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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

بازگشـت بـه عقب

اگر مشخصه تعیین کننده سال 2020 را عدم قطعیت بدانیم، سال 
2021 حاوی نشانه هایی از یک بازگشت پر قدرت می باشد، با عواقبی 

که در سراسر صنعت سرامیک جهان احساس می شود.
با پیش بینی رشد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 
در سال 2020، صنعت  انقباض 3/3 درصدی  با  مقایسه  در  جاری 
ساخت و ساز نقش مهمی را در این بهبود ایفا می کند زیرا به سرعت 
به سطوح قبل از همه گیری باز می گردد. در اروپا، پیش بینی می شود 
که فعالیت های ساخت  و ساز در سال جاری 3/8 درصد و در سال 2022 
رشد 3 درصدی بیشتری داشته باشد، در حالی مؤسسه مطالعاتی 
را 6/4 درصدی  در سطح جهان  Cresme رشد صنعت ساختمان 

را پیش بینی کرده است )در مقایسه با کاهش 3/4 درصدی در سال 
2020(، که در مجموع افزایش خوبی را به ارمغان می آورد و ارزش تولید 

ساخت و ساز به رقم بی سابقه 8.807 میلیارد یورو می رساند.
یافته است و  افزایش  برای کاشی  تقاضا  این پس  زمینه،  برابر  در 
تولیدکنندگان در حال افزایش تولید برای پاسخگویی به سفارشات 
همچنین  و  تخلیه شدند(  گذشته  سال  در  انبارها  )اکثر  هستند 
سرمایه گذاری ها برای افزایش ظرفیت تولید را تشدید می کنند. در 
سراسر زنجیره تأمین - مواد اولیه، فریت ها و لعاب ها، ماشین آالت و 
تجهیزات - مشکلی که امروزه شرکت ها با آن مواجه هستند، نه تقاضای 
بازار بلکه که کمبود و در دسترس بودن و قیمت بسیار باالی مواد اولیه 

است.
توسط  ارائه شده  ارزیابی  )بیشترین  انتظار«  از حد  »بهتر  عملکرد 

بازیگران صنعت( توسط نتایج نیم ساله گروه های بزرگ تأیید می شود 
)صنایع Mohawk ایاالت متحده 23 درصد رشد درآمد را در نیمه اول 
2021 گزارش کردند، Lamosa برزیل RAK Ceramics ،% 65 امارات 
41/8% و Portobello 70/7 %( و همچنین تمام سیستم های صنعتی 
کشورهای  بزرگترین  از   ACIMAC/MECS نظرسنجی  طبق  دیگر. 
افزایش 14/7  با  را  اول سال 2021  نیمه  تولیدکننده کاشی، چین 
درصدی تولید در مقایسه با نیمه اول سال 2020 به پایان رسانده است. 
 برزیل با 52+ % )و 24+ % پیش بینی برای کل سال(؛ اسپانیا با 34+ %؛ 

ایران با 10+ % و مکزیک با 48+ % )18+ % برای کل سال( را نشان می دهند.
ایتالیایی  سرامیک  ماشین آالت  تولیدکنندگان  فروش  نتیجه،  در 
نسبت به نیمه اول سال 2020 معادل 53/5 درصد و مهم تر از آن 12/8 

درصد نسبت به شش ماهه اول سال 2019 رشد داشته است.
چشم انداز پنج ساله منتشر شده توسط MECS نیز بسیار مثبت است 
و نشان می دهد که تولید جهانی کاشی ممکن است تا سال 2025 به 20 

میلیارد متر مربع برسد.
در برابر این پس زمینه رشد سریع، صنعت کاشی و سرامیک دستخوش 
در  توجه  قابل  شرکت ها(  ادغام  و  سهام  کل  )خرید   M&A تعدادی 
بخش هایی شده است که البته هنوز بخش زیادی بسیار پراکنده است. 
تابستان شاهد خرید Cicogres توسط Grupo Halcón، فروش بخش 
کاشی Roca به Lamosa و Azuliber به Pamesa بود، در حالی که در 

آپریل Victoria PLC خرید دو شرکت دیگر را در ایتالیا تکمیل کرد.
×                    
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اخبـار جهـان

 63000 تقریباً   Cersaie 2021

بازدید کننده شامل 24000 شخص 
 623 داشت.  بین  المللی  مجرب 

غرفه دار از نتایج نمایش راضی بودند.
آخرین  برگزاری  از  پس  سال  دو 
Cersaie، نمایشگاه امسال با اشتیاق 

زیادی توسط متخصصانی که در همه 
زمینه های زنجیره تأمین، از صنعت 
گرفته تا بازار نهایی کار می کردند، 
به  بود.  شده  پیگیری  مشتاقانه 
محض آغاز به کار و افتتاح نمایشگاه 
که  استندها  کلیه  سپتامبر  در 27 
طی سال های قبل تا این اندازه در 
از  مملو  نبوده  اند،  شلوغ  صبح  اول 
نتیجه  ی  این  گردید.  بازدیدکننده 
غرفه  دار  شرکت   623 برای  مهمی 
بود که جدا از تمام عدم قطعیت هایی 
که راجع به حضور شرکت  کنندگان 
شرکت  به  عالقه  مند  داشت،  وجود 
به  توجه  با  ویژه  به  بودند،  آن  در 
ادامه  ی  خاطر  به  که  حقیقت  این 
 Covid-19 دشواری  هایی که همه  گیری
محدودیت  های  و  بود  کرده  ایجاد 
تمام  احتماالً  قاره  ای  بین  سفرهای 

بازدیدکنندگان از اروپا خواهند بود.
نتایج  نمایش،  روز  پنج  انتهای  در 
مهم  ترین نمایشگاه کاشی سرامیکی 

با حضور 62943  حمام  مبلمان  و 
اعـداد  از   %56( بازدیدکننـدگان 
2019( متشکل از 38924 ایتالیایی 
و 24019 بازدیدکننده  ی بین  المللی 

)38% از کل( از انتظار فراتر رفته بود.
 Balogna به  که  بازدیدکنندگانی 
و  وسعت  از  توانستند  بودند  آمده 
کیفیت نمایشگاه همراه با استندهایی 
که به زیبایی طراحی شده بودند و 
بسیاری از محصوالت جدید قدردانی 
کل  فضای  )با  پر  سالن   15 کنند. 
 150000 مساحت  به  طبقه  یک 
از  شرکت   361 میزبان  مترمربع( 
بخش کاشی سرامیکی، 87 شرکت 
از  از مبلمان حمام و 175 شرکت 
نصب، مواد اولیه و بخش  های سطوح 

و خدمات جدید بود. 
خارجی  غرفه  دار  با 238  همچنین 
)38% از کل( از 28 کشور، اول و در 
درجه  ی نخست اسپانیا، یک حضور 
بین  الملی پررنگ در نمایشگاه وجود 

داشت.  
مدیـــر   ،Giovanni Savorani

اظهار  Confindiustria Ceramica 

نظر کرد: »خشنود هستم که 623 
 Cersaie 2021 غرفــه  دار کـه در
شـرکت کردنـد بهتـرین بـازگشت 
ممکن سرمایه  ی خود را از نمایشگاه 
اهمیت  دوبـاره  کـه  بودنـد  شـاهد 
میان  در  را  خود  بین المللی  و  ملی 

توزیع  کنندگان، معمـاران، نصـاب  ها 
و مشاورین امالک به اثبات رساند.« 
»فروش کاشی سرامیکی در چندین 
ماه گذشته تا کنون در چندین بازار 
جهانی به خوبی عمل کرده است که 
به خاطر کیفیت ذاتی محصوالت ما 
از نظر سالمت، بهداشت، ماندگاری 
محیطی و افزایش توجه به کیفیت 

زندگی بوده است.«
با تجدید تقاضای بین  المللی، صنعت 
کاشی سرامیکی اولین نیمه  ی 2021 
در  فروش  در  افزایش   %12.3 با  را 
مقایسه با سطوح پیش از همه  گیری 
در نیمه  ی اول 2019 به پایان رساند 
)10.7+ % در ایتالیا و 12.6+ % در 
 Savorani بین  المللی(.  بازارهای 
گفت: »درک جدیدی از فضاهای کار 
و زندگی دلیل آن است که محرک 
بازسـازی سـاختمان و کـار  رشـد 

مدرنیزاسیون شده است.«

 22000 حـدود  و  شرکت   148 با 
سرامیک  صنعت  مستقیم،  پرسنل 
ایتالیایی درآمد سالیانه 5.2 میلیارد 
یورو را دارد که بیش از 85% از آن با 
تمام  از  نیمی  حدود  )که  صادرات 
صـادرات به بـازارهای اروپـا ارسال 

می  شود( به دست می  آید.
کاشی ایتالیایی پیشگامی خود از نظر 
تجارت بین  المللی را به ارزش 31% از 
سهام بازار حفظ می  کند که پس از 
آن چین با 20% و اسپانیا با 17% قرار 

دارند.
Cersaie سال بعد در 26-30 سپتامبر 

در Bolognia برگزار خواهد شد.

CERSAIE 2021 از تمـام  

انتـظارات فراتـر رفت

مصر،   DURAVIT logo2Duravit

ملیتی  اصلی شرکت چند  شعبه  ی 
آلمانی در آفریقای شمالی، برنامه  ی 
بازسازی واحد خود را ادامه می  دهد 
از   GA2000 روبات  پنجمین  و 
سری  های Sacmi RoboGlaze را 

نصب کرده است.

قبلی  نسل های  مانند  روبات  این 
خود، آخرین مدل است که به خاطر 
راه  حل  هایی مانند سیستم مدیریت 
جریان لعاب که از اعمال یکنواخت 
لعاب با پس ماند صفر اطمینان حاصل 
نظر  از  را  عملکرد  بهترین  می  کند، 

کیفیت و ماندگاری تضمین می  کند.
روبات  نوع  این  ویژگی  های  سایر 
شامل تکرارپذیری فرآیند و مدیریت 

تولید Industry 4.0 هستند.
روبات تأمین شده برای Duravit مصر 

که می تواند به طور آفالین برنامه  ریزی 
شود و به نرم  افزار خودآموز مجهز شود، 
مدیریت بهتر تولید را آسان می  کند و 

بدین وسیله بازده خط را باال برده و 
زمان الزم برای عرضه  ی محصوالت 

جدید به بازار را کاهش می  دهد.

 SACMI robotGlaze

 Duravit سفارش پنجم را برای
مصـر تکمیل می کند
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لعابیران  شرکت  عمومی  روابط 
هلدینگ  تابعه  از شرکت های  یکی 
صادرات  موفقیت  از  تأمین  صدر 
محصوالت شرکت به کشور سوریه 

خبر داد.
مهندس نادر رضایی منش، مدیرعامل 
شرکت لعابیران با اعالم آغاز مجدد 
دوره  یک  از  پس  شرکت  صادرات 

فقدان حضور در بازارهاي صادراتي، 
توسعه  برای  شرکت  برنامه های 
این بخش از کسب و کار و تمرکز 
بیشتر در بخش صادرات را یکی از 
اعالم   شرکت  اصلی  استراتژی های 

نمود.
وي اظهار داشت: »شرکت لعابیران 
تیم مجرب  بر دانش فني،  تکیه  با 
باالترین  همچنین  و  تخصصي  و 
ظرفیت تولیدي لعاب و فریت کشور 
توجهی  قابل  سهم  است  توانسته 

در تأمین مواد اولیه صنایع کاشی و 
کشورهای  و  داخلی  بازار  سرامیک 
هم جوار داشته باشد و در حال حاضر 
در  بورسي  شرکت  تنها  عنوان  به 
حوزه لعاب کاشی و سرامیک، برخود 
واجب دانسته تا در راستاي اجابت 
در  سهمي  مقاومتي  اقتصاد  فرمان 
کشور  نفتي  غیر  صادرات  توسعه 

داشته باشد.«
رضایی منش اظهار داشت، محصوالت 
صادراتي شرکت انواع فریت های ویژه 

صنعت کاشـی و سرامیک مي باشد 
کشور  بازار  در  حضور  از  پس  که 
ترکیه در حال حاضر به کشور سوریه 
ارسال شده است و امید آن داریم تا 
به صورت هدفمند و در جهت توسعه 
صادرات به کشورهای منطقه، سبد 
کاملی از محصوالت مشتمل بر انواع 
وتـروزا،  چـاپ،  پودر  لعاب،  فریت، 
شـوگر و رنگ دانـه های سـرامیکی 
حوزه  در  پیشرفت  به  و  عرضه  را 

صادرات دست یابیم.

موفقیت شـرکت لعابیـران  در    
بـازارهای صـادراتی

در پاسخ به رشد باال در بازار چین، 
System Ceramics در حال افتتاح 

در  مدرن  تر  و  بزرگ  تر  سایت  یک 
که  جایی  است،   Foshan ناحیه  ی 
از سال 2004 در آن حضور داشته 

است.
در   System Ceramics گسترش 
چین رشد صنعت سرامیک محلی 
را نشان می  دهد که در سال 2020 
شده  مقرر  محدودیت  های  از  جدا 
فرآیند   Covid-19 همه  گیری  با 
مدرنیزاسیون فنی گسترده  ای روی 
آن انجام شد. اغلب سرمایه  گذاری  های 
تولیـد  خطـوط  نصب  بـه  جدیـد 
ضـخامت  های  با  بزرگ  اسلب  هـای 
این  شدند.  داده  اختصاص  مختلف 
 System کـه  است  بخشـی  همان 

جهانی  پیشروی  یک   Ceramics

است و در چین به طور ویژه حدود 
30 تا 33 درصد از سهم بازار جهانی 
را در دست دارد. این شرکت حدود 
 Superfast و   Lamgea پرس   30
در دو سال اخیر نصب کرده است و 
همچنین ادعای نصب بیش از 400 
high- دیجیتال  ماشین چاپ  عدد 

دارد،  را   definition Creadigit

فناوری  ای که به دلیل سطح باالی 
همه  جانبه بودن و کیفیت گرافیکی در 

چین به شدت محبوب است.
بـرای  بـاال  تقاضـای  به  پاسـخ  در 
 System پیشـرفته،  فنـاوری  هـای 
Ceramics چین مکان  های جدید 

و بزرگ  تر و مدرن  تری را در ماه می 
تا  است  کرده  افتتاح   Foshan در 
جایگزین سایت قبلی شود که از سال 
2004 در خدمت سازندگان اصلی 
در بزرگ  ترین بخش سرامیک چین 

بوده است.
سایت جدیـد 40 نفـر را استخدام 
 1800 حدود  مساحت  و  می  کند 
مترمربع را در سه طبقه اشغال می  کند. 
این سایت یک محوطه  ی ذخیره  سازی 
با انبارهای ظرفیت باال برای قطعات 
نمایش  برای  نمایشگاه  یک  یدکی، 
کاشی  ها و اسلب  های ساخته شده با 
پرس  های Lamgea و Superfast و 

 System میزبانی نمایش ماشین  آالت
Ceramics، دفاتر و اتاق  های مالقات 

مجهز به صفحه نمایش  های maxi و 
اتصاالت سیار سریع برای اطمینان از 
سرویس دهی سریع در هر موقعیت 

دارد.
هدف آن بهبود بیش تر سرویس  دهی 
به مشتری از نظر پشتیبانی فنی و 

فروش و تأمین قطعات یدکی است.

System Ceramics سایت

Foshan خود را مدرنیزه می کند
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سـال  مالی  ای که در 3 آپریل 2021 
سـال  هشتمین  رسیـد  پایـان  بـه 
 ،Victoria PLC برای  رشد  متوالی 
با  بریتانیایی  کفپوش  سازی  گروه 
فعالیت  های تولید و فروش در حوزه  ی 
 ،LVT فرش،  سرامیکی،  کاشی  های 
درآمد  بود.  جانبی  لوازم  و  زیرالیه 
خالص تلفیقی گروه به 662.3 میلیون 
پوند رسید که نسبت به سال گذشته 
در   %+7.4( بود  یافته  افزایش   %6.6
نرخ  های مبادله  ی ثابت( در حالی   که 
EBITDA به 127.4 میلیون پوند و 

 %19.2 به   EBITDA ناخالص  سود 
افزایش یافتند.

رشد متحیرکننده  ی گروه در بخش 
کاشی سرامیکی از همه چشم گیرتر 
است، که Victoria PLC با شرکت  ها 
گذشته  سال  در 4  که  برندهایی  و 
حوزه  این  در  اکنون  کرده  تصاحب 
از عامالن اصلی جهانی است.  یکی 
اولین تصاحب شامل تولیدکننده  ی 
 Ceramica Serra ایتالیایی کاشی 
در سال 2017 بود که با Kerabar،و 
Ibero و Saloni در اسپانیا و سپس 

 Ceramiche با  ایتالیا  در  دوباره 
سال  در   Ascot and Keradom

 Ceramiche Colli 2020 و اخیراً با
در   Ceramiche Senta Maria و 
این  شد.  دنبال  امسال  آپریل   21
یورویی  میلیون   35 سرمایه  گذاری 
تولید  ظرفیت  توسعه  ی  برای  آخر 
عملیات ایتالیایی )که اکنون به 25 
میلیون متر مربع در سال می رسد(  
و  محصـوالت  گسـترش  بـرای  و 

پورتفولیوی برند ضروری بود.
جـز  بـه  گذشـته  مالی  سـال  در 
تصاحب  های ماه آپریل، درآمدهای 
بخش کاشی سرامیکی )برای اولین 
بار تا به حال( از تجارت مرکزی گروه 
کفپوش نرم در اروپا باالتر رفتند. از 

 UK & ،میان سه بخش عملیاتی گروه
Europe Ceramic Tiles که شامل 

تمام عملیات بخش کاشی در ایتالیا و 
اسپانیا می   شود. یکی از موارد دارای 
با  که  بود  درآمد  افزایش  بیشترین 
میلیون   282.4 به  افزایش   %15.8
یورو یا 42.6% از درآمد تلفیقی گروه 
دسامبر  در  که   Keradom رسید. 
2020 تصاحب شد، در یک دوره  ی 
صورت  ترازنامه  ی  در  ماهه  چهار 
وضعیت مالی واحد تجاری مشارکت 

کرد.
بخش UK & Europe Flooring که 
عملیات در بخش   های فرش، زیرالیه، 
LVT، چمن مصنوعی و لوازم جانبی در 

انگلستان، ایرلند، هلند و بلژیک را در 
بر می  گیرد، درآمدی اندکی کمتر به 
میزان 280.4 میلیون پوند )کاهش 
معادل  قبل(  سال  به  نسبت   %0.6
با 42.3% از مقدار کل را اعالم کرد. 
Australia BU نیز در بخش کفپوش 

نرم کار می  کند و فروش 99.6 میلیون 
پوند را گزارش داده است.

افزون بر این، بخش کاشی سرامیکی 
همان بخشی است که باالترین سود 
گذشته  مالی  سال   در  را  ناخالص 
به دست داد، جدا از 7.7% کاهش 
آثار  از  ناشی  که   EBITDA در 
و   Ascotو  ،Ibero تصاحب  موقتی 
Keradom بود. در تمام موارد، سود 

ناخالص EBITDA معادل با %22.3 
برای  مقدار  این  درحالی  که  بود، 

بخش کفپوش نرم تنها 17.5% بود.

 Victoria برجسته  ترین عمل کرد به
درآمد  از  که  داشت  تعلق   Italia

100 میلیون یـورویی عبـور کـرد. 
گرچه شیوع همه   گیری ادغام کامل 
در  آن  تصاحب  از  پس  را   Ascot

مارس 2020 چند ماه عقب انداخت. 
درآمد به دست آمده در ایتالیا در طی 
12 ماه به میزان 46% رشد کرد و از 
34.6 میلیون پوند به 85.2 میلیون 
تصاحب  خاطر  به  که  رسید  پوند 
مشتری  های عمده  ی جدید و نفوذ 
اروپای  ویژه  به  بازارهای جدید،  به 

شرقی و آمریکای شمالی بود.
 Santa و   Colli تصاحب  از  پس 
به سمت   Victoria Italiaو  ،Maria

150 میلیون یورو پیش می  رود. به 
 Victoria عالوه همان طور که بورد
توضیح داد، این عملیات در سال اول 
 EBITDA بیش از 10 میلیون یورو
اضافه خواهد کرد، رقمی که در سال 
2022 به محض درون  سپاری تولید 
کاشی که اکنون به دلیل عدم ظرفیت 
انجام  مجموعه  از  خارج  در  کافی 

می  شود، افزایش خواهد یافت.
پایـه  ی  بر  در کنـار سیاست رشـد 
تصـاحب بخش کاشـی سـرامیک، 
بـه  کفپـوش  ملیتی  چنـد  واحـد 
سرمایه  گذاری  های عمده در رشد آلی 
ادامه داده است. در طول این 4 سال، 
گروه ده  ها میلیون یورو برای امکانات 
و تجهیزات واحد کاشی خود با هدف 
بهبود بهره  وری، کیفیت، لجستیک و 
است.  کرده  سرویس سرمایه  گذاری 

این موضوع در مورد Ascot آشکار 
است، که در آن فرآیند مدرنیزه کردن 
تکمیل  تازه  پولیش  کاری  دپارتمان 
شده است و اکنون پس از فقط یک 
سال به سوددهی ثابتی رسیده است. 
یورو  میلیون   15 برای  برنامه  ریزی 
سرمایه  گذاری جدید در ایتالیا در سال 
2021-2022 گواه دیگری است که 
بخش زیادی از آن بر روی رشد آلی 

متمرکز خواهد بود.
ثبت  شرکت  یک   Victoria گرچه 
شده در بورس است و در نتیجه به 
جوانب مالی تجارت خود واقف است، 
 Philippe Hamers ،مدیرعامل گروه
توضیح داد که: »Victoria یک شرکت 
صنعتی است که در تجارت کفپوش 
فعالیت می  کند، نه یک سرمایه گذار 
مالی، و به توسعه  ی طوالنی مدت این 
بخش عالقه  مند است. ما برنامه  های 
خیلی ویژه  ای برای رشد حضور خود 
در بخش سرامیک داریم و اکنون در 
حال بررسی چند فرصت هستیم که 
بعضی از آن ها در ایتالیا هستند. ما 
عالقه  ی خاصی به ایتالیا و همچنین 
اسپانیا داریم، چون کیفیت و سبک 
محصوالت سرامیکی ساخته شده در 
این دو جا در جهان بهترین هستند.«    
Victoria PLC که با سرمایه  سازی 

1.5 میلیارد یورویی در فروش بورس 
اوراق بهادار قرار گرفته است، حدود 
3500 کارمند و بیش از 20 کارخانه 
در انگلستان، اروپا، استرالیا و ایاالت 

متحده دارد.

   Victoria PLC برخاسـت 
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 Delta به  متعلق  کارخانه  ی جدید 
 )Sao Paulo(و Rio Clara در group

یکی از سازندگان پیشروی کاهش 
عامل  و یک  پرسالنی  دیوار  و  کف 
توسط التین،  آمریکای  در   اصلی 
 System Ceramics ساخته خواهد

سال  در  واحد  این  است  قرار  شد. 
از  یکی  و  شود  راه  اندازی   2022
پیشـرفته  تـرین تجهیــزات در کل 
آمریـکای جنوبـی خواهد بود. این 
فناوری  های  نسل  آخرین  به  واحد 
شد  خواهد  مجهز   Industry 4.0

با  همراه  بیشینه  تولید  بازده  که 
 مبتکرانه ترین و بزرگ  مقیاس  ترین

مواد بیآمیزد و بدین وسیله پورتفولیوی 
Delta Group را گستـرش داد و 

برتری آن در بخش رده باال را تقویت 
و تثبیت کند.

محـوریت کارخانـه  ی جدید حـول 
 Superfast فناوری پرس بدون قالب
از System Ceramics خواهد بود و 
 Superfast دو خط کامل با 4 پرس
متر   66000 کل  تولید  ظرفیت  با 
مربع در روز خواهد داشت. ماشین   ها 
یک سیستم احیای تراشه مدیریت 
کامل بارگیری و تخلیه   ی خشک  کن 
دارند و همچنین صرفه  جویی قابل 
توجهی در انرژی را تضمین می  کنند. 
دکور،  و  لعاب  زنی  دپارتمان  برای 
خط  چهار   System Ceramics

کامل تأمین خواهد کرد که هر کدام 
 Creadigit به یک چاپگر دیجیتال

 Check بازرسی XXL و یک واحد 

برای کنترل کیفیت کاشی   Point

 System .پخته نشده مجهز هستند
Ceramics تجهیزات انتهـای خط 

و  دسته  بندی  خـط  چهـار  شـامل 
طراحی  با   Maxi Compenser

 Super سایز( Delta سفارشی برای
king( و همچنین سیستم دست کاری 

 AGVs خودکار محصول پخته بر پایه  ی
را نیز تأمین خواهد کرد.

Delta Group یک  واحـد جدیـد 
و مدرن  فوق  هوشمند   کارخانه  ی 
به  کاماًل یک پارچه و مرتبط مجهز 

 Prime نرم  افزاری  خدمات  پلتفرم 

توسط سیستم  این  که  بود   خواهد 
 System Ceramics برای سازماندهی

و  واحـدها  تمام  اطالعات  جریـان 
بازبینی مصرف انرژی دپارتمان  های 
از  است.  کرده  پیدا  توسعه  مختلف 
منظور  به  می توان   Prime نرم  افزار 
دیجیتالی کردن محیط تولید برای 
فراهم  طریق  از  سرامیک  سازنده ی 
کردن یک نمای کلی از فرآیندهای 
تولید استفاده کرد که یکی از ملزومات 
ضروری برای راهنمایی اپراتورها در 
فرآیند تصمیم  گیری و بهبود مداوم 

عملکرد تولید است.

