیون مترمربع بود که گردش مالی در حدود 
3553 میلیارد دالر در بخش کاشی را رقم زد. )36 درصد از کل گردش مالی 

این گروه(. این میزان در سال 2019 رو به افزایش است. این افزایش به دلیل 
توسعه تولید در روسیه و تصاحب Eliane در برزیل در ماه نوامبر 2018 توجیه 
می گردد. در نیمه اول سال 2019 بخش جهانی سرامیک 3 درصد رشد را 

گزارش کردند و گردش مالی در این بخش به 1856 میلیارد دالر رسید. 
رتبه دوم این جدول متعلق به گروه تایلندی SCG است که با خروجی معادل 
174 میلیون مترمربع که در مقایسه با سال 2017، به میزان 7 درصد نزول 
داشته است، اما درآمد حاصل از فروش خوبی را از آن خود نموده است. )687 

میلیون یورو(
گروه مکزیکی الموسا )Lamosa(، با اختالف کمی در رتبه سوم قرار دارد. 
میزان تولید این گروه 171 میلیون مترمربع و گردش مالی آن، 652 میلیون 

یورو برآورد گردید. 
گروه سرامیک راک )Rak(، داده های کامل تری مشتمل بر، افزایش ظرفیت 
نصب شده و تولید پس از نصب و راه اندازی خط تولید جدید کاشی با ابعاد 
بزرگ در موربی، هندوستان در ژانویه 2019 ارائه می گردد، اطالعات مذکور 
در تاریخ 31 دسامبر 2018 بروزرسانی گردید. اطالعات و آمار مهم دیگری که 
قابل مالحظه می باشد مربوط به صعود گروه برزیلی Cedasa/Incopisos و 
عملکرد بسیار قوی گروه هندی Kajara و Somany و اندکی فراتر، پیشرفت 
قابل مالحظه گروه های اسپانیایی Pamesa و STN می باشد، که هردو افزایش 
تولید به میزان 5 میلیون مترمربع را تجربه نمودند و در نتیجه رشد گردش 
مالی دو رقمی را از آن خود نمودند. گروه پارمسا گردش مالی خود را به رقمی 
معادل 485 میلیون یورو )11.5+ % در سال 2017( و گروه STN این شاخص 
را به 273 میلیون یورو رسانید. )13.3+ %( مجموع تولید توسط 25 گروه بزرگ 
کاشی سرامیک در جهان رقمی معادل 1.8 میلیارد مترمربع در سال 2018، 

برآورد گردید. از این میزان 13.7 % به تولید کاشی در جهان اختصاص دارد. 

اقـتـصـــاد
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ورگروه

ش
تولیدک

)میلیون مترمربع(

ظرفیت
نصب شده 

ت)میلیون مترمربع(
درا

صا
م 

گردش مالیسه
)فقط کاشی(
)میلیون یورو(

کل گردش مالی
نام تجاری / شرکت هاکارخانه کاشی / مکان)میلیون یورو(

1
 MOHAWK

INDUSTRIES, INCآمریکا

223223

ص
شخ

3,553نام
میلیون دالر

9,984
میلیون دالر

)کاشی، فرش، لمینیت و 
چوب(

23 در آمریکا، مکزیک،  
برزیل، ایتالیا، اسپانیا، 

لهستان، بلغارستان، روسیه

American Olean, Dal 
Tile, KAI, Kerama 
Marazzi,  Marazzi, 
Ragno, Emilgroup, 
Eliane

تخمینی بر اساس داده های 
شرکت ها

2SCG CERAMICS832.0 687.0%174.0210.015تایلند
)کاشی، چینی بهداشتی(

21 در تایلند، 7 در ویتنام، 
4 در اندونزی، 1 در 

فیلیپین

Cotto,  Sosuco, 
Campana, Prime, 
Mariwasa, Kia, Trend

3GRUPO LAMOSA651.8651.8%164.0179.040مکزیک
9 در مکزیک، 2 در 

آرژانتین، 1 در کلمبیا، 
3 در پرو

Lamosa, Porcelanite, 
Firenze, San Lorenzo, 
Cordillera, Scop, 
Princesa, Mallorca, 
Lamosa USA

4
GRUPO CEDASA/

INCOPISOS3 در  برزیل152.6152.6%88.2149.29برزیل
Majopar, Cedasa, 
Vistabella, Lorenzza, 
Incopisos, Vivences, 
Bellacer

5
 RAK CERAMICS

PJSC

امارات 
متحده 

عربی
81.6 

)95 در 2019(
113.0 

)135 از ژانویه 
)2019

45%472.0
695.0

)کاشی، چینی بهداشتی، 
چینی مظروف(

14 در امارات متحده عربی،
9RAK, Elegance در بنگالدش، چین

6
 CERAMICA

CARMELO FIOR4 در برزیل173.0173.0%81.084.022.5برزیلCecafi, Pisoforte, 
Fioranno, Idealle, Arielli

7PAMESA6 در اسپانیا485.0643.0%79.279.571اسپانیا
Pamesa Ceramica, TAU 
Ceramica, Geotiles, 
Navarti, CTI, Foset

8GRUPO FRAGNANI3 در برزیل145.0145.0%72.274.08برزیلIncefra, Incenor, 
Tecnogres, In Out

9
 KAJARIA
CERAMICS66.3هند

343.0378.7%68.01)فروش <80(
9Kajaria در هند)کاشی، چینی بهداشتی(

10STN GROUP2 در اسپانیا273.0273.0%65.076.076اسپانیاSTN, Alaplana, Keratile, 
Tesany, Vitacer

11DYNASTY 
CERAMIC3 در تایلند210.0219.0%61.076.05تایلند

Dynasty, Tile Top, 
Jaguar, Mustang, Value, 
RCI

12CERSANIT SA485.0 279.0%57.165.021لهستان
)کاشی، چینی بهداشتی(

2 در لهستان، 2 در روسیه، 
اوکراین، آلمان

Cersanit, Opoczno, 
Meissen Keramik, MEI

13
SOMANY 

CERAMICS9 در هند196.0220.0%56.662.04هندSomany

14
 ARWANA

 CITRAMULIA5 در اندونزی.55.757.40122.01220اندونزیArwana, UNO

15VITROMEX55.0مکزیک
)تخمینی(

57.0
ص)تخمینی(

شخ
نام

 ,5Vitromex, Construpiso در مکزیکنامشخصنامشخص
Arko

16KALE GROUP190.0235.0%50.762.037ترکیه
20 در ترکیه)کاشی، حمام و سایر(

Canakkale Seramik, 
Kalebodur, Edilcuoghi, 
Edilgres, Campani, IDA

17
 LASSELSBERGER

GROUP48.250.5اتریش

ص
شخ

نام

نامشخصنامشخص
5 در جمهوری چک، 2 در 
مجارستان، 1 در رومانی، 

1 در روسیه

Rako, Cesarom, 
LB-Ceramics, 
Zalakeramia

18ELIZABETH5 در برزیلنامشخصنامشخص%43.156.03برزیلElizabeth

19
 CELIMA

)Trebol Group(42.0پرو
54.0)تخمینی(

ص
شخ

نام

3Celima, San Martin در پرونامشخصنامشخص

20
 WHITE HORSE
CERAMIC IND3 در مالزی، 1 در ویتنام، 165.0165.0%41.256.017مالزی

White Horse 1 در تایوان

21
 CERAMIC

INDUSTRIES
آفریقای 
5 در آفریقای جنوبی، نامشخصنامشخص%40.049.018جنوبی

1 در استرالیا
Gryphon, Pegasus, 
Samca, Vitro, NCI

22INTERCERAMIC452.0 330.0%40.050.026مکزیک
4Interceramic در مکزیک، 1 در آمریکا)کاشی، چینی بهداشتی، سایر(

23
PORTOBELLO 

)PGB(40.046.0برزیل
2Portobello, Pointer در برزیل237.6237.6%20)تخمینی(

24H&R JOHNSON 
)INDIA(40.0هند

)تخمینی(
60.0

ص)تخمینی(
شخ

نام

 ,10Johnson, Marbonite در هندنامشخصنامشخص
Endura, Porselano

25CORONA600.9 160.0%37.242.08کلمبیا
5Corona, Orchid در کلمبیا)کاشی، چینی بهداشتی(
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Africa’s development drives 
the ceramic market

توسعه آفریقا بازار سرامیک را تکان داد!

Amid unrest, conflicts and crises but at the same time enormous economic potential, the new Africa is marching towards ur-
banisa-tion and new technology, with many of its governments working hard to achieve political stability. 
Driven by strong demographic pressure (half of all Africans are under 19 years of age!), the current population of 1.28 bil-
lion people is expected to grow by a further billion over the next 20-30 years. This enormous expansion will lead to rapid 
growth in urbanisation.

Milena Bernardi, Salvatore Curatolo

درمیان ناآرامی ها، درگیری و بحران، و در عین حال پتانسیل باالی اقتصادی، 
موجب شده تا آفریقای جدید )New Africa( با رویکرد دستیابی به ثبات 
اقتصادی با سرعتی دوچندان به سمت نوآوری و فناوری های جدید در ساخت 
و ساز حرکت کند. این حرکت عظیم توسط قشر جوان جامعه )بیش از نیمی از 

آفریقایی ها زیر 19 سال هستند( هدایت می گردد. 
جمعیت فعلی 1.28 میلیارد نفراست که انتظار میرود طی بیست تا سی سال 
آینده یک میلیارد افزایش یابد. این توسعه از منظر جمعیت، خود موجب 
رشدی سریع در شهرسازی و ساخت و سازخواهد شد. در کتابی که به تازگی 
منتشر شده است، با عنوان »دگرگونی کسب و کار در آفریقا« به قلم آکا لکه 

)Acha Leke(، جورج دسوا )George Desvaux(و)McKinsey( و موستا 
شیرونگا )Musta Chironga( اسنادی مرتبط با رشد این قاره معرفی شده 
است که انتظار می رود، قاره آفریقا که در سال 2015 تنها شش شهر با بیش 
از 5 میلیون نفرجمعیت، داشته است در سال 2030 اما دارای هفده شهر با 
جمعیتی بیش از 10 میلیون نفرجمعیت خواهد داشت. این فرایند با مهاجرت 
24 میلیون آفریقایی به شهرها در سال در حال تحقق است. باوجود تفاوت ها 
بین مناطق مختلف، میانگین رشد ناخالص داخلی در کل مثبت ارزیابی شد. 
)3.6+ % در سال 2017 و رشد 4.1+ % در بازه دوساله 2018-2019، طبق 

پیش بینی ها( 
درحالی که همچنان ریسک ها پابرجاست، همچنان کشورهایی وجود دارند که 
نسبتاً با ثبات هستند و رشدی سریع دارند. مطالعاتی که توسط AfrAsia بانک 
صورت گرفته، نشان می دهد که میانگین ثروت شخصی در بازه 2007 تا 2017 
بطور میانگین 13 % افزایش یافته است و در سال 2018 تنها 3 % رشد را ازآن 
خود نموده است. با رشد 34 درصدی در ده سال آتی انتظار می رود میزان این 

سرمایه در سال 2027 به 3100 میلیارد دالر برسد. 
کشورهای موریس، غنا، روآندا و اوگاندا با قوی ترین عملکرد دارای بیشترین 
نرخ )بین 90 تا 150 درصد( افزایش سرمایه های شخصی بودند. پروژه مذکور 
در کشورهای اتیوپی، موزامبیک، زامبیا، کنیا، بوتساوانا و نامیبیا نیز همچنان 
عملکردی قوی داشتند. )بین 50+ % تا 80+ %(، و در کشورهای آفریقای 
نیجریه شاهد رشد  و  تانزانیا  ایوری،  آنگوال، مراکش، مصر، ساحل  جنوبی، 
مثبت شاخص مذکور اما نه چندان بر اساس انتظارات بود. با توجه به رشد 
درآمدهای خالص و به دنبال آن افزایش میزان مصرف، نیاز فوری به توسعه یک 
تولیدکننده محلی مطابق با نیاز داخل به شدت احساس می شود. درحال حاضر 
خروجی صنعتی حدود 500 میلیارد دالر برآورد می گردد )12 % آن توسط 
کارخانه های چین تولید می شوند(، شایان ذکر است که این میزان قابلیت 

افزایش دو برابری در دهه بعدی را خواهد داشت. 

شکل 1 - شهرهای آفریقایی از منظر جمعیت در سال 2030
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مصرف و واردات کاشی سرامیک
در  کلی  مصرف  میانگین  وقفه،  بی  رشد  سال   9 از  پس   ،2017 سال  در 
 %  +8.9 سالیانه  مرکب  رشد  )نرخ  رسید.  مترمربع  میلیون  به 920   آفریقا 
از 308  روندی مشابه،  دنبال  به  تولید محلی  در حالی که   )2017/2008
میلیون مترمربع در سال 2008 به 700 میلیون مترمربع در سال 2017 رسید 
که گویا هنوز برای تأمین نیازهای بازار کافی نیست. ) نرخ رشد مرکب سالیانه 
CAGRو 9.5+ %( نتیجه مطالعات نشان می دهد، قاره آفریقا همچنان رتبه 

سومین واردکننده کاشی سرامیک در رده مناطق کالن را از آن خود نموده 
است. 305 میلیون مترمربع کاشی سرامیک توسط قاره آفریقا در سال 2017 

وارد شده است که 11 درصد از کل سهم واردات جهان را در بر می گیرد. میزان 
نیاز مصرف به کاشی سرامیک در بازه 2013 - 2014 که توسط واردات برطرف 
گردید به 55 % افزایش یافت و طی سال های بعدی کاهش یافت و به 33 % 
در سال 2017 رسید. در بازه 2015 تا 2017، واردات به آفریقا بیش از 120 
میلیون مترمربع کاهش یافت و به پایین تر از 300 میلیون مترمربع در سال 

گذشته رسید. 
بزرگ  کشور  سه  توسط   2018 سال  در  واردات  نیاز  کل  از   %  77 حدود 
تولیدکننده کاشی سرامیک یعنی چین، اسپانیا و هندوستان برطرف گردید، 
که مجموعاً 230.9 میلیون مترمربع صادرات به آفریقا توسط این سه کشور 

FIGURE 1.7 Real GDP growth in selected subregions of Africa, 2009–19
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شکل 2- رشد واقعی ناخالص داخلی در آفریقا 2009-19
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جدول 1- صنعت کاشی سرامیک آفریقا و  بازار )میلیون مترمربع(

% تغییرات 2008200920102011201220132014201520162017
17/16

CAGR 
17/08

%9.5%30835037734537439344249857169621.9تولید

%8.9%4284765285406377267928168589207.2مصرف

%5.6%5.6-186199232260332400422399359305واردات

%2.9-%4855543962524535303723.3صادرات
Source: World Production and Consumption of Ceramic Tiles – Acimac 2018

جدول 2- ده کشور برتر آفریقایی از لحاظ 
صادرات چین

صادارت 2018مقصد 
)Mln sq.m(

% تغییرات 
2018/2017

6.1-23.7آفریقای جنوبی1
2.8+13.3ساحل عاج2
6.7-12.2سنگال3
33.2-9.4غنا4
21.8-9.3کامرون5
61.9-5.0کنیا6
6.1-4.9نیجریه7
62.7-4.4تانزانیا8
23.5-3.4گینه9
6.2-3.1آنگوال10

14.0-31.3سایر کشورها
کل صادرات چین 

20.8-120.2به آفریقا

 Source: Acimac survey dept.

جدول 3- ده کشور برتر آفریقایی از لحاظ 
صادرات اسپانیا

صادارت 2018مقصد 
)Mln sq.m(

% تغییرات 
2018/2017

14.3+20.5مراکش1
30.8+13.1الجزایر2
6.6+6.3نیجریه3
40.5+4.7لیبی4
18.1+4.5غنا5
1.7-3.7سنگال6
11.8-2.8موریتانی7
4.1-2.4تونس8
6.6-2.3ساحل عاج9
45.6+1.4آفریقای جنوبی10

5.0+9.6سایر کشورها
کل صادرات 

13.2+71.3اسپانیا به آفریقا

 Source: Acimac survey dept.

جدول 4- ده کشور برتر آفریقایی از لحاظ 
صادرات هندوستان

صادارت 2018مقصد 
)Mln sq.m(

% تغییرات 
2018/2017

233.8+4.2آفریقای جنوبی1
244.9+3.4گامبیا2
9.3+3.2کنیا3
103.2+3.2آنگوال4
65.7+3.0سومالی5
68.7+2.8سنگال6
46.5+1.7تانزانیا7
83.6+1.5موزامبیک8
37.7+1.4لیبریا9
6.0-1.4اوگاندا10

15.2+13.6سایر کشورها
کل صادرات هند به 

48.2+39.5آفریقا

 Source: Acimac survey dept.

انجام شده است. اسپانیا حضور فعال تری در شمال آفریقا داشت، در حالی که 
چین و هند بیشتر مناطق کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بازارهای مشترک 
آنها را شامل آفریقای جنوبی، سنگال، کنیا، تانزانیا و آنگوال را تحت پوشش خود 
قرار دادند. با این حال، این سه کشور شاهد روندی متغیر و انقباضی بودند در 
حالی که هندوستان و اسپانیا همچنان روندی مثبت از رشد را در سال 2018 
رقم زدند. )48+ % که در مقایسه با 2017، 13 % افزایش داشت.( کشور چین که 
تاکنون بزرگترین صادرکننده به آفریقا بوده است، سقوطی تند و تیز را تجربه 

کرد. )20.8- %( 
سقوط چین در برخی بازارها می تواند به دلیل عملکرد قوی هندوستان باشد، و 
در برخی بازارهای دیگر می تواند به دلیل خودکفا شدن از لحاظ تولید در منطقه 
ارزیابی گردد. به عنوان نمونه ای از این دست می توان به کشور نیجریه اشاره کرد، 
که در سال 2014 ، 74 میلیون مترمربع کاشی سرامیک از چین وارد نمود و این 
رقم در سال 2018 تنها به 5 میلیون مترمربع رسید، چرا که تولید داخلی به 
سرعت افزایش یافت و به 100 میلیون مترمربع در سال رسید. کشورهای کنیا، 
آنگوال، غنا، تانزانیا و اوگاندا به عنوان بخشی از سیاست های برون مرزی محصوالت 
به کشورهای آفریقایی با بستگی های محکم مالی و سرمایه گذاری با چین، در 
نتیجه سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم دولت چین توانستند سالیانه، 

خروجی معادل 10تا 30 میلیون مترمربع کاشی سرامیک را رقم بزنند. 

 Social" رونق ساخت و ساز به وسیله پروژه های بزرگ و خانه های اجتماعی
"Houses

توسط  در سال 2018  آفریقا  در  ساز  و  روند ساخت  مطالعات  به  توجه  با 
Deloitte، صنعت کاشی سرامیک آفریقا سالی پر رونق را پشت سرگذاشت. در 

سال 2018 میزان پروژه های ساخت و ساز 60 % افزایش یافت و از 303 به 482 
به ارزش 471 میلیارددالر رسید. )53 %(

کشورهای صدر لیست از منظر تعداد و ارزش پروژه های در دست اقدام به 
ترتیب شامل: مصر، کنیا، اتیوپی، آفریقای جنوبی و الجزیره می باشند. کشور 
مصر به دلیل پروژه های در دست اقدام در ایجاد پایتخت جدید، شهری در 
صحرا واقع در شرق قاهره که قرار است اواسط 2020 افتتاح گردد، در صدر 

لیست رونق ساخت و ساز آفریقا قرار دارد. 
دولت مصر قصد دارد ظرف مدت 3 سال، کلیه دفاتر و ساختمان های دولتی و 
اداری، مدیریت مرکزی کشور و ساختمان مجلس را به منطقه جدید فرعونی 
)به مساحت 700 کیلومترمربع و جمعیت 6.5 میلیون نفر( منتقل کند. طبق 
طراحی از پیش تعیین شده این منطقه همچنین شامل پروژه های دیگری 
از جمله یک فرودگاه بین المللی، پارک فناوری و نوآوری، خدمات درمانی و 
سالمت و هتلی بالغ بر 40 هزار اتاق می گردد. مگا پروژه دیگری که در کشور 
مصر در دست اقدام است، شهر جدید Alamein واقع در نواحی مرزی شمال 
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شکل 3- آفریقا: 
تعداد و ارزش پروژه های بخش ساختمان

غربی این کشور است. با سرمایه گذاری معادل 337 میلیارد دالر، شامل 59.6 
multi-« میلیارد دالر سرمایه گذاری توسط بخش دولتی، شهر جدید موسوم به

million-dollar eco-city« در آینده منطقه ساحلی جدیدی در مصر تبدیل 

خواهد شد که دارای جاذبه های توریستی، منطقه مناسبی برای سکونت و 
بهره برداری از مناطق کشاورزی و صنعتی می باشد. 

 Wessal Bouregreg در مراکش دومین مرحله از پروژه زیرساختی با عنوان
 Bouregreg در ژوئن 2018 راه اندازی شد، توسعه این پروژه درکنار رودخانه
مابین Rabat و شهرهمسایه آن Sale انجام می شود و منطقه ساخت و سازی 

در حدود 875 هزار مترمربع را تحت پوشش قرار می دهد. 
این توسعه شامل ساختمان های مسکونی )4200 واحد مسکونی(، منطقه ویژه 
اقتصادی، ادارات، اماکن فرهنگی اجتماعی و مراکز سرگرمی، مراکز بهداشت و 
سالمتی، جای پارک خودرو و هتل می گردد. انتظار می رود این پروژه در سال 2024 

با مبلغی در حدود 786 میلیون یورو و اشتغال زایی 10 هزار نفر به پایان رسد. 
کنیا و نیجریه هردو درگیر پروژه های ساخت و ساز خانه های اجتماعی هستند. 
 )UNOPS( دولت کنیا طی قراردادی با سازمان ملل متحد برای پروژه خدمات
از  بخشی  عنوان  به  کم  هزینه  با  مسکونی  واحد  هزار   100 ساخت  جهت 
broader plan برای ساخت 500 هزار خانه جدید تا سال 2022 اقدام به 

سرمایه گذاری 13 میلیارد دالر نموده است. 
در نیجریه دولت فدرال با سرمایه گذاری به ارزش 1.2 میلیارد یورو با هدف 

کاهش کسری مسکن برای قشر کم درآمد جامعه اقدام به ایجاد پروژه های 
ساخت و ساز نموده است. 

