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سـرمقـالـهسـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

تب تنـد تولید اسلب های پرسـالنی در جهـان

ظهورغیرقابلانکارانقالبدیجیتالوهمچنینتحوالتسریع
تکنولوژیتولیددردودههاخیرتأثیراتشگرفیدرساختارهای
افزایش است. گذارده سرامیکی کاشی محصوالت بازار و تولید
سایزمحصوالت)از20سانتیمتربهطول360سانتیمتر(وارتقاء
چشمگیرکیفیت،تنوعرنگوچاپمحصوالتباورودماشینآالت
چاپدیجیتالجوهرافشان-Inkjetبهاینصنعترامیتوانبهعنوان

مهمتریناینتحوالت،برشمرد.
ارتقاءسطحکیفیتولیدکنندگانوافزایششدیدرقابت،امکانتولید
محصوالتباتنوعسایزوطرحزیادوتولیددرحجمهایکوچکتر
نتایج اصلیترین از مشتریان نیاز و بازار ذائقه تغییر با متناسب
حضوراینفناوریهادربازارمحصوالتبودهاستتاجاییکهبرخی
ازمتخصصینصنعتپیشبینیمیکننددرآیندهنزدیکبخش
عمدهایازتولیداتبهنحویبراساسسفارشمستقیممشتریانوبا

طرحهایموردنظرایشانانجامپذیرد.
طیدههگذشتهتقریباازسال2010وهمزمانباتوسعهصنعت
چاپدیجیتال،صنعتکاشیپرسالنیپابهعرصهجدیدیگذاشت.
سایزهایبزرگوبزرگتررفتهرفتهجایخودرادربینتولیدکنندگان
بازکردندوکاربرهایجدیدیرادربازاربرایاینمحصولرقمزدند.
ازآنجملهمیتوان،کاربردوسیعوراحتتردرنمایساختمانها،
کاربردهایگستردهدرمبلمانمنازلوفضاهایاداریوهمچنینورود
آنهابهپوششهایدیوارهایداخلیساختمانبهغیرازسرویسهای

بهداشتیوآشپزخانهرانامبرد.
تولیداسلبپرسالنیطیسالهایقبلباسهمتقریبی1تا2درصد
ازکلتولیدمحصوالتکاشیسرامیکادامهداشتهاستوبهآرامی
پیشازهرکشوردیگریدرایتالیاواسپانیاوسپسدرسراسرجهان
توسعهیافتهاست.درخاللسالهای2018تا2020رونقوشروعتولید
عمدهاسلبدرچیناتفاقافتادودرحالحاضربا173خطاسلب
پیشتازاستوهمچنینبیشاز60خطتولیدجدیدبرایسالجاری

وسالبعددرحالراهاندازیداردکهظرفیتتولیداسلبرادراین
کشوربهبیشاز800میلیونمترمربعدرسالخواهدرساند.

درحالحاضرنزدیکبه200خطتولیداسلبایتالیاییدرکشورهای
مختلف،محصوالتاسلبپرسالنیراتولیدمیکنندکهازاینتعداد
حدود45ماشیندرایتالیا،20ماشیندراسپانیا،بیشاز70ماشین
تولیداسلبایتالیاییدرکشورچین،20ماشیندرهندومابقیدر
سایرکشورهایجهاننصبودرحالتولیداست.البتهشایانذکر
استبیشاز100خطتولیدیساختکشورچیننیزدراینکشور

نصبشدهودرحالاضافهشدنمیباشند.
باتوجهبهشرایطکنونیوپروژههایروبهاحداثبرایتولیداین
محصولدرجهان،بهنظرمیرسدبهزودیسهماسلبهایپرسالنی
تا5سالآیندهبه10درصدتولیدجهانیکاشیهایسرامیکینزدیک
گرددکهاینامربهمعنیافزایشیکمیلیاردمترمربعیتولیدو
رسیدنبهحدود600خطتولیدیسایزبزرگدرجهانخواهدبودکه

رشدچندبرابریرانشانمیدهد.
امادرکشورمان،باتوجهبهارقامفوقودرنظرگرفتنمتوسطجهانیو
درصورتبهبودنسبیدرشرایطاقتصادیایران،پیشبینیمیشود
تاسال2025تعدادخطوطتولیدیسایزبزرگازیکخطفعلیبه
حداقل12خطتولیدخواهدرسیدکهبیشاز20میلیونمترمربع

انواعاسلبپرسالنیراشاملخواهدشد.
اماآنچهراکهمیتوانبهعنواندلیلاصلیعقبماندگیاینبخشاز
صنعتطیسالهایاخیرنامبرد،عمدتاموانعارزی،تحریمهاوشرایط
بسیارخاصاقتصادیاستکهموجبشدهنوسازیوبهروزرسانی
تکنولوژیباسرعتبسیارکمیپیشرود.باتوجهبهاطالعاتدردست
درصورتیکهدوردومتحریمهاازسال1397آغازنشدهبوددرحال
حاضرحداقل6خطتولیداسلبدرکشوردرحالکاربودواینامر
نشانمیدهدکهاینپیشبینیتاچندسالآیندهبههیچوجهدوراز
×                  واقعیتنخواهدبود.
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

RAK Ceramics2021نتایجسال
شد منتشر فوریه  هفتم در که
حاکیازبازگشتتدریجیاینگروه
شرایط به رأسالخیمه در مستقر
عادیاست.پسازچهارفصلرشد
اینشرکت سالیانه درآمد متوالی،
چندملیتیاماراتیبه2/86میلیارد
بانرخ درهم)687/5میلیونیورو
مبادلهای2021/12/31(رسیدکه
نسبتبهسالقبل21/8%رشدرا

نشانمیدهد.
به ناخالص سود حاشیه مجموع
بیشترینمقدارخوددرطولتاریخ
اینشرکت،برابربا36/2%رسیدو
مقدارEBITDAکلهمباافزایش

میلیون 501/3 به درصدی 32/7
درهم)بیشاز120میلیونیورو(و
سودخالصبارشد102/5درصدی
به298/1میلیوندرهم)72میلیون
یورو(رسید.افزایشیکهدرمقایسه
باسال2020رشد102/5درصدی
رشد 2019 سال با مقایسه در و

45/3درصدیرانشانمیدهد.
اینرشددرنتیجهمشارکتهرسه
حوزهایجادشدهاست:درآمدبخش
کاشیبا21/3درصدافزایشساالنه
468/7( درهم میلیارد 1/95 به
بخش درآمد رسید. یورو( میلیون
لوازمبهداشتیدرتمامیبازارهابه
نسبت سعودی عربستان استثنای
افزایش درصد 17/5 قبل سال به
رانشاندادودرآمدبخشظروف
در پررنگی حضور که غذاخوری

و حمل و غذایی خدمات بخش
نقلهواییداردودرنتیجهدرسال
همهگیری تحت شدت به 2020
بیماریسقوطکردهبود،نسبتبه

سالقبل73%بهبودرانشانداد.
درهمهبازارهایجهانیبهاستثنای
بود. رقمی دو فروش داخلی بازار
کاهشسرعتپروژههایساختو
سازدراماراتباکاهشمقدارفروش
کاشیباعثافت3/1درصدیدرآمد

کلدراینبخششد.
RAK Ceramicsرشددرآمدگروه
و هند در خود کارخانههای در
بنگالدشبهترتیببرابربا60/9و30
درصدگزارششدهاست.مشتریان
زیاداروپاییباعثشدندتاعلیرغم
افتناشیازافزایشهزینههایحمل
ونقلدرسهماههپایانیسال،کهدر

کانتینرهای جهانی کمبود نتیجه
گروه این درآمد بود، نقل حملو
افزایش %17 قبل سال به نسبت
پیداکند.درخاورمیانه،بهاستثنای
اماراتوعربستان،شاهدرشد48

درصدیدرآمدبودیم.
RAK Ceramicsپروژهتوسعهبعدی
سعودی عربستان بر متمرکز
است،کشوریکهسالمالیاشبا
ادامهافزایشفروش،بارشد26/7

درصدیبستهشد.

RAK Ceramics بـه دنبال 

توسـعه درعربسـتان سعودی

اینشرکتمستقردرSassuoloکه
ازجوالیسال2021دررهنبودهاست،
 Greenاکنونبهطورکاملبخشیاز
از )قسمتی Tech Endineering

و Mineralilndustrali(شده گروه
بدینترتیبارائهمحصوالتخوددر
بخشتجهیزاتفرآوریموادخامرا

تحکیمکردهاست.
 Green Tech فوریـــه، 14 در
 Engineeringکهیکیازشرکتهای

 Minerali lndustrali تابعــــه
Engineering)کهبخشیازگروه

 Minerali Industriali Group

ofNovaraاست(،خریدوتملک

و  Manfredini&Schianchi

 Manfredini & Schianchi Green

Techراکهازسال2021دررهن

بودندرابهپایانرساند.

بااینعملیاتGTEکهمتخصص
برای صنعتی کارخانههای طراحی
فرآوریموادخامسختاست،قادر
خواهدبودتاباگسترشفعالیتهای
خام مواد تصفیه محدوده به خود
و آهک سنگ کائولین، )رس، نرم
نمک(برایآسیابخشکبدنههای

سرامیکیورودکند.
Manfredini&Schianchi)تأسیس

درسال1962درSassuolo(،باتوسعه
مواد فرآوری پیشرفته فناوریهای
خامبهیکیازرهبرانبازارتصفیه
خشککهفرآیندیسازگارتربامحیط
زیستوهمراهباکاهشمصرفانرژی
وهزینههایعملیاتیاست،تبدیل
شدهاست.اخیرااینشرکتفرآیند
فیوژنرابهثبترساندهاست.فیوژن
یکپیشرفتتکنولوژیکیچشمگیر
با همافزایی که میشود محسوب
Green Tech Engineeringسبب

بهبودوارتقایبیشترآنشدهاست.
مدیــرعامل Sabrina Bozzola

»از میگوید: Minerali Idustriali

امروزیکچالشجدیدوهیجانانگیز
آغازمیشود.شراکتیکهازهفتماه
Manfredini & Schianchiپیشبا
کرده ایجاد را امکان این شد آغاز
استکهباگسترشچشماندازبازار،
فعالیتهایخودرادرایتالیاوبازارهای
مهمخارجـیدربخشهاییبیـرون
Mineralillndustrialiازبـازارهدف

Engineeringپیگیریکنیم«.

،Novaraمدیریتاینگروهمستقردر
Manfredini& Schianchi خرید

رایکفرصتاستراتژیکمهمبرای
ارائه همچنین و تجارت گسترش
و محصوالت از وسیعی مجموعه
فرآیندهایتولیدفرآوریموادسخت

ونرم،بهمشتریانمیداند.

  Minerali Industriali گروه
 Manfredini & خریـداری 
Schianchi را به پایان رساند
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برآن ایتالیایی شیمیایی گروه این
استتاتولیداتبیشتریدرحوزه
شامل که نسـوز و کاشـی صنایع
چسبهایFlubeCer،محصوالت
 Flube افزودنیهای و VebeCer

PAاستداشتهباشد.

درحالحاضردامنهفعالیتهایاین
موادشیمیایی ملیتی شرکتچند
شده تأسیس 1919 سال در که
Filagoاستودفتراصلیآندر
به دارد، قرار )Bergamo(و

مانند مختلفی صنعتی بخشهای
منسوجات،تصفیهآب،لوازمشوینده
وآرایشی،موادشیمیاییکشاورزی،
ساختوسازواخیراصنعتسرامیک

گسترشیافتهاست.
Dispersion Solutionsdivision

به مشغول ساختوساز بخش در
از وسیعی طیف و است فعالیت
روانکنندههای ماننـد محصـوالت
مجموعــههای مـالت، و بتـن
ضـامنهای بتن، دیرگیـرکننده
افزودنیهایی و کارایی ماندگاری
را گچی تختههای ساخت برای
اخیر سالهای طی میکند. تولید
تولید برای محصوالتی Bozzetto

ارائه هم نسـوز مواد و سـرامیک
مایع افزودنیهای این است. کرده
وپودریدرنتیجهتحقیقاتیکهدر
آزمایشگاههایبسیارپیشرفتهگروه
انجاممیشونددائماتوسعهمییابند.
Flube PA افزودنیهای مجموعه
پرفروشترینمحصولاینگروهدر
تولیداتمربوطبهموادنسوزهستند.
اینافزودنیهاعالوهبرایجادقابلیت
مصرف کاهش با باال، پراکندگی
خطـر کاهش باعث آب مقـدار
گروه دو میشـوند. هم شکستگی

VebeCer و FlubeCer محصول
داده اختصاص کاشی صنعت به
شدهاندودرحالحاضرمحبوبیتو
معروفیتزیادیبینتولیدکنندگان

کشورهایمختلفیدارند.
FlubeCerکهیکبایندرقدرتمند

استحکام شدن بیشتر باعث است
بدنــههایســرامیکیو مکانیکی

مصـرفکمتـرانـرژیمیشود.
برخی با مقایسه در محصول این
طور به که دیگری محصوالت از
استفاده مورد اینحوزه در سنتی
قرارمیگیرندباعثافزایشکارایی
سری محصوالت میشود. فرآیند
VebeCerحتیدرPhودماهای

باالهمبسیارپایداروکارآمدهستند.
رشد داشتن با Bozzetto گروه
تلفیقی مالی )گردش ثابت فروش
به195 سال2021 در گروه این
میلیونیورورسید(برایگسترش
فعالیتهایخوددربخشکاشیو

سرامیکهمبرنامههاییداردوبرآن
استتاباتمرکزبرتحقیقوتوسعه،
دامنهمحصوالتشرابهراهحلهای
برایتولیداتخاصگسترشدهد.
اینمجموعهبهطورخاصقصددارد
تاخودرابهعنوانیکشریکقابل
اتکابهبازارهایداخلیواروپاییکه
بازاراصلیفروشآنهستند،معرفی

کند.
DispersionSolutionدرآمدبخش
ایتالیا، کهشاملچهارکارخانهدر
در است لهستان و ترکیه اسپانیا،
میلیون 35 بر بالغ ،2021 سال
یورو،معادلبا18%ازگردشمالی

تلفیقیگروهبودهاست.

مــواد  :Bozzetto گــروه 
شـیمیایی بسـیار کارآمـد در 

صنعت سـرامیک

یک از بخشی که Leviga Plus

 Irisخطتکمیلکاملاستبهگروه
Ceramica،یکیازمشتریانقدیمی

BMR،جهتبهرهبرداریدرکارخانهای

درFiandreعرضهشدهاست.
Paolo Sassi،رئیسBMR،میگوید:

پانصدمین که خوشحالیم »بسیار
شرکت یک به Levga دستگاه
چندین سابقه با محلی پیشروی
سالههمکاریمشترکتحویلداده
شدهاست.اینامرنشاندهندهتعهد
محصوالت ارتقای به ما مشترک
ایتالیاییاستومارابرایبهبودو
توسعهفناورهایموثرتردرصنعت
 Leviga.»سرامیکتشویقمیکند
ازیکخط بهعنوانبخشی Plus

Fiandreتکمیلکاملجهتکارخانه

کهیکشرکتتاریخیمتعلقبهگروه
Federica Minozziتحتمدیریت

است،بهفروشرسید.
اینتجهیزاتمتشکلازبخشهای
الیهبرداریالماسه،لپینگوعملیات
عملآوری برای و است سوپرشاین
1200×1200 اندازه با محصوالتی
گرفت. خواهد قرار استفاده مورد
در ممتاز مدل که Leviga Plus

دستهLevigaبرایلپینگوپرداخت
صیقلیوپولیشسطوحسرامیکی
استازیکپایهمنفردویکاتصال
باالییچرخاندوگانهتشکیلشده
استکهبرایافزایشکاراییدستگاه

هربخشازآنسرعتمستقلیدارد.
ایندستگاه در فرایندهایکنترلی
انجام مختلفی پنلهای طریق از
میپذیرد:یکصفحهنمایشلمسی
براینمایشسریعپارامترهایکاری،
آالرمهاییبایکپنلبرایهرسرو

برای پنوماتیک همچنینیکپنل
کنترلفشاروفشارمتقابل،یکتابلو
برقباآمپرمتردیجیتالودکمههای
شروعوتوقفواسپیندلباال/پایین
با کنترلی پنل یک نهایت در و
کنترل دیجیتالجهت نشانگرهای
مختلف اجزای اصلی پارامترهای

کنترلیراتشکیلدادهاند.
از Fiandre به ارائهشده الین
فناوریSupershineبهرهمیبردکه
فرایندتمامکاریسطوحسرامیکی

اینبخش رامتحولساختهاست.
کهشبیهبهدستگاهلپینگاستاما
سنگینترومجهزبهفناوریخشک
بودهکهایندستگاهرابهنخستین
کرده تبدیل خشک پولیش سوپر
است.فرایندنهاییدرنتیجهتعامل
فیزیکیومکانیکیبینابزار،سطحو
یکمحصولشیمیاییانجامشدهو
برایبهبودگرافیکدیجیتالسطوح،
باال سطحی محافظت و براقیت

طراحیشدهاست.

فروش پانصدمین دستگاه پولیش  
Iris Ceramica به گروه BMR
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یکیازپیشگامانصنعتسرامیک
،Torrecidاسپانیاوبنیانگذارگروه

درسن97سالگیدرگذشت.
،Federico Michavila Pallarés

صنعت بهنام چهرههای از یکی
سرامیکاسپانیا،کهدرسال1963
را Torrecid ملیتی چند گروه

تأسیسکردوسالهارهبریانجمن
تولیدکنندگانرنگولعاباسپانیایی
دهم عهدهداشت، بر را Anffecc

فوریهدرسن97سالگیدرگذشت.
سابقهطوالنیمدتویکهعالوهبر
نیروی خلبان تجارت، در موفقیت
درسن61 بود، نیز اسپانیا هوایی
سالگیوباارتقابهدرجهسپهبدی

ارتشخاتمهیافت.
آغازاشتیاقویبهصنعتسرامیک
Federicoبهسال1963وزمانیکه

کوچک کارخانه یک Torrecid در
فریتولعابراثبتکرد،برمیگردد.
که Federico Michavila Heras

هماکنونریاستومدیریتعاملیاین
 Federicoگروهرابرعهدهدارد،پسر
در که است Michavila Pallarés

سال1978بهآنپیوستهاست.
در خانوادگی کار و کسب این
نوآوری، بر تمرکز با سالها طول
پیدا توسعه رهبری و جهانیسازی
کردوبهیکگروهجهانیموفقبا

گردشمالیحدودا400میلیونیورو،
کارخانجاتوشعبههاییدر29کشور
دنیاوبیشاز2100کارمندومشتری

در130کشورجهانتبدیلشد.

صنعـت سـرامیک در سـوگ   
 Federico دادن  دسـت  از 
اسـت  Michavila Pallarés

باتکمیلفازاولتوسعهاینشرکت
ظرفیت ،2019 سال در روسی
کارخانهتولیدیZlatoustدوبرابر
شدهواینمجموعهاکنونظرفیت
کاشی مترمربع میلیون 5 تولید

پرسالنیلعابداردرسالرادارد.
 Grani دسامبر شانزدهم در
تولید خط ظرفیت Taganaya

Zlatoustتأسیساتاصلیخوددر
منطقهČelijabinslدربخشاروپایی

روسیهرادوبرابرکرد.اینپروژهجدید،
تکمیلکنندهفازجاهطلبانهاولاین
کارخانهکاشیپرسالنیتکنیکالو
لعابدارفوقمدرناستکهدرسال
Sacmiباخریداریفناوری 2019

تکمیلشد.
این به Sacmi که سیستمهایی
مشتریروسیعرضهکردهتمامی
مواد آسیابکاری از تولید، مراحل
اولیهتامرتبسازیمحصوالتنهایی
رادربرمیگیرد.ماشینآالتاصلی
MMC092 مدوالر آسیاب شامل
که هستند PH6500 پرسهای و
برایتولیدپرطرفدارتریناندازههای

بازار)60×60و90×90سانتیمتر(،
ایدهآلهستند.عالوهبراین،بایدبه
Sami FMS295کوره161/7متری

نیزاشارهکرد.
Zlatoust کارخانه تولید ظرفیت
پسازبهرهبرداریازسفارشدوم
به5میلیونمترمربعکاشیدرسال
افزایشپیدامیکندوانعطافپذیری
بیشتریدرتولیدممکنمیشود.دو
ادامه در تولید برابرشدنظرفیت
پشت بلندپروازانه برنامه اول، فاز
اینسرمایهگذاریراروشنمیکند:
نقشی قراراست که پروژه این
محوریدرآیندهاقتصادیواشتغال

منطقهبازیکندباحضورمسئوالن
نهادهایمحلیافتتاحشد.

استراتژیک بازار در سفارش این
Sacmiروسیهاهمیتزیادیبرای
بودن ثابت منطقهایکه دارد. هم
رشدآنطیسالیاناخیرباعثشده
تااینگروهایتالیاییطیفوسیعی
ازفناوریهایصنعتیخودرابهآن

ارائهکند.

Grani Taganaya روسـیه  

ظرفیـت   Sacmi کمـک  بـا 
می کنـد برابـر  دو  را  خـود 

شرکتDoramic int S.Lجهتتولید
جوهرچاپدرایرانباپیگمنتو
حاللومواداولیهازاسپانیا،اقدام

نمودهاست،جوهرچاپاینشرکت
تحتبرندDorainkدرایرانتولید
شدهوازاوایلسالنومیالدینسبت

بهعرضهآناقدامخواهدشد.
انتظارمیرودباتوجهبهکیفیتبرتر،
تکمیلفرآیندتولیدوبستهبندیدر

داخلکشورورقابتیبودنقیمت،
بهسرعتجایگاه Dorainkجوهر

خودرادربازارتثبیتنماید.
بودنو ازسویدیگردردسترس
سفارشات، فوری تحویل امکان
در اینک« »ُدرا جوهر ویژه مزیت

در تأمینکنندگان سایر با مقایسه
بازارخواهدبود.

  Doraink تولید جوهر چـاپ
در ایـران
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افزایش بـرای چین سـرمایهگذاری
انرژیدر بهرهوری ظرفیتوبهبود
خواهد ادامه کاشی صنایع بخش
نمایشـگاه راستا درهمیـن داشت.
Uniceramicsدرتاریخبیستمجوالی

درFoshanبرگزارخواهدشد.
براساسآخرینآمارموجود،درسال
2021مجموعا76خطتولیدکاشی
وسرامیککهیابهتازگیتاسیس
شدهاندیاجدیداازنظرفناوریبه
روزشدهاندبهبهرهبرداریرسیدند.
دراینمیانحداقل48خطبهتولید
دارند اختصاص بزرگ اسلبهای
نوعی به عدد این کل(. از %63(
انعکاسآخرینترنددربازارچینهم
استونشانمیدهدکهاندازههای
1500×750و1800×900میلیمتر
چین بازار ابعاد پرطرفدارترین به
تبدیلشدهاند.سایرخطوطبهتولید
سایزهایمعمولترانواعمحصوالت

ازقبیلکاشیهایمرمریلعابدار،
روستیکوصیقلیاختصاصدارند.

شش 2022 فوریه تا ژانویه در
تولید برای دیگر تولید خط
بزرگ تا متوسط عمدتا اندازههای
مناطق در زیاد، ضخامتهای و

مختلفچینراهاندازیشدند.
برخیتولیدکنندگانپیشروچینی
برای زیادی بسیار سرمایهگذاری
افزایشظرفیتتولیدکردهاند.برای
حال در Monalisa Tiles مثال
تکمیلچهارخطتولیدجدیداست.
پایان تا خط چهار این تکمیل با
امسالتعدادکلخطوطتولیداین
گروهدرچهارکارخانهتحتمالکیت

خـودبهچهلویکخطخواهـد
صنعتی پروژههای تکمیل رسید.
Dongpengو،Marco Poloجدید
وRyowa Ceramicsنیزبیشاز
20میلیونمترمربعافزایشظرفیت

تولیدرابههمراهخواهدداشت.
تحوالت جدید فاز از چین هدف
ایجاد تولید، امکانات ارتقای و
آخرین به مؤثرتر پاسخدهی امکان
چالشهاییاستکهصنعتسرامیک
باآنروبرواست:ازافزایشهزینههای
مواداولیهوانرژیگرفتهتاالزامبه
با سازگاری و انرژی کمتر مصرف

محیطزیست.
برهمیناساسشرکتهایزیادی

اقدامبهتغییرخطوطتولیدقدیمی
وایجادخطوطجدیدکردهاند.این
موضوعبهرشدقابلتوجهتقاضابرای
فناوریهایپیشرفتهایکهدرعین
اثرات باال، انرژی بهرهوری داشتن
زیستمحیطیکمیدارند،منتهی
فناوریها این جمله از شدهاست.
میتوانبهاتوماسیونوماشینآالت
هوشمندIndustry 4.0اشارهکرد.

حضوردرنمایشگاهUniceramicsکه
Fushanدرتاریخ20تا24ژانویهدر
برگزارمیشودیکفرصتعالیبرای
ایجادتصویریکاملازصنایعکاشی
وسرامیکچینوبهدستآوردن

فرصتهایجدیددربازارخواهدبود.

سرمایه گذاری چین در فناوری های
مربوط به کارخانـه های بـزرگ و 

هوشمند

GMM Group رشـد قـوی 

در سال 2021 را گزارش می دهد

بنابهگزارشها،گروهGMMدرسال
2021درآمدیبیشاز17میلیون
نسبت مقدار این که داشته یورو
افزایش %20 تقریبا قبل سال به
نتیجه افزایش این است. یافته
صنعتی واحدهای همه مشارکت
گروهFiorano Modeneseاست.
 GMM از: عبارتند واحـدها این
کـه industrial Component

برجسته محصـوالت توزیعکننده
 BBM Industrial است، برند این
ارائهدهنـده کـه Maintenance

و پایش تخصصی بسیار خدمات
 Malauti،نگهداریپیشگیرانهاست

aiandustrial Revampingکهدر

زمینهبازسازیواحیاالکترومکانیک
شرکت و است فعالیت به مشغول
)Clarksville،و GMM USAو  تابعه
تثبیت نقـش کـه )Tennessee

ایاالت سرامیک حوزه در شدهای
متحدهدارد.

