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سـرمقـالـهسـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

سـال پـر فـراز و نشـیِب 
صنعت کاشـی و سـرامیک کشـور

صنعت سرامیک ایران در سالی که گذشت، همانند تمامی بخش های 
جامعه در معرض تحوالت و اتفاقاتی متعددی قرار گرفت، اتفاقاتی 
که قطعا در مسیر آینده این سرزمین و صنعت سرامیک ایران اثرات 

ماندگار خواهد داشت. 
از کاهش 45 درصدی ارزش پول ملی و تجربه دالر 60 هزار تومنی 
تنش های  تشدید  و  بازارهای صادراتی  در  متعدد  تا محدودیت های 
بین المللی و در نتیجه مشکالت بزرگ اقتصادی و تجاری در تأمین 
مواد و اقالم تولیدی و فروش محصوالت و سایر مشکالت که به طور غیر 

مستقیم صنعت را تحت فشار قرار دادند.
از سوی دیگر، افزایش بهای تمام شده در کنار رکود عمیق بازار مسکن 
بخش  رفتن  دست  از  باعث  فروش  نرخ های  افزایش  امکان  عدم  و 
عمده ای از سود شرکت های تولیدی در فروش داخلی گردید که این 

امر توجهات را بیش از پیش به سمت بازارهای صادراتی معطوف نمود.
ولی بازارهای صادراتی نیز از این تالطم ها بی بهره نمانده و با تغییرات 
مداوم در قوانین بازگشت ارز حاصل صادرات عمال بخشی از سود را 

نصیب دالالن و توزیع کنندگان گردید.
اما سال 1401 سالی پُر نمایشگاه نیز بود، برای اولین بار در تاریخ 
صنعت کاشی و سرامیک ایران در یک سال دو نمایشگاه صنعت کاشی 
و سرامیک در پایتخت برگزار گردید که می توان آن را حاصل بی نظمی 
و عدم تصمیم گیری صحیح در بخش های حاکمیتی کشور و سازمان 

توسعه تجارت دانست.
اما در عرصه نمایشگاه های بین المللی نیز اتفاقاتی بسیار متفاوت و در 
خور توجه رخ داد، نمایشگاه فناوری ماشین آالت کاشی و سرامیک 
ایتالیا TECNA، پس از یک دوره عدم برگزاری به دلیل همه گیری با 
قدرت و استقبال بسیار پر شور برگزار گردید و بار دیگر اهمیت خود را 
در عرصه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک جهان به نمایش گذاشت. 
در کنار آن نمایشگاه محصوالت سرامیکی CERSAIE نیز با استقبال 

بسیار زیاد مواجه شده و تعداد غرفه داران و بازدیدکنندگان رکوردهای 
جدیدی را کسب نمود.

اما از سوی دیگر UNICERA استانبول، نمایشگاهی که همیشه مورد 
توجه صنعتگران ایران بوده با اقدامی بسیار عجیب و کامال غیر حرفه ای 
تعداد بیش از 10 شرکت تولیدکننده کاشی و سرامیک ایران را که 
متقاضی شرکت در آن نمایشگاه بودند را پس از ثبت نام و حتی در 
3 مورد پس از دریافت وجه و عقد قراردا ، از حضور در نمایشگاه منع 
نمود و این امر باعث افت اعتبار شدید این نمایشگاه منطقه ای گردید. 
تنها دلیل ارائه شده برای این عمل غیر قانونی و نامتعارف از سوی 
انجمن سرامیک ترکیه که در اصل مالک و سیاست گذار اصلی نمایشگاه 
می باشد، تصمیم به حمایت از تولیدکنندگان داخلی ترکیه در مقابل 
تولیدکنندگان ایرانی و هندی از طریق جلوگیری از عدم حضور آنها 
در نمایشگاه عنوان گردید که البته بهتر بود قبل از دعوت و ثبت نام از 

غرفه داران اعالم می شد!
نمایشگاه CEVISAMA اسپانیا نیز در ماه پایانی سال 1401 در والنسیا 
برگزار گردید و پس از سالیان بسیار موفق خود در گذشته، تجربه ای 
متفاوت با افت حضور50 درصدی غرفه داران را تجربه کرد. این امر 
عمدتا ناشی از مشکالت متعدد اقتصادی در صنعت کاشی اسپانیا به 
دلیل افزایش هزینه های تولید و انرژی و کاهش شدید حاشیه سود و در 

نتیجه توقف تولید بخش هایی از صنعت سرامیک این کشور می باشد.
در پایان، باید گفت سال آینده سالی سخت و نیازمند تصمیمات بسیار 
جدی از سوی مدیران صنعت سرامیک کشور می باشد و تنها با امید به 
آینده بهتر و سالی پر برکت می توانیم از به استقبال این سختی ها برویم 
چرا که همه می دانیم در پس هر سختی، نور و روشنی و رشد را شاهد 

خواهیم بود.
با امید روزهای بهتر و با تبریک پیشاپیش سال نو و نوروز باستانی به 
همه شما عزیزان.                    ×
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

 4 کارخانه  جاری  سال  ابتدای  در 
به   Porcelanosa گروه  به  متعلق 
بهره برداری رسید. ساالنه 1.3 میلیون 
اسلب سنگی سینتر شده  مترمربع 
در این کارخانه تولید خواهد شد و 
تجاری  نام  تحت  جدید  محصوالت 

XTONE به فروش خواهند رسید.

یک  که   Porcelanosa Group

کاشــی  اسپانیــایی  تولیدکننــده 
بـا  و  به تـازگی  است،  سـرامیک  و 
یورویی،  میلیون  سرمایه گذاری 55 
مساحت  به  جدید  کارخانه  یک 
دفتر  محل  در  را  مترمربع   36000
مرکزی خود در ویال رئال راه اندازی 

کرد.
اوایل  در  و  پیشتر  که   4 کارخانه 
سال جاری شروع به کار کرده بود، 
پیشرفته  فناوری  و  اتوماسیون  از 
تولید سطوح سنگ پرسالنی زینتر 
 Xtone تجاری  نام  با  بزرگ  شده 
کارخانه  این  افتتاح  می برد.  بهره 
جدید باعث ایجاد 125 شغل شده 
مترمربع  میلیون   1.3 ساالنه  و 
اسلب های 160×320 و 120×270 
سانتی متری با ضخامت های 6، 12 
و 20 میلی متر در آن تولید خواهند 
می توانند  جدید  سیستم های  شد. 
اسلب هایی تا ضخامت 30 میلی متر 

و تا اندازه های 160×360 سانتی متر 
این  خاص  اندازه  کنند.  تولید  را 
از  بسیاری  می تواند  محصوالت 

نیازهای حوزه معماری را مرتفع کند.
سطح باالی اتوماسیون تمامی مراحل 
تولید در این کارخانه باعث تمایز آن 
به عنوان آخرین نسل از کارخانه های 
با  خام  مواد  است.  شده  هوشمند 
استفاده از نرم افزار کنترلی به صورت 
خودکار دریافت شده و در ادامه در 
از  استفاده  با  فشرده سازی،  بخش 
در  موجود  پرس های  پیشرفته ترین 
بازار که با آخرین فناوری طراحی سه 
بعدی یک پارچه شده اند مورد فرآوری 
کیفیت  ایجاد  برای  می گیرد.  قرار 
اعمال  لعاب کاری،  باالتر،  وضوح  و 
یک  توسط  بافت  ایجاد  و  تزئینات 

سیستم واحد انجام می شود.
بخش پخت به یک کوره 250 متری 
که برای تولید محصوالتی با باالترین 
شده،  طراحی  فنی  عملکرد  درجه 
محصوالت  ادامه  در  است.  مجهز 
پخت شده راهی مراحل برش کاری و 

تکمیل می شوند. 
مرتب سازی و طبقه بندی اسلب های 
جداگانه و اطمینان از انطباق تمامی 
قطعات با استانداردهای کیفی مورد 
بازرسی  سیستم  یک  توسط  نظر، 
دیجیتال انجام می شود. برای عملیات 
یک  به  تولید،  پس  بخش  تکمیل، 
خشک  اسکورینگ  خط  و  پولیش 

100% اتوماتیک مجهز شده است.

کارخانه بسیار پایدار
در مجموع 4475 پنل خورشیدی با 
توان خروجی 2.4 مگاوات روی سطح 
12000 مترمربعی سقف فتوولتائیک 
این مجموعه نصب شده است. این 
کل  مساحت  سوم  یک  مساحت 
تأسیسات جدید بوده و باعث افزایش 
خود مصرفی انرژی در این کارخانه 
می شود. از سایر اقدامات مربوط به 
پایدارسازی در کارخانه جدید می توان 
به بازیابی صددرصدی گرمای کوره 
برای استفاده در خشک کن، استفاده 
مجدد و صد در صدی آب از طریق 
تصفیه خانه صنعتی و بازیافت صد 
در صدی مواد هدر رفته و بازگرداندن 
مجدد آن ها به چرخه تولید اشاره کرد.

فروش بین المللی اسلب های بزرگ 
XTONE

افتتاح کارخانه 4 و افزایش ظرفیت 
افزایش  امکان  آن،  از  ناشی  تولید 
برای  را   XTONE قابل توجه فروش
حوزه  در  که   Porcelanosa گروه 
اسلب های سنگی طبیعی و زینترشده 

مـی آورد.  فـراهم  دارد،  تخصـص 
XTONE در نوامبر گذشته خبر از 

افتتاح 20 نمایشگاه در اسپانیا، آلمان، 
فرانسه،  اسکاتلند،  متحده،  ایاالت 
افتتاح  از  داد. هدف  برزیل  و  ایتالیا 
این نمایشگاه ها که کتابخانه خوانده 
می شوند، ایجاد یک شبکه گسترده 
برای تقویت حضور ملی و بین المللی 
تجاری  بخش  به  بخشیدن  رونق  و 
و تثبیت نام تجاری این محصول به 
عنوان معیاری در حوزه محصوالت 

مشابه است.
بازدیدکنندگان می توانند محصوالت 
انـدازه های  با  شـده  زینتـر  سنگی 
300×150 سانتی متر )با ضخامت 6 
میلی متر( را برای کف، دیوار، مبلمان 
و نما و محصوالتی با اندازه 320×160 
سانتی متر )با ضخامت 12 میلی متر( را 
برای سطوح کانتر آشپزخانه از نزدیک 
ببینند. همچنین در این نمایشگاه ها 
ضخامت  با  طبیعی  سنگی  سطوح 
20 الی 30 میلی متر نیز به نمایش 

گذاشته خواهند شد.

راه اندازی کارخانه جدید تولید  
توسـط  بـزرگ  اسـلب های 

Porcelanosa
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 Main Laboratory در چند ماه گذشته
یک بخش آزمایشگاهی را به تجزیه و 
تحلیل فیزیکی و شیمیایی مواد مورد 
استفاده در صنایع سرامیک اختصاص 

داده است.
همکاری بین دو آزمایشگاه فناوری 
 Main و   Studio MM معتبــر 
Laboratory Sassuolo که از سال 

ارائه  با هدف  2020 آغاز شده بود، 
خدمات کامل تر فناوری و آنالیز مواد 
خام نیمه تمام و محصوالت نهایی به 
منطقه سرامیکی Sassuolo تقویت 
خواهد شد. به همین منظور بخش 

 Studio اختصاصـی  آزمایشـگاهی 
آنالیز  برای  MM در چند ماه اخیر 

معمول  مواد  شیمیایی  و  فیزیـکی 
مورد استفاده در صنایع سرامیکی، در 
 Scandiano سایت آزمایشگاه اصلی

آغاز به فعالیت کرده است.
 Main Laboratory Sassuolo

عالوه بر انجام آزمایش های مربوط به 
محصوالت سرامیکی )کاشی، ظروف 
بهداشـتی و ظــروف غذاخــوری(، 
چسب ها، محصوالت رسی و سنگ های 
و  تحقیقـاتی  مرکـز  یک  طبیعـی، 
امکان صدور  با  معتبر  آزمایشگاهی 

گواهینامه CE است. 
این مجموعه با داشتن انواع مختلفی 
از ابزارهای عمدتا تولید داخل و یک 

تیم فنی بسیار ماهر دارای بیش از 
یک دهه تجربه در انجام آزمایش های 
خاص و سفارشی برای بهبود عملکرد 
تولیدی  فرآیندهای  و  محصوالت 
برای  موردنیاز  آموزش های  است. 
انجام آزمایش ها و بازرسی مواد جهت 
اخذ CE کاشی ها و چسب ها؛ آزمایش 
کیفیت  فرانسوی  )نشان   UPEC

 SASO کاشی( و همچنین گواهینامه
و CCC )شرایط الزام آور صادرات به 
عربستان سعودی و چین به ترتیب( در 

این آزمایشگاه ارائه می شوند.
با   Studio MM حاضر  حال  در 
داشتن بیش از 20 سال تجربه در 
ضایعات  و  خام  مواد  آنالیز  زمینه 
صنعتی و با در اختیار داشتن ابزار 

بسیار دقیق و به روز و حرفه ای قادر به 
ایفای نقش مؤثر بین رشته ای در انواع 
پروژه های توسعه و آزمایش در صنایع 
تحقیق  مرکز  در  است.  ساختمانی 
پروژه های  مجموعه  این  توسعه  و 
مهندسـی متعـددی بـرای بررسی 
خصوصیات مواد طبیعی و بازیافتی و 
با هدف دستیابی فرآیندهای صنعتی 
با  سازگاری  و  کیفیت  باالترین  به 

محیط زیست به انجام رسیده است.

Stadio افزایش همکاری های
Main Laboratory و MM

فناوری  اسپانیایی،  کارخانه  این 
خشک کردن و پخت Sacmi شامل 
کوره جدید FMA Maestro و یک 
خشک کن 7 طبقه را برای کارخانه 
تولیدی جدید و فرمت بزرگ خود در 

Castellón انتخاب کرده است.

قرار است این گروه صنعتی که یکی از 
نقش آفرینان اصلی جهانی در حوزه 
سنگ های طبیعی به شمار می رود، 
در چند ماه آینده با خرید دارائی های 
در   Keros Ceramica صنعتی 
کارخانه   )Castellón(و  Nules

را   Levatina Techlam جدید 
این  با   Techlam کند.  راه اندازی 
یورویی  میلیون   55 سرمایه گذاری 
اسلب های  بخش  در  خود  موقعیت 
سرامیکی بزرگ در  اسپانیا را تثبیت 
می کند. حوزه ای که در سال 2007 
با تولید نخستین اسلب های سنگی 
 Techlam® زینتر شده با نام تجاری

نقش پیشگام خود در آن را آغاز کرده 
بود.

اسلب های  جدید،  کارخانه  این  در 
 1600×3200 ابعاد  در  سرامیکی 
میلی متر و ضخامت های بین 6 تا 20 
میلی متر تولید خواهند شد. قرار است 
Sacmi که تأمین بخش فناوری را بر 

 FMA عهده دارد تا ماه می یک کوره
Maestro دارای پیش خشک کن و 

یک خشک کن 7 طبقه را به مجموعه 
شرکت  این  انتخاب  دهد.  تحویل 
افقی  خشک کن  یک  اسپانیایی 
51.5 متری E7P200 با اتوماسیون 
ورودی و خروجی، یک کوره 195.3 
پیش  به  مجهز   FMA 217 متری 
خشک کن 12.6 متری EUP 217 و 
سیستم های پیشرفته بازیابی حرارتی 
بوده است. کوره FMA Maestro که 
پرفروش ترین مدل در جهان به شمار 
داشتن سیستم مدیریت  با  می آید، 
نمونه های  از  مدوله هوا-گاز متمایز 
مشابه است و پخت کامل اسلب ها 
با کمترین میزان مصرف را تضمین 

می کند.

مدیر   José Manuel Herraiz

اظهار   Levantina Techalm

دستگاه های  از  »استفاده  می کند: 
را  امکان  این  ما  به   Sacmi جدید 
می دهد تا در عین دستیابی به باالترین 
سطوح بهره وری، بر کیفیت شناخته 

شده محصوالت خود تمرکز کنیم.«
بر  تأکیدی  جدید  سفارش  این 
عنوان  به   Sacmi نقش  اهمیت 
تامین کننده اصلی تجهیزات مربوط 
به پخت اسلب های بزرگ در اسپانیا 
است. Sacmi تاکنون 18کوره را به 
تولیدکنندگان بزرگ اسپانیایی عرضه 
کرده  است و 9 مورد از این تعداد در 

سال 2020 تحویل داده شدند. عالوه 
بر استانداردهای باالی فنی، Sacmi با 
داشتن تقریبا 120 کارمند در شعبه 
پشتیبانی  Sacmilbercia خدمات 

باالیی را نیز به مشتریان ارائه می کند. 
این مجموعه به تازگی نخستین چهل 
سال فعالیت خود را در سال 2022 

جشن گرفت.

Levantina Techlam فناوری 

Sacmi را برای پخت اسلب های 
بزرگ بر می گزیند
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ملزومات  ملیتی  چند  شرکت  این 
از  پـــروژه  آخریـن  در  بهـداشتی 
با  خود  مشترک  جهانی  پروژه های 
Sacmi، اقدام به نصب دومین ربات 

لعاب کاری در مجموعه احمدآباد خود 
نمود.

نصب  از  پس  سال  چهار   Duravit

نخستین سلول Robot Glaze در 
کارخانه احمدآباد و مجهز شدن به 
 ،Sacmi فناوری رباتیک لعاب کاری
با نصب دومین سلول سرمایه گذاری 

خود را کامل کرد.
راه کار جدید از 4 تسمه نقاله دوار که 
 Sacmi Gaiotto GA توسط ربات
2000 به حرکت در می آیند تشکیل 

شده است. پیکربندی ساده و قابل 
اعتماد این دستگاه به بهبود سطح 
ملیتی  اتوماسیون در کارخانه چند 
آلمانی واقع در احمدآباد منجر شده 

است.
بر  عالوه   RobotGlaze از  استفاده 
تکرارپذیری  و  عالی  کیفیت  ایجاد 
اعمال لعاب که به لطف بهینه سازی 
سیستم هــای  و  پـاشش  فرآینــد 
فیلتراسیونی که امکان بازیابی و ترمیم 
پاشش بیش از حد را ایجاد کرده اند، 

به تسهیل چرخه فرآیند تولید منتهی 
شده است.

سرمایه گذاری اخیر Duravit در این 
کارخانه تولیدی واقع در هند نقطه 
همکاری های  در  جدیدی  عطف 

 Sacmi با  مجموعه  این  جهـانی 
است که پیشتر نیز در تجهیز تمام 
کارخانه های اصلی این گروه آلمانی 
در اروپا، آسیا و شمال آفریقا با این 

مجموعه همکاری کرده بود.

ــلول ــن س ــداری دومی خری
 Sacmi Robot Glaze

هنـد  Duravit توسـط 

برای   Poppi Clementino تالش 
بهبود مستمر محصوالتش به تولید 
سری جدید ©P-Rex منتهی شده 
است. بهبود طراحی سطوح تماسی و 
انتخاب دقیق مواد مورد استفاده، این 
محصول را از سایر محصوالت مشابه 

متمایز کرده است.
بحرانی  و  نامطمئن  بسیار  بازار  در 
منابع  بهینه سازی  امروز،  انرژی 
انرژی موجود در سایت های تولیدی، 
انتخاب استراژیکی است که به هیچ 
عنوان نباید به تاخیر انداخته شود. 
گازهــای خـروجی دودکـش هـای 
منابع حرارتی  کوره هـای سرامیکی 
مهمی هستند که صرف نظر از بحث 
آالیندگی، نباید هدر داده شوند. از 
این رو بسیاری از شرکت های سرامیکی 
راه کارهــای  جهــان،  کشــورهای 
 ،Poppi Clementino پیشنهادی 
مبدل های  از  نسل  آخرین  خصوصا 
حرارتی سری ©P-Rex را برگزیده اند.

ساختار مهندسی
سری  صفحه ای  حرارتی  مبدل های 
©P-Re با ارتقای دستگاه های قبلی 

طراحی شده اند و با نصب در ده ها واحد 
در کارخانه های گروه های سرامیکی 
موفقیت  جهان،  سرتاسر  در  پیشرو 
قابل توجهی را در بازار کسب کرده اند.

برای   Poppi Clementino تالش  
به  خود  محصوالت  مستمر  بهبود 
تولید سری جدید © P-Rex منتهی 
سطوح  طراحی  بهبود  است.  شده 
به کار  مواد  دقیق  انتخاب  و  تماسی 
گرفته شده در این محصول آن را از 
سایر محصوالت مشابه متمایز کرده 
است. این سری از دستگاه ها با کاهش 
دودکش  خروجی  گازهای  دمای 
مقدار  بازیابی  و  حرارتی  مبدل  در 
بیشتری از گرما، پیشرو فناوری های 

جدید تبادل حرارتی هستند.
سطوح  مناطق  بحرانی ترین  تعیین 
مبادله حرارتی توسط آخرین نسل از 
نرم افزارهای اختصاصی برای مطالعه 
مسیرها و جریان های دینامیکی سیال 
در داخل مبدل حرارتی انجام می شود. 
این نرم افزارهای پیشرفته مدل سازی، 
امکان بهبود طراحی داخلی دستگاه و 
دستیابی به سطح بی بدیلی از راندمان 
حرارتی در صنعت سرامیک را ایجاد 

کرده اند.