System Ceramics قصـد  

 Industry4.0 دارد کارخانـه
جدید Delta Group را بسازد

توسط  قبلی  ها  همانند  جدید  خط 
System Ceramics با راه حل  های 

خالقانه برای ساخت گسترده  ای از 
تأمین  جدید  سرامیکی  اسلب  های 

خواهد شد.
سال  در  جدید  رکورد  یک  از  پس 
2020 )با درآمدهای 124 میلیون 
یورو و EBITDA معادل با 39 میلیون 
یورو(، گروه اسپانیایی Neolith دوباره 
رشد  یک  انتظار   2021 سال  در 
دورقمی را دارد و پس از بازگشت به 
وضعیت طبیعی، پروژه  ی گسترش 
خود را از سرگرفته است که به دلیل 
همه  گیری Covid-19 چندین ماه به 

تعویق افتاده بود.   

به عنوان یکی از عامالن مشهور جهانی 
در بخش اسلب  های سرامیکی بزرگ، 
در  که   Almazora در واقع  شرکت 
 Jesús Esteve سال 2009 توسط
بنیـان گـذاری  شـد و در سپتامبـر 
سرمایه گذاری  بودجه  ی  به   2019
Investindustrial ایتالیایی فروخته 

شد - رسیدن خط پنجم خود در آینده 
را اعالم کرد که دوباره همانند چهار 
 System Ceramic خط قبلی توسط

تأمین خواهد شد.
 José Luis Ramόn مدیرعامل 
توضیح می  دهد: »اکنون طرح تجارت 
جهانی ما به خوبی کار می  کند و نیاز 
داریم که به افزایش ظرفیت صنعتی 
انعطاف فضای تولید  و بهینه سازی 
خود ادامه دهیم. ما متوجه هستیم 
که طرح گسترش جهانی ما باید با 

سرمایه  گذاری صنعتی قوی همسو 
شود.«

خط تولید جدید که انتظار می رود 
شود،  راه  اندازی   2022 اوایل  در 
تجهیز  خالقانه  ای  راه حل  های  به 
خواهد شد که Neolith را قادر به 
محصـوالت  از  گستـره  ای  سـاخت 
پورتفولیوی  که  می  کنند  مبتکرانه 
گسترده  ی کنونی را تکمیل خواهند 
»این  ها  می  گوید:   Ramόn کرد. 
شامل اسلب  های جدیدی با رگه  های 
سراسری خواهند بود - یک راه حل 
انقالبی که صنعت از زمان توسعه  ی 
این مواد برای اولین بار کوشش کرده 

در آن مهارت پیدا کند. در نهایت ما 
موفق شده  ایم به رگه  ای دست یابیم 
که کل ضخامت اسلب را می  پیماید 
و بسیار واقع  گرایانه است و یک برگ 
برنده  ی واقعی برای این بخش ارائه 

می  دهد.«
 Neolith ،در یک سال و نیم گذشته
مستمر  توسـعه  ی  فرآینـد  یک  در 
سـاختار  که  اسـت  شـده  درگیـر 
سازمانی، توسعه  ی محصول و طرح 
گسترش جهانی برای افزایش حضور 
در بسیاری از بازارهای مهم شامل 
و  چیـن  اروپـا،  شـمالی،  آمریکای 

استرالیا را دربر می  گیرد.

Neolith پنجمیـن خط تولید 

کـرد  خواهـد  نصـب  را  خـود 
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Grupo Lamosa، بزرگ  ترین گروه 

یکی  و  مکزیک  در  تولید سرامیک 
گام  جهانی،  برتر  تولیدکننده   3 از 
مهم دیگری رو به جلو در واحد رشد 
بین  المللی خود برداشته است. در روز 
 Grupo Roca 2 اگوست، توافقی با
کاشی  بخش  به  دست یابی  برای 
 Tiles( سرامیکی شرکت اسپانیایی
را   )Investments & Holdings

اعالم کرد، معامله  ای به ارزش 260 
میلیون   221 )حدود  دالر  میلیون 
یورو( که سه واحد تولید را پوشش 
می  دهد: دو Incepa plant در برزیل 
 São Mateus و Campo Largo(
 Ceramica Belcaire و   )do Sul

و  اسپانیا   ،Castellón در   plant

در  فروش  شرکت  یک  هم چنین 
ایاالت متحده. این معامله  ی آخر پنج 
 Cerámica سال پس از دست  یابی به
San Lorenzo به مبلغ 230 میلیون 

 San که  حرکتی  است،  آمده  دالر 
 Pedro Garza García-based

group را به یک گروه چند ملیتی با 

عملیات گسترده  ی آرژانتین، شیلی، 
کلمبیا و پرو تبدیل کرد.

در حالی که فروش tile division آن 

که قسمتی از Roca Group با تمرکز 
بر فعالیت  های آن و رشد در بخش 
مبلمان حمام پس از تصاحب  اخیر 
شرکت   ،Spanish Royo Group

آلمانی Sanit و یک کارخانه  ی چینی 
بهداشتی در برزیل است. این تصاحب 
طور  به   Grupo Lamosa برای 
درآمدهای  افزایش   %20 تخمینی 
تلفیقی و افزایش 16 درصدی ظرفیت 
نصب شده به 225 میلیون متر مربع 
در سال به ارمغان خواهد آورد. در سال 
2020، سه شرکت تصاحبی مجموع 
23.4 میلیون متر مربع کاشی تولید 

کردند.
 ،Federico Toussaint Elosúa

 Lamosa مدیـره  ی  هیـأت  رئیس 
قوی  حضور  عملیات  »این  گفت: 
ما در آمریکای شمالی و جنوبی را 
مستحکم می  کند و به ما نیز اجازه 
می  دهد که در اروپا گسترش یابیم. 
همچنین گام مهم رو به جلویی را 
در مسیر رشد گروه هم راستا با طرح 
توسعه  ی استراتژیک برای گسترش 
حضور جغرافیایی، تنوع ریسک  ها و 
مستحکم  سازی بیشتر موقعیت خود 
و پیش گامی از طریق جستجو برای 

فرصت  های تازه را نشان می  دهد.«
امروز Lamosaو 16 شرکت )9 تا در 
مکزیک، 3 تا در پرو، 2 تا در آرژانتین و 

 Euroceramica 2 تا در کلمبیا شامل
که در سال 2020 تصاحب شد( و 13 
واحد ساخت چسب در مکزیک، شیلی 

و گواتماال دارد.
گرچه تعطیلی  های سال قبل حجم 
تولید را کاهش دادند )مجموع 148 
میلیون متر مربع در سال 2020(، 
گروه مکزیکی با این وجود مدیریت 
و  فروش  افزایش  با  را  تا سال  کرد 
برگشت منسجم )19.473 میلیون 
پزو، به طور تخمینی 978 میلیون 
دالر آمریکا، 9+%( به پایان برساند. 
از هر دو  این شامل مشارکت  هایی 
میلیون  و)14.720   Tile division

پزو، حدود 740 میلیون دالر آمریکا، 
8+%( Adhesives division و)4.754 
میلیون پزو، حدود 239 میلیون دالر 
آمریکا، 9+%( بود. EBITDA نیز تا 
سود  با  همراه  یافت،  افزایش   %20
از   %22 به  که   EBITDA ناخالص 

فروش می  رسید.
را   Lamosa مدیریت  آنچه  اما 
»فوق  العاده« توصیف می  کند نتایج  
هر  حسب  بر   2021 اول  نیم سال 
ناخالص  سود  و   )%+54( فروش  دو 
)افزایش EBITDA به میزان 189% و 
یک سود ناخالص EBITDA به میزان 
و  ساختمان  احیای  هستند.   )%28
فعالیت نوسازی در مکزیک و پویایی 

جنوبی  آمریکای  بازارهای  بیشتر 
شدند  فروش  سریع  افزایش  باعث 
که به 12.245 میلیون پزو )حدود 
617 میلیون دالر آمریکا( رسیدند. 
فروش در بازار مکزیک تا 34% رشد 
کرد، در حالی که صادرات به میزان 
110% رشد کرد و به 4.264 میلیون 
پزو )حدود 215 میلیون دالر آمریکا( 

یا 35% درآمد کل رسید.
با  عالی  عملکرد  یک  کاشی  بخش 
اول  نیم سال  درآمد   %65 افزایش 
نسبت به 2020 به 9.565 میلیون 
پزو )حدود 482 میلیون دالر آمریکا، 
78% فروش منسجم( گزارش داد که 
هدف  بازارهای  در  تقاضا  احیای  با 
کلمبیایی  شرکت  الحاق  و  گروه 

Eurocerámica به دست آمد.

 Roca واحد کاشی Lamosa

را تصـاحب می کند

با کوشش  های  گروه gmm هم گام 
توسعه  ی  برای  خود  طوالنی  مدت 
بـه  کـه  مبتکرانـه  ای  راه  حل  هـای 
مشتریان در دستیابی به بازده انرژی 
 gmm ،و تولید بیشتر کمک می  کنند
 Florim پروژه  ی مهمی را با Group

شرکت  های  از  یکی   ،Ceramiche

پیشروی جهان در این بخش با تعهد 

محکم نسبت به ماندگاری محیطی 
 B با  Benefit Company که یک(
Corp  تأیید شده هم هست( تکمیل 

کرده است.
واحد سفارشی تحویل داده شده به 
Florim از یک سیستم مبتکرانه  ی 

می  شود  تشکیل  کاشی  سرمایش 
که در همکاری با FM، یک شریک 
استراتژیک gmm Group، طراحی و 
ساخته شده است. این راه حل با ارزش 
به خوبی نیاز به بازده باالتر در تولید 

سرامیک را رفع می  کند. 

با  سیستمی  از  سفارشی  واحد  این 
باال  عملکرد  با  سانتریفیوژ  فن  های 
ویژه  طور  به  که  می  شود  تشکیل 
برای تمیز و سرد کردن کاشی  های 
چاپگـرهای  ورودی  در  سرامیکی 

دیجیتال طراحی شده است. 
انعطاف  پذیری  و  باال  بازده  کنار  در 
سیستم  این  سانتریفیوژ،  فن  های 
همچنین یک عملکرد عالی از نظر 
صرفه  جویی در انرژی )یک ملزومه  ی 
سـطح  با   )Florim بـرای  کلیـدی 
مصرف فقط 7.5 کیلو وات در ساعت 

ارائه می  دهد.
و  ماندگاری  نظر  از  عالی  عملکرد 
 gmm کاهش هزینه دوباره با هدف
باالترین  به  دستیابی  که   Group

سطح نوآوری فنی است توافق دارد و 
بدین وسیله بهره  وری ماشین را بهتر 
کرده و زمان توقف خارج از برنامه را 

کاهش می  دهد.

gmm Group پـروژه سـبز 

 Florim بــا  را   جدیــدی 
تکمیل می کند  Ceramiche
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بانک illimity، در راستای مأموریت 
خود برای حمایت از شرکت  های رشد 
محور با برنامه  های توسعه  ی بادوام، 
یک وام 6 میلیون یورویی را به مدت 
برنامه  ی  از  پشتیبانی  برای  سال   6
 LB گروه  جدید  صنعتی  توسعه  ی 
 Fiorano Modenese در  واقع 
اختصاص داده است. پس از دستیابی 
Astraco به سهام اصلی و تکمیل 

تغییرات ساختاری شرکت و مدیریت، 
LB ماندگاری محیطی، اجتماعی و 

اقتصادی را محور استراتژی توسعه  ی 
کنونی  اهداف  است  داده  قرار  خود 
گروه شامل حضور بیشتر در بخش  های 

متنوع برای توسعه  ی بازه  ی محصوالت 
جدید صنعت سرامیک و پیاده  سازی 
سیستم  هایی برای احیا و عمل  آوری 
پسماند در زمینه  ی اقتصاد چرخه  ای 
هستند. عالوه بر تقویت موقعیت مالی 
گروه، وام illimity سرمایه  گذاری  های 
مورد نیاز برای دست یابی به اهداف 
استراتژیک آن ها را ممکن خواهد کرد.

گروه  مدیرعامل   Corrado Fanti

گفت: »من از کار سختی که در چند 
ماه اخیر انجام داده  ایم و اعتمادی که 
illimity به کل تیم مدیریت کرده 

عالئم  این  ها  هستم.  خشنود  است 
بازیابی در صنعت سرامیک ایتالیایی و 
بین  المللی هستند و متقاعد شده ام که 
گروه LB برای رفع چالش  های آینده 

در موقعیت خوبی قرار دارد.«

گروه LB، که شرکت  های زیرگروه آن 
شامل Sermat،و Sitec،و LB USA،و
LB Spain و LB India هستند، نه 

تنها در تجارت مرکزی واحدها برای 
عمل  آوری مواد خام سرامیکی، بلکه 
پیش  مخلوط  مواد  بخش  های  در 
ساختمانی، معدن کاری، کودها، غذای 

حیوان خانگی و عمل  آوری و بازیافت 
کار  خاکستر  و  پالستیکی  پسماند 
می  کند. جدا از تأثیر همه گیری، گروه 
درآمد حدود 30 میلیون یورویی را 
در سال 2020 اعالم کرده است و به 
و  تحقیق  بخش  در  سرمایه  گذاری 

توسعه ادامه داده است.

Illimity از برنامه های توسـعه

بادوام گروه LB حمایت می کند

Grupo Halcón به دارایی  ها، برند و 

کاتالوگ Cicogres دست یافته که 
یک تولیدکننده  ی کاشی سرامیکی 
واقع در Castellón با بیش از 30 
سال سابقه  ی عملیاتی و 5 خط تولید 
متر  میلیون   10 ظرفیت  با  مدرن 
مربع در سال است. نیروی کار کنونی 

شرکت نیز حفظ شده است.
 Grupo Halcón این معامله برتری
در صنعت جهانی کاشی سرامیکی 
را  آن  تولید کل  و  کرده  تثبیت  را 
مترمربع  میلیون   50 حدود  به 
خواهد  افزایش  تولید  خط   21 در 
تولید  خط  دو  شامل  این  ها  داد. 
جدید، هر دو با ظرفیت 4 میلیون 
 Grupo مترمربع در سال هستند که
Halcón به عنوان بخشی از برنامه  ی 

یورویی  میلیون   45 سرمایه  گذاری 

خود، که در فوریه  ی 2021 مطرح 
شد، نصب کرده است. اولی در بهار 
تولید  ظرفیت  و  کرد  کار  به  آغاز 
پولیش خورده  و  بزرگ  کاشی  های 
را در گروه افزایش داد، در حالی که 
دومی قرار است در اواخر پاییز آغاز 
دو   Grupo Halcón کند.  کار  به 
سالن نمایشگاه جدید را در ساختمان 
خود و دو مرکز لجستیک جدید را در 

Onda تکمیل کرده است.

برندل، فرانسوا   بر اساس گفته  های 
 مدیرعامل Grupo Halcón، دستیابی

 به Cicogres هدف سرمایه  گذاری  های
تکمیلی گروه برای رشد ارگانیک با 
را  مالکیت   روزافزون   تصاحب  های 

نشان می  دهـد. 
برندل گفت: با حمایت هولدینگ  های 
اصلی  سهام دار   ،Falcon خصوصی 
 Grupo Halcón ،2018 گروه از سـال
به جستجو برای مسـیرهای توسـعه 
ادامه  در عـرض جغرافیا و کانال  ها 

خواهد داد.
گروه با سـه برنـد خود )Halcón،و
پنـج   ،)Cicogres و   Emotion

منطقه  ی  در  واقع  )همگی  کارخانه 
Castellón( و مجموع700 پرسنل 

قصد دارد امسال با فروش در بیش 
از 100 کشور به درآمد بیش از 250 

میلیون یورو دست یابد.

بــه    Grupo Halcón

Cicogres دست می یابد
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Kajaria Ceramics، سازنده  ی برتر 

کاشی در هند و یکی از بزرگ ترین 
گروه  های جهانی در این بخش نتایج 
فراتر از انتظار را در سال مالی تا 31 

مارس 2021 گزارش داد.
تا  مارس  از  شده  اعالم  افت  پس از 
به  فروش  و  تولید   ،2020 جوالی 
رشد خود در فصل  های سوم و از همه 
بیشتر چهارم با فروش ناخالص %46 
دادند.  ادامه  تا %104   EBITDA و 
این باعث شد که گروه بتواند سال 
را با درآمد اساساً پایداری نسبت به 
2020 و رشد دو رقمی آن به پایان 

برساند.
گفـت:   Ashok Kajaria مدیـــر 
»افزایش حجم در نیمه  ی دوم سال 
مالی گذشته، همراه با استراتژی  های 
ما برای بهینه  سازی هزینه عملکرد 
درآمد  داد.  دست  به  رضایت بخش 
عملیات در FY21 به 27.81 میلیارد 
روپیه )379.5 میلیون دالر آمریکا( 
در  روپیه  میلیارد   28.08 برابر  در 
FY20 رسید که با کاهش اندک به 

خالص  سود  بود.  همراه   %1 میزان 
نسبت به سال گذشته به میزان %21 
تنظیم  بودجه  های  از  ما  رشد کرد. 
شده در ابتدای سال با یک سهولت 

نسبی عبور کردیم.«
دورنمای سال جاری با تصمیم گروه 

هندی به تکمیل سرمایه گذاری  های 
دالر  میلیون   30 بر  بالغ  جدید 
کل  تولید  ظرفیت  که  است  خوب 
 کارخانه  های خود در )Rajesthanو(
Morbi، و  و  )Gujarat ( Galipur،و 

 Srikalahastiو )Andhra Pradesh(
را به 82.8 میلیون مترمربع در سال 

تا مارس 2022 می  رساند.
طول  »در  کرد:  بیان   Mr Kajaria

که  داریـم  انتظار  آتـی،  سـال  های 
به  سـوم  و  دوم  ردیـف  شـهرهای 
خاطر انعطاف  پذیـری کـه در طـول 

از خود  اضطراری سالمت  وضعیت 
محرک  های  عنوان  به  دادند،  نشان 

اقتصادی جدیدی ظاهر شوند. 
قابل  انتقال سرمایه گذاری  های  این 
توجهی را به این شهرها جذب خواهد 
کرد و از آن ها قطب  های ساختمانی 
دورنمـای  مـا  می  سـازد.  جدیـدی 
 GDP مطمئن و معقولی داریم. رشد
با مازاد 9% برای امسال پیش  بینی 
انتظار  که  مثبتی  خیز  می  شود، 
می  رود فرصت  های جذابی را در تمام 

بخش  ها فراهم کند.«

ســرمایه گذاری های جدیــد
Kajaria Ceramics

قطعات،  خام،  مواد  قیمت  افزایش 
لجستیک و انرژی باعث افزایش 30 
درصدی هزینه  های تولید در بخش 
است. شده  سرامیکی  ماشین  آالت 

Mongardi و)Acimac(  گفت: »ما 

کل  بین  رفتن  از  خطر  معرض  در 
سود شرکت ها در عرض چند هفته 

هستیم.«
»استرس شدیدی که صنعت ما با آن 
دسـت و پنجه نرم می  کند، عواقب 
خواستار  ما  بنابراین  داشت.  خواهد 
اقدام فوری سیستمی برای جلوگیری 
از افزایـش هزینه  های تولیـد ناشی 
رفتـارهای  و  جهـانی  موقعیـت  از 
سوداگرانه به جهت به خطر افتادن 
شرکت  ها  انعطاف  پذیری  و  بازیابی 

هستیم.«
 ،Paolo Mongardi ،به همین خاطر

تولیـدکننــدگان  انجمــن  رئـیس 
ماشین  آالت و تجهیـزات سرامیکی 
و  مقامات  از   ،Acimac ایتالیایـی 
درخواست  تولید  زنجیره  ذینفعان 
این  پیش روی  مشکالت  بر  و  کرده 
بخش ناشی از افزایش هزینه های مواد 
خام، قطعات و لجستیک و استرس 

جهانی بر زنجیره تأمین تاکید نمود.
راه  اندازی مجدد کارخانه  های صنعتی 
با ظرفیت کامل در تابستان امسال 
به دلیل کمبود ذخایر، یک واکنش 
زنجیره  ای به همراه داشت که منجر 

به یک سری اثرات منفی شد.
قیمت  افزایـش  آن  هـا  مهـم  تـرین 
مواد اولیه مورد استفاده در ساخت 
ماشین  آالت به ویژه فوالد است. موارد 
دیگر شامل افزایش هزینه  ها و تحویل 
هزینه  های  افزایش  و  قطعات  کند 
تا  جعبه ها  و  پالت ها  از  لجستیک، 
افزایش نرخ های حمل ونقل دریایی به 
دلیل اثر گلوگاهی است که همچنان بر 
لجستیک و قیمت ها از جمله حمل و 

نقل زمینی تأثیر می گذارد.
اخیـر همچنین شـاهد  هفتـه  های 
افزایش نامتناسب هزینه  های انرژی 

کارخانه  ها بوده  ایم.
Mongardi هشدار داد: »اگر شرایط 

بهبود نیابد، بسیاری از شرکت ها در 
بخش ما در معرض خطر سقوط قرار 
می گیرند که بازیابی را بعد از پاندمی 
و  می کند  غیرممکن  )همه  گیری( 
برای کل زنجیره تأمین در منطقه 
تولید ما عواقب خواهد داشت. مرکز 
تحقیقات Mecs تخمین می  زند که 

هزینه  های تولیـد به طـور متوسط   
30 درصـد افزایـش یافته اسـت و 
بدون تأثیر در سودآوری آن  ها دیگر 
نمی  توانـد توسـط شـرکت  های مـا 
بکارگرفته شود. ما امیدواریم که این 
هشدار سریعا مورد توجه قرار گیرد تا 
منحنی هزینه معکوس شود و امکان 
بهبود اقتصادی و بازگشت کامل به 
تولید بدون موانع اضافی فراهم شود 
آنگاه ما قادر خواهیم بود تا یک بار 
برای همیشه بر بحران پاندمی غلبه 

کنیم.«

ــام:    ــواد خ ــت م قیم
ACIMAC خواسـتار اقـدام 

سیستمی فوری شــد

world news
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World production and consumption of 
ceramic tiles

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

The ninth edition of the study entitled “World production and consumption of ceramic tiles” produced by MECS / Acimac 
Research Centre is due to be published in October. Consisting of almost 300 pages of charts, tables and commentary, the 
study provides detailed analysis of the trends occurring over the ten-year period up to 2020 in terms of industry, markets, per 
capita consumption and export flows in geographical macro-regions and in the 76 largest tile producer, consumer, exporter 
and importer countries. It also includes forecasts for 2021 and for the five-year period to 2025. The major new feature of this 
year’s study is the in-depth revision of the 10-year historical series for tile production and consumption in China based on 
the extensive market analysis conducted by MECS and involving more than a thousand companies operating in 27 Chinese 
regions. The study, which culminated in the 800-page publication “China: Ceramic tiles and slabs”, includes data on produc-
tion capacity, number of lines, types of products and investments underway or planned during the current three-year period 
for each company. The revision of the Chinese data led to a parallel update of the overall time series. 

Luca Baraldi - MECS / Centro Studi Acimac (l.baraldi@mecs.org)

چاپ نهم این مطالعه با عنوان »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، 
توسط مرکز تحقیقات MECS / Acimac قرار است در ماه اکتبر منتشر شد. 
این تحقیق شامل تقریباً 300 صفحه نمودارها، جداول و تفسیرها، تجزیه و 
تحلیل مفصلی است که طی ده سال تا 2020 در صنعت، بازار، مصرف سرانه و 
جریان های صادراتی در مناطق کالن جغرافیایی و 76 کشور بزرگ تولیدکننده، 
این  است.  شده  جمع آوری  کاشی  وارد کننده  و  صادر کننده  مصرف کننده، 
مطالب همچنین پیش بینی های مربوط به پایان سال 2021 و پنج سال آتی تا 
2025 را در برمی گیرد. مهم ترین ویژگی جدید مطالب گردآوری شده کنونی، 

تجزیه تحلیل عمیق 10 ساله تولید و مصرف کاشی در چین بر اساس تجزیه 
و تحلیل گسترده بازار است که توسط MECS انجام شده و فعالیت بیش از 
هزار شرکت در 27 منطقه چین را دربرمی گیرد. این مطالعه که در نشریه 
ارائه شده است، شامل  800 صفحه ای »چین: کاشی و اسلب سرامیکی« 
داده هایی در مورد ظرفیت تولید، تعدادخطوط تولید، انواع محصوالت و سرمایه 
گذاری های در حال انجام یا برنامه ریزی شده در دوره سه ساله فعلی برای هر 

شرکت است. 
1( در حالی که دوره دو ساله 2019-2018 با رکود در تولید و مصرف جهانی 

مناطق تولیدکننده جهان

2020 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از تولید
جهانی

% تغییرات 
2020/2019

%6.6-%7.6 1.218 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%11.9%4.0 638 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%2.7-%2.0 321 )شامل مکزیک(

%7.6-%6.8 1.088 مرکز- جنوب آمریکا
%2.8%74.0 11.905 آسیا

%6.1%5.7 918 آفریقا
%0.0%0.0 5 اقیانوسیه

%1.7%100.0 16.093 مجموع

 مناطق مصرف کننده جهان

2020 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از مصرف
جهانی

% تغییرات 
2020/2019

%1.4%6.5 1.035 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%11.3%3.5 563 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%0.6-%3.4 541 )شامل مکزیک(

%1.0-%7.8 1.249 مرکز- جنوب آمریکا
%2.8%71.5 11.470 آسیا

%1.4%7.0 1.124 آفریقا
%6.0%0.3 53 اقیانوسیه

%2.5%100.0 16.035 مجموع
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اقـتـصـــاد

کاشی همراه بود، در سال 2020 این روند معکوس شد و با وجود همه گیری 
Covid-19، بهبود نسبی اولیه را به همراه داشت. در مقابل، جریان واردات-

که  همان طور  که  انقباضی  یافت،  کاهش  درصد   2.4 مجموع  در  صادرات 
خواهیم دید به طور کامل به بحران Covid-19 مربوط نمی شود.