اینمجموعهدرادامهروندساماندهی
بیشتر هرچـه اتخـاذ و مجـدد
سیاستهایمبتنیبرمشتریمداری،
حوزهفعالیتخودرابهخارجازحوزه
صنعتسرامیکهمگسترشداده
با را جدیدی مهم مشارکتهای و
شرکتهایپیشرودرصنایعغذایی

وآشامیدنیوانرژیآغازکردهاست.
نتایجسال2021،تعهداستواراین
گروهبهرسالتوارزشهاییمانند

دیجیتالی، نوآوریهای و تحقیقات
دیجیتالسازی،خدمات24ساعته،
پشتیبانیازمشتری،شخصیسازی
سیستمهایصنعتیوتمرکزفزاینده
براقتصادسبزوبهرهوریازانرژیرا

نشانمیدهد.
گروهGMMدرپنجاهسالگذشته
شریک یک بهعنوان خود نقش بر
صنعتیجهانیبرایبخشهایمهم

هدفی داشتهاست. تأکید صنعتی
کهپیشبینیهایمربوطبهگردش
مالیهممؤیدآنهستند.درطرح
تجاریاینگروهبرایپنجسالآینده،
سرمایهگذاری که شده پیشبینی
رشـد صنعتی خدمات بخـش در
چشمگیریداشتهباشدتااینمجموعه
بتواندپیشنهاداتیبسیارمتمایزوبا
ارزشافزودهبهمشتریانخودارائهکند.
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با کاشیهای تولید جدید کارخانه
،Foshanو،Sanschuiاندازهبزرگدر
یکپارچه و جدید سیستم یک از

بازیابیحرارتبهرهمیبرد.
بزرگترین ،New Pearl گروه
از چین، در کاشی تولیدکننده
 ReggioدرPoppi Clementino

Emiliaکهدارایتجاربگستردهای

مصرف در صرفهجویی زمینه در
انرژیاست،برایطراحیوساخت
بازیابی یکسیستمکامالخودکار

حرارتیبرایکاهشمیزانمصرف
انرژیدستگاههادرکارخانهجدید
که )Foshan(و Sanshui در خود
اسلبهای و کاشیها تولید به
سرامیکیبزرگاختصاصدادهشده

است،کمکمیگیرد.
ایندستگاهکهدراندازهایمطابق
است ساختهشده مشتری نیاز با
بسیارانعطافپذیربودهوازگرمای
بازیابیشدهازیککورهدوکاناله
بهرهمیبرد.وجوددومبدلحرارتی
نوآورانهکهخودتمیزشوندهودارای
نتیجه )در هستند باال بهرهوری
ارتقایمدلهایقبلی(باعثمیشود
تامقدارقابلتوجهیهوایگرمتمیز

بهخشککنهاوپیشخشککنها
عرضهشدهوازاینطریقمقدارگاز
متانمصرفیوانتشارگازدیاکسید

کربنکاهشپیداکند.
Poppiبابهکارگیریپیشرفتهترین

نرمافزارمدلسازیعددی،الگوهای
جریانوجریانهایداخلدستگاه
راموردبررسیقراردادتابابهبود
طراحیداخلیخودبهراندمانحرارتی
بیسابقهایدرصنعتسرامیکدست

پیداکند.
جدیدی سیستم مزایای دیگر از
شده عرضه New Pearl به که
است. ازدور نظارت است،سیستم
امکان توانایی، این از بهرهگیری با

کنترلعملکردبهصورتهمزمان
همچنین و واقعی زمان در و
مدیریتازراهدوروتنظیممجدد
پارامترهایخاصاجزاییکپارچه
جهتدستیابیبهحداکثرکارایی
فشار، سوئیچهای )شیرآالت، در

ترموکوپلهاوغیره(وجوددارد.
نوامبر در New Pearl کارخانه
با همهگیری وجود با و گذشته
تکنسینهای ارزشمند کمکهای
این شد. راهاندازی و نصب محلی
Poppiراهاندازینقطهعطفیبرای
مورد نیز این از پیش که است
سرامیکی بزرگ گروههای پذیرش

درجهانقرارگرفتهبود.

    Poppi تجهیـزات  نصـب 
Clementio در کارخانه جدید 

New Pearl چین

کشوری مهم پاویون نخستین
برگزار برزیل در ،Acimac امسال
تولیدکنندگان انجمن خواهدشد.
سرامیکی تجهیزات و ماشینآالت
ایتالیااز8تا11مارسبرایشرکت
Expo Revestir نمایشگاه در
رویداد این پائولوشدند. سائو عازم
بزرگتریننمایشگاهتجاریمرتبط
راهحلهای و سطح پوششهای با
تکمیلیدرآمریکایالتیناستکه
مطابقمعمولدرمرکزنمایشگاهی
این میشود. برپا Transamerica

قادر را Acimac جمعی مشارکت
ازصنعت ارائهتصویرواضحتری به
بـه ایتـالیا سـرامیک ماشینآالت

بازدیدکنندگانوکمکبهپیداکردن
فناوریهایموردنیازبرایخطوط

تولیدایشانمیکند.
اززمانتأسیسدر20سالپیش،
حدودا از متشکل که انجمن این
70شرکتاستکهعمدتادرقلب
مهمترینمراکزسرامیکجهاندر
Reggio Modena،و اسـتانهـای
در همواره واقعشدهاند، Emilia

این اینرویدادشرکتکردهاست.
مجموعهدرسال2022از9شرکت
ایتالیاییپیشروتشکیلشدهاست:
arbieri & Tarozzi do،و Brasil

Pemo و ،LB و ،Bocedi و ،BMR

Systemو،Smacو،Sacmiو،Pumps

.TecnoferrariوCeramics

رویداد این طول در ایتالیا پاویون
میزبانسالنیبرایکمکوپشتیبانی

محل این است. نیز غرفهداران از
استراحتتوسطآژانستجارتایتالیا،

ITA،سازماندهیشدهاست.

کشـوربـرزیلبهعنواندومیـنبازار
مصرفجهانبامصرف829میلیون
مترمربعدرسال2020،بافروشدر
بیشاز110کشورجهانیکیازده
صادرکنندهبرتروسومینتولیدکننده
بزرگجهانبا840میلیونمترمربع
تولیـددرسـال2020بودهونقش
مهموبهسزاییدرصنعتکاشیو
به اینکشور دارد. سرامیکجهان
بهرهبازارداخلیقویخودواردکننده
برخیازمحصوالتایتالیایینیزاست
سال در ایتالیایی تولیدکنندگان و
ارزش139 به ماشینآالتی 2020
میلیونیورورادرآمریکایجنوبیبه
فروشرساندند.اینمبلغمعادل12/8

درصدازکلصادراتاینشرکتها
بودهاست.کشوربرزیلباخریداری
حدودا60%تا70%ازماشینآالت
توجهی اختالفشایان با ایتالیایی،
آمریکای بهسایرکشورهای نسبت

التینقرارگرفتهاست.
AcimacرئیسPaolo Mongardi

میگوید:»برایادامهآنچهامروزبه
شکلیکسنتدیرینهدرآمدهاست،
ماننـد رویـدادی اهمیت آمادهایم.
Expo Revestirدرچنینسالهای

دشواریکههنوزهمهگیریبهپایان
نرسیدهومشکالتجدیدیبهدلیل
افزایشهزینهانرژیوموادخامایجاد
شده،بیشازپیشنمایانمیشود.ما
امسالهمماننددوسالپیش،برای
بهنمایشگذاشتنتفوقشرکتهاو

کشورمانبهبرزیلخواهیمرفت«.

بازگشت فناوری سرامیک ایتالیا 
Expo Revestir به
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تولیـدکننــدهمعــروفکاشــیو
 Cooperativa ایتالیایی سـرامیک
Ceramica d’Imolaباخریدیک

خطجدید+Continuaبرایالحاق
چندین که موجود، PCR2000 به
سالدرتأسیساتFaenzaدرحال
کاربودهاست،شراکتدیرینهخودبا

Sacmiراتحکیمبخشیدهاست.

هدفازارتقایکارخانهافزایشحجم

عین در Faenza سایت در تولید
حصولاطمینانازحداکثرپایداری
زیستمحیطیوبهینهسازیمصرف

انرژیاست.
شــده ارائــه Continua+ خـط
هوشـمندترین جدیـد، PCR2120

نسخهدراینمجموعهاستوبهشرکت
اجازهمیدهدتاکاشیهاواسلبهارا
ضخامتهای و چاپها اندازهها، در
مختلفباباالترینسطحبهرهوریو
تولیدی بچهای در و تطبیقپذیری
کوچکتریتولیدکند.سایزخروجی
ازجلوکامپکتور120سانتیمتری،
اسلبهـای240×120 تولیـد برای

سانتیمتریوسایزهایفرعیآنها
)120×120سانتیمترو...(باضایعات
صفروکمترینمیزانمصرفانرژیدر

بازارایدهآلاست.
FMAیکخشککن7ردیفهوکوره
جدید113متری،بخشیازمجموعه
ماشینهایحرارتیفوقالعادهکارآمد
Maestro Sacmi،درپاییندست

Sacmi.کامپکتورنصبشدهاست
Deep Digitalهمچنینفناوریچاپ
رادرقالبیکDHDجدیدعرضه

کردهاست.
کورهجدیدچهارمینکورهایاست
نصـب Faenza کارخانـه در کـه

میشودوباظرفیتکاملخروجی
خطجدیدرابه9000مترمربعدر

روزمیرساند.
 Cooperativa Ceramicaهمکاری
سایت در نیز Sacmi و d’Imola

تولیدکننده Borgo Tossignano

کاشیادامهدارد،جاییکهاخیراًیک
کورهوخشککنجدیدجدیدنصب

شدهاست.

   Cooperativa Ceramica
d’Imola  باهوش تریـن عضـو 
خانـواده +Continua یعنـی
PCR2120 جدید را انتخاب کرد

ماشین جدید کارخانه این قلب
بــرای Continua+ PCR 3000

و اندازهها در اسلب و تولیدکاشی
ضخامتهایمختلفتا3سانتیمتر

بارگهایعمقیداخلبدنهاست.
تولید یک ،Ceramika Paradyż

کنندهپیشرولهستانیباسهمتقریباً
یکچهارمازبازارداخلی،اخیراًخط
تولیدکاشیواسلبسرامیکجدیدی
پروژه یک از بخشی عنوان به را
نوآورانهدرفناوریباسرمایهگذاری
مشترکاتحادیهاروپاراهاندازیکرده

است.
Sacmiبهعنوانشریکفناوریبرای

اینسرمایهگذاری،دستگاهکامپکتور
 Continua+ PCRقدرتمند بسیار
3000کهقادربهتولیداسلبهاییبا

اندازههاوضخامتهایمختلفتا3
سانتیمترباتطبیقپذیریفوقالعاده
از یکی است. کرده عرضه را است
ماشین این های ویژگی مهمترین
تواناییآندرایجادرگههاییدرعمق

بدنـهکاشیاستکهبهسـازندگان
اجازهمیدهدتاپودرهایرنگیآماده
شدهدربخشهایقبلیکامپکتوررا
باروشچاپدیجیتالیخشکروی
کاماًلهماهنگ بهطور اسلبخام

اعمالنماید.
 Ceramikaرئیس،Piotr Tokarski

لطف »به داد: توضیح Paradyż

اینفناوری،مااکنونپیشرفتهترین
خطتولیدرادراروپاداریم.اینبه
امکانمیدهدکاشیهاییرادر ما
و 240×120 تا 60×60 اندازههای
در و سانتیمتر 360×180 حتی
ضـامتهای6میلیمترتا3سانتیمتر
تولیدکنیموهمچنیندربرخیاز
سایزهاچاپهایعمقیداخلبدنهرا

انجامدهیم«.
بهعبارتدیگر،اینخطقادراست
به را محصوالت از کاملی خانواده
صورتهماهنگازطریقرویکردچند
سایزیتولیدکند.پسازاضافهشدن
هفتمجموعهجدیدکهباهمکاری
طراحانبرجستهبینالمللیساخته
شـدهاست،تولیـدکنندهلهستانـی
اکنونبرنامههایبلندپروازانهایبرای
گسترشبیشتـرسـبدمحصـوالت

خوددارد.
ارزشکلسرمایهگذاریبیشاز125
یورو( میلیون و)27/6 PLN میلیون
استکهبیشاز50میلیونPLNآن
توسطصندوقتوسعهمنطقهایاروپا
برنامهعملیاتی از بهعنوانبخشی
توسعههوشمند2020-2014تأمین
شدهاست.اتحادیهاروپا:اینپروژه
بخشیازمسابقه»مسیرسریع«برای
بزرگ کنسرسیومهای و شرکتها
استکهتوسطمرکزملیتحقیقو

توسعهسازماندهیشدهاست.
Sacmi؛Continua+عالوهبرخط
سایرماشینهایموردنیازکارخانه
رانیزتأمینکرد،ازجملهخشککن،

کوره،سیستمهایجابجاییوخطوط
لعابوسورت.یکیازاینهاچاپ
با که است DHD1408 دیجیتال
تمامسیستمهاینوآورانهالزمبرای
هماهنگیکاملبادکوراسیونداخلی
درهنگامتولیدمحصوالتبارگههای
داخلبدنهکاملمیشود.اینکارخانه
برایبخشهایتکمیلوپولیشاز
برده بهره Sacmi-BMR خطوط

است.

Sacmi مدرن تریـن خط اروپا

 Ceramika Paradyż را در
می کند نصـب 
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بهار هندی صنعتی گروه این
ماشین ترین هوشمند امسال
 Sacmi Continua+ تولید خط
یک کنار در را PCR2120 نام با
خشککنپنجطبقهوکورهایمجهز
Sacmi راهحلهای جدیدترین به
جهتصرفهجوییدرمصرفانرژیرا

راهاندازیخواهدکرد.
برترینتولیدکنندهکاشیدرهندو
جهان، بزرگ تولیدکننده هفتمین
به درشرف ،Kajaria Ceramics

سرمایهگذاری یک رساندن پایان
بهار است قرار است. دیگر بزرگ
امسالجدیدترینمحصولاضافهشده
 Sacmi Continua+ تولید بهخط
کهPCR2120نامدارد،درکارخانه
سایت ده از یکی که Tirupat

هند در صنعتی گروه این تولیدی
است،راهاندازیشود.بااینکاراین
برندسرشناسحوزهسرامیکبهبازار
اسلبهایسرامیکیوسطوحدرجه
یکواردمیشود.اینگروهصنعتی

کهدرتمامیپیشینه33سالهخود
خدمات ارائه و نوآوری بخش در
سرمایهگذاریکردهاست،هماکنون
دربازارهندپیشرواستویکیاز
اصلیترینصادرکنندگانبهاروپاو

ایاالتمتحدهمحسوبمیشود.
به توجه Kajaria تأسیس زمان از
فناوری،تحقیق،کیفیتوطراحی
گروه این اصلی ساختار از جزئی
صنعتیبودهاست.بنابهگفتههای
Ashok Kajariaکهدرحالحاضر

و Chetan پسرانش همراه به
مجموعه این اداره مسئول Rishi

آخرین از همواره Kajaria« است
بهبود برای موجود فناوریهای
و محصوالت جذابیت و کیفیت
استفاده کارخانجاتخود کارآمدی

کردهاست«.
تولید برای اختصاصا PCR2120

پرطرفدارتریناندازههایموردتوجه
و سانتیمتر 120×60 که بازار در
در هستند، سانتیمتر 240×120
کنارسایزهایمربوطهفرعیطراحی
شدهاست.طراحیبسیارجمعوجورو
چندکارهایندستگاهعمدتادرنتیجه
یکپارچهسازیسیستمبرشحین

کارTPVکهتوسطBMRارائهشده
حاصلشدهاست.نتیجهاینتغییرات
ایجادیکجایگزینمناسبحتیدر
مقایسهباپرسهایسنتیباباالترین
کاراییاست.بهدلیلمجهزبودنبه
،DMSوAPBOفیدرهایباالدستی
درصورتبهکارگیریباتمامتوان،
میلیون تولید3.5 به قادر دستگاه
مترمربعباضخامتهاوابعادمختلف
درسالاست.درمقایسهباتواننصبی
دستگاه این ویژه مصرف ،80kw

تنها0/06kwhبرایهرمترمربعو
مقدارضایعاتبرایهرضخامتیاز

محصول،کمتراز3%است.
KajariaهمچنینSacmiرامامور

برای حرارتی دستگاههای تأمین

کارخانهجدیدTirupatiخودکرده
طبقه پنج خشککن یک است:
و میلیمتر 2850 مفید عرض با
پیشکوره یک متر، 47/6 طول
25/3متریویککوره210متری
از نسل جدیدترین و HTE295

بازیابی بهسیستم ماشینهاییکه
قسمت به آن ارسال و گرم هوای
خشککن و مشعل پیشگرمایش
مجهزاست.اینسرمایهگذارینشان
هند سرامیک صنعت که میدهد
چگونهازراهحلهایپیشرفتهبرای
افزایشبهرهوریانرژیوبرایپاسخ
بهمشکالتناشیازافزایشقیمت
تعادل تا میکند استفاده انرژی

مصرفانرژیراحفظکند.

بــه حــوزه  Kajaria ورود 
 اسـلب های بزرگ با به کارگیری
Sacmi Continua+ فناوری

اینشرکتبنگالدشیکههماکنون
Sacmiنیزیکیازمشتریانقدیمی
دربخشکاشیمحسوبمیشود،
قصدداردتابااینسرمایهگذاری
و تولیدی پروازانه بلند اهداف به
کیفیتیخوددربخشسرویسهای

بهداشتیدستپیداکند.
Akijبنگالدشباخریداولیندسته

که جدید ریختهگری تجهیزات از
شاملدودستگاهریختهگریچند

سرمایهگذاری است، BMP قالبه
Sacmi فناوری بخش در را خود
از Akij هدف دادهاست. افزایش
اهدافجدید به دستیابی کار این
کیفیتی استانداردهای بخش در
همچنین و بهداشتی تجهیزات
میلیون 1/2 به بهرهوری افزایش
قطعهدرسالاست.ایندستگاهها
و تغذیه مخزن به بودن مجهز با
گرمایشلغزشی)RBS(وقالبهای
رزینی،بسیارکارآمدتروبادوامتراز
قالبهایگچیسنتیهستندوبه
بهبودکیفیتمحصولنهاییکمک

میکنند.

قالب مدل دو شامل محصول این
برایمخازنآبسرویسبهداشتیو
درهایشانوهمچنیندومدلقالب
پایهاست.درمجموعدراولینخط
حفرهای دو قالب 13 ریختهگری
برایتولیدپایهبههمراه14قالب
)دویاسهحفرهای(برایتولیددرب
ارائه BMP دوم خط در مخزن و
شدهاند.اینچرخهباکاستناززمان
عملیاتدستی)کهدراینپیکربندی
محدود قطعه برداری قالب به
طول ساعت یک تقریبا میشود(
بنگالدشی تولیدکننده میکشد.
سرامیککهدرحالحاضرمشتری

قدیمیبخشکاشیSacmiاستبا
اینسرمایهگذاریگاممهمیبرای
افزایشقابلیترقابتپذیریخوددر
بازارهایاروپاوخاورمیانهبرخواهد
داشت.اینشرکتقصدداردتابرای
بهبودبیشترکیفیتمحصوالتخود
وباالبردنسطحکاراییواتوماسیون
دوسیستمدیگرSacmi BMPرانیز

بهکاربگیرد.

سرمایه گذاری Akij بنگالدش  
در ریخته گـری تحـت فشـار 

Sacmi
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بنابربررسیهایمربوطبهپیشبینی
تجزیهو با که MECS پنجساله
تحلیلروند2021-2025درحوزه
بازارجهانیکاشیوسرامیکمنتشر
شدهاست،مقدارتولیدبامتوسطنرخ
5درصدبهطورسالیانهرشدخواهد

یافت.
پیشبینیمیشودکهدرطولاین
دورهپنجسالهاز2021الی2025
مقدارتولیدبانرخمتوسط5درصد
تا بیشتر مترمربع میلیارد 4.5(
سال2025(ومقدارمصرفبانرخ
متوسطساالنه5/1درصدرشدپیدا
کندکهاینموضوعبهافزایشجزئی

مقدارموجودیمنجرخواهدشد.
و تولید از نیمی داشتن با چین
سرامیک، و کاشی جهانی مصرف
باقی حوزه این بالمنازع رهبر
در هند چین، پساز خواهدماند،
جایگاهدوموبافاصلهقابلتوجهیاز
آنقرارداردوپیشبینیمیشودکه
تولیدیبیشاز2میلیاردمترمربع
درسال2025داشتهباشد)تقریبا
نیمیازاینمقدارصادرخواهدشد
به هند صادرات مقدار این با و
لحاظ از صادرکننـده بزرگتـرین
از تبدیلخواهدشد(.پس حجمی
هندکشورهایایرانوروسیهقرار
دارندکهدرمسیرپیشیگرفتناز

اندونزیوبرزیلقراردارند.
روندهای از بخشی یادشده موارد
اخیـر گزارش در پیشبینیشـده
هستند MECS مطالعاتی مرکز
کهتحتعنوان»تحلیلپیشبینی
بازارکاشیوسرامیک،روند2021-

2025«منتشرشدهاست.
تحلیل تجزیهو با گزارش این
مورد مهم فاکتورهای همه کیفی

در روندها پیشبینی در استفاده
ماننـدجمعیت آینـده چندسـال
ژئـوپلیتیکی، ثـروت،تنشهـای و
نوساناتقیمتانرژی،تأثیراتگذار
بخش فرودهای فرازو اکولوژیکی،
ساختوسازوتأثیراتلجستیکآغاز
میشودودرادامهتجزیهوتحلیل
مفصلیرابراساسارقاممطلقونرخ
رشدپنجسالهتولیدومصرفکاشی
وسرامیکوهمچنینشاخصهای
و وسیع مناطق از اقتصادی کالن
کشورهایمجزا)91موردازآنها
بهتفصیلموردتجزیهوتحلیلقرار
کمک که میدهد ارائه گرفتهاند(
بازار روندهای درک به فراوانی

میکند.
ارائه گزارش این انتشار از هدف
ابزاریمفیدبهکارآفرینانومدیران
صنعتیدربازهزمانیکنونیاست.
دورهدوسالهایکهدرآنهمهگیری
اطمینــان عـدم بـاعث بیمـاری
و مدلها همه و شده بیسابقهای
پیشبینیهایاقتصادیرازیرورو

کردهاست.
به متکی MECS تحقیقاتی مرکز
تجربیات30سالهدرحوزهکاشیو
سرامیکوخصوصااطالعاتزیادی
آمده بهدست گذشته دهه در که
است.ایناطالعاتشاملتحلیلها
بـه مربـوط عمیق گزارشهای و
بازارهایبینالمللیوهمچنینارقام
وآماردقیقوبهروزمربوطبهتولید،
مصرف،تجارتوعملکرداقتصادیو
مالیتولیدکنندگاندرسراسرجهان

است.
MECSباتخصصتلفیقی،تماس

پیشرو مناطق با مستقیم مستمر
ایتالیا سرامیک و کاشی تولید در
تحقیقاتـی منـاطق بـا وهمکاری
Cresmeبینشمنحصربهفردیرا

درموردروندهایبازارجهانیارائه
میدهد.

باوجوداینکهروندهایکوتاهمدت
هنگامبروزنوساناتغیرمنتظرهدر
قیمتکاالوانرژی،مانندآنچهدر
شرایطفعلیرخدادهاست،ماهیتی
غیرقابلپیشبینیدارند،وهمچنین
تاثیرسیاستهای ارزیابی دشواری
جدیددولتدرمبارزهباهمهگیری،
الگوریتمهای و روشها از استفاده
و مبنا شدن قوی باعث تحلیلی
MECS پیشبینیهای پایـههای
شدهوپیشبینیهایمیانمدتو
بلندمدتگزارشجدیدMECSرا

پایداروباثباتساختهاست.
ارقامیکهدرتحلیلجدیدپیشبینی
 TREND سرامیک، و کاشی بازار
2025-2021،ارائهشدهاندحاکیاز

اینهستندکهعلیرغمبحرانمالی
جهانیدرسالهای2008و2009،
کمک به COVID-19 همهگیری
آمده پیشرفته اقتصادهای بازیابی
درحال اقتصادهای به درحالیکه
نوظهورخسارت بازارهای و توسعه
واردکردهاست.پیشبینیمیشودکه
افزایشرشدیکهپیشازهمهگیری
و آسیایی کشورهایی از برخی در

آفریقاییشاهدآن
بودیمدرسالهای
کاهــش آینـــده
پیداکند.دلیلاین
واکنـش موضـوع
چالـشهــای بـه
و تولید پیشروی
اختالالتاجتماعی
ناشیازهمهگیری

است.
چینباتولیـد10
میلیـاردمتـرمربع
سرامیک و کاشی
خود برتر جایگاه
حفظ همچنان را
و خواهــدکــرد
در آسـیا برتـری

افزایش مصرف، نه و تولید زمینه
کالن پویاترین آفریقا خواهدیافت.
منطقهباقیخواهدماند)ازسطوح
پایینشروعکردهوباشکافقابل
توجهیبرایجبرانادامهمییابد(.
بااینوجودشگفتانگیزترینروند،
سرعتزیادکشورهایاروپاییغیر
اتحادیهاروپادرکسبجایگاهبین

رقبایخوداست.
نامتجاریجدیداینمرکزتحقیقاتی
 MECSManufacturing Economic

توســـط کـــه اســت Studies

UcimaوConfindustria Acimac

برایانجامتحلیلهایسیستماتیکو
جامعازبازار،پیشبینیهایاقتصادی
وبررسیهایآماریدربخشکاالهای
باالدستی زنجیرههای و سرمایهای
وپاییندستیتأمینصنعتیایجاد

شدهاست.
شرکتهای بـه MECS خدمـات
ایتالیاییارائهمیشوند.اینمجموعه
وگزارشهـای اطالعات تحقیقاتی
و دانش بهبـود برای را سفارشی
به بینالمللی رقابتپذیری قابلیت

شرکتهاارائهمیکند.