عالوه بر این، دولت ایالت الگوس وعده ساختن شهر جدیدی در شمال غربی 
Lekki منطقه آزاد را داده است که در آینده صاحب فرودگاه بین المللی و 

عمیق ترین بندر دریایی در منطقه خواهد شد. 
پروژه 249 میلیون دالری همچنین شامل خانه دار شدن 150 هزار نفر، دفاتر 
اداری، مدرسه، خانه سالمت و بهداشت، هتل و پارک صنعتی و لجیستیک 
خواهد بود.                          ×

تبلیغات
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اشاره:
طی دهه اخیر از سال 1387 تا 1397 شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و 
به تبع آن صنایع تولیدی کشور دستخوش فراز و نشیب  های زیادی بوده 
است. تغییرات جهانی قیمت نفت و رشد درآمد و شاخص GDP کشور 
از یک سو و وضع تحریم های بین المللی و رفع آن با تصویب برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( شرایط را به نحوی برای تولید کنندگان غیر قابل 

پیش  بینی نموده است.
در آخرین تحوالت سیاسی مربوط به تحریم های یک جانبه ایاالت متحده 
که از اواخر سال 1396 آغاز شد فصل دیگری از تشدید تالطم در بازار های 

مالی و تغییرات قوانین حاکم بر آن رقم خورد.
هر چند که پیش بینی وضعیت صنعت در سال های پیش رو ساده به نظر 
اقتصادی  پارامتر های  اصلی ترین  تغییرات  روند  ارزیابی  ولی  نمی رسد 
صنعت کاشی و سرامیک طی ده سال اخیر شاید بتواند راهنمایی برای 

تصمیم گیری های کالن مدیران صنعت باشد.
با نگاهی به آمار جهانی از سال 1387 تا کنون در بخش های تولید، مصرف 
و صادرات تغییرات عمده ای را شاهد هستیم، تولید کشور طی 10 سال 
گذشته از 320 میلیون مترمربع در سال 87 با رتبه 6 جهانی به باالترین 
مقدار خود معادل 500 میلیون مترمربع طی سال های 1390 و 1391 به 
رتبه چهارم جهانی رسید و پس از آن با کاهش چشمگیر به 383 میلیون 
مترمربع در سال 97 و 5 پله نزول در بین کشورهای تولید کننده جهان 
به رتبه هشتم افول کرد که در مجموع طی دهه اخیر تولید کاشی و 

سرامیک کشور با رشد 20 درصدی مواجه بوده است.
با رتبه 3 جهان و 265 میلیون  در سال 1387 بخش مصرف داخلی 
مترمربع پس از چین و هند از آن ایران بود که روند صعودی تا سال 90 
ادامه داشته و به مقدار 400 میلیون مترمربع رسید، اما پس از آن روند 
نزولی مصرف داخلی ادامه داشته تا با تکیه بر جایگاه دهم جهان در سال 
1397 به مقدار 230 میلیون مترمربع رسیده است که در نتیجه میزان 
مصرف سالیانه کاشی و سرامیک افتی معادل 13-% نسبت به 10 سال 

قبل را نشان می دهد.
اما آمار صادرات کشور بسیار متفاوت است و یک رشد نسبی مداوم را 
نشان می دهد. ایران در سال 1387 معادل 8/5 % تولیدات خود بالغ بر 

27 میلیون مترمربع را صادر کرد و در جایگاه یازدهم جهان ایستاد ولی 
پس از آن روند رشد سریع صادرات تا رسیدن به عدد بسیار باالی حدود 
40% از تولید و 5/5 برابر شدن مقدار صادرات طی 10 سال که معادل 151 
میلیون مترمربع در سال 1397 می باشد، صعود کرد. این در حالی است 
که متوسط صادرات جهان نسبت به تولید داخلی کشور ها 24% می باشد و 
در حال حاضر ایران نزدیک به 6% سهم صادرات کاشی و سرامیک جهان، 
جایگاه پنجم پس از چین، ایتالیا، اسپانیا و هند را به خود اختصاص داده 

است.
در مورد صادرات مهمترین نکته قابل توجه ارزش آن است که متاسفانه 
طی این دوره 10 ساله 30% از آن کاسته شده است، میانگین ارزش 
کاالی صادراتی کاشی و سرامیک ایران در سال 1387 معادل تقریبی 
4 دالر بوده است و این در حالی است که امروز به عددی 2/82 دالر در 
هر مترمربع نزول کرده است. تحلیل آخرین آمار منتشر شده از سوی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که بیش از 80% صادرات 
به دو کشور انجام شده است. کشور عراق با خرید نزدیک به 100 میلیون 
مترمربع سهم 66 درصدی از صادرات ایران با متوسط نرخ 2/78 دالر 
را به خود اختصاص داده و پس از آن به پاکستان با سهم 14% صادرات 
ایران و نرخ متوسط بسیار پایین 2/68 دالر در مترمربع در رتبه دوم 

قرارگرفته است. 
با توجه به آمار فوق و طی شدن دوره 5 ساله ادواری افت بازار داخلی 
ساختمان و همچنین تحوالت پیش آمده در بازار مسکن از اواخر سال 
گذشته تا کنون می توان پیش بینی نمود، رشد عمده ای در میزان تولید 
کشور در سال 1398 اتفاق خواهد افتاد و روند رشد صادرات نیز نه با 

سرعت قبل ولی همچنان ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که برخی موسسات بین المللی اقتصادی جهان نیز سال 
1399 را برای ایران نقطه توقف روند منفی کنونی و همراه با رشد نسبی 

اقتصادی ارزیابی کرده اند.
صدیقیان  محمد  مهندس  آقای  جناب  با  داریم  مصاحبه ای  ادامه  در 
بنیانگذار یکی از فعال ترین شرکت های بازرگانی بین المللی در صنعت 
کاشی و سرامیک ایران و نظر ایشان را در خصوص آخرین تحوالت بازار و 

صنعت کاشی و سرامیک ایران جویا می شویم. 

افقی روشن برای توسعه صنعت کاشی و سرامیک ایران
گفت وگو با مهندس محمد صدیقیان، بنیانگذار شرکت بازرگانی اطلس

مجید محصصیان
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گزیده دنیای سرامیک: لطفا در خصوص نحوه شروع به کار شرکت اطلس 
و سوابق آن توضیحاتی ارائه فرمایید؟

محمد صدیقیان: اینجانب در سال 1985 با خانواده در شهر میالن ایتالیا 
مستقر شده و در سال 1991 شرکت بازرگانی اطلس را تأسیس نموده و 
در بخش های مختلف بازرگانی بین ایران و ایتالیا شروع به فعالیت نمودیم. 
پس از بررسی های متعدد در صنایع مختلف با توجه جایگاه بین المللی 
رتبه یک صنعت سرامیک ایتالیا و مزیت های بسیار زیاد این صنعت در 

ایران، صنعت سرامیک را به عنوان فعالیت اصلی انتخاب کردم.
در حال حاضر شرکت اطلس عالوه بر صنعت سرامیک که به عنوان رشته 
تخصصی اصلی آن می باشد در صنعت بسته بندی و سلولزی هم فعالیت 
دارد که البته حجم فعالیت در این بخش نسبت به سرامیک کمتر است. 
طی این سال ها همواره تالش مجموعه بازرگانی اطلس بر این بوده که 
با شرکت های مطرح و صاحب نام همکاری داشته باشد و یکی از دالیل 
موفقیت و پیشرفت این شرکت این بوده که اگر شرکتی را مناسب ارزیابی 
نکردیم به بازار ایران معرفی نشد. یکی دیگر از نقاط قوت متمایز شرکت 
اطلس با دیگران، داشتن دفاتر مختلف هم در ایران و هم در ایتالیا با حضور 
مستمر کارکنان و مدیران بخش های مختلف می باشد که به ما امکان 
خدمات رسانی بهتر به مشتریان و تأمین کنندگان و پیگیری و مذاکرات 
تجاری را از نزدیک فراهم می آورد. به عقیده بنده یکی دیگر از مزایای 
ما که البته باید دیگران قضاوت کنند این است که همیشه سعی کرده ام 
درنحوه کار کردنم با ایتالیایی ها طوری رفتار کنم که هماره سوابق خوبی 
از ایرانی ها در آن سرزمین و فرهنگ به جا گذاریم. در مجموع حضور فعال 
ما در بازار ایران و ایتالیا، اسم مناسب، شرکت های طراز اول جز نقاط قوت 

کلیدی ما هستند. 

گزیده دنیای سرامیک: خالصه ای از وضعیت فعلی شرکت اطلس و این که 
نماینده چه شرکت هایی هستید، را برایمان بازگو نمایید؟

بازرگانی  شرکت  تخصصی  و  اصلی  کار  حاضر  حال  در  صدیقیان:  م. 
اطلس در حوزه سرامیک و در مرتبه دوم حوزه سلولزی است. اما چون 
بازرگانی عمومی است ممکن است تک موردی  فعالیت اصلی شرکت 
هم با صنایع دیگر همکاری داشته باشیم. در حال حاضر با 20 شرکت 

 SACMI، BMR، LB، ایتالیایی مشغول به فعالیت هستیم که اصلی ترین ها
INTESA، INCO، METCO، MARPAK، CUCCOLINI، ICRA  و 

P&T می باشند. اخیرا در شهر فیورانو یک شرکت جدید تأسیس نموده ایم 

که با بقیه کشورهای دیگر مثل ترکیه، روسیه، امارت، مالزی، اندونزی، 
عربستان، مصر، امارات و هند کار می کنند که دو بازار مهم ما ترکیه و 
روسیه هستند و البته فقط در حوزه صنعت سرامیک فعالیت داریم و در 

واقع شعبه دیگر شرکت بازرگانی اطلس در ساسائولو است. 
در حال حاضر که حدود 20 درصد فعالیت ما خارج از ایران و 80 درصد 
بازار ایران است، در ایران فعالیت شرکت عالوه بر دفتر بازرگانی اطلس 
در تهران توسط دو شرکت زیر مجموعه دیگر مشتمل بر شرکت تولیدی 
اس آر اس پارس که تمرکز بر روی تولید محصوالت و مواد اولیه مورد 
استفاده در بخش چاپ کاشی و سرامیک دارد و شرکت بازرگانی راستین 
که عمدتا در تأمین و توزیع مواد اولیه و قطعات یدکی صنعتی فعال است و 
در مجموع حدود50 نفر کارمند در این شرکت ها مشغول به کار می باشند. 
در ایتالیا نیز 12 نفر کارمند داریم که در مجموع 62 نفر در مجموعه ما 

همکاری دارند. 

گزیده دنیای سرامیک: با توجه به تجربه چندین ساله ای که در بازار ایران 
دارید و شرایط فعلی صنعت سرامیک در ایران، ارزیابی شما از وضعیت 

صنعت سرامیک در بازار ایران چیست؟
م. صدیقیان: همان طور که می دانید به دلیل برخورداری مواد اولیه و هزینه 
پایین انرژی و نیروی انسانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر، سرامیک 
یکی از رشته های مهم و پر مزیت در ایران است و بسیار جای کار و توسعه 
دارد. زمانی که ما شروع به فعالیت کردیم 7 فقط کارخانه در ایران بود اما در 
حال حاضر بیش از 127 کارخانه فعال در ایران داریم. سرامیک در ایران رو 
به پیش رفت دارد و با توجه به امکان صادراتی در منطقه آینده بسیار خوبی 
برای آن متصور هستیم. داستان دنیای امروز در صنعت سرامیک محصوالت 
سایز بزرگ )اسلب( هستند که ما در حال حاضر به دنبال معرفی و توسعه این 
بخش از تکنولوژی ایتالیا در ایران هستیم. در حال حاضر بین شرکت های 
ایرانی تعدادی از آنها دارای مدیریت های قوی و خوب هستند که طرح های 

توسعه دارند و قطعا آنها در بازار پیشرو خواهند بود.

 مهندس محمد صدیقیان

مصـاحبـــه
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مصـاحبـــه

می دهد  نشان  اطلس  سوابق  که  طوری  همان  سراميک:  دنيای  گزيده 
خیلی از برندهای مطرح ماشین آالت و مواد اولیه ایتالیایی توسط شما 
به بازار ایران عرضه و معرفی شد، الزمه ورود و حضور در بازار ایران برای 

یک شرکت خارجی از نظر شما چیست؟ 
م. صديقيان: در حال حاضر شرکت بازرگانی اطلس به عنوان تأمین کننده 
اصلی مجموعه کامل از تکنولوژی، ماشین آالت و قطعات یدکی و همچنین 
مواد اولیه صنعت مورد نیاز در صنعت سرامیک ایران فعالیت می کند و 
به جرأت می توان گفت کاالیی مورد نیاز صنعت وجود ندارد که از طریق 

اطلس تأمین نمی شود.
ما سعی کردیم بهترین و بزرگ شرکت های ایتالیایی را وارد بازار ایران 
کنیم و حتی خیلی از شرکت های بزرگی هم که در حال حاضر در بازار 
ایران هستند از طریق اطلس وارد این بازار شده اند. شرکت های خارجی 
وقتی موفقیت اطلس را در بازار ایران و برندهایی که معرفی شد را می بینند 

عالقه مند به ارتباط و همکاری با ما برای ورود به بازار ایران می شوند. 

گزيده دنيای سراميک: به نظر شما بازار ایران برای حضور شرکت های 
خارجی، شرایط خاصی دارد و شما با توجه به سابقه ای که دارید این 

موضوع را شرح می دهید؟
م. صديقيان: اگر شرایط کنونی پیش آمده در خصوص مراودات بانکی و 
تجاری را در نظر نگیریم، باید عرض کنم که شرکت های خارجی در تعامل 
و کار کردن با شرکت های ایرانی باید انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند 
زیرا تعداد مشتریان در ایران بسیار زیاد است و از طرفی تأمین کنندگان 
زیادی نیز برای حضور در این بازار فعالیت می کنند. شرکت هایی که قصد 
فعالیت در ایران را دارند باید به مشتریان اطمینان کنند و اعتبارات الزم 
را برای ایشان در نظر بگیرند و البته حضور اطلس تضمین کننده کلیه این 
مراودات خواهد بود، همان طور که در طی سالیان شرکتی در مجموعه ما 
پیدا نمی شود که به صورت مستقیم با یک شرکت ایرانی مشکل داشته 

باشد و یا بسیار کم است.

گزيده دنيای سراميک: با توجه به شرایط اقتصادی و فراز و فرودهای موجود 
در قوانین بازار ایران و تجارت خارجی ایران و تغییر دائمی شرایط، شما 

چگونه حضور خود را در بازار ایران دائمی و تضمین می کنید؟
م. صديقيان: ما قطعا ادامه خواهیم داد چون یکی از مشخصات کاری من 
این است که قدم به عقب برنخواهم داشت و همیشه قدم به جلو برداشته ام 
و در آن زمان من یک نفر بودم که کارم را شروع کرده ام اما در حال حاضر 
مجموعه بسیار رشد کرده است. البته که شرایط کار در ایران اصال آسان 
نیست و هر روز در ایران قوانین جدید و لحظه ای در حال وضع شدن 
است و باعث می شود که کار کردن سخت باشد و خیلی از شرکت ها حاضر 

نیستند با ایران کارکنند.
ضمنا، اگر شرکتی نتواند با ایران کار کند ما برای حل این مشکل به عنوان 
شرکت اطلس محصوالت و خدمات را خریداری می کنیم و تحویل مشتری 
نهایی در ایران می دهیم و به این ترتیب مسئله مشتری را حل خواهیم 

کرد اما شرایط در ایران سخت است. در حال حاضر خیلی از شرکت ها 
تمایل به طرح توسعه دارند اما با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تأمین ارز 

و عدم حضور یک بانک ثابت کار را عقب خواهد انداخت.

گزيده دنيای سراميک: آینده صنعت سرامیک ایران با توجه به این که ما 
منابع بی شمار و مزیت های غیرقابل انکاری داریم، از دید شما چگونه 

است؟
م. صديقيان: به نظر من آینده صنعت سرامیک در ایران همیشه خوب بوده 
و هست و یکی از دالیل خوب بودنش این است که تعداد کارخانجات بسیار 
افزایش داشته است و به باالی 100 عدد رسیده است. سرامیک در ایران 
صنعت بسیار جالبی است، اوال خود کشور ایران مصرف کننده بزرگی است 
و بازارهای بسیاری در اطراف ایران برای صادرات موجود است. حتی بعضی 
شرکت ها به بازارهای دور و اروپا صادرات دارند. شخص بنده در گذشته از 
شرکت تکسرام و الوند به ایتالیا جنس صادر می کردم. در آن زمان مدیر عامل 

تکسرام در مصاحبه ای اذعان کرده بود که زیره به کرمان می بریم. 
به نظر من سرامیک در ایران می تواند پیشرفت بسیار بیشتری داشته باشد 
به شرط اینکه تمرکز اصلی روی کیفیت و نوآوری در تولیدات قرار گیرد، باید 
برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی و به کارگیری نیروی های مجرب 
خارجی هزینه پرداخت کرد و از تجارب انباشته شده صنعتی در اروپا خصوصا 
کشور ایتالیا به عنوان رهبر جهانی این صنعت بیشتر بهره برد.               ×
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صـنعت سـرامیک ایتالیـا 
و برنامه کاری سازمان ملل در سال 2030

The Italian ceramic industry 
and the UN 2030 Agenda 
Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

The 2030 Agenda for Sustainable Development, signed in September 2015 by the governments of the 193 UN member 
states, acknowledges the key role played by business and finance in creating a new development model that encompasses 
economics, environment and society. The 17 Sustainable Development Goals officially launched at the beginning of 2016 will 
serve as a global roadmap for the next 15 years. With sustainable development now seen as the new frontier for maintaining 
and increasing compa-ny competitiveness, the 2030 Agenda has become crucial for entrepreneurs.  

برنامه کاری 2030 برای توسعه پایدار که در سپتامبر 2015 توسط دولت های 
193 کشور عضو سازمان ملل امضاء شد، نقش کلیدی تجارت و سرمایه را در 
ایجاد یک الگوی توسعه جدید که شامل اقتصاد، محیط زیست و جامعه است، 
تأیید می کند. 17 هدف توسعه پایدار که به طور رسمی در ابتدای سال 2016 

تنظیم شدند، به عنوان نقشه راه جهانی برای 15 سال آینده عمل خواهند کرد.
با وجود توسعه پایدار که اکنون به عنوان مرزی جدید برای حفظ و افزایش 
به  کارآفرینان  برای   2030 کاری  برنامه  می شود،  تلقی  شرکت ها  رقابت 

برنامه ای بسیار مهم و اساسی تبدیل شده است.
صنعت ایتالیا مدت هاست که در حال گذر از یک مسیر تحول پر منفعت است؛ 

فرایندی که هم چالش است و هم فرصت.
عالوه بر این، صنعت سرامیک ایتالیا چندین سال است که به توسعه محصوالت 
و خطوط تولید پایدار متعهد شده است و اکنون نقش راهبری را در فرایندهای 
عنوان  با  همایش  می کند.  ایفاء  کاری  برنامه  توسط  پیش بینی  شده  تغییِر 
برنامه سازمان ملل در 2030«  پایداری  ایتالیا و اهداف  »صنعت سرامیک 
 Confindustria( ُکنفیندوستریا چرامیکا  مرکزی  دفتر  در  ژوئن   3 در  که 
Ceramica( در ساسوئولو )Sassuolo( برگزار شد، نتایج حاصل از این بخش 

را بررسی کرده و مراحل مختلف راهبردی و عملیاتی مورد نیاز برای تحقق 
تعهدات جهانی را بیان کرد. جیووانی ساُورانی )Giovanni Savorani(، رئیس 
ُکنفیندوستریا چرامیکا در اظهارات مقدماتی خود عنوان کرد که »صنعت 
سرامیک ایتالیا به واسطه سرمایه گذاری های مداوم و کالن خود، موفق به 
ترکیب نوآوری فناورانه ای، توسعه محصول و فرایندهای بیش از پیش سازگار 
با محیط زیست با سطح آلودگی هایی شده است که بسیار پایین تر از حدود 
بهترین روش های   ،Best Available Techniques(و  BAT قانونی و حدود 
موجود( هستند که در اروپا تعیین شده اند. عالوه بر این، شرکت های سرامیک 
ایتالیا راهبردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر اساس فعالیت هایی اتخاذ 
می کنند که رفاه کارمندان تا ابتکاراتی برای منافع جامعه بزرگ تر را در بر 

داشته باشند. ما قاطعانه باور داریم که چالش های رقابتی در آینده نزدیک فقط 
با پیگیری توسعه پایدار و آموزش افراد حرفه ای جدید و به روز قابل حل است«.

• حوزه های تعهد این بخش: پروژه ها و عملکرد
با  سازگار  پروژه های  طریق  از  ایتالیا  سرامیک  صنعت  که  سال هاست 
محیط زیست که بر فرایندها و محصوالت مطابق با استانداردهای اصلی و 
داوطلبانه اتحادیه اروپا و استانداردهای بین المللی متمرکز شده اند، پایداری 
زیست محیطی را دنبال می کند. از همین رو، برنامه سازمان ملل در 2030 
چالش فرهنگی و عملیاتی بیشتری را برای افزایش سطح پایداری شرکت ها 
در آگاهی کامل نشان می دهد و این رویکرد نه تنها یک اصل اخالقی محسوب 

می شود، بلکه در توسعه تجارت نیز تأثیر مثبتی دارد.
صنعت کاشی سرامیکی ایتالیا در سال های اخیر مجموعاً 55 پروژه را که مطابق 
با دستورالعمل های سازمان ملل متحد بوده اند، به اتمام رسانده است و به  ویژه 
بر روی 9 هدف از 17 هدف )SDG = اهداف توسعه پایدار( که توسط برنامه 

کاری تنظیم شده است، تمرکز کرده است.
محصوالت سرامیکی تولید شده توسط این بخش در حال حاضر هدف 3ـ  زندگی 
این محصوالت VOCها برآورده می کنند؛ چرا که  را  برای همه  رفاه  و   سالم 

)ترکیبات آلی فّرار( را منتشر نمی کنند. این کمک به کیفیِت هوای خوِب 
فضاهای داخلی با استفاده از عملیات اصالحی آنتی باکتریال ارتقای بیشتری 
می یابد. به این موارد می توان اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، محافظت و ایمنی 
کارگری، به ویژه از نظر قرار گرفتن در معرض گرد و غبار حاوی سیلیس آزاد 

بلورین را نیز اضافه نمود.