2( در سال 2020، تولید کاشی در جهان به 16.093 میلیون مترمربع رسید 
که در مقایسه با سال 2019 )15.827 میلیون مترمربع( 1.7 درصد افزایش 
یافت. تولید در آسیا با 2.8 درصد افزایش به 11.9 میلیارد مترمربع رسید که 
معادل 74 درصد از تولید جهانی را دربرمی گیرد. این نتیجه مثبت عمدتا به 
دلیل افزایش حجم تولید در چین، هند و ایران بود که باعث کاهش انقباض 
در ویتنام و اندونزی شد. قاره اروپا در مجموع 1856 میلیون مترمربع )11.6 
درصد از تولید جهانی( کاشی تولید کرد: تولید در اتحادیه اروپا 6.6 درصد 
کاهش یافت )از 1304 به 1218 میلیون مترمربع(، در حالی که تولید در خارج 
از اتحادیه اروپا به دلیل افزایش شدید در ترکیه بهبود یافت )638 میلیون 
مترمربع؛ 11.9 % رشد(. تولید در قاره آمریکا به 1،409 میلیون مترمربع 
کاهش یافت: در آمریکای شمالی، کاهش فقط 2.7% )321 میلیون مترمربع( 
که  منطقه ای  جنوبی،  و  مرکزی  آمریکای  در  که  حالی  در  گردید،  محقق 
بیشترین ضربه را از قرنطینه سال 2020 دید، تولید به 1.088 میلیون مترمربع 

کاهش یافت )7.6- %(.
رشد در آفریقا ادامه داشت، جایی که تولید آن در سال 2020 حدود 918 
میلیون مترمربع )6.1+ %( تخمین زده شد. عالوه بر مصر، که با وجود کاهش 
تولید به 285 میلیون مترمربع، موقعیت رهبری خود را همچنان در قاره حفظ 
کرد. الجزایر در میزان 185 میلیون مترمربع ثابت ماند و کشورهای آفریقای 
زیر صحرای آفریقا )غنا، تانزانیا، اتیوپی، کنیا، سودان، اوگاندا(، سنگال، زامبیا، 
زیمبابوه و آنگوال( با سطوح تولید بین 10 تا 50 میلیون مترمربع )بیشتر مربوط 
به سرمایه گذاری های چینی( به رشد خود ادامه دادند، در حالی که میزان تولید 

نیجریه 114 میلیون مترمربع بود.

3( در سال 2020، مصرف جهانی کاشی روند صعودی خود را از سر گرفت و 
از 15،650 به 16،035 میلیون مترمربع )2.5+ %( افزایش یافت، این در حالی 
است که مصرف جهانی همچنان در 7 سال گذشته در پایین ترین سطح خود 
برآورد می گردد. تقریباً همه مناطق شاهد رشد بودند. در آسیا، تقاضا به 11.4 
میلیارد مترمربع )2.8+ %( معادل 71.5 درصد از مصرف جهانی رسید. در اروپا، 
مصرف در کشورهای اتحادیه اروپا )1.035 میلیون مترمربع ؛ 1.4+ %( و در 
کشورهای خارج از اتحادیه اروپا )563 میلیون مترمربع ؛ 11.3+ %( افزایش 
یافته است. در قاره آمریکا مصرف تقریباً پایدار بود در آمریکای مرکزی و جنوبی 
با کاهش یک درصدی همراه شد )1،249 میلیون مترمربع( و در آمریکای 
شمالی معادل 541 میلیون مترمربع )0.6- %( باقی ماند. تقاضا در آفریقا نیز 

افزایش یافت و به 1.124 میلیون مترمربع )1.4+ %( رسید. 

4( در سال 2020، صادرات جهانی 2.4 درصد کاهش یافت و به 2769 میلیون 
مترمربع رسید که 67 میلیون مترمربع در مقایسه با سال 2019 کاهش یافته 
است. جدا از تغییرات جزئی بین کشورهای صادرکننده، نتیجه عماًل ترکیبی از 
کاهش شدید صادرات چین )157 میلیون مترمربع کاهش 20- %( و افزایش 
شدید صادرات از هند )77 میلیون مترمربع افزایش، 21.4+ %( بود. در حوزه 
مناطق کالن، صادرات از آسیا به 1385 میلیون مترمربع )4.5- %( رسید، و 50 
درصد از صادرات جهان را بخود اختصاص داد. صادرات اتحادیه اروپا در سطح 
922 میلیون مترمربع )0.2+ %( ثابت باقی ماند و یک سوم از کل صادرات جهان 
را به خود اختصاص داد، در حالی که صادرات از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا 
نیز عملکرد بسیار خوبی داشت )207 میلیون مترمربع ؛ 11.9+ %(، این امر 
عمدتا به دلیل رشد چشمگیر صادرات از ترکیه محقق گردید. در عوض شاهد 
کاهش حجم صادرات از آمریکای مرکزی و جنوبی )از 148 به 133 میلیون 

مناطق صادرکننده جهان

2020 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از صادرات
جهانی

% تغییرات 
2020/2019

%0.2%33.3 922 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%11.9%7.5 207 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%8.9-%1.5 41 )شامل مکزیک(

%10.1-%4.8 133 مرکز- جنوب آمریکا
%4.5-%50.0 1.385 آسیا

%8.0-%2.9 81 آفریقا
%6.0%1.9 53 اقیانوسیه

%2.4-%100.0 2.769 مجموع

روند بین المللی سال 2020
)بر اساس کل مصرف جهانی(

فروش داخلی
82.8%

صـادرات
17.2%

محتــوای اختصاصــی ©
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داخلی بود، رکود مذکور منجر به از دست دادن حدود 2 میلیارد مترمربع از 
حجم تولید در سه دوره اخیر و منجر به تعطیلی 205 شرکت شد. 

سال گذشته، تولید 3 درصد افزایش یافت و به 8،474 میلیون مترمربع )250 
میلیون مترمربع بیشتر از سال 2019( رسید که معادل 52.7 درصد از تولید 
جهانی است. همان طور که در مطالعه MECS »چین: کاشی و سرامیک« 
گزارش شده است، در سال 2020 ظرفیت نصب شده به 12.4 میلیارد مترمربع 
در 2275 خط که توسط 1661 شرکت یا گروه اداره می شود، رسید. بخش 
تولید اسلب های بزرگ از سال گذشته به سرعت در حال گسترش است و در 
حال حاضر 173 خط تولید با ظرفیت 589 میلیون مترمربع برآورد می گردد، 
در حالی که سرمایه گذاری برای نصب 60 خط جدید در سال جاری انجام 

می شود.
مصرف داخلی نیز با 5.4 درصد افزایش از 7،453 به 7،859 میلیون مترمربع، 
معادل 49 درصد از مصرف کاشی جهان رسید. پس از اوج گیری در 1.15 
میلیون مترمربع در سال 2013، صادرات چین برای هفتمین سال متوالی 
کاهش یافت و از 779 به 622 میلیون مترمربع )20.2 -%( رسید و 22.5 درصد 
از صادرات جهان را از آن خود نمود. این انقباض در تمام مناطق جغرافیایی 
شدید بود: 13.9- % در آسیا )411 میلیون مترمربع(. 24.7- % در آفریقا )90 
میلیون مترمربع( ؛ 24- % در آمریکای التین )57 میلیون مترمربع( ؛ 77.8- % 
درصد در آمریکای شمالی )12 میلیون مترمربع(، جایی که وضع تعرفه بر 
واردات چینی به ایاالت متحده در سه ماهه پایانی سال 2019 عماًل بازار را به 
روی تولیدکنندگان چینی بسته است. چین همچنین شاهد کاهش صادرات 
خود به اتحادیه اروپا )کمی بیش از 8 میلیون مترمربع ؛ 16.8- %( و بقیه اروپا 
)8 میلیون مترمربع ؛ 21- %( بود. تنها بازار دارای رشد اقیانوسیه بود، جایی که 

مترمربع ؛ 10- % ( و از آمریکای شمالی )از 45 تا 41 میلیون مترمربع ؛ 8.9- %( 
بودیم. صادرات آفریقا نیز با کاهش 8 درصدی به 81 میلیون مترمربع رسید.

5( با توجه گرایش صادراتی در قاره های مختلف و دیگر مناطق کالن، اتحادیه 
اروپا پس از افزایش ساالنه سهم صادراتی خود در سال 2020 )از 70.6 به 
75.7( بیشترین تمرکز را بر بازارهای بین المللی دارد. تولید در این حوزه سایر 
مناطق بسیار عقب تر هستند: اروپای غیر اتحادیه اروپا 32.4 درصد، آمریکای 
شمالی 12.8 درصد، آمریکای جنوبی 12.2 درصد، آسیا 11.6 درصد و آفریقا 
فقط 8.8 درصد از حجم تولید خود صادرات داشته اند. پویایی جریان واردات/
صادرات به طور فزاینده ای روند تولید کاشی در نزدیک بازارها را تأیید می کند. 

صادرات جهانی 14.5 درصد از تولید و 17.2 درصد از مصرف جهانی را شامل 
منطقه  همان  در  که  است  محصوالتی  شامل  آن  درصد   61.9 که  می شود 
جغرافیایی تولید می شود )76.5 درصد از صادرات آمریکای جنوبی در آمریکای 
 NAFTA جنوبی باقی ماند، 82.8 درصد از صادرات آمریکای شمالی، در منطقه
فروخته شد و 68.4 درصد از صادرات آسیایی به دیگر کشورهای آسیایی ارسال 
شد(. اتحادیه اروپا با 45.3 درصد از صادرات خود در بازارهای غیر اتحادیه اروپا 
به عنوان یک استثنا باقی ماند. سهم تولید و مصرف جهانی در هر قاره مشابه 
است. آسیا 74 درصد از تولید و 71.5 درصد از مصرف جهانی، اروپا )اتحادیه 
اروپا + غیر اتحادیه اروپا( به ترتیب 11.6 و 10 درصد، قاره آمریکا 8.8 درصد و 

11.2 درصد و آفریقا 5.7 درصد و 7 درصد را به خود اختصاص داده اند.

6( سال 2020 در چین، بزرگ ترین تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده 
کاشی سرامیک در جهان، پایان دوره انقباض شدید در تولید و مصرف کاشی 

کشورهای تولیدکننده برتر

2016 کشور
)میلیون مترمربع(

 2017
)میلیون مترمربع(

 2018
)میلیون مترمربع(

 2019
)میلیون مترمربع(

 2020
)میلیون مترمربع(

% از تولید جهانی
در 2020

% تغییرات
2020/2019

%3.0%52.7 8.474  8.225  9.011  10.146  10.265 چین1

%4.3%8.2 1.320  1.266  1.145  1.080  955 هند2

%7.6-%5.2 840  909  872  867  871 برزیل3

%4.6-%3.3 534  560  602  560  485 ویتنام4

%4.3-%3.0 488  510  530  530  492 اسپانیا5

%12.8%2.8 449  398  383  373  340 ایران6

%25.0%2.3 370  296  335  355  330 ترکیه7

%14.2-%2.1 344  401  416  422  416 ایتالیا8

%12.4-%1.9 304  347  383  307  360 اندونزی9

%5.0-%1.8 285  300  300  300  250 مصر10

%1.5%83.3 13.408  13.212  13.977  14.940  14.764 مجموع

%1.7%100.0 16.093  15.827  16.557  17.414  17.110 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه نهم 2021
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هند نیز در آفریقای جنوبی )12.6 میلیون مترمربع ؛ 145+ %(، لهستان )11.4 
میلیون مترمربع، 65+ %( و روسیه )5.6 میلیون مترمربع، 400+ %( به طور 
قابل توجهی افزایش یافت. به طور کلی، قاره آسیا 62 درصد )270 میلیون 
مترمربع ؛ 14+ %(، آفریقا 14 درصد )60 میلیون مترمربع ؛ 27+ %(، آمریکای 
شمالی )NAFTA(و 9 درصد )39 میلیون مترمربع ؛ 33+ %(، اروپا )اتحادیه اروپا 
+غیر اتحادیه اروپا( 11.6 )50.3 میلیون مترمربع ؛ 61+ %( و آمریکای جنوبی 

3.5 )15 میلیون مترمربع ؛ 17+ %( از صادرات هند را جذب کردند.

8( برزیل، سومین تولیدکننده و مصرف کننده بزرگ جهان در سال 2020 به 
دلیل محدودیت های تولید )از 909 به 840 میلیون مترمربع ؛ 7.6- %( کاهش 
قابل توجهی در تولید را تجربه کرد، در حالی که تقاضای داخلی ناشی از 
گسترش فعالیت های ساختمانی همچنان به رشد خود ادامه داد )829 میلیون 
مترمربع ؛ 3.4 +%(، علی رغم رشد بیشتر فروش در ایاالت متحده بزرگ ترین 
بازار صادراتی کاشی برزیل با 25 میلیون مترمربع )25 درصد افزایش در سال 

2019(، صادرات به 96 میلیون مترمربع )5.9- %( کاهش یافت. 

9( اسپانیا، بزرگ ترین تولیدکننده کاشی سرامیک در اروپا و پنجمین کشور 
بزرگ تولیدکننده جهان در سال 2020 توانست 488 میلیون مترمربع تولید 
کند که در مقایسه با سال 2019، 4.3 درصد کاهش داشت. مصرف کاشی 
در این کشور به 144 میلیون مترمربع )3.3 -%( کاهش یافت و تقریباً توسط 
تولید داخلی تأمین شد )واردات 10 میلیون مترمربع( و درآمد حاصل از فروش 
داخلی 901 میلیون یورو برآورد گردید. با وجود پیشی گرفتن از هند، اسپانیا 
با مجموع صادرات 422 میلیون مترمربع )1.7+ % در سال 2019( و درآمد 

اقـتـصـــاد

صادرات چین از 32 به 35 میلیون رسید.

7( در سال 2020، هند نه تنها موقعیت خود را به عنوان دومین تولیدکننده 
بزرگ کاشی با افزایش حجم تولید از 1266 به 1320 میلیون مترمربع )4.3+ 
%( حفظ کرد، بلکه توانست از اسپانیا به عنوان دومین صادرکننده بزرگ جهان 
پیشی بگیرد. در حالی که شیوع بیماری همه گیر Covid-19 باعث کاهش 
2.7 درصدی مصرف داخلی به 885 میلیون مترمربع شد، صادرات این کشور 
به رشد خود ادامه داد وبا 21 درصد رشد از 360 به 437 میلیون مترمربع 
افزایش یافت. با تقریباً دو برابر شدن حجم طی چهار سال، صادرات هند در 
حال حاضر 15.8 درصد از صادرات جهان و کمتر از یک سوم از کل تولید 
این کشور را شامل می شود. از لحاظ ارزش، صادرات به 1350 میلیون یورو 
رسید، معادل متوسط قیمت فروش 3.1 یورو در هر مترمربع برآوردگردید که 
یکی از پایین ترین قیمت ها در بین همه کشورهای صادرکننده اصلی است. 
عربستان با 20.8 درصد سهم از کل صادرات و افزایش 24.8 درصدی فروش از 
73 به 91 میلیون مترمربع، بزرگ ترین بازار صادراتی هند باقی ماند. این نتیجه 
به ویژه با توجه به تعرفه هایی که بر کاشی های هندی وارداتی به کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس در سال 2020 وضع شده و ممکن است منجر 
به کاهش صادرات شود، قابل توجه است. فروش هند در سایر بازارهای اصلی 
صادراتی آن نیز به شدت افزایش یافت: عراق )23 میلیون مترمربع ؛ 26+ %(، 
اندونزی )که تا سال 2018 به بازار صادراتی هند تبدیل نشد اما فروش آن به 
22 میلیون مترمربع رسید 22+ %(، ایاالت متحده امارات متحده عربی )20.6 
میلیون مترمربع ؛ 8.5+ %( و باالتر از همه ایاالت متحده، جایی که فروش 
کاشی هندی از 9.2 به 18.6 میلیون مترمربع یعنی دو برابر شده است. صادرات 

کشورهای مصرف کننده برتر

2016 کشور
)میلیون مترمربع(

 2017
)میلیون مترمربع(

 2018
)میلیون مترمربع(

 2019
)میلیون مترمربع(

 2020
)میلیون مترمربع(

% از مصرف جهانی
در 2020

% تغییرات
2020/2019

%5.4%49.0 7.859  7.453  8.163  9.244  9.245 چین1

%2.7-%5.5 885  910  876  861  785 هند2

%3.4%5.2 829  802  775  765  789 برزیل3

%14.3-%2.5 400  467  542  580  412 ویتنام4

%13.6-%2.2 357  413  450  336  369 اندونزی5

%3.3-%1.6 264  273  289  284  274 ایاالت متحده آمریکا6

%1.7%1.5 242  238  236  242  235 مکزیک7

%30.3%1.5 241  185  236  251  239 ترکیه8

%25.3%1.5 238  190  176  203  248 عربستان سعودی9

%0.8-%1.5 237  239  236  252  215 مصر10

%3.4%72.0 11.552  11.170  11.979  13.018  12.811 مجموع

%2.5%100.0 16.035  15.650  16.426  17.229  16.859 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه نهم 2021
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کشورهای صادرکننده برتر

کشور
 2017

)میلیون 
مترمربع(

 2018
)میلیون 
مترمربع(

 2019
)میلیون 
مترمربع(

 2020
)میلیون 
مترمربع(

% از تولید ملی
در 2020

% از صادرات
جهانی در 2020

% تغییرات
2020/2019

ارزش 2020
(million €)

متوسط نرخ 
صادرات

(€/sq.m)

 5.8  3.602 %20.2-%22.5%7.3 622  779  854  908 چین1

 3.1  1.350 %21.4%15.8%33.1 437  360  274  228 هند2

 7.0  2.954 %1.7%15.2%86.5 422  415  414  407 اسپانیا3

 13.9  4.410 %1.5-%11.5%92.4 318  323  328  338 ایتالیا4

 1.8  330 %10.5%6.5%39.9 179  162  151  148 ایران5

 5.2  686 %17.9%4.8%35.7 132  112  101  93 ترکیه6

 3.0  289 %5.9-%3.5%11.4 96  102  100  90 برزیل7

 6.2  361 %16.0%2.1%43.9 58  50  43  45 لهستان8

 2.0  105 %19.7-%1.9%18.6 53  66  68  57 مصر9

 3.1  161 %15.6%1.9%65.0 52  45  42  46 امارات متحده عربی10

%1.9-%85.6%18.5 2.369  2.414  2.375  2.360 مجموع

%2.4-%100.0%17.2 2.769  2.836  2.810  2.789 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه نهم 2021

45.6 میلیون مترمربع ؛ 2.8- %، ایاالت متحده )با ثبات در 32.6 میلیون 
مترمربع(، اتریش، بلژیک، سوئیس، هلند و انگلستان قرار گرفتند. 

11(  دو غول آسیایی یعنی چین و هند و دو تولیدکننده بزرگ اروپایی یعنی 
اسپانیا و ایتالیا در سال گذشته 65 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص 
دادند.میزان کل صادرات با در نظر گرفتن 6 کشور دیگر صادرکننده اصلی، به 
85.2 درصد می رسد. ایتالیا و اسپانیا از نظر سهم صادرات، به ترتیب 86.5 و 
92.4 درصد از کل تولید )یا 75.9 و 81.2 از کل فروش( را صادر نمودند، امارات 
متحده عربی)65 %(، لهستان)44 %(، ایران )40 %(، ترکیه )36 %(، هند )33 %( 
و چین)7 %( در رتبه های بعدی قرار گرفتند. عالوه بر این، ایتالیا از نظر میانگین 
قیمت فروش 13.9 یورو/مترمربع در مقایسه با 7 یورو/مترمربع اسپانیا، 6.2 
یورو/مترمربع لهستان و 5.8 یورو/مترمربع چین، رهبری خود را از نظر میانگین 

قیمت فروش حفظ کرد.

12( ویتنام و اندونزی همچنان بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
در خاور دور هستند، در حالی که ایران موقعیت غالب خود را در خاورمیانه 

حفظ کرده است. 
ویتنام و اندونزی در سال 2020 روندهای مشابهی را نشان دادند، هر دو کشور 
بودند  تولید  کاهش  و همچنین  داخلی  کاهش 14 درصدی مصرف   شاهد 
)4.6- %( در ویتنام تولید به 534 میلیون مترمربع و )12.4- %( در اندونزی به 
304 میلیون مترمربع( رسید. در مقابل، ایران افزایش در تولید )449 میلیون 
مترمربع ؛ 12.8+ %( را گزارش داد که باز هم ناشی از رشد صادرات )179 

میلیون مترمربع ؛ 10.5+ %( بود.

صادراتی 2،954 میلیون یورو )4.4+ %( به دلیل افزایش متوسط قیمت به 7 
یورو در مترمربع، در رده سومین صادرکننده بزرگ جهان جای گرفت. 

10( در سال 2020، ایتالیا 6 هفته قرنطینه سراسری را تجربه کرد که منجر 
به کاهش تولید از 401 به 344 میلیون مترمربع )14.2- %( شد. با این حال، 
این کشور سطح باالیی از کل فروش )391 میلیون مترمربع ؛ 4- %( را تجربه 
نمود و مجموع گردش مالی معادل 5.13 میلیارد یورو )3.9- %( برآورد گردید. 
بازار داخلی با کاهش فروش به 73.3 میلیون مترمربع )12.2- %( 10 میلیون 
مترمربع از فروش خود را از دست داد که ارزشی معادل 720 میلیون یورو 
با قیمت متوسط 9.82 یورو در مترمربع تخمین زده شد. با افزایش واردات 
)27 میلیون مترمربع(، مصرف داخلی به 100 میلیون مترمربع رسید. ایتالیا 
چهارمین صادرکننده بزرگ جهان، 2020 را با صادرات 318 میلیون مترمربع 
)1.5- %(، و درآمد 4،410 میلیون یورو )2.2- %( به پایان رساند، در حالی که 

قیمت متوسط کاشی معادل 13.9 یورو در مترمربع ثابت ماند.
صنعت کاشی ایتالیا موفق شد موقعیت خود را در بازارهای اروپایی حفظ کند، 
میزان فروش 227.5 میلیون برآورد گردید، معادل 71.6 درصد حجم صادرات، 
از جمله 202 میلیون مترمربع در کشورهای اتحادیه اروپا )1.6+ %(. فروش آن 
در سایر مناطق جغرافیایی کاهش یافت: 5.6 درصد در آمریکای شمالی )43.7 
میلیون مترمربع(، 13.3 درصد در آسیا )30 میلیون مترمربع(، 8.8 درصد در 
آفریقا )10.5 میلیون مترمربع(. به استثنای اقیانوسیه با 6.3 درصد که میزان 

فروش به 6 میلیون رسید.
رتبه بندی بزرگ ترین بازارهای صادراتی ایتالیا بدون تغییر باقی ماند. آلمان 
دوباره با 59.9 میلیون مترمربع )10+ %( بزرگ ترین بازار بود، پس از آن فرانسه 
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)264 میلیون مترمربع(، از کاهش جزئی واردات به 197 میلیون مترمربع 
)3.4- %( خبر داد، و مصرف داخلی 74.6 درصدبرآورد گردید که تقریباً ثابت 

باقی ماند.
88.7 درصد از واردات ایاالت متحده از 6 کشور تأمین کننده بزرگ حاصل شد: 
اسپانیا )43.4 میلیون مترمربع ؛ 17.7+  %(، ایتالیا )32.6 میلیون مترمربع؛ 
میلیون(  برزیل )25  مترمربع؛ 5.5- %(،  میلیون   31.6( 0.9- %(، مکزیک 
مترمربع؛ 25+ %(، ترکیه )23.5 میلیون مترمربع؛ 36+ %( و هند )18.6 میلیون 

مترمربع؛ 102+ %(. 

پیش بینی 2021
با توجه به سطح باالیی از سرمایه گذاری ها در کشورهای اصلی تولیدکننده 
کاشی، می توان رشد بیشتری را در سال 2021 انتظار داشت. چین نیمه اول 
سال 2021 را با 14.7 درصد افزایش تولید در مقایسه با نیمه اول سال 2020 
به پایان رساند. برزیل با 52 % افزایش )24+ % پیش بینی برای کل سال(؛ 
اسپانیا با 34 درصد افزایش؛ ایران با 10 درصد افزایش و مکزیک با 48 درصد 

افزایش )پیش بینی 18+ % برای پایان سال( برآورد می گردند.
همچنین انتظار می رود تولید ایتالیا با افزایش نرخ فروش دو رقمی در چندین 
بازار کلیدی در نیمه اول سال، به سطح قبل از همه گیری بازگردد. چشم انداز 
پنج ساله منتشر شده توسط MECS نیز بسیار مثبت است و نشان می دهد 
که تولید جهانی کاشی ممکن است با بیشترین رشد در آسیا و آفریقا، به 20 

میلیارد مترمربع تا سال 2025 برسد. 