صرفه جویی در مصرف انرژی
مبدل حرارتـی ©P-Re یک راه کار 
ایده آل در سیستم های صرفه جویی 
بازیابی  خصوصا  انرژی،  مصرف  در 
دودکش  گازهای  گرمایی  پتانسیل 
کوره های پخت محصوالت سرامیکی 
است. سری جدید مبدل های حرارتی 
سیستم های  اجـزای  مهم تریـن  از 
توسط  که  هستند  کارآمد جدیدی 
طراحــی   Poppi Clementino

شده اند و به راحتی در سیستم های 
موجود ادغام می شوند.

P-© برای بهبود بیشتر عملکرد سری
Re، امکان استفاده از آن به همراه 

سیستم های پیشرفته بازیابی انرژی 
و  تولید همزمان  نیروگاه های  مانند 
پیش گرمایش  جدید  فناوری های 
دوغاب در ابتدای خط خشک کن های 
نیز   )EnerGX© )فناوری  پاششی 

وجود دارد.

راه های جدیـد بازیابی حرارتی
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برای   Inco Industria Colori

و  تحقیقاتی  فعالیت های  بهبود 
از کنترل کیفی دقیق تر،  اطمینان 
آزمایشگاه های شعبه اصلی خود در 

Pavullo را نوسازی کرده است.

ایتالیایی  تولیدکننده  این  به تازگی 
باسابقه لعاب و رنگ سرامیک واقع 
در Pavullo و)Modena(، اقدام به 
تحقیقات  آزمایشگاه   به روز رسانی 
با  و  نموده   خود  کیفیت  کنترل  و 
نصب تجهیزات به روز امکان مطالعه 
دقیق کلیه پارامترهای فنی و علمی 
مربوط به محصوالت را ایجاد کرده 
آزمایشگاه  جدید  است.ابزارهای 
شامل اسپکتروفتومتر XRF، پراش 
XRD، گرانولومتر لیزری )پایه آب 

ویسکومتر  رئومتر،  حالل(،  پایه  و 
 pH ،چرخشی و مویرگی، تانسیومتر
متر، رسانائی سنج، میکروسکوپ و 

گرماسنج هستند.
امکان  جدید  تجهیزات  از  استفاده 
 Inco بهبود فعالیت های تحقیقاتی
را  مجموعه  این  و  آورده  فراهم  را 
تعهد  راستای  در  تا  ساخته  قادر 
دیرینه خود به کارآیی و سطح باالی 
دقیق  کنترل  از  سفارشی سازی 
آن ها  انطباق  و  کیفیت محصوالت 
با نیازهای خاص مشتریان اطمینان 

حاصل کند.
آزمایشگاه  چندین  دارای  شرکت  این 
دادن  پوشش  با  که  است  مختلف 
به  مختلف  تخصصی  زمینه های 
فناوری های سنتی و دیجیتال اختصاص 
داده شده اند. تیم آزمایشگاه عالوه بر 

برای  اجرایی  و  پژوهشی  فعالیت های 
مسئولیت  جدید،  محصوالت  تولید 
کنترل  و  ارسال  از  پیش  فعالیت های 
تولید )هماهنگی برای تولید محصوالت 
موردنظر با مشتری قبل از تولید و کنترل 
فروش  خروجی(،  محصوالت  کیفیت 
و  فروش  از  پس  پشتیبانی  تکنیکال، 

حتی همکاری های گرافیکی از )انتخاب 
طرح های گرافیکی گرفته تا پشتیبانی 
پروفایل رنگ و مدیریت( را برعهده دارد.

با  بین المللی  شرکت  یک   Inco

است  جهانی  توزیع  و  تولید  مراکز 
و به مشتریان خود در بیش از 35 

کشور دنیا خدمات ارائه می دهد.

  Inco به روزرسـانی البراتـوار

آب  پایه  دیجیتال  چسب های 
تضمین  عین  در   ،Digicol Next

اعمال بی عیب و نقص، باعث کاهش 
قابل توجه تمام پارامترهای آالیندگی 
مهم در برنامه های معمول نظارت بر 

محیط زیست می شوند.
در الین چسب های پایه آب جدید 
 Digicol که   Smaltochimica

تزئینات  برای  و  دارند  نام   Next

اند،  تولید شده  سرامیکی دیجیتال 
عملکرد کاربردی عالی با فرموالسیون 
ایمنی  از  محافظت  برای  پیشرفته  
محیط زیست،  و  انسان  سالمتی  و 
ترکیب شده اند. Digicol Next به 
لطف نمایش مجموعه ای از  سطوح 
توسط  شده  ساخته  سرامیکی 
در  پیشرو  ایتالیایی  تولیدکنندگان 
غرفه  در  سرامیک  و  کاشی  حوزه 

Smaltochimica، توجه متخصصان 

 Cersaie  صنعتی حاضر در نمایشگاه
2022 را به خود جلب کرد.

محصوالت  مجموعه  این  تولید  در 
شده  استفاده  جدید  چسب های  از 
زنجیره  کل  اخیر  سال های  در  بود. 
عمده ای  تغییرات  سرامیک  تولید 
را از سر گذرانده و امروزه سرامیک 
به یک متریال مبلمان ارزشمند، با 
عملکرد  و  برجسته  زیبایی شناختی 
فنی عالی تبدیل شده است. چنین 
زیادی  حد  تا  گسترده ای  تغییرات 
تزئینات جوهرافشان  اعمال  مرهون 
افکت های  از  گسترده  استفاده  و 
که  است  چسب هایی  و  دیجیتال 
امکان ایجاد سطوح پیچیده و ماهرانه 

را فراهم آورده اند.
Smaltochimica به عنوان یکی از 

پیشگامان تولید و توسعه چسب های 
دیجیتال، تعهد عمیقی به حفاظت 
از محیط زیست دارد. این مجموعه با 
تالش در زمینه تحقیق و توسعه مداوم 
و توسعه راه حل های نوآورانه به دنبال 

ترکیب عملکرد باال با پایداری است. 
مجموعه محصوالت NEXT حتی در 
مقادیر استفاده زیاد )تا g/mو -290

100( نیز، میزان انتشار ترکیبات آلی 
آلدئیدها  کل،  ارگانیک  کربن  فرار، 
و مواد منتشره بد بو را در مقایسه با 
محصوالت معمول رایج و چسب های 
دیجیتال پایه حالل )ECO( به میزان 

قابل توجهی کاهش می دهند.
چسب های سری NEXT برای برآورده 
زیبــایی شناختی  نیـازهای  کـردن 
مختلف )از براق تا مات ضد نور( و در 

طیف گسترده ای از بافت های مختلف 
عرضه شده اند. این چسب ها از مزیت 
ایجاد تصاویر کامال مشخص، تسطیح 
خوب بافت نهایی و زمان خشک شدن 
طوالنی که به امکان استفاده از مقادیر 
ایجاد  حتی  و  گریت  توجهی  قابل 
حالت سه بعدی منتهی می شود نیز 

بهره می برند.
 NEXT و NEXT 01 امکان استفاده از
 Seiko RC1536 02 در هدهای چاپ

LWB به تأیید رسیده است.

نوآوری در تزئینـات دیجیتال
از   Digicol Next بــا 
Smaltochimica ادامه پیدا 

می کنـد
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در  سرمایه گذاری  که  پروژه  این 
را   Hódmezővásárhely کارخانه 
کامل می کند، اهمیت زیادی برای 
استراتژی رشد Villeroy&Boch در 

اروپای شرقی دارد.
Villeroy & Boch به سرمایه گذاری 

 Hódmezővásárhely در  خـود 
ادامه  مجارستان،  جنوب  در  واقع 
اهمیت  مجارستان  سایت  می دهد. 
فزاینده ای در برنامه های توسعه خود 
ملیتی  چند  شرکت  این  محوری 
آلمانی دارد و این شرکت اقدام به 

تکمیل مرحله دوم پروژه خط لعاب 
روباتیک Sacmi این کارخانه کرده 
است. پس از آغاز به بهره برداری در 
سال 2022 با یک دستگاه تکمیل، 
و  داخلی  لعاب کاری  واحدهای 
جابه جایی  سیستم های  و  خارجی 
یک  کردن  اضافه  اینک  مربوطه، 
دستگاه لعاب کاری تله آبگیر، اتاقک 
دوم لعاب کاری پاششی که به وسیله 
 GA-OL Sacmi Gaiotto ربات 
کنترل می شود و یک اتاقک بازرسی، 
را  تولیدی  مجموعه  این  تجهیزات 

کامل کرده است.
و  پیشرفته  راه کارهای  این  تمامی 
موجود  مدیریت  سیستم  با  به روز 
یکپارچه شده و با ناظر مشتری در 

کارخانه که به عملکردهای ردیابی 
و نظارت بر عملکرد مجهز است، در 

ارتباط هستند. 
برای به حداکثر رساندن دسترسی 
پلتفـرم  مدیـریت،  بهینـه سازی  و 
 Sacmi نرم افزار برنامه نویسی آفالین
Gaiotto مورد استفاده قرار گرفته 

است. 
که  پلتفرم  این  از  حاضر  حال  در 
به طور ویژه برای لعاب کاری ساخته 
راه کارهای  تمامی  در  است  شده 

اتوماسیون خط تولید لوازم بهداشتی 
Sacmi استفاده می شود.

پایــداری  مزایــای  جدیــد  خط 
از  دارد.  نیز  زیادی  زیست محیطی 
این مزایا می توان به تحویل  جمله 
جریان  نرخ  و  لعاب  بهینه  مقدار 
اختراعی  سیستم  وسیله  به  )که 
Mass Control کنترل می شود( و 

فیلترهای خشک برای بازیابی کامل 
پاشش بیش از حد و استفاده مجدد 

در خط لعاب کاری اشاره کرد.

 Sacmi تولیـد  خـط  تکمیـل 
Vil�مجموعه Robot Glaze
leroy & Boch در مجارستان

تکنولوژی پخت EnerVit محصول 
Keramischer OFENBAU باعث 

افزایش خروجی در کنار کاهش تا 
50 درصدی مصرف گاز در کوره های 

موجود پیوسته می شود.
بسیاری از شرکت های سرتاسر جهان 
در نتیجه افزایش قیمت حامل های 
و  عرضه  امنیت  کاهش  انرژی، 
سیستم های  در  اساسی  تغییرات 
کشیده  چالش  به  انرژی،  جهانی 
در  که  سرامیک  صنعت  شده اند. 
به گاز  فرآیندهای خود  از  بسیاری 
قابل  به طور  نیازمند است  طبیعی 
توجهی تحت تأثیر پیشرفت های این 

حوزه قرار می گیرد.
راه حل پُل زدن آستانه پایین در این 

سناریو چه معنایی دارد؟
پاسخ این پرسش افزایش بهره وری 
انرژی است. افزایش بهره وری باعث 
می شود تا امکان حداکثر استفاده از 
هر کیلووات ساعت گاز مصرفی ایجاد 
 Keramischer OFENBAU .شود

در  فعالی  نقش  دهه  چندین  برای 
بهره وری  به  توسعه مفاهیم مربوط 
در کارخانه های کوره داشته و دانش 
و تخصص گسترده ای را در این حوزه 
سال های  برای  است.  داده  توسعه 
متمادی افزایش بهره وری انرژی در 
مرکز خودانگاره این شرکت آلمانی 

تولیدکننده کوره قرار داشته است.
رسیده   اثبات  به  پخت  فناوری 
EnerVit، با ترکیب کردن خروجی 

فزونی یافته با کاهش تا 50 درصدی 
کوره های  در  گاز  ویژه  مصرف  نرخ 
در  استفاده  برای  موجود،  پیوسته 
کارخانه های کوره آینده نیز مناسب 
ارتقا و نوسازی یک کارخانه  است. 
پخت  سیستم  با  سرامیک  کوره 
تولید  به  توجه  بدون   ،EnerVit

و  اقتصادی  مزایای  کوره ها،  کننده 
دلیل  به  را  زیادی  زیست محیطی 
به حداقل رساندن مصرف انرژی به 

همراه خواهد داشت.
کوره جدیدی که توسط تیم مجری 
Keramischer OFENBAU طراحی 

و اجرا شده است، در این کارخانه های 
جدید رقیبی نخواهد داشت. برای مثال 

نتایج بسیار مثبت به دست آمده از 
 Turkuaz Seramik کوره تونلی جدید
زیر  تصاویر  در  که   2020 سال  در 
نشان داده شده اند نیز موید این نکته 
شده  طراحی  کوره های  هستند. 
 Keramischer OFENBAU توسط
بسیار دقیق هستند و با برطرف کردن 
تمامی نیازهای شخصی، امکان تولید 
محصوالت سرامیکی با باالترین کیفیت 
همزمان  ترکیب  می آورند.  فراهم  را 
بهره وری باال و مصرف انرژی کم که با 
استفاده از مهندسی پیشرفته، فناوری 
حاصل  بهینه  وزنی  مواد  و  نوآورانه 
از  این محصوالت  تمایز  باعث  شده 

نمونه های مشابه می شود.

عالوه بر این، نه تنها فناوری کارآمد 
انرژی در این محصول باعث کاهش 
امکان  بلکه  می شود  گاز  مصرف 
اجرای آن به صورت آماده H2 را هم 
فراهم می آورد. این موضوع به معنای 
تولیدکنندگان  صرفه جویی  امکان 
طبیعی  گاز  مصرف  در  سرامیک 
در حال حاضر و آماده سازی برای 
استفاده از 100% هیدروژن با فرآیند 

بهینه آستانه پایین، در آینده است.

پخـت در  انـرژی  بهـره وری 
ملـزومات بهـداشتی
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خأل بزرگ عرضه کاشی های استخری 
را  ُگهرفام  کاشی  شرکت  بازار،  در 
کاشی های  تولیدکننده  عنوان  به 
مینیاتوری و استخری وارد این عرصه 

نمود.
مهندس حامد منصوری مدیرعامل 
درگفت وگو  ُگهرفام  کاشی  شرکت 
داشت:  اظهار  سرامیک  دنیای  با 
»شرکت کاشی ُگهرفام تولیدکننده 
واستخری  مینیاتوری  کاشی های 
است. با توجه به اینکه خأل بزرگی 
در زمینه تولید کاشی های استخری 
دربازار وجود داشت. ما به این عرصه 

وارد شدیم.«
تولید  زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
بسیار،  تقاضا  استخری  کاشی های 
همین  به  و  بود  ناچیز  عرضه  ولی 
این  در  فعالیت  به  شروع  ما  دلیل 
زمینه کردیم و به تولید کاشی های 
روز  به  دستگاه های  با  کیفیت  با 
و  داخلی  متخصصین  بهترین  و 
حرفه ای توانستیم بپردازیم، تا قابل 
خارجی  مشابه  نمونه های  با  رقابت 

باشند.
یزد جاده  استان  ُگهرفام در  کاشی 
یزد  صنعتی  شهرک  یزد،   - مهریز 
مهر قرار دارد و مشتریان به صورت 

اینترنتی می توانند محصوالت متنوع 
ما را خریداری کنند. ضمن این که در 
استان های مختلف نمایندگی داریم 
عزیز  نیز مشتریان  این طریق  از  و 
می توانند اقدام به خرید محصوالت 

شرکت کاشی ُگهرفام کنند.
شرکت  صادرات  درخصوص  وی 
به  گهرفام  کاشی  داشت:  ابراز  نیز 
کشورهای عراق، ترکیه، هلند، قطر 
خلیج  حوزه  کشورهای  از  برخی  و 
و تالش کرده  دارد  فارس صادرات 
قیمت ها  افزایش  به  توجه  با  ایم 
محصوالت ما با حاشیه سود اندک به 

دست مشتریان برسد.
ُگهرفام  کاشی  شرکت  مدیرعامل 
افزود: »متأسفانه نوسانات ارز باعث 
است.  شده  اولیه  مواد  شدن  گران 
در نتیجه این موضوع باعث افزایش 
قیمت ها نیز شده است و قطعا گرانی 

کارآفرینی  و  تولید  در  اولیه  مواد 
تأثیرات منفی دارد، اما ما دراین شرایط 
تصمیم براین گرفته ایم که با حاشیه 
سود کمتر محصول باکیفت را به دست 

مشتریان خودمان برسانیم.«
شبکه بانکی مهم ترین ارگانی است که 
می تواند به تولید و کارآفرینی کمک 
شایانی داشته باشد. در واقع کار تولید 
می طلبد دولت و شبکه بانکی توجه 
داشته  تولیدکنندگان  به  بیشتری 

باشند.
مهندس منصوری با اشاره به این که 
70 درصد کاشی و سرامیک کشور 
در استان یزد تولید می شوند، تأکید 
کرد: استان یزد قطب صنعت تولید 
کاشی و سرامیک در کشوراست، تا 
جایی که 70 درصد کاشی و سرامیک 
کشور در استان یزد تولید می شود، 
نکته جالب این که ایران چهارمین 

کشور تولیدکننده کاشی و سرامیک 
بعد از کشورهای »چین«، »برزیل« 

و »هند« است.
صحبت  وقتی  دنیا  در  خوشبختانه 
از کاشی و سرامیک ایران می شود، 
خصوص  این  در  می توان  ساعت ها 
سخن گفت. همان گونه که اشاره شد 
در زمینه تولید کاشی های استخری 
وجود  کشور  در  بزرگی  بسیار  خأل 
داشت که ما با تولید محصول باکیفیت 
در شرکت کاشی و سرامیک ُگهرفام 

یزد این مشکل را برطرف کردیم.
»ما  کرد:  اضافه  منصوری  مهندس 
نتیجه  این  به  ُگهرفام  هلدینگ  در 
رسیدیم که در این زمینه وارد شده، 
ضعف را برطرف کنیم هرچند یکی 
دو شرکت نیز در این زمینه تولیداتی 
داشتند، اما به هیچ عنوان پاسخ گوی 

نیاز بازار داخلی نبودند.«

اسـتخری  کاشـی های  تولیـد 
در قطـب صنعت کاشـی، یزد

آنـالیــن
بخـوانیــد
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

پیش بینی های  آخرین  با  مطابق 
رشد   ،Euroconstruct اقتصادی 
خروجی ساخت و ساز در سال 2024 
در اروپا به صفر درصد کاهش خواهد 
یافت و با وجود پیش بینی رشد مثبت 
در بخش عمرانی، سایر حوزه ها رشد 

منفی را پشت سر خواهند گذاشت.
داده های جدید اقتصادی حکایت از 
دو سال دشوار در حوزه ساخت و ساز 
اروپا دارد و اعداد و آمار افت مقدار 
رشد به 0.2% در سال 2023 و مقدار 
ثابت 0% در سال 2024 در مقایسه با 

2% پیشین را نشان می دهند.
با وجود رشد 0.3 درصدی در سال 
2022 که بیش از مقدار مورد انتظار 
ادامه  در  که  می رسد  نظر  به  بود، 
شاهد رشد کمتر از مقدار پیش بینی 
ساز  ساخت و  تولید  حوزه  در  شده 
سال  تا  شرایط  این  و  بود  خواهیم 

2025 بهبود نخواهد یافت.
نود و چهارمین  در  پیش بینی ها  این 
که   Euroconstruct کنفرانس 
میزبانی  به  و  نوامبر 2022  در 18 
در   Experian و   Barbour ABI

لندن برگزار شد، ارائه شدند.
ارشد  اقتصاددان  چادری،  محمد 

Experian، چنین اظهار داشت:

»تغییرات شگرف 6 ماه گذشته در 
اروپا، بر شرایط اقتصادی ساخت  و 
ساز نیز مؤثر بوده اند. جنگ اوکراین، 
آثار و عدم قطعیت های متعدد ناشی 
از آن، افزایش نرخ بهره و انقباض بازار 
مالی همچنان ادامه دارد و مشکالت 
مربوط به عدم دسترسی به مصالح 
از  ناشی  هزینه های  و  ساختمانی 
این  در  مهمی  نقش  همگی  آن 
پیش بینی های  ایفا می کنند.  رابطه 
حاکی   Euroconstruct نوامبر 
عوامل  همه  تقریبا  بودن  منفی  از 
موثر بر ساخت  و  ساز مانند اقتصاد، 
و  بهره  نرخ  مصرف کننده،  قیمت 
به  و  هستند  مصرف کننده  اعتماد 
به یک  موارد  این  نظر می رسد که 
پیش  دشوار،  صنعتی  تعدیل  دوره 
از بازگشت به رشد در سال 2024، 

منتهی شوند«.
رکود در بخش ساخت و ساز مسکونی

بخش اعظم چشم انداز منفی پیِش  
ناشی  ساز  ساخت  و  بخش  روی 
جدید  ساخت وساز های  رکود  از 
بازسازی  پروژه های  و  مسکونی 
مسکن  بخش  رونق  دوران  است. 
نرخ   از  ناشی  که  اروپا  سراسر  در 
گذشته  ماه   6 در  بود،  بهره  پایین 
به کلی تغییر کرد. میزان فروش و 
بخش  در  مصرف کنندگان  اعتماد 
مسکن کاهش پیدا کرد و در حال 

حاضر شاهد عرضه مازاد بر مصرف 
هستیم.  کشورها  از  بسیاری  در 
چشم انداز منفی رشد ساخت  و ساز 
مسکونی در سال آینده در نتیجه این 
عوامل ایجاد شده است و نگاه کلی به 
این حوزه نیز تغییری در این شرایط 

نامناسب ایجاد نمی کند.
ارشــد  اقتصــاد دان   ،Tom Hall

Barbour ABI، چنین اظهار داشت:

»صنعت ساخت  و ساز در حال حاضر 
در کوران شرایط نامناسب قرار دارد 
و همه چیز به سرعت در حال تغییر 
است. اواخر ژوئن امسال ما در انتظار 
ناخالص  تولید  درصدی   2.2 رشد 
داخلی بودیم اما در حال حاضر این 
یافته است.  به 0.5% کاهش  مقدار 
توصیه ما به کسب و کارها، به خصوص 
کسب و کارهای متمرکز بر پروژه های 
از  متنوعی  سبد  داشتن  مسکونی، 
محصوالت است. با وجود این شرایط 
بسیاری  سرمایه گذاری  نامناسب، 
از کشورها در بخش انرژی کم کربن 
موجود،  زیرساخت های  بازسازی  و 
بارقه نوری را به تاریکی این حوزه 
رشد  ایجاد  به  می تواند  و  تابانیده 

مثبت در آن منتهی شود«.