• آب و انرژی
در مورد آب )هدف 6ـ آب تمیز و بهداشت(، میانگین فرایند بازیابی آب و 
فاکتور بازیافت آب )آِب چند بار استفاده  شده در مقابل فاضالب تولید شده( 
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104% بوده است که این واقعیت را نشان می دهد که شرکت ها از فاضالب با 
منشاء خارجی نیز استفاده می کنند. 100% از فاضالب مجدداً وارد چرخه تولید 
می شود و 97% از سایت های تولیدی فاقد زهکشی برای تخلیه آب فرایندی 
هستند. در سال 2015، فاضالب بازیافت  شده تقریباً 55% از نیاز آبی تولید 

کاشی ایتالیایی را رفع می کرد.
از نظر انرژی نیز کارهای زیادی انجام شده است و همچنان نیز ادامه دارد 
همزمان  تولید  کارخانه   30 صرفه(.  به   مقرون  و  پاک  انرژی  7ـ  )هدف 
)cogeneration( و 4 سامانه فتوولتائیِک در حال کار در خوشه سرامیکی 
ساسوئولو قادر به برآورده کردن 38% از نیازهای انرژی می باشند )450 گیگا 
وات ساعت در سال( و این در حالی است که 85% از کارخانه ها یک واحد 

مصرف انرژی کم تر از مقدار مشخص  شده توسط BATها دارند.
از دهه 1970، به دلیل راندمان انرژی باالتِر دستگاه ها و فرایندها، مصرف انرژی 

از 10 به 6 گیگا ژول بر هر تن از محصول نهایی کاهش یافته است.
سطوح  که  کرد  ذکر  را  نکته  این  باید  محصوالت،  انرژی  عملکرد  درمورد 
سرامیکی پرسالنی با تخلخل کنترل  شده می توانند سطوح باالیی از عایق 
بودن حرارتی را تضمین کنند؛ در همان حال کاشی های مورد استفاده در 
انرژی  نیاز  کاهش  به   )rainscreen cladding( باران گیر  پوشش دهی 

ساختمان ها تا 35% کمک می کنند.

• مصرف و تولید پایدار
هدف 12ـ مصرف و تولید پایدار، حوزه ای است که در آن صنعت سرامیک 
ایتالیا بیشترین تالش های خود را روی حداقل 23 پروژه و اقداِم در حال انجام 

متمرکز کرده است. فاکتور پسماند تولید / استفاده مجدد از پسماند در حال 
حاضر دارای مقدار میانگین 129% است که بسیار باالتر از 50% توصیه  شده 

توسط   BATهای بخش می باشد.
بازیافت پسماند تولیدی )پخته و خام( در سال 2019 به 100% )در مقایسه با 
89% در سال 1998( رسید و موجب صرفه جویی 600,000 تن مواد اولیه در 

سال شد.
مصرف کمتر مواد اولیه مرتبط با توسعه سطوح سرامیکی با ضخامت کم، کمک 
بیشتری به تولید پاسخ گو و مسئوالنه می کند و در عین حال مزایای بیشتری را 
از لحاظ هزینه حمل و نقل و صرفه جویی در مصرف انرژی به ازای هر متر مربع 
به ارمغان می آورد. معرفی چاپ دیجیتال نیز باعث کاهش مقادیر مواد اولیه 

مورد استفاده در تولید جوهرها در مقایسه با چاپ سیلک مرسوم شده است.
در مورد مدیریت انتشار آالینده های رها شده در جو، نتایج نشان می دهند که 
90% از انتشار سرب و فلوئور و 99% از انتشار ذرات توسط دستگاه های تصفیه 

رفع می شوند )در مجموع 65% کاهش در میزان انتشار از سال 1998(.
فاکتورهای انتشار واقعی برای VOCها )ترکیبات آلی فّرار( در طی فرایند تولید 
تقریباً در 10% از سطوح مجاز اعالم  شده توسط استانداردهای سختگیرانه 
دولت منطقه ای امیلیا رومانیا )Emilia Romagna( باقی می مانند. همچنین، 
مجدد  فرمول بندی  و  تحقیق  در  رنگ  و  لعاب  تولیدکنندگان  تالش های 
جوهرهای تزئین دیجیتال با هدف به حداقل رساندن تولید گازهای خروجی 

بودار در طول مدت پخت نیز شایان ذکر است.
مشارکت های دیگری که برای دستیابی به این هدف کمک کرده اند، استفاده 
از حمل و نقل پایدار برای منابع مواد اولیه )حدود 7/6 میلیون تن در سال( و 
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SDGS ONU پروژه های تکمیل شده  توسط کاشی سرامیکی ایتالیا با تمرکز بر

هدف 3ـ زندگی سالم را تضمین کرده و رفاه را برای همه افراد در هر سنی 
ترویج کنید.

باکیفیت فراگیر و عادالنه را تضمین کرده و فرصت های  هدف 4ـ آموزش 
یادگیری مادام العمر را برای همه افراد ترویج کنید.

هدف 6ـ در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت را برای همه تضمین 
کنید.

هدف 7ـ دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و نوین را برای 
همه افراد تضمین کنید.

هدف 8ـ رشد اقتصادی ادامه دار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره ور و کار 
شایسته را برای همه افراد ترویج کنید.

هدف 9ـ زیرساخت های مقاوم ایجاد کنید، صنعتی سازی فراگیر و پایدار را 
ترویج کنید و نوآوری را پرورش دهید.

هدف 11ـ  شهرها و شهرک ها را فراگیر، ایمن، مقاوم و پایدار بسازید.

هدف 12ـ  الگوهای پایدار تولید و مصرف را تضمین کنید.

هدف 13ـ برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن، سریعاً اقدام کنید.

برای ارسال محصول نهایی را شامل می شوند. حمل و نقل ریلی بیش از 25% از 
درآمد و 23% از مخارج را شامل می شود )50% باالتر از میانگین ملی در حدود 

.)%9

• گواهینامه ها
گواهینامه  دارای  می توانند  ایتالیایی  سرامیکی  محصول   10,000 کل  در 
Ecolabel باشند و این در حالی است که 28 شرکت، عضو شورای ساخت و 

ساز سبز )Green Building Council( ایتالیا )و 9 شرکت GBC در سطح 
 EU بین الملل( هستند و 17 و 21 سایت تولیدی به ترتیب دارای گواهی

EMAS و ISO 14001 هستند.

محصول  )بیانیه   EPD بخش  چرامیکا  ُکنفیندوستریا   ،2016 سال  در 
زیست محیطی( را ارائه کرد که گواهینامه مستقلی داشت و توسط مؤسسه 
Bauen und Umwelt و)IBU( مستقر در برلین تأیید شده بود و هم  اکنون 

از شرکت های عضو منفرد در تالش آن ها برای اخذ گواهی محصول پشتیبانی 
 Life Cycle( می کند. برای به دست آوردن این بیانیه، ارزیابی چرخه زندگی
Assessment( بر اساس داده های جمع آوری  شده از 76 شرکت و 84 کارخانه 

انجام شد که 82% از تولید کاشی ایتالیا را عرضه می کنند.

ETS و بخش نامه CO2 انتشار •
اقدامات انجام  شده توسط صنعت سرامیک ایتالیا در رابطه با هدف 13ـ  اقدام 
برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی با هدف کاهش انتشار CO2 تغییردهنده 
آب و هوا، در حال حاضر در محدوده بین 3 تا 8 کیلوگرم بر متر مربع متمرکز 

شده است. شرکت های این بخش مطابق با بخش نامه ETS )برنامه تجاری 
گازهای خروجی، Emissions Trading Scheme( کار می کنند که تبادل 
سهمیه های انتشار CO2 را در سطح اروپا )حد مجازهای اتحادیه اروپا( تنظیم 
می کنند و باید انتشار گازهای خروجی آنها 21-% تا سال 2020 و 43-% تا 
 ،)Armando Cafero( سال 2030 کاهش یابد. همان گونه که آرماندو کافِرو
رئیس ُکنفیندوستریا چرامیکا خاطر نشان کرد، »اهداف سخت گیرانه تر در فاز 
4 اِعمال ETS ، با وجود سرمایه گذاری های گسترده ای که در سال های اخیر 
در BATها انجام شده است، از سال 2021 تا 2030 برای شرکت ها هزینه های 
اضافی به همراه خواهد داشت که در حال حاضر کاهش قابل توجهی را در 

میزان انتشار به ارمغان آورده است«.

در این همایش، ماریا کیارا بینیوزی )Maria Chiara Bignozzi(، مدیر ِچنترو 
»گزارش   2016-2017 به روزرسانی  نیز   )Centro Ceramico( چرامیکو 
یکپارچه در خصوص محیط زیست، ایمنی و سالمت در بخش سرامیک« را 
ارائه داد که عملکرد زیست محیطی شرکت های سرامیک را بر اساس داده های 
به دست آمده از ARPAE )آژانس منطقه ای برای پیشگیری، محیط زیست و 
انرژی اِمیلیاـ  رومانیا( ارزیابی می کند. این سند میزان باالیی از انطباق انتشار 

گازهای شرکت های سرامیکی واقع در خوشه را نشان می دهد. 
در دوره ARPAE ،2012 - 2016 1,783 مورد بررسی بر روی انتشار گازهای 
 Reggio( و رجیو امیلیا )Modena( کوره های سرامیکی را در مناطق مودنا
Emilia( انجام داد و تنها در 3% موارد، عدم انطباق با حدود غلظت مجاز را 

یافت.                     ×

پایــداریزیسـتمحیـطی
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Saxa Gres و چالش اقتصـاد گـردشی

Saxa Gres and the challenge 
of the circular economy
Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

People, Profit, Planet, the three pillars of corporate sustainability in the Triple Bottom Line model, could be engraved on the 
innovative GrestoneTM cobblestones that since April have been emerging from the kiln in the Saxa Gres group’s factory in 
Roccasecca (Frosinone). 
This new production activity is the latest milestone reached by the group set up by Francesco Borgomeo in 2015 when he ac-
quired the first manufacturing facility, the former Marazzi Sud factory in Anagni (Frosinone), and converted it to the produc-
tion of sustainable, patented extra-thick porcelain for outdoor and urban design applications. These ceramic products re-
produce the aesthetics of natural stone but are made from a body mix containing up to 30% inert materials originating from 
urban waste and inert incinerator ash.

 Triple Bottom انسان ها، سود، سیاره؛ سه ستون پایداری شرکت در مدل
 )GrestoneTM( می توانند روی سنگفرش های خالقانه ِگِرستون تی.ام ،Line

 )Saxa Gres( حک شوند که از ماه آوریل، از کوره کارخانه گروه ساکسا ِگِرس
واقع در روکاِسکا )Roccasecca( )فروسینونه( )Frosinone( بیرون می آیند.

این فعالیت تولیدی جدید، تازه ترین نقطه عطفی است که گروه ایجاد شده 
توسط فرانِچسکو بُرگوِمئو )Francesco Borgomeo(، در سال 2015 به آن 

دست یافته است؛ زمانی که او نخستین کارخانه تولیدی، کارخانه سابق ماراتزی 
سود )Marazzi Sud( در آنانی ئی )Anagni( )فروسینونه(، را مالک شد و آن 
را به کارخانه تولید پرسالن پایدار و بسیار ضخیم ثبت شده برای استفاده در 
این  تبدیل کرد.  کاربردهای طراحی شهری  و  بیرونی ساختمان ها  محوطه 
محصوالت سرامیکی، زیبایی های سنگ طبیعی را باز-تولید می کنند، اما از 
ترکیب بدنه ای تا 30 درصد از مواد اولیه بی اثر تولید شده اند که از پسماندهای 
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Francesco Borgomeo

پایــداریزیسـتمحیـطی

شهری و خاکستر بی اثِر دستگاه های زباله سوز نشأت می گیرند.
اصول مشابه اقتصاد گردشی به دو تملک دیگری که توسط فرانچسکو بُرگوِمئو 

در سال 2018 انجام شد، اعمال شدند:
احیاء و تغییر کارخانه سابق Ideal Standard در روکاِسکا در فوریه و احیاء 
آمبریا   ،)Gualdo Tadino( تادینو  گوآلدو  در   )Tagina( تاگینا  تغییر  و 
)Umbria( در ماه آوریل. این عملیات در مجموع تقریباً 500 شغل را در 

مناطقی که به دلیل رکود اقتصادی به شدت آسیب دیده بودند، حفظ کردند.
در  اکنون  سرمایه گذاری،  نخستین  از  پس  سال  چهار  بُرگوِمئو  فرانچسکو 
رأس بزرگ ترین گروه تولید سرامیک در مرکز و جنوب ایتالیا قرار دارد که 
کاماًل بر مبنای اقتصاد گردشی تأسیس شده است. با او دیدار کردیم تا درباره 

چشم اندازهای آینده این پروژه جدید اطالعات بیشتری کسب کنیم.

به طور  را   Saxa Gres خاستگاه های  می توانید  سرامیک:  دنیای  گزیده 
خالصه بیان کنید؟

فرانچسکو بُرگوِمئو: این کارخانه با یک دوره مانع مواجه بوده است! ایده 
ما، بازگشایی کارخانه Anagni )آنانی ئی( و تبدیل آن به یک کارخانه پایدار 
از طریق یک برنامه چهارساله ساماندهی بود که مشارکت 97/5 درصدی از 

بستانکاران را شامل می شد و در نتیجه، همه مشاغل را حفظ می کرد.
Saxsa Gres SpA در واقع در سال 2013 تأسیس شد، اما بیش از سه سال 

طول کشید تا فقط مجوز برای آزمایش محصول را بگیرد و دو سال دیگر هم 
انتقال مالکیت معدن خاک رس به Saxa Gres به طول انجامید. در این مدت، 
تولید سطوح بسیار ضخیم با کاربرد در فضای بیرونی خود را از سر گرفتیم و 

مواد اولیه را از ساسوئولو )Sassuolo( ارسال کردیم. 
نتایج سال 2018 )درآمد 30 میلیون یورو و EBITDA -درآمد پیش از بهره، 
مالیات و استهالک- 22 درصدی که هنوز هم در حال افزایش است( نقطه 
عطف واقعی را نشان داد و به انتخاب های زیرکانه تجاری ما و تصمیم بر متمرکز 
شدن بر گروهی منتخب از مشتریان ایتالیایی و بین المللی - از جمله چندین 
فعالیت  کفپوش  بخش  در  که  اعتماد  قابل  و  باسابقه  بزرگ،  گروه صنعتی 

می کنند - پاداش داد.
تا تابستان سال 2018 سفارشاتی را دریافت کرده بودیم که کل تولید 2019 
ما را پوشش می داد. کارخانه در حال حاضر با 100% ظرفیت خود در سه خط 

و سه شیفت فعالیت می کند و همه کارمندان سابق Marazzi مجدداً استخدام 
شده اند.

گزیده دنیای سرامیک: سال 2018 با دو احیای قابل توجه و رونمائی از ثبت 
جدید GrestoneTM، نقطه عطف دیگری در توسعه گروه بود.

توسعه  وزیر  با  من  فوریه سال 2018،  در 12  است.  بُرگوِمئو: درست  ف. 
برای  را  قراردادی   ،)Carlo Calenda( کالِندا  کارلو  زمان،  آن  اقتصادِی 
راه اندازی شرکت Saxa Grestone SpA که مالکیت مشترک جدید 100 
درصدی توسط Saxa Gres SpA داشت، امضاء کردم. این شرکت جدید 
مالکیت کارخانه سابق Ideal Standard در روکاِسکا )نزدیک Anagni( را 
که در مرحله لغو قرارداد قرار داشت، به دست آورد و آن را به شرکت تولید 
چینی آالت بهداشتی و سنگفرش های شهری جدید GrestoneTM تبدیل 
کرد. این پروژه شامل همکاری وزارت توسعه اقتصادی، دولت منطقه ای التزیو 
)Lazio( و این ویتالیا )Invitalia( بود و باعث شد که میزان اشتغال موجود با 
تعهد به استخدام مجدد همه 300 نفر از کارکنان تا سال 2020 حفظ شود. 
100 نفِر نخست برای مونتاژ ماشین آالت جدید به کارخانه برگشتند و این در 
حالی بود که گروه دوم کار خود را در ماه های اخیر با شروع مجدد تولید از سر 
گرفتند و بقیه کارکنان تا ماه مارس آینده باز خواهند گشت. برای کارکنانی که 
 )redundancy fund( باید در بهار امسال منتظر مرحله دوم صندوق سنوات
 Banca Popolare del مصوب وزارت باشند، پیش از این توافق نامه ای را با

Cassinate برای پیشبرد صندوق ها امضاء کرده بودیم.

گزیده دنیای سرامیک: در 20 فوریه و با کار در یک برنامه کاری بسیار دقیق 
در روکاِسکا، نخستین سنگفرش GrestoneTM را رسانه ای کردید و در ماه 
آوریل نیز کوره ها تولید این ماده کاماًل نوآورانه را در مقیاس صنعتی آغاز 

کردند.
ف. بُرگوِمئو: این امر رضایت مندی بزرگی برای ما محسوب می شد؛ چرا که 
توانستیم کارخانه را به عنوان بخشی از دیدگاه خودمان درباره یک کارخانه 
آینده نگر با ماشین آالت و فرایندهای تولیدی نوآورانه و یک محصول واقعاً 
اصـل، یعنی سنگفرش پرسالنی تولید شده با حداکثر 30 درصد از مواد بی اثِر 
 San( به دست  آمده از سایر صنایع و از نزدیک دستگاه زباله سوز سان ویتوره
Vittore(، مجدداً راه اندازی کنیم. با این حساب، یک همکاری راهبـردی را با 

تمرکز بر اقتصـاد گردشـی با ACEA، شـرکتی که دستگاه های زباله سـوز را 
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مدیریت می کند، ایجاد کرده ایم. سنگفرش جدید GrestoneTM که تحت 
پوشش سه ثبت اختراع است )برای محصول، فرایند تولید و بدنه انقالبی(، باز-
تولید بسیار وفادارانه از سنگفرش های مرسوم مکعبی  شکل بازالت می باشد، 
اما سطوح باالتری از عملکرد فنی را ارائه می کند، چرا که سبک تر، بادوام تر، 
به دلیل کاهش  اخیر  این، در سال های  بر  پایدارتر است. عالوه  و  ارزان تر، 
تدریجی ذخایر سنگ بازالت سخت در اروپا، محصول اصلی از آسیا باید وارد 
شود. در نتیجه، پتانسیل بازار فوق العاده ای برای GrestoneTM وجود دارد. 
ارزش بازار جهانی سنگفرش های شهری در سال 2015، 239 میلیارد یورو 
محاسبه شده است و تخمین زده می شود که ساالنه با نرخ رشد بیش از 6 
درصد، به رقم پیش بینی  شده 325/4 میلیارد یورو تا سال 2020 برسد. این 
رشد تا حد زیادی توسط بازارهای پر رونق آسیا، منطقه اقیانوس آرام و قاره 

آمریکا هدایت می شود.
از  گستره ای  چه  تولید  برای  برنامه ریزی  حال  در  سرامیک:  دنیای  گزیده 

محصوالت در کارخانه Saxa Grestone هستید؟
با  محصوالتی  تولید  برای  انحصاری  به طور  روکاِسکا  سایت  بُرگوِمئو:  ف. 
ضخامت های بین cm 5 و cm 7 برای سنگفرش های شهری که در معرض 

تنش های زیاد هستند، استفاده خواهد شد.
cm 6/5 تولید شده در سایز های 10×10،  عالوه بر سنگفرش های ضخیم 
در   5  cm ضخیم  کاشی  های  شامل  تولید  طیف   ،20×20  cm و   10×20
سایزهای 40×20 و 60×40 و cm 60×60 و همچنین همه عناصر لوازم جانبی 
)جدول های خیابان، لوله های فاضالب، ناودان ها و غیره( برای تضمین حداکثر 

آزادی از لحاظ طراحی و معماری می باشد.

 Grestone گزیده دنیای سرامیک: مراحل بعدی و چشم انداز آینده کارخانه
چیست؟

ف. بُرگوِمئو: راه اندازی کوره در ماه آوریل، صرفاً نخستین گام در برنامه توسعه 
برای سایت تولیدی بود.

تابستان امسال کوره دوم را برای دو برابر کردِن ظرفیت نصب خواهیم کرد و 
قباًل به شرکت LB مستقر در فیورانو موِدنِز )Fiorano Modenese( سفارش 
داده ایم که به دلیل آغاز به کار کارخانه در اوایل سال 2020، یک کارخانه جدید 
آماده سازی مواد اولیه  را تدارک ببیند. هنگامی که این کارخانه به طور کامل 
عملیاتی شد، قصد داریم که 300,000 تن مواد اولیه را فرآوری کنیم )شامل 
دست کم 90,000 تن مواد بازیافتی( و هدف ما دستیابی به ظرفیت کامل تا 

پایان سال آینده است.
عالوه بر این، پیش سفارشات باالتر از حد انتظار بود و کل تولید 2019 ما را در 

حال حاضر به طور کامل پوشش می دهد.
گزیده دنیای سرامیک: بازارهای اصلی شما کجا ها هستند؟

ف. بُرگوِمئو: اکثر سفارشات ما در حال حاضر از مشتریان در اروپای شمالی، 
آلمان و اتریش است. ما در سایر کشورهای اروپای مرکزی نیز فعالیت می کنیم، 
اما بر ایاالت متحده متمرکز هستیم؛ جایی که سنگفرش های شهری تقاضای 

زیادی دارند.
البته یک بخِش هدِف بسیار مهم در ایتالیا و خارج از آن، ادارات دولتی و 

مقامات محلی است که مسئول نگهداری از مناطق شهری هستند.
برای مثال، سه شورای شهر قباًل محصوالتی را سفارش داده اند تا کل میادین 
عمومی را مجدداً روکش کنند. در این زمینه، Saxa Gres می تواند از سازوکار 
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استفاده کند که   )Green Public Procurement( تدارکات عمومی سبز 
مزایای قابل توجهی را به مواد تولید شده از پسماند های بی اثِر مجدداً استفاده 
 شده اعطاء می کند. ما در حال حاضر در این بخش بسیار فعال هستیم و کار خود 
را از اداره کل ُرم شروع می کنیم؛ شهری که الهام بخش پروژه ما - سنگ ها برای 

سنگفرش های شهری - بود.
ما از شهردار ُرم خواستیم تا خیابانی را برای ما فراهم کند که کاماًل با محصوالت 

ما سنگفرش شود تا ارزش آن ها را نشان دهد.
یکی دیگر از مهم ترین مزیت هایی که می توانیم ارائه کنیم، سفارشی کردن 
محصول با توجه به ویژگی های ارائه  شده توسط مشتری است. آزمایشگاه های 
ما قادر به باز-تولیِد پالت کاملی از تُن های بازالت و حتی شبیه سازِی درجات 
مختلف سایش هستند. این بدان معناست که اگر شورای شهر مجبور شود 
فقط نیمی از میدان را مجدداً سنگفرش کند، ما در روکاِسکا می توانیم رنگ 
دقیق سنگ های مورد نیاز برای جایگزینی را باز-تولید کنیم و در ضمن عیوب 
و نواقص معمول در فرایند برش دستی را نیز شبیه سازی نمائیم. در نتیجه، 

سنگفرش جدید Grestone عماًل از ماده اصلی غیر قابل تشخیص است.
گزیده دنیای سرامیک: مالکیت Tagina در 13 آوریل 2018 به دست آمد؛ این 

چگونه در پروژه Saxa Gres گنجانیده می شود؟
ف. بُرگوِمئو: من Tagina را یک جواهر واقعی، یک برتری در تولید سرامیک 
ایتالیایی می دانم و به همین دلیل افتخار می کنم که Tagina به بخشی از 
گروه ما تبدیل شده است. عالوه بر این، دادگاه قضایی پِروجا )Perugia( اخیراً 
 Tagina حکمی را مبنی بر پایان دادن به توافق با طلبکاران صادر کرد؛ بنابراین
در عمل به طور کامل در Saxa Gres گنجانیده شده است. در این جا نیز انتظار 

داریم که شاهد بازگشت به اشتغال کامل باشیم.
Tagina از ساختار و اقتصادهای مقیاِس کل شرکت هلدینگی بهره مند خواهد 

شد؛ در این صورت، امکان پیگیری توزیع جهانی محصوالت طراحی شهری 
با باالترین کیفیت که عمدتاً بر معماران و طراحان متمرکز است، برای این 

شرکت فراهم می شود.
با این آخرین ورودی جدید، Saxa Gres با تمرکز بر نوآوری، پایداری، مهارت 
و محصوالتی با کیفیت باال، نقش مهمی را در بخش سرامیک ایتالیا به دست 
می آورد. همان طور که همیشه گفته ام، هدف ما، تثبیت کردن خودمان به 
عنوان مرکز تعالی برای تولید سطوح استون ور پرسالنی سازگار با محیط زیست 
و با ضخامت باال )دارای گواهی نامه Ecolabel( برای استفاده در فضاهای باز 
است. در حالی که سایت روکاِسکا به تولید سایز های از 5 تا cm 7 اختصاص 
داده شده است، Anagni در ضخامت cm 3 )در سایز های 60×60، 90×90 و 
 cm سایز ها از 60×60 تا( 2 cm در ضخامت )Gualdo( و گوآلدو )80×40 cm

180×80( تخصص خواهند داشت. کلیه محصوالت بسیار محکم بوده و برای 
استفاده در مناطقی که اتومبیل  تردد دارد، مناسب هستند.