×    

13( بر خالف اکثر کشورها، ترکیه افزایش قابل توجهی را در سال 2020 هم 
در تولید، که از 296 به 370 میلیون مترمربع )25+ %( و هم در مصرف داخلی، 
که با 30 % به 241 میلیون مترمربع افزایش یافته بود، ثبت کرد. صادرات نیز 
به رشد خود ادامه داد و با 18 درصد افزایش به 132 میلیون مترمربع رسید که 
معادل 686 میلیون یورو است. صادرات ترکیه عمدتاً در سه منطقه کالن پخش 
شده است: 46 درصد به اتحادیه اروپا )61 میلیون مترمربع، 12+ %(، 23 درصد 
به خاورمیانه و آسیا )30 میلیون مترمربع 20+ % درصد( و 22 درصد به منطقه 

نفتا  )29 میلیون مترمربع ؛ 34+ %(.
ایاالت متحده موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین بازار صادراتی کاشی های 
ترکیه با 36 درصد افزایش نسبت به سال 2019 به 23.5 میلیون مترمربع 
حفظ کرد. در رتبه های بعدی آلمان )17.9 میلیون مترمربع ؛ 25.5+ %(، 
رژیم صهیونیستی )14.2 میلیون مترمربع ؛ 9.2+ %( و انگلیس )13 میلیون 

مترمربع؛ 12+ %( قرار گرفتند.

14( در سال 2020، 10 کشور بزرگ واردکننده در مجموع 1،104 میلیون 
مترمربع کاشی وارد کردند )6.4 درصد بیشتر از سال 2019( و 39.9 درصد 
از جریان واردات/صادرات جهانی را از آن خود کردند. به استثنای اندونزی که 
فقط 20 درصد از مصرف خود را وارد کرد، در سایر 10 کشور برتر واردات بیش 
از 65 درصد از تقاضای داخلی را پوشش می داد، که در صدر 99.4 درصد در 
عراق و بین 90 تا 95 درصد در فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی و انگلستان 

رقم زده شد. 
ایاالت متحده در حالی که همچنان در صدر رتبه بندی بزرگ ترین واردکنندگان 
کاشی در جهان قرار دارد، در راستای کاهش 3.3 درصدی تقاضای داخلی 

کشورهای واردکننده برتر

کشور
 2016

)میلیون 
مترمربع(

 2017
)میلیون 
مترمربع(

 2018
)میلیون 
مترمربع(

 2019
)میلیون 
مترمربع(

 2020
)میلیون 
مترمربع(

% از مصرف ملی
در 2020

% از واردات
جهانی در 2020

% تغییرات
2020/2019

%3.4-%7.1%74.6 197  204  209  202  194 ایاالت متحده آمریکا1

%32.5%6.0%70.2 167  126  116  131  167 عربستان سعودی2

%16.7%5.8%99.4 161  138  124  129  112 عراق3

%11.8%4.4%93.9 123  110  106  109  115 آلمان4

%0.9%4.1%89.8 114  113  111  112  104 فرانسه5

%10.5-%2.8%65.8 77  86  91  82  75 فیلیپین6

%1.4%2.6%20.4 73  72  77  64  57 اندونزی7

%1.4-%2.5%71.9 69  70  77  78  75 کره جنوبی8

%5.0%2.3%95.5 63  60  61  58  57 رژیم صهیونیستی9

%1.7%2.2%90.9 60  59  51  52  52 بریتانیا10

%6.4%39.9%67.9 1.104  1.038  1.023  1.017  1.008 مجموع

%2.4-%100.0%17.3 2.769  2.836  2.810  2.789  2.825 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه نهم 2021

محتــوای اختصاصــی ©
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Italian tiles exceed  pre-Covid levels

رونق کاشـی های ایتالیـایی 
Covid-19 در مقایسـه با سطح قبـل از

Following a poor – albeit less negative than expected – performance in 2020, by the end of the first quarter of 2021 the Ital-
ian tile industry had already made up the lost ground and surpassed pre-pandemic levels. As Confindustria Ceramica Chair-
man Giovanni Savorani explains, the recovery began in the second half of last year, significantly mitigating the slump in sales 
experienced during the lockdown period.

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

به دنبال عملکرد ضعیف -هرچند کمتر از حد انتظار- در 
سال 2020، در پایان سه ماهه اول سال 2021، صنعت 
کاشی ایتالیا از سطح قبل از همه گیری فراتر رفته بود. همان 
کنفدراسیون  رئیس   ،Giovanni Savorani که  طور 
سرامیک ایتالیا توضیح می دهد، بازیابی در نیمه دوم سال 
گذشته آغاز شد و به طور قابل توجهی افت فروش در 

دوران قرنطینه را جبران نمود.
در مقایسه با عالئم منفی، که در اثر Covid-19 سایه بر 
سال گذشته انداخته بود )تولید کاشی داخلی 14 درصد 

کاهش، کل فروش 3.9 درصد از نظر حجم و ارزش، سرمایه گذاری تقریبا نصف 
شده، جدول 1 را ببینید(، تا 31 مارس 2021، همه شاخص ها به طور قاطع به 

حالت اولیه و به قلمرو مثبت بازگشتند. 
حجم کل گردش مالی در مقایسه با سه ماهه اول سال 2020 به میزان 9 درصد 
رشد کرد که ناشی از بازیابی قوی فروش داخلی ایتالیا )18.9 + درصد( و صادرات 
)7.2 + درصد( بود. این نتایج نه تنها به رشد مجدد مورد انتظار پس از کندی در 
سال 2020 منتسب شد، بلکه نشان دهنده یک بهبود واقعی بود )تقریباً 7 درصد 

 Savorani .)2019 افزایش نسبت به سه ماهه اول سال
هنگام ارائه این آمار در یک کنفرانس مطبوعاتی که در 
نشست عمومی ساالنه کنفدراسیون سرامیک برگزار شد، 
گفت: »صنعت ما انعطاف پذیری باالیی از خود نشان داده 
است. به طور کلی، عالقه فزاینده به مسکن در سراسر جهان 
همراه با سالمت، پایداری و دوام سرامیک باعث افزایش 
تقاضای جهانی برای کاشی شده است و ما موفق شده ایم که 

از این فرصت تقاضا استفاده کنیم.«
Savorani در مورد رشد دو رقمی ثبت شده در بازار داخلی 

تأیید کرد که این اولین تغییر روند پس از 15 سال کاهش مداوم بود. وی گفت: 
»هیچ شکی وجود ندارد که آمار افزایش 19 درصدی، رقمی دلگرم کننده است، 
حتی در برابر چنین نقطه شروع کم )720 میلیون یورو(. مشوق های ارائه شده 
توسط برنامه بازیابی و ساده سازی خط قرمزها می تواند به ماندگاری و ثبات رشد 
کمک کند، این همان چیزی است که ما امیدواریم محقق شود، به ویژه با توجه به 
این که طرح پاداش فوق العاده 110 % هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است.«

در مورد عملکرد در بازارهای بین المللی، که در سال 2020 نیز با کاهش 1.8 
تأثیر  تحت  کمتر   2019 سال  به  نسبت  درصدی 
همه گیری Covid-19 قرار گرفت، Savorani توضیح 
داد که بهترین نتایج در سه ماهه اول سال 2021 در بازار 
اروپا ثبت شده است، که به طور فزاینده ای به بازار مرجع 
برای کاشی های ساخت ایتالیا تبدیل می شود. وی توضیح 
داد: »بهبود در ایاالت متحده زمان بر بود و بخشی از بازار 
آزاد شده توسط صادرات چین )به دنبال وضع عوارض 
ضد دامپینگ( به راحتی یا توسط تولیدکنندگان داخلی 
)بیشتر متعلق به گروه های بزرگ ایتالیایی( یا توسط 
محصوالت اسپانیایی، مکزیکی و برزیلی اشغال شده است. 
که در نقاط قیمتی مشابه تری قرار دارند. تعجبی ندارد که 
صادرات اسپانیا به ایاالت متحده در سه ماهه اول سال 

Giovanni Savorani

جدول 1- صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا

% تغییرات 20172018201920202020/2019
2- واحد145137135133شرکت ها
571- واحد19.51519.69219.31818.747کارکنان

%14.1-422.5415.5400.7344.3تولید )میلیون مترمربع(
%45.6-514.9508.2373.1202.8سرمایه گذاری ها )میلیون یورو(

%3.9-421.9410.1406.9391کل فروش )میلیون مترمربع(
%12.2-83.782.483.573.3فروش داخلی )میلیون مترمربع(

%1.8-338.2327.7323.4317.7صادرات )میلیون مترمربع(
%3.9-5.546.55.380.95.341.35.132کل گردش مالی )میلیون یورو(

%13.5-842.4834.0832.0720.0فروش داخلی )میلیون یورو(

%2.2-4.704.14.546.94.509.34.410صادرات )میلیون یورو(
.Confindustria Ceramica :منبع
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2021 بیش از 10 درصد افزایش یابد. در حالی که همه شاخص ها در حال حاضر 
به تداوم روند مثبت ثبت شده در سه ماهه اول و در نتیجه پایان مطلوب سال اشاره 
می کنند، رهبران تجاری ایتالیا نگران عوامل دیگری هستند که هیچ ارتباطی با 

تقاضای بازار ندارند.
وی گفت: »بهبود اقتصاد جهانی در بخش ما نیز منجر به افزایش شدید و ناگهانی 
هزینه عوامل تولید شده است که شامل پالت، پالستیک و مقوا برای بسته بندی و 
همچنین حمل و نقل دریایی است، در حالی که گاهی اوقات به دلیل نبود ظروف، 
که بیشتر در مسیرهای اقیانوس آرام متمرکز هستند تا مسیرهای آتالنتیک، قادر 
به حمل و نقل نیستیم.« در 8 ماه بین سپتامبر 2020 و مه 2021، هزینه تخته 
بسته بندی 64 درصد، پالستیک های بسته بندی 156 درصد و پالت ها 68 درصد 
افزایش یافت. در مورد نرخ حمل و نقل دریایی، هزینه ظروف از اروپا به سواحل 
شرقی ایاالت متحده از 1576 دالر در اکتبر 2020 به 3،359 دالر در مه 2021 
افزایش یافته است، افزایش 113 درصدی که تأثیر شدیدی بر صنعتی دارد که 26 

درصد از فروش خود را در خارج تولید می کند. 
برابر  هزینه گاز مساله دیگری است. Savorani می گوید: »گاز طبیعی دو 
افزایش یافته است. عالوه بر افزایش هزینه گاز از 8 یورو در سال گذشته به 20 
 ETS یورو امروز، ما همچنین با افزایش هزینه های دی اکسید کربن که توسط
سیستم تعیین شده است، روبرو هستیم، که امروز  از 15 یورو در تن در 10 ماه 
قبل به حدود 50 تا 55 یورو در تن رسیده است. بخشی از آن به دلیل گمانه 

زنی های مالی است.«
رئیس کنفدراسیون سرامیک این امر را به عنوان یک تصمیم خطرناک به دلیل 
تضعیف رقابت ذیری بخشی که همیشه به شدت متعهد به حفاظت از محیط 
زیست بوده و بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های خود را صرف کاهش 

مصرف انرژی و تاثیرات زیست محیطی با نتایج ملموس کرده، دانست.
Savorani معتقد است که »مکانیسم ETS باید دوباره تنظیم شود و صنعت 

سرامیک در بخش واجد شرایط برای جبران هزینه های غیر مستقیم قرار گیرد.«
بازار و  از پویایی  در میان این مشکالت، صنعت کاشی و سرامیک می تواند 

نمایشگاه چرسای که  در 27 سپتامبر بازگشایی گردید، نیز بهره مند گردد. 
Savorani می گوید: »چرسای یک رویداد بازاریابی حیاتی برای بخش ما است و 

من به موفقیت این نمایشگاه بسیار خوشبین هستم. مشتریان ایتالیایی و اروپایی 
 Covid-19 باز خواهند گشت، در حالی که گواهینامه سبز و پروازهای بدون

مشارکت خریداران سایر کشورها را نیز آسان می کند.«

صنایع بهداشتی ایتالیایی، ظروف، مصالح نسوز و آجر و صنایع کاشی سقف
انجمن سرامیک ایتالیا در نشست ساالنه خود که در 8 ژوئن برگزار شد، نتایج 
2020 تولیدکنندگان ایتالیایی لوازم بهداشتی، ظروف پرسالن، مواد نسوز، آجر و 

کاشی های سقف را ارائه کرد.
بخش چینی بهداشتی و سرامیکی )30 شرکت، از جمله 27 شرکت واقع در 
Civita Castellana در استان Viterbo(و 3.1 میلیون قطعه تولید کردند 

)22.5 درصد کاهش نسبت به 4 میلیون قطعه سال 2019( و درآمد 306.2 
میلیون یورو )9.6 درصد کاهش در 2019(، که 45 درصد آن از طریق صادرات 
)137.8 میلیون یورو( تولید شده است. تعداد افراد شاغل در این بخش 20 نفر 

کاهش یافت و به 2652 نفر رسید.
تولید مواد نسوز نیز به 276000 تن )23- %( کاهش یافت. گردش مالی این 
بخش نسبت به سال 2019 معادل 21.6 درصد کاهش یافت )از 407 میلیون 
یورو به 319 میلیون یورو کاهش یافت(، از جمله کاهش 30.5 درصدی در بازار 
ایتالیا و کاهش 11.5 درصدی صادرات. صنعت نسوز ایتالیا شامل 31 شرکت 
است که برای 1،704 نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است. )1.7 درصد در سال 

2019 کاهش یافته است(. 
بخش ظروف سرامیکی با انقباض بیشتری روبرو شد. 9 شرکت فعال در ایتالیا با 
نیروی کار 644 نفر در پاسخ به کاهش شدید فروش از 10،000 تن به 7800 تن 

)22- %(، تولید خود را از 11،600 تن به 8،400 تن )27.6- %( کاهش دادند.
فروش داخلی 80 درصد از کل فروش را تشکیل می دهد. گردش مالی 2020 
بالغ بر 32.8 میلیون یورو )34.1- %( بود که 70 درصد آن در ایتالیا ایجاد شد. 
سرانجام، صنعت آجر و کاشی سقف شاهد تعطیلی 4 شرکت در سال 2020 بود 
که در نتیجه تعداد شرکت ها از 72 به 68 کاهش یافته و 200 شغل یعنی در 
مجموع 3000 کارگر از کار بیکار شدند. این بخش در سال 2008 با مشکالت 
جدی روبرو شد، از زمانی که سال به سال شاهد کاهش مداوم تولید بود. در سال 
2020، حجم تولید از 4.4 به 4 میلیون تن )9- %(، حدود نیمی از ظرفیت نصب 
شده و به بیش از 80 درصد کمتر از سطح تولید قبل از بحران کاهش یافت. با این 
حال، گردش مالی این بخش در سطح  380 میلیون یورو ثابت ماند، که بیشتر در 
بازار ایتالیا ایجاد می شود.                   ×

جدول 2- صنعت چینی بهداشتی ایتالیا
201820192020

303030شرکت ها
2.7432.6722.652کارکنان

3.94.03.1تولید )میلیون قطعه(
336.4338.8306.2کل گردش مالی )میلیون یورو(

168.4*186.3*185.0فروش داخلی
137.8*152.5*151.4صادرات

منبع: Confindustria Ceramica. )* تخمینی(

جدول 3- صنعت ظروف سرامیکی ایتالیا

201820192020
10109شرکت ها
668655644کارکنان

13.211.68.4تولید )1000 تن(
12.810.07.8کل فروش )1000 تن(

9.57.46.2فروش داخلی
3.32.61.6صادرات

54.949.732.8کل گردش مالی )میلیون یورو(
36.734.723.0فروش داخلی

18.215.09.8صادرات
.Confindustria Ceramica :منبع
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The Brazilian ceramic industry focuses 
on exports

تمرکـز صنعت سرامیک بـرزیل بر صـادرات

Today Brazil is one of the top world players in the ceramic tile market. It is the third largest producer in the world with a pro-
duction capacity of 1.2 billion sqm, the second largest consumer market and the sixth in the export ranking with sales to more 
than 110 countries.
The industry is represented by Anfacer, the Brazilian Association of Manufacturers of Ceramic Tiles, Sanitary Ware and Related 
Products, which elected its new chairman on March 31. The successor of Manfredo Gouvêa Júnior (Elizabeth) is Benjamin Fer-
reira Neto, born in Rio Claro 59 years ago, and part of the third generation of a family with a strong presence in the ceramic tile 
sector, today running Cerâmica Alfagrês whose plant is based in Ipeúna (Sao Paulo), in the Santa Gertrudes ceramic cluster. 

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

اشاره:
امروزه برزیل یکی از تأثیرگذارترین کشورهای جهان در 
بازار کاشی و سرامیک است. سومین تولیدکننده بزرگ 
سرامیک در جهان با ظرفیت تولید 1.2 میلیارد مترمربع، 
دومین بازار بزرگ مصرف که ششمین جایگاه در صادرات 
را با فروش به بیش از 110 کشور جهان از آن خود نموده 

است. 
کاشی  ماشین آالت  تولیدکنندگان  انجمن   ،Anfacer

مرتبط  محصوالت  و  بهداشتی  محصوالت  و  سرامیک 
برزیل، که در 31 مارس رئیس جدید خود را انتخاب کرد، نماینده این صنعت 
 Benjamin )الیزابت(،   Manfredo Gouvêa Júnior جانشین  است. 
Ferreira Neto، متولد Rio Claro و بخشی از نسل سوم خانواده ای با 

حضور قوی در بخش کاشی سرامیک، امروزه Cerâmica Alfagrês را اداره 
 Santa سائوپائولو(، در بخش سرامیک( Ipeúna می کند، که محل آن در

Gertrudes مستقر است.

رئیس جدید این انجمن ماموریت خود را برای ادامه مدیریت 
با اولویت مشخص آغاز کرد: افزایش سهم برزیل از تجارت 
بین المللی و تبدیل این کشور به عنوان یکی از سه صادرکننده 

بزرگ کاشی سرامیک در جهان در چند سال آینده.
وی اذعان داشت:»ما در حال حاضر شایستگی، فناوری و تخصص داریم. چیزی 
که ما اکنون به آن نیاز داریم این است که این برنامه نوآورانه و پایدار مورد توجه 

قرار گیرد.«
در حوزه  قانون جدید  تنظیم   Ferreira Neto اولویت ها،  دیگر  میان  در 
گاز در برزیل، تقویت روابط نهادی داخلی و بین المللی و دفاع از سیاست ها و 

برنامه های با کیفیت و رقابتی را برجسته می کند.
ما از رئیس جدید درخواست کردیم تا سیر تحول بازار کاشی سرامیک برزیل در 

سال 2020 و پیش بینی سال 2021 و اهداف در دستور کار خود را شرح دهد.

CWR: روند تکامل صنعت بازار کاشی سرامیک برزیل در 

سال 2020 را چگونه ارزیابی می کنید؟
 2020 سال  آغاز   :BENJAMIN FERREIRA NETO

با تعطیلی موقت کارخانه های صنعتی جهت مهار شیوع 
Covid-19 در برزیل همراه شد، که در مقایسه با سال 

قبل به کاهش 7.6 درصدی تولید )840 میلیون مترمربع( 
منجر شد.

با این حال، همان طور که اعداد جدول نشان می دهد، 
فروش داخلی در نیمه دوم سال 2020 به سرعت افزایش 
یافت و در پایان سال 2020 به 826 میلیون مترمربع رسید )3.8+ % در مقایسه 
با سال 2019(. علی رغم کاهش 5.7 درصدی صادرات، فروش کلی،2.7 درصد 

افزایش یافت و به 920 میلیون مترمربع رسید.
 CWR: پس از اولین موج همه گیری، صنعت کاشی سرامیک برزیل تولید و 
سرمایه گذاری خود را به سرعت از سر گرفت. سرمایه گذاری ها جدید بر چه 

چیزی متمرکز شده اند؟
B. FERREIRA NETO: پس از کاهش شدید تولید بین مارس 

و آپریل 2020، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها از سر گرفته شد و 
تولید به سرعت به سطح قبل از همه گیری کرونا رسید.

در حوزه سرمایه گذاری، این بخش از صنعت بیشتر بر افزایش کیفیت محصوالت 
تمرکز دارد. برای دستیابی به این امر، لزوم سرمایه گذاری بر فناوری، نوآوری، 
طراحی و فرآیندهای پایدار جهت افزایش رقابتی تر شدن محصوالت، بسیار 
احساس می شود. این بدان معنی نیست که ما در بخش های دیگر مانند افزایش 
تولید و افزایش ظرفیت نصب شده سرمایه گذاری نخواهیم کرد، بلکه بدان مفهوم 

است که سرمایه گذاری در حوزه های مذکور بیشتر خواهد بود. 
CWR: امروز وضعیت این صنعت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 Covid-19 با وجود تأثیر شدید موج دوم همه گیری :B. FERREIRA NETO

در برزیل، بازار داخلی همچنان در حال رشد است. بهبودی در خرده فروشی 

Benjamin Ferreira Neto
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اقـتـصـــاد

مشاهده شد که اهمیت اصالحات کوچک را در این فرایند نشان می دهد. شایان 
ذکر است که فروشگاه های مصالح ساختمانی برای مدت زمان بسیار کوتاهی 

تعطیل شدند اما به سرعت در دسته خدمات ضروری قرار گرفتند.
نمی دانیم چنین روندی تا سال آینده ادامه خواهد داشت یا خیر، چرا که با 
هزینه های  مردم   Covid-19 همه گیری  ایام  طی  اجتماعی  فاصله گذاری 
کمتری برای سایر فعالیت های تفریحی پرداخت نمودند و سرمایه مرتبط با 
تفریح را برای سرمایه گذاری بیشتر در داخل منازل مصرف نمودند. به عنوان 
مثال، افرادی که برای سفر پول پس انداز کرده بودند، به دلیل همه گیری 
تصمیم گرفتند خانه های خود را بازسازی کنند. همچنین شاهد روند رو به 
رشد خرید خانه های دوم برای اوقات فراغت، بازسازی خانه های تفریحی برای 
راحتی بیشتر و اقامت های طوالنی تر افرادی که در خانه کار می کنند و قادر به 

زندگی در خارج از مراکز بزرگ شهری هستند، بوده ایم.
این  برای رشد  اولویت های شماست.  از  یکی  گفتید صادرات  CWR: شما 

فعالیت چه می کنید؟
B. FERREIRA NETO: در حوزه صادرات می توان گفت تاکنون، حدود 10 

درصد از تولیدات خود را صادر کرده ایم، اما انتظار داریم این درصد تا سال 
2030 به 25 درصد برسد. برای تحقق این امر، الزم است میزان صادرات مان را 
طی ده سال آتی، سالیانه 2 % افزایش دهیم که خود لزوم افزایش بهبود در سه 

جنبه متفاوت را می طلبد:
1( ایجاد ارزش افزوده به محصوالت صادراتی، سرمایه گذاری در ماشین آالت، 

طراحی و نوآوری ؛
2( غلبه بر مشکالت فنی محصوالت از طریق تماس با همتایان ما در این 
بازارها، روشن شدن استانداردهای باالی صنعت برزیل و تعهد دائمی آن به 

پیگیری استانداردهای فنی بین المللی؛
3( پیوند دانش و صنعت که چشم اندازی منسجم ارائه می دهد و امکان 

یکپارچه سازی فعالیت در کل صنعت را فراهم می کند.
این واقعیت که سهم صادراتی ما تا کنون نسبتاً محدود بوده است، به راحتی 
قابل درک است زیرا ما بازار داخلی بزرگی داریم که اولویت اصلی اکثر صنایع 
است. یکی از مزایای صنعت سرامیک برزیل توانایی ارائه خدمات متنوع به 

بازارهای داخلی است.
ما شرکت هایی داریم که بر ارائه محصوالت برای همه طبقات اجتماعی متمرکز 
نیاز سازمان های  باال مورد  آنها دارای استانداردهای فنی  شده اند، که همه 

نظارتی ملی و بین المللی هستند.
CWR: انتظارات شما از بخش کاشی و سرامیک در سال 2021 چیست؟

B. FERREIRA NETO: انتظار می رود صادرات برزیل در مقایسه با نتایج 

به دست آمده در سال 2020، 12 درصد رشد کند. در حوزه بازار داخلی، بیشتر 
تمرکز ما بر بهبود وقفه های اقتصادی مشاهده شده در سال 2020 و در ماه های 

اول سال 2021 خواهد بود.
CWR: در مورد صنایع بهداشتی چطور؟

B. FERREIRA NETO: رشد تولید لوازم بهداشتی طی پنج سال گذشته 

تقریباً 10 درصد در سال بوده است. ما معتقدیم امسال نیز همین اتفاق تکرار 
خواهد شد.