شرایط کشورهای مختلف
ایتالیا در سال 2021 با رشد باالی 
12.1% که بخشی از آن در نتیجه 
یارانه های اتحادیه اروپا بود، بهترین 
اقتصاد  داشت.  را  اروپا  در  عملکرد 
بریتانیا در حال حاضر یکی از بدترین 
اقتصادهای اروپا است و این کشور 
تولید  با داشتن چرخه رشد منفی 
ساخت و ساز )0.4- %( در کنار آلمان 
)0.4- %( تا سال 2025 رکود و رشد 

منفی را پیِش رو خواهد داشت.
پروژه های ساخت  و  ساز در هشت 
کشور دیگر اروپا در جریان هستند و 
بیشترین مقدار متعلق به کشورهای 
سوئد و فنالند است. حجم ساخت و 
ساز در هر دوی این کشورها باال و تا 
حدودی حاکی از بازگشت به حجم 

عادی است.

چشـم انداز رکـود پیـِش روی
ساخت و ساز در اروپـا
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مصرف  کاهش  برای   Kerasan

بهار  در  بهره وری،  افزایش  و  انرژی 
 Rapid سال آینده خشک کن جدید
Dry محصول شرکت Setec را نصب 

خواهد کرد.
سابقه  با  ایتالیایی  تولیدکننده  این 
 Civita ملزومات بهداشتی مستقر در
Castellana، بهار امسال خشک کن 

 Setec محصول Rapid Dry جدید
را نصب خواهد کرد. این خشک کن 
از پروژه اخیرا  که به عنوان بخشی 
پایان یافته LIFE تولید شده، نتایج 
فوق العاده ای در کاهش مصرف انرژی 

و افزایش بهره وری نشان داده است.
از  کمتر  مصرف  با   Rapid Dry

و  گاز  بر کیلوگرم  100 کیلوکالری 
0.003 کیلووات ساعت بر کیلوگرم 
و همچنین زمان خشک کردن بسیار 
کوتاه با چرخه های کمتر از 8 ساعت، 
از 550  بیش  کردن  خشک  امکان 
هر  در  بهداشتی  ملزومات  از  قطعه 
سیکل را در کارخانه Kerasan ایجاد 

خواهد شد.
استفاده از نرم افزار مدیریت خالقانه 
به مصرف کمتر گاز و برق و در نتیجه 
بهینه شدن عملکرد مشعل و فن ها 
این  از  استفاده  است.  شده  منتهی 
اتوماتیک  کامال  کنترل  سیستم، 
در  )و  مخروط  سرعت  گردش، 
نتیجه توربوالنس محفظه داخلی( و 

همچنین رطوبت را تضمین می کند.
ورود قطرات بسیار ریز آب نبولیزه 
شده، میزان رطوبت در مراحل بسیار 
بحرانی اولیه را کامال کنترل می کند. 
ویژگی  این  لطف  به   Kerasan

قراردادن  امکان  فرد  به  منحصر 
قطعات بسیار مرطوب در خشک کن 

و پیش خشک کردن و خشک کردن 
نهایی را ایجاد کرده است.

 Somany Ceramics کارخانه جدید
در Gujarat با ظرفیت تولید سالیانه 
4 میلیون مترمربع کاشی و اسلب های 
بزرگ، از تابستان شروع به کار خواهد 

کرد.
Somany Ceramics که با داشتن 

ظرفیت نصب شده بیش از 74 میلیون 
مترمربع، دومین تولیدکننده بزرگ 
کاشی و سرامیک هند است در نظر 
دارد تا اولین خط تولید اسلب های 
تا  را  باالی خود  با کیفیت  بزرگ و 

تابستان راه اندازی کند.
در این پروژه صنعتی بزرگ جدید که 
Somany Max نام دارد و با مشارکت 

Sacmi به انجام خواهد رسید فناوری 

+Continua به همراه یک خشک کن 

و یک کوره پیشرفته نصب خواهند 
شد. 

ده  از  یکی  جدید  تولید  خط  این 
کارخانه متعلق به این گروه هندی 
است که از یک PCR 2000 پرسرعت، 
متری   58.8 افقی  خشک کن  یک 
ECP285 که به لطف به کارگیری 

با  کوره  حرارتی  بازیابی  سیستم 
سوخت صفر کار می کند، یک کوره 
مدل  و   FCC295 متری   260.4
که   )HTE( باالی  حرارتی  راندمان 
امکان استفاده از هیدروژن در ترکیب 

سوخت خود را دارد بهره می برد.
بخشـی   Somany Max پــروژه 
 Somany گـــروه  تالش هــای  از 
کسـب  برای   Ceramucs Group

جایگاه برجسته در حوزه محصوالت 
دارای ارزش افزوده باال در بازارهای 
تیم  اسـت.  بیـن المللی  و  داخـلی 
 Abhishek مدیریتی گروه به رهبری
Somany با توسعه گسترده ظرفیت 

تولید خود در کنار سرمایه گذاری های 
اخیر در بخش محصوالت، اندازه ها و 
فناوری های تولیدی جدید، این هدف 

را دنبال می کند.
با   Somany Max جدید  کارخانه 
در  مترمربع  میلیون   4 ظرفیت 
سال اسلب هایی با ابعاد 160×80 و 
همچنین  و  سانتی متر   80×240
کانتر  برای  باال  ضخامت  سری 
آشپزخانه 320×80 سانتی متر تولید 

خواهد کرد.
انتخاب فناوری  های Sacmi از سوی 
Somany بر اساس نتایج حاصل از 

بیش از 12 خط +Continua که طی 
سال  های اخیر در هند نصب شده اند، 
مشخص  توانایی  است.  شده  انجام 
کیفیت  ترکیب  در  نیروگاه ها  این 
و عملکرد باال با سرعت و بهره وری 
بی نظیر استفاده از سوخت، قابلیت 
رقابت پذیری بی نظیری را به این سری 

از محصوالت بخشیده است.

دستگاه خشک کن یک  تأمین 
Kerasan توسط  برای  جدید 

Setec

Continua+ تأمین فنـاوری
 Somany برای کارخانه جدید

Sacmi از سوی Max
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Tecna 2022 surpasses all expectations

Tecna2022 فراتـر از انتظار!

Tecna 2022, the most important international exhibition of technology and supplies for the ceramic industry which ended in 
Rimini on 30 Septem-ber, was a big success judging from the unanimous approval received from both exhibitors and visitors. 
The more than 320 brands present at the fair were delighted not only by the higher than expected attendance but also by 
the sheer quality of visitors present at the show. In particular, buyers included large numbers of owners and top managers 
from leading Italian and international ceramic companies who came to Rimini to get ideas for their upcoming investments 
and in turn were pleased to find innovative solutions to their latest needs.

Tecna 2022، مهم ترین نمایشگاه بین المللی فناوری و لوازم صنعت سرامیک 

که در 30 سپتامبر در Rimini به پایان رسید،به اتفاق آرا از سوی غرفه داران و 
بازدیدکنندگان، موفقیت بزرگی را در زمره رویدادهای سرامیکی رقم زد.

بیش از 320 برند در این نمایشگاه حضور داشتند و بر اساس نظرسنجی 
بسیار راضی  نمایشگاه  برگزاری  و کیفیت  استقبال گسترده  از  انجام شده، 
بودند. به طور خاص، خریداران شامل مالکان و مدیران ارشد از شرکت های 
سرامیک پیشرو ایتالیایی و بین المللی بودند که به Rimini آمدند تا برای 

سرمایه گذاری های آتی خود ایده بگیرند و به نوبه خود از یافتن راه حل های 
نوآورانه برای آخرین نیازهای خود خرسند بودند.

بین المللی  حضور  سطح  چینی،  خریداران  پیش بینی  قابل  غیبت  وجود  با 
همچنان باال بود و 45 درصد از بازدیدکنندگان از بیش از 100 کشور خارجی 
در این نمایشگاه حضور یافتند.بیشترین حضور از آمریکای التین، خاورمیانه، 
اروپا، آسیای جنوب شرقی )به ویژه هند(، ایاالت متحده آمریکا و آفریقا بود.
همچنین برنامه ویژه برای 130 خریدار برتر منتخب با حمایت آژانس تجاری 
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Tecna 2022 surpasses all expectations

ایتالیا ITA برگزار شد، بیش از 1060 جلسه با شرکت های نمایشگاهی برقرار 
از سرمایه گذاران دولتی و متخصصان  این در حالی بود که هیأتی  گردید، 

سرامیک از 11 کشور آفریقایی برای اولین بار در Tecna حضور داشتند. 

نمایشگاه  بر  حاکم  هوای  و  حال   ،Acimac رئیس   ،Paolo Lamberti

ریمینی در انتهای Tecna را چنین توصیف کرد: »علی رغم دوره سختی که 
ما تجربه می کنیم، شور و شوقی خاص وجود دارد. بازگشت به نمایشگاه پس 
از یک فاصله چهار ساله عالی بود و این فرصت برای مالقات دوباره با مشتریان 
و ایجاد فرصت های تجاری، ما را نسبت به آینده خوش بین می کند. بخش 
ما، و به ویژه صنعت ماشین آالت سرامیک ایتالیا، یک بار دیگر سرزندگی و 
روحیه نوآوری خود را بازیافت. Tecna به بازار نشان داده است که ما آماده ارائه 
راه حل هایی برای مسائل کلیدی آینده این بخش، یعنی صرفه جویی در مصرف 

انرژی و بهره وری، اقتصاد چرخشی، تولید به موقع و سفارشی سازی تولید انبوه، 
لجستیک پیشرفته هستیم.

و  رویدادها  از  بسیاری  در  و  شده  داده  نمایش  محصوالت  با  باال،  اشتیاق 
 Acimac توسط  نمایشگاه  روز  چهار  در  شده  سازماندهی  کنفرانس های 
)انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات سرامیکی ایتالیا( و IEG )گروه 

نمایشگاهی ایتالیا( بسیار مشهود بود.
یکی از نکات برجسته این نمایشگاه Tecna Future Lab بود، منطقه نمایشگاهی 
جدید که برای استارت آپ های صنعتی با تقویمی مملو از رویدادهای مختص 
دیجیتالی سازی، راه حل های سبز، پایداری، تدارکات و هوش مصنوعی به کار رفته 
در تأسیسات صنعتی، ارائه می شود. هدف اصلی این ابتکار به نمایش گذاشتن 

آخرین نوآوری ها و روندها در زمینه انقالب صنعتی 4.0 بود. 
×  



گزيده دنيای سراميک1401/56    24

Ceramic surfaces in bathrooms and kitchens – from floors and wall tiles to sanitaryware – are frequently subjected to moist 
and humid conditions. This makes them especially prone to the rapid growth of harmful microbes such as bac-teria, mould, 
and mildew, which can cause staining, odours and damage, and may shorten the useful lifetime of a ceramic product. Clean-
ing with disinfectants is essential to periodically reduce the presence of microbes on these items, but standard products 
have a limited residual effect, meaning bacteria begin to double in number – sometimes as quickly as every twenty minutes 
or so – soon after a surface has been cleaned. 

نوآوری فناوری در محصول، بهره گیری از انرژی های پایدار، خدمات، بازاریابی 
و توسعه تولید ، از موضوعات اصلی مورد بحث در میزگرد بین المللی بودند که 
در خالل کنفرانس افتتاحیه »چگونه آینده را بسازیم: چشم اندازها و چالش ها« 

برگزار شد.
 )MECS/Acimacتحلیلگر ارشد در( Luca Baraldi پس از گزارش قابل تأمل
در مورد وضعیت جهانی در صنعت کاشی و سرامیک، بازار و صادرات آن، 
پنج مدیر ارشد از گروه های سرامیک بین المللی در مورد دیدگاه های خود و 
ابتکاراتی که در این زمینه اتخاذ کرده اند، بحث کردند. پاسخ به آخرین چالش ها 
و استراتژی هایی که آن ها دنبال می کنند تا شرکت هایشان را قادر به ادامه 

توسعه در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، کنند. 

)دومین   Grupo Lamosa Mexico مدیرکل   ،Rolando Lozano

تولیدکننده بزرگ کاشی در جهان با سایت های تولید در مکزیک، آمریکای 

جنوبی و اسپانیا(، درباره تالش های گروه برای تثبیت رشد خود پس از یک 
دوره توسعه و خریدصحبت کرد که شامل بهبود کارایی فرآیندهای تولید به 
منظور استانداردسازی عملیات در کارخانه های مختلف و در عین حال ترکیب 

جنبه های ضروری فعلی بهره وری انرژی و پایداری با نوآوری محصول است.

 RAK مدیرعامل   ،Abdallah Massaad توسط  بیشتر  مفاهیم  این 
بهداشتی  چینی  ملیتی،  چند  سرامیک  و  کاشی  )تولیدکننده   Ceramics

و چینی مظروف با امکاناتی در امارات متحده عربی، هند و بنگالدش( مورد 
بررسی قرار گرفت. او توضیح داد که در طول بحران انرژی کنونی، بیش از هر 
زمان دیگری آشکار شده است که فناوری های فرآیندی پیشرفته می توانند 
سطوح باالیی از کارایی الزم برای بهبود رقابت را ارائه دهند. در بازه میان مدت 
تا بلندمدت در بازار، توسعه برندهای قوی با حمایت شرکت ها و فعالیت های 

بازاریابی مؤثر بسیار مهم است.

اسـتراتژی های آینـده چیست؟
مهـره های اصـلی صنعت سـرامیک، نظـرات خود را 

بـه اشـتراک می گذارنـد! 
What are the strategies for the future?
The big players share their views

Abdallah MassaadAbdallah Massaad Abhishek SomanyAbhishek Somany Luca CostiLuca Costi
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Mike NewittMike Newitt Paolo LambertiPaolo Lamberti Rolando LozanoRolando Lozano

 ،Somany Ceramics مدیرعامل ،Abhishek Somany این امر توسط
دومین تولیدکننده بزرگ سرامیک هند و یکی از »بهترین برندهای هند« 
نیز مورد تأکید قرار گرفت، موقعیت چالش برانگیزی برای حفظ در بازار 1.4 
میلیارد نفری که تنها از طریق سرمایه گذاری مستمر صنعتی می تواند حفظ 
شود. در همین رابطه، Somany اعالم کرد که گام بعدی این شرکت پس از 
توسعه اخیر تولید، ورود به بخش بزرگ اسلب خواهد بود، که برای این منظور 
قصد دارد خط +Continua را در سه ماهه دوم سال 2023 راه اندازی کند. 
این در شرایطی است که بازار به تولیدکنندگان هندی چشم اندازهای رشد 
عالی را هم از نظر صادرات و هم از نظر فروش داخلی ارائه می کند، در حالی که 
پیش بینی ها مبنی بر نقل مکان حدود 250 میلیون نفر به شهرهای بزرگ در ده 

سال آینده است و انتظار می رود که رونق زیادی به صنعت ساخت وساز بدهد.

 Del Conca Group and Del Conca مدیرعامل   ،Luca Costi

USA، نماینده یکی از شناخته شده ترین شرکت های ایتالیایی و مهره اصلی در 

بازار ایاالت متحده و  همچنین مدیر یک مرکز تولید داخلی »که مزیت رقابتی 
را در بازار داخلی با توجه به افزایش هزینه های حمل و نقل و زمان تحویل 
برای واردات ارائه می دهد.« و Del Conca ایاالت متحده، مفهوم »خدمات« 
را به عنوان یک اهرم رقابتی مهم در روابط با بازار مورد بحث قرار دادند. او 
گفت: »امروزه مشتریان مایلند برای زمان های تحویل قابل اطمینان هزینه 
بیشتری بپردازند، اما برای دستیابی به این موارد الزم است لجستیک پیشرفته 

مبتنی بر فناوری های Industry 4.0 اتخاذ شود که امکان برنامه ریزی مناسب 
برای تمام فعالیت های تولید تا تحویل را فراهم می کند.« خدمات یکی از چهار 
رکن استراتژی Del Conca در کنار نوآوری محصول، کارایی فرآیند و پایداری 
کارخانه  در  اخیر  سرمایه گذاری  در  مهمی  نقش  همگی  که  است  محیطی 

Solignano داشتند.

 Brickworks Building در  گروه  فنی  کیفیت  مدیر   ،Mike Newitt

از  یکی   2018 سال  از  و  استرالیایی  ساختمانی  مصالح  )غول   Products

زیست  مسائل  درباره  نیز  متحده(  ایاالت  آجر  صنعت  در  پیشرو  بازیگران 
محیطی بحث کرد و نقشه راه گروه را برای رسیدن به هدف خالص کربن صفر 

ترسیم کرد.

خاطر  به  مهمانان  از   Acimac رئیس   ،Paolo Lamberti پایان،  در 
مشارکت هایشان تشکر کرد. او گفت: »گوش دادن دقیق به نیازهای مشتریان 
فعالیت های  بتوانند  فناوری و خدمات حیاتی است که  ارائه دهندگان  برای 
 Tecna تحقیق و توسعه خود را به طور مؤثر سازماندهی کنند. همان طور که در
دیدیم، این تعهد دائمی به نوآوری در فرآیند و محصول در حال حاضر نتایج 
بسیار خوبی را به همراه داشته است و باید در آینده نیز حفظ شود تا راه حل های 

جدیدی برای نیازهای نوظهور ارائه شود.
×  
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The best-attended event at Tecna 2022 was without question the presentation ceremony for the TecnAwards, launched for 
the first time this year by Acimac and IEG in collaboration with Ceramic World Review. In this first edition of the competi-
tion, awards were presented for outstanding techno-logical investments made by ceramic tile, sanitaryware and brick man-
ufacturers during the three-year period 2020-2022 on the basis of nominations made by Tecna 2022 exhibitors and selec-
tions made by the jury.