در مورد نشان تجاری Tagina قصد داریم که مفهوم Atelier Tagina )کارگاه 
از  استفاده  با  با دست که  تزئین  شده  برای محصوالت سفارشی  را  تاگینا( 

فناوری های اکستروژن و ریخته گری تولید می شوند، احیاء کنیم.
Atelier Tagina به عنوان نوعی مرکز طراحی سرامیک در نظر گرفته شده 

است که معماران، تجویز  کنندگان، ادارات دولتی و گروه های بزرگ خصوصی 
این گروه،  برای طراحی محصوالت ساخته  شده در سه کارخانه  می توانند 

مراجعه کنند.

“Legno Noce” by Saxagres “Il Cotto” by Tagina

پایــداریزیسـتمحیـطی
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محیط  کنار  در  دیگری  مهم  عامل  مالی  پایداری  سرامیک:  دنیای  گزیده 
زیست و مسائل اجتماعی است. برنامه تجاری پیش بینی  شده شما برای 

دوره چهارساله 2022 - 2018 چیست؟
ف. بُرگوِمئو: برای کارخانه Anagni انتظار داریم که شاهد 10% رشد ساالنه 
تا سال 2022 باشیم. درآمد کارخانه روکاِسکا در صورت دستیابی به ظرفیت 
کامل، از 40 میلیون یوروی پیش بینی  شده در سال 2019 به حدود 90 

میلیون یورو در سال، از 2020 به بعد افزایش خواهد یافت.
باید این نکته را هم اضافه کنم که انتخاب یک مدل تجاری مبتنی بر تبدیل 
صنعتی به ما این امکان را داده است که با استفاده مجدد و حفِظ هر چه بیشتر 
ظرفیت صنعتی و تولیدی موجود، به حاشیه سود باالتری دست یابیم. استفاده 
از خاکستِر زباله سوزی در بدنه موجب صرفه جویی بیشتر می شود؛ چرا که دفع 

کردن این ماده زائد بسیار پرهزینه است.
گزیده دنیای سرامیک: هزینه های پروژه Saxa Gres و توسعه آن را چگونه 

تأمین کرده اید؟
ف. بُرگوِمئو: عالوه بر سهام مستقیم من، در پایان سال 2015 و آغاز سال 
2017 دو اوراق قرضه 15 میلیون یورویی را منتشر کردیم. برای حمایت از 

سرمایه گذاری های کالن و برنامه تجاری که سال گذشته آغاز شده بود، در 
جوالی سال 2018 »اوراق قرضه Grestone« را با ارزش اندوخته 75 میلیون 
یورو برای سرمایه گذاران نهادی با یک کوپن شش  ماهه 7 درصدی و سررسید 

در 30 ژوئن 2023 منتشر کردیم.
Saxa Gres تحت نظارت Flexagon Capital Solutions  اکنون می تواند 

 FN Invest، روی مشارکت سهام سرمایه گذاران مهم ملی و بین المللی مانند
 Flexagon و   Maris PLC، Halcyon، Blue Bay، Limitless Earth

Capital Management  حساب کند.

گزیده دنیای سرامیک: آخرین عملیات شما مربوط به کارخانه سابق CBS در 
ایالت موِدنا است. می توانید در مورد آن به ما توضیح دهید؟

ف. بُرگوِمئو: در 14 ژوئن سال جاری قرارداد اجاره شرکت را با گزینه خرید 
در مدت 18 ماه برای Centro Impasti Caramici Modena امضا کردیم و 
مالکیت کارخانه در اسپیلَمِبرتو )Spilamberto( )موِدنا( را به دست آوردیم. 
این عملیات همزمان با پروژه ماست و این امکان را می دهد که تولید بدنه 
سرامیکی برای کارخانه Tagina را تقویت کنیم. عالوه بر حفظ هر 13 نفر 
شاغل در این کارخانه، متعهد هستیم که سرمایه گذاری های مورد نیاز برای 
بر اساس معیارهای سبز  را  تولید در سایت  راه اندازی مجدد 

تضمین کنیم.
× 

سنگفرش های شـهری Grestone با استفاده از فنـاوری 
MIGRATECH 4.0 از LB تولیـد خواهند شد

 Saxa جدید  کارخانه  در  مهمی  بسیار  نقش   LB فناوری 
Grestone برای تولید سنگفرش های پرسالنی ایفاء خواهد 

کرد.
بر  پروژه ای که مبتنی   ،Saxa Gres نیست که  تعجب آور 
لحاظ  از  پایدار  فناوری های  است،  گردشی  اقتصاد  اصول 

زیست  محیطی را انتخاب کرده باشد.
LB یک کارخانه Migratech 4.0 متشکل از سه خط کامل 

تهیه بدنه با ظرفیت تولید 45 تن در ساعت را تأمین خواهد 
کرد که در اوایل سال 2020 به بهره برداری خواهد رسید.

با  مقایسه  در  را  توجهی  قابل  صرفه جویی  کارخانه  این 
گاز  جمله  از  کرد؛  خواهد  تضمین  مرسوم  تَر  فرایندهای 

)68/2%(، آب )69/7%( و مواد افزودنی )%95(.
 LB 4.0 این کارخانه به نرم افزار جدید کنترل فرایند تولید
مجهز شده است تا باالترین میزان کارایی را تضمین کند. دامنه تأمین شامل یک برنامه تعمیر و نگهداری برنامه ریزی  شده و پیشگیرانه نیز می باشد که فروش، 

مدیریت و نصب قطعات یدکی )از جمله قطعات سایشی معمولی( را پوشش می دهد.

پایــداریزیسـتمحیـطی
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Siti B&t Group

کوره ®Titanium از SITI B&T با ثبت مقادیر پایین مصرف انرژی و 
انتشار گازها در محیط زیست، معماری ساده و خطی، سهولت استفاده 
و به روزرسانی و انعطاف پذیری از لحاظ سایزها، یک فناوری اثبات شده و 

بسیار قابل اعتماد است.
پانل ها  به  ویژه  طور  به  کوره ها  نسل  تازه ترین  از   Titanium® گستره 
سقف  با  کوره  است.  شده  داده  اختصاص  بزرگ  سایز  اسلب های  و 
 Titanium® Slab کاناله  دو  کوره  و   Titanium® Wave XXL متغیر 
نوآورانه ترین راهکارها با کارایی باال هستند که در حال حاضر در بازار در 

دسترس است. فرایند فناورانه ای ®Titanium شامل موارد زیر است:
• سامانه بازیابی گرما از منطقه خنک کننده آهسته MHR که مستقل از 
این که کوره خالی باشد یا پُر، هوای پیش گرم شده در C°230 را با مقدار 

اکسیژن 21 درصد برای مشعل ها تأمین می کند.
• پیکربندی به نحوی که حلقه های مشعل با توجه به طول کوره به چند 
گروه مستقل تقسیم می شوند و با سامانه ای برای اندازه گیری و کنترل 

میزان اکسیژن در ارتباط هستند.
• مشعل های ®Titanium بر اساس فناوری پس از احتراق.

دودهای خارج شده از نازل تخلیه محفظه احتراق اولیه، قادر هستند تا 
نتیجه  در  بکشند؛  بیرون  به  را  کوره  داخلی  اتمسفر 
اکسایِش کامل دودهای ناشی از مرحله اول را تضمین 

می کنند.
مزایای اصلی این سامانه احتراق عبارتند از:

• به لطف بهره وری بیشینه شده احتراق، میزان مصرف 
دودکش کاهش یافته است. ویژگی های فنی و ساختاری 
ثبت شده مشعل ®Titanium، مصرف ثابت در طول زمان 
به میزان kcal 390 به ازای هر کیلوگرم از محصول را در 

پخت استون ور پرسالنی تضمین می کند؛
• کاهش تا 30 درصد در نرخ جریان دودهای فرستاده 
با یک کوره سنتی  مقایسه  در  به سوی دودکش  شده 

به دلیل حجم کم تِر هوای احتراق وارد شده به داخل سامانه کوره. این 
منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهدارِی فیلتر دود 

می شود؛
 CO کاهش انتشار گازها از دوِد دودکش با احیاهای متعاقب آن به •
)فرایندی که بر مبنای پس از احتراق انجام می شود و اکسایِش کامل 
سوخت را تضمین می کند(، CO2 )مقدار کم تِر سوخت مورد نیاز براي 
پخت محصول، باعث کاهش تولید اختصاصي دي اکسید کربن مي شود( و 
NOx )به دلیل میزان اکسیژن کنترل شده و بازگرداندن دودهای موجود 

در اتمسفر داخلی کوره به درون محفظه احتراق(؛
• کاهش مصرف برق به دلیل توان کم تِر الزم برای مدیریت هوای احتراق 

اولیه و دودها.
هنگام توسعه فناوری ®Titanium، توجه ویژه ای به انتخاب مواد معطوف 

شد.
اگر این کوره در شرایط حرارتی و شیمیایی بسیار سخت استفاده شود، 
SITI B&T می تواند نسخه ویژه »Titanium® Heavy Duty« را ارائه دهد 

که دارای قطعات مشعل با ترکیب و بّنائی خاص و با عملیات حفاظتی 
بسیار مقاوم است.
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SyStem CeramiCS 
Lamgea نخستین پرس بدون قالب جهان است که قادر به تولید همه 

سایزهای استون ور پرسالنی بر مبنای مدول های 60، 80 و cm 90 با 
ضخامت های از 3 تا mm 30 به روشی ساده، انعطاف پذیر و سریع است. 
Lamgea در نسخه های 17000 و 19000 تن، بهره وری نامی بیش از 

16000 متر مربع در روز را تضمین می کند.
به لطف عدم وجود قالب، پرس حداکثر انعطاف پذیری را در عملیات تغییر 
سایز تضمین می کند که شامل تنظیم تعدادی پارامتر به صورت دیجیتالی 
از طریق نرم افزار و بدون نیاز به مانورهای مکانیکی یا تغییر تسمه است. اما 
ویژگی واقعاً منحصر به فرد و نوآورانه این فناوری پرس کاری این واقعیت 
است که عدم وجود قالب اجازه می دهد تا تمام سایزها با یک تسمه منفرد 

تولید شوند و بنابراین هزینه ها به طور قابل توجهی کاهش می یابند.
همچنین Lamgea با بازیابی مواد سرامیکی ناشی از مراحل پرسکاری 
و برش، سهم مهمی در پایداری صنعتی داشته است. ماده بازیافت شده 
در کنار پرس مستقیماً به صورت خشک آسیاب و سپس به طور مناسب 
مخلوط و دوزبندی می شود تا اجازه دهد به منظور استفاده مجدد در 

از  گذشتن  بدون  و  تولید  فرایند 
درون  به  مستقیماً  درایر،  اسپری 
اسپری  ماده  بچ بندِی  واحدهای 

درایر شده وارد شود.
این فرایند بازیافت با استفاده از یک 
سامانه برش خام انجام می شود که 
اسلب را پس از پرس شدن و پیش 
از ورود به کوره برش می دهد. این 
عملیات توسط نرم افزاری مدیریت 
از  مناسبی  درصدهای  که  می شود 
اسپری  پودر  و  شده  بازیافت  ماده 
درایر شده تازه را که از یک سیلوی 
دیگر آمده است، اندازه می گیرد. این 

اجازه می دهد تا کل جزء بازیابی شده توسط مخلوط کردِن آن در الیه 
پایینی به طور مداوم مجدداً به مصرف برسد و از این طریق سهم قابل 
توجهی در ایجاد ضخامت کلی محصول سرامیکی داشته باشد. این فرایند 
نوآورانه بازیابِی پسماند، مقدار ماده مصرف شده در تولید سرامیک را 
کاهش می دهد و منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مواد اولیه می شود. 
همچنین پایداری زیست محیطِی این فرایند با مصرف بسیار پائین انرژی 
در فرایند پرس کاری تضمین می شود: kWh/m2 0/10، حدود 70 درصد 

کم تر از پرس های معمولی مورد استفاده در صنعت سرامیک.
با استفاده از پرس بدون قالب Lamgea، System Ceramics یکی از 
پیشگامان یک فرایند توسعه صنعتی است که بر پایداری متمرکز شده 
است. هدف آن این است که برای بازار جهانی فناوری هایی را تدارک ببیند 
که به خاطر سطوح دائماً در حال رشد انعطاف پذیری و کارایی سرآمد 
هستند و در نتیجه نیاز صنعت ساخت را به فرایندهای ناب و سریع برآورده 
می کنند و قادرند در حین اتخاذ یک رویکرد سفارشی و درست سِر وقت 

)just-in-time(، هزینه های تولید را نیز کاهش دهند.
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aDi
برای سنگ زنی خشک / گونیا کردِن کاشی های سرامیکی، ADI عملکرد 
سری Hybrid از چرخ های سنگ زنی خود را بهبود بخشیده و به صورت 
ویژه ای توسعه داده شده است تا استفاده از دستگاه های گونیا کردن را 
آسان نماید و مزایای قابل توجهی را از لحاظ بازده و بهینه سازی هزینه 
به همراه دارد که بهبود چند درصدی در محصول درجه یک در حین 
سنگ زنی، متناظر با رشد در ارزش است که بسیار فراتر از هزینه چرخ های 
سنگ زنی است. بر پایه تجربه کسب شده در طول سال ها، ADI تصمیم 
روی  را  و سرمایه گذاری های خود  پژوهشی  تالش های  تا  است  گرفته 
نتایج  که  تصمیمی  کند،  متمرکز  نهایی  محصول  بهره وری  و  کیفیت 

برجسته ای را به همراه می آورد.
چرخ های سنگ زنی Hybrid از اتصالی ساخته شده اند که بین دو نوع که 
در حال حاضر برای سنگ زنی استفاده می شوند، قرار می گیرد: فلزی و 
شبه رزینی )رزینوئید، resinoid( )بنابراین Hybrid نامیده شده که به 

معنای دورگه است(.
یکی از ویژگی های بارز چرخ های سنگ زنی Hybrid این واقعیت است 
که آن ها هنگام راه اندازی مجدد خط، راه حل قطعی برای موارد خارج 
از کالیبر را ارائه می دهند. مزایای دیگر آن عبارتند از: اتصال قوی گریت 
الماسه و ظرفیت پخش گرمای باالی ماده توسعه داده شده توسط ADI؛ 
کیفیت  عین حال، حفظ  در  و  ماده  از  زیادی  مقدار  برداشتِن  توانایی 
عالی بُرش؛ افزایش بازده قابل توجه در مقایسه با چرخ های سنگ زنی 
معمولی )فلزی + شبه رزینی(؛ سهولت بیشتر تنظیم و مدیریت دستگاه 

با  بیشتر  دوام  کاری؛  تطبیق پذیری در همه شرایط  از  باالیی  و سطح 
توجه به چرخ های سنگ زنی رزینوئیدی سنتی در مراحل پایانی مرحله 

پرداخت کاری.
این سری جدید از چرخ های سنگ زنی برای عملیات پرداخت کاری اجازه 
که  شوند  رکتیفای  طوری  سرامیکی  اسلب های  و  کاشی ها  تا  می دهد 
ضایعات به حداقل برسد و در همان حال کیفیت محصول نهایی بهبود 
یابد و از نتایج ملموس حتی در صورت اِعمال پارامترهای عملیاتی شدید 

اطمینان حاصل شود.
ADI که 38 سال پیش تأسیس شد، ابزارهای الماسه را در کارخانه خود 

در Thiene )ویِچنزا( تولید می کند. ADI که یک شرکت قوی و سریعاً در 
حال رشد با نیروی کار بیش از 170 کارمند است، در سطح بین المللی با 

کارخانه هایی در ایتالیا، ایاالت متحده و ترکیه فعالیت می کند.
این شرکت بخشی از گروه Surfaces است که در زمینه ابزارهای ساینده 
الماسه برای عملیات پرداخت کاری و مرحله انتهای خط در تولید کاشی 
سرامیکی با برندهای خود Surfaces، ADI، A.S. Tools، NoCoat و 

International Chips به راهبر بازار تبدیل شده است.

برای  را  دیگر  ابزارهای  و  دیسک ها  رولرها،  ADI چرخ های سنگ زنی، 

ماشین کاری مواد سرامیکی، شیشه ای، فلزی، سنگی و مواد سینتر شده 
فناورانه ای،  تخصص  باالی  سطح  لطف  به  می کند.  تولید  جدید  نسل 
خاص  نیازهای  کردِن  برآورده  برای  ابزارهایی  طراحی  به  قادر   ADI

تولیدکنندگان منفرد است.

پایــداریزیسـتمحیـطی
دستــاوردهای
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Innovative colour management systems

راه حل  مؤثرترین  و  نوآورانه ترین   Durst-ColorGATE CMS سامانه 
مدیریت رنگ برای چاپ دیجیتالی روی سطوح سرامیکی است. این سامانه 
که در Tecnargilla 2018 رونمائی شد، در کشورهایی در سراسر جهان 
انتخاب شده است و چندین مشتری Durst در حال حاضر می توانند به بیش 
از 20 نصب از آن مباهات کنند. این اپلیکیشن های )برنامه های کاربردی( 
مختلف نه تنها بازتابی از این واقعیت هستند که سامانه جدید مدیریت رنگ 
به طور ویژه برای نیازها و شرایط عملیاتی صنعت سرامیک طراحی و بهینه 
شده است، بلکه نشان می دهند که این نخستین راه حلی است که واقعاً قادر 

به کاستن از تست های چاپ و زمان های توقف 
Durst- ،دستگاه است. در چند مرحله ساده
ColorGATE CMS تطابق سریع و دقیق 

رنگ، حتی در شرایط تولید متغیر و در صورت 
تضمین  را  تکراری  پردازش  عملیات  انجام 
می کند. این بدان معنی است که می تواند به 
طور مؤثر تولید نمونه ها یا بچ های کوچک را 
مدیریت کند؛ این تقاضا برای تولید کنندگان 
بهینه سازی  دنبال  به  که  سرامیکی  کاشی 
انبارهای خود هستند، به طور فزاینده ای مهم 

است.
نکته آخر و مهم آن است که در عین حال که 
یک انبار، سطوح باالتری از خدمات مشتری 
را تضمین می کند، نگهداری موجودی های 
باال از محصول نهایی معادل هزینه های باالی 
مدیریت است و می تواند نمایانگر بخش قابل 
توجهی از کل هزینه های شرکت باشد. این 
بدان معنی است که الزم است تا متخصصان 
فهرست  کاهش  راهبردهای  تأمین  زنجیره 

موجودی را به طور مؤثر شناسایی کنند و به طور کارآمد از آن ها به عنوان 
ابزاری برای دستیابی به بهره وری بیشتر شرکت و موفقیت بهره ببرند.

• کاهش اندازه های بچ
با در نظر گرفتِن سبد محصوالت مورد نیاز صنعت سرامیک برای پاسخگویی 
افزایش  برای  راه  مؤثرترین  مختلف،  بازارهای  در  مشتریان  نیازهای  به 
سودآوری شرکت، کاهش اندازه های بچ تولیدی با ایجاد تغییرات مکرر در 
مدل ها است. با این حال، این رویکرد با مشکالت جدی روبرو است، زیرا 

سـامانه های نـوآورانه مدیـریت رنگ

The Durst-ColorGATE CMS system is the most innovative and effective colour management solution for digital printing on 
ceramic surfaces. Unveiled at Tecnargilla 2018, it has been adopted in countries around the world and several Durst clients 
can already boast more than 20 installations. These many different applications not only reflect the fact that the new colour 
management sys-tem is specially designed and optimised for the needs and operating conditions of the ceramic industry 
but also demonstrate that it is the first solution truly capable of reducing printing tests and machine stoppage times. In a 
few simple steps, Durst-ColorGATE CMS guarantees rapid and precise colour matching even in variable production condi-
tions and in the event of repetitive pro-cessing operations. This means it can efficiently manage the production of samples 
or small batches, an increasingly important requirement for ceramic tile manufacturers looking to optimise their warehouses. 

Norbert von Aufschnaiter, Durst Phototechnik (Bolzano, Italy)
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شکل 1: گردش کار
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اِعمال تغییرات ضروری در فرایند تولید منجر به زمان های توقف طوالنی 
دستگاه برای آزمایش به منظور تطبیق رنگ جدید با تُن قبلی می شود. در 
حال حاضر، 5-6 آزمایش که دست کم یک ساعت برای هر کدام به طول 
می انجامد )زمان الزم برای فرایند پخت( باید برای هر محصول انجام شود. به 
همین دلیل و سایر دالیل، بسیاری از شرکت های سرامیکی تا کنون ترجیح 
داده اند با بچ های بزرگ تر و مقادیر بیشتری از فهرست موجودی کار کنند تا 

از افت بهره وری ناشی از مدیریت رنگ ها / تُن های مختلف ممانعت نمایند. 
بنابراین جای شگفتی نیست که بسیاری از بازیگران صنعت سرامیک باید 
به پتانسیل عظیم ارائه شده توسط Durst-ColorGATE CMS از لحاظ 
بازه های زمانی بسیار کوتاه تِر تطبیق رنگ )از 0 تا حداکثر 2 اجرای آزمایشی( 
عالقمند باشند؛ مزیتی که مخصوصاً در مورد تکرارهای گستره محصول و 
کنترل متغیرهای فرایند که برای بهینه سازی تولید )فرموالسیون جدید 

فنـاوری

 Durst-ColorGATE :2 شکل
 Rapid دستگاه اندازه گیری سریع
Spectro Cube را به ثبت رسانده 

است

شکل 3: مقایسه بین اصول اندازه گیری
Rapid Spectro Cube و طیف سنج

 نوری استاندارد با زاویه بازتاب 45°

شکل Rapic Spectro Cube :4 می تواند
اهداف مورد نظر را در سطوح بسیار بافت دار

به صورت دقیق و تکرارپذیر بخواند

شکل 5: رابط کاربری نرم افزار
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لعاب، مجموعه جدید جوهرها یا لعاب رنگی و غیره( ضرورت دارد، مشهود 
است.