مقررات  تنظیم  دارد  قرار  شما  کار  دستور  در  که  دیگری  موضوع   :CWR

مربوط به قانون جدید گاز در برزیل است، این امر چه مزایایی را برای صنعت 
سرامیک به همراه خواهد داشت؟

B. FERREIRA NETO: گاز طبیعی برزیل یکی از گران ترین گازهای جهان 

است. هزینه گاز در برزیل بیش از 300 درصد بیشتر از متوسط قیمت در ایاالت 
متحده و 200 درصد باالتر از میانگین معمول آن در اروپا است. این قیمت 
گزاف باعث می شود که هیچ انگیزه ای برای رقابت و بهره وری وجود نداشته 

باشد. 
به طور کلی، اجرای بازار گاز رایگان امکان سرمایه گذاری های جدید را فراهم 
می آورد که به نوبه خود منجر به افزایش تولید ملی، ایجاد اشتغال و بهبود رقابت 

در بازارهای ملی و بین المللی می شود. 
CWR: عمده ترین چالش های پیش روی صنعت سرامیک برزیل چیست؟

B. FERREIRA NETO: همان طور که گفتم، بزرگ ترین چالش ما تجمیع 

فعالیت های صادراتی صنعت سرامیک برزیل است، که همان طور که ارقام 
)یادداشت  قرار گرفته است  بررسی  نشان می دهند و در حال حاضر مورد 
ویراستار: بین ژانویه تا آپریل 2021 صادرات کاشی و سرامیک برزیل 45 
درصد از لحاظ ارزش و 48 درصد از لحاظ حجم افزایش یافت. از نظر حجم 
نسبت به مدت مشابه در سال 2020(. این امر به دو صورت انجام شده است: 
افزایش فروش بین المللی خود  نخست توسط خود شرکت ها، که موفق به 
شده اند. ثانیاً از طریق اقدامات نهادی Anfacer و سایر نهادهای بخش، که 
از طریق همکاری نزدیک بین خود و با حمایت Apex-Brasil )آژانس ترویج 
تجارت و سرمایه گذاری برزیل( به باز شدن بازارهای استراتژیک برای صنعت 

کاشی و سرامیک برزیل کمک کرده اند.
از جمله بزرگ ترین دارایی های ما می توان به خالقیت و طراحی برزیلی اشاره 
کرد، ویژگی های دیرینه ای که به طور گسترده در بازار در سراسر جهان شناخته 
شده است.                   ×

صنعت کاشی و سرامیک برزیل

% تغییرات 20142015201620172018201920202020/2019
%0.3+1.0961.1801.1651.1441.1501.2011.205کل ظرفیت تولید

%7.6-995986871867872909840تولید

%3.8+945904782758769796826فروش داخلی

%5.7-6877949010010094صادرات

%2.7+1.013981876848869896920کل فروش
منبع: Anfacer. )مقادیر به میلیون مترمربع(
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Pamesa close to turnover of 900 million euros 

رشد ظاهراً توقف ناپذیر Pamesa، حتی در بحبوحه همه گیری جهانی ویروس 
Covid-19 سال به سال ادامه می یابد.

نتایج به دست آمده در سال 2020 و همچنین پیش بینی های سال 2021 
در 2 ژوئن توسط فرناندو رویگ، مالک گروه سرامیک اسپانیایی، تولید کننده 

برتر کاشی اروپا و هفتمین تولید کننده بزرگ در جهان با برند های Pamesa،و
و   Cottocer وEcoceramicو،   ،Prismacerو  ،Navartiو  ،Geotiles TAU،و 

Compacglass حاکی از روند رو به رشد این گروه بزرگ است.  

 Covid-19 با وجود رکود کسب و کارها در آپریل 2020 بر اثر همه گیری
گروه Pamesa )که گرانول بدنه و مواد شیمیایی را نیز تولید می کند و در بخش 
انرژی نیز فعال است( توانست گردش مالی معادل 782 میلیون یورو را در سال 
2020 از آن خود نماید که 11 درصد در مقایسه با سال 2019 افزایش یافته 

است و سود 66 میلیون یورویی )56 درصد( را از آن خود نمود. 
تنها در بخش سرامیک، افزایش گردش مالی 20 درصد برآورد گردید و در 
مجموع 616 میلیون یورو رقم خورد که از فروش 92 میلیون مترمربع کاشی 
حاصل شد. تصمیم برای ادامه تولید با حداکثر ظرفیت در طول بیماری همه گیر و 

سرمایه گذاری در خطوط تولید جدید تا تابستان 2020 موفقیت بزرگی بود. 
فرناندو رویگ می گوید: »در طول 5 ماه اول سال 2021، تمامی برندهای گروه 
در مقایسه با سال 2020 عملکرد بسیار قوی داشته است و 63 درصد فروش 

کاشی را افزایش داده است.«
»با توجه به این که آپریل 2020 ماه تعطیلی کامل بود، این نرخ رشد در کل 
سال پایدار نخواهد بود، اما ما انتظار داریم که این نرخ همچنان باال باقی بماند. 
در سال 2021 پیش بینی می کنیم گردش مالی تلفیقی 900 میلیون یورو و 
فروش کاشی به ترتیب با افزایش 15 و 40 درصدی نسبت به سال 2020 همراه 

و  بیش از 130 میلیون مترمربع باشد.«
بازارهایی که Pamesa بیشترین فروش را در آن داشته است ایاالت متحده 
آمریکا و اروپا، به ویژه فرانسه و بازار داخلی اسپانیا است. این را مدیر کل گروه 
Jose Manuel Llaneza تأیید کرد و افزود: »سفارشات پس از سه ماه 

اول همه گیری به طور تصاعدی افزایش یافته است و هدف ما برآوردن تمام 
خواسته های مشتریان خود برای دریافت بهترین محصول با بهترین طراحی، 

قیمت و خدمات است.«

 Pamesa گـردش مـالی
نزدیک به 900 میلیون یـورو برآورد گردید!

Pamesa’s seemingly unstoppable growth continues year after year, even in the midst of a global pandemic. The growth trend 
is confirmed by the results achieved in 2020 and the forecasts for 2021 announced on 2 June by Fernando Roig, owner of the 
Spanish ceramic group, Europe’s top tile manufacturer and the seventh largest producer in the world with the brands Pame-
sa, TAU, Geotiles, Navarti, Prismacer, Ecoceramic, Cottocer and Compacglass. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it
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Fernando Roig & Jose Manuel Llaneza

سرمایه گذاری 160 میلیون یورویی در دو سال
گروه Pamesa 90 میلیون یورو در سال 2020، عمدتا برای خرید زمین در 
Vila-real و Onda برای توسعه آینده، نصب خطوط تولید جدید، نوسازی 

با  کارخانه   Cottocer کامل  بازسازی  و   Geotiles نمایشگاه های  و  دفاتر 
نصب ماشین آالت جدید سرمایه گذاری کرد. دو کوره جدید نیز در تأسیسات 

Compacglass در Onda راه اندازی شد.

سرمایه گذاری های بیشتر از 70 میلیون یورو برای سال 2021 برنامه ریزی شده 
است، که معموالً توسط سرمایه خود گروه تأمین می شود. که شامل بازسازی 
دفاتر در دفتر مرکزی Pamesa Cerámica )در مجموع 6،387 مترمربع، 
از جمله 3000 مترمربع برای نمایشگاه جدید( است که تا پایان سال 2021 
تکمیل می شود، مرکز جدید لجستیک 140،000 مترمربع و انبار مواد اولیه 

جدید )52،000 مترمربع( در کنار کارخانه TAU ساخته می شود.
Jose Manuel Llaneza توضیح می دهد: »CLP 9 جدید )مرکز لجستیک 

9( آخرین مرکز لجستیکی خواهد بود که می تواند همه محصوالت را تحت 
پوشش ذخیره کند و به ما امکان افزایش حجم، بهبود مدیریت انبار و در نهایت 
ارائه خدمات بهتر به مشتریان را می دهد.« وی افزود: »انبار خاک رس سفید 
بسیار شبیه به انباری است که ما در Onda با ظرفیت ذخیره سازی بزرگ خاک 

رس، با قابلیت همگن سازی مخلوط در سال گذشته ساخته بودیم.«

 Pulidos تغییر نام یافته به PLP Pulidos La Plana  عملیات مهم دیگر
و  تأسیس شد  )PLP Pulidos La Plana(، که در سال 2015  Pamesaو 

متخصص در پرداخت، برش و سنگ زنی است . سطوح سرامیکی با این قرارداد، 
Pamesa دارای بیش از 7000 مترمربع تأسیسات با ماشین آالت پیشرفته 

است که ظرفیت تولید کاشی پولیش داده شده این گروه را با افزایش 27 
درصدی به 360،000 مترمربع در ماه افزایش می دهد. 

اما برنامه های Fernando Roig شامل افزایش 40 درصد ظرفیت تولید 
و  این گروه  با نصب کوره های جدید در کارخانه های  تا سال 2021  گروه 

تأمین کنندگان خارجی آن است. 
Jose Manuel Llaneza توضیح می دهد: »از 130 میلیون مترمربع که 

قصد داریم امسال به بازار عرضه کنیم، 80 درصد )104 میلیون مترمربع( 
 Bestile و Argenta توسط خود گروه و 20 درصد توسط، دو شریک ما
تولید خواهد شد. خطوط تولید جدید قباًل در کارخانه Navarti آغاز شده 
است و ما در ماه های سپتامبر تا اکتبر همین کار را در تأسیسات Pamesa در 

Almassora انجام خواهیم داد.«

برای Fernando Roig، هدف واضح است: »ما قصد داریم سرمایه گذاری هایی 
را انجام دهیم که به ما اجازه دهد در چند سال آینده به رشد خود ادامه دهیم 
و در نتیجه به طور مؤثرتری به تقاضای بازار پاسخ دهیم و به ایجاد شغل ادامه 

مصـاحبـــه

 از چپ
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دهیم. به طور خالصه، نتایج قوی که ما تا به امروز به دست آورده ایم مبتنی بر 
تعهد مداوم به سرمایه گذاری و نوآوری است، و همچنین بر اساس فرمولی که 

من آن را 3W می نامم: کار، کار و کار بیشتر.«

توجه به کارکنان
در رابطه با مبحث اشتغال، عملکرد تجاری قوی، سرمایه گذاری و فرهنگ 
سازمانی خاصی وجود دارد که همواره Grupo Pamesa را متمایز کرده است 
و این گروه را قادر ساخته است تا 527 شغل جدید در مقایسه با فوریه 2020 
ایجاد کند که در مجموع 2680 کارمند مستقیم )24+ درصد( که از این تعداد  
80 درصد با قراردادهای دائمی هستند و 20 درصد بقیه در تکمیل اولین سال 

خدمت خود موقعیت دائمی خواهند داشت. 
با تأیید سیاست اعالم شده توسط Roig در آغاز همه گیری، گروه به هیچ نوع 
طرح افزونگی متوسل نشد )در اسپانیا دو مکانیسم با نام اختصاری ERE و 
ERTE ذکر شده است( اما سیاست اعطای مشوق به همه را حفظ کرد. که طی 

آن  توزیع 6.5 میلیون یورو پاداش به کارکنان با حداقل 6 ماه خدمت انجام شد. 

این گروه همچنین 1.4 میلیون یورو برای اطمینان از ایمنی کارکنان از طریق 
 Covid-19 اقدامات و تجهیزات حفاظتی اختصاص داده و 21،600 آزمایش

انجام داد.

تعهد به پایداری زیست محیطی
 Pamesa نکته آخر این که تعهد به محیط زیست جزء الینفک سیاست شرکت
در پنج سال گذشته بوده است. مصرف انرژی حرارتی با بازیابی گرما از کوره ها 
 photovoltaic کاهش یافته است، در حالی که 95.555 مترمربع سقف
نصب شده در تأسیسات مختلف گروه )با مجموع ظرفیت 17.80 مگاوات( 
بیشتر نیازهای برق خطوط تولید )معادل 4000( را تأمین می کند. همچنین 

جلوگیری از انتشار 8،816 اونس CO2 در جو در سال را مقدور می سازد.
این گروه همچنین سیاست زباله های صفر خود را تأیید کرد، 100 درصد 
زباله های جامد و مایع خود را بازیابی کرد و فاضالب را که از سایر شرکت های 

سرامیک در این منطقه سرچشمه می گیرد، بازیافت کرد.
×   

مصـاحبـــه
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RAK Ceramics returns to steady growth

اشاره:
از  یکی   ،RAK Ceramics سرامیک  کاشی  تولید کننده  بزرگ  گروه 
بزرگ ترین برند های سرامیک در جهان، نتایج مالی خود را در سه ماهه 
منتهی به 31 مارس 2021 اعالم کرد. نتایج مذکور، بازگشت به وضعیت 
پایدار را تأیید می کند. این شرکت رکورد درآمدها و سودآوری های خود 
را در مقایسه با دوران پیش از همه گیری Covid-19 جابه جا نمود و به 

سطحی فراتر قدم نهاد. 
این خبر بسی باعث خوشحالی گروه سرامیکی RAK گردید، چرا که پس از 
سال 2020، به دلیل قرنطینه در اثر Covid-19، در سه ماهه دوم و حتی با 
وجود بهبود سریع در سه ماهه سوم و چهارم، درآمد کل 8.7 درصد کاهش 

یافت و به 2.35 میلیارد درهم )حدود 521 میلیون یورو( رسید.
Abdallah Massaad، مدیرعامل این گروه سرامیکی بزرگ می گوید: 

»واژه چالش برانگیز برای توصیف سال 2020 حق مطلب را ادا نمی کند، 
چرا که عالوه بر غلبه بر چالش های موجود، این گروه سرامیکی توانست 
دستاوردهای خود در سال 2020 و اوایل سال 2021 را رونق بخشد که این 

مهم در اثر توانمندی های کارشناسان زبده در تصمیم گیری قاطع حین 
بحران و در عین حال اشتیاق فراوان برای سازگاری و نوآوری محقق گردید.«

عرضه  با  توسعه محصوالت،  برنامه  و  مشتریان  با  روابط  همواره حفظ 
طیف وسیعی از محصوالت جدید و خالقانه در همه بخش های تجاری، 
از مهم ترین اهداف این گروه بوده است. عالوه بر این، با نصب پنل های 
خورشیدی و فناوری های تولید هم زمان به سرمایه گذاری در تأسیسات 
تولیدی خود ادامه دادیم و به عنوان یک مصرف کننده بزرگ انرژی، این 
فناوری ها به ما کمک می کند پایدارتر باشیم و در نهایت نتیجه نهایی را 

بهبود ببخشیم.«
ما از عبداهلل مسعد خواستیم به ما بگوید که کسب و کار اکنون چگونه 

پیش می رود.

CWR: در مورد نتایج به دست آمده در سه ماهه اول سال 2021 چه می گویید؟

بهبود  به  رو  بازارهای جهانی همچنان  Abdallah Massaad: عملیات در 

 RAK توسط  شده  ثبت  سال  در  قدرتمند  آغازی  منجربه  و  گردید  گزارش 

 RAK Ceramics بازگشت گـروه
بـه رشـدی یکنـواخت

RAK Ceramics, one of the largest ceramics brands in the world, announced its financial results for the quarter ended 31 
March 2021, which confirm the return to a state of steady growth. The company surpassed pre-pandemic levels of operation, 
with record levels of revenue and profitability.
This is very good news for the Ras-al-Khaimah-based Group after a challenging 2020, when total revenues dropped by 8.7% 
to AED 2.35 billion (approx. 521 million euros) due to the COVID-19 lockdowns in the second quarter and despite the accel-
erated recovery in the third and fourth quarters.

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it
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Abdallah Massaad

Ceramics در مقایسه با سال های گذشته از 2016 شد. درآمد کل نیز به 

باالترین میزان در 5 سال گذشته رسید و ساالنه 21.9 درصد افزایش یافته است. 
مجموع حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش درآمد، بهبود کارآمدی و بهینه 
سازی خطوط تولید به باالترین حد خود یعنی 35 درصد رسید. سود خالص 

گزارش شده نیز به سطحی باالتر از همه گیری Covid-19 رسید. 
CWR: عملکرد و موقعیت خود را در عربستان سعودی که یکی از بازارهای 

عمده صادراتی شماست، چگونه می بینید؟
A. Massaad: در سال 2020، ما توانستیم از فرصت صادرات به عربستان 

سعودی به خوبی استفاده کرده و تجارت خود را ارتقا دهیم. 
بر  ابعاد متفاوت کاشی و تمرکز  به دلیل معرفی  درآمد ما در سال گذشته 
خرده فروشی و عمده فروشی، ساالنه 57.9 درصد افزایش یافته است. این نتایج 
همچنین با وضع عوارض ضد دامپینگ بر کاشی های هند و چین در بریتانیا، که 
در ابتدا منجر به افزایش تقاضا برای محصوالت  RAK Ceramics شد، تأیید شد. 
ما تصمیم گرفتیم در بازار سرمایه گذاری کنیم، نمایشگاه های جدیدی افتتاح 
کنیم و ارزش ویژه برند را توسعه دهیم. این استراتژی همچنان در سه ماهه اول 
سال 2021 با درآمد 78.5 درصد افزایش یافته و RAK Ceramics در حال حاضر 

ارائه دهنده اصلی محصوالت سرامیکی درجه یک در منطقه بریتانیا است.

CWR: در مورد دیگر بازارهای اصلی چطور؟

A. Massaad: در اروپا، درآمد ما در سال گذشته 2.7 درصد افزایش یافت، که 

ناشی از رشد بازار لوازم بهداشتی و کاشی بود. در سه ماهه اول سال 2021، رشد 
22.7 درصدی را در مدت مشابه در سال 2020 ثبت کردیم که ناشی از بهبود 
فعالیت های اقتصادی بود و به ما این امکان را می داد که از سطح عملکرد قبل 
از همه گیری عبور کرده و مشتریان خود در اروپای مرکزی و بریتانیا را افزایش 
دهیم. فروش، 2.1 درصد در سه ماهه اول سال 2021 رشد کرد، در حالی که 
صادرات به بقیه خاورمیانه )به استثنای عربستان سعودی( در حال حاضر 12 

درصد در سال 2020 افزایش یافته است.
CWR: بیایید در مورد هند صحبت کنیم، جایی که شما با یک کارخانه تولید 

کاشی و اسلب سرامیکی و چینی بهداشتی حضور دارید. با توجه به تأثیر 
چشم گیر موج دوم Covid-19 انتظارات شما چیست؟

A. Massaad: در هند، ما ابتکارات کوتاه مدت و بلند مدت را برای ساده سازی 

تجارت و افزایش کارآیی خود در نظر گرفته ایم، از جمله بازسازی تیم، تقویت 
استراتژی فروش، بهینه سازی هزینه تولید، فروش و منطقی سازی عملیات تولید.

سال 2021 با دیدگاهی مثبت در بخش امالک و مستغالت آغاز شد، که منجر 
به افزایش تقاضا و رشد مداوم درآمد )67+ درصد در سه ماهه اول 2021( شد. 

مصـاحبـــه
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 RAK Ceramics

در سال 1989 در رأس الخیمه )امارات متحده عربی( تأسیس شد. این شرکت یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان سرامیک در جهان است که دارای ظرفیت 
تولید ساالنه 118 میلیون مترمربع کاشی، 5 میلیون قطعه لوازم بهداشتی، 24 میلیون قطعه چینی مظروف و 1 میلیون قطعه شیر آب است که این محصوالت 
در 21 کارخانه اصلی این شرکت در امارات متحده عربی، هند و بنگالدش انجام می شود. RAK Ceramics، همچنین در بورس اوراق بهادار ابوظبی نیز به 
ثبت رسیده است. از طریق شبکه مرکزی عملیاتی خود در اروپا، خاور دور، شمال آفریقا، آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا و در بیش از 150 کشور به 

مشتریان خود خدمات رسانی می کند.

با این حال، افزایش اخیر موارد Covid-19 منجر به موج دوم قرنطینه در برخی 
ایالت ها شده و در نتیجه محدودیت هایی در جنبش تدارکات ایجاد شده است. ما 
پیش بینی می کنیم که در صورت عدم بهبود وضعیت، درآمد و سودآوری از سه 

ماهه دوم سال 2021 تحت تأثیر همه گیری قرار گیرد.
CWR: فعالیت تولیدی شما در بنگالدش چگونه پیش می رود؟

A. Massaad: در بنگالدش، تولید با ظرفیت مطلوب در حال انجام است. ما 

محصوالت متمایز را به بخش های خاصی از بازار توسعه داده و معرفی کرده ایم، 
مانند عرضه محصوالت کاالیی برای بخش روستایی و محصوالت با ارزش افزوده 

برای بخش ساختمانی شهری و لوکس.
این امر منجر به افزایش سهم بازار و فروش ما در سه ماهه نخست سال شده است. 
برای تحریک بیشتر رشد، حفظ سهم بازار و تقویت روابط با مشتریان، مشوق های 
زیادی را به دالالن ارائه کرده ایم و برای حمایت از این فعالیت ها، قرار است 

نمایشگاه جدیدی در داکا در اواخر امسال افتتاح شود.
CWR: آیا احساس می کنید روابط با بازار به نوعی از زمان شروع همه گیری 

تغییر کرده است؟ امروز »وضعیت عادی جدید« را چگونه تجربه می کنید؟
A. Massaad: در 12 ماه گذشته، همه ما مجبور شدیم با شرایط سازگار شویم 

و از حالت عادی جدید استقبال کنیم، و شکی نیست که فناوری نقش مهمی در 
حمایت از این تعدیل داشته است.

سال گذشته، ما نمایشگاه واقعیت مجازی راه اندازی کردیم که به مشتریان اجازه 
می دهد محصوالت ما را به صورت مجازی مشاهده و با آنها تعامل داشته باشیم.

این پلتفرم با استقبال خوبی روبرو شد و بسیاری از مشتریان از راه دور ما در 
سراسر جهان به طور فعال از آن استفاده می کنند.

با این حال، در حالی که فناوری بستر بسیار خوبی را برای ارتباط، به اشتراک 

گذاشتن ایده ها و تبادل اطالعات برای ما فراهم می کند، محدودیت هایی در مورد 
تجربیات محصول و نام تجاری دارد.

تجربه کاشی و محصوالت بهداشتی ما از تعامل فیزیکی برای تحریک تخیل و 
افزایش روند طراحی سود می برد. هر جنبه ای از محصوالت ما با دقت طراحی 
شده اند و مشتریان ما هنوز ترجیح می دهند رنگ ها، بافت منحصر به فرد را تجربه 

کرده و از کیفیت محصوالت ما به صورت مجازی استقبال کنند.
CWR: به طور کلی، این همه گیری چه میراثی به جای گذاشته است؟

A. Massaad: همه گیری همه ما را تحت تأثیر قرار داده است، و همه ما نحوه 

سازگاری با شرایط دشوار را آموخته ایم. سازمان ها باید به سرعت سازگار شوند 
و در مواقع بحرانی، صرف نظر از اندازه آنها، قاطعانه عمل کنند و رهبران کسب و 
کار باید بر اصول بلندمدت مانند نوآوری، تأثیرات زیست محیطی، رفاه کارکنان و 

سودآوری کسب و کار تمرکز کنند.
در حالی که سال 2020 یک سال چالش برانگیز برای RAK Ceramics بود، 
اجرای زودهنگام اقدامات برای مدیریت تأثیر همه گیری به ما کمک شایانی کرد و 

منجر به بهبود سریع شد.
امروز، ما در موقعیت رشد قوی قرار داریم و از سطح عملکرد قبل از همه گیری 
پیشی گرفته ایم و حاشیه سود ناخالص به باالترین حد خود رسیده است. سطح 
تولید ما به دلیل افزایش تقاضا در بازارهای اصلی ما در باالترین سطح خود از سال 

2016 قرار دارد.
 RAK Ceramics با نگاهی رو به جلو، ما با ایجاد ارزش ویژه برند خود و قرار دادن
به عنوان ارائه دهنده جهانی راه حل های برتر سرامیک برای شیوه زندگی، از این 

تقاضا استفاده خواهیم کرد.
×  
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by Claudio Ricci

فنـاوری های SACMI برای
ماندگاری فرآینـدهای سـرامیکی

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

The growth in environmental awareness in recent years is pushing up demand for more sustainable products, with younger 
consumers in particular becoming increasingly attentive to environmental issues and the future of the planet. National gov-
ernments and international bodies are imposing ever stricter requirements on the ceramic industry in terms of environmen-
tal emissions and recycling capacity (as in the case of the EU Emissions Trading system). 