صنعـت و بـازار جهانی کاشـی  
و سـرامیک: پیش بینی هـا تـا 

سـال 2025

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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پروژهتوسعهظرفیتاینتولیدکننده
رولرسرامیکیازکشورچکمطابقبا
برنامهریزی،درسهماههچهارمسال

2022تکمیلخواهدشد.
درسالHob Certec،2021که
یکتولیدکنندهاهلچکپیشگام
سرامیکی کورههای رولر تولید در
است،بهنتایجبسیارخوبیدستپیدا
کردوپیشبینیمیشودکهباوجود
سال در اخیر، فراوان چالشهای
2022همشاهدرشدبیشتریباشد.
محدودیت و روزافزون هزینههای
دسترسیبهمواداولیهخامدرکنار
قیمتبسیارزیادوناپایداربرق،گاز،
بستهبندی و تجهیزات لجستیک،
باعثشدتااینشرکتچارهایجز
محصوالت فروش قیمت افزایش
نهاییخودنداشتهباشد،بااینوجود
بهینهسازیفرایندتولیدوبرنامهریزی
دقیقباعثشدهتاهمچنانتمامی
سفارشاتتأییدشدهدرموعدمقرربه

مشتریتحویلدادهشوند.
بهکارگیریتجهیزاتجدیددرسه
ماههچهارمسالجدیدکهدرنتیجه
شرکت این ظرفیت توسعه پروژه
درصدی بیست افزایش به است،
شد. خواهد منتهی تولید ظرفیت
سرمایهگذاری این از هدفشرکت
رقابتپذیری قابلیت تقویت جدید
خودوکسبسهمجدید،خصوصادر

بازارهایاروپاییاست.
اینشرکتکهمشتاقانهدرانتظاراز
سرگیریعادینمایشگاههایتجاری
Cevisamaاستدرهردونمایشگاه
درValenciaدرماهژوئنونمایشگاه
ماه در Rimini در Tecna 2022

سپتامبرشرکتخواهدکرد.

نتایج فوق  العاده خوب رولر جدید 
Hyperroll IQ

Hyperroll IQکهآخرینمحصول

Hob Certecازمجموعهرولرهای
استازفناورینوینیبهرهمیبردکه
باعثایجادمستقیمالخطبودنباال
وکاهشعیوبوتغییرشکلبرای

پختانواعکاشیواسلبوسرامیکی،
باال ضخامت با محصوالتی حتی
در باشد. مناسب میشوند، تولید
اینرولرکهدرنتیجهتحقیقاتتیم
Pavel Kopackaتحقیقوتوسعه
تولیدشدهاست،برایاولینبارهمه
رولرهای در اهمیت با فنی عوامل
مقاومتدربرابر سرامیکی،خصوصا
شوکحرارتیومقاوتخمشیدر
کنارهمقرارگرفتهاند.اینپارامترها
درمحصوالتبزرگاهمیتزیادی
بسیار االستیسیته مدول دارند.
گیگا 120( Hyperroll IQ باالی
این خوب مقاومت باعث پاسکال(

رولردربرابربارهایزیادشدهاست.
بهشوک مقاومت بهدلیل بهعالوه
حرارتیعالی،اینرولرقابلیتنصبو

جداسازیدردماهایباالرادارد.
تخلخلکمکهازایجادعیوبناشی
ازحملهشیمیاییممانعتمیکند
با که صیقلی سطح همچنین و
جلوگیریازتجمعآلودگیبهتمیز
از میشود منجر طوالنیتر ماندن
مزایایدیگرHyperroll IQهستند.

  Hob Certec پیش بینی مثبت
از سـال 2022

باافزایششدیدفروش)15/9%(این
ازپیشبینیهایاعالمشده مقدار
درپایانسهماههسومسالپیشی
گرفت.عملکردمجموعهدرتمامی

بازارهایصادراتیخوببودهاست.
سوئیس در که Geberit گروه
مستقراست،درسال2021رشدی
رادرفروشتجربهکردکهاززمان
1999 سال در آن عمومی عرضه
بیسابقهبودهاست.فروشخالصبا
15/9%رشددرمقایسهباسالقبل
به3/46میلیاردفرانک)تقریبابرابر

این رسید. یورو( میلیارد 3/34 با
مقداربیشازمقدارپیشبینیشده
مدیریتارشددرپایانسهماههسوم
)افزایش فوقالعاده رشد این بود.
16/4درصدینسبتبهسالقبل
ازهمهگیری2019(مرهونعملکرد
خصوصا ساختمانی، بخش خوب
بخشتعمیروبهبودخانه،افزایش
سهمبازاروافزایشموجودیعمده

فروشانبودهاست.
خالص فروش گزارش، با مطابق
در را خوبی بسیار رشد Geberit

بخش در خصوصا اروپا، بازارهای
سهم بیشترین که مرکزی اروپای
کرد تجربه دارد، دراختیار را بازار
افزایشها چشمگیرترین .)%14/3(

اتریش ،)%25/4( ایتالیا به مربوط
)19/9%(،آلمان)11/9%(وکشورهای
در مجموعه این بود. Benelux

بازارهایداخلیهمشاهد7/5%و
%7/9 اروپا شمال کشورهای در
رشدبودهاست.مقدارفروشپساز
رشد شاهد قبل، سال قرنطینه
،)%25/1( اسپانیا در چشمگیری
فرانسه)14/9%(وبریتانیاوایرلند
از بخشی است. بوده )%13/0(
اروپای در درآمد زیاد بسیار رشد
افزایش درنتیجه )%25/4( شرقی

قیمتهایارزیبود.
اروپا از خارج در نتایج بهترین
مربوطبهبخششرقدور/اقیانوس
آفریقا خاورمیانه/ و )%28/8( آرام

مقدار که درحالی است )%25/4(
رشددرآمریکابرابر5/1%است.

هرسهبخشتجاریرشدبسیارخوبی
فروشخالصسیستمهای داشتند.
نصبوفالشینگ18%،سیستمهای
حمام)وسایلبهداشتیسرامیکیو
مبلمانسرویسبهداشتی(تا%10/4
%15/3 لولهکشی سیستمهای و

رشدداشتند.
نقدی جریان حاشیه Geberit

عملیاتی)حاشیهEBITDA(درسال
2021راحدودا31%تخمینمیزند.

 Geberit  ،2021 سـال  در 
بـه نتایـج فـروش بهتـر از حد 

انتظـار دسـت یافته اسـت

world newsworld news
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Laminam،رشدبینالمللیوراهبرد

جامعخودرابهوسیلهاکتساباولین
طرحصنعتیخوددراسپانیاکهبا
SUPERA®استفادهازفناوریاسلب
ادامه ،Siti B&T گروه به متعلق
میدهد.اینکارخانهنیزبهتاسیسات
فعلیشرکتدرایتالیاوروسیهملحق

میشود.
تولید در رهبرجهانی ،Laminam

از بخشی که پرسالنی اسلبهای
سهامآنمتعلقبهشرکتخصوصی
آلفاوبخشدیگرگروهBarbieriو
انجام را معاملهای است، Tarozzi

به Laminam آن، در که دادهاند
Best Surface در سهام %100
دستخواهدیافت.توافقدرتاریخ22
دسامبراعالمشدوپیشبینیمیشود
کهمعاملهدرسهماههاولسال2022

منعقدشود.
گروه توسط Best Surface

BarbieriوTarozziدرسال2018

محدوده در اما شد پایهگذاری
و Barbieri گروه یکپارچهسازی
شرکت این نگرفت. قرار Tarozzi

اسپانیا سرامیک مرکز در واقع
کاستیون-دال-پالنا،اسلبهایبزرگ
پرسالنیتحتعنوانتجاریایدیلیوم
)Idylium(تولیدمیکندوازطرفی
برند انحصاری دیگر،صاحبمجوز
تجاریپوششهایسطحخودروهای

المبورگینیاست.
SUPERA® فناوری از کارخانه
Sitiاستفادهمیکندکهتوسطگروه
سریعا و است یافته توسعه B&T

با را قدرتمندی رقابتی موقعیت
گردشساالنهحدود20میلیوندالر
ایجادکردهاست.اینکارخانهمعروف
بهتولیدمحصوالتباکیفیتباالو

سطحطراحیفوقالعادهاست.
بیش تلفیقی فروش ،Laminam

از170میلیوندالردرسال2021
خواهد ثبت را است شده برآورده
کردوروندپیشرفتخودرابرمبنای
کیفیتوماندگاریادامهخواهدداد،
ضمنآنکهسرعتتوسعهوفرایند
بینالمللیشدنخودرانیزهمزمان
،Best Surface داد. خواهد ارتقا
اولینواحدصنعتیدراسپانیااست
Laminamکهبهکارخانجاتتولیدی
 BorgoوFiorano Modeneseدر
Vorsinoو ایتالیا Val di Taroدر

است.خرید درروسیهمحلقشده
فوق،سرمایهگذاریهایبیشاز50
میلیوندالررادنبالمیکندکهاخیرا
درحالاتمامکارهستندتاظرفیت
تولیدواحدهایصنعتیخودراتادو
برابرافزایشدهند.همچنین،عملیاتی
فناورانه مشارکت ایجاد منظور به
گروه و Laminam بین منسجم
BarbieriوTarozziانجامشدهاست.

هیأت رئیس ،Alberto Selmi

میکند: بیان Laminam مدیره
»Laminam،فرایندجاهطلبانهرشد
فزایندهوگسترشبینالمللیراشروع
،Best Surfaceکردهاست.خریداز
بخشیکپارچهایازفرایندتوسعه
به را امکان این که میشود تلقی
گروهمیدهدتاردپایتولیدخودرا
ازطریقدسترسیمستقیمبهواحد
تولیدراهبردیسرامیکدرکاستیون
از افتخارمیکنیمکه توسعهدهد.

کارمندان و Best Surface گروه
اطمینان میکنیم. استقبال آن
باالییدر آنهامشارکت داریمکه
Laminamپیشرفتهایبعدیگروه
خواهندداشتودرراستایرشدفزاینده
بازارکار،کمکخواهندکردتاسهم

بازاربیشتریرابدستآوریم.«
Fabio Tarozzi،رئیسهیأتمدیره

Best Surface«:گروهبیانمیکندکه
میکنند استفاده اسلبی فناوری از
TarozziوBarbieriکهتوسطگروه
فناوریشامل این است. ارائهشده
پرسفوقالعاده36.000تنیوکوره
تیتانیومونیزبهترینرتبهبندیدر
گروهمربوطهبرحسبمصرفوانتشار
انرژیاست.فناوریفوق،جدیدترین
چاپ امکانات برحسب بازار خط
رگههادرعمقکاشیوقابلیتزیبایی
بینهایتاستکهازطریقراهحلهای
جامعطرحدیجیتالوپروژهها)چاپ
است. شده حاصل دیجیتال( تمام
باتوجهبهکاراییباالوردپایزیست
محیطیناچیزناشیازمصرفکمبرق
وگازطبیعیواستفادهازموادخام
سایرخطهای از فوق محلی،خط

موجوددربازارمتمایزاست.«
Edoardo Lanzavecchia،شریک

مدیریتیدرسهامخصوصیآلفابیان
Best شرکت از »خرید میکند:
 Surface،بخشیازراهبردارزشگذاری

توسعهیافتهبهوسیلهسهامخصوصی
آلفا،صندوقخصوصیپان-اروپایی
استکهبخشقابلتوجهیازسهام

Laminamرادرژوئن2019کسب

که هستیم خوشحال است. کرده
گروه در Best Surface ازشرکت

Laminamاستقبالمیکنیم.

به فوق، اساسی عامل به دستیابی
طورقابلتوجهیروندپیشرفتمارا
درزمانتقاضایباالیبازاروافزایش
مداومدرنفوذاسلبهایسرامیکی
دردنیایمعماریوطراحیداخلی
سرعتخواهدبخشید.عملیاتنیز
تجاری و صنعتی همافزاییهای
کرد ایجادخواهند را توجهی قابل
وپیشرفتروبهجلوییرادرطرح
گروه و آلفا توسط شده تعقیب
بدین داد. خواهند ارائه مدیریت
بهعنوان را Laminam که صورت
رهبرجهانیدرزمینهسطوحسرامیکی
توسعهیافتهتعیینمیکندومتمرکز
و پایدار محصوالت باال، کیفیت بر

فرایندهایصنعتیمیشوند.«
Laminamتوسطشرکتخدماتی

حقوقی مسائل زمینه در KPMG

حقوقی، مالی، مسائل بررسی و
و استخدام قانون و محاسباتی
مدیریتریسکشرکتوهمچنین
بررسی با رابطه در ERM شرکت
مسائلزیستمحیطیاجتماعیو

دولتیپیشنهادشد.
گروهBarbieriوTarozziبهوسیله
شرکتتأمینمالیسهامKدرزمینه
در SCOA توسط و مالی مسائل
زمینهمسائلحقوقیمشاورهدریافت

کردند.

Best شـرکت   ،Laminam

 B&T گـروه  از  را   Surface
خریداری کرد

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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Soaring costs threaten the recovery

افزایـش هزینـه ها مـانعی در راه بهبـود

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

نگرانیهایفزایندهایکهدرطولتابستاندردومنطقهبزرگتولیدکاشی
وسرامیکاروپا،SassuoloوCastellónابرازشدهبود،تاپایانسپتامبر
بهزنگخطرتبدیلشدوچنینروندیدرسهماههآخرسالبهشدتادامه
داشت.هزینههایانرژیازابتدایسالافزایشیافتهاستوازسپتامبربه
معنایواقعیکلمهشدتیافتهاستواثراتبهبوداقتصادیپسازهمهگیری
رابرایتولیدکنندگانکاشیایتالیاییواسپانیاییدرزمانیکهسطحتولید
بایدبهحداکثررساندهشودورشددورقمیسفارشاترابرآوردهکندراازبین
بردهاست.انتظارنمیرودقیمتهادرماههایآیندهبهمیزانقابلتوجهی
کاهشیابد،بنابراینباوجودرونقتقاضایداخلیوبینالمللی،اینخطر
بسیارواقعیوجودداردکهصنعتمجبورشودسفارشاترالغوکندوکورههارا
تعطیلکند.براساسبرآوردهایAscer،هزینههایانرژیدرایتالیاازابتدای

سالتاکنونچهاربرابرودراسپانیابینژانویهتاسپتامبربه
طورمتوسط148درصدافزایشیافتهاست.

وضعیت در ایتالیا
بسیاریازشرکتهادرایتالیاشاهدافزایشقیمتبرقاز
45تا50یورودرمگاواتساعتدرژانویهبه210یورودر
مگاواتساعتدرماهاکتبربودندوقیمتگازاز0/2یورودر

مترمکعببهبیشاز1یورورسیدهاست.
میلیون 250 ساالنه انرژی قبض مجموع با مقایسه در
یوروییاینبخشدردورهقبلازCovid،طبقمحاسبه

افزایشمتوسط400درصدی به توجه با و Confindustria Ceramica

قیمتها،صنعتکاشیایتالیادرسال2022بایکمیلیاردیوروقبضگاز
مواجهخواهدشد.تقریبایکپنجمگردشمالیاینبخشهزینههایمذکوربه

هیچعنوانبرایبخشتولیدقابلتوجیهنیست.
واضحاستکهحتیباالترینحاشیهسودهانیزقادربهجبراناینافزایش
هزینههانیستند.عالوهبراین،زمینهبسیارمحدودیبرایانتقالاینهزینهها
بهبازاروجوددارد،بهویژهازآنجاییکهشرکتهادرحالحاضرشاهدافزایش
بسیاریازاقالمهزینههایدیگرنسبتبهیکسالگذشتههستند،ازحملو
نقلدریایی)هزینهکانتینرهابهایاالتمتحدهآمریکاسهبرابرشدهاست(تا

بستهبندیوپالتها)کهدوبرابرشدهاند(.
ریاست ایتالیاکههمچنین انجمنسرامیک مدیر ،Giovanni Savorani

هیأتکارآفرینانمورداستقبالمعاونتوسعهاقتصادیوزیر
رابرعهدهداشت،درماهاکتبراظهارداشت:بااینهزینهها،
صنعتسرامیکایتالیاحداکثرتاسهماههاولسال2022
میتواندبهکارخودادامهدهد.درمجلسسنایایتالیابحثها
برلزوماقدامفوریبرایمحدودکردنقیمتهادرکنارسایر
اقداماتبرایکاهشوضعیتاضطراریفعلیمتمرکزبود
کهشاملاقداماتیبرایجلوگیریازحدسوگماندربازار
ETS)مشکلعمدهدیگریکهاینبخشباآنمواجهاست(،

شناختسطوحصحیحجبرانخسارت،وامکانگسترش
غیرقابل و استثنایی رویدادهای به اجتماعی کمکهای

The growing fears expressed over the summer by Europe’s two largest ceramic tile producing areas, Sassuolo and Castellón, 
had built up by the end of September into a full-throated cry of alarm which has continued to grow in intensity through-
out the last quarter of the year. Energy costs have been rising since the beginning of the year and have literally skyrocket-
ed since September, wiping out the effects of the post-pandemic economic recovery for the Italian and Spanish tile manu-
facturers at a time when production levels need to be pushed to the limit to meet the double-digit growth in orders. Prices 
are not expected to fall significantly over the coming months, so despite the boom in domestic and international demand 
there is a very real risk that the industry will be forced to cancel orders and shut down kilns. Energy costs in Italy have risen 
fourfold since the beginning of the year and in Spain by an average of 148% between January and September, according to 
Ascer estimates.

Giovanni SavoraniGiovanni Savorani
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اجتناب،مانندوضعیتفعلی،میباشد.درحالیکهمنتظرپاسخسیاستگذاران
هستیم،بسیاریازشرکتهاچارهایندارندجزاینکهکورههایخودراتعطیل
کنندتابازیانکارنکنند،وضعیتیکهبرهمهکسبوکارهادراینبخشبدون
توجهبهاینکهقراردادهایانرژیآنهاچقدرمطلوباست،تأثیرمیگذارد.تمدید
وضعیتکنونیدرسالآیندهدرکلصنعتدرحالرخدادناست،بهاینمعنی
کهتقریباًهمهشرکتهایسرامیکتاپایانانقضایقراردادهایشانباتمام
ظرفیتبهکارخودادامهمیدهندوسپسبرایدورهتعمیرونگهداریکارخانهها

تعطیلمیشوند.
درمورداینکهاینمدتچقدرادامهخواهدداشت،تردیدوجوددارد،اما

شرکتهاامیدوارندکهقادربهگذراندندورهافزایشقیمتهاورکودباشند.
همانطورکهذکرشد،اینبحرانانرژیبیسابقههمزمانباافزایشتقاضای
جهانیبرایکاشیهایسرامیکیرخمیدهد،کهاینافزایشبیشازهمه
بهدلیلرونقنوسازیمسکونیناشیازمعافیتهایمالیاتیدربسیاریاز

کشورهااست.
افزایشقیمتبنزینممکناستتحققاینتقاضاراغیرممکنکند.عالوهبر
خطرازدستدادنفرصتهایمهماقتصادیبهدلیلقبوضسنگینانرژی،
خطرازدستدادنرقابتدربرابرتولیدکنندگانغیراروپایی)ترکیه،هند،
برزیلوغیره(نیزبهدلیلافزایشقیمتETSوجوددارد.)مجوزهایانتشار
CO2تحمیلشدهتوسطاتحادیهاروپابرایحمایتازانتقالانرژی(،کهاز25

یورودرتندرابتدایسال2021به85یورودرتندردسامبرافزایشیافت.
دراینوضعیتسختوبیسابقه،انجمنسرامیکوسندیکایگازازدولت
ایتالیاخواستهاندتاازبرخیازذخایراستراتژیکگازطبیعیاینکشوراستفاده
کندکهبرایشرایطفوقالعادهکنارگذاشتهشدهاست.درخواستدیگرمربوط
بهامکانجایگزینیسهموارداتازطریقبهرهبرداریبیشترازذخایرگاز
داخلیاست،دردرجهاولآنهاییکهدردریایآدریاتیکواقعشدهاند،که
قیمتآنها10برابرکمترازگازوارداتیازروسیهوالجزایراست.ایناقدامات
درهرصورتبایدبامدیریتسطحاروپاییذخایرگازطبیعیهمراهباشدتااز

احتکارجلوگیریشود.
انجمنسرامیکایتالیامعتقداستکهفرآیندانتقالانرژیشاملکلزنجیره

تأمیندرمیانمدتوبلندمدتمطلوبخواهدبود.ازآنجاییکهاینفرآیندبر
استفادهازهیدروژنمتمرکزاست،مستلزمیکبازهزمانیطوالنیاستوتأثیر
آنبررقابتبینالمللیبسیارنامشخصاست.خیلیچیزهابهقیمتسوخت
سبزجدید)درهرصورتسهیاچهاربرابربیشترازگازطبیعی(واینکهچه
کسیدربینرقبایجهانیصنعتسرامیکایتالیاتصمیممیگیردآنرابه

جایگازطبیعیبپذیرد،بستگیدارد.

صنعت کاشی اسپانیا نیز در وضعیت اضطراری قرار دارد
اسپانیانیزباوضعیتاضطراریمشابهیمواجهاست.دربیانیهایکهدر2
دسامبرمنتشرشد،انجمنسرامیکاسپانیاASCERاعالمکردکهبراساس
قیمتهایفعلیگازوبرق،کلصورتحسابانرژیاینبخشممکناست
درسالجاریبیشاز148درصدبیشترازسال2020باشد.قیمتگازدر
بازارسازمانیافتهاسپانیاازمیانگینخودعبورکردهاست.27.08یورودرهر
مگاواتساعتدرژانویهبهمیانگین83.11یورودرمگاواتساعتدرنوامبر
)207+%(رسید،درحالیکهقیمتبرقاز60.17یورودرمگاواتساعت
به156.14یورودرمگاواتساعتبینژانویهتاسپتامبر)160+%((افزایش
یافت.برایکلاینبخش،اینارقامبهمعنایهزینههایاضافیبیشاز700
میلیونیورودرسالاستکهبدوندرنظرگرفتنافزایشبیشترقیمتدرچند

ماهآینده،درحالحاضرناپایداراست.
اینوضعیتتوسطتولیدکنندگانکاشیوسرامیکمستقردرCastellónبه
،Pamesaعنوان»فاجعهآمیز«توصیفشدهاست،کهبزرگترینآنها،گروه
درماهاکتبراعالمکردکهقبضماهانهگازآنشرکتاز7-8میلیونیورودر

ژانویهبه25-30میلیونیورودرماهنوامبرودسامبرافزایشیافت.
بهگفتهانجمنسرامیکاسپانیا،شرکتهایاینبخشچارهایندارندجز
اینکهبارافزایشهزینهرابهمشتریانمنتقلکنند،اگرچهاینامرمنجر
بهازدستدادنسهمیهبازارهایبینالمللیمیشودکهدرآنصنعتکاشی
اسپانیا75درصدازفروشخودرابهدستمیآورد.درحالیکهاینبازارهابه
دلیلحضورمهرههاییکهازهزینههایبهطورقطعیکمتربرخوردارندبسیار

رقابتیهستند.
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Paolo MongardiPaolo Mongardi

با نیز اسپانیا سرامیک و کاشی صنعت این، بر عالوه
مواجه اروپایی( تجاری )طرح ETS از ناشی چالشهای
است،بهطوریکهقیمتCO2بیوقفهاز25یورودرتندر

ژانویهبه85یورودرتندردسامبرافزایشیافت.
دررویاروییباوضعیتخارجازکنترلکنونیکهعمدتاً
است، سرمایهگذاری صندوقهای توسط خرید از ناشی
درخواستانجمنسرامیکاسپانیاازسیاستگذارانبسیار
واضحاست.برایبخشهاییمانندصنعتسرامیک-کهدر
حالحاضرهیچجایگزینمناسبیازنظرفنییااقتصادی
میانمدت تا کوتاهمدت در CO2 انتشار کاهش برای

وجودندارد-سیستمجبرانکربنبرایشناساییسرمایهگذاریهاییکه
درکربنزداییانجامشدهاندموردنیازاست.اینامربهاهدافجهانیامکان
میدهدبدونبهخطرانداختنرقابتپذیریصنایع،اهدافموردنظرمحقق

شوند.
برایمقابلهباتأثیرافزایشغیرقابلکنترلقیمتانرژی،انجمنسرامیک
اسپانیاازسازمانمحیطزیستمیخواهدتاحمایتقویتریازبخشهای
جمله، از فوری اما انتقالی اقدامات از مجموعهای باشد: برداشته انرژی
مداخالتدربخشتعرفههایانرژیتنظیمشده.)ازکاهشنرخمالیاتبر
ارزشافزودهدرتماماجزایقبضگازگرفتهتاکاهشهزینههایسیستمو
مالیاتویژههیدروکربنها(،وهمچنینیارانههایموقتوچارچوبقانونی

واقتصادیکهبهشرکتهادرجاتیازاطمینانرادرمورد
فوری اقدامات غیاب در میدهد. ارائه انرژی هزینههای
یا مهمترینخطرکاهش استکه معتقد انجمن دولت،
تعلیقتولیداستکهمیتواندعواقبجدیبرایاشتغالدر

اینبخشداشتهباشد.