• نظرات کاربران
نظرسنجی انجام شده در بین شرکت های سرامیکی که پیش از این از 
Durst-ColorGATE CMS استفاده کرده اند، برخی از ویژگی های سامانه 

مدیریت رنگ جدید را که بیشترین محبوبیت را در بین کاربران دارند، نشان 
داده است. یکی از این موارد این واقعیت است که سامانه جدید نخستین 
موردی است که واقعاً می تواند به روش ساده و کارآمد و با تعداد بسیار کمی 

تست هنگام تغییر تولید از یک چاپگر به چاپگر دیگر یا در 
صورت تغییر جوهر، استفاده شود و آن را برای باز-تولید همان 
طرح ها و اطمینان از تطابق کامل، بسیار ساده تر و سریع تر 
ساخته است. افزون بر آن، این توانایی نه تنها محصوالت 
را به طور مؤثر در طول زمان باز-تولید می کند، بلکه تعداد 
لعاب های مورد استفاده را بهینه سازی می نماید و در نتیجه 
برای  می دهد.  کاهش  واحد   10 به   100 از  را  موجودی 
شرکت هایی که چندین سایت تولیدی دارند، مزیت دیگر، 
سهولت تغییرات در طرح های گرافیکی و محصوالت بین 

چاپگرهای نصب شده در کارخانه های مختلف است.
یکی دیگر از عواملی که Durst-ColorGATE CMS را از 
سایر سامانه های موجود در بازار متمایز می سازد، این واقعیت 
است که در مورد یک محصول تکراری، تنها راه حل این است 
که همیشه از فایل اصلی آغاز می شود و اصالحات الزم را برای 
Durst- تطبیق رنگ در شرایط جدید اعمال می کند. این به

ColorGATE CMS اجازه می دهد تا نتایج مداوم را از لحاظ کیفیت تصویر 

تضمین کند.
در مقابل، سایر CMS های موجود در بازار از فایل اصالح شده برای آخرین 
تولید استفاده می کنند و از این طریق اصالحات قبلی را با شرایط جدید 

اعمال می کنند.
این کار منجر به از دست رفتِن جزئیات و وجود مقدار زیادی از اطالعات 
می شود که مشتری مجبور به آغاز دوباره کل فرایند از فایل اصلی می شود؛ 

فرایندی که به وضوح بسیار ناکارآمد است.
در کنار کیفیت تصویر ثابت، مزیت دیگر، سرعت سامانه اسکن کننده 
است که قادر است تا 10،000 بچ رنگی پرینت شده روی هر سطح 
)بافت دار، براق یا مات( را در کمتر از یک دقیقه بخواند. این امر باعث 
کاهش چشمگیر در بازه زمانی برای جستجو و بهینه سازی نتایج در 
مقایسه با سایر دستگاه های اندازه گیری می شود.               ×

 

 

 

Durst-ColorGATE CMS شکل 6: مقایسه نتایج آزمون های به دست آمده با یا بدون

1- کاشی با سامانه مدیریت رنگ 
استاندارد تبدیل می شود

2- کاشی مرجع برای مطابقت 3- نخستین نتیجه آزمایش با 
 Durst-ColorGATE استفاده از
CMS با فناوری Fingerprint و 

سامانه اندازه گیری یک باره ای با 
دقت تفکیک باالی

 RSC Rapid Spectro Cube 

4- نخستین نتیجه آزمایش با 
تزئین لعاب متفاوت با استفاده از 
Durst-ColorGATE CMS با فناوری 

Fingerprint و سامانه اندازه گیری 

یک باره ای با دقت تفکیک باالی
 RSC Rapid Spectro Cube 

DURST-COLORGATE CMS ویژگی های
• کاهش قابل توجه در زمان های تست / توقف دستگاه به لطف فناوری منحصر به فرد 

Fingerprint ثبت شده؛

• خوانش دقیق و تکرارپذیر بچ های رنگی روی سطوح صاف یا بافت دار به لطف سامانه 
نوآورانه و ثبت شده Rapid Spectro Cube؛

•  اندازه گیری بچ رنگی در کم تر از 3 دقیقه؛
• عملکرد بصری برای کنترل خارج از گاموت )Out-Of-Gamut( )اختیاری است اما 

بسیار توصیه می شود(؛
• سازگاری با همه چاپگرهای دیجیتال تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف )تا 8 رنگ 

پردازش با حداکثر 6 کانال اضافی برای جوهرهای افکت(.

فنـاوری
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کارخانـه هوشـمند با مواد اولیـه آغاز می شود
The Smart Factory begins with raw materials
Moreno Monduzzi, Sacmi (Imola, Italy)

To put Industry 4.0 principles into practice, it is essential to maintain control of the entire ceramic production process, start-
ing out from the raw materials preparation department. This section of the factory can incorporate innovations for optimis-
ing and maximis-ing the efficiency of the process, from integrated control of raw material loading through to powder load-
ing for the technological towers.

برای عملی کردن اصول Industry 4.0، کنترل کل فرایند تولید سرامیک که از 
بخش آماده سازی مواد اولیه آغاز می شود، ضروری است.

این بخش از کارخانه می تواند نوآوری هایی را برای بهینه سازی و به حداکثر 
رساندن کارایی فرایند، از کنترِل یکپارچه بارگیری مواد اولیه تا بارگیری پودر 

برای برج های فناورانه ای )technological tower( را در بر گیرد.
این وظیفه ای است که توسط کارخانه جدید Smart Powder Plant )کارخانه 
هوشمند پودر( از شرکت Sacmi انجام شده است؛ راه حلی که تعدادی از 
ویژگی های مهم جدید را برای بهبود عملکرد خطوط تهیه بدنه و اجرای آسان تِر 
آن ها به کار می گیرد. راه حل های جدید Industry 4.0 برای پایش مستمِر 
لحاظ  از  را  آماده سازی  بخش  عملکرد  بهبود  فناورانه ای،  اصلی  پارامترهای 
صرفه جویی در انرژی، کیفیت محصول و ثبات، تکرارپذیری و کنترل فرایند، از 

جمله توابع پیشرفته تعمیر و نگهدارِی پیش گویانه تضمین می نماید.
 MES HERE هوشمند( واقعی مجهز به یک سامانه( Smart این یک کارخانه

برای هماهنگ کردن و کنترل همه دستگاه ها است.
Smart Powder Plant مبتنی بر سه راهکار نوآورانه است:

• I-RAW، مدیریت هوشمند مواد اولیه، که راننده های لودر فرمان ُسِرشی 

)skid-steer، که در ایران به نام لودر بابکت معروف است( را با نشان دادن 
مأموریت هایی که الزم است انجام دهند، جهت انجام وظایف جابجائی مواد 

اولیه راهنمایی می کند؛
• MCH100، که به طور مداوم میزان رطوبت مواد اولیه وارد شده به آسیاب را 

کنترل می کند؛
• BBT100، که به طور مداوم همه پارامترهای دوغاب را در خروجی آسیاب 

تجزیه و تحلیل می کند و برای کنترل خودکار عملکرد آسیاب بازخورد ارائه 
می دهد.

I-RAW، مدیریت هوشمند مواد اولیه 

این سامانه شامل نصب لیزر بر روی لودر فرمان ُسِرشی است که معموالً برای 
بارگیری مواد اولیه در سیلوهای انبارش استفاده می شود. این وسیله دیداری 
اجازه می دهد تا تنها در چند دقیقه، بدون نیاز به نصب موارد اضافی مانند 

آهن رباها، نشانگرها یا بازتابنده ها، از منطقه کاری نقشه برداری شود.
چراغ های زرد روی بازوهای بلند کننده نصب می شوند. یک حس گر سطح از نوع 
راداری و یک ستون نور 3 رنگی )قرمز-زرد-سبز( بر روی هر قیف منبع نصب شده 

است تا میزان پُر شدن را نشان دهند.
سامانه با استفاده از صفحه نمایش نصب شده در کابین لودر فرمان ُسِرشی، 
مأموریت ها را در حالت »بردار تا روشن شود« )pick-to-light( به راننده لودر 
فرمان ُسِرشی اعالم می کند؛ چراغ روی بازوی بلند کننده و چراغ وضعیت قیف 

منبع چشمک می زنند.
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دیجیتالی شدن منطقه، واحد لیزر را قادر می سازد تا ردیابی بی وقفه موقعیت 
لودر فرمان ُسِرشی را انجام دهد و در نتیجه هم چنان که راننده مأموریت های 
برنامه ریزی شده توسط HERE-MOM را از لحاظ نقاط برداشتن و گذاشتن 
انجام می دهد، به راننده دستور دهد و در صورت لزوم اصالح کند )نرم افزار ناوبری 

.)THMIT توسط
سامانه هر خطائی را گزارش می دهد

از آن جا که موقعیت واقعی لودر فرمان ُسِرشی را می داند، سامانه I-RAW می تواند 
راننده را راهنمایی کند و مسیریابی را بهینه سازد؛ بنابراین چرخه های بارگیری 
مواد اولیه را کوتاه می کند. همچنین سامانه خوانش لیزری، امکان پایش مداوم 

حجم انبارش مواد اولیه را فراهم می آورد.
همچنین I-RAW ضمن بهینه سازی مأموریت ها، اطمینان از دستور العمل های 
بدنه را نیز فراهم می آورد و برای همه لودرهای فرمان ُسِرشی مکانیکی مناسب 

است.
به یک سرور  از I-RAW محدود  بهره برداری  برای  نیاز  زیرساخت های مورد 

اختصاصی و پوشش wi-fi منطقه است.
MCH100: کنترل خودکار رطوبت مواد اولیه

در طول مدت تغذیه آسیاب، سامانه MCH100 به طور مداوم تغییرات در میزان 
رطوبت همه مواد اولیه سازنده بدنه را پایش می کند. این نرم افزار، تغییرات 
متوسط وزنی را در میزان رطوبت اندازه گیری می نماید و از سامانه تعیین و 
سنجش )dosage( آب برای افزودن مقدار صحیح رطوبت الزم برای تولید یک 

دوغاب با ویژگی های ثابت استفاده می کند.
محاسبه دستورالعمل بدنه همیشه از بخش خشک اجزاء تشکیل دهنده )مواد 
اولیه و آب بازیافتی( انجام می شود. این نرم افزار تغییرات واقعی در میزان رطوبت 
را در نظر می گیرد تا اطمینان حاصل شود که خصوصیات با گذشت زمان پایدار 

باقی بمانند.
از ویژگی های اصلی سامانه می توان به انتقال مایکروویو، عدم تماس با مواد منتقل 
شده و سهولت نصب بر روی کانوایرهای موجود / واحدهای توزین موجود اشاره 

کرد.

 BBT100: اندازه گیری خودکار زبره دوغاب در خروجی آسیاب
اندازه گیری توسط یک پمپ انجام می شود که مقدار کمی از دوغاب الک شده 
را در بازه های زمانی قابل برنامه ریزی برای تجزیه و تحلیل توزیع اندازه ذرات به 
بیرون می کشد )زبره، مانده روی الک(. در قلب سامانه، ابزار اندازه گیری است که 

مطابق اصل خاموشی فراصوت )ultrasonic extinction( عمل می کند.
بسته به مقدار امواج منتقل شده و طول موج آن ها، این ابزار توزیع کامل اندازه 

ذرات دوغاب را محاسبه می کند.
این سامانه با سایر روش های اندازه گیری )برای مثال: نوری یا لیزری( متفاوت 
است؛ زیرا نیازی به رقیق شدن دوغاب نیست و نگاره سازِی )گرافیِک( پارامترهای 
کلیدی فرایند، یعنی نمودار توزیع اندازه ذرات و منحنی تجمعی ذرات را به طور 

بی وقفه آماده می کند.
این امر می تواند ارزیابی سریع از میزان ریز شدن مخلوط را امکان پذیر سازد.

همچنین نصب یک دستگاه اندازه گیری جرم به صورت سری، امکان تعیین 
دانسیته، ویسکوزیته، دما و مقادیر دیگر دوغاب را فراهم می آورد.

تفسیر پارامترهای اساسی با استفاده از نرم افزار اختصاصی، امکان بازخورد بی وقفه 
را در مورد پارامترهای عملیاتِی مدول های منفرد آسیاب پیوسته فراهم می کند؛ 

در نتیجه حداکثر خودکارسازِی کل فرایند سایش را میسر می سازد.
همچنین در کنار این مزیت ها، سامانه BBT100 امکان افزایش بهره وری و کیفیت 
محصول، ضایعات پائین تر و هزینه های سرمایه گذاری، مدیریت و انرژی کم تر را 

فراهم می آورد.
خطوط کانوایر تسمه ای

خودکار  کنترل  در  مهمی  نقش  فزاینده  طور  به  تسمه ای  کانوایر  خطوط 
 Sacmi کارخانه های سرامیکی مدرن دارند. با در نظر داشتِن این موضوع، شرکت
کانوایرهای تسمه ای را پیشنهاد می دهد که به سامانه هایی مجهز هستند که قادر 
به انجام تعمیر و نگهداری پیش گویانه می باشند و گام مهمی رو به جلو در سنجش 
)dosing( مواد اولیه و پودر محسوب می شوند. سرهم بندی کردِن آن ها آسان 
است و مجهز به کنترل میکرو سوئیِچ نوسان کردن تسمه، لوازم جانبی برای تراز 
کردن و مشاهده سقوط محصول و حسگرهای سایش یاتاقان هستند.                      ×

MCH100 Scheme   BBT100  Scheme   
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bt-TUTOR
Industry 4.0 ناظـر دسـتگاه

bt-TUTOR, the Industry 4.0 
plant supervisor
Alessandro Bianchini, SITI B&T (Formigine, Italy)

The world of capital goods is increasingly focused on upgrading production lines in accordance with Industry 4.0 principles. 
This revolutionary philosophy involves using easily configurable and highly flexible monitoring systems that can be fully inte-
grated into the existing intralogistics of industrial companies. One such system is bt-TUTOR, a plant supervisor developed 
by SITI B&T to meet the needs of a modern and sustainable smart factory. 

دنیای کاالهای سرمایه ای به طور فزاینده بر ارتقاء خطوط 
این  است.  متمرکز   Industry 4.0 اصول  با  مطابق  تولید 
از سامانه های پایش بسیار  انقالبی شامل استفاده  فلسفه 

در  کاماًل  می تواند  و  هستند  پیکربندی  قابل  سادگی  به  که  است  منعطف 
برنامه ریزی های داخلی فرایندهای تولید و توزیع )intralogistics( موجود در 
شرکت های صنعتی ادغام شود. یکی از چنین سامانه هایی bt-TUTOR است، 
یک ناظر دستگاه که برای برآورده ساختِن نیازهای یک کارخانه هوشمند مدرن 

و پایدار، توسط SITI B&T توسعه داده شده است.
نرم افزار bt-TUTOR به طور کامل فلسفه Industry 4.0 را به عنوان بخشی 
از یک فرایند توسعه که بر راندمان تولید و صرفه جویی در انرژی متمرکز است، 

پذیرفته است.
SITI B&T این رویکرد را از طریق تالش های مداوم تحقیق و توسعه ای اتخاذ 

کرده است که این امکان را فراهم می کند تا با هدف بهینه سازی عملکرد خط با 
به هم متصل کردِن همه مراحل مختلف، دانش فنی فناورانه ای خود را در همه 

مراحل تولید افزایش دهد.

 Industry 4.0 آماده است
پایش و کنترل  به  قادر  برنامه ریزی  تولید،  با  تعامل  bt-Tutor ضمن  ناظر 
کارخانه تولید کاشی سرامیکی است. مشابه مورد برنامه مدیریتی، جداول 

تولید را از طریق یک منبع خارجی می توان به عنوان راهکار معرفی کرد. 
هدف ناظر این است که به عنوان یک بستر برای کسب و تبادل داده های حاصل 
 Key Performance Indicators از ماشین آالت عمل کند؛ به گونه ای که
)شاخص های کلیدی عملکرد، KPIs( مورد نیاز برای پایش و پشتیبانی مشتری 

در صورت بروز اشکال در عملکرد ها را محاسبه کند و نمایش دهد.
bt-TUTOR میزان مصرف انرژی و مواد اولیه مورد استفاده در فرایند تولید 

را پایش می کند، آن ها را ثبت می نماید و آن ها را در قالب 
جداول یا نمودار در دسترس قرار می دهد.

تولیدی،  بچ  با  شده  جمع آوری  داده های  دادن  پیوند  با 
اطالعات اساسی را برای تعیین هزینه محصول برای برنامه ریزی منابع سازمانی 
)ERP( فراهم می کند. این امر به لطف عملکرد ردیابی بچ تولیدی در امتداد کل 

خط تولید حاصل می شود.

تعمیر و نگهداری پیش گویانه
بر  از تعمیر و نگهداری مبتنی  تعمیر و نگهداری پیش گویانه عبارت است 
پایگاه های  در  شده  ذخیره  تاریخی  داده های  پردازش  و  بی وقفه  داده های 
داده bt-TUTOR. یک مدول نرم افزاری قادر است تا تجزیه و تحلیل بی وقفه 
داده های ناشی از حس گرهای اختصاصی )تجزیه و تحلیل میزان مصرف انرژی 
دستگاه ها و همچنین دما، لرزش، ویسکوزیته روغن و حس گرهای فراصوت( 
را انجام دهد و برای تعیین این که کدام قسمت از دستگاه یا کارخانه به صورت 

بحرانی کار می کند، از الگوریتم های ساده ای استفاده نماید.
این گزارش های اشکال در عملکرد را می توان به طور واضح و سریع در داخل 
bt-TUTOR و در صورت لزوم در SITI B&T Control Plant Room )اتاق 

کنترل دستگاه SITI B&T( مشاهده کرد و توسط پرسنل متخصص، تجزیه و 
تحلیل نمود.

این کار باعث می شود تا ریسک های نقص عملکردی که به طور بالقوه ممکن 
است دستگاه را از کار بیاندازند، از قبل پیش بینی شوند و از ریسک توقفات 

تولیدی دراز مدت جلوگیری می شود.
تعمیر و نگهداری پیش گویانه امکان شناسائی نقص ها را فراهم می آورد و به 
موجب آن از خرابی ها و اتالف های تولید ممانعت می کند. همه مراحل در 

فرایند، با پایش داده های خاص برای هر نوع دستگاه بهینه می شوند.
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این عملکرد، پارامترهای حساس هر دستگاه، زمان های سرویس جزء سازنده 
و سایر پارامترهایی را که برای عملکرد مناسب یا سایش مهم هستند، ردیابی 

می کند و از این طریق تعمیر و نگهداری مؤثر را تضمین می نماید.

واقعیت افزوده
ابزارهای واقعیت افزوده است؛  بستر نرم افزاری bt-TUTOR آماده ادغام با 
 Holo( پوشیدنی  دستگاه های  همراه،  تلفن  نمایشگرهای  از  که  فناوری ای 
Lens, Google Glass, Epson Moverio( و صفحه نمایش های تعاملی 

برای اضافه کردِن اطالعات به دیدگاه ما از جهان فیزیکی استفاده می کند.
یک برنامه کاربردی )اپلیکیشن( bt-TUTOR را می توان در عینک های واقعیت 
افزوده نصب کرد تا اطالعات را در مورد محیط پیرامونی که فرد پوشنده عینک 
در آن کار می کند، فراهم آورد و به وی اجازه دهد تا از راه دور در عملیات 
راهنمایی شود و بدون اجبار به مراجعه به ایستگاه نظارت یا HMI با سامانه 

کنترل تعامل داشته باشد.
تمرکز بر روی بخشی از دستگاه مورد نظر، سطح تازه ای از ارتباطات را فعال 
می کند که کاماًل با واقعیِت فیزیکی پوشش داده و یکپارچه می شود و تعداد 

داده های دقیق قابل دسترس برای آن شیء خاص را افزایش می دهد.
هدف این است که به مهندس تعمیر و نگهداری کمک کند تا به سرعت بر روی 
مسأله متمرکز شود و تا آن جا که ممکن است، آن را به سرعت و به طور کارآمد 

حل کند.

جزئیات دستگاه
bt-TUTOR می تواند چکیده ای از اطالعات )synoptics( را برای کل کارخانه 

تولیدی )از مواد اولیه تا همه خطوط( و همچنین چکیده ای دقیق برای هر 
خط یا دستگاه منفرد را نمایش دهد و به موجب آن، تجزیه و تحلیل دقیقی از 

عملکرد هر سامانه تولیدی را فراهم می آورد.
این سامانه اطالعات کامل  برای هر دستگاه جداگانه در کارخانه،  بنابراین 
تاریخی و بی وقفه ای را در رابطه با وضعیت دستگاه، داده های تولیدی، هشدارها 
)برای نواحی بزرگ(، میزان مصرف )برق، گاز، آب(، پیشخوان های تعمیر و 

نگهداری و مقادیر فیزیکی )دما، فشار و غیره( نمایش می دهد.
همچنین این داده ها می توانند از راه دور از طریق دستگاه های تلفن همراه مورد 

مشاوره قرار گیرند.
با سفارشی سازی های مناسب، بسته bt-TUTOR می تواند با دستگاه های غیر 
SITI B&T نیز ارتباط برقرار کند، اگر چه کمیت و کیفیت اطالعاتی که می توان 

از این دستگاه ها به دست آورد، بستگی به تمایل شرکت های تولید کننده برای 
تدارک قطعات مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات دارد.

در هنگام آماده سازی سامانه، SITI B&T مشخصات پروتکل تبادل و قالب 
داده ها را که برای یکپارچه کردِن رایانه های شخصی و PLC های دستگاه های 

طرف سوم )شخص ثالث( در ناظر bt-TUTOR الزم است، فراهم خواهد کرد.
به منظور بهبود بیشتر تبادل داده ها بین نرم افزار دستگاه و ناظران دستگاه 
منفرد، SITI B&T در حال به روز رسانِی ناظران همه فناوری های موجود در 
گستره خود است. برای مثال، نرم افزار ®Supera پیش از این با استفاده از 
آخرین فناوری های برنامه نویسی )#c و WPF( باز-طراحی و مهندسی شده 
است. این به روز رسانی Industry 4.0 برای هر دستگاه SITI B&T منفرد انجام 

خواهد شد.
×
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اصــول Industry 4.0 و مرحله انتــهای خـط
The end-of-line stage and Industry 4.0 principles
Marco Sichi, BMR (Scandiano, Italy)

Over the last six years, the ceramic end-of-line stage has undergone greater technological progress than other areas of the 
pro-duction process. In keeping with the principles of customisation, digitalisation of processes and care for the environ-
ment, BMR has focused its philosophy on tailor-made solutions in which the tile manufacturers are seen not as customers 
but as equal partners in the design process, allowing for the development of unique, more flexible and innovative solutions. 
This is largely a result of BMR’s in-depth knowledge of all aspects of ceramic surface finishing, enabling the company to pro-
actively deliver cutting-edge, functional solutions to the various needs and issues.