SACMI TECHNOLOGIES FOR THE 
SUSTAINABILITY OF CERAMIC PROCESSES

SACMI technology for a sustainable ceramic process – May 2021 8

SACMI proposal for CO2eq emissions reduction

1

23

4

1. Body preparation
2. Forming
3. Drying
4. Firing

In order to reduce CO2 emissions, caused by the use 
of fossil fuels and non-renewable electrical energy, 
solutions have been studied with reference to those 
depts. which require more energy (representing 85% 
of total emissions):

شکل 1 - تجزیه و تحلیل بخش های مختلف تولیدی

رشد آگاهی نسبت به محیط در سال های اخیر همراه با مشتریان جوان تری 
که مخصوصاً به طور فزاینده ای متوجه مسائل زیست محیطی و آینده ی سیاره 
می شوند، تقاضا برای محصوالت بادوام تر را باال می برد. حکومت های ملی و 
بدنه های بین المللی ملزومات سختگیرانه تری را از نظر نشر محیطی و ظرفیت 
 EU Emission بازیافت به صنعت سرامیک تحمیل می کنند )همانند سیستم

.)Trading

بنابراین الزم است که فرآیند تولید کاشی سرامیکی  که به  طور ذاتی به مقادیر 
زیادی مواد اولیه و انرژی )دماهای باالی فرآیند از آن یک بخش دشوار برای 
کاهش مصرف  می سازند( نیاز دارد بازبینی شود تا نشرهای CO2 کاهش و 

ظرفیت بازیافت و بازیابی منابع طبیعی افزایش بیابند.  
بـه همیـن دلیـل، راه  حل هـای مبتکرانـه ای بـرای کاهـش نشـرهای CO2 در 
پرمصرف تریـن مراحـل فرآینـد تولیـد سـرامیک طراحی شـده اند )شـکل 1 را 

ببینیـد(:
1- آماده سازی مواد

2- شکل دهی
3- خشک کردن

4- پخت
این 4 مرحله 85% از کل نشرهای CO2 در فرآیندهای تولید سرامیک را 

تشکیل می دهند.
برای  تا 2021  می شوند:  پیشنهاد  زمانی  چارچوب  دو  طبق  راه حل ها  این 
فناوری های موجود و تا 2025 برای فناوری هایی که Sacmi در حال حاضر 

دارد روی آن ها کار می کند به زودی پیاده خواهند شد.
پیوسته ی  مدوالر  بالمیل های  از  استفاده  مواد،  آماده سازی  مرحله ی  در 
MMC کاهش قابل توجه ای )20- %( در مصرف انرژی الکتریکی برای آسیاب 
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1 m2 = 23 kg

Electrical energy

Scenario Fossil amount

1990 120% (*)

2015 100%

2021 60%

2025 50%
(*) mix with coal and oil, 

larger CO2 emissions

The control of CO2eq emissions in the ceramic industry

< 2,0 
(**)

2030

?

(**) H2 availability to be verified

kg
 C

O
2e

q/m
2

10,8

7,1

5,1

3,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1990 2015 2021 2025

Gres porcellanato 60x60 - 10 mm

Baseline (1990) EU 2020 (-20%) EU 2030 (-55%)

-20%

-55%

The reported values must be considered as indicative 
and liable to variations in function of the adopted specific production process.

-80%

(**)

Porcelain stoneware 60x60 - 10 mm

CO2 شکل 2 - روند تاریخی در انتشار

بدنه های سرامیکی را ممکن می کند درحالی که از بهبود کیفیت و کنترل 
فرآیند اطمینان حاصل می کند. برای خشک کردن با اسپری، راه حل هایی که 
استفاده از هیدروژن به عنوان یک جانشین جزئی برای گاز طبیعی )تا 50%( را 
دربرمی گیرند، در حال مطالعه هستند. این موضوع باعث کاهش چشمگیری 
در نشرهای CO2 )تا 27- %( خواهد شد، البته به این شرط که هیدروژن با 
هزینه ی قابل قبولی در دسترس باشد. شکل دهی با فناوری +Continua قباًل 
کاهش قابل مالحظه ای )80- %( در مقدار مصرف انرژی برای فشرده سازی 
پودرهای سرامیکی را در مقایسه با یک پرس هیدرولیک با ظرفیت یکسان 
محصول  کیفیت  باالترین  شرایط  در  تماماً  مورد  این  است.  کرده  فراهم 
و بهره وری صنعتی رخ می دهد. خشک کردن سنتی به مقدار زیادی انرژی 
می شوند. خشک کن  تأمین  گازی  مشعل های  توسط  که  دارد  نیاز  حرارتی 
مبتکرانه ای Zero Fuel با بازیابی کل هوای داغ از کوره ی پایین دستی از 

 سوخت های فسیلی استفاده نمی کند و صرفه جویی های قابل توجهی )75- %(
و  فرآیند  مرحله ی  گرم ترین  پخت  است.  کرده  ممکن  را  نشر  و  انرژی  در 
بزرگ ترین تولید کننده ی نشرهاست. بازه ی جدیدی از کوره های Maestro که 
با راه حل های مبتکرانه تکمیل شده اند، با بهینه سازی احتراق، از طریق کنترل 
دیجیتالی نسبت آن، مصرف انرژی را )تا 8- %( کاهش می دهد، در آینده  ی 
نزدیک، در حین انتظار برای حذف کامل سوخت های فسیلی، تبدیل جزئی 
به الکتریسیته ویا هیدروژن جایگزینی برای 50% از گاز طبیعی خواهد بود که 

مزایای قابل توجهی از نظر نشر )تا 33% پایین تر( فراهم می کند.

1990-2030 :CO2 روند تاریخی در نشرهای
شکل 2 روند نشرهای CO2 برای 1 مترمربع از استون ور پرسالنی )انداز ه ی 
cm 60×60، ضخامت mm 10، وزن kg/sqm 23( در نتیجه ی پیشرفت های 
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Material recovery from the production process

Filtering powders is essential for the healthy of the working
environment and for preserving the functionalities of the machines
and product’s quality. It allows saving on raw materials.

Ceramics requires the use of water. It is important to treat
it in order to recover it, for avoiding wastes and for
managing natural resources responsibly.

Solid wastes are generated during the process. In general,
they can all be re-used inside the process itself, restoring
them upstream by means of opportune treatments.

شکل 3 - نقاط تولید ضایعات در کارخانه

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

توصیف شده ی واحد را خالصه می کند. از فیگور kg CO2/sqm( 1990و  10.8( 
به عنوان پایه ی محاسبات برای سناریوهای بعدی استفاده می شود. تا سال 
2015 )طبق کارخانه های در حال کار امروزی پس از 25 سال نوآوری فنی 
و بهینه سـازی(، این مقدار به kg CO2/sqmو 7.1 )35- % در سال 1990( و 
به زیر ملزومات EU 2020 و)20- %( کاهش یافته بود. با بهترین راه حل های 
کارخانه ای که اکنون در حال دسترس هستند )2021( این مقدار را می توان 
به kg CO2/sqmو 5.1 کاهش داد )کاهش 52 درصدی نسبت به 1990( که به 
ملزومات آینده ی EU2030 نزدیک است )55- %(. در شبیه سازی  ما، مقدار 
برنامه ریزی شده برای 2025 حدود kg CO2/sqmو 3.8 و)65- % در مقایسه با 
1990( است که تصویر به شدت دلگرم کننده ای است. بر اساس این روند، اگر 
حامل های انرژی با دوام )الکتریسیته ی سبز و هیدروژن( در دسترس باشند، 
تا سال 2030 می توان به نشرهای زیر kg CO2/sqmو 2.0 دست یافت. این 
نشان می دهد که هماهنگی بین دسترسی به منابع انرژی سبز و راه حل های 
کارخانه ای جدید و ماشین آالت که قادر به ساخت جدیدترین حامالن انرژی 
هستند می تواند به طور اساسی نشرها را بدون تأثیر بر کیفیت محصول تمام 

شده یا بازده کلی کارخانه کاهش دهد. 

منابع طبیعی 
همانند استفاده از منابع، تعهد به پایانه های پسماند نهایی در کارخانه های 
آینده بحرانی خواهد بود. این موضوع مخصوصا شامل موارد زیر خواهد بود 

)شکل 3(: 
• پسماند جامد که عموماً می تواند در فرآیند بازیافت شود و پس از عملیات 

مناسب دوباره وارد جریان باالدستی شود؛ 
• پسماند مایع، مخصوصاً آب شست وشو و فرآیند که بازیابی و عمل آوری 
می شود و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد تا از مدیریت مسئوالنه ی این 

منبع مهم اطمینان حاصل شود؛
• پودرها که نیاز به فیلتر دارند تا یک محیط کاری سالم، کارایی ماشین و 
کیفیت محصول حفظ شود. بازیابی نیز صرفه جویی در موارد اولیه را ممکن 

می کند.
درحالی که شرکت های سرامیکی از قبل حدود 65% از این مواد را احیا کرده 
و دوباره وارد چرخه ی تولید خود می کنند، استفاده از کاخانه ی مناسب و 
نوآوری های فرآیند در آینده می تواند افزایش سرعت بازیافت به باالی %80 
را امکانپذیر کند. بازیابی آب تبخیر شده )از خشک کردن اسپری و خشک کن 
معمولی( به اصالح قابل توجه کارخانه و ماشین آالت نیاز دارد که پیچیدگی و 

هزینه ی تجهیزات تولید را افزایش می دهد.
درحالی که این معیار ممکن است از قبل از نظر اقتصادی در کارخانه هایی 
حیاتی باشد که در کشورهای کم آب قرار دارند )خاورمیانه، آفریقای شمالی و 

غیره(، انتظار می رود که آگاهی از این مسأله در اروپا نیز افزایش بیابد.
به منظور جمع بندی، ما باور داریم که نوآوری کارخانه ی سرامیک باید همگام 
با مسائل محیطی پیش برود و به همین دلیل Sacmi  متعهد است که در کنار 
مشتریان خود کار کند تا اطمینان حاصل کند که فرآیند تولید هم در حال 

حاضر و هم در آینده مؤثر و ماندگار است.

×  
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Material recovery from the production process

Filtering powders is essential for the healthy of the working
environment and for preserving the functionalities of the machines
and product’s quality. It allows saving on raw materials.

Ceramics requires the use of water. It is important to treat
it in order to recover it, for avoiding wastes and for
managing natural resources responsibly.

Solid wastes are generated during the process. In general,
they can all be re-used inside the process itself, restoring
them upstream by means of opportune treatments.
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Material recovery from the production process

Filtering powders is essential for the healthy of the working
environment and for preserving the functionalities of the machines
and product’s quality. It allows saving on raw materials.

Ceramics requires the use of water. It is important to treat
it in order to recover it, for avoiding wastes and for
managing natural resources responsibly.

Solid wastes are generated during the process. In general,
they can all be re-used inside the process itself, restoring
them upstream by means of opportune treatments.

سرامیک ها نیاز به استفاده از آب دارند. کنترل آن به منظور بازیابی و 
جلوگیری از هدر رفتن و مدیریت مسئوالنه منابع طبیعی بسیار مهم است.

پسماندهای جامدی که در طول فرآیند تولید می شوند می توانند به طور کامل 
مجدداً در داخل فرآیندهای باالدستی با استفاده از روش های مناسب مورد 

استفاده قرار گرفته و بازیافت شوند.

فیلتر کردن پودرهای برای سالمت محیط کار و برای حفظ عملکرد ماشین آالت 
و کیفیت محصول ضروری است و باعث صرفه جویی در مواد خام می شود.
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by Stefano Orlandi

نمونه هایی از بهبود بازدهی انرژی 
در صنایع سرامیک

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

The efficient use of heat in ceramic plants is a goal shared by all companies in the sector. At present, the most important ma-
chines for the purposes of heat recovery are kilns and cogeneration systems.

EXAMPLES OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT
IN THE CERAMIC INDUSTRY

شکل 1 - باالنس انرژی کوره رولری

همه ی  مشترک  هدف  سرامیکی  واحدهای  در  حرارت  از  مؤثر  استفاده ی 
شرکت  ها در این بخش است. در حال حاضر، کوره ها مهم ترین ماشین ها برای 

اهداف احیای حرارت سیستم های تولید همزمان هستند.

بازیابی حرارت از کوره
شکل 1 تعادل انرژی کلی یک کوره  برای پخت کاشی های پرسالنی در دمای 
C° 1220 را نشان می دهد. این کوره حدود kCal/kg 415 از محصول پخته 

گاز طبیعی( به دست  انرژی مصرف می کند که سوزاندن سوخت )معموالً 
می آید؛ این انرژی ورودی است.

در یک کوره ی مدرن با هوای احتراق پیش-گرم شده، انرژی خروجی تأمین 

می شود از:
• انرژی گرماگیر همراه با استحاله های محصول )kCal/kg 20 از محصول 

پخته(؛
• اتالف های حرارتی کل در کوره  )kCal/kg 45 از محصول پخته(؛

• حرارت داخل محصوالت در حال خروج از کوره )kCal/kg 30 از محصول 
پخته(؛

• گرمای AF که از دودکش گاز در دمای حدود C° 250 بیرون می آید 
)kCal/kg 105 از محصول پخته(؛ 

• گرمای AAC1 که دودکش سرمایش آهسته را در دمای C° 220 ترک 
می کند )kCal/kg 90 از محصول پخته(؛



45گزيده دنيای سراميک1400/49   

WEBINAR

WATCH IT! 
Stefano Orlandi, Sacmi (Imola)

• گرمای AAC2 که از دودکش سرمایش نهایی در دمای C° 80 خارج 
می شود )kCal/kg 125 از محصول پخته(؛

گرمای ناشی از دودکش های کوره با حدود 75% از گرمای ایجاد شده با 
سوخت مطابقت دارد و انواع اصلی فرآیندهای بازیابی گرما در اینجا متمرکز 

هستند.

بازیابی RVE برای استفاده در خشک کن
به دلیل دمای باالی هوا در دودکش سرمایش آهسته ی مستقیم AAC1، از 
می شود.  استفاده  چرخه-سریع  چندمرحله ای  افقی  خشک کن های  در  آن 
مدول های  از  دیگر  عبارتی  به  می کنند،  کار  هوا  گردش  با  ماشین ها  این 
تکرارشونده ای ساخته شده اند که در آن جا هوای داخلی به طور پیوسته به 
 )200 °C( گردش در می آید و از نظر دما و رطوبت با ورود هوای بسیار داغ
بیرون  اتاقک داخلی  از  را  تصحیح می شود. گرمکن واقع در هر مدول هوا 
می کشد و دما را به نقطه ی تنظیم شده می رساند. به همین دلیل، هر هوای 
  AAC1 احیا شده ای باید دمای باالیی داشته باشد و فقط توسط دودکش
فرستاده شود. در مورد چرخه های سریع، خشک کن به مصرف سوخت برای 

کار ادامه می دهد.
در خشک کن های عمودی نیز امکان استفاده از هوای دودکش AAC2 وجود 
دارد، به این دلیل که خشک-کن ها از نوع »عمقی«  هستند و بنابراین گرمکن 

هوای گرفته از محیط را با دمای میانگین C° 30-25 گرم می کند.
• بازیابی RVA برای استفاده در اسپری درایر. اسپری درایر نیز می تواند هوا 
را مستقیماً از دودکش های AAC1 و AAC2 پس از اصالح مناسب دریافت 
کند. مشعل هوای گرفته از محیط را تا دمای عملیاتی C° 600-550 گرم 

می کند.
• گرمایش ساختمان ها: هوای ناشی از دودکش AAC2 حجم قابل توجهی 
برخالف  شود.  استفاده  عملیاتی  محیط  گرمایش  برای  می تواند  و  دارد 
راه حل های RVE و RVA، در این مورد گرما مستقیماً تحویل داده نمی شود 
بلکه الزم است که از یک مبدل حرارتی با صفحه ی آلومینیومی )تأمین شده 

از Sacmi( استفاده شود تا تمام خطر آلودگی از بین برود و امنیت تضمین 
شود.

 Zero Fuel خشک کن
پیشرفت هایی در جستجوی فناوری و توسعه ی ماشین Sacmi را قادر کرده اند 
که خشک کن هایی طراحی کند که می توانند از هوای احیا شده ی سردکن 
استفاده کنند. راه حل به کار رفته در این جا یک خشک کن افقی چندالیه یا 
یک طراحِی اصالح شده )یعنی طویل تر( است تا بتواند با مقادیر بیشتری از 
هوا در دمای پایین تر کار کند. با اصالح سیستم بازیابی حرارت از کوره امکان 
تغذیه ی انحصاری ماشین با مقدار زیادی هوای داغ وجود دارد که مستقیماً از 
 Zero Fuel می آید. در عمل، سیستم بازیابی AAC2 و AAC1 دودکش های
خطوط ساکشن برای هوایی که به طور جزئی یا کامل از دودکش سردکن نهایی 

بازیابی شده است، استفاده می کند. 
این جریان هوای باال از میان لوله های مبدل گرما در سیستم سرمایش آهسته 
عبور می کند و دمای هوای احیا شده را افزایش می دهد )حدود C° 170( و 
بدین وسیله نیاز به سوخت را حذف می کند. افزایش جریان هوا با افزایش 
مصرف انرژی برای تهویه برابر است، گرچه با استفاده از یک سیستم تولید 

همزمان می توان این را جبران کرد.

   AF بازیابی حرارت از دودهای دودکش
درحالی که دودهای کوره حاوی مقدار زیادی گرما هستند، مواد خورنده نیز 
دارند که استفاده ی مستقیم از آن ها در سیستم های بازیابی گرما را بسیار 
دشوار می کند. برای رفع این مشکل، Sacmi Forni & Filter انواع جدیدی از 
مبدل های حرارتی لوله ای را به صورت واحدهای مکرر مدوالر طراحی کرد و آن 

را از نظر دما و ظرفیت کاری برای کوره های سرامیکی بهینه نمود.
 )170 °C هوای درحال خروج از مبدل تمیز و عاری از مواِد مهاجم است، دمای
را دارد و می تواند گرما را برای خشک کن های پایانی واقع در ورودی  کوره ی 

EUP و/یا خشک کن اسپری تأمین کند.
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بازیابی گرما از واحد تولید همزمان
Cogeneration، سیستمی که برای تولید همزمان انرژی مکانیکی )که با 

یک alternator به انرژی الکتریکی تبدیل می شود( و گرما )انرژی حرارتی( 
طراحی شده است، می تواند مصرف انرژی اولیه را در مقایسه با تولید مجزا به 

میزان 30% کاهش دهد. 
از آن جا که این سیستم به طور گسترده برای مصرف داخلی به کار گرفته 
 CO2 می شود، اتالف های عبور و توزیع به حداقل می رسند، درحالی که نشرهای
و گاز کمتر آسیب محیطی را کاهش می دهند. مزایای اقتصادی قابل توجهی 
نیز از نظر مصرف سوخت کمتر و همچنین احتمال صالحیت پیدا کردن برای 

طرح های تشویقی در صورت دسترسی به دست می آیند.

توربین ها
دماهای باالی گازهای اگزوز )حدود C° 500( باعث می شوند که استفاده از 
آن ها در صنعت سرامیک در خشک کن اسپری آسان شود. این راه حل از دیدگاه 

مهندسی کارخانه هنوز مهم ترین و مطمئن ترین مورد است.

موتورهای گازی
این موتورها بسیار انعطاف پذیر هستند و می توانند سطوحی از بازدهی عملیاتی 
را تا 50% و بازدهی الکتریکی بین 40% و 44% به دست دهد. در این جا نیز، اغلب 
کاربردها شامل خشک کن اسپری هستند، گرچه ماشین های حرارتی دیگری 

نیز می توانند تأمین شوند.
فناوری های مختلف مورد استفاده در صنعت سرامیک شامل بازیابی حرارتی 
از آب سردکننده ی موتور و از گرمای پسماند یعنی به طور کلی انرژی حرارتی 
نگاهی  کاربرد  چند  به  بیایید  هستند.  پایین(  دماهای  در  )معموالً  اضافی 

بیندازیم.
• هوای داغ برای احتراق را می توان برای ژنراتور گرمای اسپری درایر یا 

خشک کن عمودی تأمین کرد.
• آب بالمیل را می توان تا دمای C° 65 گرم کرد تا از تخریب آستر بالمیل 
جلوگیری شود. در این مورد، یک مزیت اقتصادی از اختالف دما در مقایسه 
با آب معمولی است که مقادیر زیادی از آب مصرفی را کاهش میدهد، 
درحالی که مزیت اصلی دیگر در این است که آب داغ به رس اجازه ی انحالل 

آسان تر را می دهد و از دفلوکوالنت کمتری استفاده می شود. دوغاب نهایی 
مقدار آب کمتر از 1% دارد که تأثیر مطلوبی بر مصرف انرژی در مراحل 

فرآوری بعدی دارد. 
• دوغاب را می توان تا دمای C° 75 گرم کرد. عالوه بر مزایای اقتصادی 
وابسته به اختالف دما، مزایای دیگری از نظر فیلتراسیون و انتقال دوغاب به 
دست می آیند که ناشی از تغییر ویسکوزیته هستند. این دوغاب داخل یک 
مبدل ویژه متحمل یک جابجایی چرخشی متالطم و پیوسته می شود تا از 
خطر انعقاد جلوگیری شود. به عالوه مبدل با ضخامت قابل توجهی طراحی 

می شود تا از فرسودگی با سیال ساینده اجتناب شود.
• آب داغ از یک موتور گازی می تواند برای تصفیه ی آب فرآیند استفاده 

شود.
• آخرین مورد که کم اهمیت هم نیست این است که از این سیستم می توان 

برای گرمایش ساختمان ها استفاده کرد.

Trigeneration

Trigeneration گام دیگری به سمت بهینه سازی تمام پسماندهای حرارتی 

برمی دارد که به خاطر ماشین هایی )جاذب ها( است که از گرمای پسماند از 
استفاده  سرد  آب  تولید  برای  دیگر  حرارتی  ژنراتور  یک  یا  توربین  موتور، 

می کنند.
آن ها ماشین های بسیار ساده و مطمئنی هستند که مجهز به چند پمپ هستند. 
قاعده ی فیزیکی و شیمیایی عملکرد آن ها بر پایه ی تبخیر از طریق یک راه حل 
خاص تحت شرایط خأل استوار است که در آن تبخیر در دماهای پایین تر رخ 

می دهد.
از Trigeneration می توان برای تولید آب در دمای C° 7 استفاده کرد که برای 
مثال می تواند برای سرد کردن روغن پرس یا کاشی ها قبل از دکور دیجیتال یا 
برای تهویه ی هوا در ساختمان ها استفاده کرد. ماشین های Cogeneration و 
Trigeneration امروزی سطوح بازدهی حدود 90%، آسیب محیطی پایین و 

نویز کم و سیستم های الکترونی طراحی شده برای استفاده ی آسان را دارند. 

×  

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم
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Marco Sichi, Francesco Incerti, BMR (Scandiano, Italy)

پایـداری زیست محیطی و دیجیتـالی شدن
در پـرداخت نهایـی کاشی

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

In recent years, sustainability has become a major goal for industry as part of its commitment to developing a circular econ-
omy capable of optimising productivity while carefully controlling and recovering energy and raw materials. In a B2B market, 
the companies that pay the most attention to green issues are also the ones that are the most attractive to customers, who 
are increasingly aware of the added value that environmental sustainability can bring to their businesses in terms of com-
petitiveness.

SUSTAINABILITY AND DIGITALISATION 
IN THE FINISHING DEPARTMENT

در سال هاي اخیر، پایداري براي صنعت، به عنوان بخشي از تعهد آن، تبدیل 
به یک هدف اصلي شده است تا یک اقتصاد گردشي را توسعه دهد که قابلیت 
بهنیه سازي تولید را داشته باشد، در حالي  که به دقت انرژي و مواد خام را 
کنترل و بازیابي کند. در بازار تجارت به تجارت )B2B(، کارخانه هایي که به 
مسائل محیط زیستي بیشترین توجه را دارند، معموالً آن هایي هستند که براي 
مصرف کنندگان جذاب ترین هستند، کارخانه هایي که بیش از پیش نسبت به 
ارزش افزوده اي که پایداري محیط زیستي به تجارت آن ها از نظر رقابتي اعطا 

مي کند، آگاه هستند.
BMR این فلسفه را براي سال ها به آغوش کشیده است و امروزه به عنوان یک مثال 

درخشان براي توسعه ي سبز ایستاده است و از تأثیري که یک کارخانه بر روي 
تجارت جهاني و جامعه مي گذارد، به خوبي آگاه است. چشم انداز نوآوري  مبتني بر 
پایداري   جنبه هاي محصول، فرایند و مدیریت کسب و کار را ترکیب مي کند تا یک 
ارزش افزوده ي اجتماعي و محیط زیستي را تولید کند که باالتر و فراتر از بازگشت 

اقتصادي فوري باشد.
رویکردهاي توسعه توسط نیازهاي فزاینده براي شخصي سازي محصوالت حکم 
مي شوند که با پیچیدگي رو به رشد و طول عمر کم تر محصوالت و هم چنین نیاز به 
مجموعه هاي کوچک و عدم قطعیت حول یک اقتصاد ناپایدار همراه است. هدف 
آن است که خطوط تولید تا حد امکان انعطاف پذیر باشند و هم افزایي کامل کارایي 
تولید و کیفیت را با ابزاري که عاري از آلودگي هاي مسبب مشکل حین دفع یا 

استفاده ي مجدد هستند را حفظ یا ارتقا دهند.
در این چشم انداز جدید از فرایند انتهاي خط تولید سرامیک، سبز ]منظور محیط 
زیست است[ معادل با پویایي، دیجیتال سازي، انعطاف پذیري، پایداري، کارایي و 
خودکارسازي است که در حال حاضر همه ي این موارد از مشخصه هاي کلیدي 

کارخانه ي تولیدي هستند.
تولید و پایداري

 اولین قدم محسوس در انقالب سبز، توسعه ي فناوري خشک بود که به تدریج 
 score & براي عملیات های پرداخت نهایی، برش BMR در تمامي ماشین آالت

snap و گونیا کردن اعمال شد.