 TecnAwards بدون شک مراسم معرفی Tecna 2022 بهترین رویداد در
 Ceramic همکاری  با   IEG و   Acimac توسط  بار  اولین  برای  که  بود 

World Review راه اندازی شد. در اولین دوره از این مسابقه، جوایزی برای 

سرمایه گذاری های مهم در حوزه فناوری که توسط تولیدکنندگان کاشی و 

TecnAwards 2022 مرکـز سرمایه گذاری های مهم 
در صنعت سـرامیک

The TecnAwards 2022 for outstanding 
investments made by the ceramic industry

“Best New Tile Plant” Award
Porcelanosa (Europe)

Comet Granito (Asia) 
Arabian Ceramics (Middle East), 

Samca-Ceramic Industries Group (Africa)
Lamosa Group (North America)
Delta Ceramica (South America)

“Best New Tile Player” Award

IZIDA 1894 (Europe) 
Iberica Tiles (North America)
Prime Ceramics Nepal (Asia)

Tiziri (Africa) 

”Smart Factory” Award

Ceramiche Mariner (Europe)
New Pearl Ceramic Group (Asia) 
Del Conca USA (North America) 

Tecnogres Fragnani Group (South America)

“Best Brick&Tile Manufacturer” Award
Wienerberger Group (Europe) 

Goodyear (Asia)
El Maimani (Middle East)
Carthago Ceramic (Africa) 

Brickworks Norh America (North America) 
Later Cer - Grupo Unicer (South America)

“Sustainability” Award
Iris Ceramica Group (Europe) received a                                  

Special “Innovation & Sustainability” award
Nam Dinh Granite Tile (Asia)

Al Anwar Ceramic Tile (Middle East)
Cesantoni (North America)
Portobello (South America)

“Best Sanitaryware Manufacturer” Award
Ceramica Catalano (Europe) 

Duravit (Asia)
Betta Sanitaryware - Ceramic Industries 

Group (Africa)
American Standard - Lixil Group (North America) 

Deca - Dexco Group (South America)
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سرامیک، لوازم بهداشتی و آجر در دوره سه ساله 2022-2020 انجام شده بود، 
بر اساس انتخاب نامزدها، توسط غرفه داران Tecna 2022 و انتخاب های هیأت 

داوران اهدا شد.

مدیران ارشد از 30 شرکت برنده که در طیف وسیعی از بخش ها و مناطق 
جغرافیایی فعالیت می کنند برای دریافت جوایز خود به Rimini آمدند.

×  

چهار جایزه ویژه هیئت داوران نیز به:
به  »بزرگترین سرمایه گذاری«  جایزه  برنده  که   Pamesa Group  •
عنوان شرکتی است که در سه سال گذشته بزرگترین سرمایه گذاری در 

فناوری را انجام داده است.
• Rak Ceramics که برنده جایزه »بهترین استراتژی بازاریابی و آگاهی 

از برند« شد.
• Ceramica Coem، که برنده جایزه »بهترین محصول سال« برای 

مجموعه Riggiole ارائه شده در Cersaie 2022 شد.

 ،Giuliano Mussini آخرین اما ، »جایزه ویژه یک عمر دستاورد« به
بنیانگذار Panariagroup Industrie Ceramiche اهدا شد، که طبق 
بیانیه هیأت داوران »از طریق کارهای پیشگامانه و نوآورانه خود سهم 
مهمی در توسعه صنعت سرامیک ایتالیا داشته است. در یک دوره تقریبا 
50 ساله در عین حال، شرکت او به نتایج برجسته ای دست یافته است و در 

طول سال ها به یک گروه چند ملیتی مستحکم و پیشرو جهانی محصوالت 
ساخت ایتالیا تبدیل شده است و در عین حال به ارزش های مورد پذیرش 
بنیانگذار و راهنمای خود، از جمله اخالق ،نوآوری ، مسئولیت، کیفیت و 
وفادار مانده است.« Giuliano Mussini از طریق یک لینک ویدیویی 
در این مراسم شرکت کرد، در حالی که این جایزه توسط پسرش مارکو از 

طرف او دریافت شد.
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One of the most eagerly anticipated events at Tecna 2022 was the technology conference entitled Sustainability in Ceram-
ics, organised in cooperation with Ceramic World Review. Sponsored by Enel Green Power, the event explored various as-
pects of the ecological transition in the ceramic industry. The first session focused on the new frontiers and challenges of hy-
drogen and included presentations by ENEA, Enel Green Power, Sacmi and Gruppo B&T, the ab-stracts of which are pub-
lished on the following pages. 

یکی از رویدادهای مورد انتظار در Tecna 2022 کنفرانس فناوری با عنوان 
 Ceramic World همکاری  با  که  بود   Sustainability in Ceramics

Review برگزار شد. این رویداد با حمایت Enel Green Power به بررسی 

جنبه های مختلف پایداری زیست محیطی در صنعت سرامیک پرداخت. 
جلسه اول بر روی مرزها و چالش های جدید هیدروژن متمرکز بود و شامل 
 Gruppo B&T و Sacmi و،Enel Green Power ،وENEA ارائه هایی توسط

بود که چکیده های آن در صفحات بعدی منتشر شده است.
پس از آن جلسه ای به بهره وری انرژی و اقتصاد دایره ای اختصاص یافت که 
تعدادی از نوآوری های جالب در زمینه های صرفه جویی در انرژی، بازیافت و 

بازیافت را بررسی کرد.
 Cartonstrap فناوری جدید System Ceramics از Paolo Bertocchi

شرکت را برای بسته بندی بدون پالستیک کارآمد ارائه کرد، سپس همکارش 
Andrea Torlai آخرین راه حل های صرفه جویی در مصرف انرژی را برای چاپ 

جوهرافشان توصیف کرد که شامل بازیابی انرژی ذخیره شده در هدهای چاپی 

است.
بازیابی  برای  را   Sermat جدید  راه حل های   Marcello Fontanini

 Poppi نوآوری های Roberto Secchi ضایعات سرامیکی ارائه کرد، سپس
Clementino در زمینه بازیافت گرما و تولید هم زمان را به تصویر کشید. 

 Evangelos و Stefano Minghelli ،در ادامه موضوع بهره وری انرژی
Schoinàs از Cami Depurazioni فرآیند بازیافت حرارت مجازی را بر 

اساس مبدل حرارتی با راندمان باال ارائه کردند.
در نهایت، Marco Bertuzzi از Protesa-Sacmi توضیح داد که چگونه 
می توان انتقال انرژی صنعت سرامیک را با ادغام بهره وری انرژی با تولید انرژی 
ایتالیا   Enel X از   Francesco Trapanante فتوولتائیک تسریع کرد و 
فرصت های تجاری را که جوامع انرژی می توانند به بخش سرامیک ارائه دهند، 

تشریح کرد.

×  

پایـداری در سـرامیک
Sustainability in Ceramics
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دستیابی اتحادیه اروپا به اقتصاد اقلیمی خنثی تا سال 2050 مستلزم 
تحقق اهداف متعدد و جاه طلبانه ای است که در سیاست های مربوط به 
انرژی ایتالیا و اتحادیه اروپا لحاظ شده اند. در ژوییه 2020 استراتژی 
هیدروژنی اروپا جهت تسریع توسعه به کارگیری هیدروژن پاک و با هدف 
استراتژیک تولید تا 10 میلیون تن هیدروژن تجدیدپذیر تا سال 2030 به 
تصویب رسید. بسته اخیر  REPowerEU نیز با افزایش 10 میلیون تنی 

وارادات، این مقدار را دو برابر کرد.
 NRRP 2 عملیات  یورویی  میلیارد   60 بودجه  از  توجهی  قابل  بخش 
ایتالیا )طرح ملی بازیابی و تاب آوری( به پروژه های گذار به انرژی پاک 
و حمل و نقل پایدار اختصاص داده شده اند. طرح های ابتکاری جدید طیف 

وسیعی از سرمایه گذاری ها و پروژه های مربوط به حوزه های گوناگونی 
از جمله انرژی های تجدیدپذیر، ارتقای تولید، توزیع و استفاده نهایی از 
هیدروژن خصوصا در حوزه هایی که کاهش میزان مصرف انرژی در آن ها 
دشوار است )HtA( را در بر می گیرند. 2 میلیارد یورو از بودجه به این 

بخش ها اختصاص داده شده است.

حوزه های پر مصرف و دشوار )HtA( در ایتالیا
حوزه های HtA نقش مهمی در صنعت ایتالیا ایفا می کنند. این صنایع که 
در اتصال بخش های مختلف زنجیره تأمین در ایتالیا اهمیت زیادی داشته 
و رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، از طریق روابط بین تأمین کنندگان با 

European and Italian energy policies have set several different targets as part of the EU’s ambition of achieving a climate-
neutral economy by 2050. The EU hydrogen strategy adopted in July 2020 aims to accelerate the development of clean hy-
drogen with the strategic goal of producing up to 10 million tonnes of renewable hydrogen by 2030. The recent REPowerEU 
energy package dou-bled this figure with the addition of an extra 10 million tonnes of imports. 

Claudia Bassano, Nadia Cerone, Paolo Deiana - ENEA TERIN Department of Energy Technologies and Renewable Sources (Italy)

پتانسیل و توسـعه فناوری استفاده از هیـدروژن
در بخش هـای صنعتـی پرمصـرف

The potential and development of 
hydrogen technology in hard-to-abate sectors

Fig. 1: Estimated hydrogen demand in various HtA end-use sectors

هیـدروژن
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سایر بخش ها مرتبط هستند.
در سال 2019، بخش های HtA با انتشار 84 میلیون تن CO2و، 20 % 
از کل انتشار ملی مستقیم این آالینده )محدوده1( را به خود اختصاص 
و  ابزارها  از  وسیعی  اتخاذ طیف  به  بخش ها  این  از  کربن زدایی  دادند. 
راه کارهای فناورانه نیاز دارد و اجرایی شدن آن مستلزم ترکیبی از موارد 
استفاده  حاضر  حال  در  است.  هیدروژن  از  استفاده  جمله  از  مختلف 
از هیدروژن در ایتالیا تقریبا تنها به بخش های شیمیایی، پتروشیمی و 
پاالیشگاهی محدود است. با این وجود این امکان افزایش تقاضای صنعتی 
به هیدروژن در حوزه های مختلفی مانند کاربرد به عنوان ماده خام، در 

آینده وجود دارد. 
تولید  فرآیندهای  نیاز  مورد  گرمای  تأمین  برای  می تواند  هیدروژن 
محصوالت سرامیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این فرآیندها به گرمای 
دما باال نیاز دارند و امکان کاهش مقدار مصرف سوخت های کربنی از طریق 
الکتریکی کردن مستقیم در آن ها کم است. به کار گیری هیدروژن در حوزه 

حمل و نقل نیز به رشد تقاضا منجر خواهد شد.
بر  متمرکز  هیدروژن  به  پرمصرف  صنایع  نیاز  کار  ابتدای  در  احتماال 
حوزه های مشخصی خواهد بود و این امر باعث به وجود آمدن دره های 
هیدروژنی خواهد شد. در این حالت عرضه و تقاضا در کنار یکدیگر و با 

بهره برداری از زیرساخت های موجود به انجام می رسند.

EEA� Confindustria طرح آزمایشی
ایجاد شرایط الزم برای توسعه بازار هیدروژن بیش از هر چیز نیازمند 

شناسایی تقاضاهای بالقوه تولیدکنندگان اصلی صنعتی است.
ENEA و Confindustria به این منظور و با هدف ارائه نمای کلی از 

انتشار فناوری های زنجیره ارزش و ترسیم پتانسیل  وضعیت توسعه و 
صنعتی این حوزه در سطح ملی مطالعات پژوهشی »برنامه اقدام برای 

هیدروژن- با تمرکز بر فناوری های صنعتی« را انجام داد.
 در این پژوهش پتانسیل امکان استفاده موثر از هیدروژن، تأثیر استفاده از 

Claudia Bassano, ENEA TERIN (Italy)

Fig. 2: Estimated decarbonisation potential as ETS shares in various HtA end-use sectors
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Fig. 3: Estimated potential impact of hydrogen use in the ceramic industry

هیدروژن به عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی بر تکنولوژی و پتانسیل 
 CO2 کربن زدایی ناشی از این جایگزینی به صورت کاهش میزان انتشار
مورد بررسی قرار گرفته و فرصت ها، موانع و جنبه های اصلی مورد نیاز در 

هر بخش به تفصیل به بحث و بررسی گذاشته شد. 
عالوه بر حجم مصرف بالقوه ساالنه، یکی دیگر از بزرگترین تفاوت های 
بخش های مختلف، میزان آمادگی فنی و تجاری این حوزه ها برای استفاده 
از هیدروژن در زنجیره های تأمین صنایع مختلف است. در برخی حوزه ها 
فلزات  پتروشیمی، مواد شیمیایی، آهن و فوالد و  پاالیشگاه ها،  )مانند 
غیرآهنی( به دلیل استفاده گسترده از هیدروژن در فرآیندهای تولیدی 
آمادگی قبلی بیشتری وجود دارد، حال آنکه با وجود پتانسیل باالی سایر 
)مانند صنایع کاغذ، سرامیک، شیشه، سیمان و حمل ونقل(،  بخش ها 
فنی،  موانع  است.  فناوری  بیشتر  توسعه  از هیدروژن مستلزم  استفاده 
مقرراتی، اقتصادی و نامشخص بودن میزان دسترسی پیوسته و با قیمت 
رقابتی به هیدروژن از موارد دیگری هستند که به بررسی بیشتر نیاز 
دارند. گسترش استفاده موثر از هیدروژن به وسیله کاربران نهایی تنها با 
مشخص کردن صحیح این موضوعات مهم و شناسایی اقدامات الزم االجرا 

امکان پذیر خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهند که در صورت جایگزینی سوخت مورد استفاده در 
صنایع مورد بررسی با مخلوط سوخت حاوی 20 %  حجمی هیدروژن، 
 حداقل 50 % درصد از اهداف درنظر گرفته شده تا سال 2020 ) و0.7

ملی  دستورالعمل  وسیله  به  مقدار  این  شد.  خواهند  محقق   Mt/year

 )MiSE( ایتالیا  اقتصادی  توسعه  وزارت  هیدروژن  مصرف  استراتژی 
تعیین شده  است. مجموع حجم های مصرفی در هر بخش، نشان دهنده 
پتانسیل تقاضای کلی حدودا 312 کیلو تن در سال با ظرفیت الکترولیز 

7.2 گیگاوات )ضریب بار 2000 ساعت( در سطح ملی است.

بسیاری از بخش های مورد بررسی تحت پوشش دستورالعمل ETS هستند 
و در نتیجه از مزایای جایگزینی کامل یا جزیی سوخت مورد استفاده خود 
با هیدروژن تجدیدپذیر و کاهش میزان انتشار CO2 و در نتیجه مجوزهای 

ETS غیرموضوعی منتفع خواهند شد.

در این زمینه، بخش های منفرد صنعتی از 2 تا 41 میلیون یورو در سال، 
بسته به بخش مورد نظر )با فرض ارزش 60 یورویی مجوز ETS برای هر تن 
گاز دی اکسید کربن( منفعت مالی کسب خواهند کرد. با توجه به پتانسیل 
کربن زدایی، این موضوع به کاهش 2 تا 8 درصدی میزان انتشار بر حسب 

میزان انتشار ETS2019 منجر خواهد شد. 
بخش  در  سالیانه  بالقوه  تقاضای  میزان  پژوهش،  این  نتایج  مبنای  بر 
سرامیک برابر با 30 کیلوتن در سال است. این مقدار معادل تمام ظرفیت 
  CO2اکترولیز نصب شده حدودا 914 مگاواتی است. با این کار انتشار و 
6 % کاهش یافته و میزان هزینه ها نیز تا حدود 11 میلیون یورو در سال، 

کاهش پیدا خواهند کرد.

نتیجه گیری
برای  بالقوه  تقاضای  میزان  تعیین  برای  پژوهش  این  تالش  وجود  با 
هیدروژن در صنایع ایتالیا، چگونگی تأمین این هیدروژن از نظر مقدار 
و همچنین تداوم ارائه خدمات از طریق سرمایه گذاری در حمل و نقل، 

ذخیره سازی و توزیع در سطح ملی همچنان به قوت خود باقی است. 
نتایج این تحقیق حکایت از پتانسیل ملی مثبت مربوط به نفوذ/ گسترش 
استفاده از هیدروژن در بخش های مختلف صنعتی داشته و در عین حال 
بر اهمیت پیگیری اقدامات و ابتکارات الزم برای کاهش هزینه های تأمین 
انرژی صنعتی، افزایش پایداری و توسعه استفاده از فناوری های پیشرفته 
تأکید دارد.                                          ×

هیـدروژن
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در  که   Enel مجموعه  به  متعلق   Enel Green Power تجاری  الین 
سال 2020 و با هدف توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی راه اندازی شد، از 
پیشگامان عرصه جهانی این حوزه به شمار می آید. این مجموعه تاکنون 
1200 نیروگاه در بیش از 27 کشور جهان را راه اندازی کرده است و با 
مدیریت ظرفیت حدودا 50 گیگاواتی این نیروگاه ها بر آن است که تا سال 
2030، امکانات الزم برای تولید 100 گیگاوات در حوزه انرژی بادی و 

خورشیدی را راه اندازی کند.
در سال Enel Green  Power ،2020 واحد هیدروژن تجاری خود را با 
هدف گسترش پروژه های مرتبط با توسعه کاربرد هیدروژن و به حداکثر 

رساندن هم افزایی با تجارت انرژی های تجدیدپذیر راه اندازی کرد.
 این مجموعه چشم انداز روشنی مبتنی بر چهار اصل را برای آینده پیش 

روی استفاده صنعتی از  هیدروژن در جهان متصور است.
بر مبنای اصل اول، الکتریکی کردن ساده ترین و ارزان ترین راه کار پیشبرد 
کربن زدایی از صنایع است )با استفاده از انرژی الکتریکی 1 کیلو وات ساعتی 
حاصل از انرژی های تجدیدپذیر، می توان سه برابر )به کیلومتر( بیشتر از 
همین مقدار انرژی هیدروژنی سفر کرد(. بر  این  مبنا استفاده از هیدروژن 
نباید به عنوان رقیب الکتریکی کردن در نظر گرفته شود. استفاده از این 
راه کار، یک راه حل مکمل و محدود به موارد واقعا ضروری است. برای مثال 
هیدروژن برای استفاده در صنایعی که درحال حاضر از گاز طبیعی برای 
تولید گرما با دمای باال استفاده می کنند و یا راه کارهای الکتریکی سازی از 
نظر فنی یا اقتصادی کارایی الزم را در آن ها ندارد )مانند صنایع سرامیک( 

بسیار مناسب است.
سبز بودن هیدروژن، به معنی تأمین صددرصدی از منابع انرژی تجدیدپذیر، 
اهمیت زیادی برای Enel دارد. زیرا از حیث پایداری قابل مقایسه با هیچ 

روش تولید تجاری دیگری نیست.
 در نهایت هرچند در حال حاضر هزینه تولید هیدروژن سبز به هیچ عنوان 
رقابتی نیست، اما Enel بر این باور است که این هزینه با توجه به هنوز ابتدایی 
بودن این فناوری و پتانسیل پیشرفت بیشتر آن در آینده، تا سال 2030 
مقرون به صرفه خواهد شد. در حقیقت در صورت هدایت درست اقدامات 
دولت، نهادها و صنایع، امکان تبدیل شدن هیدروژن سبز به مقرون به 

صرفه ترین راه کار جایگزین وجود دارد.
روش های تولید هیدروژن

هیدروژن یک منبع انرژی اولیه نیست و بایستی از مولکول های پیچیده تر 
تولید شود. در حال حاضر ساالنه حدودا 75 میلیون تن  هیدروژن خالص 
هیدروژن  )اصطالحا  طبیعی  گاز  بهسازی  روش  دو  از  یکی  از  عمدتا 
خاکستری( و گازی کردن زغال سنگ )اصطالحا هیدروژن قهوه ای( تولید 
می شود. فرآیند دوم با تولید ساالنه 830 میلیون تن گاز دی اکسید کربن  که 
معادل با مجموع انتشار این گاز در بریتانیا و اندونزی است، یک فاجعه زیست 

محیطی و قاتل اقلیمی به شمار می رود.
پس آیا هیچ روش پایداری برای تولید هیدروژن وجود ندارد؟ در پاسخ 
به این سوال می توان به هیدروژن سبز اشاره کرد. این هیدروژن از طریق 
الکترولیز آب و با استفاده از انرژی های تجدید پذیر تولید می شود. نوع 
دیگری از هیدروژن با نام هیدروژن آبی نیز وجود دارد که از طریق بهسازی 

گاز طبیعی و با استفاده از سیستم های جذب و ذخیره CO2 تولید می شود.
Enel تصمیم دارد تا در حوزه هیدروژن سبز سرمایه گذاری زیادی انجام دهد 

زیرا این روش تنها روش تولید با میزان انتشار صفر بوده و تمام مزایای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر، از جمله موارد زیر را، دارد:

•  استقالل فزاینده از سوخت های فسیلی
به  مربوط  هزینه های  بیشتر  کاهش  )با  انرژی  هزینه های  کاهش   •

فناوری های تجدیدپذیر در آینده(.
نزدیکی  در  الکترولیزورها  ساخت  غیرمتمرکز:  مدل  یک  توسعه   •
به محل مصرف، جا به جایی  نزدیک  نتیجه  و در  تأسیسات مشتریان 
الکتریسیته سبز که در مقایسه با خطوط لوله گاز مخاطرات کمتری برای 

ایمنی و پایداری دارد.
با توجه به راندمان 60 درصدی حال حاضر فرایند الکترولیز، هیدروژن سبز 
منبع انرژی گران بهایی است و باید تنها در مواردی که واقعا به آن نیاز می رود 
و یا امکان استفاده از برق سبز وجود ندارد مورد استفاده قرار بگیرد. به عبارت 
دیگر هیدروژن سبز تنها می تواند در حوزه های خاصی به عنوان ماده خام و 
در صنایعی مانند صنعت سرامیک که به حرارت دما باال نیاز دارند به عنوان 

جایگزین گاز طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.