مرحله انتهای خط سرامیک در طول شش سال گذشته، 
دیگِر  حوزه های  به  نسبت  بیشتری  فناورانه اِی  پیشرفت 
فرایند تولید داشته است. BMR در راستای رعایت اصول 

سفارشی سازی، دیجیتالی کردِن فرایندها و مراقبت از محیط زیست، فلسفه خود 
را بر روی راه حل های مناسبی متمرکز کرده است که در آن تولیدکنندگان کاشی 
نه به عنوان مشتری بلکه به عنوان شرکای برابر در فرایند طراحی دیده می شوند و 
این امر، امکان توسعه راه حل های منحصر به فرد، منعطف تر و نوآورانه تر را فراهم 
می آورد. این تا حد زیادی نتیجه دانش عمیق BMR در مورد همه جنبه های 
پرداختکارِی سطح سرامیک است و این شرکت را قادر می سازد تا به طور فعال، 

راه حل های پیشرفته و کاربردی را برای نیازها و مسائل مختلف ارائه دهد.
Squaring 4.0 

در مورد خاص گونیا کردن )squaring(، این فناوری به یک فرایند دیجیتالی 
تحول یافته است که امکان کنترل همه پارامترها را فراهم می آورد و فردیت به 
حداقل می رسد. در اصل، نیروی محرکه این پیشرفت ها نیاز به منطقی سازِی 
فرایندهای تولید و بهبود نتایج نهایی از طریق افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان 

خطوط و کاهش هزینه های عملیاتی است.
پیشرفت بیشتر، از استفاده روز افزون از خودکارسازی در کارخانه برای پشتیبانی 

از اپراتورهای خط حاصل شده است.
پیشرفت های اخیر در فناوری، باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از سامانه های 

گونیا کردن شده است که به طور فزاینده-انعطاف پذیر، 
دیجیتالی، پایدار و کارآمد باشند و شرکت BMR را به 
توسعه راه حل جدید Top Squadra Dry 4.0 خود تشویق 

می کند.
Top Squadra Dry 4.0 یک دستگاه گونیا کردِن کاماًل خودکار است که در آن 

همه واحدهای الکترومکانیکی به صورت بی وقفه توسط نرم افزار PLC کنترل 
می شوند. هدف، حذف مداخله دستی اپراتور و در عین حال به حداقل رساندن 

اتالف های تولید است.
عملکردهای متعدد دستگاه کاماًل خودکار هستند:

با   )chamfering( های کالیبراسیون و پَخ زنی)مدیریت اسپیندل )کله •
تنظیم ابزار بر اساس سایش؛

• تغییر سایز، با موقعیت یابی خودکار ابزار؛
• کنترل اندازه گیری کالیبر، با خود تنظیمِی بی وقفه که سایش مداوم ابزار را 

کاماًل جبران می نماید.
این عملیات می توانند از راه دور و از ایستگاهی خارج از اتاقک و به لطف سامانه ای 
از دوربین های ویدئویی اختصاصی که عملیات گونیا کردن را به طور بی وقفه 
پایش می کنند و کنترل موقعیت یابی را به طور دقیق و قابل اطمینان انجام 

می دهند، انجام شوند.
همچنین خودکارسازِی نسخه 4.0 از دستگاه گونیا کردن خشک، از مزیت قابل 

اسپیندل های موتوردارTop Squadra Dry 4.0  در حال کار
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تنظیم بودن در سطوح مختلف بهره مند است.
جاروبک  بدون  موتور  یک  از  استفاده  با  ابتدا، 
)brushless( با کنترل موقعیت که توسط رمزگذار 
موتور تعیین می شود، هر اسپیندل منفرد به موقعیت 
برنامه ریزی شده منتقل می شود. موقعیت اسپیندل 
توسط یک دستگاه اندازه گیر مکانیکی معمولی کنترل 
می شود که هم اکنون موتوردار شده است و کنترل آن 

از پانل اپراتور انجام می گیرد.
عالوه بر این، کالیبر کاشِی در حال حرکت، توسط یک 
جفت حس گر لیزری که در خروجِی هر مدول واقع 
شده اند، اندازه گیری می شود. پس از این اندازه گیری، 
نرم افزار سیگنالی را به سامانه ارسال می کند تا تنظیم 
موقعیت اسپیندل را درخواست نماید؛ در نتیجه دقت و 

کارایِی فرایند کالیبراسیون را بهبود می بخشد.
 Top Squadra درخواست،  صورت  در  همچنین 
از دوربین های ویدئویی  به سامانه ای  Dry می تواند 

مجهز شود که در قسمت باالیِی هر ابزار نصب شده 
است تا تصاویر را به طور بی وقفه به دست آورند و از 

موقعیت یابی صحیح اطمینان حاصل گردد. در حالی که حس گرها، داده های 
کاملی را برای ارزیابِی دقت و کارایی فرایند فراهم می کنند، دوربین های ویدئویی 
هوشمنِد Top Squadra Dry 4.0 داده های بصری دیگری را ارائه می دهند که به 
کاربر امکان می دهد تا درطول مدت عملیات، بهترین تصمیم های ممکن را بگیرد.

خودکارسازی و کنترل بصری عملکرد چرخ سنگ زنی، دو مزیت بسیار مهم را 
به همراه دارد: جبران سایش چرخ سنگ زنی در طول مدِت ماشین کاری و تغییر 
سایز سریع تر. کنترل سایش بی وقفه، امکان تنظیم مخروط ماشین کاری را مطابق 
دستورالعمل فراهم می آورد تا با استفاده از حرکات کوچک )میکرو( اصالح شود. 
این عملیات کنترلی بر روی چرخ های سنگ زنی منفرد و بدون نیاز به جابجایی همه 

آن ها انجام می شود و زمان های فرآوری را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
واضح است که فناوری خودکار Top Squadra Dry با دوربین های ویدئویی و 

موتورها کامل می شود و مزایای دیگری را نیز را به همراه دارد:
• تعداد کاشی های خارج از کالیبر همیشه صفر است؛

• اپراتورها به صورت از راه دور و از یک ایستگاه واقع در 
 )routine( خارج از اتاقک بر روی فعالیت های معمول

کار می کنند؛
• درصد درجه یک به میزان قابل توجهی افزایش 

می یابد؛
• در مقایسه با 90 دقیقه مورد نیاز برای دستگاه های 
متداولی که به صورت دستی کنترل می شوند، عملیات 

تغییر سایز فقط به چند دقیقه کاهش می یابد؛
• با رواداری های کوچک تر و سطوِح عملکرد باالتر از 
لحاظ دقت و استمرار، کارایی و کیفیت فرآوری بهبود 

می یابد؛
• هزینه های چرخ سنگ زنی و انرژی به میزان قابل 

توجهی کاهش می یابند.
به لطف استفاده از فناوری DRY 4.0 مصرف آب به 
صورت آشکار حذف شده است؛ در حالی که مزایای 
)فرایندهای  دستگاه  ساده سازِی  شامل  بیشتری 
خشک کردن، تصفیه و دفع لجن حذف می شوند( 
و صرفه جویی در هزینه ها، همراه با طول عمر بیشتِر 

قطعات و به دنبال آن کل خط فراهم می شود.
مزایای دیگِر فناوری های جدید با آزمایش هایی که با همکاری بخش شیمی و 
علوم زمین شناسی دانشگاه موِدنا و رِجیو اِمیلیا )Reggio Emilia( انجام شده اند، 
تأیید شده است. این بررسی ها نشان داده اند که به اندازه 5-4 درصد از پودر گونیا 
کردِن خشک را می توان بدون عواقب نامطلوب فناورانه ای مجدداً در بدنه تولیدی 
استفاده کرد که در اصل، این پودر در بدنه همانند فلداسپارها رفتار می کند. 
استفاده از پودر گونیا کردِن خشک بدون شک کم تر از استفاده از لجن حاصل از 
عملیات مکانیکی تَِر پس از پخت مشکل ساز است و هیچ مشکلی در سطح کاشی 

مشاهده نشده است.
خدمات کیفیت

به منظور بهینه سازِی بیشتِر زنجیره تولید، اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال 
پیشروی به سوی مدیریت و تجزیه و تحلیل به هم پیوسته و بی وقفه داده ها و باز-

تعریِف فرایندها، مهارت ها و سازمان های شرکت است.

صفحه نمایش کنترلی

 Top Squadra Dry line طرح بندی
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با توجه به این نکته، BMR خدمات کیفیت )Quality Service( را بهبود بخشیده 
است که یک سامانه نظارتی سخت افزاری و نرم افزاری است که مسئول کسب 
داده های تولید و کمک از راه دور برای دستگاه های اصلی تولید شده توسط 
شرکت می باشد. خدمات کیفیت شامل پنلی است که به صورت بی وقفه وضعیت 

عملیاتی کل خط را نشان می دهد.
این امکان را به اپراتور می دهد تا مقادیر تولید و وضعیت دستگاه های منفرد را بر 
روی خط مشاهده کند، چرخه تولید را ردیابی نماید، گزارش ورود به سامانه را 
بررسی کند، مشکالت و علل آن ها را شناسایی نماید و شرایط عملیاتی را به طور 

بی وقفه بازیابی کند.

عملیات اصلی که می توانند انجام شوند، عبارتند از:
• نمایش وضعیت عملیاتی بخش؛

• نمایش / تنظیم داده های تولید دستگاه های متصل؛
• عالمت دهی )signalling( و فهرست کردِن هشدارهای موجود در بخش؛

• نمایش / ذخیره اطالعات ورود به سامانه و آمار هشدارها که می توان با داده ها 
و / یا بَچ تولیدی فراخوانی کرد؛

• دسترسی از راه دور به سامانه از طریق کانال های دسترسی مختلف؛
• خدمات از راه دور با استفاده از فیلم های ویدئویی که با تبلت تهیه شده است؛

• نمایش فهرست عملیات تعمیر و نگهداری که در بخش انجام می شود.           ×

Quality Service

انـقــالب صــنـعتی 4.0

تبلیغات
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شبیه سـازی های دستگاه دیجیتـال 
به عنوان بخشی از یک راهبـرد ساخت سفارشی

Digital plant simulations 
as part of a make-to-order strategy
Gildo Bosi, Sacmi (Imola, Italy)

Sacmi Innovation Lab is Sacmi’s open facility devoted to the development of innovative knowledge and skills in the field of 
ena-bling technologies and the Internet of Things. Officially opened last April but in operation since 2017, the Laboratory is 
responsible for developing innovative process control systems which serve to improve product quality control by measuring 
all parameters during the manufacturing process. 

 )Sacmi آزمایشگاه نوآوری( Sacmi Innovation Lab

و  دانش  توسعه  به  است که   Sacmi باز  تأسیسات  از 
مهارت های نوآورانه در زمینه در اختیار نهادِن فناوری ها 

 Laboratory دارد.  اختصاص  اشیاء(  )اینترنت   Internet of Things و 
)آزمایشگاه( که به طور رسمی در آوریل گذشته افتتاح شد، از سال 2017 تا 
کنون در حال کار است و وظیفه آن توسعه سامانه های نوآورانه کنترل فرایند 
است که با اندازه گیری همه پارامترها در طی فرایند تولید، باعث بهبود کنترل 

کیفیت محصول می شود.
برای بخش سرامیک، Laboratory به گونه ای مجهز شده است تا مدل های 
در  مرز  آخرین  نمایانگر  که  دهد  توسعه  را  دیجیتال  دوقلوی  پیشرفته 
شبیه سازی های تولید و پیش بینی است. با انجام شبیه سازی های دیجیتالی، 
مرحله  یا  کارخانه  دستگاه،  راندمان  می توانند  دیجیتال  دوقلوی  مدل های 
توسعه محصول را شتاب بخشند و بهبود بدهند و سناریوهای مختلف بازار 
را شبیه سازی کنند. به لطف شبیه سازی های دیجیتال، آزمایشگاه نوآوری 
Sacmi می تواند مدل های تشخیصی پیش گویانه ای را توسعه دهد که قادر 

پیش بینی  دستگاه،  برای  بازخورد  آوردِن  فراهم  به 
هر مورد از مسائل مهم و بهینه سازی کارایی کارخانه 
موجودیت  در  توانایی  این  کلی،  طور  به  هستند. 
بخشیدن پیش رس به فرایندهای توسعه و پیکربندِی یک خط یا محصول و 
راهبرد go-to-market )ارسال سریع به بازار( متناظر با آن، امکان حداکثر 
سفارشی سازِی راه حل ها و در نتیجه، بهینه سازی زمان ها و هزینه های توسعه 
را فراهم می آورد. به طور خاص، از همان مرحله ابتدائی می توان مسائل مهم و 

سناریوهای حاکم بر تولید و بازار را حل کرد.
بخش کاملی از فعالیت آزمایشگاه، باز-طراحِی جریان کارها و دستگاه ها و 
make- بازنگری سامانه مدیریت موجودی و جریان کار با اتخاذ یک راهبرد
از  از جنبه های مورد عالقه خاص  )تولید سفارشی( است. یکی   to-order

 )software acceleration( نرم افزاری  شتاب  دستگاه،  بهینه سازی  لحاظ 
است که توسط مدل های شبیه سازی دیجیتال امکان پذیر می شود. این اجازه 
می دهد تا کل برنامه های تولید ماهانه طی چند ساعت ایجاد شود و هرگونه 
اصالحات ضروری را به مرحله طراحی دستگاه و کارخانه ارجاع دهد. همین 

Digital Twin طرح بندی 
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انـقــالب صــنـعتی 4.0

مدل را می توان برای شرکت مشتری تدارک دید تا بهینه سازی های فرایند و 
یا فعالیت های آموزش مجازی بیشتری را انجام دهد. در این پیکربندی، همه 
فعالیت های مدیریت و توسعه مدل پیش گویانه در Control Room )اتاق 
نیز  تولید  دیجیتالِی  شبیه سازِی  می شوند.  انجام  سرامیک  فرایند  کنترل( 
می تواند برای تأیید و مدیریت فعال سازِی تغییرات سایز محصول سرامیکی 
)پلتفرم Sacmi Crono( نیز مورد استفاده قرار گیرد و این کار با تمرکز ویژه 
بر مرحله لعاب زنی و تزئین دیجیتال که به طور فزاینده پیچیده و تاثیرگذار 
می شود، صورت می پذیرد. همه چیز توسط ناظر خط، .Sacmi H.E.R.E، که 
می تواند بازخورد برای دستگاه فراهم کند تا هر گونه انحراف از مدل مجازِی 
از پیش تعریف شده را اصالح نماید، هماهنگ می شود. در طی دو سال فعالیت 
این آزمایشگاه، چندین پروژه موفق در شرکت های پیشرو در ایتالیا و خارج 
از این کشور تکمیل شده است. با شرکت در مناقصه ای برای سرمایه گذاری 
Emilia-( رومانیا  اِمیلیا  منطقه  در   Industry 4.0 پیشرفته  بخش های  در 

 POR-FESR واجد شرایط برای تأمین اعتبار اتحادیه اروپا تحت( )Romagna

2020-2014(، آزمایشگاه Sacmi قباًل نقش خود را از کسب و کارهای اصلی 

سرامیک و بسته بندی به یک مدل نوآوری باز IoT گسترش داده است. در 
هم افزایی با ساختارهای دیگر گروه که در زمینه مکاترونیک و خودکارسازِی 
پیشرفته فعالیت می کنند، این آزمایشگاه مدل هایی را تهیه می کند که در اصل 

می توانند در بخش های مختلف صنعتی تکرار شوند.
نوآوری  آزمایشگاه  اروپایی،  پروژه  این  لطف  به 
Sacmi به عنوان گره ای از شبکه فناوری پیشرفته 

همکاری های  به  و  می کند  عمل  رومانیا  اِمیلیا 
منطقه ای  شبکه  با  این  از  پیش  که  متعددی 
انجام  دانشگاه ها  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های 
می داد، استحکام می بخشد. برای مثال، در زمینه 
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ که چالش دیگری 
 IT-OT در کنار امنیت سایبری و ادغام مدل های
ابتکار از جمله دو پروژه  است، آزمایشگاه چند 
توسعه یافته با دانشگاه های بولونیا و موِدنا-ِرجیو 
اِمیلیا را انجام داده است. مخصوصاً این که این 

آزمایشگاه 20 کارمند جدید و دارای مهارت باال را برای نقش های کلیدی در 
تحقیق و توسعه ی راه حل های جدید Industry 4.0 )دوقلوی دیجیتال، تجزیه 
و تحلیل داده های بزرگ و غیره( استخدام خواهد کرد و آموزش خواهد داد 
که تعداد کل افراد شاغل در این تأسیسات را به بیش از 40 نفر می رساند. 
با هماهنگی تیم R&D Automation، بسته نوآوری Industry 4.0 شرکت 
Sacmi با خدمات ارائه شده توسط شرکت های عضو گروه Protesa )مهندسی 

برای  نرم افزار  و  سخت افزار  )طراحی   Iprel و  اولیه(  نمونه سازی  معکوس، 
خودکارسازِی صنعتی، ناظران( تکمیل می شود. خدمات اصلی و فناوری های 

توانمندساز شامل موارد زیر هستند:
• سامانه های سخت افزاری / سفت افزاری )firmware(؛

• سامانه های شبیه سازی صنعتی، سامانه بی وقفه HPC -، تجزیه و تحلیل، 
یادگیری ماشین؛

• HMI، رابط های کاربری برای خودکارسازی؛
• DCS-MES-MOM، سامانه های کنترل خط یا کارخانه تولیدی؛

• انتخاب فناوری های خودکارسازی، خودکارسازی و کنترل حرکت، تعریف 
معمارِی خودکارسازی؛

• چاپ دو بُعدی و سه بُعدی، طراحی سامانه تحویل IDS-INK؛
on- ( سامانه های جمع آوری داده در محل ،OT سامانه های شبکه ،IoT شبکه •
×                   .)premises

Digital Twin طرح بندی 

 نمونه ای از آمار بهینه سازی مصرف دستگاه
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Flexibility, High speed and Sustainability

این ها  پایداری؛  و  باال  سرعت  انعطاف پذیری، 
ویژگی های اصلی فناوری Superfast هستند که 

تنها پرس بدون قالب برای صنعت سرامیک است.
پرس Superfast از System Ceramics نخستین پرس بدون قالب در 
جهان است که به روشی ساده، انعطاف پذیر و سریع قادر است تا همه 
اندازه های استون ِور پرسالنی را با شروع از پیمانه )مدول(های 60، 80 
و cm 90 و با ضخامت از 3 تا mm 30 تولید کند. Superfast بهره وری 

نامی بیش از 16000 متر مربع در روز را تضمین می نماید.
به لطف عدم وجود قالب، این پرس حداکثر انعطاف پذیری را در تغییر 
اندازه تضمین می کند که به صورت کاماًل دیجیتالی از طریق نرم افزار و 
بدون هیچ گونه مداخله مکانیکی و بدون اجبار به تعویض تسمه صورت 
می گیرد. به جای آن، این کار با یک عملیات ساده تنظیم مجدِد تعدادی از 
پارامترها انجام می شود و سرعت زیادی به عملیات تغییر اندازه می بخشد. 
قرار  پیشرفته ای  در سطح  را  پرسکاری  فناوری  این  این جنبه خاص، 
می دهد و آن را در جهان منحصر به فرد می کند: به لطف عدم وجود قالب، 
امکان تولید همه اندازه ها روی یک تسمه منفرد وجود دارد و از این طریق 

هزینه های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
بازیابی مواد  اساسی در  Superfast سهم  پایداری صنعتی،  از دیدگاه 
سرامیکی حاصل از مرحله پرسکاری و بُرش داشته است. ماده بازیافت 
شده مستقیماً در کنار پرس به صورت خشک ساییده می شود و سپس 
داخِل  به  مستقیماً  تا  می شود  اندازه گیری  و  مخلوط  مناسبی  طور  به 
اندازه گیرهای ماده پوششِی پودر شده وارد شود و بدون اجبار به گذشتن از 

پاشنده )اسپری درایر(، در تولید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
این عملیات بازیافت، توسط سامانه برش خام امکان پذیر می شود که برش 
دادِن اسلب پس از پرسکاری و پیش از ورود به خشک کن را امکان پذیر 

می سازد.
سنجش  امکان  که  می شود  مدیریت  نرم افزاری  توسط  عملیات  این 
از  را که  اسپری شده  تازه  ماده  و  بازیافتی  از مواد  درصدهای مناسب 

سیلوهای دیگر می آیند، فراهم می آورد.

بدین ترتیب همیشه می توان از کل اجزاء بازیافت 
شده مجدداً )و به صورت بی وقفه( استفاده کرد 
و آن را در داخل الیه پائینی مخلوط کرد که به 
صورت قابل توجهی در ایجاد ضخامت کلی محصول سرامیکی مشارکت 

می کند.
این فرایند نوآورانه برای بازیافت ضایعات، کاهش میزان ماده الزم برای 
تولید سرامیک را ممکن می سازد و صرفه جویی قابل توجهی را در استفاده 

از مواد اولیه به همراه می آورد.
همچنین پایداری زیست محیطی این فرایند با مصرف انرژی بسیار پایین 
در مرحله پرسکاری تضمین می شود که در مقایسه با پرس های سنتی 

مورد استفاده در صنعت سرامیک تقریباً 70 درصد کم تر است.
با پرس بدون قالب Superfast، شرکت System Ceramics پیشگام در 
توسعه صنعتی با تمرکز بر پایداری است که هدف آن ارائه فناوری های بازار 
جهانی با کارایی های سطح باال است که به طور فزاینده منعطف می شوند و 
قادر به برآورده کردن خواسته های بخش تولید که نیازمند فرایندهای ناب 
و سریع است، می باشد و قادر است تا هزینه های تولید را به نفع یک رویکرد 
 )just-in-time( تولید محور در راستای سفارشی سازی و درست سِر وقت
کاهش دهد.                  ×

انعطاف پـذیری، سـرعت باال و پایـداری

فنـاوری

Flexibility, high speed and sustainability; These are the key features of the Superfast technology, the only moldless press for 
the ceramics industry.
Superfast by System Ceramics is the first press in the world without a mold which is able to produce, in a simple, flexible and 
rapid manner, all formats in porcelain stoneware starting from the 60, 80 and 90 cm module with thickness from 3 to 30 mm. 
Superfast guarantees a nominal productivity of more than 16,000 sq.m. per day. 