 Squadra Dry ،معرفی شد Tecnagrilla ابتدا در سال 2010 در نمایشگاه
یک تغییر بنیادي بزرگي در چشم انداز سبز ایجاد کرد که دنیاي ماشین آالت 
سرامیکي را با در نظر گرفتن ذخیره ي آب، انرژي و هزینه متحول کرد، در 
حالي که کیفیت محل کار اپراتورها را بهبود بخشید. در سال 2014، نسخه ي 
  Top Squadra Dry 9 موتوري توسط مدل بسیار قدرتمندتر 12 موتوري
جایگزین شد که توانایي آن در آسیاب خشک بدنه پرسالن استون ور منجر به 

افزایش فوري تقاضاي جهاني شد.
هم زمان، آزمایش هاي انجام شده با همکاري بخش علوم شیمیایي و زمین شناسي 
دانشگاه مودنا  و رجیو امیلیا  نشان داد که بازیابي مقادیر باالیي از باقي مانده ي 
آسیاب خشک و بازیافت آن به عنوان ماده ي اولیه ي فرموالسیون بدنه امکان پذیر 
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است. این نتیجه گیري، پیامدهاي دوردستی بر روي صنعت سرامیک دارد و پس 
از بیشتر از شش ماه گذشت از آزمایش هاي صنعتي بر روي تحلیل گرد و غبار و 

باقي مانده ي ابزار نصب شده  بر ماشین آالت نمایان شد.
الماسه هاي ساب )Grinding wheels( نقش مهمي در این فرایند بازي مي کنند 
و در خط Squadra Dry از الماسه های ساب فلزی براي بخش roughing و 
مسئولیت حذف ناصافی ها و پرداخت نهایی توسط دیسک های الماسه ویژه ای 

است که از ماده ي رزیني به جاي یک پیوند فلزي استفاده مي کند.
آزمایش ها نشان داده است که بازیابي 200 تا 400 کیلوگرم/ساعت پودرهاي 
خشک، وابسته به حداقل و حداکثر مقدارهاي متغیرهاي عملیاتي ماشین و 
ضخامت و کمیت هایي که مي توان از هر طرف آن قطعه حذف کرد، امکان پذیر 
است. این حجم برابر با داشتن یک ماده ي خام جدید قابل بازیافت و در دسترس 
براي فرایند تولید است؛ بنابراین تمامي مشکالت اثر زیست محیطي و هزینه هاي 

دفع لجن آسیاب از بین مي رود.
این نوآوري به تولیدکنندگان اجازه مي دهد که کل فرایند تولید را با انعطاف پذیري 
بي سابقه و هدر رفت صفر مدیریت کنند که منجر به بازیافت 100 درصدي مواد 

پخته نشده مطابق با اصول فناوري سبز مي شود.
آزمایش هاي مراکز تحقیق مستقل معتبر نشان مي دهند که کیفیت زیبایي شناختي 
و فني کاشي هاي مواد بازیافتی با محصوالتي که تنها با استفاده از پودر خشک 

خالص اسپری درای شده اند، یکسان است.
این توجه بر روي توسعه ي فناوري هایي با تولید پایدارتر به BMR اجازه مي دهد 
که راه حلي متمرکز بر تولید چرخشي، هزینه ها و مصرف انرژي کاهش یافته 
پیشنهاد دهند. براي مثال استفاده از مبدل هاي تکي براي موتورهاي کالیبره 
سبب ذخیره ي هم قبض هاي انرژي و هم هزینه هاي ابزار طي ماشین کاري 

مي شود.
تمامي ماشین ها تحت پیشرفت فناوري و توسعه ي دیجیتال با هدف بهبود کارایي 
پردازش و کاهش مصرف مي باشند. براي مثال، ماشین اسکوئرینگ خودکار مجهز 
به دوربین هاي قادر به تعیین ضخامت چرخ هاي آسیاب تا یک دهم میلي متر، این 
امکان را فراهم مي سازد که ابزار از توانایي کامل خود تا پایان عمرشان، بدون هیچ 
هدر رفتي مورد استفاده قرار گیرند. ماشین پردازش Supershine یک قدمي 

در همین راستا برداشته است. با استفاده از فناوري خشک امکان صرفه جویي 
قابل توجهي در ابزار را طي صیقل کاري فراهم مي کند، در حالي که هم چنان به 
براقیت بسیار باال )بیش از 100-90 امتیاز( دست مي یابد و هم چنین مصرف آب 

و انرژي را کاهش مي دهد و کارایي و کیفیت ماشین کاري بهبود مي یابد.
کمک از راه دور، اتصالي داخلي، خودکارسازي

راه حل هاي اتصال داخلي و کمک از راه دور که در سال هاي اخیر بیشتر توسط 
BMR  توسعه یافته است، سهم مهمي در اقتصاد چرخشي دارد. این راه حل ها 

تمرکز بر بهینه سازي منابع براي جلوگیري از زیان ها و دست یابي به سطح باالیي 
از بهره وري تولید و خدمات به مشتري را دارند.

BMR راه حل هاي دسترسي از راه دور و کمک هوشمند را براي پایه گذاري و 

نگهداري کارخانه و ماشین آالت خود در سراسر دنیا انجام داده است. استفاده از 
ابزار دیجیتال به طور فزاینده پیشرفته بر مسئله ي فاصله ها از هر دو نظر روابط 
تجاري و مهندسي کردن کارخانه غلبه کرده است و راه اندازي نوآورانه خط تولید و 

کنترل از راه دور را فراهم مي کند.
این رویکرد به طور قابل توجه اي ارتباطات مشتري را آسان مي کند و هم چنین 
منابع داخلي را مطابق با مفهوم بهره وري کسب و کار که بخشي از فرایند نوآوري 

مبتني بر پایداري )SOI( را تشکیل مي دهد، بهینه سازي مي کند.
آخرین نوآوري  ها در زمینه ي دیجیتال سازي کارخانه معموالً بخشي از این فرایند 
هستند. براي مثال، BMR Digital Twin یک نرم افزار انحصاري و اختصاري است 
که یک شبیه سازي دیجیتالي از مرحله ي خط پایاني سرامیک را به عنوان بخشي 
از یک فرایند مجازي سازي کامل تمام مراحل  خط تولید ارائه مي دهد، در نتیجه 

به یک نظم کامل هوشمند سیستم مدیریت تولید کمک مي کند.
این رویکرد، پاسخي براي ملزومات کارخانه ي جدید از نیاز به تولید دقیق و 
اندازه گیري هزینه تا انعطاف پذیري کارخانه ارائه مي دهد تا از عهده ي تغییر در 
مدل هاي تجارت برآید و در تمام زمان ها، حداکثر بهره وري تولید را اطمینان دهد.

به عنوان   )Digital twin( دیجیتال  دوقلوي  و   )IoT( اشیاء  اینترنت  مفهوم 
مدل هایي براي دست یابي به سطح باالیي از کارایي، تغییر دادن تمرکز از محصول 
به زنجیره ارزش و از خدمات به تجربه ي مشتري اتخاذ شده اند، در حالي که منابع 
بهینه سازي شده اند و از محافظت زیست محیطي اطمینان حاصل شده است.      ×
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by Eustachio Tarasco

SUPERFAST، یک فراینـد 
پایـدار و کم مصـرف

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

Today industry has a clear duty to pursue the goal of environmental sustainability. But rather than making vague ecological 
state-ments and promoting generic green awareness, companies must adopt concrete, effective actions that produce meas-
urable re-sults. For years System Ceramics has been using part of its R&D investments to make an effective contribution to 
these issues. Lower CO2 emissions, monitoring of energy consumption and the reuse of waste are all tangible and verifiable 
results of these efforts. One example is Superfast, the latest System Ceramics technology for ceramic pressing designed to 
guarantee high levels of performance while caring for the environment and bringing considerable benefits in terms of en-
ergy savings.

SUPERFAST, A SUSTAINABLE, 
ENERGY-SAVING PROCESS

صنعت امروزه داراي یک وظیفه ي روشن براي دنبال  کردن هدف پایداري 
مبهم  اظهارات  بیان  کردن  به جاي  باید  کارخانه ها  اما  است،  محیط زیست 
محیط زیستي و ترویج  دادن آگاهي عمومي نسبت به محیط زیست، عمل هاي 

منسجم و مؤثري که نتایج آن قابل اندازه گیري باشند را 
سال ها   »System Ceramics« کارخانه ي  کنند.  اتخاذ 
بخشي از سرمایه ي بخش تحقیق و توسعه ي خود را صرف 

نقش مفید ایفا  کردن در حل این مشکالت کرده  است.
استفاده ي  و  انرژي  نمایش دادن مصرف  کربن دي اکسید،  گاز  انتشار کم تر 
یک  تالش ها هستند.  این  تأیید  قابل  و  نتایج محسوس  آب همگي  مجدد 
 System فناوري کارخانه ي  SUPERFAST است که آخرین  فرایند  مثال، 
Ceramics براي فشردن و پرس سرامیک ها است که براي تضمین سطح 

باالي عملکرد طراحي شده است، در حالي که به محیط زیست اهمیت مي دهد و 
مزایاي قابل توجهي از نظر ذخیره ي انرژي به ارمغان مي آورد.

به عنوان اولین پرس بدون قالب در جهان، فرایند Superfast مزایاي درجه ي 

باالیي از تنوع عملیاتي را به  ارمغان مي آورد، اما براي ارزیابي و تقدیر مفاد 
حقیقي این نوآوري ضروري است که مقدمات بنیادي این فناوري درک شود. 
همان طور که متخصصین صنعت آگاه هستند، مشخصه و خواص کاشي هاي 
سرامیکي به  عنوان مجموعه اي از الیه ها استدالل مي شوند 
که آن ها شامل موارد ذیل مي شوند: سطح زیبایي که از یک 
سطح یا مشخصه هاي بصري و قابل لمس تشکیل شده است؛ 
و  کاشي  مکانیکي  استحکام  که  مقاومتي  ضخامت  یک 
توانایي آن در تحمل بار را بر اساس کاربرد در نظر گرفته شده و مقررات قانوني 
تعیین مي کند؛ یک ضخامت فني که توسط محدودیت هاي فناوري تولید 
تعیین شده است و در نهایت ضخامت بینشي که به طور معمول برابر با تصور 
قالبي پذیرفته شده ي این که یک کاشي به چه شکل است، مي باشد. تمامي این 
الیه ها الزم نیستند و یا انجام وظیفه نمي کنند تا ارزشي به محصول سرامیکي 

اضافه کنند.
در حالي که »الیه ي زیبایي« و ضخامت مقاومتي هر دو وجه هاي ضروري 
یک کاشي هستند و به ترتیب زیبایي آن و توانایي آن 
در تحمل تنش ها را در حین استفاده تعیین مي کنند، 
ولي همین موضوع دقیقاً نمي تواند براي ضخامت فني 
و پرسپکتیو بیان شود و هر دوي آن ها مي توانند و باید 

کاهش یابند تا هزینه ها کاهش یابند.
فرایند Superfast قابلیت تولید کاشي هاي متوسط، 
بزرگ و خیلي بزرگ را با ضخامتي در محدوده ي 3 تا 
30 میلي متر را با استفاده از یک فرایند تولید نیرومند، 

سودمند و انعطاف پذیر را دارد.
فرایند Superfast به وسیله ي سه مرحله، هر آن چیزي 
است،  ضروري  غیر  که  را  تمام کاري شده  محصول  از 
حذف مي کند و هدر رفت حین فرایند تولید را از میان 

برمي دارد:
• فشردن یکنواخت
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WATCH IT! 
Eustachio Tarasco, System Ceramics (Fiorano, Italy)

• برش پیش از مشتعل شدن
• سیستم بازیابي

کالیبره  مجاز  خطاي  و  کاهش یافته  ضخامت  با  معادل  یکنواخت  فشردن 
مي باشد که منجر به هزینه هاي کم تر و کاهش ضایعات قطعه مي شود. ماشین 
برش این امکان را فراهم مي کند که یک کاشي خام با مناسب ترین اندازه تولید 
شود و به بهینه سازي فرایندهاي تولید بعدي کمک مي کند. مواد پرس خشک 
متراکم شده پس از شکل دهي برش  داده مي شوند و مواد خام اضافي تولید شده 

حین فرایند برش به صورت کامل بازیافت مي شوند.
فرایند Superfast، یک فرایند با هدر رفت صفر است که قراضه هاي بازیابي 
 شده، به موازت پرس به صورت خشک خرد و آسیاب مي شوند، سپس مخلوط 
مي شوند و به صورت مستقیم به واحد مخزن دوغاب اسپری درایر انتقال داده 

مي شوند.
فناوري Superfast به اعماق فرایند تولید مي رود و پایداري مدیریت مواد 
خام را توسط تمرکزکردن بر روي تعداد مختلفي از جنبه ها افزایش مي دهد: 

 مقدار رطوبت رس، ضخامت تولید شده در پرس، بازیابي
100 % هدر رفت، ذخیره ي انرژي طي اشتعال و یک 
اطمینان  را  ضایعات  محدود  تولید  که  ابعادي  دقت 
همه ي  بر   Superfast فرایند  که  حالي  در  مي دهد. 
نهایي  جنبه ي  مي کند،   غلبه  فني  محدودیت هاي 
مربوط به تصور قالبي است که انتخاب ضخامت کاشي 

را از طرف مصرف کنندگان تعیین مي کند. 
یک رویکرد جدید بنیادي مورد نیاز است که روشي را 
نهایي تصور مي شوند،  به عنوان محصول  که کاشي ها 
تغییر دهد و این پیام را انتقال دهد که اگر چه ضخامت 
کاشي ها  بیشتر  مقاومت  و  استحکام  با  معادل  بیشتر 
است، اما در حقیقت آن ها کاماًل غیرضروري هستند 
و حقیقتاً منجر به مصرف و هدر رفت بیشتر مي شوند. 
از آن جایي که در تمامي بخش ها در صنعت سرامیک، 

عرضه به ناچار با تقاضا سازگاري دارد، هر چه بازار به تقاضاي کاشي هایي با 
ضخامت باال ادامه دهد، صنعت بیشتر به عرضه ي آن ها، ولي بدون مزایاي 

حقیقي، ادامه خواهد داد.
از نظر پایداري زیست محیطی ضروري است که یک رویکردي ارتقا داده شود 
که بر روي استفاده کردن از تنها موارد ضروري تمرکز داشته باشد. به  این 
ترتیب، سطح معیني از کاشي برابر با مقدار کم تري از مواد مصرفي است و 
مزایایي براي تمامي مراحل زنجیره ي تأمین از پردازش محصول پاشش خشک 
تا پخت، انتقال به نقطه ي فروش و... به ارمغان مي آورد. فلسفه ي مبتني بر 

»الزامات« سبب صرفه جویي در مصرف انرژي در جنبه هاي مختلف مي گردد.
ما اطمینان داریم که در Systems ceramics مي توان به این هدف دست 
یافت، چرا که با افزایش عالقه به فناوري هایي مانند فرایند Superfast و تعداد 
باالي ماشین هاي  فروش رفته در سال هاي اخیر مي توان به وضوح این موضوع 

را اثبات کرد.
× 
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Ivan Ong, Tara Conley (Microban® International, Ltd.)

اکسید تیتانیوم فعـال شونده با نـور مرئي 
کاشی شما چه قدر امـن است؟

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

Now, more than ever, consumers are aware of the microorganisms around them, and the roles they play in their day-to-day 
lives, but few enjoy the chore of regular and meticulous cleaning. Perhaps it’s no surprise then that there has been an upshift 
in demand for tiles that are easier to clean and protected from microbes to keep longstanding issues such as mould and mil-
dew at bay. In recent years, this has ignited more and more interest in the use of anti-microbial additives in the sector as a 
built-in strategy to accompany regular cleaning, creating fresher and more durable tiles. Some manufacturers have turned 
to coating their tiles in modified forms of TiO2, however, the safety of these novel TiO2 technologies has not been proper-
ly validated. Consumers and manufacturers need to be aware of the risks that they may be taking when exposed to this new 
class of TiO2 technology indoors. 

VISIBLE LIGHT-ACTIVATED TIO2: 
HOW SAFE ARE YOUR TILES?

TiO2 in powder form 

امروزه مشتریان بیش از همیشه نسبت به میکروارگانیسم هاي اطراف خود 
و نقشي که در زندگي روزمره شان دارند آگاه هستند، اما تعداد کمي از کار 
نباشد که  تعجب  لذت مي برند. شاید جاي  و موشکافانه  تمیز کردن منظم 
تقاضا براي کاشي هایي که پاکسازي آن ها آسان تر است و در برابر میکروب ها 
محافظت مي شوند بیشتر است تا از مشکالت دیرپایي هم چون لجن و کپک 
دور نگه  داشته شوند. در سال هاي اخیر، این موضوع عالقه ي بیشتر و بیشتري 
را در استفاده از افزودني هاي ضدمیکروبي دراین بخش، به عنوان رویکرد ساخت، 
شعله ور ساخته است تا پاک سازي منظم، ساخت کاشي هاي جدیدتر و بادوام تري 
را فراهم کند. برخي از تولید کنندگان به سمت پوشش دهي کاشي هاي خود با 
شکل اصالح شده ي اکسید تیتانیوم کشیده شده اند، با این وجود ایمني این 
فناوري نوین اکسید تیتانیوم به طور شایسته اي تایید نشده است. مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نیاز دارند که نسبت به خطراتي که آن ها ممکن است در محیط 
داخل، هنگام قرارگرفتن در معرض این گروه جدید از فناوري اکسید تیتانیوم با 

آن مواجه مي شوند، آگاه باشند.
دستورالعمل جدید، دغدغه هاي سالمتي جدید

اکسید تیتانیوم کاربردهاي صنعتي بسیاري هم چون رنگ ها، چسب ها، مواد 
بام سازي، آرایشي و سرامیک ها دارد. این ترکیب با نور فرابنفش قوي و رطوبت 

مي شود   )ROS( اکسیژن  فعال  گونه ي  تولید  به  منجر  که  دارد  برهم کنش 
که مي تواند ماده ي آلي، موجود در میکروب ها، را اکسید کند و به سبب همین 
سطوح  براي  خودتمیزشونده  پوشش هاي  به عنوان  سال ها  که  است  ویژگي 
فضاهاي باز مورد استفاده قرار مي گیرند، با این وجود شدت نور فضاي داخلي 
براي تولید گونه ي فعال اکسیژن کافي نمي باشد. پژوهش هاي اخیر درباره ي 
دوپ کردن اکسید تیتانیوم است تا گاف انرژي آن به منظور ایجاد ساختار فعال 
تحت نور مرئي اصالح شود. در حال حاضر تولیدکنندگان سرامیک و محصوالت 
شیشه اي از هم چنین گونه هاي جدید اکسید تیتانیوم فعال شونده با نور مرئي 
استفاده مي کنند، آن ها ادعا مي کنند که میکروب ها، شامل باکتري و ویروس ها، 
را مي کشند و در بعضي موارد، حتي در تاریکي شب، آلودگي هاي محیط داخل را 
تحت نور اتاق از بین مي برند. با این وجود بسیاري از این فرموالسیون هاي جدید 
فاقد آزمایش هاي سخت گیرانه هستند و ممکن است نگراني هاي بهداشتي و 
ایمني را  براي کارگران در هر دو عرصه ي تولید و ساخت و در نهایت مشتریان 

افزایش دهد.
قرار گرفتن در معرض یک ماده ي سرطان زاي مشخص

این تنها یک حدس وگمان نیست که ما بایستي درباره ي ایمني اکسید تیتانیوم 
نگران باشیم. آژانس بین المللي پژوهش درباره ي سرطان عماًل اکسید تیتانیوم را 
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Treated vs. untreated ceramic tile 

به عنوان ماده ي سرطان زاي دسته ي 2B دسته بندي کرده  است که مشخصات 
»امکان سرطان زایي براي انسان« با استنشاق را به همراه دارد. به طور مشابه، 
سازمان مواد شیمیایي اروپا در سال 2020 توصیه مي کند که اکسید تیتانیوم 
باید به عنوان مواد سرطان زا گروه 2، مشکوک به سرطان زایي، دسته بندي شود. 
در زمینه ي کاشي هاي سرامیکي، امکان قرار گرفتن طوالني مدت در برابر گرد و 
غبار قابل استنشاق یا قطرات ریز حاوي اکسید تیتانیوم حاصل از تولید، اگر برش 
داده شوند و بدون تهویه ي مناسب یا کیت PPE  قرار داده شوند، مي توانند بر روي 
کارگران خط تولید و هم چنین پیمانکاران نصب و راه اندازي، و حتي صاحب خانه، 
اثر بگذارند. عالوه بر این، بسیاري از مواد شیمیایي به تازگي توسعه یافته ممکن 
بیش  نظارتي  سازمان هاي  شوند.  نظرگرفته  در  نانوکامپوزیت  به عنوان  است 
از پیش نگران نانومواد هستند، زیرا ارزیابي هاي خطر انجام شده بر روي شیمي 
استاندارد ممکن است که پروفیل سم شناسي یک ماده ي شیمیایي را در حالت 
نانوي آن دست کم بگیرد. این موضوع به این علت است که در حالت نانو قابلیت 
در معرض قرارگیري توسط استنشاق یا نفود از طریق پوست بسیار بیشتر است، 
به ویژه زماني که این مواد به عنوان بخشي از لعاب سرامیک طي فرایند تولید پاشیده 
مي شوند. دغدغه ي ایمني تنها محدود به مرحله ي تولید نیست بلکه مربوط به 
طول عمر کاشي نیز است. در معرض قرار گرفتن مستقیم و پیوسته مشتریان با این 
 )ROS( کاشي هاي داراي اکسید تیتانیوم مي تواند سبب شود که رادیکال هاي آزاد
از طریق زخم باز وارد جریان خون شوند. این موضوع درست است،  به ویژه زماني 
که ما فرض مي کنیم که این کف پوش هاي سرامیکي، براي مثال، معموالً در محل 
باقي مي مانند و چندین سال به طور بالقوه رادیکال هاي آزاد را پیوسته تحت نور 
اتاق منتشر مي کنند. به خوبي مستند شده است که انتشار بسیار زیاد رادیکال هاي 
آزاد به داخل بدن مي تواند منجر به استرس اکسایشي، بیماري هاي ماشه اي مانند 

تصلب شرایین، آسم، دیابت و سرطان شود.
نیاز به آزمون بیشتر

در نهایت میزان قابیلت سمي بودن این طبقه ي جدید از اکسید تیتانیوم براي 
مطالعه  به خوبي  هنوز  و  است  ناشناخته  هم چنان  خانگي  حیوانات  و  انسان 
نشده است، بنابراین به طور بالقوه بسیاري از مردم را در خطر قرار مي دهد.  از 
تا شیمي  اضافه مي شوند  فلزات سنگین،  مانند  ناخالصي،  آن جایي که مواد 
فرموالسیون اکسید تیتانیوم تحت نور مرئي فعال شود، یک خطر حقیقي وجود 
دارد که این سمی بودن افزوده و حتي بیشتر افزایش یابد. براي مثال، پروفیل 
سمیت اکسید تیتانیوم و افزودني هاي قلع )IV( اکسید به صورت جداگانه توسط 

سازمان هاي ثبت، ارزیابي، تنفیذ و مقرارت محدودیتي اتحادیه ي اروپا ارزیابي 
شده اند، اما مخلوط این دو محصول با هم سبب افزایش و یا تشدید در هر دو بخش 
مي شود. تا کنون هیچ ارزیابي سم شناسي بر روي فناوري مخلوط اکسید تیتانیوم/ 
قلع اکسید انجام نشده است و این ماده، فقط یک ماده ي شیمیایي افزوده شده به 

کاشي ها است؛ همین سوال را مي توان در مورد دیگر افزودني ها پرسید.
تولید بالقوه ي ترکیبات خطرناك در محیط درون ساختمان

بیرون  به کاربردهاي  به طور متداول  تیتانیوم  اکسید  اکسیدکنندگي  توانایي 
از خانه محدود مي شود که رادیکال هاي آزاد تولید شده به سرعت با ترکیبات 
اتمسفر واکنش مي دهد و هیچ خطري را براي انسان مطرح نمي کنند. زماني 
که در ساختمان استفاده مي شود، ادعا شده است که توانایي واکنش دادن و 
از سیگار،  آزاد شده  آلي  آلودگي هاي هوا هم چون مولکول هاي  خنثي سازي 
آشپزي، محصوالت اسپري مو و ترکیبات آلي فرار ماشین را دارند. با این وجود، 
هیچ مطالعات کارشناسي  شده اي انجام نشده  است که شواهدي ارائه  دهد که 
نشان دهد شکستن این آلودگي ها منجر به محصوالتي مي شود که براي انسان 
ایمن است. برخي از تولیدکنندگان از یک تست ساده ي رنگ آبي استفاده 
میکنند تا توانایي اکسید تیتانیوم را در شکستن ترکیبات آلي نشان دهند، چرا 
که  رنگ آن تحت عمل نور فرابنفش بر روي اکسید تیتانیوم بي رنگ مي شود. 
اما این شواهد و تظاهرات به نگراني هاي پایین دست ذکر شده در باال رسیدگي 
نمي کنند. تحقیق و پژوهش باید انجام شود تا اثبات شود هیچ ماده ي شیمیایي 
سمي به عنوان نتیجه ي شکست رادیکال آزاد آلودگي هاي آلي تولید نمي شود یا 

اینکه در دسترس نمي باشد.
جایگزین هاي دیگري وجود دارد

اتخاذ فناوري هاي اکسید تیتانیوم براي محصوالت سرامیکي درون ساختمان 
و سطوح به نظر مي رسد که نابه هنگام است و بدون شک مطالعات کارشناسي  
شده ي بیشتري مورد نیاز است تا بتواند به یک نحوي به تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان درباره ي ایمني کاشي هاي عملیات شده اطمینان  دهد.
 Microban از  فناوري هاي ضدمیکروبي  اتخاذ  مانند  فناوري هاي جایگزیني 
International وجود دارند که به خوبي سامان یافته اند و تمامي استانداردهاي 

مربوطه را رعایت مي کنند. این کارخانه به طور موفقیت آمیزي شیمي مبتني بر 
نقره ي اختصاصي خود را با طیف گسترده اي از محصوالت سرامیکي همراه کرد تا 
از خواص ضدمیکروبي و کارایي باال بهره مند شود، بدون آن که نیاز به اشعه ي قوي 
فرابنفش براي فعالسازي باشد. این فناوري توسط آژانس حفاظت محیط زیست 
توسط  و  ثبت شده است  آمریکا  ایالت متحده ي 
سازمان نظارت بر محصوالت کشنده ي اروپا ابالغ 
شده است و هیچ گونه خطر قرار گیري در معرض 
ترکیبات سرطان زا یا رادیکال هاي آزاد مضر انسان 

حین نصب کاشي وجود ندارد.
با وجود ا ین چنین جایگزین مؤثر و ایمني براي 
امـروزه  که  نیست  شگفت آور  تیتانیوم،  اکسید 
متخصصین متعددي به این فناوري ها روي مي آورند 
براي  ذاتي  ضدمیکروبي  محصول  خواص  به  تا 
بادوام تر  و  جدیدتر  پاکیزه تر،  کاشي هایي  ایجاد 
دست یابند.                  ×
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by Stefano Lugli, Gianluca Piancastelli (Acimac, Italy)

قرارگیری در معـرض سـیلیکای بلـورین قابل تنفس  
در صنعت سـرامیک: قانـون جدیـد

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

Crystalline silica has long been a focus of attention of European bodies (including the European Commission) and interna-
tional organisations (IARC1, ACGIH2 and others). Although a number of accredited studies suggest that the substance is 
carcinogenic in particular work contexts, IARC itself has pointed out that carcinogenicity has not been found in all the indus-
trial situations exam-ined. 
At a European level, the reference legislation is the European Carcinogens and Mutagens Directive - 2004/37/EC (known as 
the CMD Directive), amended 4 years ago by Directive 2017/2398. Rather than bringing the chemical substance “Crystalline 
Silica” within the scope of the directive, the amendment focused on “work involving expo-sure to respirable crystalline sili-
ca dust generated by a work process”. In any case, the legislation confirms the val-ue of 0.1 mg/m3 as the exposure limit for 
Respirable Crystalline Silica (RCS) dust, measured over a reference period of 8 hours.