خالف جهت صنعت کاشی؟
سازندگانماشینآالتنیزازاینبحرانبیبهرهنیستند.بر
کسیپوشیدهنیستکهگازتنهاموردینیستکههزینه
آندرماههایاخیردرسطحجهانیافزایشیافتهاست.در

حوزهصنعتکاشیوسرامیک،همچنینتولیدکنندگانلعابورنگوهم
تولیدکنندگانماشینآالتوتجهیزاتسرامیکبهدلیلافزایشقیمتها)و
اغلبمحدودیتدسترسی(موادخامواجزاءوهمچنینهزینههایباربریبا
،Acimac/MECSمشکالتشدیدیمواجههستند.بهگفتهمرکزتحقیقاتی
اولینکسیکهزنگخطررابهصدادرآورد،انجمنتولیدکنندگانماشینآالت
وتجهیزاتسرامیکیایتالیاACIMACبودکهعیانساختهزینههایتولید

30درصدافزایشیافتهاست.
Paolo Mongardi،رئیسهیأتمدیرهACIMAC،بااشارهبهمشکالت

ناشیازافزایشهزینههاواسترسجهانیبرزنجیرهتأمین،اذعانداشت:
»استرسشدیدیکهصنعتماتحتآنقراردارد،ناگزیرعواقبیخواهد

داشت.«
Mongardiبابیاناینکهراهاندازیمجددکارخانههایصنعتیباظرفیت

را زنجیرهای واکنشهای انبارها، کمبود با همراه کامل
برانگیختهاست،افزود:ماخواستاراقدامسیستمیفوری
-انقالبیبرایجلوگیریازبهخطرافتادناینوضعیتو

بهبودوتابآوریشرکتهاهستیم.
در استفاده مورد اولیه مواد قیمت افزایش آنها مهمترین
ساختماشینآالتبهویژهفوالداست.سایرمواردشامل
و تحویلقطعات تأخیرهایشدیددر و افزایشهزینهها
افزایشهزینههایلجستیک،ازپالتهاوجعبههاگرفتهتا
افزایشنرخحملونقلدریاییاستکههمچنانبرلجستیک

وقیمتها،ازجملهحملونقلزمینی،تأثیرمیگذارد.
Mongardiهشدارمیدهد:»اگروضعیتبهبودنیابد،بسیاریازشرکتها

دربخشمادرمعرضخطرسقوطقرارمیگیرند،کهبهبودپسازهمهگیری
راغیرممکنمیکندوعواقبیرابرایکلزنجیرهتأمیندرمنطقهتولیدمابه
همراهخواهدداشت.«ویبااشارهبهاینکهمتوسطافزایشهزینههایتولید
بهمیزان30درصداستاذعانداشتکهزیانحاصلشدهتوسطشرکتها
قابلجبراننیست.ماامیدواریمبهاینهشدارسریعاتوجهشودتامنحنی
هزینهمعکوسشودوامکانبهبوداقتصادیوبازگشتکاملبهتولیدبدون
موانعاضافیفراهمشود.اینامرماراقادرمیسازدتایکباربرایهمیشه

بحرانهمهگیریکویدراپشتسربگذاریم.

تولیدکنندگان لعاب و رنگ نگرانی خود را در مورد مواد 
خام و انرژی ابراز می کنند

لعاب تولیدکنندگان ایتالیایی انجمن ،Ceramicolor

نگرانیهای فلز، اکسید و معدنی رنگدانههای سرامیک،
مشابهیراتوسطشرکتهایاینبخشدرموردموادخام،

انرژیولجستیکابرازکردهاند.
،Ceramicolor انجمن رئیس ،Pierluigi Ghirelli

ضمندعوتازنهادهابراینظارتدقیقبراینمسائل،توجه
رابهمشکالتفزایندهشدیدتهیهموادخاموقیمتهای
بسیارباالجلبکرد،»عواملیشرکتهارامجبورمیکند
موادراازهمهمنابعموجود،کهبرخیازآنهاکیفیتنامناسبیدارند،تهیه
کنند«.اوگفت:اینمشکالتتوسطسایردستاندرکارانصنعتسرامیک،
یعنیتولیدکنندگانسرامیکوسازندگانماشینآالت،منعکسشدهاست.
اینیکتهدیدجدیبرایتداومفعالیتهایتولیدیدربخشکلیدیصنعت
ایتالیااستوبهبودیراکهانتظارمیرفتبرمشکالتناشیازهمهگیریغلبه

کند،بهخطربیاندازد.
هشدارمطرحشدهتوسطCeramicolorازتابستانتوسطانجمنتولیدکنندگان
سرامیک،لعابورنگدانهدراسپانیاANFFECCتکرارشدهاست.علیرغم
چشماندازمثبتبازارناشیازبهبودشدیدتقاضایجهانی،تولیدکنندگان
دلیل به سودآوری جدی کاهش با نیز اسپانیایی رنگدانه و لعاب فریت،
اجتنابناپذیر افزایش باعث قباًل که هستند روبرو سرسامآور هزینههای

قیمتهاشدهاست.

Pierluigi Ghirelli Pierluigi Ghirelli 
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Manuel BrevaManuel Breva

همراهباانرژی،قیمتتعدادیازموادخامکلیدیازژانویهافزایشیافتهاست:
ترکیباتلیتیومتا200%،اکسیدقلع100%،والستونیتواکسیدکبالت%75،
پرازئودیمیموزیرکونیوم،اکسیدهایتیتانیوموآهنوکربناتباریمبین40تا
50%.قیمتسیلیکاتزیرکونیومنیزدوبرابرشدهاستودرحالحاضرامکان

دستیابیبهآنوجودندارد.
تولیدکنندگانفریت،لعابورنگدانههایاسپانیایینیزتحتتأثیرافزایش
هزینهحملونقلدریاییهمبرایموادخاموهمبرایمحصوالتصادراتی
قرارگرفتهاند،واینبهغیرازافزایشهزینهپالتوبستهبندی)بین100تا

150%(میباشد.
از ناشی مشکالت بر همچنین ANFFECC کل دبیر ،Manuel Breva

تصمیماخیردرموردتخصیصسهمیهانتشارCO2برای
کاهش24درصدی که کرد، تأکید دوره2025-2021
وجود با را انجمن عضو شرکتهای برای هزینه کمک
قرارگرفتنآنهادرلیستنشتکربنتأییدکرد.اینبدان
خود تولید بایدسطح ازشرکتها بسیاری که معناست
گزاف هزینههای با را انتشار سهمیه یا کنند تنظیم را

خریداریکنند.
رنگدانههای و لعاب فریت، تولیدکنندگان که آنجایی از
اسپانیاییبخشبسیارصادراتمحوریهستند،بزرگترین
خطربرایآنهاازدستدادنرقابتدربازارهایبینالمللی

است.اینامربااینواقعیتتشدیدمیشودکهآنهابایددریکبازارجهانیشده
باتولیدکنندگانغیراروپاییکهازیکسریعواملازجملههزینههاینیروی

کارکمترومالیاتکمترسودمیبرند،رقابتکنند.

 غول های آسیایی نیز از افزایش قیمت بنزین آسیب دیده اند
افزایشقیمتبنزینیکمسئلهجهانیاستکهتقریباًهمهمناطقتولیدیدر
جهانراتحتتأثیرقراردادهاست.دوکشوربزرگتولیدکنندهسرامیک،چین
وهندنیزازاینقاعدهمستثنینیستند.درچین،قیمتهاپنجبرابرشدهوبه
5/98یواندرهرمترمکعب)0/84یورو(درماهنوامبررسیدهاستوبسیاری
ازاستانهاوشهرهابهمنظورحفاظتازمنابعغیرنظامی،عرضهبهصنعترا
جیرهبندیکردهاند.همینامردرموردقیمتبرقنیزصدقمیکند،کهدر
گوانگدونگ25درصدرشدکردهاستوانتظارمیرودبهویژهبرایصنعت

افزایشبیشتریپیداکند.
دربخشسرامیک،دستهایازشرکتها،بالفاصلهقیمتهایخودرا)در
برخیمواردچندینباردرعرضچندهفته(برایمحصوالتسطحباال،بهویژه
محبوبتریناندازههای75×150سانتیمترافزایشدادندودرعوضدرباره
محصوالتاستانداردکهنمیتوانندباقیمتباالترفروختهشوندکاهشتولیدرا

انتخابکردند.)مانندکاشیپرسالنلعابدار80×80سانتیمتر(.
صدهاتولیدکنندهسرامیکدربیشاز20منطقهچینمجبورشدهاندتولیدرا
بهطورکاملمتوقفکنندیااستفادهازکارخانهرابین20تا70درصدازظرفیت

خودکاهشدهندودربسیاریازمواردباعثتعطیلیبهعلتتعمیراتشوند.

بهگفتهCTW،مقاماتگوانگدونگطیفیازاقداماتموقترااعمالکرده
اند،ازجملهقانون»دوروزبازوسپسپنجروزتوقف«،درحالیکهبسیاریاز

خطوطدرمنطقهتولیدQingyuanبرایتوقفتولیدملزمشدهاند.
درمنطقهگوانگشی،تولیددرماهسپتامبرکمتراز50درصدمیانگینماهانهدر
نیمهاولسالبودوبسیاریازشرکتهایسرامیکدرشهرتنگتمامخطوط
تولیدخودرابرایچندهفتهتعطیلکردند.درYueyang،استانهوناننیز
همیناتفاقافتاد،درحالیکهدرششماهبیناکتبر2021تامارس2022،
28شرکتدرمنطقهJincheng)استانشانشی(بایدتولیدخودرابین25تا

181روزمتوقفکنند.
بحرانانرژیکهدرحالحاضرصنعتسرامیکچینباآنمواجهاستبا
موضوعجدیتروبلندمدتآلودگینیزترکیبشدهاست،
مشکلیکهمقاماتهموارهتالشکردهاندازطریقسیاست
تعطیلیموقتکارخانههابهآنرسیدگیکنند.اینموضوع
درماهنوامبرنیزصادقبود،زمانیکهسطوحبسیارباالی
سایر و سیچوان در سرامیک شرکت دهها هوا آلودگی
مناطقوهمچنین162شرکتدرشهرتانگشان)هبی(را

مجبوربهتعلیقیاکاهشتولیدکرد.
مقاماتاحتماالًایناقداماترادرزمستانتشدیدخواهند
کرد،بنابراینبسیاریازشرکتهاتعطیلیخودرادرسالنو

چینیانجامدادند.
درحالیکهچینبهسمتکاهشتولیدکربنحرکتمیکند،چندینگروه
بزرگتولیدکنندهسرامیکقباًلپروژههایارتقاءصنعتیوتبدیلانرژیپایدار
راآغازکردهاند.اکثرآنهاقباًلتغییراززغالسنگبهگازراتکمیلکردهاندو
211سیستمتولیدبرقفتوولتائیکازسال2016بهبهرهبرداریرسیدهاند.
راندمانانرژیبیشترنیزازطریقدیجیتالیکردنتعدادیازتأسیساتحاصل
شدهاست،درحالیکهپذیرشفناوریهایپایدارتربهکاهشمصرفو

انتشارگازهایگلخانهایکمکمیکند.
افزایشقیمتگازهمچنینتأثیرزیادیبرصنعتسرامیکدرموربیهند
داشتهاست،جاییکهقیمتگازطبیعیاز36روپیهدرهرمترمکعبدرماه
،Morbiاوتبه63روپیهدر1نوامبرافزایشیافت.بهگفتهانجمنسرامیک
افزایشناگهانیقیمتها-دربسیاریازمواردبدوناطالعقبلیازیکروزبه
روزدیگر-عدمتواناییبرنامهریزیتولیدبهطورمؤثر،ایجادمشکالتجدی
درتکمیلسفارشاترابرایاکثرتولیدکنندگانکاشیولوازمبهداشتی)که
حدودهزارنفرازآنهادرگجراتمستقرهستند(بهوجودآوردهاست.بازرگانانی
کهچهارتاپنجماهپیشبهتأمینکنندگانداخلییاخارجیکاالسفارشداده
بودند،متحملزیانهنگفتیشدهاند.دراینجانیزشرکتهاتالشخواهند
کردتاقیمتهایخودراافزایشدهند.برخیازآنهاقباًلتولیدخودرامتوقف
کردهاندوبرخیدیگرنیزبهاحتمالبسیارزیاددرآیندهنزدیکهمینروندرا

دنبالخواهندکرد.

× 
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World construction set to see strong growth 
through to 2025

بهبـود رشـد صنعت ساخت و ساز در جهـان 
تا سـال 2025 

MECS Research Centre - www.mecs.org

پسازسیاهترینسالبحرانCovid-19،بازارساختوسازجهانیدرسال
2021شاهدبهبودیقابلتوجهبودهاستورشدآنبهسطوحیبیسابقه
)6/4+%،حتیباالترازارقامقبلازهمهگیری(رسیدهاست.انتظارمیرود
روندرشددرسال2022بهشدتادامهیابد)3/5+%(وسپسبهسطوحمطابق

بادههگذشتهکاهشیابدوانتظارمیرودحدود3+%درنوسانباشد.
ACIMACدرجلسهاعضایCresme Ricercheاینپیشبینیهاکهتوسط
در10سپتامبرارائهشد،نشاندهندهبهبودکلیاقتصادجهانیوتأثیرمثبت

اولیهطرحمشوقمالیاتیدولتایتالیابرصنعتساختماناست.
بر Simco ومدیریت Cresme Ricerche فنی Antonio Mura،مدیر

مبنایاطالعاتیکهسناریوهارادر150کشورجهان)99درصدتولیدناخالص

با بااستنادبر160منابعآماری داخلی(بهصورتفصلینظارتمیکندو
چشماندازی5سالهاذعانداشتعلیرغمپیامدهایطوالنیمدتهمهگیری
Covidوخطرافزایشمجددعفونتهابههمراهعدمقطعیتسیاسیمداوم

وعواملبیثباتیمالی،همهشاخصهاحاکیازتوسعهصنعتساختمانودر
نتیجهبازارمحصوالتسرامیکیوآجریاست.

براساسایننظرسنجی،محرکهایپولیومالیمعرفیشدهتوسطنهادهای
NRRPملیوبینالمللی)ازجملهتقویتبیسابقهزیرساختهاییکهبرمبنای
ارائهمیشود(ومقادیرهنگفتپساندازانباشتهشدهتوسطخانوارهادرطول
سالهایقرنطینه)زمانیکهدرآمدهاثابتماند،امامصرفکردنبهشدت
کاهشیافت(روندتولیدناخالصداخلیفوقراتقریباًدرتمامبازارهایجهانی

Following the darkest year of the Covid-19 crisis, the world construction market has been seeing a strong recovery in 2021, 
with growth reaching record levels (+6.4%, higher even than pre-pandemic figures). The growth trend is expected to con-
tinue strongly in 2022 (+3.5%) and then drop back to levels more in line with those of the last decade, fluctuating at around 
+3%. These forecasts, presented by Cresme Ricerche during the ACIMAC members’ meeting on 10 September, reflect the 
general global economic recovery and the initial positive impact of the Italian government’s Superbonus tax in-centive 
scheme on the national building industry.

شکل 1- بازار ساخت و ساز جهانی در سال 2021
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بهاستثنایژاپن،آلمانوایاالتمتحدهآمریکاافزایشدادهاند.

روند در کشورهای مختلف
بانگاهیدقیقتربهارقامصنعتساختوساز،Cresmeخاطرنشانمیکند
کهدرسال2021ارزشکلبازارجهانیبه8807میلیاردیورومیرسدکه
بخشمسکونی3209میلیاردیورو،36/4%ازکلرادربرمیگیردوانتظار
میرود.درسطحجهانی،ساختوسازهایغیرمسکونی31%ازکل)2651
میلیاردیورو(وکارهایعمومی2947میلیاردیورو)33%(باقیماندهرا
تشکیلمیدهند،درحالیکهبازارایتالیابهشدتمتمایلبهساختوساز

مسکونیاستکهنیمیازکلسرمایهگذاریهاراتشکیلمیدهد.

اقیانوسیهمنطقهایاستکهپسازکاهشنسبتاً درحوزهمناطقکالن،
متوسطدرسال2020)3/6-%(قویترینبهبودپیشبینیشدهدرتولید
ساختوسازدرسال2021)7/6+%درمقایسهبا6/4+%درسراسرجهان(
راازآنخودنمودهاست.پسازآنآسیااستکهافزایشسرمایهگذاری7/4+
%)پساز3/2-%درسال2020،چینوهندبهعنوانمحرکهایاصلی(،
آمریکایشمالی)6/3+%درسال2021(،آمریکایجنوبیوآفریقا)5/7+%(
راپیشبینیکردهاست.بااینحال،درآمریکایالتین،نرخرشدبرایجبران
زمینازدسترفتهدرسالقبل،زمانیکهساختوساز13/5%کاهشیافت،
کافینیست.اروپابا4/1+%دررتبهآخرقرارداردکهاینمقدارجبرانضرر4/8

درصدیسال2020است.

شکل 2-  ارزیابی تولید ناخالص داخلی جهانی



گزيده دنيای سراميک1400/51    34

شکل 3- پیش بینی مقایسه ای تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در بخش ساختمان  تا سال 2025 
) % متغیر در مقادیر ثابت (

شکل 4- 15 بازار برتر جهان: مقایسه بین سرمایه گذاری های ساخت و ساز و رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021
) % متغیر در مقادیر ثابت (

باگسترشتجزیهتحلیلبهکشورهایجداگانه،Muraخاطرنشانمیکند
کهسرمایهگذاریباالدرساختوسازدیگرمحدودبهکشورهایتوسعهیافته
ثروتمندمانندکانادایاآلماننیست،بلکهدرکشورهاییمانندچین،هندو
اندونزینیزمشاهدهمیشود.کهبههمانسطوحهزینههایساختوساز

میرسند.
بهطورخاص،بازارساختوسازچیندرسال2021حدود2730میلیارد
یورو)30درصدازبازارجهانی(تخمینزدهمیشودوانتظارمیرودتاسال
2025بانرخساالنه3/1%رشدکند،درحالیکهبازارایاالتمتحده)1241.1
میلیاردیورو؛14/1%ازکل(کمترازنیمیازاینمیزانیعنی1/5%درسال
رشدخواهدکرد.درمرحلهبعدیژاپنوآلمانقراردارندکهبهترتیب5/4و
4/4درصدازکلساختوسازجهانراتشکیلمیدهند،انتظارمیرودژاپن
تاسال2025شاهدکاهش2/1درصدیساالنهباشد)تنهاچنینموردیدر
میانبازارهایبزرگ(وآلماندرحالثبات)متوسطنرخرشدساالنه%0/2(

خواهدبود.
پیشبینیCresmeبرایایتالیا،کهازنظراندازهبازارساختوسازدررتبه

دهمقراردارد)186.2میلیاردیوروو2/1%کلجهان(،میانگینرشدساالنه
3/6درصدیاست.

مناطق با ریسک متوسط - کم با فرصت های بیشتر
درنهایت،مرکزمطالعاتمجموعهایازکشورهاییرافهرستمیکندکهرشد
پایداربازارساختوسازباریسکمتوسطتاکمودرنتیجهفرصتهایرقابتی
عالیبرایدستاندرکارانصنعتراپیشبینیمیکند.مالزیسالهادراین
رتبهبندیپیشروبودهاستواینموقعیترادرسال2021)8/3+%(حفظ
کردهاست،درحالیکهتایلندبا4+%بهرتبهدومصعودکردهاستکهآسیای
جنوبشرقیرابهعنوانیکیازجالبترینمناطقبرایسرمایهگذارانتأیید
میکند.درمورداروپا،بیشترینرشددرفرانسه)5/1+%(،رومانی)6/7+%(و
اسپانیا)3/3+%(انتظارمیرود،درحالیکهسناریوهایامیدوارکنندهنیزدر

کشورهایاتحاداقیانوسآرامومراکشنیزبهچشممیخورد.
سیاسی- عوامل اساس بر باید »ارقام میدهد: توضیح Antonio Mura

اجتماعیتفسیرشوند.بهویژه،رشدموردانتظاررابایددرپرتودورشدناز
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شکل 5- سهم بازار نوسازی در بخش ساختمان )درصد 2021(

مدلریاضتاقتصادیکهدهههابربازارغربتسلطداشت،دید.اینامربه
کشورهایعضواجازهمیدهدتاسرمایهگذاریهایبلندمدتدراقتصادواقعی
انجامدهندوتوسعهزیرساختهارادرقلببرنامهجدیدقراردهندوبهطور
مؤثرتضمینکندکهبازارساختوسازدیگرچرخهاینیست)یعنیبهشدتبا
وضعیتاقتصادمرتبطاست.مانندبحرانمالی2008ومتعاقبآنفروپاشی

بازارامالک(امادربرابردورههایرکودمقاومتراست.

انتظارافزایش قیمت 
بازگشتتورمنیزنقشکلیدیایفاخواهدکرد:پسازیکدورهطوالنیرکود
قیمتودربرخیمواردحتیکاهشتورم،ترکیبیازچندینرویداد-مانند
افزایشناگهانیقیمتکاالها،اختاللدرزنجیرههایحملونقل،معرفی
تعرفههایجدیدوافزایشتقاضادربخشساختوساز)تاحدیباخرید
تحریکمیشود(باعثافزایشقیمتهایساختوسازخواهدشد.رشد
پساندازخصوصیکهدرسال2020اتفاقافتادرانیزنبایددستکمگرفت.
بهنظرمیرسدبسیارمحتملاستکهاینمنابعاضافیبهبخشساختوساز

خصوصیواردشودوتقاضارابیشترافزایشدهدوچرخهایمثبتایجادکند.

 پایداری و نوسازی ساختمان
دراینزمینه،شاهدظهوریکروندکالندیگرهستیمکهارتباطتنگاتنگی
بابخشامالکومستغالتدارد،یعنیپایداری،کهبهنوبهخودتقاضابرای
موادجدید،تجدیدپذیر،بادواموعایقراافزایشمیدهدومهمترازهمه
بازارهایغربیرابهسمتنوسازیامالکموجودوبهدورازسرمایهگذاری
بیسابقه سطح خاطر به ایتالیا میدهد. سوق جدید ساختمانهای در
سرمایهگذاریخوددرپروژههاینوسازی)کهتوسطمشوقهایدولتی،به
ویژهطرح110Superbonusدرصدیهدایتمیشود(متمایزاست،که
انتظارمیرود77%ازکلسرمایهگذاریهایساختمانیدرسالجاریدر
مقایسهبامیانگینحدود50%دراروپابهخوداختصاصدهد.محصوالت
سرامیکیوسفالیباویژگیهایسالمبودنبرایمحیطزیست،دواموقابلیت
بازیافت،نقشکلیدیدرافزایشبهرهوریانرژیوبهبودپایداریزیست

×     محیطیدارند.
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The green hydrogen revolution at 
Iris Ceramica

IRIS Ceramica انقالب هیدروژن پاک در

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

از استفاده با که جهان در سرامیک تولید کارخانه اولین
هیدروژنپاکبدستآمدهازانرژیخورشیدیتغذیهمیشود،
توسطگروهآیریسسرامیکاباکمکشرکتزیرساختانرژی
Snamتاپایانسال2022درایتالیاساختهخواهدشد.این

خبر-باغروریقابلفهمبهدلیلماهیتانقالبیپروژه-توسط
در سرامیکا آیریس گروه مدیرعامل ،Federica Minozzi

Cersaieکنفرانسخبریایکهدرتاریخ30سپتامبردر
برگزارشد،منتشرشد.