Norbert von Aufschnaiter, Durst Phototechnik (Bolzano, Italy)
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RAK CERAMICS

و  بافت  با  کامل  شاهد شبیه سازی  بزرگ،  سایز  پنل های  از  متشکل  ماکسیموس  مجموعه 
تکسچر جدید و اندازه های جدید )305×135، 260×120، 240×120، 120×120، 240×80 
و 14.5 میلی متر( می باشد. همچنین   9 ،6( و 120×60 سانتی متر( و ضخامت های جدید 
راه حل های متنوعی جهت نصب کاشی ارائه شده که به طور خاص جهت تهویه نمای ساختمان 
طراحی گشته و در حال حاضر در پروژهای متعدد معماری اجرا شده اند. امروزه، به لطف 
انعطاف پذیری و کارایی باالی این متریال، به موازات سایر متریال های موجود در عرصه طراحی 
داخلی، متریال سرامیک نیز جهت ساخت کاربردهای متنوع شامل درها، میزهای کانتر و میز 

کنفرانس و سایر مبلمان تکمیلی فضاهای معماری استفاده می شوند.  
شامل  دیوار،  و  پوشش کف  پرسالن جهت  کاشی  از  مجموعه جدید  دوازده  این،  بر  عالوه 
افکت های حرفه ای برگرفته از سنگ مرمر کلکته و استچوآریو )Statuario( وجود دارد که 
پیوسته  به صورت طرح های  واحد  طرح  یک  که  طراحی شده اند  گونه ای  به  آنها  از  برخی 
گرافیکی در چهار تایل مجزا گسترش می یابند. این طرح های پیوسته که با هم یک شکل 
واحد را ایجاد می نمایند، کامال به رگه ها و الگوی طبیعی سنگ مرمر موجود در طبیعت، 

وفادار بوده اند. 
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DURAL

دورال برای آسان سازی نصب کاشی، بر روی طیف وسیعی از پروفیل ها و همچنین سیستم هایی 
که از تکنولوژی ال ای دی با ایده های کامال جدید استفاده می کنند، تمرکز دارد و بدین ترتیب 
فردیت و خالقیت بیشتری به مخاطب خود ارائه می دهد. پالگین آماده به اتصال، با اجزایی 
مانند ترنسفورمرها، کنترل از راه دور وایرلس و گیرنده های بی سیم که همگی متناسب با یکدیگر 
می باشند، پایه کار را شکل می دهند. نوارهای ال ای دی برای دستیابی به رنگ سفید گرم و 
همچنین طیف وسیعی از رنگ هایی که از لحاظ احساسی بین سفید گرم و سرد واقع شده اند و 
رنگ های آر جی بی، موجود می باشند. گزینه های ترکیبی که ناشی از رنگ های متنوع پروفیل ها 
و پوشش ها هستند، منحصر به فرد و یونیک می باشند. به جای سطح استیل یکنواخت با پوشش 
سفید، پروفیل های طالیی، تیتانیوم، شامپاینی، سیاه، سفید و نقره ای می توانند با پوشش های 
آنتراسیت، خاکستری و سفید ترکیب شوند. در صورت تمایل، این سیستم همچنین با مدول 

عرضه شده خود، می تواند با سیستم خانه های هوشمند نیز ادغام گردد.    
دورال همچنین پروفیل مربع شکل پله را به نمایش گذاشته که مناسب سطح نمای پله های 
سرامیکی است. اسکوئر استپ یک پروفیل آلومینیومی ارتجاعی و مقاوم است که محافظت 

طوالنی مدت از لبه های پله را امکان پذیر می سازد. 

کاشـی و سـراميک جهـان
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INSCA

اینسکا در نمایشگاه بین المللی چرسای 2019، به منظور به نمایش گذاشتن 
سیستم ها و راه حل های خود جهت نحوه نمایش محصوالت در فروشگاه ها و 
نمایشگاه ها شرکت نمود. آخرین پروژه اینسکا شامل یک پروژه راه اندازی شده 
که  می باشد  دیسور  نام  به  مادرید  در  مستقر  داخلی  طراحی  کمپانی  توسط 

تأمین کننده تجهیزات آشپزخانه و سرویس های بهداشتی است.   
با 122 واحد  تایلز  اسپانیایی، ترکیب بندی ماکسی  این مشتری  برای  اینسکا 
نمایشی را عرضه نموده است که می تواند با کاشی های سرامیکی و پنل های سایز 
بزرگ با سایزها و ضخامت های متفاوت سازگار گردد. این ترکیب بندی که از دو 
مدول دوبل  شامل 20 پنل سرامیکی ساخته شده است، با نورپردازی ال ای دی 
نیز بنا به درخواست مشتری موجود خواهد بود. پنل های کشویی، عرضه و نمایش 

محصوالت به مشتری توسط پرسنل فروش را تسهیل می سازد. 
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SARTORIA

BY TERRATINTA GROUP

پوشش  از  مجموعه ای  با   2019 چرسای  در  تراتینتا  گروه 
سرامیکی طراحی شده با تأکید بر رنگ و متریال و دکوراسیون، 

با تلفیقی زنده از نوآوری و سنت حضور پیدا نمود. 
این کمپانی با پیش نمایش برخی از افکت ها و جلوه های تزیینی 
و دکوراتیو مجموعه جدید »سناری سارتوریا«، که برندی از یک 
گروه مستقر در شهر مودنا می باشد، توانایی منحصر به فرد خود 
در مد کردن محصوالت جسورانه و متمایز را عرضه نمود. افکت 
انتخاب شده برای »سناری« از کاغذ دیواری شامل جلوه های 
گرافیکی طراحی شده ای است که با تکنولوژی دیجیتال سرد 
جهت قدرت بخشیدن به رنگ ها و افزایش شدت آنها، ایجاد 

گردیده اند.  

کاشـی و سـراميک جهـان
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FUSTECMA

غرفه های  ساخت  و  فروشگاه  طراحی  در  متخصص  فوستکما،  اسپانیایی  کمپانی 
نمایشگاهی و سیستم های نمایشگر سفارشی، 9 غرفه نمایشگاهی برای نمایشگاه 
بین المللی چرسای ایتالیا شامل اپه، گرسپانیا و کاورلم گرسپانیا، بالکاسا، اونکر، گرس 
با نمایشگرهایی شبیه سری  آراگون، کالرکر، دوراستون، ورنیس و سرامیکا مایور، 
»تهنیک«، خلق نموده است. این محصوالت کامال سازگار و مناسب برای کاشی هایی 
در ابعاد مختلف، از قرنیزها، بردرها و موزاییک ها گرفته تا بزرگترین ابعاد کاشی موجود 
در بازار بوده و بدین ترتیب باعث تحولی در نمایش طیف وسیعی از کاشی ها بوده 
است. فوستکما همچنین سیستم های مکعبی مینیمال کیوب را جهت نمایش کاشی و 
سرامیک ارائه می دهد که برای نمایش تکی محصول طراحی شده اند به طریقی که در 
آن همه حواس مخاطب تنها متوجه محصول می باشد. تمام محصوالت ارائه شده جهت 

نمایش کاشی و سرامیک، با بهترین مواد اولیه ساخته و پرداخته شده اند.
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حمل و نقل جاده اى :

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

و استرالیا را دارد.

MARAZZI

کالر پلی: این مجموعه محیط های مسکونی و تجاری 
را با قلم های بسیار رنگارنگ می آراید. به لطف این 
مجموعه، تنالیته های خنثی و آرامش بخش با قرار 
جان  شده،  اشباع  و  زیبا  رنگ های  کنار  در  گرفتن 
رنگ   6 در  سایز  90×30  در  کاشی ها  می گیرند.  
موزاییک ها ،  با  پالت  این  می باشند.  موجود  مختلف 
افکت آب رنگ و تکسچر و بافت های سه بعدی غنی 
گردیده است و به وسیله آن جلوه های بصری با هویت 
و کاراکترستیک بی پایانی، مطابق با ترند و مد روز 

طراحی داخلی معاصر، خلق می نماید. 

کاشـی و سـراميک جهـان
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Agata

Marquiña
ENERGIEKER

آگاتا یک پروژه سرامیکی است که ترکیبی از ظرافت و زیبایی، سبک و 
استایل و رنگ های پرمایه می باشد.  )اسلب یا بوک مچی که در آگاتا بلو 
در عکس زیر نشان داده شده است، به نحوی طراحی شده تا فهم زیبایی و 
حس هارمونی و هماهنگی حداکثری را در مجموعه خود به ارمغان آورد.(  
آگاتا در فرمت قدیمی 120×60 و فرمت جدید اکستریم 270×120 با 
ضخامت 6 میلی متر موجود می باشد. یک پترن و الگوی سیاه یکنواخت با 
رگه های نازک سفید رنگ، مارکینیا را به صورت فریبنده ای خلق می نماید، 
اما به منظور دستیابی به تطبیق پذیری حداکثری، این سری از سه فرمت 
استاندارد با ضخامت های 6، 9 و 12 میلی متر، ساخته شده است که برای 
پوشش کف و دیوار و کانتر آشپزخانه و المان های فرنیشینگ مناسب 
می باشد. )تصویر باال، نشانگر کانتر یا میز کار آشپزخانه ای است که با تایلی 

به ضخامت 12 میلی متر پوشش داده شده است.(

کاشـی و سـراميک جهـان
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 ،Cosmec  در سال 2019، شرکت
واقع در ورونای ایتالیا با توسعه شبکه 
فروش، موقعیت خود در صنعت آجر 
تقویت  پیش  از  بیش  را  جهان  در 
نمود و بدین ترتیب  رونق بیشتری 
دربخش فروش در کلیه بازارها تجربه 
از  کرد. پروژه های نوسازی تعدادی 
بخش های  )در  سنتی  کارخانه های 
اتوماسیون، کوره و خشک کننده ها( 
در آمریکای التین و ایاالت متحده 
و  روسیه  مرکزی،  اروپای  آمریکا، 

خاور دور توسط این شرکت برعهده 
گرفته شد که اکنون دو خط تولید را 

تکمیل و راه اندازی کرده است. 
به  الجزیره،  کشور  در  پروژه  اولین 
آجرهای  تولید  خطوط  راه اندازی 
و  کف  بلوک های  سوراخ دار، 
محصوالت خاص دیوار و عایق سقف 
دومین  قرارداد  یافت.  اختصاص 
پروژه بزرگ در کشور کلمبیا منعقد 
هم  ماشین آالت  مونتاژ  که  گردید، 
اکنون آغاز گردیده است. این خط 
تولید کلمبیایی یکی از مدرن ترین 
است  کشور  دراین  تولید  خطوط 
که دارای یک تونل خشک کن نیمه 

برای تولید شانزده  سریع چندکاره 
نوع آجر متفاوت کاربرد دارد. 

مدیرعامل Cosmec، جیوانی رور در 
این خصوص اذعان داشت: موفقیت 
گروه مان تا حد زیادی مدیون گروه 
متخصص و کارآمدی از مهندسین 
دارای  که  ست  تکنیسین هایی  و 
تولید آجر  سال ها تجربه در بخش 
هستند، می توان گفت تک تک این 
خود  ارزشمند  تجربه های  با  افراد 
 Morando، کارخانه های  در  که 
 Impianti، Ipa Group، Piccini

آجر  صنعت  تاریخ    Laterforni و 
را نوشته اند. نمونه ای از این دست، 

مدیر  بونلی،  پیرآنجلو  آقای  جناب 
 Morando Impianti فنی اسبق از
نفش  در    Ipa International و 
طراح  و  کوره  کارشناس  و  مشاور 

خشک کن است. 

ابعـاد Cosmec در  توسـعه 
جهــانـی

Terreal Italia در حال ارائه ابزاری 

 QAD Quaderni نـام  به  جدیـد 
بـا  ارتبـاط  بـرای   d'Architettura

معماران و طراحان است که متشکل 
از مقاالت کوتاه موضوعی مبتنی بر 
تصاویر و توضیحات پروژه های مهم 

می باشد. 
این ابزار تصـویری بـه روز از پروژه های 
 Terreal ساختمانی که توسط متریال
Italia ساخته می شوند ارائه می دهد 

که خـود بـه دو دسـته عمـومی و 

خصوصی در حوزه معماری تقسیم 
می شود. 

ساختمان های جدید مجزا، محله های 
توسـعه یافته، مناطق بازیابی شـده، 
بناهای تاریخی عمومی و مسکن های 
اجتماعی تصویری جدید از پیشرفت 
شهر ارائه داده است. و در این میان 

با روی کار آمدن آجر، گویی صنعت 
معماری به زبانی دیگر سخن می گوید. 
این صنعت نقش مهمی در نوآوری در 

طراحی و معماری ایفا می کند.  
مذکـور  موارد  راه انـدازی  دنبال  به 
)سبک آجر؛ مراکز خریـد؛ نوسازی 
فضای داخلی مطابق با سنت(  هتل ها، 

عبادت،  مکان های  سایر  و  کلیساها 
سقفهای سنتی، مدرن، مقاوم سازی 
زیبـایی شناختی  نـوسازی  انــرژی، 
مسکن  ساختمان،  بخش  موجـود 
به  دیگر  موارد  و  اجتماعی  جدید 
ارائه  برنامه  این  در  ماهانه  صورت 

می گردد.

طراحـی و معمـاری نوت بوک  
Terreal italia از  )QAD(
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بازآفرینی  پروژه  در  ساز  و  ساخت 
یک  از  بزرگتر  مقیاسی  در  شهری 
پروژه به مساحت وسیع 8.1 هکتار در 
منطقه مرکزی تورانومون-آزابودایی 
توکیو، نوعی »شهر درون یک شهر« 
اما با صمیمیت یک روستای کوچک 
که با پوشش گیاهی سرسبز احاطه 

شده است، در حال گسترش است. 

این مجموعه شامل چندین ساختمان، 
از جمله یک برج اصلی به ارتفاع 330 
متر خواهد بود، که دارای1400 واحد 
مسکونی، دفاتر اداری، فروشگاه ها و 
هتلی لوکس می باشد. این پروژه زیبا 
قرار است که در سال 2023 پایان 
یابد و طبق برآوردها 580 میلیارد 
ین در این طرح سرمایه گذاری شده 
است. مکان این پروژه در قلب توکیو 
بین تپه های روپونگی و تارانومون، دو 
اثر شکیل معماری قرار دارد، مفهومی 
که ماوراء این توسعه قرار دارد، ایجاد 

فضایی باز در هماهنگی با طبیعت 
می باشد. این پروژه همچنین شامل 
24 هزار مترمربع فضای سبز است 
که انرژی مورد نیاز برای حیات این 
منطقه تماماً توسط منابع تجدیدپذیر 

تأمین می گردد.  این شهر جدید در 
آینده بیست هزار شغل ایجاد خواهد 
است  سکنه   3500 دارای  و  کرد 
که میزبان 25 الی 35 میلیون نفر 

بازدیده کننده خواهد بود . 

توســعه پــروژه بازآفرینـی  
شـهری در یک سایت ســبز 

توکیــو در 
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کار   ،2019 سال  اول  ماه   5 در 
از  قزاقستان  در  ساز  و  ساخت 
لحاظ ارزش 1/9 درصد رشد کرد، 
پروژه های نوسازی بر روی موجودی 
درصد   4/3 فعلی  ساختمان های 
 3/11 روزمره  نگهداری  و  تعمیر  و 

درصد افزایش یافت.
در همین مدت، در مجموع 17،367 
ساختمان جدید به اتمام رسید که از 
این تعداد 16،347 واحد مسکونی و 

920 واحد غیر مسکونی بودند.
درصد   3/84 ظرفیت  از  سازندگان 
تأمین مالی توسط خود خبر دادند و 
6/4 میلیون متر مربع مساحت جدید 

تولید کردند.

 60 تولید  ظرفیت  جدید  کارخانه 
میلیون آجر در سال خواهد داشت.

تولیـدکننــده   ،2020 سـال  در 
 Almaty Bricks LLP قزاق  آجر 
تولید  برای  را  جدید  کارخانه  یک 

صنعتی  ناحیه  در  ُرسی  آجرهای 
کـاپچــاگـای  در   )Arna( آرنـــا 
آلماتی  منطقه  در   )Kapchagai(

راه اندازی خواهد کرد.
تولید  ظرفیت  جدید  کارخانه  این 
و  دارد  قطعه  میلیون   60 ساالنه 
میلیارد   4/15 سرمایه گذاری  به 
تِنگه )تقریباً 36 میلیون یورو( نیاز 

خواهد داشت.

 2014 سال  در   Almaty Bricks

بنیان گذاری شد و آجر، کاشی بام 
را  و سایر مصالح ساختمانی رسی 

تولید می کند.

 Bongioanni( اِستامپی  بونجوآنی 
Stampi( برای حفظ راهبری خود در 

تولید قالب برای صنعت آجر و کاشی،  
 Variaxis یک مرکز ماشینکاری جدید
توسط  که  کرده  انتخاب  را   i-700

Amazaki Mazak تولید شده است 

که این شرکت معظم ژاپنی در زمینه 
ابزارهای دستگاهی پیشرفته چند کاره 
با شعبه های مختلف در سراسر دنیا 

فعالیت می کند. 
راهبردهای  با  سرمایه گذاری  این 
سازگار  شرکت  فناورانه ای  نوآوری 
محصوالت  فنی،  لحاظ  از  و  است 

پیشرفته تر و کارآمدتری را تضمین 
برای  که   Variaxis i-700 می کند. 
ماشینکاری قالب های فوالدی ایده آل 
است، جدیدترین نسل از فناوری های 
موجود در بازار است و به لطف یک 
امکان  چرخنده،  و  شیب دار  میز 
را  محوره   5 همزمان  ماشینکاری 

برای چندین سطح فراهم می کند.
مزایای  شدند  انجام  که  آزمایشاتی 
عمده ای را از نظر سرعت پردازش و 
کیفیت محصول و همچنین کاهش 
نشان  تحویل  زمان  در  توجه  قابل 

داده اند.
5 محور همزمان این امکان را برای 
مرکز ماشینکاری فراهم می آورد تا 
نیمرخ )پروفایل(های پیچیده ای را 
بر روی چندین سطح به طور همزمان 

ماشینکاری کند و شبیه سازی های 
گرافیکی دقیقی را ایجاد نماید.

بررسی های خودکار مداوم، حداکثر 
و  و حداقل حاشیه های خطا  دقت 

خطرات برخورد و همچنین کم ترین 
نیاز به مداخله اپراتور روی دستگاه را 

تضمین می کند.

ادامه رشـد سـاخت و سـازها
در قزاقسـتان

Almaty Bricks کارخانه جدید
در سـال 2020 آمـاده خواهد 

شد

Bongioanni Stampi در
 تجهیـزات جدید و پیشـرفته

سرمایه گذاری می کند
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از  یکـی   Craven Fawcett

ماشین آالت  پیشرو  تولیدکنندگان 
بخشی  و  ُرس  خاک  آماده سازی 
انگلستان،  در   Rhodes گروه  از 
 Teide Refractory توزیع کننده 
انگلستان  در  اسپانیا   Solutions

یک  شرکت  این  که  است  شده 
دیرگداز  مواد  پیشرو  تأمین کننده 

برای صنعت جهانی سرامیک است.
نوآوری  سیاست  طریق  از   Teide

مداوم در طول تاریخ 60 ساله خود، 
نمونه کارهای جامعی از راه حل های 
دیرگداز را توسعه داده است که در 

سطح بین المللی مورد تأیید هستند.
این شرکت در بیش از 350 نصب 
دست  جهان  سراسر  در  کارخانه 
از  کاملی  طیف  و  است  داشته 
خدمات بهینه سازی شکل هندسی 
تا اطمینان حاصل  ارائه می دهد  را 
کند که هر مشتری از مناسب ترین 
فرموالسیون دیرگداز برای یک پروژه 

مشخص بهره می برد.
محصوالت برند Teide از طریق تیم 
داخلی از مهندسان بسیار مجرب و 
با تجربه Craven Fawcett مستقر 
در کارخانه تولیدی این شرکت در 
Wakefield، غرب یورکشایر توزیع 

می شود. 
 Teide دیرگداز  دانش  اکنون  هم 
همراه با توانمندی ساخت واگن کوره 

Craven Fawcett، خدمات کامل 

طراحی و ساخت واگن کوره را برای 
کسب و کار انگلستان فراهم می آورد.

شرکت Teide در اسپانیا دو کارخانه 
از  بیش  ساالنه  که  دارد  تولیدی 
30،000 تن مواد دیرگداز با کیفیت 

باال تولید می کنند. 
همچنین آزمایشگاه بسیار مجهزی 

دارد که قادر به طراحی محصوالت 
خواص  با  مطابقت  برای  دیرگداز 
مقاومت  بهینه سازی  ُرس ها،  ویژه 
و  انرژی  راندمان  دوام،  شیمیایی، 

اقتصاد می باشد. 
 ISO هر دو شرکت دارای مجوزهای
 )CE( اروپا  ایمنی  و   9001: 2015

هستند.

در  موفقیت  با  نوآورانه  راه حل های 
سایتی در Polet )صربستان( نصب 

و راه اندازی شدند.
پیشرو  تولیدکننده   ،Nexe گروه 
آجـر و کاشی بام با تعدادی کارخانه 
و  کرواسی  هرزگوین،  و  بوسنی  در 
صربستان، همکاری چندین دهه ای 
خود را با Bedeschi )بِِدسکی( ادامه 

می دهد.
روابط تجاری بین این دو شرکت با 
کارهای  برای  دستگاه  چند  تأمین 
 )Našice( ناشیتسه  در  سیمانی 
ارسال های  با  و  شد  آغاز  کرواسـی 
تولیـد  بـرای  ماشین آالت  مختلف 

آجرها و بلوک های رسی ادامه یافت.
تـدارک  اخیــراً   Nexe گــروه 
را  خودکارسازی ها  از  مجموعه ای 

برای کارخانه Polet در نووی بِِسج 
که  صربستان  در   )Novi Bečej(
متخصص در تولید کاشی بام است، 
در  مستقر  شرکت   ،Limena به 
راه حل های  داد.  سفارش  ایتالیا، 
نوآورانه در ماه های اخیر با موفقیت 
مشتری  کامل  رضایت  با  و  نصب 

راه  اندازی شدند.
این کارخانه پس از یک مطالعه امکان 
سنجی دقیق به منظور بهبود بارگیری 
کاشی  نگهدارنده  قاب های  تخلیه   /
بام در داخل واگن های خشک کن و 
با هدف کاهش کار تعمیر و نگهداری 
توسعه یافت. برای این منظور، دو ربات 
مخصوص  چنگ زن های  به  مجهز 
به  قادر  که  دوتایی  چنگک های  و 
آن  ارتفاع  تمام  در  واگن  بارگیری 

هستند، نصب شدند.
همچنین این پروژه شامل سامانه ای 
برای جداسازی کاشی ها از بسته ها 
است که مجهز به فنجان های مکشی 

و یک پمپ خالء نوآورانه است و با هر 
با حداقل تنظیمات  بام  نوع کاشی 

مکانیکی سازگار است.
نیـز  تـدارک  و  تأمین  این  دامنـه 
برای  شکل دهی  جدید  شامل خط 
شده  خشک  محصوالت  بسته های 

چیننده های  در  بارگیری  جهت 
یک  و  است   )U-setter( شکل   U
دستگاه جدید بسته بندی کاشی بام 
پخته با یک سامانه کنترل کیفیت و 
خط شکل دهی مجدد بسته را شامل 

می شود.