European and Italian energy policies have set several different targets as part of the EU’s ambition of achieving a climate-
neutral economy by 2050. The EU hydrogen strategy adopted in July 2020 aims to accelerate the development of clean hy-
drogen with the strategic goal of producing up to 10 million tonnes of renewable hydrogen by 2030.

Lorenzo Ducci, Enel Green Power (Rome, Italy)

اسـتفاده از هیـدروژن سبـز برای 
کربـن زدایی از صـنایع سـرامیکی

Using green hydrogen to 
decarbonise the ceramic industry

هیـدروژن
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کارخانجات مستقل و کارخانجات مجاور
طرح های پیشنهادی Enel برای تولید هیدروژن سبز شامل دو چیدمان 
کارخانه متفاوت و همچنین چیدمان سومی است که از ترکیب دو طرح دیگر 
ایجاد می شوند. در چیدمان های جداگانه یا مستقل، الکترولیزور در مجاورات 
تأسیسات مربوط به مشتری نصب شده و از طریق شبکه برق به نیروگاه 
انرژی تجدیدپذیر متصل می شود. هرچند حذف هزینه های مربوط به حمل 
و نقل از مزایای این چیدمان به شمار می آید اما اتصال الکترولیزور به شبکه 
باعث تحمیل هزینه های اتصال به شبکه شده و  این نکته از جمله نقاط ضعف 

این چیدمان محسوب می شود.
انرژی  الکترولیزور در مجاورت یک نیروگاه  در مدل دوم )مدل مجاور( 
تجدیدپذیر قرار دارد و ارتباط بین این دو از طریق یک کابل مستقیم ایجاد 
می شود. در این حالت هرچند هزینه های مربوط به شبکه حذف شده اند 
اما جا به جایی هیدروژن تولیدی به خودی خود یک مشکل اساسی است و 
این کار باید با استفاده از کامیون یا خطوط لوله اختصاصی )در این حالت 
امکان استفاده از شبکه تأمین گاز وجود ندارد( انجام شود. مشخصا کارایی 
این روش در صورت نزدیک بودن نیروگاه انرژی تجدیدپذیر به محل مصرف 
افزایش خواهد یافت. در طرح پیشنهادی سوم که ترکیبی از دو مدل قبلی 
است الکترولیزور و نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هر دو در نزدیکی تأسیسات 
مشتری نصب می شوند و با این کار هزینه های حمل و نقل با حفظ اتصال 
به شبکه به حداقل می رسد. در این طرح پیشنهادی امکان دسترسی به 
نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتری وجود دارد و ساعات کار بالقوه الکترولیزور 

افزایش پیدا می کند.
طرح پیشنهادی Enel Green Power که در سال 2020 فعالیت خود در 
ایتالیا و خارج از این کشور را آغاز کرده است به موقعیت محل اجرای طرح 
مورد نظر بستگی دارد. در حال حاضر چندین پروژه این مجموعه در مراحل 

انتهایی خود هستندو برای تأمین 
اعتبار مورد تایید قرار گرفته اند. 
بزرگترین این پروژه ها به ظرفیت 
حدودا یک گیگاوات رسیده است. 
پروژه های فاز اولیه این طرح به 
بخش هایی اختصاص یافته اند که 
قبال از هیدروژن در آن ها استفاده 
می شده )مانند پاالیشگاه ها( و در 

نتیجه نیازی به جبران خال فناوری وجود ندارد.
Sardinia در EGP هیدروژن در صنعت سرامیک : نخستین پروژه

Enel در یک سال و نیم گذشته اقدامات زیادی را در صنایع سرامیک که 

از جمله صنایع پرمصرف و با نیاز فوری به جایگزینی راه حل های جایگزین 
 Tecna 2022 انجام رسانیده است. همانطور که در نمایشگاه به  است، 
به وضوح مشخص بود، در مقایسه با صنایع تولید شیشه و فلزات، صنایع 
سرامیک از بلوغ فنی بیشتری برای گذار از مرحله استفاده از هیدروژن 
به جای گاز طبیعی و با استفاده از راه کارهای فنی مهندسی کارخانه  های 

موجود برخوردار است.
اولین پروژه Enel Green Power در بخش سرامیک، یک چیدمان مستقل 
به همراه الکترولیزوری است که در محل کارخانه سرامیک مشتری قرار 
دارد. اتصال به شبکه پیوستگی جریان و امکان کارکرد الکترولیزور برای 
ساعات طوالنی را تضمین خواهد کرد. در این پروژه ایده اتصال الکترولیزور 
به یک سیستم فتوولتاییک اجرایی نشد زیرا نیازمند ساخت انبارهایی با 
هزینه باال و با محدودیت حداکثر میزان ذخیره سازی بود. با اجرای این پروژه 
شرکت تولید محصوالت سرامیکی امکان کاهش میزان انتشار دی اکسید 
کربن تا تقریبا 4800 تن را خواهد داشت. یکی دیگر از جنبه های قابل توجه 
این پروژه تولید ارزش اقتصادی از اکسیژن است. باید به خاطر داشته باشیم 
که در فرآیند الکترولیز آب عالوه بر هیدروژن اکسیژن هم تولید می شود. 
هرچند اکسیژنی که در این فرآیند به میزان هشت برابر بیشتر از هیدروژن 
تولید می شود ارزش اقتصادی کمتری در مقایسه با آن دارد اما می تواند نقش 

قابل توجهی در اقتصاد پروژه ایفا کند.
از هیدروژن در صنعت سرامیک و کاهش  استفاده  ترویج  اولین گام در 
هزینه های غیررقابتی فعلی، شناسایی و مطالعه پروژه های جدید با توجه به 
بودجه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر Enel Green Power برای 
گروه های  مؤثر،  راه کارهای  یافتن 
را  متعددی  بررسی  و  بحث  کاری 
نیازها و مشکالت  با هدف بررسی 
خاص مربوط به تولید و فناوری بین 
شرکت های تولیدکننده سرامیک و 
تأمین کنندگان کارخانجات تشکیل 

داده است.
×  

Lorenzo Ducci, ENEL GREEN POWER (Italy)

Il ruolo di EGP nel settore

Fino a  1600 tonnellate anno di 
sostituzione GPL

Rete

ElettrolizzatoreAccumulo

H2

Sistema di 
elettrolisi

Solare

Stand Alone conf.

Fino a 4800 tonnellate/anno di 
risparmio di CO2 emessa

Valorizzazione ossigeno

Eolico

Il nostro primo progetto
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حوزه تولیدات کاشی و اسلب های سرامیکی از جمله صنایعی هستند که 
نیاز فوری به تغییر فرآیندهای پر مصرف )مانند پخت( و انتقال تدریجی از 
سوخت های فسیلی )مانند گازهای طبیعی( به منابع انرژی پایدار)مانند 
انرژی های تجدیدپذیر، سبز و غیره( شدیدا در آن احساس می شود. در 
حقیقت اعمال این تغییرات برای همراهی با الزامات کاهش انتشار مواد 
آالینده اتحادیه اروپا )به ویژه برنامه »مناسب برای 55«( اجتناب ناپذیر 

است.
عالوه بر این بحران فعلی انرژی، افزایش قیمت گاز طبیعی نیز صنعت 
سرامیک را ناچار به جستجو برای یافتن جایگزین های مناسب گاز طبیعی 
به  دستیابی  مستلزم  که  فرآیندهایی  حرارتی، خصوصا  فرآیندهای  در 

دماهای باال هستند کرده است.
نیاز به دمای باال درکنار امکان گردش مناسب گازهای دودکش داخل 
کوره و همچنین سایر جنبه های فنی و فناورانه، هیدروژن را به جایگزین 
جذابی برای بخشی از گاز طبیعی مورد استفاده تبدیل کرده و از نظر فنی 

نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.
افزایش محتمل هزینه انتشار گاز دی اکسیدکربن در سال آینده، بنا به 
مقررات ETS، نیز موضوع دیگری است که بایستی با توجه به نقش مهمی 
که در تمایل تولیدکنندگان به کاهش مصرف گازهای طبیعی دارد در نظر 

گرفته شود.
با این وجود استفاده از منابع جدید انرژی نیازمند بازنگری کلی تمامی 
بخش های تولید و به ویژه حوزه هایی که مصرف انرژی 
بر حسب  میزان مصرف  اینجا  است. در  دارند،  باالیی 
کیلووات ساعت )kWh( )الکتریکی یا حرارتی( در هر 

متر مربع از محصوالت سرامیکی نشان داده شده است.
 

بخش های پرمصرف در فرآیند تولید
در شکل 1 چیدمان چرخه کامل تولید در یک کارخانه 
معمول تولید کاشی و اسلب های پرسالنی نشان داده 
و  انرژی  مصرف  بیشترین  با  بخش هایی  و  شده  است 
انتشار گاز دی اکسید کربن، هایالیت شده اند. مجموع 
انتشار )در هر متر مربع کاشی چینی با ضخامت 10 
متر  در   CO2 کیلوگرم   1/7 با  برابر  تقریبا  میلی متر( 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  شکل  این  در  است.  مربع 
بر اساس هر بخش به تفکیک نشان داده شده  است. 

Claudio Ricci, Sacmi (Imola, Italy)

نقش هیـدروژن و فنـاوری در 
پایـدارسازی صـنایع سـرامیکی

Hydrogen and technologies 
for the sustainability of ceramic processes

The ceramic tile and slab sector is one of the industries most urgently in need of conversion of its energy-intensive process-
es (espe-cially firing) as part of a gradual transition from the use of fossil fuels (such as natural gas) towards sustainable vec-
tors (renewable energies, green hydrogen, etc.) in keeping with the EU’s emission reduction requirements (specifically the 
“Fit for 55” programme).
Added to this is the fact that the current energy crisis and soaring natural gas prices are forcing the ceramic sector to look 
for alter-natives to the use of gas in thermal processes, particularly those involving high temperatures.

Fig. 1: Areas of the plant with the greatest impact and breakdown of emissions

هیـدروژن
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همان طور که می بینید بخش های آماده سازی )به دلیل وجود آسیاب ها 
و خشک کن های پاششی( و بخش پخت بیشترین مقدار مصرف انرژی و 

انتشار گازهای آالینده را به خود اختصاص داده اند.
کارخانه پیشنهادی سال های آینده Sacmi عمدتا بر دو بخش مذکور 
که بر روی هم بیش از 70 % انتشار و 80 % مصرف انرژی را به خود 
اختصاص داده اند، متمرکز است. در این طرح های پیشنهادی پیشرفت 
محتمل صنایع تأمین برق و میزان در دسترس بودن هیدروژن سبز برای 

کاربردهای صنعتی در آینده نیز در نظر گرفته شده اند.

راه کارهای مربوط به بخش آماده سازی
در شکل 2 جزییات مربوط به طرح پیشنهادی بخش آماده سازی نشان 
داده شده  است. استفاده از آسیاب های مدوالر پیوسته در این طرح باعث 
کاهش قابل توجه مقدار مصرف انرژی الکتریکی و همچنین بهبود کیفیت 

و کنترل فرآیند می شود.
در فرآیند خشک کردن پاششی از مخلوط هیدروژن و گاز طبیعی )50 % 
حجمی( به عنوان سوخت استفاده می شود. این تغییر به کاهش قابل توجه 

منجر خواهد شد. همچنین   )% 23( گاز دی اکسیدکربن  انتشار  میزان 
استفاده از انرژی الکتریکی برای تولید مستقیم هوای گرم با استفاده از 
هیترهای برقی  100 % برقی نیز امکان پذیر خواهد شد )در حال حاضر این 
طرح  در حال توسعه است(. استفاده از سوخت ترکیبی هیدروژن کاهش 47 

درصدی انتشار گاز دی اکسید کربن در این بخش را به همراه خواهد داشت.

راه کارهای مربوط به بخش پخت
شده است.  داده  نشان  پخت  بخش  پیشنهادی  پیکربندی  شکل3  در 
استفاده از کوره جدید Maestro  با امکان کنترل دیجیتال کامل نسبت 
پخت در قسمت های مختلف، بهینه سازی احتراق در تمام موقعیت های 
ترکیب مشعل های جدید، سیستم  است.  امکان پذیر کرده  را  عملیاتی 
پخت  منحنی های  دیجیتال  بهینه سازی  امکان  و همچنین  پمپ جت 
مصرف  در  درصدی   10 صرفه جویی  به  استوکیومتری  نسبت های  و 
سوخت منتهی می شود. استفاده از ترکیب سوخت تا 50 درصد حجمی 
هیدروژن، امکان کاهش 23 درصدی انتشار گازهای آالینده را به همراه 
و  اقتصادی  تأمین  امکان  است  الزم  هم  طرح  این  در  داشت.  خواهد 

Claudio Ricci, Sacmi (Imola, Italy)

Fig. 2: Emissions and energy consumption in the preparation department
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محلی هیدروژن و برق از منابع تجدیدپذیر پیش از بهره برداری کامل از 
فناوری های جدید، در نظر گرفته شوند.

 نتیجه گیری
در نمودار شکل 4 مجموع مقادیر انتشار فعلی CO2، مقادیر پیش بینی 
شده در سال 2025 و در پیکربندی نوآورانه جدید و مقادیر مربوط به سال 
1990 با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. در حال حاضر نیروگاه ها 
به طور متوسط 7.1 کیلوگرم بر متر مربع گاز دی اکسید کربن منتشر 
می کنند که 35 % کمتر از سال 1990 و بسیار کمتر از الزامات فعلی 
اتحادیه اروپا برای سال 2020 است. با استفاده از طرح پیشنهادی کارخانه 
جدید میزان انتشار گاز دی اکسید کربن تا سال 2025 به 3.8 کیلوگرم در 
متر مربع کاهش خواهد یافت )65 % کمتر از سال 1990(، این مقدار در 

انطباق با الزامات اتحادیه اروپا برای سال 2020 قرار دارد )55 % کمتر در 
مقایسه با سال 1990(.

ترکیب در دسترس بودن منابع انرژی سبز، راه کارهای دستگاهی جدید و 
امکان بهره برداری کامل از انرژی های جدید )و الکتریسته حاصل از منابع 
تجدیدپذیر( در کارخانه، در عین حفظ کیفیت محصول نهایی و راندمان 
کلی باال، کاهش قابل توجه انتشار گاز دی اکسید کربن را نیز به همراه 
خواهد داشت )تقریبا نیمی از مقدار فعلی و یک سوم مقادیر مربوط به سال 

 .)1990
Sacmi برای تسهیل این هم افزایی تعهد زیادی به پژوهش درباره استفاده 

از راه کارهای پیشرفته در کارخانجات تولیدی دارد. این راه کارها می توانند 
فرآیند تولید محصوالت سرامیکی را کارآمدتر کرده و آینده  پایدار این 
صنعت در اروپا را تضمین کنند.                 ×

Fig. 3: Emissions and energy consumption in the firing department

Fig. 4: Total CO2 emissions as a function of production plant development

هیـدروژن
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اتحادیه اروپا برای کاهش مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن در مقایسه با 
وضعیت دهه 1990 دستیابی به دو هدف اصلی را در برنامه کار خود قرار 
داده است: کاهش 55 درصدی میزان انتشار تا سال 2030 و کربن زدایی 

کامل تا سال 2050. 
اقدامات تحقیقاتی Gruppo B&T با هدف ایجاد و توسعه راه کارهای 
سبز در صنعت سرامیک، منجر به ارائه فناوری ®Titanium 2.0 شده 
است. این فناوری شامل سیستم کوره ای با فناوری احتراق تیتانیومی و 
همچنین مدیریت تجهیزات حرارتی با امکان کاهش 30 درصدی انتشار 

CO2 است.

آخرین نسل Dryer 00 یکی دیگر از جدیدترین راه کارهای این حوزه 
برای   چرخه  پارامترهای  و  اندازه ها  خشک کن،  سیستم  این  در  است. 

استفاده کامل از انرژی اتالف شده و کاهش قابل توجه مقدار مصرف انرژی 
و انتشار آالینده های ناشی از آن مجددا طراحی شده اند.

اتالفی سایر  انرژی  بازیابی  با سیستم های  این تکنولوژی های پیشرفته 
مانند خشک  کن های  تولید سرامیک  کارخانه های  ماشین های حرارتی 
و  همزمان  تولید  راه کارهای  همچنین  و  خشک کن ها  پاششی، 
پیش گرمایش دوغاب های ورودی به خشک کن پاششی، تکمیل می شوند.

انتشار CO2 در جدیدترین فناوری ®Titanium 2.0 حتی در  میزان 
مقایسه با برترین فناوری های مبتنی بر سوخت ترکیبی 50 %  کمتر است. 
هرچند که این نتایج از بهترین نتایج صنعتی به شمار می آیند و مشعل 
®Titanium 2.0 کاربردهای موفقیت آمیزی در مخلوط های H2-CH4 با 

ترکیب بین 5 % تا V/V % 10 داشته  است اما استفاده از فناوری های 

Ruggero Casoni, Gruppo B&T (Formigine, Italy)

راه کارهـای خالقانـه برای اسـتفاده از 
هیـدروژن در صنعت 

Innovative solutions for the use of 
hydrogen in the ceramic industry

The EU has set two key targets for the reduction of CO2 emissions compared to the situation in the 1990s: a 55% reduction 
by 2030 and complete decarbonisation by 2050. 
Gruppo B&T’s research efforts aimed at developing increasingly green solutions for the ceramic industry have led to the cre-
ation of Titanium 2.0® technology, a kiln system based on Titanium combustion technology and thermal machine manage-
ment that has already brought a 30% reduction in CO2 emissions. 