نیروگاهجدیددرکاستالرانو)RE(ساختهمیشودوتاسال
آیندهبافناوریهایداخلیکهامکاناستفادهازهیدروژن

خامبهعنوانمنبعانرژیرافراهممیکنند،مجهزمیشود.بهصورتویژه،این
مجموعهشاملیکنیروگاهنورولتایی)Photovoltaeic(بزرگ2/5مگاواتیکه
بررویسقفکارخانههمراهیکالکترولیزگرویکسیستمذخیرهکنندهبرای

هیدروژنتجدیدپذیرتولیدشدهدرمحلنصبشدهاست.
Federica Minozziبااشارهبهاینکهایننیروگاهبرایکار100درصدیبا

هیدروژنطراحیشدهاست،بیانکرد:»ایننیروگاهدروهلهاولازترکیبیاز
CO2هیدروژنوگازطبیعیاستفادهخواهدکردکهباعثکاهشسریعنشر
میشود.امادرهمینحال،ماتحقیقاتفناورانهایراصرفاًبهمنظوراستفادهاز
هیدروژنیکهخودمانتولیدمیکنیمانجاممیدهیموبهصورتکاملخودکفا

خواهیمشد.«
دانشگاه شیمی دانشکده متخصصان همکاری شاهد همچنین پروژه این
فعـال«  »سطوح  توسعه  زمینه در IRIS Ceramica با پیشتر که میالن
جستوجوی بر عالوه بود. بودند، کرده همکاری )Active Surfaces®(
مناسبترینالکترولیزگرهابرایکاربردموردنظر،تیمدانشگاهدرحالمطالعهی
روشهایاستفادهازآببارانبهعنوانمادهاولیهبرایتولیدهیدروژن،بهجهت

صرفهجوییدرمنابعآبیهستند.
Federica Minozziبهعنوانرئیسگروهیباگردشمالی415میلیونیوروئی

درسال2020،دارایکارخانجاتیدرایتالیا،آلمانوایاالتمتحده،بابیشاز

1000کارمنددرایتالیاوحدود500کارمندخارجازکشور،به
خوبیازنقشپیشرویخوددرجهانتولیدسرامیکآگاهاست
اماامیدواراستبزودیدیگرشرکتهانیزازآنهاپیرویکنند.
اوبالبخندگفت:»اینتنهاموردیاستکهامیدوارمتوسط
رقبایمکپیشود.بادرنظرداشتناینموضوع،ماتجربهخود
رادراختیارهمهقرارمیدهیم،زیرانهفقطآیندهگروهمابلکه
آیندهکلصنعتدرخطراست.«پروژههایاروپاییاختصاص
یافتهبرایاستفادهصنعتیازهیدروژنپاکهمچنانبهنسبت
کمیابهستندوبیشتربهصورتانحصاریبهبخشآهنوفوالد
محدودمیشوند.بااینحالآنهاراهیبرایرسیدنبههدف
اروپابرایخنثیکردنکربنتاسال2050ونقشهراهبردبلندپروازانههیدروژن
اتحادیهاروپابراییکمیلیونتنهیدروژنسبزتاسال10،2024میلیونتنتا

سال2030وسپسدسترسیدرمقیاسبزرگخواهدبود.
جایهیچتعجبینیستکهگروهIRIS Ceramicaاینچالشجدیدراشروع
کردهاست.رویکردپیشروییکهتوسطمؤسسومدیرگروه،پدرفدریکا،
Romano Minozziاتخاذکرداززمانتأسیسشرکتدرسال1961به

خوبیشناختهشدهاست.اوبودکهمجددباهمکاریSnam،گازطبیعیرادر
سال1980بهناحیهسرامیکساسولوآوردودوبارهاوبودکهدردههی1960
نیازبهتمرکزباالدرپایداریزیستمحیطیفرآیندهایساختسرامیک
راخاطرنشانکرد.فدریکامینوتزیمیگوید:»حرکاتماهموارهبراساس
معادلهاقتصاد=بومشناسیهدایتشده،مفهومیکهپدرمدردهه1960برای

وصفراهیکهبایدطیکنیم،ابداعکرد.«
اینرویکردروبهجلوگروهراوادارکردهتابارویآوردنبهتولیدهیدروژنپاک
وبدونآالیندهازمنحنیجلوتربماند،اماهمچنینباعثبوجودآمدنیکسری
طویلازپروژههاینوآورانهپایداردرطول60سالعملکردخودشدهاست.این
گروهعالوهبررسیدنبهاهدافنشر2030سازمانملل،درپروژههایاحیای
جنگلهانیزمشارکتداشتهوبنیادیراباتمرکزبرمشکالتمحیطزیستی
تأسیسکردهاست.Federica Minozziشرحمیدهد:»پایداریبخشاصلی

The world’s first ceramic factory powered by green hydrogen obtained from solar energy will be built in Italy by Iris Cerami-
ca Group with the support of energy infrastructure company Snam by the end of 2022. The news was announced – with un-
derstanda-ble pride given the revolutionary nature of the project – by Iris Ceramica Group’s CEO Federica Minozzi at a press 
conference held on 30 September at Cersaie. 
The new plant will be built in Castellarano (RE) and by next year will be equipped with native technologies allowing green 
hydro-gen to be used as an energy source. Specifically, these consist of a 2.5 MW large photovoltaic plant installed on the 
factory roof combined with an electrolyser and a storage system for renewable hydrogen produced on site. 

Federica MinozziFederica Minozzi
CEO Iris Ceramica GroupCEO Iris Ceramica Group
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راهبردوفرهنگسازمانیماستکهنهتنهانحوهانجامکارهابلکهاینکهماچه
کسیهستیمراهمتعیینمیکند.«

توسعهمحصوالتیکیدیگرازکانونهایتوجهاصلیگروهاست،همانطورکه
درموردسری®Active Surfacesکهدرجوالیگذشتهبهموفقیتمهمدیگری
دستیافتندزمانیکهمشخصشداینمحصوالتقادربهنابودیبیشاز%99
باکتریهاییهستندکهتنهادر30دقیقهدرغیابنورباآنهابرخوردمیکنند.
®Active Surfacesکهبراینخستینباردرسال2009باتمرکزبرتحقیقو

مطالعهمداومدرطیسالهاتوسعهپیداکردند،موادسرامیکیسازگاربامحیط
زیستیدارایخواصضدباکتریایی،ضدویروس)ازجملهضدCovid-19(،ضد
آلودگی،ضدبووخودتمیزکنندگیهستند.آنهابااستفادهازیکفرآیندخالقانهکه
دیاکسیدتیتانیومونقرهراترکیبمیکند،تولیدمیشوند،یکفناوریکهحق
اختراعآنتوسطگروهIRIS Ceramicaثبتشدهوازطریقتحقیقاتگسترده

علمیباهمکاریدانشکدهشیمیدانشگاهمیالنتوسعهیافتهاست.

مجموعه LUCE در Cersaie به نمایش گذاشته شد
یکیازخالقانهترینسطوحیکهدرCersaie 2021بهنمایشگذاشتهشد،
LUCEاست،مجموعهجدیدیکهتوسطGuillermo Mariottoطراحی

شدهکهخبرگیفنیگروهIRIS Ceramicaرابافراستخالقانهطراحبرای

ایجادیکاثرسهبعدیبراساسقدرتارتباطیوبیانینورترکیبشدهاست.
سطحتعبیرمعاصریازظرافتباستانیراارائهمیدهدوبانظریهسقوطنورروی
چینهایپارچهبازیمیکند.اینیکپروژهمنحصربهفرداستکهفضاهای
معماریرابهیکبعدجدیدبهوجودآمدهازبازتابهایمتعدد،اثراتسایهروشن
ومنحنیهایظریفانتقالمیدهد.اینفراترازتصورکلییکپوششدیوار
صرفاستوبهفنیترینسطحسرامیکی،بیوزنیوفروزندگیپارچههایفاخر

بههمراهظرافتمالیمباکیفیتباالیخیاطیسنتیرانشانمیدهد.
اینمجموعهدر6رنگخنثیدردسترساست:مرواریدی،سیاه،آبی،طالیی،
نقرهایوخاکستری.اندازههای300×100و100×100سانتیمتربربازی
رنگهایوالگوهایزینتیتاکیدمیکنندواحساسگرماوغنارابهفضاهای
داخلیمیبخشند.برایاستفادههمدرفضاهایداخلیمجللوهممسکونیو
همچنیندرنماهایخارجیبرایمعماریهایمجللوطرحهایبازسازی
شهریایدهآلاست.مانندتمامیمجموعههایدیگرباضخامت6میلیمترکه
بهوسیلهبرندهایگروهعرضهمیشوند،کارآییوتنوعاینموادبدینمعنی
LUCE.استکههمچنینبرایایجادمبلمانولوازمتزئینیهممناسباست
همچنیندریکنسخهفعالمحیطزیست®Active Surfacesهمدردسترس
AriosteaوFiandreسطوحمعماری،IRIS Ceramicaاستوتوسطبرندهای
×     بهبازارعرضهمیشود.
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Somany Ceramics set for further expansion

اشاره:
تولیدسرامیکSomanyدرسال1971آغازشد.اینشرکتدومین
تولیدکنندهدرهندوبزرگترینتولیدکنندهکاشیوسرامیکدربین15
تولیدکنندهبرترجهانیمحسوبمیشود.اینشرکتدارایدفترشرکتی
خوددرنویدا)اوتارپرادش(استودارایظرفیتتولید63میلیونمترمربع
استودرسالمالی2022بهدوواحدتولیدیدرکادی)گجرات(وکاسار

)هاریانا(وهمچنینهفتشرکتتابعهدیگردسترسیدارد.
طیبیشاز50سالفعالیت،اینگروهبرنوآوریوفناوریباهدفتوسعه
ازجمله ازمحصوالتسرامیکیبرایدکوراسیونمنازل، طیفکاملی
کاشیهایسرامیکی،کاشیهایپرسالنلعابداروپولیشی،انواعلوازموابزار

کاشیکاریوشیرآالتتمرکزکردهاست.
اخیرانیزتولیدچینیآالتبهداشتی)کارخانهموربیظرفیتتولیدساالنه

1/15میلیونقطعهدارد(وهمشیرآالتباروکشکرومرادرکارخانهایدر
چاندیگرتولیدمیکند.

درطولسالها،اینبرندنهتنهادربازارهندبلکهدرخارجازکشورنیزبا
حضوردربیشاز70کشور،بهویژهاتحادیهاروپا،آفریقا،خاورمیانه،بریتانیا
وروسیه،جایگاهخودراتثبیتکردهاست.اینامرمنجربهنیازبهافزایش
ظرفیتعمدهشدهاست،برنامهایکهدرفوریه2021اعالمشدوبهدنبال
عملکردقویدرنیمهاولسالجاریشتاببیشتریگرفت.مابامدیر
عاملAbhishek Somanyوقائممقاممدیرعاملدرتجارتواستراتژی

بینالمللیAmit Bhatnagarصحبتکردیم.
CWRCWR: شرکت Somany نتایج مهمی در سال 2020 منتشر کرد. کسب و کار در 

نیمه اول سال جاری چگونه پیش رفت؟
Abhishek SomanyAbhishek Somany:درستاست،سالمالیمنتهیبهمارس2021علیرغم

 Somany توسـعه مجمـوعه سـرامیک

Started production in 1971, Somany Ceramics is India’s second largest ceramic tile manufacturer and one of the top 15 glob-
al play-ers. The company has its corporate office in Noida (Uttar Pradesh) and has access to a production capacity of 63 mil-
lion sqm/year in FY 2022 at the two manufacturing units in Kadi (Gujarat) and Kassar (Haryana) as well as a further seven sub-
sidiary and associate plants and arrangements with other manufacturers.

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it
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 from left...
Abhishek Somany and Amit Bhatnagar

وقفهCovid-19بسیارمثبتبود.درحالیکهدرآمدهادرمیانچالشهای
همهگیریاولفقطرشدحاشیهایراشاهدبود)2/7+%درسال2020(،
شاخصEBITDA،45%افزایشیافتوگردشمالیبه11/6%وبدهیبهصفر
رسیدومازادنقدیباالترینرکوردراثبتنمود.نیمهاولسالمالیجارینیز
نتایجبسیارخوبیبههمراهداشت.فروشکاشیتا30سپتامبر2021نسبت
بهنیمهاولسال50،2021%افزایشیافتوبه26/2میلیونمترمربعرسید،
گردشمالیتلفیقی50%افزایشیافتوشاخصEBITDAبه141%افزایش
یافتودرآمد10/3%افزایشیافت.باوجودافزایشبیسابقهقیمتگاز،نرخ
حملونقلوسایرهزینههایتولیدکههمچنانبرحاشیهسودمافشارمیآورد

انعطافپذیریاقتصادهنددرنتایجمامنعکسشد.
CWRCWR: سخت ترین دوره همه گیری اکنون پشت سر ماست. چطور کنار آمدید؟

A. SomanyA. Somany:اینیکچالشبزرگبودهاستکهکلشرکترادرگیرکرده

است،ازایمنیسرمایهانسانیگرفتهتاارتباطات،استفادهبهینهازبودجهوروابط
تجاری.درموردکانالهایتجاری،ماازفناوریهایدیجیتالاستفادهگسترده
کردیم،بهتجارتالکترونیکواردشدیموکمپینهایرسانههایاجتماعیرا
شروعکردیم.برایاینکهمردمتجربهایمشابهباآنچهکههنگامورودبه
نمایشگاهداشتهباشند،همهکاتالوگهایخودرابهفرمتدیجیتالتبدیلکردیم
ویکنرمافزاردروبسایتخودایجادکردیمتامشتریاناحساسواقعیخود

نسبتبهمحصوالتراازخانهدریابند.
ماهمچنیننمونههایبرشخوردهرابرایهمهمشتریانیکهمیخواستندقبل
ازتصمیمگیریبرایخرید،نماینزدیکازمحصولراداشتهباشند،ارسال
کردیم.اینتجربهچیزهایزیادیبهماآموختهاست.مابهزودییکبرنامهویک
تجسمکنندهآنالینجدیدرابرایطیفوسیعیازکاشیهاوچینیهایبهداشتی
خودبراساسفناوریواقعیتافزودهوواقعیتمجازیمعرفیخواهیمکردتا
تجربهایکاماًلمتفاوت»لمسواحساس«رادرمقایسهبابصریسازهایسنتی

بهمصرفکنندگانارائهکنیم.
CWRCWR:و Somany یکی از شناخته شده ترین برندها در هند است. چگونه به این 

مقام دست یافته اید؟
A. SomanyA. Somany:ایناعتباربهچشماندازمابرایارائهرقابتیترینمحصولوبر

اساساخالقیاتوپرورشروابططوالنیواستوارباهمهمشتریانماناست.امروز
مابهخانوادهبزرگSomanyافتخارمیکنیمکهدیدگاه،زبانواخالقمشترکی
باهدفدستیابیبهارایهخدماتمناسببهمشتریاندارند.کارمندان،شرکای
تجاریوفروشندگانمابزرگترینداراییهایماهستندکهدرکنارماایستادهاند

وهمراهیطوالنیباماباآنهاگواهیزندهازداستانموفقیتمااستودرحال
حاضربیشاز2500فروشندهوتقریبا10000ًنقطهفروشفعالداریمکهدر
طولسالها،Somany Ceramicرابهیکبرندموفقتبدیلکرد.امروزرابطهما

ازیکرابطهحرفهایصرفبهتعلقدلسوزانهتررشدکردهاست.
CWRCWR: آیا عواملی که شما را از رقبای خود در بازار هند متمایز می کند، همان 

عواملی است که باعث موفقیت شما در خارج از کشور می شود؟
A. SomanyA. Somany:قطعا.کیفیتمحصولدرکنارخدماتقابلاعتمادقبلوپساز

فروشیکعاملضروریاست.محصوالتمابااستفادهازتکنولوژیروزومواد
اولیهانتخابشده،لعابورنگهایوارداتیازایتالیاواسپانیاساختهمیشوند
کههمگیباباالتریناستانداردهایبینالمللیمطابقتدارندیاازآنهافراترمی
روند.دربازارداخلیوباالترازهمهدرخارجازکشور،هدفماارائهنوآورانهترین
محصوالتوفناوریهاباقیمتهایرقابتیاست.درسالهایاخیر،تعهددائمی
مابهتحقیقوتوسعهبهمااینامکانرادادهاستکهفناوریهایمتعددی
مانندکاشیهایVC Shieldراثبتکنیم.اینکاشیهاجایزهدستاوردفنی
شرکتیراازانجمنسرامیکآمریکا)AcerS(بهدلیلمقاومتدربرابرسایش
بسیارباالدریافتکردهاندکهآنهارابرایمکانهایپرترددمانندمراکزخرید،
فرودگاهها،بیمارستانها،اداراتوغیرهایدهآلمیکند.نوآوریهایثبتشده
Germ Shield،یکفناوریسطحضدباکتریاستکهازتکثیرمیکروبها

حتیدرشرایطآبوهواییشدیدجلوگیریمیکند.یکیدیگرازاختراعات
ثبتشدهمابهنامCool Tileیکیازجالبترینمحصوالتدرزمینهساخت
وسازباانرژیهایپایداراستزیرادمایسطوحسرامیکیراکاهشمیدهد.
اینباعثصرفهجوییقابلتوجهیدربرقبرایخنککردنخانههامیشودوبا
اثرگرماییشهریمبارزهمیکند.همچنینیکاختراعبرایسطوحغیرلغزنده

محافظلغزشنیزثبتشدهاست.
CWRCWR: پس آیا قصد دارید در بازارهای خارجی نیز گسترش پیدا کنید؟

A. SomanyA. Somany:علیرغمتغییراتپسازهمهگیریدرپویاییکسبوکار،مابه

طورپیوستهدرخارجازکشوردرحالرشدهستیمواکنونحضوربرندخودرا
به80کشورگسترشدادهایمومیخواهیمتجارتخودرادرسایرقارههانیز
گسترشدهیم.همراهباترکیبمحصولاستراتژیکوقیمتگذاریرقابتی،
ارزشهایشرکتیوسیستماخالقیمابهمااجازهمیدهدتاروابطقویوپایدار
بامشتریاندرسراسرجهانایجادکنیم.درآیندهنزدیکماانتظارداریمکهرشد
درمناطقمختلفمتفاوتباشدوبرخیازکشورهاپتانسیلرشدعظیمیرادر
×    سالهایآیندهارائهدهند.

مصـاحبـــهمصـاحبـــه
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صادرات و واردات چینی بهداشتی در جهان
World sanitaryware exports and imports
Luca Baraldi - MECS (l.baraldi@mecs.org)

World ceramic sanitaryware import/export flows grew by 53% from 2.16 million to 3.3 million tonnes over the period 2010-
2020, corresponding to a com-pound annual growth rate of 4.3%. The positive trend that lasted for almost the entire decade 
came to a halt in 2020, the year of the pandemic, when exports fell by 5% compared to 2019. This downturn was observed 
in practically all geographical areas of production.

جدول 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )تن(

201020132014201520162017201820192020% 20/19CAGR 
20/10

% از صادرات 
جهان در 2020

%62.6%6.5%4.8-1.100.5061.367.5391.679.1021.666.3141.603.5711.756.7911.988.9772.174.1452.070.258آسیا

%14.8%0.7-%9.7-522.118519.939530.149569.475583.409570.549585.034541.584488.917اتحادیه اروپا

%7.1%5.9%0.8-132.132171.264178.482185.960187.805203.077220.127237.166235.176سایر کشورهای اروپا

%11.1%3.2%268.401320.345329.677340.565368.326366.973375.412365.789368.3720.7نفتا

%2.4%2.4-%9.2-100.04388.80082.51572.54880.31579.51389.37586.78278.814آمریکای جنوبی

%1.9%6.0%14.5-35.86173.77988.52484.04271.95865.93366.11375.23864.296آفریقا

%0.0%16.7-%45.7-1.9606088479021.084411583580315اقیانوسیه

%100.0%4.3%5.0-2.161.0212.542.2742.889.2962.919.8062.896.4683.043.2473.325.6213.481.2843.306.148کل جهان

5.0-0.85.19.34.7-7.013.71.1% تغییرات ساالنه

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

جریانواردات/صادراتچینیآالتبهداشتیدرجهانطیدورهزمانی
2010تا53،2020درصداز2/16میلیونتنبه3/3میلیونتنافزایش
یافتکهمربوطبهنرخرشدساالنهمرکب4/3درصدیاست.روندمثبتی
کهتقریباًبرایکلدههادامهداشت،درسال2020،سالشیوعهمهگیری،
متوقفشد،زمانیکهصادراتنسبتبهسال2019حدود5درصدکاهش
یافت.اینرکودعماًلدرتماممناطقجغرافیاییتولیدمشاهدهشد.آسیا
جایگاهخودرابهعنوانبزرگترینصادرکنندهلوازمبهداشتیجهانتثبیت
کردوعلیرغمکاهش4/8درصدیبه2/1میلیونتن،سهمخودازصادرات
جهانیرادر62/6درصدحفظکرد.اینکاهشنتیجهترکیبیازانقباضاتی
بودکههمهصادرکنندگانعمدهآسیایی،یعنیچین،هند،تایلندوویتنام

تجربهکردند.
صادراتازاتحادیهاروپا،دومینصادرکنندهبزرگجهاننیزبا9/7درصد
کاهشبه489000تنرسید.افزایش6/5درصدیثبتشدهدرلهستان
)کهبا83000تنبهبزرگترینصادرکنندهلوازمبهداشتیدراتحادیهاروپا
تبدیلشدهاست(برایجبرانکاهشدرآلمان)5/6-%(وپرتغال)19/8-%(
کافینبود.تنهامنطقهایازکرهزمینکهصادراتلوازمبهداشتیدربازه
مثبتباقیماند،آمریکایشمالی)نفتا(بودکهبه368000تنرسید)%0/7

نسبتبهسال2019(کهتقریباًبهطورکاملازمکزیکارسالشد.پساز
یکدههرشدثابت،درسال2020،علیرغمافزایشتازهصادراتازترکیه،
صادراتازکشورهایاروپاییغیراتحادیهاروپانیزبرایاولینباراندکی
کاهشیافت)0/8-%به235000تن(.بعدازآنآمریکایجنوبی)79000
تن،9/2-%(وآفریقا)64000تن،14/5-%(قرارگرفتندکههردونیز

کاهشصادراتراثبتکردند.
نگاهیاجمالیبهدورهدهسالهتصویرروشنیازچگونگیتکاملصادرات
درهرمنطقهوبهویژهرشدآسیارانشانمیدهد.صادراتآسیااز1/1به
2/1میلیونتنرسیدوتقریبادوبرابرشدهاست.)نرخرشدمرکبساالنهیا

همانCAGRبین2010تا2020بالغبر6/5+بودهاست.(
درصدسهمآسیاازصادراتجهانیاز51%درسال2010بهرقمکنونی
62/6%رسیدهاستکهتقریباًازتماممناطقدیگرسهمبیشتریرابهدست

آوردهاست.
رکوددرسال2020باعثکاهش6/3درصدیصادراتاتحادیهاروپاگردید
کهدرمقایسهباحجمصادراتدرسال2010وباتوجهبهکاهشسهم
منطقهازتجارتجهانیاز24/2%به14/8%رسید.سهممنطقهنفتااز
12/4%به11%کاهشیافت،آمریکایجنوبیکهدرسال2010به%4/6
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جدول 2- برترین کشورهای صادرکننده چینی بهداشتی )تن(

201020132014201520162017201820192020% 20/19CAGR 
20/10

% از صادرات 
جهان در 2020

%58.9%6.5%2.8-901.9621.015.5131.280.2701.335.2121.238.5581.378.9511.532.8331.747.5791.698.152چین

%11.6%3.9%0.8-226.569268.502276.984295.439322.169326.289342.666335.958333.230مکزیک

%6.0%27.5%13.9-15.076134.255119.626119.752135.776137.717182.691199.371171.698هند

%5.8%5.8%94.354119.602125.256120.613127.065140.759154.285164.809166.3700.9ترکیه

%3.0%4.3%5.4-57.18968.10775.79479.24281.01686.51296.06792.09487.129تایلند

%2.9%2.0%67.57270.89069.91377.04880.32376.62078.61777.47082.5376.5لهستان

%2.6%1.8%5.6-63.74256.56058.34365.73479.12475.47881.95280.38275.861آلمان

%2.3%1.4-%19.8-75.04968.52578.36087.43493.89194.164101.65481.57465.438پرتغال

%1.8%10.3%1.9-19.59042.75057.42447.89235.03440.45741.29252.98251.986ویتنام

%1.5%35.8%2.03311.99514.37325.11934.11133.93536.61441.58943.2263.9روسیه

%6.2%3.4-1.523.1361.856.6992.156.3432.253.4852.227.0672.390.8822.648.6712.873.8082.775.627کل

%84.0%82.6%79.6%78.6%76.9%77.2%74.6%73.0%70.5% از کل صادرات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

ازصادراتجهانیرابهخوداختصاصدادهبود،پسازکاهش21درصدی
حجمدردورهای10ساله،شاهدکاهشسهمخودبه2/4%بود.تنهااستثناء
کشورهایاروپاییوآفریقاییغیراتحادیهاروپابودند.کشورهایاروپایی
خارجازاتحادیهاروپاشاهدافزایشسهمخودازصادراتجهانیاز6/1%به
7/1%دردوره10سالهبهدلیلافزایش78درصدیحجمصادراتبودند،
درحالیکهصادراتآفریقادرطولایندهه79درصدرشدکردوسهمخود

ازتجارتجهانیراافزایشداد)1/7%به%1/9(.
رتبهبندی10کشورصادرکنندهبرتردرسال2020شاهدخروجایتالیاو
ورودروسیهازجایگاهدهمبود)افزایش3/9درصدینسبتبهسال2019(،

درحالیکهچندینکشوردیگرموقعیتخودراتغییردادند.تنها3کشور
شاهدافزایشصادراتچینیبهداشتیدرمقایسهباسال2019بودند.
چیندرسال2020با1/7میلیونتن)از902000تندرسال2010،
CAGRمعادل6/5+%(،علیرغممشاهدهاولینروندکاهشی)2/8%در

سال2019(.همچناندرصدررتبهبندیقراردارد.چینبهتنهایی82%از
صادراتآسیاو59%ازصادراتجهانرابهخوداختصاصدادهاست.