Craven Fawcett خدمات
خـود را بـه صنعت سـرامیک 

گسـترش می دهـد

Bedeschi تجهیزات خودکار
 را بـرای گـروه Nexe تأمین 

می کند
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Flashing system for innovative brick colours

VKZ یک شرکت روسی باسابقه مستقر در منطقه ویشنه وولوتسکی 

با  که  است   )Tver Oblast( تِِور  استان   )Vyshnevolotsky(
استفاده از یک کوره مصالح ساختمانی با عرض m 9/5 و طول 
تقریباً m 125 که اخیراً ساخته شده است، ساالنه 60 میلیون آجر 

نمای NF با کیفیت باال تولید می کند. 
برای برآورده کردن تقاضای بازار، صاحبان آن تصمیم گرفتند تا کوره را به 
مشعل هایی از برند Cosmec مجهز نمایند که با یک سامانه »شعله وری« 
)flashing( کار می کنند؛ راهکاری که قادر به تولید یک سطح آجری با 
رنگ های نوآورانه است که با آن چه که ممکن است با پخت اکسید کننده 

حاصل شود، بسیار متفاوت است.
 عملیات

اتمسفر احیائی القاء شده در کوره باعث می شود تا اکسیدهای آهن موجود 
در سطح آجر یک فرایند احیای جزئی را طی کنند که منجر به تشکیل 

جزئی مگنتیت و هماتیت می شود.
این اکسیدها رنگ تیره تری به ماده می دهند و افزایش دمای ناشی از 

فرایند شعله وری، ظاهری درخشنده تر به وجود می آورد.
تنظیم  سامانه های  دارای   Cosmec توسط  شده  دیده  تدارک  سامانه 

خودکار و ایمنی عملکردی است.
شعله وری با استفاده از دو گروه مشعل اضافی )که یکی از آن ها جایگزین 

گروه موجود است( حاصل می شود که در بخش پایانی منطقه 
پخت بر روی سقف کوره نصب شده است.

این ها در حین پخت اکسید کننده به صورت طبیعی عمل می کنند 
اما در مرحله شعله وری با مقادیر فشار گاز باالتر کار می کنند و نیز 
سوخت را با نرخ بسیار باالتری تأمین می نمایند و هوای احتراق را 
به حداقل می رسانند. این عمل برای یک دوره زمانی قابل تنظیم، پیش و 
پس از رانش فعال می شود. در همین زمان، مقدار هوای وارد شده از منطقه 
خنک کننده کوره کاهش می یابد و عملکرد فن های فشار برگشتی، بازیابی 
نرخ های  و  و خنک کننده سریع محدود می شود. زمان های هوا دهی 
جریان می توانند از پیش تنظیم شوند، در حالی که دماهای مشعل را 

می توان مستقیماً از صفحه نمایش تنظیم کرد.
برای اطمینان از این که اتمسفر منطقه شعله وری احیائی شده است، یک 
آنالیز کننده مداوم O2 ]از جنس[ اکسید زیرکونیوم بر روی دیواره کوره 

نصب شده است.
منطقه  با  مجاور  نواحی  در  دود  با جمع آوری  نمونه گیری  سامانه  یک 
شعله وری، میزان CO تولید شده و عدم وجود گازهای سوخته نشده را 

بررسی می کند که از لحاظ ایمنی و سمیت می تواند خطر ایجاد کند.
کل سامانه به گونه ای طراحی شده است که به صورت خودکار کار کند و 
بتواند شرایطی را باز-تولید نماید که بعداً بهترین نتایج را به بار آورد.          ×

سامانه شعله وری برای رنگ های نوآورانه آجر

فنـاوری

VKZ is a well-established Russian company located in the Vyshnevolotsky district (Tver Oblast) which produces 60 million 
high-quality NF facing bricks per year using a recently built masonry kiln of width 5.9 m and length approximately 125 m. To 
meet mar-ket demand, the owners decided to equip the kiln with Cosmec brand burners that operate with a “flashing” sys-
tem, a solution capable of producing a brick surface with innovative colours that are very different from what is possible with 
oxidative firing. 

Cosmec (Verona, Italy)

 نتیجه محصول نهایی کابین آنالیز دود مشعل ها برای عملیات شعله وری

www.cosmec-italy.com
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Comparison between roof tile firing systems

پخت یکی از مهم ترین مراحل تولید کاشی بام ُرسی از لحاظ کیفیت 
است و سهم مهمی در مشخصات مکانیکی محصول )استحکام خمشی(، 
خصوصیات عملکردی )نفوذ ناپذیری، مقاومت در برابر یخ بندان( و زیبایی 

شناسی )مسطح بودن، بافت سطح و رنگ( دارد.
این مقاله سامانه های اصلی پخت را که در حال حاضر استفاده می شوند، 
بررسی می کند و نقاط ضعف و قوت آن ها را به تفصیل مورد بحث قرار 
می دهد. فناوری های مختلف همه توسط Cosmec تدارک دیده شده اند 
که می تواند پس از یک مطالعه امکان سنجی عمیق فنی و اقتصادی بر 
اساس نوع خاص مواد موجود در تولید، بهترین راه حل را به مشتریان 

توصیه نماید.
پخت در بسته ها

در این سامانه، کاشی های بام به بسته هایی )pack( به طول تقریباً یک 

متر تقسیم می شوند که با سیم فوالدی ضد زنگ به یکدیگر بسته شده اند 
و به شکل الیه هایی که روی هم قرار گرفته اند، بر روی واگن کوره قرار 
می گیرند. ارتفاع الیه ها به طور عادی بسته به ریسک تغییر شکل داغ تحت 
بار، به ویژه در مورد کاشی های واقع در الیه پایینی، از چهار تا حداکثر 
شش بسته تغییر می کند. چرخه پخت نسبتاً طوالنی )بیش از 30 ساعت( 
است زیرا چیدمان بسته )نزدیک به هم( این گروه های کاشی، امکان تبادل 
بهینه گرما با دود و هوای خنک کننده را فراهم نمی کند. همچنین رسیدن 
به دماهای باال امکان پذیر نیست زیرا این امر می تواند تغییر شکل غیر 
یکنواخت را افزایش دهد. این سامانه امکان اِعمال انگوب بر روی محصول 
را فراهم می آورد. با توجه به تأثیر محدود مبلمان کوره، میزان مصرف 
حرارت نسبتاً کم است )نسبت R بین وزن مبلمان و وزن کاشی ها کمتر از 

0/2 است(.

مقایسـه سامانه های پخـت کاشی بـام

Firing is one of the most crucial stages of clay roof tile production in terms of quality and makes a vital contribution to the 
prod-uct’s mechanical characteristics (bending strength), functional qualities (impermeability, frost resistance) and aesthet-
ics (flatness, surface texture and colour).
This article looks at the main firing systems currently in use and discusses their strengths and weaknesses in detail. The vari-
ous technologies are all supplied by Cosmec, which can advise customers on the most appropriate solution following an in-
depth technical and economic feasibility study based on the specific type of material in production. 

Cosmec (Verona, Italy)

پخت تک الیه
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فنـاوری

پخت تک الیه
این فناوری تا اواخر دهه 1980 توسعه داده شد. کاشی های بام به داخل 
کوره هایی وارد می شوند که روی یک قاب پایه متشکل از صفحات دیرگداز 

و لوله های پشتیبان بارگیری شده اند.
بار، شامل یک الیه منفرد است که کاشی ها به صورت عمودی یا با شیب 
مالیمی نسبت به کوره به صورت متقاطع قرار گرفته اند. نگهدارنده های 
دیرگداز در طرفین واگن قرار گرفته اند تا بار را ثابت نگه دارند؛ در همان 

حال مشعل ها به صورت جانبی و زیر کف کوره نصب می شوند.
با این چیدمان، هر کاشی فقط وزن خودش را متحمل می شود، اگر چه 
دماهای بسیار باال ممکن است باعث تاب برداشتِن کاشی شود. به لطف 
سطح تبادل نسبتاً بزرگ بین مواد و دودها / هوا، چرخه پخت کم تر از 20 
ساعت به طول می انجامد. در این جا نیز انگوب می تواند به کاشی ها اِعمال 

شود.
مصرف حرارت با این فناوری پخت باالتر از سامانه پخت بسته ای است زیرا 

.)R=0/4-0/5( وزن مواد دیرگداِز سازنده قاب پایه بسیار بیشتر است
U پخت با کاست های

کاشی ها در محفظه های دیرگداز به شکل U و در بسته های کوچک شامل 
16-14 کاشی که در جهت طولی نسبت به کوره قرار گرفته اند، چیده 
می شوند. کاست های U به نوبه خود به صورت پشته هایی بر روی واگن 
کوره چیده می شوند. کاشی های انباشته شده در معرض بار محدودی - 
اندکی کم تر از مورد پخت تک الیه - قرار دارند. با این وجود، در این جا 
نیز به دلیل ریسک تاب برداشتن، رسیدن به دماهای نزدیک به نقطه نرم 
شوندگی توصیه نمی شود. گذردهِی خوب در برابِر جریان یافتِن گازها در 
 R کوره، امکان چرخه های پخت نسبتاً کوتاه را فراهم می کند اما نسبت

نسبتاً زیاد است )بین 0/7 و 0/8(.
دستگاه های چیننده و بَرچیننده که در این سامانه استفاده می شوند، 
بسیار پیچیده هستند زیرا هم کاشی های بام و هم کاست های دیرگداز 
اقتصادی  امکان سنجی  باید جابجا شوند. جنبه دیگری که در مطالعه 
مورد توجه قرار می گیرد، هزینه خرید و تعویض کاست های U است که 
به دلیل داشتن مشکالت مکانیکی و چرخه های حرارتی که تحت آن قرار 
می گیرند، عمر محدودی دارند. پخت با کاست U نیز اجازه اِعمال انگوب 

را می دهد.
H پخت با کاست های

در این سامانه پخت، هر کاشی به صورت افقی بر روی یک محفظه دیرگداز 
که به طور ویژه برای آن نوع کاشی ساخته شده است، نشانده می شود. این 
محفظه که کاست H نامیده می شود، تضمین می کند که کاشی در حین 
پخت کاماًل مسطح باقی بماند و در نتیجه امکان رسیدن به دماهای باال 
را فراهم می آورد. انقباض در دماهای پخت باال پی آینِد تشکیل فازهای 
شیشه ای است که منجر به تغییر شکل های نامطلوب نمی شود اما تخلخل 
کم و مقاومت مکانیکی باالیی به کاشی می دهد. به لطف توزیع یکنواخت 
فضاهای آزاد، نشاندِن کاشی روی کاست های H امکان جریان یافتِن عالی 
دود و هوای خنک کننده در داخل کوره را فراهم می آورد و به نوبه خود 
منجر به چرخه های پخت کوتاه )14-12 ساعت( می شود. با استفاده از 
این چیدمان، به کار بستِن عملیات سطحی مختلف بر روی کاشی )انگوب، 
لعاب( ممکن می گردد. در این جا نیز دستگاه های جابجا کننده بسیار 
پیچیده و گران هستند و به دلیل این که نیاز است هم کاشی ها و هم 
مبلمان کوره پخت شوند، در بین راهکارهای مختلف باالترین مصرف 
انرژی را دارد )نسبت R در این مورد بین 1/3 و 1/5 است(. هزینه خرید و 

U پخت در بسته ها پخت با کاست های
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H پخت با کاست های پخت تک الیه

پخت در کوره های رولری

تعویض کاست نیز بسیار باالست.
پخت در کوره های رولری

روی  که  کاشی هایی  از  استفاده  با  می توان  را  رولری  کوره  در  پخت 
نگهدارنده های دیرگداز یا به طور مستقیم روی رولرها قرار گرفته اند، انجام 
داد. هنگامی که از نگهدارنده های دیرگداز استفاده می شود، این راه حل 
مزایا و معایب بسیار مشابهی با سامانه کاست H دارد. از آن جا که رسیدن 
به دماهای باال بدون ریسک تاب برداشتن امکان پذیر است، محصوالت 
پخت شده کیفیت باالیی دارند و انجام عملیات سطحی نیز امکان پذیر 
است. چرخه های پخت نسبت به کوره های تونلی مشابه کوتاه تر است، اما 
نسبت زیاد R بین نگهدارنده ها و کاشی ها به همراه میزان مصرف قابل 
توجه این نوع کوره منجر به مصرف انرژی باال می شود. عوامل منفی دیگر 
شامل نیاز به جابجایی کاشی ها و نگهدارنده  های دیرگداز و هزینه خرید و 

تعویض نگهدارنده  ها می شود. برای حل موارد ذکر شده در باال، کاشی ها 
می توانند به صورتی که مستقیماً بر روی رولرها تکیه داده شده اند، پخت 
شوند؛ اما این کار فقط در مورد کاشی هایی با شکل هندسی مناسب که 

امکان حرکت بدون مانع روی رولرها را فراهم کند، امکان پذیر است.
برای دستیابی به محصولی با کیفیت باال، عالوه بر فرایند پخت، استفاده 
از ماده اولیه عاری از ناخالصی ها )دانه های کربنات کلسیم( و همچنین 
با محتوای کم نمک های محلول که می توانند باعث اثرگذاری بر روی 
محصول نهایی شوند، ضروری است. پالستیسیته باال و ترکیب شیمیایی 
صحیح، عوامل دیگری هستند که برای دستیابی به مقادیر کم تخلخل و 
نفوذپذیری باید مورد توجه قرار گیرند. با ساییدن بسیار ریز )خشک یا تَر( 
و استفاده از قالب های با فناوری سطح باال می توان به اثر زیبایی شناختی 
مطلوب دست یافت.                  ×
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teCnofiliere

 سامانه های نما تهویه ای )Ventilate façade( به دلیل مزایای فنی و 
زیبایی شناختِی متعدد آن ها، در پروژه های ساختمان سازی مدرن به طور 

فزاینده ای برگزیده می شوند.
بیشتری  صوتی  و  حرارتی  بودن  عایق  تنها  نه  فناورانه ای  راه حل  این 
نیز  را  ساختمان ها  زیبایی  شناسِی  کیفیت  بلکه  می کند  تضمین  را 
بهبود می بخشد. این یک  سامانه چند الیه است که امکان نصِب خشِک 
 mechanical( اجزای روکش، استفاده از راه حل های تثبیت مکانیکی
روکش  و  پشتیبان  ساختار  بین  هوایی  شکاف  ایجاد  و   )anchoring

این فضای خالی، نفس کشیدن ساختمان را بهبود  را فراهم می آورد. 
می بخشد و در ترکیب با مواد عایق باعث کاهش تلفات گرما در زمستان 
و گرم شدِن بیش از حد در تابستان می شود. این راه حل به ویژه در 
معماری  ارتقاء  برای  تجاری،  و   )tertiary( سوم  جدید  ساختمان های 
است.  مناسب  نیز  موجود  ساختمان های  در  انرژی  کارایی  افزایش  و 
ویژگی های منحصر به فرد محصول، فناوری اختصاصی شامل تجهیزات 
 )Tecnofiliere( اکستروژن ویژه را طلب می کند؛ بخشی که تِکنوفیلیه ره

در آن بیش از بیست سال تجربه دارد.
است،  کرواسی  بزرگ  تولیدکننده  یک  که   )Zagorka( زاگورکا  اخیراً 
تولید  برای  اکسترودر  قالب های  تأمین  برای  را   Tecnofiliere شرکت 

 سامانه های نما تهویه برای یک مجتمع ساختمانی بزرگ در روسیه انتخاب 
در رنگ هایی که  بعداً  اختصاصی سازی حداکثر، محصوالت  برای  کرد. 

توسط مشتری نهایی انتخاب شده اند، لعاب کاری می شوند.
این شرکت مستقر در نووی دی موِدنا )Novi di Modena( قالب های 
 )mm 600 را با عرض های مختلف )از 140 تا TFE و TFI مدل های
طراحی کرده و ساخته است که بعضی از آن ها قباًل با نظارت پرسنل فنی 
از Tecnofiliere تحویل داده و با موفقیت راه اندازی شده اند. دامنه این 
تدارک شامل قطعات ویژه ای با شکل ها و سایزهای مختلف نیز می شود 
که به دلیل پیچیدگی آن ها نیاز به همکاری مستمر بین تیم های فنی دو 

شرکت می باشد.
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CoSmeC

به دنبال افزایش شدید هزینه های سوخت های گازی به ویژه در کشورهای 
را  خود  جامد  سوخت  مشعل های  خط   Cosmec شرکت  واردکننده، 
توسعه داده است که قادر هستند تا ذغال سنگ لینیت )lignite(، ُکک 

نفتی، تفاله زیتون و خاک اره بسوزانند.
این امر طیف مشعل های تولید شده با همکاری Sacmi را تکمیل می کند 
و این امکان را فراهم می سازد تا خدمات خود را به عنوان یک شریک اصلی 
که قادر به برآورده کردن هر گونه نیاز در همه مناطق جغرافیایی باشد، 

ارائه دهد.
Cosmec با تمرکز بر احتراق بر اساس یک فرایند پودرسازِی توامان 

سوخت، موفق به کاهش مصرف و بهبود فرایند احتراق شده است و در عین 
حال از یک نرم افزار نوآورانه برای مدیریت کارآمد دستگاه در همه مناطق 

استفاده می شود.
بر اساس سال ها تجربه، از موادی که به طور ویژه طراحی شده اند برای 
کاستن از سایش سامانه های کانوایر و آسیاب کردن استفاده می شود که 
معموالً در معرض تنش های بسیار باالیی قرار دارند که به طور کلی توسط 

سوخت های جامد ایجاد می شوند.

جدیدترین فنــاوری ها

Coal burner under construction

Coal milling and drying line On-site installation of coal burners
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SmaC

Smac به عنوان بخشی از طیف گسترده فناوری های خود، سامانه های 

اِعماِل  از  استفاده  با  اکسترود شده  آجرهای  تزئین  برای  را  نوآورانه ای 
گرانول ها و شن ارائه می دهد.

تزئین خشک به طور عادی با استفاده از گرانول های پودرِی رنگی در 
اندازه هایی که با توجه به جلوه نهایی مورد نظر تغییر می کنند، انجام 
می شود. این رنگ های نسبتاً ارزان قیمت به راحتی در بازار در دسترس 
هستند و به فرایند آماده سازی بسیار پیچیده ای نیاز ندارند. به لطف ابعاد 
کوچک سامانه اِعمال، این نوع تزئین به طور عادی بر روی قطعات خام 
در خروجی اکسترودر قبل از برش انجام می شود. برای این منظور از یک 
دستگاه شن پاشی )سند بالست( با نازل های اِعمال کننده باالیی و کناری 
ویژه استفاده می شود. گرانول ها باید حداکثر قطر تقریباً mm 6-5 داشته 

باشند. 
ترکیب های ممکن به قطر نازل، حرکت نوسان گر اسپری گان و سرعت 
کانوایر بستگی دارد. پس از اِعمال، اتصال درسِت مواد دانه ای با رولرهای 

فشارنده تضمین می شود.
دستگاه مجهز به تسمه نقاله ویژه ای با مواد مقاوم در برابر سایش است که 
هم پایدارِی قطعات حمل شده و هم دوام باالی آن ها را تضمین می کنند. 
همچنین نازل های اِعمال کننده می توانند به سامانه جابجا کننده مجهز 
شوند تا دامنه بیشتری را برای تزئین تضمین نماید. مهم ترین مزایای 
و  استفاده  سهولت  کوچک،  اندازه  شامل   Smac پیشنهادی  راه  حل 

پتانسیل تزئینی نامحدود آن است.

امکان نصب یک مدول با غلتک های فشارنده حکاکی شده و شکل دار در 
تزئین  برای  بیشتری  گستره  )سندبالست(،  دستگاه شن پاش  خروجِی 

فراهم می کند.
این کار به آجرها یک جلوه راستیک )rustic( نهایی با بافت مطلوب و 
بیشتر می دهد. در کارگاه گرافیک  یا   mm 20 حداکثر عمق حکاکی
در  برجسته  طرح های  و  بافت دار  سطوح  از  بزرگی  کاتالوگ   ،Smac

دسترس مشتریان قرار دارد. 
همچنین کارکنان این شرکت می توانند پروژه های سفارشی را بر اساس 

تصاویر دیجیتالی سه بعدی پیشنهاد دهند.
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by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

A slowdown – or at least lack of recovery – in many 
national economies, emerging geopolitical and 
trade tensions, a widespread weakening of de-
mand and consequent increase in international 
competition: the challenging international scenar-
io that arose in 2018 and persists today has had a 
severe impact on the performance of the world ce-
ramic tile industry and its top players.
World ceramic tile production and consumption 
dropped by 3.6% to 13.1 and 12.8 billion square 
metres respectively (the first con-traction in 20 
years of reporting), while import-export flows re-
mained stationary at 2017 levels of 2.749 billion 
sq.m, 21.5% of total consumption. 
This is the overall picture painted by the 7th annual 
report entitled “World production and consump-
tion of ceramic tiles”, pro-duced by the Acimac 
Research Department and previewed in this issue. 
Clearly, there was a degree of variation between 
the per-formances of individual countries and 
macro-regions. But one of the most defining as-
pects of 2018 was the opposing fortunes of two gi-
ant producer countries: on the one hand the night-
mare year experienced by the Chinese ceramic in-

dustry (-11% production, -5.6% exports, -28% sales 
revenue); on the other the continued strong ex-
pansion of the Indian tile industry, which has seen 
further growth in production (+6% to 1.145 billion 
sq.m) and even more significantly in exports (+20% 
to 274 million sq.m). 
Moreover, observing international market perfor-
mances we see that the trend continued over the 
first few months of the current year, with Chinese 
exports losing a further 9% in volume and Indian 
exports continuing to grow by more than 20%. The 
expected rise in average export selling price ap-
pears to be the only factor that the two big pro-
ducer countries have in common.
The challenges of the last year are largely reflected 
in the results of the 25 largest world groups in the 
sector, which overall accounted for 13.7% of world 
tile production (around 1.8 billion sq.m). In most 
cases, their output volumes and revenues have re-
mained stable or declined. By contrast, particu-
larly strong results were posted by Indian compa-
nies Kajaria and Somany and the Spanish produc-
ers Pamesa and STN.
             ×

India and China, 
opposing fortunes
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FMA+ is the new SACMI kiln with high performance burners specially 
designed for ultra-high quality ceramic slabs. Optimised to keep 

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