هیـدروژن

H2 hydrogen burner ~ Bruciatore idrogeno H2 H2 hydrogen burner ~ Bruciatore idrogeno H2
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احتراقی پایه کربن با هدف بلندمدت کاهش 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  نهایت حذف  در  و 

ناسازگار است.
از این رو Gruppo B&T در سال های اخیر 
به توسعه فناوری احتراقی هیدروژنی مشغول 
بوده است. مطالعات این گروه درباره استفاده از 
هیدروژن به عنوان سوخت از سال 2018 آغاز 
شد، در ادامه حق اختراع مشعل هیدروژنی به 
ثبت رسید و  یک سیستم جدید مخلوط کردن 
الکترولیز(  از فرآیند  CO2 و H2 )با استفاده 

و هوای احتراق بر پایه آزمایشات  توسعه داده شد. آخرین فناوری این 
مجموعه که به سادگی هیدروژن خوانده می شود از یک مشعل هیدروژنی 
اختراعی جدید تشکیل شده است که می تواند با ترکیبات حاوی تا 50 % 

حجمی H2 کار کند.
 Gruppo در حال حاضر کوره ها، خشک کن ها و خشک کن های پاشششی 
B&T در عین پایبندی به الزامات تولیدی و کیفی و رعایت استانداردهای 

توسعه  می کنند.  کار  هیدروژن  تا50 % حجمی  مخلوط های  با  مربوطه 

قابلیت ها و امکان عرضه این محصوالت مستلزم 
روی  آزمایش های گسترده  و  تحقیقات  انجام 
حرارتی،  عملیاتی،  شرایط  در  مناسب  مواد 
شیمیایی و فیزیکی جدید و مرتبط با استفاده از 

سوخت جدید است. 
افزایش قیمت انرژی و گاز طبیعی در کنار رشد 
پیش بینی شده هزینه های ETS، فرآیند انتقال 
به سوی استفاده از انرژی های سبز را سرعت 
بخشیده است. درحقیقت استفاده از هیدروژن 
از سقف  کاستن  بدون  و  ماه  چند  عرض  در 

تولید، مزایای اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
هیدروژنی  کامل  خط  یک  تأمین  به  تنها   Gruppo B&T تعهدات 
محدود نمی شود. این گروه با به اشتراک گذاشتن تجربیات مربوط به 
یکپارچه سازی سیستم ها در صنعت سرامیک، امکان انتخاب راه کارهای 
تأمین هیدروژن در مقیاس صنعتی و بر پایه الکترولیز در ترکیب با منابع 

انرژی تجدیدپذیر محلی را برای تولیدکنندگان فراهم می آورد.
×  

Ruggero Casoni, Gruppo B&T (Formigine, Italy)

Dryer 00

H2 kiln module ~ Modulo forno H2
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جریان واردات/صادرات چینی بهداشتی طی دهه اخیر در جهان 81 % 
افزایش یافت و از 2.16 میلیون تن به 3.9 میلیون تن در دوره 2010-2021 
رسید و طبق آمار بدست آمده نرخ رشد مرکب ساالنه 5.6 درصد را رقم زد. 
روند مثبتی که تقریباً کل دهه ادامه داشت )به استثنای سال 2020 به دلیل 
همه گیری کرونا(، همچنین صادرات در تمام مناطق جغرافیایی تولید و در 
بزرگترین کشورهای صادرکننده در سال 2021 بیشتر تقویت شد. )16.5 % 

افزایش در مقایسه با سال 2020(.
آسیا جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده چینی بهداشتی در 
جهان تثبیت کرد و سهم خود را از صادرات جهانی به 64.6 درصد و به 
لطف رشد 19 درصدی به 2.5 میلیون تن افزایش داد. این پیشرفت حاصل 
ترکیبی از جهش هایی بود که همه صادرکنندگان عمده آسیایی، یعنی 

چین، هند، تایلند، ویتنام و ایران تجربه کردند.
صادرات اتحادیه اروپا، دومین صادرکننده بزرگ جهان نیز با 13 % رشد به 
552000 تن رسید. لهستان، آلمان و پرتغال، سه صادرکننده بزرگ چینی 

بهداشتی در اتحادیه اروپا که تقریباً نیمی از کل صادرات اتحادیه اروپا را به 
خود اختصاص می دهند، صادرات خود را بین 10.5 تا 26 درصد افزایش 

دادند.
مکزیک  در  کاهش  علی رغم   )NAFTA( شمالی  آمریکای  از   صادرات 
)1.3- %( در محدوده مثبت )379000 تن، افزایش 2.9 درصدی نسبت به 

سال 2020( باقی ماند.
صادرات کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا )203000 تن، افزایش 
22.3 درصدی در مقایسه با سال قبل( رشد قابل توجهی به لطف افزایش 
صادرات از ترکیه )279000 تن، افزایش 18.6 درصدی در مقایسه با سال 
قبل( ثبت کرد. بعد از آن آمریکای جنوبی )100000 تن، 26.7+ %( و آفریقا 

)75000 تن، 17.2+ %( قرار گرفتند.
نگاهی اجمالی به دوره 11 ساله به طور کلی تصویر روشنی از چگونگی تحول 
صادرات در هر منطقه ارائه می دهد و به ویژه رشد آسیا در این نگاه نمایان 
است، صادرات آسیا از 1.1 به 2.5 میلیون تن رسید و در واقع بیش از دو برابر 

World ceramic sanitaryware import/export flows grew by 81% from 2.16 million to 3.9 million tonnes over the period 2010-
2021, corresponding to a compound annual growth rate of 5.6%. The positive trend that lasted for almost the entire decade 
(with the sole exception of 2020 due to the pandemic) was further strengthened by the strong recovery in exports observed 
in all geographical areas of production and in the largest exporting countries in 2021 (+16.5% on 2020).

Luca Baraldi, MECS / Acimac Research Dept. (l.baraldi@mecs.org)

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

201020142015201620172018201920202021% 21/20CAGR 
21/10

% از صادرات 
جهان در 2021

%64.6%7.9%19.0 2,531,633  2,127,623  2,220,614  1,988,977  1,756,791  1,603,571  1,697,734  1,679,102  1,100,506 آسیا

%14.1%0.5%13.0 552,268  488,917  541,584  585,034  570,549  583,409  569,475  530,149  522,118 اتحادیه اروپا

%7.1%7.0%18.6 278,859  235,176  237,166  220,127  203,077  187,805  185,960  178,482  132,132 سایر کشورهای اروپا

%9.7%3.2%2.9 379,235  368,372  365,789  375,412  366,973  368,326  340,565  329,677  268,401 نفتا

%2.5%0.02-%26.7 99,851  78,814  86,782  89,375  79,513  80,315  72,548  82,515  100,043 آمریکای جنوبی

%1.9%7.0%17.2 75,386  64,296  75,238  66,113  65,933  71,958  84,042  88,524  35,861 آفریقا

%0.0%14.2-%15.6 364  315  580  583  411  1,084  902  847  1,960 اقیانوسیه

%100.0%5.6%16.5 3,917,596  3,363,513  3,527,753  3,325,621  3,043,247  2,896,468  2,951,226  2,889,296  2,161,021 کل جهان

 16.5  4.7- 6.1  9.3  5.1  1.9- 2.1  11.8   % تغییرات ساالنه

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

صـادرات و واردات چینی بهداشتی در جهـان
World sanitaryware exports and imports
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شده است )نرخ رشد مرکب سالیانه 7.9 % افزایش داشت(. درصد سهم آسیا 
از صادرات جهانی با تصاحب سهم دیگر مناطق، از 51 % درسال 2010 به 

رقم فعلی 64.6 % افزایش یافته است.
در مقابل، صادرات اتحادیه اروپا در حدود 522000 تن تخمین زده شد 
که در مقایسه با حجم صادرات در سال 2010 ثابت مانده است و کاهش 
سهم منطقه از تجارت جهانی از 24.2 % به 14.1 % رقم زده شد. علی رغم 
رشد کلی 41 درصدی صادرات در دوره 11 ساله، سهم منطقه نفتا از 
در سال 2010،  که  آمریکای جنوبی  یافت.  کاهش  به 9.7 %   %  12.4 
4.6 % از صادرات جهانی را به خود اختصاص داد، شاهد کاهش سهم خود 

به 2.5 % بود، در حالی که صادرات از لحاظ حجم در دوره 11 ساله ثابت 
ماند. تنها استثناء کشورهای اروپایی و آفریقایی خارج از اتحادیه اروپا بودند. 
کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا شاهد افزایش سهم خود از صادرات 
جهانی از 6.1 % به 7.1 % طی دوره 11 ساله به دلیل افزایش 111 درصدی 
حجم صادرات بود، در حالی که صادرات آفریقا در این دوره110 % رشد کرد 

و سهم آن از تجارت جهانی را از 1.7 % به 1.9 % افزایش داد.
رتبه بندی 10 کشور صادرکننده برتر در سال 2021 از نظر موقعیت نسبت 
به سال 2020 بدون تغییر باقی ماند، اما شاهد خروج روسیه و ورود ایران در 

جایگاه دهم بود.

جدول 2- برترین کشورهای صادرکننده چینی بهداشتی )تن(

201020142015201620172018201920202021% 21/20CAGR 
21/10

% از صادرات 
جهان در 2021

%50.2%8.1%15.9 1,968,003  1,698,152  1,747,579  1,532,833  1,378,951  1,238,558  1,335,212  1,280,270  901,962 چین

%8.4%3.8%1.3- 328,904  333,230  335,958  342,666  326,289  322,169  295,439  276,984  226,569 مکزیک

%6.7%33.2%53.9 264,253  171,698  199,371  182,691  137,717  135,776  119,752  119,626  15,076 هند

%5.2%8.0%22.3 203,467  166,370  164,809  154,285  140,759  127,065  120,613  125,256  94,354 ترکیه

%2.9%6.9%28.2 111,703  87,129  92,094  96,067  86,512  81,016  79,242  75,794  57,189 تایلند

%2.3%3.0%10.5 91,206  82,537  77,470  78,617  76,620  80,323  77,048  69,913  67,572 لهستان

%2.3%3.4%17.1 88,863  75,861  80,382  81,952  75,478  79,124  65,734  58,343  63,742 آلمان

%2.1%0.9%25.6 82,200  65,438  81,574  101,654  94,164  93,891  87,434  78,360  75,049 پرتغال

%1.7%13.2%30.0 67,565  51,986  52,982  41,292  40,457  35,034  47,892  57,424  19,590 ویتنام

%1.3%7.4%8.1 52,869  48,893  46,469  46,573  35,206  33,962  31,420  38,894  25,895 ایران

%7.7%17.2 3,259,033 2,781,294 2,878,688 2,658,630 2,392,153 2,226,918 2,259,786 2,180,864 1,546,998کل

%83.2%82.7%81.6%79.9%78.6%76.9%76.6%75.5%71.6% از کل صادرات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

چینـی بهداشتـی

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

201020142015201620172018201920202021% 21/20CAGR
21/10

% از واردات 
جهان در  2021

%27.5%8.5%14.3 1,076,833  942,443  1,023,083  926,612  833,259  793,850  818,090  847,357  478,338 آسیا
%24.8%3.4%15.6 969,639  838,875  913,292  880,867  837,139  812,874  791,241  729,926  692,328 اتحادیه اروپا 

%2.8%1.4%14.7 111,027  96,767  87,862  90,187  77,761  70,806  89,772  124,274  96,507 سایر کشورهای اروپا

%28.9%6.2%14.8 1,132,053  986,193  967,327  948,435  866,815  819,097  809,546  749,982  620,716 نفتا

%5.5%6.1%51.5 217,371  143,521  158,296  145,579  140,950  130,758  146,436  136,408  119,957 آمریکای جنوبی

%8.5%11.5%15.5 332,847  288,084  310,834  259,390  221,986  199,740  235,655  247,685  111,952 آفریقا

%2.0%6.6%15.3 77,971  67,629  67,059  74,551  65,337  69,343  60,486  53,664  41,223 اقیانوسیه

%100.0%6.1%16.5 3,917,596  3,363,513  3,527,753  3,325,621  3,043,247  2,896,468  2,951,226  2,889,296  2,161,021 کل جهان

 16.5  4.7- 6.1  9.3  5.1  1.9- 2.1  11.8 % تغییرات ساالنه

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

201020142015201620172018201920202021% 21/20CAGR
21/10

% از واردات 
جهان در  2021

%23.8%6.4%11.2 931,311  837,589  817,814  811,329  738,424  690,500  683,754  624,259  500,415 ایاالت متحده آمریکا

%4.0%6.4%23.4 156,902  127,185  142,658  142,732  142,706  147,756  132,361  115,816  84,543 کره جنوبی

%4.0%3.7%7.6 155,318  144,299  150,425  148,431  140,282  147,060  142,391  128,532  107,509 آلمان

%3.8%2.7%20.4 150,811  125,226  135,313  125,738  116,870  107,421  101,819  104,078  115,108 فرانسه

%3.5%2.8%29.4 138,487  107,013  107,464  103,682  106,137  108,442  104,119  109,559  104,680 کانادا

%3.4%2.4%10.8 131,784  118,906  143,344  138,454  151,904  145,992  147,323  138,337  103,815 انگلستان

%3.0%3.5%36.4 118,467  86,835  104,981  108,096  89,036  93,758  88,245  82,755  83,634 اسپانیا

%1.9%34.6%10.5 75,538  68,354  55,237  32,342  20,855  12,476  7,693  4,719  3,866 ویتنام

%1.9%2.1%23.1 75,137  61,044  63,955  66,391  63,316  61,716  55,328  53,181  60,906 ایتالیا

%1.8%10.8%44.7 71,708  49,561  55,205  49,829  39,507  41,191  39,508  27,838  25,667 فیلیپین

 2,005,463 1,726,011 1,776,396 1,727,024 1,609,037 1,556,312 1,502,541 1,389,075 1,190,143کل

%51.2%51.3%50.4%51.9%52.9%53.7%50.9%48.1%55.1% از کل واردات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

fig 1 sanitaryware Exports by area

fig 2 sanitaryware imports by area

fig. 3 Export inside and outside integrated areas
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FIG. 1 - SANITARYWARE EXPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS. 2021)
Export di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs. 2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

FIG. 2 - SANITARYWARE IMPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS.  2021)
Import di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs.  2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

Export inside and outside integrated areas (same continent of production) - % share 2021
Destinazione delle esportazioni rispetto al continente di produzione - 2021
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شکل 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم صادرات سال 2010 به 2021(

چین در سال 2021 با 1.98 میلیون تن )افزایش 16 درصدی نسبت به 
سال 2020 و افزایش نسبت به 902000 تن در سال 2010، معادل CAGRو 
8.1+ %( در صدر رتبه بندی در سال 2021 باقی ماند. چین به تنهایی 78 % از 

صادرات آسیا و 50 % از صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
مکزیک، دومین کشور صادرکننده بزرگ با سهم 8.4 درصدی از صادرات 
جهانی، با کاهش 1.3 درصدی صادرات خود در سال 2021 به 329000 تن 
رسید. هند با رشد 54 درصدی در سال 2020 از 172000 تن به 264000 
تن، در جایگاه سوم باقی ماند و پس از آن ترکیه با 203000 تن )افزایش 22 
درصدی نسبت به سال 2020(، پس از آن تایلند، لهستان، آلمان، پرتغال و 
ویتنام قرار گرفتند. به طور کلی 10 کشور بزرگ صادرکننده لوازم بهداشتی 

83 درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده اند.
تجزیه و تحلیل واردات سال 2021 در قاره های مختلف نه تنها آسیا، آمریکای 

شمالی و اتحادیه اروپا را به عنوان سه منطقه ای که بیشترین واردات چینی 
بهداشتی را به خود اختصاص داده اند تأیید می کند، بلکه نشان می دهد که از 
نظر حجم واردات تقریباً هم سطح هستند: آمریکای شمالی با 1.13 میلیون. 
تن )28.9 % واردات جهانی، 14.8+ % در سال 2020(؛ آسیا با 1.08 میلیون تن 
)27.5 % واردات جهانی، 14.3+ % در سال 2020( و اتحادیه اروپا با 970000 

تن )24.8 % واردات جهانی، 15.6+ % در سال 2020(.
واردات به آفریقا )15.5+ %(، آمریکای جنوبی )51.5+ %( و کشورهای 

اروپایی غیر اتحادیه اروپا )14.7+ %( نیز رشد بسیار مثبتی داشته است.
رتبه بندی 10 کشور بزرگ واردکننده چینی بهداشتی در سال 2021 شاهد 
ورود و تغییرات جدید در موقعیتی مشابه نسبت به سال قبل بود. به طور 
کلی، 10 واردکننده بزرگ لوازم بهداشتی 51 درصد از واردات جهانی چینی 
بهداشتی )2 میلیون تن( را به خود اختصاص داده اند. در سال 2021، ایاالت 

چیـنــی بـهـداشــتـی
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FIG. 1 - SANITARYWARE EXPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS. 2021)
Export di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs. 2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

FIG. 2 - SANITARYWARE IMPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS.  2021)
Import di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs.  2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

Export inside and outside integrated areas (same continent of production) - % share 2021
Destinazione delle esportazioni rispetto al continente di produzione - 2021
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شکل 3- صادرات به داخل و خارج مناطق ویژه )همان قاره تولید( - درصد سهم سال 2021

fig 1 sanitaryware Exports by area

fig 2 sanitaryware imports by area

fig. 3 Export inside and outside integrated areas
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European Union

FIG. 1 - SANITARYWARE EXPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS. 2021)
Export di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs. 2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

FIG. 2 - SANITARYWARE IMPORTS BY AREA (SHARES IN % - 2010 VS.  2021)
Import di sanitari per area geografica (quote % - 2010 vs.  2021)

la torta del 2010 è uguale a cwr 144

Export inside and outside integrated areas (same continent of production) - % share 2021
Destinazione delle esportazioni rispetto al continente di produzione - 2021
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شکل 2- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم واردات سال 2010 به 2021(

متحده بار دیگر با 931000 تن )11.2 % افزایش نسبت به سال 2020( 
بزرگترین واردکننده چینی بهداشتی در جهان بود. این کشور با 23.8 % از 
واردات جهانی و همچنین تقریباً تمام )83 %( واردات به منطقه نفتا، برتری 
بیشتری نسبت به سایر کشورهای واردکننده داشت. با توجه به این که در 
سال 2010 ایاالت متحده بیش از 500000 تن یعنی 23 % از واردات جهانی 

را وارد کرد، این تداوم یک رکورد طوالنی مدت است.
کره با واردات 157000 تن )23.4+ % در سال 2020( به مقام دوم صعود 
کرد، با اندکی باالتر از آلمان )155000 تن، 7.6+ %(، پس از آن فرانسه 
و  بریتانیا   ،)%  +138 تن،   13800( کانادا   ،)%  +20.4 تن،   150،000(
اسپانیا جایگاه های برتر زا از آن خود نمودند. ویتنام، ایتالیا و فیلیپین 
شدند. رتبه بندی  وارد  هند  و  نیجریه  سعودی،  عربستان  جای  به   نیز 

آلمان و ویتنام هم در بین 10 صادرکننده برتر و هم 10 واردکننده برتر 
چینی بهداشتی قرار گرفتند و حجم بیشتری از واردات را در مقایسه با 

صادرات به خود اختصاص دادند. 
یکی از نکات مورد توجه در این تجزیه تحلیل، مقاصد اصلی صادرات با 
توجه به مناطق جغرافیایی تولید است. از هر هفت منطقه، چهار منطقه 
اکثریت قریب به اتفاق صادرات خود را در مناطق یا قاره های جغرافیایی 
نفتا  منطقه  در  شمالی  آمریکای  صادرات  از   %  96.5 می فروشند:  خود 
باقی ماند. 94 درصد از صادرات اقیانوسیه در اقیانوسیه باقی ماند. 84 % 
از صادرات اتحادیه اروپا در بازارهای اتحادیه اروپا فروخته شد و 77.9 % از 
 صادرات آمریکای جنوبی به سایر کشورهای آمریکای التین حمل شد.

از سوی دیگر، 88 % از صادرات از کشورهای خارج از اتحادیه در سایر مناطق، 
به ویژه اتحادیه اروپا )بزرگترین بازار صادراتی ترکیه( فروخته می شود. به 
همین ترتیب، 75 % از صادرات آفریقا در خارج از آفریقا فروخته می شود و 
آسیا 61 % از صادرات خود را به لطف توانایی چین برای دستیابی به تقریباً 
تمام مناطق جهان، به خارج از قاره آسیا به ارسال می کند.                ×

چیـنــی بـهـداشــتـی
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برترین ها در بخش چینی بهداشتی
کلیدی  آمار  بهداشتی،  چینی  بخش  در  بین المللی  تجارت  کلی  آمار  تکمیل  برای 
مهره های اصلی این صنعت تا 31 دسامبر 2021 به روزرسانی شده است. در صورت وجود، 
آمار گردش مالی صرفاً از فروش چینی بهداشتی را نیز ارائه می کنیم. این امر، مقایسه 
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کل گردش مالی 2021
نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

1Roca Groupاسپانیا

ص
شخ

نام

34.880

2,053.0 
)چینی بهداشتی، کاشی، توزیع(
بخش کاشی در نیمه دوم سال 

 Lamosa 2021 به گروه
فروخته شد

84 )کل گروه(
کارخانجات چینی بهداشتی در اسپانیا )2(، بقیه 

اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقای شمالی، آسیا
Roca, Laufen, Celite, Incepa, 
Parryware, Jika, Ying

2Kohler Group21.0*25.0آمریکا*

ص
شخ

نام

تایلند، نامشخص مراکش،  برزیل،  مکزیک،  آمریکا،  در   15
هند، چین، اندونزی

Kohler, Jacob Delafon, Sterling, 
Ann Sacks

3TOTO Ltdژاپن

ص
شخ

نام

13.0
ص

شخ
4,749نام

)حمام، کاشی، سایر( 
4 در ژاپن + 10 در چین، تایوان، اندونزی، ویتنام، 

TOTOتایلند، هند، آمریکا، مکزیک

4Geberit Group 12.5*14.5سوییس*

ص
شخ

3,340نام
)ml CHF 3460( از 1,046.1

چینی بهداشتی 

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

5Corona13.511.7کلمبیا

ص
شخ

665.6نام
 )272.9 چینی بهداشتی، 
146,7 کاشی، 246 سایر(

2 در کلمبیا + 6 در مکزیک، آمریکا، نیکاراگوئه،  
گواتماال

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

6Lixil 
Corporation10-9*12-10ژاپن*

ص
شخ

10,636نام
)چینی بهداشتی و سایر 

فعالیت ها(
 ,10American Standard, Lixil, Inax در ژاپن، چین، ویتنام، اندونزی، تایلند