مکزیک،دومینکشورصادرکنندهبزرگباسهم11/6درصدیازصادرات
جهانی،با0/8%کاهشدرصادراتخوددرسال2020به333000تنرسید
ودوبارهبهروندرشدیکدههپایانداد.باوجودانقباض13/9درصدیدر

چیـنــی بـهـداشــتـی

جدول 3- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )تن(

201020132014201520162017201820192020% 20/19CAGR
20/10

% از واردات 
جهان در  2020

%26.9%6.4%8.9-478.338654.386847.357786.747793.850833.259926.612976.739889.634آسیا

%25.3%1.9%8.4-692.328667.755729.926791.230812.874837.139880.867913.254836.702اتحادیه اروپا )28(

%2.9%0.0%96.507124.121124.27489.73070.80677.76190.18787.79296.60110.0سایر کشورهای اروپا

%29.8%4.7%620.716704.168749.982809.546819.097866.815948.435967.327985.6021.9نفتا

%4.3%1.8%9.3-119.957134.075136.408146.436130.758140.950145.579158.296143.521آمریکای جنوبی

%8.7%9.9%7.8-111.952212.059247.685235.631199.740221.986259.390310.817286.655آفریقا

%2.0%5.0%41.22345.71053.66460.48669.34365.33774.55167.05967.4320.6اقیانوسیه

%100.0%4.3%5.0-2.161.0212.542.2742.889.2962.919.8062.896.4683.043.2473.325.6213.481.2843.306.148کل جهان

5.0-0.85.19.34.7-7.013.71.1% تغییرات ساالنه

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع
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جدول 4- برترین کشورهای واردکننده چینی بهداشتی )تن(

201020132014201520162017201820192020% 20/19CAGR
20/10

% از واردات 
جهان در  2020

%25.3%5.3%500.415585.081624.259683.754690.500738.424811.329817.814836.9982.3ایاالت متحده آمریکا

%4.4%3.0%4.1-107.509111.505128.532142.391147.060140.282148.431150.424144.298آلمان

%3.6%1.3%17.5-103.815116.765138.337147.323145.992151.904138.454143.344118.205انگلستان

%3.8%4.2%10.8-84.54399.658115.816132.361147.756142.706142.732142.658127.185کره جنوبی

%3.8%0.8%7.5-115.108107.797104.078101.819107.421116.870125.738135.313125.197فرانسه

%3.2%0.2%0.4-104.680104.119109.559104.119108.442106.137103.682107.464107.013کانادا

%2.6%0.4%17.3-83.63470.74582.75588.24593.75889.036108.096104.97286.835اسپانیا

%2.5%9.4%33.59271.59371.62383.93467.91858.10051.81474.03482.49711.4عربستان سعودی

%2.4%10.9%4.1-28.50050.76561.46059.14440.57948.51457.13483.50380.044نیجریه

%1.4%5.4%30.6-26.98224.65632.65532.42337.01046.58556.16166.02145.796هند

1.188.7781.342.6841.469.0751.575.5131.586.4361.638.5581.743.5711.825.5471.754.067کل

%53.1%52.4%52.4%53.8%54.8%54.0%50.8%52.8%55.0% از کل واردات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

سال2019به172000تن،هنددرردهسومباقیماندوپسازآنترکیهبا
166000تن)افزایش0/9%نسبتبهسال2019(وتایلندقرارگرفتند،در
حالیکهلهستانباپشتسرگذاشتنپرتغال،آلمانوویتنامبهرتبهششم
اینردهبندیرسید.بهطورکلی10کشوربزرگصادرکنندهلوازمبهداشتی

84%ازصادراتجهانیرابهخوداختصاصدادهاند.
تجزیهتحلیلانجامشدهوارداتدرسال2020بهقارههایمختلفنهتنها
آسیا،آمریکایشمالیواتحادیهاروپارابهعنوانسهمنطقهایکهبیشترین
وارداتچینیبهداشتیرابهخوداختصاصمیدهندتأییدمیکند،بلکه

نشانمیدهدکهازنظرحجموارداتتقریباًدریکسطحهستند:
آمریکایشمالیبا986000تن)29/8%ازوارداتجهانی،1/9+%درسال
2019(؛آسیابا890.000تن)26/9%وارداتجهانی،8/9-%درسال
2019(واتحادیهاروپابا837000تن)25/3%ازوارداتجهانی،8/4-%در

سال2019(.
وارداتبهآفریقا)7/8-%(وآمریکایجنوبی)9/3-%(نیزکاهشیافت،در
حالیکهوارداتازکشورهایاروپاییخارجازاتحادیهاروپا10%رشدکرد.
رتبهبندی10کشوربزرگواردکنندهلوازمبهداشتیدرسال2020تقریباً
بدونتغییرنسبتبهسالقبلباقیماندهاست.تنهادوکشورازهردهکشور
)ایاالتمتحدهآمریکاوعربستانسعودی(افزایشوارداتراثبتکردند.به
طورکلی،دهواردکنندهبزرگلوازمبهداشتی53%ازوارداتجهانیلوازم

بهداشتی)75/1میلیونتن(رابهخوداختصاصدادهاند.
درسال2020،ایاالتمتحدهباردیگربا837000تن)2/3%افزایش
نسبتبهسال2019(بزرگترینواردکنندهچینیبهداشتیدرجهان
شد.اینکشوربا25/3%وارداتجهانیوهمچنینتقریباًتمام)%85(
وارداتبهمنطقهنفتا،برتریعملکردنسبتبهسایرکشورهایواردکننده
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شکل 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم صادرات سال 2010 به 2020(
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شکل 3- صادرات به داخل و خارج مناطق ویژه )همان قاره تولید( - درصد سهم سال 2020

از بیش متحده ایاالت 2010 سال در که این به توجه با داشت. را
500.000تنیعنی23%ازوارداتجهانیراواردکرد،اینتداومیک
)کاهش واردات تن 144.000 با آلمان است. مدت طوالنی رکورد
4/1درصدینسبتبهسال2019(درجایگاهدومباقیماندوپسازآن
بریتانیا)118000تن،17/5-%(،کره)127000تن،10/8-%(،فرانسه
،)% -0/4 تن، 107000( کانادا دارند. قرار )% -7/5 تن، 125.000(
اسپانیاونیجریه.عربستانسعودیبارشددورقمیواردات)82000تن،
11/4+%(روندراکاهشداد،درحالیکههندبا31%کاهش)46000تن(

مواجهشد.
هندوآلماندربین10صادرکنندهو10واردکنندهبرترچینیبهداشتی
قراردارند.هندیکصادرکنندهخالص)46000تنواردو172000تن
صادرمیکند(وآلمانواردکنندهخالصاست)144000تنواردو76000

تنصادرمیکند(.

یکیازنکاتموردتوجهنهایی،تجزیهتحلیلمقاصداصلیصادراتباتوجه
بهمناطقجغرافیاییتولیداست.ازهرهفتمنطقه،چهارمنطقهاکثریت
قارههایجغرافیاییخود یا اتفاقصادراتخودرادرمناطق به قریب

میفروشند:
96/6%ازصادراتآمریکایشمالیدرمنطقهنفتاباقیمیماند.98%از
صادراتاقیانوسیهدراقیانوسیهباقیمیماند.84%ازصادراتاتحادیهاروپا
دربازارهایاتحادیهاروپافروختهمیشودو73/6%ازصادراتآمریکای
جنوبیبهسایرکشورهایآمریکایالتینارسالمیشود.ازسویدیگر،
88%ازصادراتکشورهایخارجازاتحادیهاروپادرسایرمناطق،بهویژه
اتحادیهاروپا)بزرگترینبازارصادراتیترکیه(فروختهمیشود.بههمین
ترتیب،70%ازصادراتآفریقادرخارجازآفریقافروختهمیشودوآسیا
57%ازصادراتخودرابهلطفتواناییچینوهندبرایرسیدنبهتقریباً
تماممناطقجهانبهخارجازقارهآسیاارسالمیکند.×

چیـنــی بـهـداشــتـی
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شکل 2- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم واردات سال 2010 به 2020(
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برترین ها در بخش چینی بهداشتی
دربخشچینی بینالمللی تجارت آمار تکمیل دراینبخش،جهت بزرگ مهرههای
بهداشتی،آمارکلیدیرابرایمهرههایبزرگارائهمیکنیمکهتا31دسامبر2020
بهروزرسانیشدهاند.درصورتوجود،ارقامگردشمالیتولیدشدهصرفاًازفروشلوازم

بهداشتیرانیزارائهمیکنیم.

کشورگروه

ده 
ب ش

 نص
ت

رفی
ظ

عه(
 قط

ون
یلی

)م

ید
تول

ه(
طع

ن ق
یو

میل
(

ت %
درا

کل گردش مالیصا
نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

1Roca Groupاسپانیا

ص
شخ

نام

30.3801.684.0
)چینیبهداشتی،کاشی،توزیع(

81)کلگروه(
کارخانجاتچینیبهداشتیدراسپانیا)2(،بقیه

اروپا،آمریکایجنوبی،آفریقایشمالی،آسیا

Roca, Laufen, Celite, Incepa, 
Parryware, Jika, Ying, Santeri, 
Santek

2Kohler Group21.0*25.0آمریکا*

ص
شخ

نام

مراکش،نامشخص فرانسه، برزیل، مکزیک، آمریکا، در 13
تایلند،هند،چین

Kohler, Jacob Delafon, Sterling, 
Ann Sacks

3Geberit Group 12.5*14.5سوییس*
ص

شخ
2.834.6نام

)mlCHF2986(از895.2
)mlCHF 967(چینیبهداشتی

سوئد، فنالند، در بهداشتی چینی کارخانجات
لهستان،آلمان،سوییس،فرانسه،پرتغال،ایتالیا،

اوکراین

Kolo, Keramag, Ido, Ifo, 
Colombo, Koralle, Selles, Allia, 
Pozzi Ginori, Porsgrund, Sphinx

4TOTO Ltdژاپن

ص
شخ

نام

12.0

ص
شخ

4.580.6نام
)حمام،کاشی،سایر(

4درژاپن+10درچین،تایوان،اندونزی،ویتنام،
TOTOتایلند،هند،آمریکا،مکزیک

5Coronaر12.89.0کلمبیا

ص
شخ

598.9نام
)147.3چینیبهداشتی،
120کاشی،331.6سایر(

2درکلمبیا+6درمکزیک،آمریکا،نیکاراگوئه،
گواتماال

Corona, Mansfield, American 
Standard, Vortens, Incesa 
Standard, Lamosa, Ecoline, 
Ambiance

6Lixil Corporation10-9*12-10ژاپن*

ص
شخ

7.484.4نام
)چینیبهداشتیوسایر

فعالیتها(
10درژاپن،چین،ویتنام،اندونزی،تایلند،آفریقای

جنوبی
American Standard, Lixil, Inax, 
Grohe, Jaxson

7Huida 
Sanitarywareچین

ص
شخ

نام

8.024.3408.6
2Huida, Dofinyدرچین)212.6چینیبهداشتی(

8Cersanit8.0لهستان

ص
شخ

نام

1درلهستان،1درروسیه،1دراوکراین،1درنامشخص69
Cersanit, Mitoرومانی

9Ideal Standard7.0*7.0بلژیک*

ص
شخ

نام

1درایتالیا،1درجمهوریچک،1دربلغارستان،718.6
1درانگلستان

Ideal Standard, Jado, Armitage 
Shanks, Dolomite

10Duratex11.36.911برزیل
981

)110چینیبهداشتی،151
کاشیو720سایرفعالیتها(

4Decaدربرزیل

11Arrow8.76.50.1825.7چین
5Arrow, Faenza, Annwaدرچین)430.1چینیبهداشتی(

12RAK Ceramics 
PJSC

اماراتمتحده
5.75.748عربی

635
)420کاشی،105چینی

بهداشتی،110سایرفعالیتها(
2دراماراتمتحدهعربی،1دربنگالدش،1در

RAKهند

13Eczacibasi VitrA5.54.580156.0ترکیه
1VitrA, Normدرترکیه،1درروسیه)چینیبهداشتی(

14Duravit3درآلمان،1فرانسه،2درمصر،3درچین،4.04.0804791آلمان
Duravitتونس،1هند

15Lecico6.23.752مصر
108.4

)62چینیبهداشتی،
40.4کاشی،6سایر(

4Lecicoدرمصر)شاملکاشی(،1درلبنان
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اینامکانمقایسهیکنواختتریرابینگروههایبزرگیکهاغلبدربخشهایمختلف
فعالیتمیکنند،فراهممیکند.برایارائهتصویریکاملترازاندازهگروه،گردشمالیکل

یاتلفیقیرانیزدرنظرمیگیریم.
ارقامبهطورمستقیمتوسطخودشرکتهاارائهشدهیادربرخیمواردبراساسبرآوردهاو

یابهدستآمدهازمنابععمومیبودهاست.

کشورگروه

ده 
ب ش

 نص
ت

رفی
ظ

عه(
 قط

ون
یلی

)م

ید
تول

ه(
طع

ن ق
یو

میل
(

ت %
درا

کل گردش مالیصا
نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

16Cisa SA4.53.122اکوادور
90.0

)60.0چینیبهداشتی،
6.0کاشی،24.0سایر(

2Edesa, Briggs, Fanalozaدراکوادور،1درشیلی

17Cera 
Sanitaryware3.0*3.3هند*

ص
شخ

نام

1Ceraدرهند148.1

18Villeroy & Boch3.0*3.0آلمان*

ص
شخ

830.5نام
)554.0چینیبهداشتی،
276.5چینیمظروف(

14Villeroy & Boch)کلگروه(درآلمان،مکزیک،تایلند

19Canakcilar 
Seramik2درترکیهنامشخص2.62.655ترکیهCreavit

20Turkuaz Seramik2.5*3.0ترکیه*

ص
شخ

نام

2Turkuaz, Cerastyleدرترکیهنامشخص

21Saudi Ceramics
عربستان
صسعودی

شخ
نام

2.5*

ص
شخ

242.3نام
2Saudi Ceramicsدرعربستانسعودی)کاشی،چینیبهداشتی(

22Trebol3.02.41844.6پرو
1Trebol, Barcelona, Iberoدرپرو)کاشی،چینیبهداشتی(

23Ferrumآرژانتین

ص
شخ

نام

2.4*

ص
شخ

89.9نام
2Ferrumدرآرژانتین)چینیبهداشتی(

24Ceramica 
Cleopatra2.4*2.5مصر*

ص
شخ

نام

2Cleopatra, Eldoradoدرمصرنامشخص

25Ceramic 
Industries2.0*2.3آفریقایجنوبی*

ص
شخ

نام

 2Betta, Bettabathدرآفریقایجنوبینامشخص

26HSIL Limited4.23.11هند
360.0

)90.0چینیبهداشتی،295.1
سایرفعالیتها(

2درهند
Hindware, Benelave, Alchemy, Queo, 
Evok, Amore, Moonbow, Hindware 
Italian Collection, Rassi, H Vitreous, 
AGI, GP, Greendrop, Trueflow

27Siam 
Sanitary Ware2.62.12789تایلند

2COTTOدرتایلند)چینیبهداشتی(

28Kirovskaya 
Keramika2.02.0روسیه

ص
شخ

38.5نام
1Rosa, Kirovit, M2درروسیه)27چینیبهداشتی(

29Dongpengچین

ص
شخ

نام

2.05
909.0

4Dongpengدرچین)117.1چینیبهداشتی(

30Viglacera2.01.81.2ویتنام
52

4Viglacera, Viglacera Platinum, Sanfiدرویتنام)چینیبهداشتی(

31Kale Group1.61.539ترکیه
235.0

)190.0کاشی،18.2چینی
بهداشتی،27.0سایرفعالیتها(

1Kale, Idaدرترکیه

چیـنــی بـهـداشــتـی

Tulip by Duravit
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اتوماسـیون؛ برای بارگیـری/ تخلیه کـوره
Automation for kiln loading/unloading
Sacmi (Imola, Italy)

Technological advances in the sanitaryware industry have led to the introduction of new and highly automated solutions for 
most production stages, including casting and glazing.
However, some activities continue to be performed entirely manually, which makes it difficult to standardise product qual-
ity and creates occupational health and safety issues for operators who have to work in unhealthy environments in contact 
with harmful substances. 
The aim of the new RobotLoad technology developed at Sacmi’s R&D centre in Imola is to automate kiln car loading and un-
load-ing, an operation that until now has been performed entirely manually.

پیشرفتهایفنیدرصنعتلوازمبهداشتیباعثمعرفیراهحلهایجدید
وخودکاربرایبیشترمراحلتولیدازجمله،ریختهگریولعابزنیشده

است.
بااینحال،بعضیازفعالیتهابهصورتکاملبهطوردستیانجاممیشوند
کهاستانداردکردنکیفیتمحصوالتراسختمیکندومسائلبهداشتی
وایمنیشغلیرابرایعواملیکهمجبورهستنددرمحیطهایناسالمودر

تماسباموادمضرکارکنند،ایجادمیکند.
SacmiکهدرمرکزتحقیقوتوسعهRobotLoadهدفازفناوریجدید
درImolaتوسعهیافتهاست،خودکارکردنبارگیریوتخلیهواگنکوره

است،عملیاتیکهتابهامروزبهشکلکاماًلدستیانجاممیشدهاست.
ازآنجاییکهاینعملیاتشاملبرداشتنوجابجاییقطعاتسنگیندر
دماهایباالست،خطراتسالمتیوایمنیقابلتوجهیرابرایپرسنلبه

همراهداردوبهناچارباعثمیزانباالیجابجاییپرسنلمیشودوهمانند
تمامعملیاتهایدستیبارگیریوتخلیهکورهمیتواندمعضالتکیفیدر
قطعهتولیدشدهبهدلیلآسیبهایمکررناشیازجابجاییدستیایجاد

کند.
RobotLoad،مفهوماتوماسیونهوشمندرابهفرآیندبارگیریوتخلیه

واگنکورهمطابقابزارهاوفناوریهایخالقانهمعرفیمیکند.
و نمونهها شناسایی برای اختصاصی دید دستگاه یک اول، وهله در
موقعیتهایقطعههایلوازمبهداشتیبهجهتبهینهسازیمأموریتهای
رباتمورداستفادهقرارمیگیرد)بهعنواننمونهتفاوتبینتوالتوالهنگ
وتوالتفرنگیسادهبدونمخزنرادرنظربگیرید(.مرحلهبعدیانتقالبه
وسیلهیکابزارخالقانهمجهزبهصفحهمکش،نصبشدهرویمچربات

انجاممیگیرد.
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ابزارصفحهمکشهمهکارهقادراستتاانواعمدلهاواندازههایلوازم
بهداشتی،مانندسرویسوالهنگ،بیدهها،سینکدستشوییوغیرهرا
برداشتهوجابجانماید.فراگیربودناینابزارنیازبهتجهیزمداومومجدد
رباتدرزمانجابجاییازیکمدللوازمبهداشتیبهمدلدیگرجلوگیری

میکندوظرفیتتولیدبسیارباالراضمانتمیکند.
عالوهبراینانعطافپذیریباال،ابزارصفحهمکشنیزازسالمتقطعاتدر
حینجابجاییحفاظتمیکنند.کنترلدائمیخالءاعمالشده،مناطق
متعددایجادخالبررویسطحابزار،سیستمجبرانمکانیکیبسیارپیشرفته
وسطحتماساسفنجیبااجزایلوازمبهداشتیهمگیجنبههاییهستند
کهتضمینمیدهندقطعاتحتیدرمرحلهبسیاربحرانیبارگیریواگن

کورهنیزباحرکاتدقیقوظریفبرداشتهوچیدمانشوند.
توسعه برای اصلی هدف کوره واگن تخلیه و بارگیری که حالی در
RobotLoadبود،مهندسانSacmiیکگامفراتربرداشتهوفعالیتهای

مکملگوناگونیراکهدرحالحاضردستیانجاممیشوندرادرنظر
گرفتهاند.یکمثالآمادهسازیصفحاتسرامیکیوورقههاییونولیتاست
کهبرایکمکبهلوازمبهداشتیدرزمانپختمورداستفادهقرارمیگیردو

برایجلوگیریازآسیبناشیازانقباضالزماست.
رباتبارمیتوانداینمراحلازفرآیندبارگیری/تخلیهخودکار،کنترلکند
زیراداراییکابزاردوگانهمخصوصبرایکنترلهوشمندتکیهگاههاست
کهازیکسمتابزارمجهزبهسیستممکندهبرایجابجاییصفحات
سرامیکیودیگرصفحات،دارایگیرههایمخصوصورقههایپلیاستایرن

)یونولیت(برایبرداشتنوکنارگذاشتنآنهاست.
رباتبار)RobotLoad(درکنارقطعاتوابزارهایمکانیکی،ازابزارها
والکترونیکپیشرفتههمانندنرمافزارمکانیابیهوشمندوسامانهدید

هوشمندنیزاستفادهمیکند.
لوازم بهینه موقعیتیابی از اطمینان برای مکانیابیهوشمند نرمافزار
بهداشتیبررویماشینکورهمورداستفادهقرارمیگیرد،عملیاتیکهاکنون
کاماًلبهتجربهومهارتهایدستیعواملبستگیدارد.باپردازشکردن
اطالعاتمرتبطباقطعاترسیدهازخطتولید،نرمافزارموقعیتآنهادر

ماشینهایکورهرابهصورتخودکارومستقلکاماًلبهینهسازیکرد.
سامانهدیدهوشمندیکراهکارپیشرفتهاستکهقطعاتلوازمبهداشتی
بارگیریشدهدرماشینکورهراپویشمیکندومدلهایمختلفو
موقعیتشانراشناساییمیکندتاحرکاترباتووظایفانتخابراباتوجه

بهموقعیتهایمتفاوتوفقدهد.
درپایان،الزمبهذکراستکههروسیلهایازنظرترکیبتولید،نوعکورهها
وواگنهایکورهمورداستفاده)کورههایشاتل،کورههایتونلی،کورههای
رولریوغیره(وفضایدردسترسبراینصبوبارگیری/تخلیهصفحات
واگنویژگیهایخاصخودشرادارد.دراینجاهم،RobotLoadاز
مزیتانطابقپذیریبرخورداراستوبهآنکمکمیکنددرموقعیتهای

مختلفنصبشدهوباهرنیازیمطابقتکند.
×

CWR 
50,000

BWR 
12,000

 15,000

CWR PERSIAN 
24,000

 +41%
11,700

+17%
 130,000 +76%

 18,000

+30%
CWW 

                                  : 007,606

فارسى

یک پلت فرم چندرسانه اى در سراسر 
جهان به سه زبان انگلیسى، ایتالیایى 

و اکنون فارسى

چیـنــی بـهـداشــتـی
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چسـب ها و روان کننـده های جدیـد با تأثیـر 
رئولـوژیکی کمتـر در بدنه های قطعـات چینـی بهداشتی

New binders/plasticisers with 
low rheological impact for sanitaryware bodies
Riccardo Grassi, S.R.C. Engineering (Dormelletto, Italy)
Marco Antoniotti, Lamberti (Albizzate, Italy)

In ceramic sanitaryware production, the potential for improving the mechanical characteristics of cast pieces simply by add-
ing a chemical auxiliary to the slip is often limited by the significant rheological alterations caused by the additives current-
ly available on the market. These alterations have to be corrected through adjustments to the production process, an oper-
ation that producers often consider too laborious or costly.

درساختلوازمبهداشتیسرامیکی،پتانسیل
بهبودخواصمکانیکیقطعاتریختهگریشده
تنهابااضافهکردنیکمادهکمکیبهدوغاب،

غالباًبهخاطرتغییراترئولوژیکیقابلتوجهیکهبهخاطرموادافزودنی
موجوددربازاربهوجودمیآیند،محدودمیشود.ایندگرگونیهابایدبه
شکلتنظیمفرآیندتولیداصالحشوند،عملیاتیکهتولیدکنندگانآنرا

غالباًبسیارسختیاپرهزینهمیدانند.
،TenagreenسریLambertiازمحصوالتشرکت بهعنوانبخشی
اخیراًچندینمحصولجدیدراکهبهشکلقابلتوجهیخواصمکانیکی
قطعاتریختهگریشدهرابهبودمیدهنددرحالیکهتأثیرکمتریبر
رئولوژیدوغابدارندوامکانپذیرشفوریوبدونمشکلدرخطوطتولید
موجودرافراهممیکنندراتوسعهدادهاست.پیرویکعملیاتغربالاولیه
کهدرآزمایشگاههایخودشبهانجامرسید،المبرتیازگروهمهندسی
S.C.Rدرخواستکرد)یکمؤسسهشناختهشدهدرزمینهمشاورهفناوری

فعالیت سرامیکی بهداشتی لوازم بینالمللی حوزه در دههها برای که
میکند.(تاارزیابیآزمایشگاهیخودشراازسهمحصولنسلجدیدبا
خواصشیمیاییمتفاوتTenagreenانجامبدهد.هدفازاینارزیابی،
تأییدتناسبوسازگاریمحصوالتبرایاستفادهدرتولیدبود،تأییداثر
موردنظرکمآنهابررویرئولوژیدوغابومقایسهعملکردشانازحیث
خواصمکانیکیبهبودیافته،بهجهتتعییناینکهکدامیکازآنهامیتواند

مناسبترینگزینهبرایعرضهکردندربازارباشد.

آزمایش ها
)vitreous china(ازدوغابیکبدنهچینیزجاجی برایآزمایشها
استانداردآمادهشدهبهصورتصنعتیبهوسیلهیکتولیدکنندهبرجسته
ایتالیاییاستفادهشد.دوغاببهچگالیاستانداردریختهگریبین1800
تا1810گرمبرلیتررسید.محصوالتموردآزمایشمتعاقباًبهترکیب
اضافهشدندوبااستفادهازهمزنمکانیکی،همگنسازیشدند.آزمونهای

آزمایشگاهیبرایسنجشپارامترهایزیرانجامشدند:

•گرانرویوتیکسوتروپی
•تشکیلالیهدر60،30و90دقیقه

•انقباضخشک،پختهوکل
•تغییرشکلپیروپالستیک

•جذبآب
)M.O.R(استحکامخمشیخشک•

محصوالتآزمایششدهونتایج
همراهباقطعهمرجع،محصوالتودوزهایزیرآزمایششدند:

•تناگرینCS 555دردوزهای0/5%و1%محتوایخشک
•تناگرینWW 01010دردوزهای0/55%و1/1%محتوایخشک
•تناگرینWW 01038دردوزهای0/7%و1/4%محتوایخشک

نتایجدرجدول1نشاندادهشدهاند.

ارزیابی نتایج
آزمایشها،نتایجزیررادادند:

•گرانروی:حداقلتغییراتدرمقدارگرانرویبرایهمهمحصوالتمورد
ارزیابیقرارگرفتهاست.

•ژلگرایییاتیکسوتروپی:کاهشمحدوددرژلگراییبرایCS 555و
حتیکاهشکمتربرایWW 01038مشاهدهشد،درحالیکه01010 
WWافزایشمعینیدردوزپایینوکاهشمحدودیدرباالتریندوزازخود

نشانداد.
•تشکیلالیه:دردوزهایپایینمقادیر،معادلویابهترازاستانداردبرای
تمامیمحصوالتهستند.دردوزهایباالمقادیربرایWW 01010و
WW 01038کمترازمرجعخودهستند،امامتمایلهستندکهپساز90

دقیقهبهآنبرسند.
•انقباضکل:تغییراتقابلتوجهیندارند.

•تغییرشکلپیروپالستیک:تغییراتقابلتوجهیندارند.
•جذبآبپسازپخت:تغییراتقابلتوجهیندارند.

•مقادیراستحکامخمشیخشک:افزایشهابسیارقابلتوجهودرتناسببا
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دوزمورداستفادهبرایتمامیمحصوالتآزمایششدهاستودرمقایسهبا
مرجعاز22+%تا107+%تغییرمیکند.

فرصت ها
هرسهمحصولجدیددرسریتناگرینمنجربهپیشرفتقابلتوجهیدر
خواصمکانیکیبدنهبرایحداقلتغییراتدرپارامترهایرئولوژیکیشدند.

دربعضیموارد،پیشرفتهاییدرتشکیلالیههمراهبااثردفلوکوالنت
خفیفیمشاهدهشدکهمیتوانازآنبرایکاهشمقداردفلوکوالنتمورد
استفادهدرآمادهسازیدوغاببدنهبهرهبرد.دردوزهایاستفادهشدهدر
آزمایشها)از0/5%تا1/4%محتوایخشک(بهبودخواصمکانیکی)تا
107+%(مشاهدهشدکهبهطورکلیباالترازسطوحیاستکهبهصورت
معمولبرایبهبودبازدهمحصوالتباکاهشترکخوردنوشکستنقبل
ازپختکافیست.اینبدینمعناستکهممکناستبرایتولیداتصنعتی
ازدوزهایکمترینسبتبهآزمایشهااستفادهکرد،کهتأثیراتمنفیبر
رویرئولوژیدوغابرابیشترکاهشمیدهند.درنتیجهتمامیمحصوالت
خواص و شوند تولید خطوط وارد سادگی به میتوانند شده آزمایش

مکانیکیبدنهراپیشازپختبهبودبدهند.
بهترینمحصولبرایهرکاربربایدبراساسنتایجبدستآمدهازآزمایشها
بافرمولبندیهایمختلفبدنویامالحظههایاقتصادیمرتبطبادوز

بهینهوهزینهجاریمحصوالتانتخابگردد.
درشرایطفعلیبیثباتیشدیددرهزینههایمواداولیهودرنتیجهقیمت
موادافزودنی،ممکناستتولیدکنندگانآنرابسیارمفیدتشخیصبدهند
کهبتوانندازبینچندینمحصولکههمگیمیتوانندبهراحتیواردفرآیند

شوندتابهبهتریننسبتسودبههزینهدستپیداکنند،انتخابکنند.

نتیجه گیری
براینتیجهگیری،محصوالتجدیدتناگرینمزیتهایزیررادارد:

•سادگیاضافهکردنموادافزودنیبهفرآیندتولید.
•کاهشدفعاتردکردنناشیازترکدرحینانقباضوشکستگیهابه

هنگامجابجاییقبلازپخت.
•امکانکاهشمیزانمادهدفلوکوالنتیالختهزادرتهیهدوغاببدنه.

•امکانبهبودپایداریاقتصادیومحیطزیستیفرآیندحداقلبااستفاده
جزئیکمترازپالستیکومواداولیهجایگزینارزانترویامواداولیهتهیه

شدهازمناطقنزدیکترمکانتولید.
ایننتایجمطابقمشاهداتآزمایشگاهیاستوپیشتردرچندینکارخانه
پسازمعرفییکیازمحصوالتارائهشدهبهفرآیندتولیدعادیتأییدشده
است.اینمحصولدرطولچندینهفتهپسازاولینآزمایشدرمحلبرای
×  استفادهاستاندارد،موردپذیرشواقعشدهاست.

Dosage / Dosaggio (%) 0.50 1.00 0.55 1.10 0.70 1.40

T °C 22 22 23 23 23 22 22

Density / Densità (g/l) 1804 1800 1799 1800 1801 1809 1795

Viscosity / Viscosità “G 1” 340 342 345 340 345 342 343

Viscosity / Viscosità “G 6” 318 332 330 310 332 330 325

Thixotropy / Tissotropia (Δ °G) 22 10 15 30 17 12 18

Thickness / Spessore (mm in 30/60/90’) 5-7.1-8.1 5.3-7-8.6 4.8-7.3-8.7 5-7.1-8.5 4.5-6.5-8 5.2-7.4-8.5 4.4-6.8-7.9

Dry shrinkage / Ritiro in secco 3.97 2.98 3.08 3.17 3.08 3.67 3.47

Firing shrinkage / Ritiro in cotto 8.23 8.23 8.23 8.23 8.13 8.13 8.23

Total shrinkage / Ritiro totale 12.2 11.21 11.31 11.4 11.21 11.8 11.7

Pyroplastic Deformation / Deformazione piroplastica (mm) 55 56.5 56 55 55 55 56

Water absorption / Assorbimento acqua (%) 0.36 0.24 0.26 0.37 0.39 0.21 0.48

L.O.I. / P.F. (%) 6.13 6.24 6.44 6.22 6.55 6.21 6.33

M.O.R. dry / M.O.R. secco (Kg/cm2) 55.5 83.3 115.07 67.91 93.26 88.44 95.47

M.O.R. increase / Incremento M.O.R. (%) 50 107 22.3 68.6 59.3 72

Tenagreen CS 555 Tenagreen WW 01010 Tenagreen WW 01038
Reference body          

Impasto di riferimento

Tenagreen جدول 1-  ویژگی های مشاهده شده برای بایندر جدید

چیـنــی بـهـداشــتـی
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سیستم تجهیـزات کـوره دوستدار محیط زیست 
برای پخـت چینـی بهـداشتی

Eco-friendly kiln furniture system 
for sanitaryware firing
Luc Bourgy, Imerys Technical Support Director (Paris, France)

Higher finished product quality and a more sustainable firing process are two of the top priorities of any ceramic sanitaryware 
manufacturer. But is it possible to achieve both these goals through an effective choice of kiln furniture and accessories? 
For Imerys, the answer is a resounding yes. For this purpose it is proposing ShrinkSan®, an innovative patented kiln furniture 
system capable of reducing both the carbon footprint of sanitaryware (in this case, ceramic WCs) and the quantity of defects 
(and consequently waste) produced during firing.

از مورد دو پایدارتر پخت فرآیند و نهایی محصوالت بهتر کیفیت
با آیامیتوان اما اولویتهایاصلیهرسازندهچینیبهداشتیاست.

انتخابموثرتجهیزاتولوازمکورهبههردوهدفرسید؟
،ShrinkSan®،پاسخقاطعانهمثبتاست.بههمینمنظورImerysبرای
یکسامانهتجهیزاتکورهثبتشدهراپیشنهادمیدهدکههممیتواند
بهداشتی سرویسهای مورد، این )در بهداشتی لوازم در کربن اثر
سرامیکی(وهمتعدادعیوبودرنتیجهضایعاتتولیدشدهدرزمانپخت

راکاهشدهد.

گرمایشدیدتولیددرحینفرآیندپختمنجربهانقباضدستشوییها،
ایجاداصطکاکبینقطعهوتجهیزاتکورهمیشود.ایناصطکاکغالباً
باعثبهوجودآمدنعیوببررویقطعهتمامشدههمانندورقهورقه

شدنلعابویاتغییرشکلپایهمیشود.
بهجهتکاهشوقوعاینعیوب،تولیدکنندگاناغلبازصفحاتیک
بارمصرفکهبینقطعهسرامیکیوتجهیزاتکورهقراردادهمیشوند،
استفادهمیکنند.اینراهکارمؤثراستاماهزینهزیستمحیطیزیادی
دارد،زیرابهازایهر1000دستشوییتولیدشدهدرحدود3تُنصفحه

Fig. 1: ShrinkSan®: The 4 mobile elements and the central spacer Fig. 2: WC loaded on ShrinkSan® 
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یکبارمصرفبهجامیماند.اینزبالههابهندرتبازیافتشدهودرعوض
بهمحلدفنزبالههافرستادهویاسوزاندهمیشوند.عالوهبراین،تولید

صفحاتیکبارمصرفمستلزممصرفانرژی،آبومواداولیهاست.

تجهیزات قابل استفاده مجدد و پایدار کوره
برایحلاینمشکلImerysو،®ShrinkSanراابداعکردهاست،راهکاری
کهصفحاتیکبارمصرفسنتیرابایکسامانهتجهیزاتکورهبسیار
پایدارترجایگزینمیکندومیتوانآنرابیشاز800بارمورداستفاده
مجددقرارداددرحالیکهمیتواندفرآیندانقباضقطعهدرحینپخترا

مدیریتکند.

ShrinkSan® عملکرد
®ShrinkSanیکسامانهتجهیزاتکورهشاملچهارعنصرمتحرک

استکهبررویالیافنسوزقرارگرفتهاند.درموقعیتاولیهشان،عناصر
متحرکبادستشوییبارگذاریشدهدرباالیآنهابهوسیلهیکفاصله
درحینپخت، قفلمیشوند. درجایشان آلی مواد ازجنس دهنده
انقباض تا میدهد اجازه عنصر چهار به و شده تجزیه فاصلهدهنده
قطعهبهداشتیرادنبالکنند)شکل2-1(.درپایانفرآیندپختقطعه
سرامیکیتخلیهشدهوسامانه®ShrinkSanعناصرمتحرکراجداکرده
وفاصلهدهندهجدیدیرابینآنهاقرارمیدهدومجدداًتنظیممیشود

)شکل3(.سامانهدرحالحاضرآمادهبارگیریدوبارهاست.

مزایای فنی سامانه
®ShrinkSanآزمایششدهاستوهماکنوندربسیاریازکارخانههای

لوازمبهداشتیدرسرتاسراروپادردستبهرهبرداریاست.یکجایگزین
دوگانه مزیت و ارائهمیکند یکبارمصرفسنتی برایصفحات موثر

Fig. 3: Resetting the system at the end of the cycle by inserting a new spacer 

شکل 4: ردپای زیست محیطی کمتر ®ShrinkSan در مقایسه با صفحات یکبار مصرف

چیـنــی بـهـداشــتـی

صفحات یک بار مصرف سنتی 
برای پخت قطعات چینی بهداشتی

:Imerys راه حل پایدار
ShrinkSan 
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ShrinkSan® شکل 5: ارزیابی چرخه عمر

کاهشاثرمحیطی)جلوگیریازتولید3تُنزبالهبهازایهر1000
دستشوییپختشده(وکیفیتباالترمحصوالتراموجبمیشود.

بهصورتویژه،سامانه®ShrinkSanمیتواندبدونتوجهبهطراحی
قطعه،انقباضتفاضلیراحفظکردهوبیشاز75%انقباضناشیازپخت
راجذبکندواصطکاکبینقطعاتوتجهیزاتکورهراکاهشدهد.این
کاربهصورتچشمگیریعیوبوضایعاتراکاهشمیدهد.اینسامانه
چندینمزیتفنیرادرقیاسبااستفادهازصفحاتیکبارمصرفارائه

میکند:
•سادگیراهاندازی،جابجاییونگهداری.

•طراحیبازکهانتقالحرارتراآسانمیکندوجریانهوابرروی
قطعهراافزایشمیدهد.

•اجزایجداگانه®ShrinkSanرامیتوانجایگزینکردهوطولعمر
سامانهرابهبودبخشید.

Imerys و ShrinkSan® ارزیابی چرخه عمر، تعهد
درژوئنPWC،2021تجزیهوتحلیلچرخهعمرکامل®ShrinkSanو
)LCA(راانجامدادونتایجشغیرقابلانکاربود.درقیاسباسامانهصفحه
یکبارمصرف،®ShrinkSanانتشارکربنراتاحدود76%وکلاثرکربن

تولیددستشوییراتا6%میکاهد.
پایدار، راهکارهای از بههمراهطیفگستردهای توسعهسامانهجدید

الزامImerysهمبهمحیطزیستوهممسئولیتاجتماعیشرکترا
تأییدمیکند.اینتعهددرسال2020زمانیکهImerysمدالپالتینی
راتوسطEcovadisارائهدهندهپیشتازرتبهبندیپایدارشرکتیبرای
زنجیرههایتأمینجهانیباشبکهایدارایبیشاز60000کسبو
کار،شاملبسیاریازمدیرانصنعتی،دریافتکرد.دستاوردپالتینی
در نتایجحقیقی و اقدامات رهبری، منظر از را Imerys Ecovadis،و

حوزههایمحیطزیست،کاروحقوقبشر،اخالقوتدارکاتپایداردر
زمره1%باالییتشکیالتارزیابیشده)واولیندرصنعتمعدن(قرار

میدهد.

کدQRراپویشکنیدوویدئوی®ShrinkSanراتماشاکنید.

چیـنــی بـهـداشــتـی
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Synchronised digital structure printing

 Durst Gamma،نتیجهبیشاز10سالکارفشردهتحقیقوتوسعه
DGیکفناوریخالقانهاستکهقراراستفرآیندهایدکوراسیونسنتی

سرامیکیرامتحولسازد.اینراهکاربرایچاپدیجیتالسطوحبرجسته
باهماهنگیکاملباطرحسطحکاشیارائهشدهاستوبهکاشیها
ظاهریطبیعیوحسیعمیقوبیهمتادرمقایسهبادیگرمحصوالت
موجوددربازارمیدهد.ویژگیهایمنحصربهفردوفرصتهایتجاری
ارائهشدهGamma DGنهتنهاتوسطمتخصصینDurstبلکهتوسط
اخیر ماههای در که رنگ و لعاب و سرامیکی سطوح تولیدکنندگان

فرصتیبرایآزمایشاینفناوریداشتهاندهمتاییدشدهاست.
هفتهCersaie،نمایشگاهتجاریکهدرشهربولونیادرپایانسپتامبر
برگزارشد،فرصتیایدهآلبرایشناساییکاربردهایبالقوهاینفناوری
بهواسطهپیشنمایشمحصوالتتولیدشدهتوسطمشتریانوشرکای

DurstبااستفادهازGamma DGارائهداد.

اینهاشاملدوگروهبرجستهسرامیکایتالیاییهستندکهبرایتزئین
 Durstمحصوالتخودبیشاز10سالاستکهازچاپگرهایدیجیتال

Industrie Ceramiche Piemme:استفادهمیکنندGamma DG

 Ceramica Delکهیکنمایشگاهبازدرمحلخودبرگزارکردوگروه
ConcaکهمحصوالترادرغرفهبسیارحیرتانگیزخوددرCersaieبه

نمایشگذاشتند.ترکیبیازایندوفناوریهماهنگیکاملبیناستراکچر
وطرحراتضمینمیکند.زمانیکهبرجستگیهاچاپمیشوند،یک
بارکددرپشتکاشیهنگامانتقالشبهچاپگردیجیتالاعمالمیشود.
سپسGamma DGبارکدراخواندهتاتصویرمربوطهرابارگیریکند
وتزئیناترادرترازیبینقصباساختاربرجستگیها،تقریباًمثلیک

عبور،چاپمیکند.
اینمزیتمنحصربهفردامکانتولیدمحصوالتیبااثراتموادبسیار
طبیعیرافراهممیسازدکهبااستفادهازهیچفناوریدیگریکهدربازار
موجودباشدتکرارپذیرنیستند.Davide Colliمدیرفروشوبازاریابی
وسیلهی به امسال که جدیدی محصول IBLA که میدهد توضیح
Ceramiche Piemmeبهبازارارائهشد،یکنمونهعالیست.»درطول

هفتهیCersaieماIBLAراراهاندازیکردیم،یککاشیپرسالنسطح

چاپ دیجیتـال همگام شده با استراکچـر

The result of more than 10 years of intense R&D work, Durst Gamma DG is an innovative technology that is set to revolu-
tionise traditional ceramic decoration processes. This solution is designed for digital printing of structures in perfect syn-
chronisation with the designs, giving the tiles a natural look and a sense of depth unmatched by any other product current-
ly on the market. 
The exclusive characteristics and business opportunities offered by Gamma DG are confirmed not only by Durst technicians, 
but also by the ceramic surface manufacturers and the glaze and colour producers who have had the opportunity to try out 
the technology in recent months.

Norbert von Aufschnaiter, Durst Group (Bressanone/Brixen, Italy)
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باالکهسنگPietra Pece)نوعیسنگآهکقهوهایایتالیایی(رابا
واقعگراییباورنکردنیتکرارمیکندودرچهاررنگوچندیناندازهبا
Ceramiche Piemme.هردوسطحعادیوپولیشیعرضهمیشود
شامل که Synchro Digit نام به جدید تولیدی خط از استفاده با
سامانههایچاپ Gamma DGوXDاستوبهطورهماهنگکار
میکنند،بررویتزئیناتسهبعدیسرمایهگذاریمیکند.پاسخبازار،

پاداشتالشهایماست.«
گروهCeramica Del Conca،همچنینیکگروهجدیدازمحصوالت
بهنامDinamika Stoneمعرفیکرد.Luca Costi،مدیرعامل،میگوید:
با »فناوریDurstبهمااینتواناییرادادهاستکهموادطبیعیرا
درجهایاستثناییازوضوحتولیدکردهوبهموفقیتوتصدیقیبیسابقهاز
نظرطبیعیبودنمحصوالت،توجهبهجزئیاتوسهبعدیبودنآندست
پیداکنیم.ماباDinamikaارزشوزیباییرابهمحصوالتخودافزودهایم
واطمینانداریمکهمیتوانیمبازارهایجدیدیرابازکردهوبهمشتریان

جدیدیبرسیم.«
جستجوبرایسهبعدیبودنیکیازفوریتریننیازهایبازاربینالمللی
توسط بلکه توسطسازندگانکاشی تنها نه روند این است. سرامیک
تعدادکثیریازلعابسازهاوتولیدکنندگانحاضردرسالن33مرکز
خود نظر مورد راهحل را Durst فناوری که بولونیا، نمایشگاهی

میدانستند،تأییدشدهاست.
،Smalticeram Unicerمدیرفروش،Carlo Alberto Oviدربینآنها
کهازنتایجوعملکردثابتشدهGamma DGابرازخرسندیکردهبود،
Cersaieهمانطورکهمحصوالتجدیدعرضهشدهتوسطاینگروهدر

گواهیمیدهند،حضورداشت.
 Paoloو)Smalglass Itaca Italiaمدیرعامل(Armando Meletti

Abadia)مدیرعاملTorrecid Italia(بههماناندازهایکهازمزیتهای

بزرگیکهچاپدیجیتالاستراکچرمیتواندبرایفرآیندهایلعابکاری
داشتهباشد،متقاعدشدهاندوبهاهمیتتولیددیجیتالسازههایترکیب

شدهباسایرکاربردهایخطهالعابکاریتوجهدارند.
Rafael Porcar)مدیرچاپمحصولدرYounexa(میگوید:»اینروند

درطیماههایآیندهبهغالبشدنخودادامهدادهومنجربهمفهومی
جدیدازتزئیناتسرامیکیمیشودکهقادربهپاسخگوییبهخواستههای

عمومیاست.«
Eros Giavelli)مدیرکاشیوطرحپایانیدرVetriceramici(تأیید

کردهواضافهمیکندکه:»مشتریهابهصورتپیوستهازماموادمتمایزبا
کیفیتپایانیبسیارباالتریرامیخواهند.«

این کامل طور به ،Durst فناوری با شده تضمین چاپ کیفیت
درخواستهارااقناعمیکند.محصوالتکاماًلواقعگرایانهتولیدشده
باسنگطبیعییامرمرمشابههستند توسطGamma DG،تقریباً
درحالیکهتماممزیتهایمربوطبهموادسرامیکیراحفظمیکنند.
اینویژگیاضافهشدهکاماًلبرایطراحانومعماران،کهازوضوحباالی
جزئیات،لبههایدقیقطراحیها،پایداریرنگوعدمحضوراثرماتیا

پوستپرتقالیحتیدرتیرهترینطیفهالذتمیبرندقابلدرکاست.
همانطورکهFabio Avoni،مدیرفروشColorobbia Italiaتوضیح
میدهدنیزآنهاازCersaieبرایمعرفیمحصوالتخالقانهدرحوزه
جدیدForma Plusخوداستفادهکرد.اوگفت:»بهکمکلعابهای
دیجیتالوموقعیتهایمختلفGamma DGدرخطتولید،اکنونما

میتوانیممتنوعترینوبینظیرترینساختارهاراایجادکنیم.«
Gamma DGکاماًلخودکاربودهونیازیبهنصبآندریکموقعیت

ثابترویخطلعابکارینیستوبهشمااجازهمیدهدکهبهترین

فنـاوریفنـاوری
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JETTMطراحیشدهاست.

 Smalticeramمدیربخشتحقیقوتوسعهدر(Gian Franco Debbi

Pastorelli و Ceramiche Piemme در Durst با که )Unicer

همکاریدارد،حتیفراترهممیرود:»Durst Gamma DGهماکنون
مؤثرترینفناوریبرایرسیدنبهساختارهایسهبعدیسرامیکیاست.
ماباورداریمکهدرآیندهاینامکانوجودداردکهتمامیفرآیندهای
سرامیکیحولاینفناوریتوسعهپیداکنندوفرصتهایجدیدیایجاد

شود.«

Durst صخره«، رویداد جدید دیجیتالی«
اولینرویداد ازتولیداتسرامیکیدرCersaie،در Durstتورگروه
در برخط تماشای برای و شد برگزار اکتبر 27 که گروه، دیجیتالی
دسترساست)ازطریقdurst-group.comیااسکنQRکد(بهاوج
Durstرسید.عنواناینرویداد»صخره«بودکههمبههدهایچاپ
Rocket JETTMوهمبهبافتهایطبیعیسنگیشکلکهمیتوانبه

کمکGamma DGبهآنهارسید،اشارهدارد.برایدوستدارانطبیعت
اینیکادایاحترامبهقلههایآلپاستکهتأسیساتگروهDurstدر

Tyrolجنوبیرااحاطهکردهنیزهست.

× 

موقعیترامطابقنیازهایخاصتولیدکنندهپیداکردهودرنتیجهتنوع
تولیدراافزایشدهید.

هدهای چاپ Rocket JETTM، مرکز سامانه هستند
 Rocketهدهایاختصاصیچاپ،Durstدرمرکزفناوریلعابدیجیتال
مشکل حل برای ویژه صورت به شرکت که گرفتهاند قرار JETTM

اندازهذراتتا45میکرومتر،بسیارنزدیکبهلعابهای با لعابهایی
معمولی،ایجادکردهاست.

هرنازلمیتواندبهصورتانحصاریکنترلشودتاانتخابکنندهمقدار
لعابموردنیازبرایایجادبافتوضخامتموردنظرباشدوامکانایجاد
 Durst میکند. فراهم را متفاوت طرحهای از نامحدودی ترکیبات
Gamma DGرامیتوانباانواعمختلفیازلعابهایبرپایهآب)انگوب،

براق،ماتورنگی(درغلظتهایمتفاوتبارگیریکرد،بااینانتخابکه
لعابهایرویخطرادرطیچاپبهجهتتطابقبانیازهایخاصتولید

تغییربدهند.
تولیدکنندگان با همراه که است زیادی زمان Durst منظور، بدین
برجستهلعابورنگکارمیکندتالعابهایدیجیتالیراتوسعهبدهد
کهبتواننددامنهکاربردهاواثراتقابلاستفادهمجددرابااستفادهاز

Gamma DGگسترشبدهند.