Grohe, Jaxson

7Huida 
Sanitarywareچین

ص
شخ

نام

8.0*

ص
شخ

 536.8نام
2Huida, Dofiny در چین)268.2 چینی بهداشتی( 

8Cersanit8.0لهستان

ص
شخ

نام

1Cersanit, Mito در لهستان، 1 در اوکراین، 1 در رومانینامشخص70

9Dexco11.37.68برزیل
1,280

)138 چینی بهداشتی، 178 
کاشی و 964 سایر فعالیت ها(

4Deca در برزیل

10Ideal Standard6.5*6.5بلژیک*

ص
شخ

نام

در 751.9  1 بلغارستان،  در   1 چک،  جمهوری  در   1
انگلستان

Ideal Standard, Jado, Armitage 
Shanks

11Arrow1,154-*6.5*8.7چین 
5Arrow, Faenza, Annwa در چین)517.6 چینی بهداشتی(

12RAK 
Ceramics PJSC

امارات متحده 
5.75.748عربی

685 
)467 کاشی، 130 چینی 

بهداشتی، 88 سایر فعالیت ها(
2 در امارات متحده عربی، 1 در بنگالدش، 1 در 

RAKهند

13Eczacibasi VitrA1 در ترکیه، 1 در روسیهنامشخص5.55.580ترکیهVitrA

14Lecico6.25.074.8مصر
152.0

)92.6 چینی بهداشتی، 
51.5 کاشی، 7.9 سایر(

4Lecico در مصر )شامل کاشی(، 1 در لبنان

15Duravit4.54.2آلمان

ص
شخ

نام

3 در آلمان، 1 فرانسه، 2 در مصر، 3 در چین، 1 613.9
Duravitتونس، 1 هند
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یکنواخت تری را بین گروه های بزرگی که اغلب در بخش های مختلف فعالیت می کنند، 
فراهم می کند. برای ارائه تصویر کامل تر از قدرت مالی هر گروه صنعتی، گردش مالی کل یا 
تلفیقی را نیز در نظر می گیریم. ارقام به طور مستقیم توسط خود شرکت ها ارائه شده یا در 

برخی موارد بر اساس برآوردها و یا به دست آمده از منابع عمومی بوده است.
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کل گردش مالی 2021
نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

16Cisa SA4.53.733اکوادور
115.0 

 )76.0 چینی بهداشتی،
6.0 کاشی، 33.0 سایر(

2Edesa, Briggs, Fanaloza در اکوادور، 1 در شیلی

17Turkuaz Seramik3.63.6ترکیه

ص
شخ

نام

2Turkuaz, Cerastyle در ترکیهنامشخص

18Hindware4.23.01هند
449.0 

)94.0 چینی بهداشتی، 355 
سایر فعالیت ها(

2 در هند
Hindware, Queo, Evok, Amore, 
Moonbow, Hindware Italian Col-
lection, Rassi, H Vitreous, AGI, GP, 
Greendrop, Trueflow

19Cera 
Sanitaryware3.0*3.3هند*

ص
شخ

نام
1Cera در هند171.8

20Villeroy & Boch3.0*3.0آلمان*

ص
شخ

942.1نام
 )629.4 چینی بهداشتی،
312.7 چینی مظروف(

14Villeroy & Boch )کل گروه( در آلمان، فرانسه، تایلند

21Canakcilar 
Seramik2 در ترکیهنامشخص2.62.655ترکیهCreavit

22Saudi Ceramics
عربستان 
*2.5*2.5سعودی

ص
شخ

 367.6نام
2Saudi Ceramics در عربستان سعودی)کاشی، چینی بهداشتی(

23Ferrumآرژانتینn.a.2.4*

ص
شخ

164.9نام
2Ferrum در آرژانتین)چینی بهداشتی(

24Ceramica 
Cleopatra2.4*2.5مصر*

ص
شخ

نام

2Cleopatra, Eldorado در مصرنامشخص

25Siam 
Sanitary Ware2.62.225تایلند

92 
2COTTO در تایلند)چینی بهداشتی(

26Trebol2.62.15پرو
44.7 

)37 چینی بهداشتی، 7.7 سایر 
فعالیت ها(

1Trebol در پرو

27Kirovskaya 
Keramika2.0*2.0روسیه*

ص
شخ

نام

1Rosa, Kirovit, M2 در روسیه 44

28Dongpengچینn.a.2.0*

ص
شخ

1,108.8نام
4Dongpeng در چین)27 چینی بهداشتی(

29Ceramic 
Industries

آفریقای 
2.31.918جنوبیس

237.0
 )44 چینی بهداشتی،

193 کاشی(
1Betta در آفریقای جنوبی )چینی بهداشتی(

30Viglacera2.21.912.5ویتنام
550

 ,4Viglacera, Viglacera Platinum, Sanfi در ویتنام، 1 درکوبا )کاشی، چینی بهداشتی، سایر(
SanVig

31Kale Group1.5*1.6ترکیه*

ص
شخ

نام

1Kale, Ida در ترکیهنامشخص

چیـنــی بـهـداشــتـی

Loop&Friends by Villeroy & Boch
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بهبود شرایط کاری اپراتورها در تمام صنایع  هر روز بیش از دیروز اهمیت 
پیدا می کند و بخش ملزومات بهداشتی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
Sacmi نیز همواره این موضوع را درنظر داشته و در جستجوی بهترین 

راه حل ها برای حفظ سالمت کارگران و عمل به تعهدات اجتماعی خود 
است.

گرد و غبار سیلیس کریستالی قابل استنشاق و کلیه عملیات تولیدی 
که باعث قرار گرفتن اپراتور در معرض این ماده قابل تنفس می شوند، با 

اعالم قانون تقنینی ایتالیا به شماره 
و  فرآیندها  لیست  در   ،2020/44

عوامل سرطان زا گرفته است.
را   RoboClean فنـاوری   Sacmi

ایمنی  الزامات  کردن  برآورده  برای 
با  است.  داده  توسـعه  جدید  شغلی 
استفاده از این راه کار تولیـدکنندگان 
می تواننـد بـدون قرار دادن اپراتـور 
تمـام  مـواد خطـرناک،  معـرض  در 
مراحل تکمیل سفیدکاری ملزومات 
بهـداشتی را که در حـال حاضـر به 
می شونـد،  انجـام  دسـتی  صـورت 

مدیریت کنند. 
سال ها تحقیق و توسعه آزمایشگاهی 
ربات  ساخت  به   Imola در   Sacmi

انـسان نمایی منتهـی شـده کـه بـه 
مجموعه ای از ابزارهای جدیـد، یک 

سیستم برنامه ریزی مبتکرانه اختصاصی و مجموعه ای از لوازم جانبی 
اختصاصی  ابزار  است.  مجهز  قطعات  تکمیل  عملیات  برای  اختصاصی 
RobotClean  برای بازتولید عملکرد اپراتورها طراحی شده است و از 

ابزار کنترل یکپارچه برای جبران نیروهای وارد بر قطعه بهره می برد. 
این تکنولوژی در مدل های مختلف برای انجام مراحل مختلف )سطوح 
خارجی، سطوح داخلی کاسه WC، لبه ها و زیر لبه و ...( و همچنین برای 
مدل های مختلف ملزومات بهداشتی طراحی و عرضه شده اند. استفاده 
دقیق  کنترل  امکان  ابزارها  این  از 
کیفیت نهایی تکمیل قطعه را فراهم 
عناصــر  به  فوق  ابزارهای  می آورد. 
عملیات  به  که  مخصوصی  سـاینده 
دارای  و  دارنـد  اختصـاص  تکمیل 
واحدهای دمش و خارج کردن برای 
کسب اطمینان از تمیز بودن منطقه 
هستنـد.  مجهـز  هستند  عملیاتـی 
تغییر ابزارها و ساینده ها از هر مرحله 
ربات  توسط  مستقال  بعد  مرحله  به 
فنـاوری  این  در  می شـود.  مدیریت 
از  اسـتفاده  بـا  مکانیکی  نیـروهای 
با  متناسب  و  ویژه  تکمیل  ابزارهای 
بهداشتی  ملزومات  صنعت  نیازهای 
به بهترین شکل ترکیب و به قطعات 
وارد می شوند. این دستگاه قادر به کار 
مختلف  روش های  به  که  قطعاتی  با 

Operator working conditions are becoming an increasingly important issue in all industries and the sanitaryware sector is no 
excep-tion. With this in mind, Sacmi is constantly in search of the best solutions for safeguarding workers’ health in keeping 
with its com-mitment to social responsibility.
With the introduction of Italian Legislative Decree no. 44/2020, respirable crystalline silica dust and all operations involving 
expo-sure to respirable crystalline silica dust generated by a manufacturing process have been included in the list of Pro-
cesses and Agents at Risk of Carcinogenic Exposure. 

Sacmi (Imola, Italy)

ایمنـی کامل فرآینـد تکمیل سـفیدکاری
ملزومـات بهـداشتی

Complete safety in the sanitaryware 
white finishing process
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با  سنتی  ریخته گری  تا  باال  فشار  تحت  ریخته گری  مانند  ریخته گری 
قالب های گچی تولید شده اند، است. کیفیت فرایند تکمیل  محصوالت 
پر  تولیدکنندگان  کیفی  استانداردهای  با  انطباق  در   RobotClean

فروش قرار دارد.
در نظر داشتن قابلیت مدوالر بودن در طراحی این فن آوری، باعث شده 
تا Sacmi بتواند طیف کاملی از راه کار های تکمیل خودکار که هر کدام 
به الزامات تولیدی خاصی اختصاص دارد را به صنعت ملزومات بهداشتی 
ارائه دهد: از سلول های تکمیل کامال مجهزی که امکان انجام تمامی 
عملیات مربوط به محصوالت مخلوط )با استفاده از انطباق پذیری سلول( 
را دارند، تا راه کارهایی که از چندین ربات تکمیل که برای به حداکثر 
رساندن ظرفیت تولید و حذف نیاز به تغییر ابزار به ترتیب پشت سر هم 

قرار گرفته اند.
برای ارائه یک راه حل تکنولوژیکی سریع و شهودی RobotClean به 
یک نرم افزار برنامه ریزی اختصاصی که امکان شبیه سازی دقیق عملیات 
و جابه جایی ربات را دارد تجهیز شده است. امکان انجام مستقیم کلیه 
فعالیت های برنامه نویسی و شبیه سازی از دفتر )در حالت برنامه نویسی 
آفالین( و بدون نیاز به توقف طوالنی مدت عملیات برای ایجاد ماموریت 

جدید ربات وجود دارد.
 طراحی RobotClean به گونه ای است که می تواند برای دستیابی به 

اتوماسیون کامل کارخانه تولید ملزومات بهداشتی با سایر مراحل فرآیند 
تولید و همچنین سایر فناوری های Sacmi که در کارخانه وجود هستند، 
از سلول های ریخته گری گرفته تا خطوط لعاب رباتیک اتوماتیک، ادغام 

شود.
و  چرخاندن  برای  مخصوصی  دستگاه  به   RobotClean سلول 
برعکس کردن لوازم بهداشتی مجهز است. با این کار امکان انجام عملیات 
تکمیل سفیدکاری کل قطعه ایجاد شده و مداخله دستی اپراتور تنها به 

مرحله آزمایش های نهایی محدود می شود. 
 کابین فیلتر ابداعی که اختصاصا برای RobotClean تولید شده است 
هم نقش مهمی را در تضمین دستیابی به یک محیط کاری ایمن و تمیز 
ایفا می کند. این کابین برای دستیابی به باالترین کیفیت فیلتر گرد و غبار 
در محل کار ربات و به گونه ای طراحی شده که امکان خروج آلودگی و 
غبار از آن به محیط کار وجود ندارد. RobotClean عالوه بر ایجاد یک 
محیط کاری سالم و ایمن، کیفیت فرآیندی که در حال حاضر کامال به 
صورت دستی و توسط اپراتورها انجام می شود را استانداردسازی می کند. 
مرحله پرداخت سفیدکاری یکی از مهم ترین مراحل برای دستیابی به 
ظاهر مناسب محصول است و به کار گیری این تکنولوژی باعث دستیابی 
از ویژگی ذاتی  ثابت و بدون تغییر در تمامی قطعات )که  به کیفیت 
محصوالت فرآیندهای دستی است( می شود.                ×

چینـی بهداشتـی

Sacmi انتشار نسخه به روز کتاب ملزومات بهداشتی
تجهیزات  فناوری  کتاب  شده  روز  به  نسخه  نوآورانه،  ابتکار  یک  در 
بهداشتی سرامیکی Sacmi در Tecna 2022 با هدف ترویج فناوری ها، 

روندهای نو و دانش فنی در 
صنعت عرضه شد.

دو  راهنمای  کتابچـه  این 
جلدی 12 سال پس از ارائه 
دوره ای  در  و  اول  نسخه 
در  اتوماسیون  جایگاه  که 
تولید  فرآیند  مراحل  تمام 
تثبیت  بهداشتی  ملزومات 
کلی  به  کارخانه  مفهوم  و 
متحول شده، مجددا عرضه 

شده است. 
اتوماسیون با کاهش سختی 
 کار و عملیات دستی اپراتورها،

در عین حفظ کیفیت، تکرارپذیری باالتر را تضمین می کند و ردپای 
اجتماعی و زیست محیطی کمتری به جا می گذارد. در حال حاضر مسیر 
فناوری،  برانگیز  چالش 
فرهنگ شرکتی و آموزش 
اپراتور با انتقال به سوی 
دیجیتـالی شـدن یعنـی 
از حسگـرهای  اسـتفاده 

پیشرفته، بهبود لجستیک 
از طریق جابه جائی توسط 
لیزر  با  که  ماشین هائی 
هدایت می شوند و کمک 
گرفتن از ربات در تمامی 
مراحل کار )ریخته گری، 
لعاب، بارگیری و تخلیه( 

همگام است.
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بهبود  و  تولید  حجم  افزایش  برای  بهداشتی  ملزومات  تولیدکنندگان 
کیفیت محصوالت خود بیش از پیش به ریخته گری تحت فشار )HPC( و 
کارخانه های مدرن با امکان تولید مداوم و 24 ساعته روی آورده اند. هدف 
همه شرکت های مشغول در این حوزه، بهینه سازی پتانسیل ریخته گری 
و دستیابی به حداکثر تعداد سیکل در روز در کنار باالترین کیفیت است. 
مشخصات دوغاب و خصوصا نرخ ریخته گری نقش مهمی را در دستیابی به 

این هدف ایفا می کند.
تحقیقات انجام شده درآزمایشگاه های Lamberti به عرضه محصوالت 
Reolam منتهی شده است. این محصوالت با هدف بهبود نرخ ریخته گری 

دوغابی، کاهش زمان ریخته گری و در نتیجه افزایش بهره وری طراحی 
شده اند.

Reolam CS 383

که  Reolam هستند  از  مختلفی  انواع  از محصوالت شامل  این سری 
برای انطباق با فرموالسیون دوغاب های مختلف طراحی شده اند. در این 
میان Reolam CS 383 از سایر محصوالت محبوب تر بوده و برای اکثر 

فعالیت های تولیدی مناسب است. 
Reolam CS 383 یک شتاب دهنده نرخ ریختگی پایه پلیمری و پایه 

ریز دوغاب سرامیکی  بسیار  پیوستن ذرات  به هم  باعث  آب است که 

)agglomeration( می شود و با این کار سرعت جریان آب از دوغاب به 
قالب رزینی را افزایش می دهد. هدف اصلی افزایش سرعت ریخته گری 
است که در نهایت به کاهش زمان مورد نیاز برای ریخته گری و افزایش 
اصلی  مزیت های  از  می شود.  منجر  روز  در  ریخته شده  قطعات  تعداد 

Reolam CS 383 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  افزایش قابل توجه نرخ ریخته گری بدون افزایش چشمگیر محتوای 
آب پس از ریخته گری

•  یکنواختی بیشتر رطوبت بدنه
•  تراکم یکنواخت تر در مناطق ریختگی

•  تثیبیت بیشتر پارامترهای دوغاب
•  کاهش ترک های انقباضی

•  افزایش طول عمر قالب در نتیجه پیوستن ذرات بسیار ریز دوغاب
•  کنترل عالی رئولوژی دوغاب 

امکان استفاده از Reolam CS 383 در فرآیندهای سنتی ریخته گری 
)ریخته گری در قالب گچی(، خصوصا در حالتی که دوغاب حاوی مقادیر 

زیادی ذرات بسیار ریز باشد نیز وجود دارد.
کاهش زمان ریخته گری حتی اگر باعث افزایش تعداد ریخته گری های 
انجام شده در روز نشود نیز با در اختیار قرار دادن زمان بیشتر به عملیات 
قالبگیری، خروج از قالب و خشک کردن 
به  چرخه،  دو  بین  در  گچی  قالب های 
منتهی  نهایی  محصول  کیفیت  بهبود 

می شود.
 این محصول توزیع راحتی دارد و معموال 
با همزن های کم سرعت )و  به مخازنی 
می شود.  افزوده  گرم(  مخازن  همچنین 
تولید  در  کاربرد  بر  عالوه  همچنین 
ملزومات بهداشتی امکان استفاده از آن 
سرامیک های  و  ظروف  ریخته گری  در 
تکنیکال و فیلتر پرس انواع سرامیک نیز 
وجود دارد.               ×

As part of their efforts to boost output volumes and improve production quality, sanitaryware producers are increasingly 
adopting high-pressure casting (HPC) technology together with modern plants capable of continuous 24/7 production. The 
aim of all companies in the sector is to optimise the potential of their casting departments by performing the maximum num-
ber of cycles per day with the highest quality. The characteristics of the slip, and in particular the casting rate, play a crucial 
role in achieving this goal.

Lamberti (Gallarate, Italy)

بهـره وری باالتر ریختـه گری تحت فشـار 
Greater productivity in high-pressure casting

چینـی بهداشتـی
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شرکت  یک  عنوان  به   2010 سال  در  بار  نخستین  که   Effediesse

لجستیکی تخصصی در زمینه مواد اولیه و معدنی سرامیکی تاسیس شده 
 Mighali بود، در سال 2020 و با استفاده از تجربیات موفقیت آمیز خانواده

فعالیت های خود در زمینه تولید و بازیابی مواد خام سرامیکی را آغاز کرد.
 یکی از جالب ترین مواد اولیه انحصاری که توسط این شرکت به بازار اروپا 
عرضه می شود نوعی خاک رس برزیلی با پالستیسیته باال است که BR01 نام 
دارد. این ماده که در حال حاضر توسط بسیاری از گروه های سرامیکی پیشرو 
در برزیل مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر فنی و قیمت رقابتی جایگزین 

مناسبی برای رس اوکراینی مورد نیاز صنایع سرامیک ایتالیا است.
نتایج آنالیز خاک رس BR 01 در آزمایشگاه مواد Studio MM در پارما 

نکات جالبی را به همراه داشت.
نخست آن که BR 01 یک مخلوط رسی عمدتا کائولینیتی با محتوای 
محتوای  همچنین  و   )Al2O3  % به 30  )نزدیک  توجه  قابل  آلومینای 
غیر قابل چشم پوشی اکسید کلسیم )نزدیک به CaO % 4( است که از 
آنورتوزیت باقیمانده در منطقه معدنی استخراج می شود. به دلیل وجود 
مقدار غیر قابل اغماضی از مواد قلیایی )نزدیک به Na2O % 2( در این ماده 
خام، مخلوط های رسی مورد استفاده در کاربردهای صنعتی به همجوشی 
مطلوبی دست پیدا کنند. محتوی کربنات این خاک بسیار پایین است و 
با وجود قابل تشخیص بودن در آنالیز شیمیایی، هرگز از 1 درصد تجاوز 
نمی کند. عدم وجود گوگرد و کربن آلی و محتوای کم سیلیس در این 
خاک باعث می شود تا برای پخت سریع مناسب باشد. این موضوع به تایید 
شرکت های سرامیکی پیشروی برزیلی که برای تولید بدنه های سرامیکی 

محصوالت خود از رس BR01 استفاده کرده اند نیز رسیده است.
در آزمون رئولوژی حین آسیاکاری ویسکوزیته فورد کاپ )نازل شماره 
4( 25 ثانیه و 45 % آب آسیاکاری با اضافه کردن تنها  STPP 3% به ثبت 

رسیده  است.

خام  خمشی  استحکام   2350 Kg/cmو  در  پرسکاری  از  پس   BR01

استحکام این  متوسط  مقدار  می دهد.  نشان  خود  از  را   فوق العاده ای 
Kg/cmو 2 20 در حالت پخت نشده و Kg/cmو  233 پس از خشک شدن 

است.
منحنی انجماد این خاک پس از پخت بسیار یکنواخت و با حداکثر انقباض 
و جذب آب بسیار ناچیز به ترتیب )6.5 %( و )3.8 %( در 1220 درجه 

سانتیگراد است.
وجود آلومینای قابل توجه در این خاک باعث حفظ قابلیت تغییرشکل 
پالستیک در مقادیر قابل کنترل و مطابق با استانداردهای فعلی تولید 

اسلب های سرامیکی می شود.

Originally founded in 2010 as a logistics company specialising in the field of raw materials and industrial minerals, since 2020 
Effediesse has successfully branched out into the production and marketing of ceramic raw materials aided by the Mighali 
family’s 30 years of experience in the sector. 
One of the most interesting raw materials offered exclusively by the company in the European market is a highly plastic Bra-
zilian clay called BR 01. This material is already being used by leading Brazilian ceramic groups and offers the Italian ceram-
ic industry a valid alternative to Ukrainian clays due to its technical characteristics and competitive price. 