تأیید )Colorobbia Italia Paolo Monari)مدیرخدماتچاپدر

میکندکهاینتحقیقهمچناندرحالتکاملاست:»باهمکاریبا
دورستمامجموعهایازلعابهایدیجیتالباجلوههایمتنوعشفاف،
ماتیاکدرراباتوجهبهمحصولنهاییخواستهشدهتوسعهدادیمو
فرآیندالیهنشانیراانتخابکردیمتااثرسهبعدیفوراًقابلدیدنباشد.«

آنگونهکهAlex Zanetti،هماهنگکنندهبخشچاپ،توضیحمیدهد
Esmalglass Itacaایتالیانیزدرحالایجادلعابهاییاستکهازلحاظ

 DurstRocket باهدهای برایاستفاده افزودنی اندازهذراتومواد

فنـاوریفنـاوری
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Design and sustainability in new materials for 
3D surfaces

سرامیکها« آینده و »حال - Colorobbia از FORMA Plus

توسط که است توسعه و تحقیق کار سالها اساس بر پروژهجدیدی
گروه نمایشگاه در و Cersaie در سپتامبر اواخر Colorobbia گروه
شامل پروژه این شد. ارائه Fiorano Modenese در Colorobbia

رشتهایازمجموعههایچشمگیربصریاستکهدرآناثرمواد،بافتها،
نقشبرجستههاواستراکچرهایظریف)microreliefs(بهعنصرکلیدی

کاشیهایکفودیوارتبدیلمیشود.
لعابهای از وسیعی طیف ممتاز( رده )محصوالت FORMA Plus

دیجیتال،گریتهاومیکروگریتها،لعابهایخشکشدهبااسپریدرایر
وجوهرهایدیجیتالبرایافکتهایخاصهستندکهمیتوانندبرایخلق
طرحهایبسیارواقعیسنگ،مرمروچوبدرطیفوسیعیازپرداختهای
نهایی بررویمشخصاتفنیمحصوالت اثری نهاییبدونهیچگونه

استفادهشوند.
یکیازنکاتبرجستهFORMA Plus،مجموعهNeogritsازگریتهاو
میکروگریتهااستکهمیتوانازآنبرایتولیدموادوجلوههایسه
بعدیقبلویابعدازتزئیناتدیجیتالاستفادهکرد.چهدرنقاطانتخابی

کاشی سطح تمام روی بر چه و
یـا و ساختار هـر میتواننـد آنها
روی بـر حتی را ریـزسـاختاری
سطوحصافایجادکنند.مجموعه
مجموعه با همچنین نئوگریتها
دیجیتالی لعابهای از جدیـدی
براقوماتکهبرایپرچالشترین
شرایطصنعتیتوسعهپیداکردهاند،

همسازاست.
جوهرهایافکتسریSPS)دارای

FORMA Plusاندازهذراتویژه(یکیدیگرازمحصوالتمحدودهممتاز
هستند.آنهابهعنواناثراتگرافیتی)دفعآب(وفروبرنده،بهشکلکاملبا
لعابوپوششهایحفاظتیکهبهطورویژهبرایتقویتایندستهازسطوح
توسعهپیداکردهاند،ترکیبمیشوند.بهکمکگرافیکهایهمگامشده،
اینمجموعهازموادرامیتوانبهشکلیترکیبکردکهبدوندرنظرگرفتن

اندازهکاشیها،بافتهاونقشهایرویتمامسطحکاشیرااعمالکند.
اماFORMA Plusبیشترازیکمحصولحوزهمعمولیاستوهمچنین
مفاهیمطراحی،بازدهمحصولوپایداریرادربرمیگیرد.بهعنوانمثالبا
سریجوهرهایانتشارپایین»جوهراکو«کاملمیشوددرحالیکهسری
دیگریازجوهرهایدیجیتالیکهبرایپاسخگوییبهدرخواستهایروبه
رشدبرایمحصوالتسازگارباطبیعتدربازارهایمعیندرمراحلنهایی

توسعهقراردارند.
گروهColorobbiaمعتقداستکهلعابهایدیجیتالیباکیفیتباالیکی
ازفناوریهاییاستکهبهاحتمالزیاددربازهکوتاهمدتتامیانمدت
بیشترینپیشرفتراداردوبادرنظرداشتناینمطلبپیشترمجوزهای
مجموعهلعابدیجیتالFORMA Plusراپیشازمطالبهبازارگرفتهاست.
دیجیتـال، لعابکاری بـر عالوه
کــه میخواهــد Colorobbia

خود افکت جوهرهای از استفاده
رادرپرداختنهاییسطوحرواج
بدهد،بههمیندلیلدرحالتوسعه
سریجدیدیازاینجوهرهااست
کهبههدهایچاپاجازهمیدهند
روی بر را بیشتری جوهر مقدار

کاشیهابهکارببرند.
×

طراحـی و پایـداری زیست محیطی در 
مـواد جدیـد برای سطـوح سـه بعدی

فنـاوریفنـاوری

FORMA Plus by Colorobbia - “The Present and Future of Ceramics” is the new project based on years of R&D work present-
ed by Colorobbia Group in late September at Cersaie and in the group’s showroom in Fiorano Modenese. The project con-
sists of a series of visually striking collections in which material effects, textures, reliefs and microreliefs become the key ele-
ments of floor and wall tile finishes.
FORMA Plus (Premium Range Products) is a comprehensive range of digital glazes, grits, microgrits, spray-dried glazes and 
digital effect inks that can be used to create highly realistic stone, marble and wood designs in a wide variety of finishes with-
out affecting the technical characteristics of the finished products. 

Colorobbia (Sovigliana Vinci, Italy)

www.bmr.it
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Finishing 4.0 
with measuring cameras

Top Squadra Dry 4.0یکخطتولیدهوشمنداستکهدرآنهرواحد

الکترومکانیکیبهسرعتتوسطنرمافزارPLCکنترلمیشود.تمامی
BMRابزارهامجهزبهدوربیناندازهگیریوکفشکنگهدارندهابزارسریع
هستندکهنصبسریع،امنومؤثرراضمانتمیکنند.همهبخشها
باروکشهایجدیدفوالدضدزنگکهدسترسیاپراتوررابهمحلکار
تسهیلمیکند،حفاظتمیشوند.اینکارمزایایزیادیازجملهبهبود
بازدهیتولیدوبهینهسازیهزینههارابهدنبالدارد.دادههایجمعآوری
شدهبهماشینایناجازهرامیدهندتاباتوجهبهمتغیرهاخودشراتنظیم

کردهواپراتوروظیفهنظارتبرعملکردماشینهاراازدوربهناظرفرآیند
واگذارکند.

یکیازمزایایاصلیاینسامانهصرفهجوییدرمصرفانرژیاست،چرا
کهتمامیاسپیندلهابهاینورترمجهزهستندکهدرنتیجهمنجربه

مصرفکمترانرژیومتعاقباًپایینآمدنهزینههامیشود.

بهره وری و کارآیی
فرآیندتعیینخودکارموقعیتابزاربهصورتچشمگیریتوقفزمان

عملیـات تکمیـل 4.0 
بـا دوربیـن های انـدازه گیری

Top Squadra Dry 4.0 is an automatic production line in which each electromechanical unit is controlled in real time by PLC 
software. All tools are equipped with a measuring camera and a BMR Fast tool holder flange to guarantee rapid, safe and ef-
fective mounting. The entire unit is protected by the new stainless steel casings that facilitate op-erator access to the work 
area. This brings numerous advantages, including improved production efficiency and cost optimisation. The acquired data 
allow the machine to self-adjust according to the variables, leaving the operator the task of monitoring the machine’s oper-
ation remotely as a process supervisor.
One of the main advantages of the system is energy saving given that all the spindles are inverterised, resulting in lower en-
ergy consumption and consequently lower costs.

BMR (Scandiano, Italy)

Top Squadra Dry 4.0 with cameras Motorised spindles



65گزيده دنيای سراميک1400/51   

راکهمعموالًمربوطبهتنظیماتدستیاستکاهشدادهودرنتیجه
عملکردکارخانهرابهبودمیبخشد.اپراتورخارجازکابینعایقصداباقی
ماندهوتمامیتنظیماتدرحدمیکرونبااستفادهازیکسامانهکاماًل
هوشمندباتوقفصفر،بهطورمتناوبوباسرعتبیشتریانجاممیشود.
اینکاربهیکاپراتورکمکمیکند5تا6خطرادرقیاسبانسبتاپراتور
بهماشینهایمعمولیکههرماشینتوسطیکاپراتورکنترلمیشود
رانظارتداشتهباشد.سرعتباالتراسپیندلنیزباعثافزایشچشمگیر

بهرهوریمیشود.
جنبهمهمدیگرمربوطبهبهینهسازیابزارهایسایندهاست.ترکیبیاز
تنظیمخودکارابزاردرزمانواقعی،سرعتباالترواستفادهازفیلترهای
نرمافزارهایماشینکاریرابهینهکردهودرنتیجهبهبودچشمگیری
هزینهها در آخرصرفهجویی در و ابزار بیشتر عمر کیفیت،طول در
میشود.BMRتخمینمیزندکههرراهحلبهطورمیانگینمنجربه
25%صرفهجوییدرابزارهادرقیاسباماشینهایاسکوئرینگمعمولی

میشود.

کیفیت باالتر 
اینسیستمخودکارمجهزبهدوربینها،شکستکمترمحصوالت،خرابی
کمتر،تداومبیشتردرتولید،اتالفکمترمواددرطیتغییراتسایزو

افزایشچشمگیردرصدتولیدمحصولدرجهیککهبسیارنزدیکبه
100%استراتضمینمیکند.دوربینهابهاپراتورایناجازهرامیدهند
تاعملیاتماشینکاریراازمیزفرمانکنترلکردهتاکیفیتکاشیهای

عبوریکنترلشدهوهرگونهنقصیراشناساییکند.
فناوریجدیددرگالریBMRبهنمایشگذاشتهشدهاست.

 Top Squadra Dry در معرفیشده اندازهگیری دوربینهای سامانه
از تحسین بیشترین که بود فناوریهایی نوآورانهترین از یکی  4.0

سمتمتخصصانیکهبرایبازدیدازگالریBMRآمدهبودندرابهخود
اختصاصداد.ایننمایشگاهکهیکسالپیشدردفترمرکزیشرکتدر
Scandianoافتتاحشد،بهعنوانمکانیبرایمالقاتبامشتریانوارائه

نگاهینزدیکبهراهکارهایخالقانهشرکتبهویژهراهکارهایصنعتی
4.0باسطحیباالازخودکاریودیجیتالیشدنآندرنظرگرفتهشده

است.
طیهفتهCersaie 2021،حدودصدنفرمتخصصازگالریBMRاز
حدودچهلشرکتایتالیاییومشتریبینالمللیسرامیککهدراروپا
)بهویژهروسیه،رومانی،لهستان،آلمان،هلند،اسپانیاوجمهوریچک(

وخارجازاروپا)برزیل،ایران،مکزیکوعربستانسعودی(بازدیدکردند.

×     

فنـاوریفنـاوری

Camera images - La ripresa delle telecamere BMR Gallery
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ر بـا بازدهـی بـاال ـَ آسـیاب ت
High-efficiency wet grinding
Alberto Palladini, (Casalgrande, Italy)

In recent years, Certech has been working closely with technical, laboratory and production managers at a number of ceram-
ic companies with the aim of developing a new type of wet grinding plant for raw materials. These joint R&D efforts have led 
to a unique system that stands apart from the solutions currently available on the market and offers a series of technologi-
cal innova-tions covered by Italian and international patents.

Certechدرسالهایاخیربامدیرانفنی،آزمایشگاهیوتولیدیتعدادی

آسیاب کارخانه از نوعجدیدی توسعه منظور به ازشرکتهایسرامیکی
مرطوبمواداولیه،همکارینزدیکیانجامدادهاست.اینتالشهاباعثساخت
سیستمیمنحصربهفردشدهاستکهجداازراهکارهایموجوددربازاربودهو
مجموعهایازنوآوریهایتکنولوژیکیتحتنظرثبتاختراعهایایتالیاییو

بینالمللیراارائهمیکند.

بهره وری بیشتر
کارخانههایآسیابمرطوبمجهزبهآسیابهایپیمانهایپیوستهMCM که
بهوسیلهCertechایجادشدهاندبهرهوریباالتریرادرحینحفظظرفیت

یکسانایجادمیکنند.
آسیاب یک مانند اولی هستند. مستقل کامل طور به مختلف ماژولهای
کانتینیوسمعمولیباکنترلسطحبارگیریکارمیکند.یکصفحهلزرانبین

ماژولهایدوموسومبرایحذفموادسختدرشتدانهکه
بهوسیلهماژولدومآسیابنشدهاندقرارگرفتهاست.اینبدین
معنیاستکهتنهاموادآمادهبرایآسیابریزبهماژولسوم
خردایشمیرسنددرحالیکهاضافهموادبرگشتخوردهبه
ورودیماژولاولبرایآسیابدوبارهبهوسیلهسایندههای

بزرگترفرستادهمیشوند.
ماژولهایدوموسومدارایدیافراگمهایدوتاییهستندکه
همدرورودیوهمدرخروجیقرارگرفتهاند.اینکاراجازه
میدهدتاگلولههایسایندهآسیاببه60%حجمیافزایش
پیداکندوبهصورتچشمگیریمقداربارآسیابوتعدادنقاط
تماسمیانآسیابافزایشپیداکند.اینکاربهنوبهخودباعث

افزایشتولیدمیشود.

ذخیره سازی انرژی
ثابتشدهاستکهافزایشگلولههایسایندهآسیابتا%60
حجمی)بهجای45%کهبرایآسیابهایمادوالرپیوسته
طی مصرفی انرژی در چشمگیر صرفهجویی بود( معمولی
عملیاتراتضمینمیکند.برایکاهشمصرفانرژی،سطح

دوغابدرپیمانههایدوموسومبااستفادهازیکسامانهپمپاژاجباریبرای
جلوبردندوغابدرماژولهابههمراهیکلولهباطراحیویژهدردربخروجی

آسیابافزایشپیدامیکند.

غیبت محدودیت های کارخانه
از استفاده دلیل به Certech وسیله به شده عرضه ماژوالر آسیابهای
پمپهایگریزازمرکزکهبهصورتاختصاصیبرایتغذیهماژولهایدومو
سومدرداخلشرکتطراحیوساختهشدهاند،مستقلهستند.اینکارامکان
ایجادطرحیککارخانهآسیاببهوسیلهیکآسیابپیمانهایپیوستهسنتی
راکهدرعینحالتمامیمحدودیتهایکارخانهراحذفمیکند،فراهم
میسازد.آسیابهایCertechرامیتوانبهشکلطولییاعرضیدرحالی
کهویژگیهایخودراحفظمیکنندنصبکنند.دربعضیمواردمجموعهایاز

آسیابهایپیمانهایدردوساختمانجدانصبمیشوند.

مــواد اولـــیه
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ExpErt Lab SErvicE

ExpertیکوسیلهتجزیهوتحلیلحرارتیاستکهتوسطELS- MDF

Lab Serviceتوسعهیافتهتانیازهایآزمایشگاههایسرامیکیراپاسخگو

باشد.سهتابعازمیکروسکوپگرمایشی)M(،انبساطسنجنوری)D(و
انعطافسنجنوری)F(رادریکدستگاهجمعوجورترکیبمیکند.

واحدنوریکهدقیقمهندسیشدهتمامیمحدودیتهایروینمونههارا
حذفکردهوبهآنهااجازهمیدهدتابدونتداخلمنبسطیامنقبضشده
وتغییرشکلبدهند.اینبدینمعناستکهمیتوانموادرادرتمامدوره
پختتاآنجاکهبهنقطهینرمشوندگییاذوببرسندبدونخطرآسیب

رساندنبهسیستماندازهگیریموردمطالعهقرارداد.
بهلطفانعطافپذیریباال،ELS- MDFبرایهرمرحلهازانتخابمواداولیه
برایتدوینبدنهسرامیکیوبهینهسازیچرخهپختپشتیبانیالزمرا
فراهممیآورد.همچنیندرحینترکیببدنههایسرامیکیباانگوب،لعاب

وگریتهانقشمهمیراایفامیکند.
ELS- MDFدستگاهایدهآلبرایمدیریتانتقالپروژههاازآزمایشگاهبه

مقیاسهاصنعتیوبرعکسبدوناتالفزمانومواداست.ایندستگاه
میتواندورودوخروجفایلهایمنحنیهایپختوشرایطکورهرابهطور
نامحدودانجامدادهوبهطراحیشرایطپختدرحالیکهگرادیانهای

حرارتیتولیدرادنبالمیکندکمکمیکند.
ELS- MDFدارایکنترلکیفیتبسیاردقیقبانتایجقابلتولیدمجدد،

باالاستوتحقیقوتوسعهمحصوالتجدیدراباپشتیبانیهایبهموقعو
متخصصانهمهندسانشرکتسرعتمیبخشد.

سیسالتجربهگروهدرزمینهابزارتجزیهوتحلیلحرارتیباراهنمایی
نرمافزارهای دائمی توسعه با Mariano Paganelli اصلی دانشمند
کامپیوتریتکمیلشدهاست.اینابزارداراییکخطاتصالکاربریچند
پایهایویکمنبعآزادقادربهاتصالبهدستگاهازراهدوربرایهمفکریو
پشتیبانیفنیدادههااست.کارشناسخدماتآزمایشگاهیبراینباوراست
کهارتباطباصنعتزمانتوسعهراهکارهایسختافزاریونرمافزاریویژه

مشتریاهمیتباالییدارد.ESL SRLهاهمچنینخدماتتجزیهوتحلیل
شخصسومرافراهمکردهتابهمشتریانکمککردهبهتدریجپتانسیل

دستگاهرابررسیکنند.



69گزيدهدنيایسراميک1400/51

تــازه ترین فنــاوری ها

poppi cLEmEntino Spa

مربوط تحقیقات در طورچشمگیری به Poppi Clementino Spa

بهمحصوالتجدیدوراهکارهایفنیبهجهتبهبودبازدهیانرژیدر
بخش است. کرده سرمایهگذاری سرامیک صنعت مختلف زمینههای
بررسی بهجهت را کامپیوتری پیشرفته سامانههای توسعه و تحقیق
سیاالتومکانیزمهاینظریمرتبطباآنهادراختیارگرفتهودرسالهای
اخیرپروژههایتحقیقاتیموفقمتعددیرابررویدستگاههایکاماًل

قابلاستفادهانجامدادهاست.
یکیازبرنامهکاربردیکهنتایجکاربردیبسیارخوبیراارائهدادهاست،
سامانهذخیرهسازیانرژیبااستفادهازگرمکردندوغابارسالشدهبه
اسپریدرایراست،یکسامانهکهبرایآنPoppiعالمتتجاریثبت

شده©EnergXراایجادکردهاست.
اینسامانهباحرارتدادندوغابدرحالورودبهافشانهخشککنبه

دمایفرآیندیدرحدود65تا70درجهسانتیگرادباالتر
ازدوغابموجوددرمخزنعملمیکند.

یکمبدلحرارتیبینمخزنهایسرویساجازهمیدهد
تامبادالتگرماییبینمداردوغابومدارحاملگرما)هوا
یاآبداغ(استفادهمیشودتاسامانهراباانرژیبدست

آمدهازفرآیندتولیدتامینکند.
گرمابهوسیلهتماسغیرمستقیمتبادلمیشود.دوغاب
داخلمخازنبستهبهشرایطمحیطیدماییبین15تا
40درجهسانتیگراددارد.اینکاراجازهمیدهدتادمای
65تا70درجهسانتیگراددرخروجیمبدلهایحرارتی

بدستبیاید.
انرژیایکهسیستمراتغذیهمیکندبهصورتمعمول
بهوسیلهآبگرمموجودازسایرفازهایمراحلتولیددر
ورودیمبدلدردمایحدود85درجهسانتیگرادودر
حدود70درجهسانتیگراددرخروجیتأمینمیشود

)اینارقامبهعنوانراهنمابودهوبهشرایطتولیدبستگیدارند(.
تا9درصد 6 بین EnergX© دادهاندکهسامانه نشان تجربی نتایج
صرفهجوییدرسوختدراسپریدرایرداردکهبهعواملمتعددعملیاتی

بستگیدارد.مواردزیرمزایایاصلیسامانههستند:
•کاهشمصرفانرژیدراسپریدرایر.

•هیچتغییریدرخصوصیاتیاعملکردکارخانهوجودندارد.
•ایننرمافزارسامانهفیلتراسیونرادرقسمتپایینیاسپریدرایر

تغییرنمیدهد.
•بهبوددرتوزیعاندازهذراتبهوسیلهحرارتدهیمواداولیهبدست

میآید.
•اینسامانهبرایجلوگیریازرسوبدوغاببهصورتماژوالروخود

تمیزشوندهطراحیشدهاست.

مــواد اولـــیه
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Sacmi

کارخانههوشمندپودرSacmiبهاینخاطرمتمایزاستکهکنترلکاملو
خودکاردربخشآمادهسازیبدنه،ازطبقهبندیوتوزینمواداولیهگرفتهتا
بسترپودراسپریشدهرادارااست.اینسیستمبهصورتویژهطراحیشده
برایپاسخگوییبهنیازهایکارخانههایمدرنتولیدکاشیسرامیک،جایی
کهاثربخشیوکیفیتازاولینمراحلفرآیندتولیدآغازمیشود.اولینگام
کارخانهبارگیریهوشمنداستکهکنترلکاملدستورالعملراازهمان

مراحلابتداییآمادهسازیفراهممیکند.
اینکارخانهازسامانههایخودکاراستفادهمیکندکهناکارآمدیهاراازبین
بردهوکاراپراتورهارابهینهسازیمیکند.دراینمدلکارخانه،چراغهای
راهنمادرمحفظههابهاپراتورمیگویندکهکداممادهاولیهموردنیازاست
وکجاخطاهاراازبینمیبرد،درحالیکهکنترلالکترونیکیدوزترکیب
کاملبدنهرادرهرقسمتیازنوارنقالهتضمینمیکند.عیبیابهای
پیشرفتههرگونهخطایسیستمراازقبلشناساییکردهوزمانخرابی

خطوطراشدیداًکاهشمیدهد.
کارخانههوشمندپودرSacmiرویکردصنعتی4.0رادرهرمرحلهاز

فرآیندهااتخاذکردهوازبازخوردآنبرایتصحیح
خطاها،ناکارآمدیهاوبهینهسازیعملیاتاستفاده
میکند.بهعنواننمونهازنظردوزبارگیری،میتواند
اندازه بهصورتخودکارترکیبخشکبهینهرا
گرفتنمیانگینرطوبتموادمحاسبهکردهوبه

سایرماشینهارویخطمنتقلکند.
برایمرحلهآسیابکردن،SacmiMMC)آسیاب
ماژوالرپیوسته(راپیشنهادمیدهد،یکراهکار
بسیارکارآمدکهطیسالیانخودشرابهعنوان
نسل این است. کرده معرفی صنعتی استاندارد
ازماشینهابهصورتویژهبااستفادهازموتورهای
و فرآیند مدوام کنترل جهت به متغیر سرعت
یکنواختی و سازگاری سطح باالترین نتیجه در
جهت به هستند. متمایز دوغاب، خصوصیات
اطمینانازخودکاریوکنترلبهتر،اینراهکارهادر
حالحاضرباسامانههایکنترلحلقهبستهپیشرفته
پاییندستیارائهشدهاندکهبرپارامترهایکلیدی

دوغابمانندچگالیوگرانروینظارتدارند.
شدید کاهش از عبارتند مهم ویژگیهای دیگر
مصرفانرژی)تا50%یابیشتر(ونیرویانسانی
استودرکنارآنتمامیضایعاتخشکوآب
دوباره و کرد بازیافت میتوان را شده فرآوری
آلودگی از دستهای کنترل و دقیق ترکیبی با
صرفهجویی به منجر کار این کرد. جلوگیری

چشمگیریدرمصرفمواداولیهوآبکهازمراحلتولیدپاییندست
پسماند بازیابیخودکار سامانههای با همراه میشود. بازیافتشدهاند،
امکان راهکار این سیال( انتقال سامانههای پنوماتیک، )نقالههای
صرفهجوییبیشتردرنیرویانسانی،بهبودشرایطکاروکنترلکاملفرآیند
بارگیریوبچینگموادبازیافتشدهازبدنهرامیدهد.بهصورتخالصه
اینیکسامانهاستکهاستفادهازموادوانرژیرابهینهسازیکردهوسریعاً

سرمایهگذاریاولیهرابازپرداختمیکند.
درارتباطباسامانههایتولیددوغابوگرانولرنگیکهبهشکلویژهایبرای
بهحداقلرساندنسایزبچهاوبهحداکثررساندنانعطافپذیریطراحی
شدهاند،اینکارخانههمچنینیکاسپریدرایرباساختارویژهکهانتقال

گرمارابهینهسازیکردهومصرفآنراکاهشمیدهد،دارد.
حوزهمحصوالتSacmiهمچنینشاملسامانههاییکاملبرایتولید
همزمانوبازیابیحرارتازکورههااستکهبهعنواننمونهاجازهمیدهد
کهاسپریدرایرکاماًلبدوناستفادهازسوختکارکند.اینکارمنفعتهای

روشنیراازنظرزیستمحیطیوتعادلانرژیکارخانهبهارمغانمیآورد.

مــواد اولـــیه
تــازه ترین فنــاوری ها
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by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorialeditorial

The undeniable emergence of the digital revolution as 
well as the rapid developments of production technol-
ogy in the last two decades have had a tremendous im-
pact on the production structures and markets of ceram-
ic tiles product. Increasing the sizes of products from 20 
cm to 360 cm in length and rapid improving the quality, 
variety of colors and printing of products with the intro-
duction of digital inkjet printing machines into this indus-
try can be called the main of these developments.
Improving the quality level of manufacturers and in-
creasing competition, the possibility of producing prod-
ucts with a variety of sizes and designs and production 
in smaller volumes in accordance with changing market 
tastes and customer needs have been the main results 
of these technologies in the product market. Some in-
dustry experts predict that in the near future, part of the 
production will be done according to customers’ orders 
and designs.
Over the past decade, almost from 2010 and at the same 
time with the development of the digital printing in this 
industry, the porcelain tile industry has entered a new are-
na. Larger and larger sizes gradually opened their place 
among manufacturers and created new users in the mar-
ket for this product. Among them, we can mention the 
wider and easier use in the buildings facades, extensive 
applications in homes furniture and office spaces, as well 
as their entry into the interior wall coverings of buildings 
other than bathrooms and kitchens.
The porcelain tiles production has continued in previ-
ous years with an approximate share of 1-2% of the total 
production of ceramic tile products and has developed 
slowly before any other country in Italy and Spain and 
then around the world. During the years 2018 to 2020, 
there was a boom and start of major production of slabs 
in China, and now it is leading with 173 slab lines, and al-
so will have more than 60 new production lines for this 

year and next to be installed, which will increase the pro-
duction capacity of slabs in this country will reach more 
than 800 million square meters per year.
At present, about 200 Italian slab production lines have 
been installed in different countries to produce porce-
lain slab, of which about 45 machines in Italy, 20 ma-
chines in Spain, more than 70 Italian slab production ma-
chines in China, 20 machines in India and the rest are in-
stalled and under production in other countries of the 
world. Of course, it is worth mentioning that more than 
100 production lines made in China have been installed 
in this country and are being added.
Given the current situation and projects under construc-
tion to produce this product in the world, it seems that 
the share of big size porcelain tiles in the next 5 years will 
be near to 10% of global ceramic tile production, which 
means one billion square meters more or in other words 
there will be about 600 production lines in operation on 
that time, which shows a double growth.
But in our country, according to the above figures and 
considering the global average and in case of relative 
improvement in Iran’s economic conditions, it is predict-
ed that by 2025 the numbaer of porcelain slab produc-
tion line from 1 arrived to 12 new production lines, which 
is equal more than 20 million square meters of different 
types of porcelain slabs. 
What can be cited as the main reason for the backward-
ness of this part of the industry in recent years, are main-
ly currency barriers, sanctions and very specific econom-
ic conditions that have led to the modernization and up-
dating of technology at a very slow pace. According to 
the information available, if the second round of sanc-
tions had not started in 2018, at least 6 slab production 
lines were currently operating in the country, and this 
shows that this forecast in the next few years will not be 
far from reality.                                         ×

High fever of porcelain slabs in the world
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TECNOGRAFICA IS LEADER 
IN MAKING SURFACES SMILE

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