Davide Mighali, Effediesse (Campogalliano, Italy) 

خاک رس برزیلی با پالستیسته باال
High-plasticity Brazilian clay

OXIDE CONTENT ANALYSIS

Oxide Percentage 
(%)

LOI 8.26

SiO2 53.3

Al2O3 29.1

TiO2 0.17

Fe2O3 1.32

CaO 3.83

MgO 0.51

K2O 1.45

Na2O 1.79
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 استحکام مکانیکی پس از پخت این رس نیز عالی بوده و درجه سفیدی 
خوبی هم دارد )مقدار *L و76 در 1220 درجه سانتیگراد(.

هرچند انتظار نمی رود که خاک رس BR 01 به طور کامل جایگزین خاک 

رس اوکراینی شود، اما پتانسیل بسیار خوب این ماده برای تولید بدنه های 
سرامیکی آن را به یک جایگزین استاندارد و مناسب برای محصوالت 
تولیدی در صنعت سرامیک ایتالیا تبدیل کرده است.                   ×

مـــواد اولـیــــه

Fig. 1: Specimen fired in a roller kiln at a temperature of 1220°C and with 
a 50-minute cycle

تبلیغات
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PoPPi Clementino
Poppi Clementino در زمینه بازیابی پیشرفته انرژی تخصص دارد و 

تاکنون کارخانه های متعددی را با هدف کمک به بازیابی هر چه بیشتر 
انرژی تلف شده برای بزرگترین گروه های سرامیکی جهان راه اندازی کرده 

است.
یکی از جالب توجه ترین این پروژه ها، پروژه استفاده از انرژی بازیافتی برای 
پیش گرم دوغاب پیش از ورود آن به خشک کن های پاششی است که برای 

یک شرکت تولیدی اسپانیائی اجرا شد.
در این پروژه از یک سیستم جدید برای بازیابی انرژی حرارتی موجود 
در گازهای دودکش دو کوره سرامیکی تک کاناله و به منظور به کارگیری 
لوله ای  و  پوسته ای  حرارتی  مبدل  دو  داخل  آب  گرم کردن  جهت  آن 
جریان گاز/ آب استفاده شد. این آب پس از گرم شدن تا دمای حدودا 95 
درجه سانتیگراد در مبدل حرارتی پوسته و لوله دوم که اختصاصا توسط 
Poppi Clementino طراحی شده است، برای پیش گرم کردن دوغاب 

ورودی به خشک کن پوششی )تا دمای 80/75 درجه سانتیگراد( مورد 
استفاده قرار می گیرد. با این کار حرارت گازهای دودکش که پیشتر در 
محیط هدر می رفت بازیابی می شود. عالوه بر بازیابی حرارتی، این کار با 
کاهش دمای گازهای خروجی دودکش باعث کاهش بار کاری فیلترها یا 

هیت سینک های پس از کوره نیز می شود.
این سیستم اختراعی که تحت لوگوی EnerGX به ثبت رسیده 
است امکان یکپارچه سازی با سایر سیستم های بازیابی انرژی که 
پیشتر توسط Poppi Clementino به بازار عرضه شده بودند را 

نیز دارد.
کل فرآیند بسیار خودکار است و برای ثابت نگه داشتن پارامترهای 
فیزیکی )به ویژه حداقل دمای برگشتی دودکش و جریان آب( 
امکان کنترل آن از راه دور وجود دارد. با این کار نرخ باالی بازیابی 
در یک دوره طوالنی حفظ می شود و در عین حال نیاز به خدمات 

نگهداری مبدل و سیستم به حداقل می رسد.
به طور   Poppi نرم افزار  توسط  دوغاب  آب/  مبدل های حرارتی 
خودکار کنترل می شوند. این نرم افزار می تواند مستقال چرخه های 

شستشو و نگهداری مبدل را مدیریت کند.
از مزیت های این سیستم جدید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نصب موازی روی سیستم و بدون نیاز به اعمال تغییرات در کارخانه
دست  پایین  فیلتراسیون  سیستم  در  تغییر  اعمال  به  بی نیازی   •

خشک کن پاششی
• سیستم خودتمیز شونده که برای جلوگیری از ایجاد رسوب طراحی 

شده است
• تغییر سریع محصول با چرخه تمیزکاری 5 تا 10 دقیقه ای بدون نیاز 

به مداخله اپراتور  
طراحی  کارخانه  نیازهای  به  توجه  با  )مبدل ها  مدوالر  سیستم   •

می شوند(
• صرفه جوئی در انرژی مورد استفاده در خشک کن های پاششی به 

دلیل استفاده از گرمای بازیافتی
• بهبود درجه غربالگری در نتیجه افزایش دمای دوغاب

• نظارت پیوسته بر کاهش مصرف )شامل نظارت راه دور( و امکان 
گرفتن خروجی و ارسال داده ها

• این راه کار توسط برنامه ملی صنعتی 4 به رسمیت شناخته شده است.
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inCo
پژوهش های اخیر Inco باعث پیشرفت های شایان توجهی در حیطه مواد 
دیجیتال شده است و مواد ابداعی جدید با امکان ایجاد بافت بر روی سطح 
کاشی و سرامیک و ایجاد ظاهر بسیار طبیعی و منحصر به فرد، احساس 

وجود عمق در تصاویر را به بیننده منتقل می کنند.
ایجاد بافت هایی که امکان هماهنگ شدن با طرح های رنگی متفاوت را 
دارند، پتانسیل زیبایی شناختی نامحدودی را پیش روی آینده این صنعت 
قرار داده و تولید سطوحی با ظاهر بسیار واقعی و طبیعی را امکان پذیر 

کرده است.
از جمله مواد دیجیتال Inco که اختصاصا به این منظور طراحی شده اند 
می توان به انواع افکت های شیاردار شفاف یا سفیدکه می توانند در ابتدا و 
یا انتهای خط )پیش از اعمال محافظت نهایی( روی سطح اعمال شوند و 
همچنین انواع چسب های دیجیتال با افکت سطحی براق، سفید یا مات 

اشاره کرد.
برای  برخوردار هستند،  باالیی  تنوع  از  قابل عرضه  افکت های شیاردار 
مثال افکتی با بافت سفید که می تواند در ابتدای خط و باالفاصله پس از 
پرسکاری و پیش از اعمال انگوب، روی سطح اعمال شود. نقاطی از انگوب 
که افکت شیاردار در آن اعمال شده، گشوده می شوند و در برخی موارد این 

شکاف با تضاد رنگی بین افکت شیاردار سفید و انگوب رنگی تشدید شده و 
بافت منحصر به فردی را روی سطح کاشی ایجاد می کند.

امکان اعمال افکت شیاردار در انتهای خط تولید و پیش از اعمال الیه 
از  یکی  از چسبیدن  مانع  افکت  اعمال  دارد.  وجود  نیز  نهایی  محافظ 
الیه های لعاب اعمالی می شود و در نتیجه افکت باز و بافت داری را بر روی 

سطح ایجاد می کند.
از جوهرهای چسبی سرامیکی برای چسباندن گریت شیشه ای و اطمینان 
از اعمال یکنواخت روی سطح کاشی استفاده می شود. هرچند که امکان 
اعمال جوهر پیش از انجام تزیینات دیجیتال نیز وجود دارد اما عموما 
استفاده از آن ها پس از چاپ دیجیتال ترجیح داده می شود زیرا در این 
طرح های  با  شیشه ای  گریت  و  چسب  هماهنگی  ایجاد  امکان  حالت 

گرافیکی رنگی ایجاد می شود.
 این کار باعث ایجاد افکت هایی با برجستگی کم و کنتراست رنگ و نور 
بسیار دقیق می شود. مواد دیجیتال جدید Inco افکت های بافت دار عمیق 
و مشخصی که از نظر زیبایی شناختی و فنی بسیار زیباتر و ممتازتر 

هستند را ایجاد می کنند.

تــازه ترین فنــاوری ها
مـــواد اولـیــــه
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 Wide&Style MINI نام  با  دیواری  پرسالن های  پروژه 
برای پوشش دیوار حتی در  ابعاد 60×120 سانتی متر  با 
منتشر   Vol.2 نسخه  در  اخیراً  ابعاد کوچک،  با  فضاهایی 
شده است که شامل هشت الگوی منحصر به فرد با نام های: 
Offset،و  وLayers،و   ،Amplifiedو  ،Overlap Refined،و 

!Riviera و Upcycled و،Palette

اصلی  پوشش  مواد  با  ترکیب  در  استفاده  برای  کدام  هر 
از جمله 10 مورد تک رنگ که قباًل در محدوده   ،ABK

"Wide&Style MINI" گنجانده شده اند، طراحی شده اند.

الهام  و  فیگوراتیو  نقوش  از   Wide&Style MINI Vol.2

گرفته از طبیعت فراتر رفته و با بهره گیری از هندسه ای 
به  احساس  با  عجین  طرح هایی  و  الگوهای خطی  بدیع، 

قلمرو هنر انتزاعی قدم می گذارد. 
می توان   ،"3D Tech" انحصاری  فناوری  از   استفاده  با 
و  کرد  حاصل  اطمینان  کاشی  روی  بر  طرح  انطباق  از 
روی  را  برجسته  نقوش  می توانند   ،"Vol.2" پوشش های 

بافت کاشی چاپ و تکرار کنند. 
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سرامیک  کاشی های  طراحی  جایزه  برنده   ،Reflet

و حمام ADI، مجموعه ای از سطوح سرامیکی با ابعاد 
بزرگ است که به طور خاص برای معماری و بازار لوکس 

طراحی شده است.
 Andrea Boschetti همکاری  با  که   Reflet

رئیس بخش طراحی  و   Metrogramma )بنیانگذار 
در The One Atelier( ساخته شده است، یک ماده 
بازتابنده با درجه باالیی از مقاومت در برابر آب و هوا 
استفاده  برای  را  آن، محصوالت  از  استفاده  است که 
در فضای باز در نماها ایده آل می کند. محصولی بدیع 
برای روایت های بی پایان پیرامون معماری، طبیعت و 

مکان هایی که این دو را با هم ترکیب می کنند.
از  استفاده  جدید،  سرامیکی  مجموعه  این  لطف  به 
Reflet از یک ابزار تزئینی به یک ابزار کاماًل ساختاری 

تبدیل می شود: تصمیم برای طراحی محصولی که نور 
را منعکس می کند، ابتدا به معنای توسعه پروژه هایی 
است که قادر به درک و تقویت روابط دوگانه با طبیعت و 

بافت محلی هستند.
با   Antique است  موجود  رنگ  دو  در  محصول  این 
جلوه آینه عتیقه و Sketch با جلوه مات و هایالیت های 
روشن و در سه رنگ: Midi بر اساس سایه های مختلف 
شامپاینی، Aurore  مسی و Soirée و نقره ای موجود 

است.
این محصول برای تکمیل بیرونی نماها در پروژه های 
شهری »ویالهای کارل الگرفلد در ماربال« توسط آندریا 
بوشتی برای TOA استفاده شد و  به دلیل پرداخت های 
نوآورانه و ممتاز آن، همراهی ایده آل برای یک طرح 
جامع با هدف بازار لوکس است. کیفیت بازتاب و دوام 
نمایش  به  تا  می شود  ترکیب  طراحی  مفهوم  با  آن 

ویژگی های محیط اطراف کمک کند.

کاشی و سراميک جهانکاشی و سراميک جهان
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تلفیق دو مفهوم زیبایی در دکوراسیون و پایداری محیط 
زیست با محصوالت مجموعه Poster از شرکت ماراتزی 

توانست به نوعی بدعت جدیدی ایجاد کند. 
توسط  تازگی  به  که  پورسالن  نوع  از  سنگی  ظروف 
با  و  بازیافتی  مواد   %  40 با   ،Marazzi هنرمندان 
 Puro Marazzi آنتی باکتریال  فناوری  از  بهره گیری 
ارائه شده است، محصول جدیدی است که توجه ها را به 
سمت خود جلب می کند. این محصول زیبا، میکروب ها 

و باکتری های مضر را از سطوح حذف می کند. 
طیف رنگ های خنثی و مد روز مجموعه مانند سفید، 
 Marazzi عاجی، آبی، آنتراسیت و سفالی الهام گرفته از
و  مالیم  سایه های  آن  در  که  است   Concrete Look

گرافیک های نامنظم حضور زیبای بتن را یادآوری می کند.
پنج سایه معاصر ایده آل برای ترکیب و تطبیق های متعدد 
با الگوهای تزئینی گل، گیاه شناسی و هندسی مجموعه 
با  ترکیب هایی  ایجاد  برای   - فلوریدا  زون،  هاوایی،   -
متنوع ترین محصوالت و روش های جدید نصب همه کاره 
و   60×120 ابعاد  با  زمین  روی  هم  و  دیوار  روی  هم 
ارائه  میلی متر   8.5 ضخامت  در  و  سانتی متر   30×120

شده اند.
مجموعه بدیع Poster همچنین دارای ضمانت محافظت 
 Puro دائمی ضد میکروبی است. فناوری آنتی باکتریال
سایر  و  باکتری ها  دائمی  و  فعال  طور  به   Marazzi

میکروارگانیسم های آلوده کننده را در هر شرایطی از بین 
با ماندگاری طوالنی،  می برد، این محصول بهداشتی و 
فاقد مواد مضر است و لکه ها، بوها و سایر عوامل سایش 

را از بین می برد.
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Everyday مجموعه جدید پاستورلی از پوشش های سرامیکی بلوط 

است. این مجموعه جدید برای کاشی  کف و دیوار طراحی شده است، در 
اندازه های 180×26.55 ، 120×60 و 10×60 ارائه می شود و گویی روح 
سنتی و مدرن در این محصول دمیده شده است و برای طیف وسیعی از 

کاربردها مناسب است.
گفت  می توان  که  است  زیبا، 10×60  این محصول  ابعاد  کوچکترین 
حداکثر تطبیق پذیری را از نظر ظاهر و نصب ارائه می دهد و می تواند برای 
ایجاد یک زاویه خالقانه هنگام نصب و پیاده سازی بر اساس الگوهای 

پیچیده مورد استفاده قرارگیرد.
با  تزئینی  کاشی   ،Energize مجموعه  با  خاطره انگیز  قالب های  این 
برش هایی به عرض 2 میلی متر در عمق 2 میلی متر، تکمیل می شوند و با 

دوغاب رنگی پر می شود تا ظاهر فواصل را زیباتر سازد و همچنین حرکت 
و پویایی در سطح را عیان نماید. 

گذشته از دو مجموعه جذاب، مجموعه Connect، به معرفی کاشی 
با جلوه کاغذ دیواری با حس مشخص دهه 70 می پردازد که هر چهار 
رنگ چوب را ترکیب می کند. ترکیبی از 12 طرح مختلف برای نصب 
تصادفی، در ابعاد 120×60 که می توان از آن در کف و دیوار برای ایجاد 

جلوه های تداعی کننده چشمگیر استفاده کرد.
این مجموعه موجود در چهار رنگ عسلی، قهوه ای و قهوه ای برای گرما و 
سفید برای خنثی ارائه شده است. مجموعه Everyday در ضخامت 8.5 
میلی متر برای استفاده در فضای داخلی و 20 میلی متر برای استفاده در 

فضای باز، در اندازه 120×40 موجود است.

کاشی و سراميک جهانکاشی و سراميک جهان
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 Digital(و  DDG فناوری  از  استفاده  با   NG Kütahya Seramik

Decoration & Glazing( در کارخانه صنعت 4.0 خود، ابعاد کاماًل 

متفاوتی را به فضاها می بخشد. NG Kütahya Seramik که اولین و 
تنها شرکت در ترکیه و یکی از معدود شرکت هایی در جهان است که از 
فناوری مربوطه استفاده می کند، عمق فوق العاده ای به بافت های مرمری 
مدرن و کالسیک با ظاهری سه بعدی می بخشد و می تواند جلوه هایی را 
منعکس کند که دستیابی به آن ها امکان پذیر نیست. با روش های سنتی، 
 ، به لطف این فناوری. Aresو، Damasen، Lordو، Lusernaو، Darkaو
Darkaو، Travertineو، Artosو، Betonو، Libertyو، Nuvolaو، Atriumو، 

Aston و Moonstone سری های مجموعه ویژه در دو چشم انداز مات 

و براق ارائه شده و دنیای معماری امروز را با گزینه های سطحی پیچیده و 
غنی معرفی می کنند.

اثر گرد و غبار ستاره ای و بافت ابریشمی 
مجموعه Stardust Effect، که به تن رنگ های درخشان تسلط دارد، 
برای کاربرانی که می خواهند با جلوه های کریستالی، تغییر رنگ های 
مختلف و بافت سطح نرم، هویت های متفاوتی را به فضای زندگی خود 
 Soft نیز با مجموعه NG Kütahya Seramik .بیاورند، جذاب است

خود فلسفه جدیدی از زندگی را ایجاد می کند. محصوالت اصلی طراحی 
مدرن مرمر، توسکا و تاج، سنگ تراورتن با ظاهر راول، لورن و کارارا که 
آرامش رنگ سفید را با توسل به احساسات شفاف منعکس می کند. 
هویت  خود  نرم  سطحی  بافت  با  محصوالت  از  متشکل  مجموعه ای 

منحصر به فردی را برای فضاهای نشیمن ایجاد می کند.
سطوح دینامیک

سری مترونورم که تنوع ابعاد متمایز سرامیک ها را با سبک خاص خود 
ارائه ترکیب  با  را  نیازهای پروژه های مینیمالیستی  منعکس می کند، 

کفپوش های مختلف به کاربر برآورده می کند.

ه ها
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N G  K Ü TA H YA  S E R A M I K 

کاشی و سراميک جهانکاشی و سراميک جهان
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by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorialeditorial

In the past year, Iran’s ceramic industry, like all sec-
tors of the society, was exposed to numerous devel-
opments and events, events that will definitely have 
lasting effects on the future path of this land and 
Iran’s ceramic industry.
From the 45% decrease in the value of the national 
currency and the experience of the dollar at 600,000 
Rial to numerous restrictions in export markets and 
the intensification of international tensions, which re-
sulted in major economic and commercial problems 
in the supply of materials and production items.
Meantime increases in the final cost in addition to 
the deep stagnation of the housing market and the 
impossibility of increasing sales rates, all these fac-
tors caused the loss of a major part of the profits of 
manufacturing companies in domestic sales, which 
turned attention to the export markets.
But the export markets did not benefit from these 
turbulences, and with the continuous changes in the 
earned foreign currency return rules, the dealers and 
distributors actually got a part of the profits from the 
exports.
But the year 1401 was also a year full of exhibitions, 
for the first time in the history of the tile and ceram-
ic industry, two exhibitions of the tile and ceramic in-
dustry were held in the capital in one year, which can 
be attributed to the disorder and lack of correct de-
cision-making in the government departments of the 
country and the export development organization.
In the field of international exhibitions, events worthy 
of attention happened, the technology exhibition of 
Italian tile and ceramic machinery TECNA, after a 
period of not being held due to the pandemic, was 
held with strength and very enthusiastic reception, 
and once again It showed its importance in the inter-
national arena of the world’s tile and ceramic indus-
try. Besides that, the exhibition of CERSAIE ceram-

ic products was also very well received and the num-
ber of exhibitors and visitors achieved new records.
But on the other hand, UNICERA Istanbul, an exhibi-
tion that has always attracted the attention of Irani-
an artisans, did a very strange and completely unpro-
fessional action! They rejected the number of more 
than 10 Iranian tile and ceramic manufacturers who 
applied to participate in that exhibition after regis-
tration and even in In 3 cases, after receiving the pay-
ment and signing the contract, they were prohibited 
from attending the exhibition, and this caused a se-
vere drop in the credibility of this regional exhibition. 
The only reason presented by the Turkish Ceramics 
Association, the main owner and policy maker of the 
exhibition, was due to a decision to support Turkish 
domestic producers against Iranian and Indian pro-
ducers by preventing them from attending the exhi-
bition. which it was better for them to get this deci-
sion before inviting exhibitors and signing contracts!
The Spanish exhibition CEVISAMA also experienced 
a different situation in February 2023 in Valencia with 
a 50% drop in the number of exhibitors after the very 
successful years in the past. This is mainly due to the 
economic problems in the Spanish tile industry due 
to the increase in production and energy costs and 
the sharp decrease in profit margins, which resulted 
in decreased production in this country.
In the end, it must be said that the next year is a diffi-
cult year and requires very serious decisions from the 
industry managers, and only with the hope of a bet-
ter future, will we welcome these difficulties, because 
we all know that behind every difficulty, there is light. 
And we will see growth.
With the hope of better days and greetings in ad-
vance for the New Year and ancient Nowruz to all of 
you dear ones.
                                      ×

A year full of ups and downs for 
Iran’s ceramic tile industry
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