EXPOSURE TO RESPIRABLE CRYSTALLINE SILICA 
IN THE CERAMIC INDUSTRY: NEW LEGISLATION

مدت هاست که سیلیکای بلورین کانون توجه بدنه های اروپایی )شامل کمیسیون 
اروپایی( و سازمان های بین المللی )IARC1،و ACGIH2 و سایرین( بوده است. 
گرچه شماری از مطالعات معتبر پیشنهاد می دهند که این ماده در مباحث 
کاری ویژه ای سرطان زا است، IARC خودش اشاره کرده است که در هیچ یک از 

موقعیت های صنعتی مورد آزمایش سرطان زایی آن کشف نشده است.
 European Carcinogens and Mutagens در سطح اروپایی، قانون مرجع
 Directive توسط  پیش  سال  چهار  که  است   Directive-2004/37/EC

2017/2398 اصالح شد، به جای این که ماده ی شیمیایی »سیلیکای بلورین« 

در حوزه ی بخش نامه قرار بگیرد، اصالحیه روی »کار شامل قرارگیری در 
معرض غبار سیلیکای بلورین قابل تنفس ایجاد شده با یک فرآیند کاری« 
تمرکز کرد. در هر مورد، قانون مقدار mg/m3 0.1 را به عنوان حد قرارگیری در 
معرض غبار سیلیکای بلورین قابل تنفس )RCS( تأیید می کند که در طول یک 

دوره ی مرجع 8 ساعته اندازه گیری شده است. 

سیلیکای بلورین در سرامیک ها   
صنعت سرامیک ایتالیایی همیشه توجه زیادی به مسأله ی RCS داشته است 
بازدارنده و حفاظتی قابل توجهی در طول سالیان استفاده  از معیارهای  و 
کرده است که تا حدی بر اساس آزمایش های بخشی بوده اند و به تعریفی از 
غبار  معرض  در  قرارگیری  خطر  کردن  محدود  برای  خوب  عملکردهای 

خطرناک انجامیده اند. 
از سال 2006، همکاری بین کارشناس سالمت محلی، سازمان های تجارت و 
اتحادیه های تجاری به پیش نویسی از یک سری اوراق داده های فنی انجامیده 
است، بر این اساس که کدام شرکت ها از مناسب ترین معیارهای پیشگیری و 
حفاظت برای جلوگیری/محدود کردن خطر قرار گیری در معرض غبار هوابرد 

در طول مراحل مختلف تولید استفاده کرده اند.
مناسب ترین  شناسایی  با  سرامیک  ماشین آالت  و  کارخانه  سازندگان 

راه حل های فنی برای بهبود محیط کاری یک نقش بحرانی ایفا کردند.
در ایتالیا و همچنین در بقیه ی اروپا، از طریق اجرای مناسب پیشنهادهای 
NEPSI )شبکه ی اروپایی برای سیلیکا( کاهش قابل توجهی در سطوح غبار در 

صنعت سرامیک به عنوان بخشی از “توافق نامه ی حفاظت از سالمت کارگران از 
طریق استفاده درست از سیلیکای بلورین و محصوالت حاوی آن” دست یافته 

است.
 Reggio و Modena با توجه به بخش سرامیک ایتالیا واقع در استان های
Emilia )که بیش از 80% از تولید کاشی کشور در آن متمرکز است(، هیچ 

موردی از سیلیکوز مربوط به صنعت سرامیک بین سال های 2014 و 2018 
گزارش نشد.

دوباره در ایتالیا، تغییرات ایجاد شده روی CMD Di rective )تصویب شده از 
طریق Legislative Decree 44/2020( در سال 2011 به انجام آنالیز عمیقی 
برای شناسایی تعریف “کار شامل قرارگیری در معرض غبار سیلیکای بلورین 
قابل تنفس تولید شده با یک فرآیند کاری” ضرورت بخشیدند و بدین وسیله 

صنعت سرامیک را قادر کردند به طور صحیحی از قانون استفاده کند.    

 تفاهم نامه ی جدید ایتالیا
تحت این شرایط، یک کارگروه مشترک در جوالی 2020 راه  اندازی شد که 
 ،Confindustria Ceramica و   Acimac ایتالیایی  تجاری  مؤسسات  از 
متصدیان  و   Emilia-Romgna منطقه ای  حکومت  تجاری،  اتحادیه های 
کارگروه  بحث،  و  تحلیل  سال  یک  تقریباً  از  پس  شد.  تشکیل  بازرسی 
تفاهم نامه ای تحت عنوان »تعریف معیار برای شناسایی کار درگیر و در معرض 
در صنعت  کاری  فرآیند  یک  در  تولید شده  تنفس  قابل  بلورین  سیلیکای 

سرامیک« تنظیم کردند . این سند در 7 ژوئن 2021 توسط طرفین امضا شد.
در تدوین تفاهم نامه هر دو گواهی اپیدمیولوژیکی و نتایج نمونه گیری محیطی 

و شخصی در شرکت های سرامیک ایتالیایی در نظر گرفته شدند.
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این نتیجه بر اساس کارگروهی نزدیک استوار است که یکی از توانایی های 
شرکت ها،  کنار  در  همیشه  که  است  ایتالیایی  سرامیک  بخش  کلیدی 
اتحادیه های تجاری مقامات محلی و مسئوالن ناظر برای پایه  ریزی قوانین 
معمول همانند مسائل امنیتی دیگر )ماشین آالت، قرارگیری در معرض عوامل 

خطرناک، نشر بو( کار کرده است.

معیار ارزیابی فنی
وجود وظایفی درگیر با قرارگیری در معرض بخار RCS تولیده شده با یک 
فرآیند کاری به عنوان پیش شرطی برای استفاده از قانون جدید، بخش فنی 
که  می کند  تعریف  فرآیندهای سرامیکی  برای شناسایی  معیار  دو  پروتکل 

ممکن است RCS تولید کنند و بدین ترتیب در حوزه ی قانون قرار بگیرند:
• معیار 1: شکل، ظاهر یا عملکرد ماده با استحاله ی مکانیکی، شیمایی یا 

فیزیکی اصالح می شود؛

• معیار 2: پودر حاوی RCS یکی از نتایج کار است یا ممکن است باشد. 
اگر فقط یکی یا هیچ کدام از این معیارها برآورده نشوند، شرایط قانون روی 
حفاظت از عوامل شیمیایی اعمال خواهند شد. اگر هر دو معیار برآورده شوند، 
باید خطر سرطان زایی برای آن فرآیند در نظر گرفته شود و در نتیجه باید از 

Carcinogens and Mutagens Directive CMD پیروی شود.

همان طور که در باال اشاره شد، حدود مجاز mg/m3 0.1 در هر دو موقعیت 
بی تغییر باقی می مانند.

جدول ذیل تمام عملیات اسمی انجام شده در یک کارخانه ی سرامیک را نشان 
می دهد. درحالی که تقریباً تمام مراحل در فرآیند صفر یا نهایت معیار 1 را 
برآورده می کنند، تنها سه فرآیند کاری هر دو را دارند: به نام های آسیاب کاری 
خشک، برش خشک و گونیا کردن/خردایش خشک. بنابراین طبق اهداف 
میان  در  فعالیت ها  این  گنجاندن   ،European Directive 2017/2398

آن هایی که خطر سرطان زایی دارند به جای فقط خطر شیمیایی اجباری است.

Activity Criterion 1Criterion 2Sum of points 

Transport of raw materials and wastes 000
Discharge of raw materials and wastei011
Waste recovery011
Raw material storage in boxes/silos 011
Hopper extraction/loading 011
Belts for loading raw material silos 011
Hard material pre-crushing  011
Clay turbo dissolving 000
Dissolved clay storage  000
Storage plant 000
Weighing/batching 011
Continuous wet milling1-a01
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Activity Criterion 1Criterion 2Sum of points 

Discontinuous wet milling  1-a01
Dry milling 1-a12
Slip storage 000
Slip mixing with stains 000
Spray drying  1-c01
Conveyor systems 011
Storage silos 011
Truck loading (sale of spray-dried product) 011
Unloading spray-dried product from truck to feeding hopper011
Station for powder preparation prior to pressing 
(dosing, production of flakes and micronised powders, mixing/ sieving, dry colouring in tower)011

Dry colouring without a powder preparation station011
Press feeding 011
Pressing 011
Unfired tile cutting000
Drying 000
Tile cleaning 000
Glazing (disc, airless spray gun, dry application, glaze brushing)1-b01
Unfired/dried product polishing (brushing machine) 000
Glaze preparation  000
Engobe application on back of tile 000
Unfired product transport and storage  000
Firing 000
Fired product transport and storage 000
Finished product sorting 000
Dry cutting 1-a12
Wet cutting 1-a01
Snapping 1-a01
Polishing/lapping 000
Dry squaring/grinding 1-a12
Wet squaring/grinding 1-a01
Packaging 000
Palletisation 000
Pallet transport 000
Finished product warehouse 000
Finished product truck loading 000

پرونــده ویــژه: پایداری زیســت  محیطی و انقــالب صنعتی چهارم

باید تأکید کرد که در این فعالیت ها غبار RCS با فرآیندهایی تولید می شود 
که به دلیل مشخصات خاص خود از قبل در محوطه ها و محیط های مجهز به 
معیارهای فنی، سازمانی و رویه ای برای کاهش پخش، بار به سایر محیط ها 
انجام می شوند. فناوری های اختصاصی امروزی نتایج عالی از نظر جمع آوری 

مناسب غبار را تضمین می کنند.
بااین حال، حضور مؤثر این شرایط باید در هر کارخانه ارزیابی شود.

جمع بندی
تعیین حوزه ی  برای  ابزار عملیاتی  اولین  ایتالیا  در  امضا شده  تفاهم نامه ی 

مناسب قانون گذاری جدید اروپا است که پس از یک رویکرد عمل گرایانه با 
هدف تشخیص مشخصات فرآیندهای کاری مجزای سرامیکی تدوین شد تا از 
مجازات آن ها به روش یکسان بدون هیچ دلیل خاصی اجتناب شود. به همین 
دلیل این تفاهم نامه ممکن است به عنوان یک نقطه ی شروع عالی و مبنایی 
برای کار در سایر بخش های سرامیک اروپایی و مباحث تولید عمل کند. در 
ایتالیا این تفاهم نامه با تدوین دستورالعمل های فنی و عملیاتی برای استفاده ی 
صحیح و مدیریت وظایف نظارتی و راهنمایی های مشترکی برای دوره های 

آموزشی و تقویتی کارگران دنبال خواهد شد.
×
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SITI B&T GROUP  

در  را  ماندگار  فناوری های   توسعه ی  همیشه   SITI B&T Group

اولویت قرار داده است و جدا از همه گیری جهانی به طور مصممی بر 
برنامه ریزی های R&D خود در سال 2020 فشار آورد و یک سرمایه گذاری 

کل باالی 5 میلیون یورویی )3.5 % از معامالت( انجام داد.
 Siti B&T بهترین تجلی توسعه ی فنی سبز Titanium® و SUPERA®

هستند درحالی که تمرکز مداوم خود را روی نوآوری در محصول حفظ 
می کند.

®SUPERA خط پرس تسمه ای انحصاری اسلب های بزرگ است، با تمام 

مراحل فرآیند تولید از آماده سازی تا مرحله ی پایانی ادغام شده است و 
محصوالتی با زیبایی استثنایی بدون استفاده از قالب تولید می کند. این 
 Green فناوری استفاده از مواد اولیه ی بومی را ممکن می کند و به خاطر
Cut Technology قادر به تولید و برش هر اندازه ای با پسماند صفر است. 

به عالوه ثبت اختراع مربوط به سیستم Power-on-demand و سیستم 
®Start & Stop  آن از بازدهی بیشینه همراه با مصرف انرژی پایین به 

ازای هر متر مربع اطمینان حاصل می کند و سیستم های خنک کننده ی 
روغن را بهینه می کند.

دارا  را  مدل  آخرین  مشعل های  از  خطی   Titanium® پخت  فناوری 
است که مصرف سوخت کمتر، کاهش 30 درصدی جریان های دود در 
مقایسه با کوره ی سنتی و کاهش قابل توجهی در انتشار آلودگی و مصرف 

الکتریسیته را ممکن می کند. این تمرکز بر پایداری زیست محیطی تمام 
یافته توسط شرکت های مختلف گروه را گسترش  فناوری های توسعه 
می دهد و به یک فرآیند تولید سرامیک کامل با گواهی نامه های مختلف 

سبز فوق العاده ای می انجامد.
و  مدوالر  خط   Innova-Projecta مهندسی  دیجیتال  کاماًل  خط 
انعطاف پذیری که مرزهای چاپ دیجیتال برای هر اندازه ی محصول را 
جابه جا می کند و به دلیل ارتقای امکانات تکنولوژی و اختراعات ثبت شده در 
این زمینه در آخرین اجزاء اضافه شده به این مدل عملکرد آن را به حداکثر 
دقت و حداقل ضایعات می رسانند. Innova Glaze در مقایسه با دکور 
آنالوگ به میزان 80% مصرف لعاب را کاهش می دهد. درحالی که استفاده 
از گریت خشک به این معنی است که Innova Fix می تواند کاهش قابل 
توجهی در مردودی محصول ناشی از شکست اسلب را تضمین کند. استفاده 
از فناوری های بر پایه ی آب نیز آلودگی و نشر بو را به میزان 88% کاهش 

می دهد. تمام این ها در حین حفظ کیفیت محصول به دست می آیند.
با Flexy یک راه حل قطعی برای مشکل مسطح بودن   Ancora تیم
پرداخت اسلب را مستند کرده است که به خاطر آرایش ابزاری جدید در 
هدهای پولیش است. هد پولیش با هندسه ی متغیر از سایش کمتر ابزار 
و پسماند کمتر ماده اطمینان حاصل می کند و به صرفه جویی پیوسته در 

هزینه و انرژی می انجامد.
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COLOROBBIA

دیجیتالی شدن شرکت های سرامیک و فرآیندهای تولید آن ها با سرعت 
باالیی پیشروی می کند و مزایای بی شماری از نظر خواص فنی و یا زیبایی 

متمایز محصوالت نهایی به ارمغان می آورد.
همراه با سازندگان پیشروی ماشین آالت، OEMs و شبکه های مشتریان 
محصول  توسعه ی  در  مؤثری  طور  به   Gruppo Colorobbia آن ها، 
و به کارگیری فناوری های نوظهور، به ویژه در زمینه ی در حال تکامل 

لعاب زنی دیجیتال مشارکت می کند.
به این منظور، Colorobbia در حال ارائه ی FORMA، یک مجموعه ی 
تأیید و تضمین شده از لعاب های دیجیتال است که می تواند افکت های 
واقع گرایانه ی سنگ و مرمر، چوب هاب طبیعی با مشخصات سرامیک و 

بازه ی وسیعی از جزئیات و پرداخت های مدرنی ایجاد کند. 
این روند مبتکرانه، این شرکت چندین کلکسیون  از  به عنوان بخشی 
 Open را در رویداد FORMA صنعتی تولید شده با لعاب های دیجیتال
house اخیر خود ارائه داد که مشخصات عملکرد آن ها در شرایط تولید 

واقعی را نشان می دهد.
حتی  را  مؤثر  مدیریت  و  بیشینه  انعطاف پذیری  دیجیتال  لعا ب زنی 
با  ناهمواری هایی  و  می کند  ممکن  کوچک  تولید  بسته های  با 
تفکیک پذیری باال و میکرو ریلیف هایی با هماهنگی عالی، گرافیک های 
رنگی و افکت های دیجیتال ایجاد می کند، حتی اگر از سطح صاف شروع 
کرده باشد. از این فناوری می تواند برای ایجاد افکت های سه بعدی و 
ارزشمندی استفاده کرد که خواص کاشی های کف یا دیوار نهایی را 
تغییر نمی دهند. به عالوه، این تکنیک اعمال لعاب های مختلف بر پایه ی 
آب با مشخصات و خواصی شبیه به لعاب های سنتی بدون تقریباً هیچ 
محدودیتی در تخلیه را ممکن می  کند، درحالی که پسماند را در کل 

فرآیند به حداقل می رساند.
خطوط تولید سرامیک به تدریج فشرده تر و پربازده تر می شود، بنابراین 
فرآیند  مراحل  تمام  در  دیجیتالیزاسیون  فزاینده ای  طور  به  مشتریان 
دکور را انتخاب می کنند تا از نتایج کلی ماندگارتری اطمینان حاصل 

 Gruppo و،FORMA کنند. به این منظور، همراه با لعاب هاب دیجیتال
Colorobbia مجموعه ای از جوهرهای Eko دیجیتال بر پایه ی حالل 

 Full را با آسیب محیطی کم ارائه می دهد و بدین وسیله امکان پروژه های
Digital 100 % را فراهم می کند.
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POPPI CLEMENTINO

Poppi Clementino Spa، یک شرکت واقع در Emilia، متخصص در 

توسعه ی بازیابی انرژی و سیستم های پاکسازی محیطی با 35 سال سابقه 
به طور مداوم در جستجو برای راه های جدیدی است تا بازده انرژی را 

بهبود بخشد.
تجربه ی وسیعی که این شرکت در طول سال ها در زمینه ی صرفه جویی 
در مصرف انرژی، در اصل برای صنعت سرامیک، به دست آورده امکان 
خاص  نیازهای  با  متناسب  سیستم هایی  به  مقیاس دهی  و  طراحی 
مشتریان با هدف اصلی تضمین استفاده ی کامل از تمام منابع انرژی 

موجود را فراهم می کند.
در همه ی نصب های خود، Poppi از راه حل های فنی با باالترین عملکرد 
 Poppi .استفاده می کند تا بیشترین صرفه جویی ممکن را تضمین کند
سیستم های کاماًل اتوماتیک با استفاده ی آسان ارائه می دهد که می توانند از 
راه دور مدیریت شوند و یک پشتیبانی تلفنی و سرویس جمع آوری داده برای 
بازبینی عملیات صحیح سیستم ها فراهم می کند. دسترسی از راه دور به ویژه 
در ایتالیا از نظر طرح Industry 4.0 )بخشودگی های مالیاتی تجدید شده اند 
و در دوره ی دو ساله ی 2022-2021 افزایش یافته اند(، و همچنین برای 
کارخانه های واقع در سایر کشورها جنبه ی مهمی است. توانایی مدیریت 
کارخانه ها از راه دور در طول تعطیلی Covid-19 هنگامی که مهندسین با 

محدودیت های سفر مواجه شدند، راه حل بسیار موفقیت آمیزی بود.
یک آنالیز عمقی اولیه از دسترسی و نیازهای مشتریان به انرژی، Poppi را 

قادر می سازد که مناسب ترین راه حل را برای کاهش هزینه های انرژی ارائه 
دهد که اغلب گرمای بازیابی شده از کوره ها به شکل هوای خنک کننده 

یا گازهای دودکش را با گرمای حاصل از cogeneration ادغام می کند.
Trigeneration، سیستم های گرمایش یا سرمایش محیطی و همچنین 

مبدل های حرارتی آب/دوغاب برای گرم کردن دوغاب و آب آسیاب تنها 
چند مورد از راه حل هایی هستند که Poppi می تواند به مشتریان خود 
ارائه دهد. این شرکت در مدت کوتاهی بازه ی  محصوالت خود را با معرفی 
یک مبدل گرمای هوا/دوغاب گسترش خواهد داد که امکان گرم شدن 
دوغاب حتی در نبود آب گرم به عنوان سیال تبادلی را فراهم می کند. 
گسترش پیوسته ی دپارتمان R&D،و Poppi را قادر کرده است که چندین 
سیستم را ثبت کند که از آن نقطه ی مرجعی در زمینه ی صرفه جویی در 

انرژی برای هر دو مشتریان و رقبا ساخته اند.
نیاز به کاهش هزینه های انرژی و نشرهای CO2 در اتمسفر Poppi را 

برای  پیوسته  جستجوی  به 
بازده  بهبود  جدید  روش های 
است.  کرده  ترغیب  انرژی 
Poppi از قبل هدف آتی خود 

در  موجود  آب  بازیابی  یعنی 
بخار خروجی از  اسپری درایر 

در تالش است.

INCO

از   )High Solid Content(و  Alto Solido با سری های جدید   Inco

جوهرهای سرامیکی به نیازهای در حال رشد مشتریان خود به فناوری 
سبز و صرفه جویی در انرژی پاسخ می دهد که نه تنها کاهش قابل توجهی 
در نشر مواد آلی و بو در اتمسفر را تضمین می کند بلکه مزایای عمده ای در 

رنگ سنجی و کاهش قابل توجه سطوح مصرف را نیز به ارمغان می آورد.
شرکت های سرامیکی پیشرو در ایتالیا و در کل دنیا از جوهرهای با بخش 

جامد باالی )غلیظ( Inco با نتایج عالی بهره می برند.
طبق دستورالعمل های مقامات بازرسی ایتالیایی )در راهنماهای عملیاتی 
 Legislative Decree 152/2006 272 ازBis مربوط به استفاده از مقاله ی
و اصالحیه های بعدی، Annex 2 برای پروژه هایی با آثار بودار بالقوه ای 
که نیاز به اصالح مجوزهای محیطی تلفیقی خود دارند(، جوهرهای جامد 
باال )غلیظ( به خاطر کاهش مقدار حالل آلی بر حسب 50 % از مقدار خود 
حساب می شوند )همانند جوهرهای پایه آبی اما بر خالف جوهرهای بر 
پایه ی حالل معمولی که باید بر حسب ارزش کامل خود در نظر گرفته 

شوند(.
جوهرهای جامد باالی )غلیظ( Inco از نظر مقدار باالی مواد غیرآلی 
)بین50 % و 58 %( و همچنین نوع رنگدانه های نسل جدید و حالل های 

مورد استفاده با جوهرهای سرامیکی معمولی فرق دارند.
حالل هایی که به دلیل ماهیت خود مقدار کمتری ماده ی آلی فرار با بوهای 
بسیار محدود در طول پخت آزاد می کنند درحالی که وضوح تصویر بهتر و 

کیفیت چاپ استثنائی را امکان پذیر می سازند.  
رنگدانه های نسل جدیدی که قادر به گسترش حیطه ی خود هستند. 
 Inco ،به دلیل بیش از 30 سال تجربه در تولید رنگدانه های غیر آلی
رنگدانه های عملکرد باالی خاص خود را توسعه داده است که نه تنها به 
خاطر این که در مقادیر بیشتری در فرمول جوهر جامد باال )غلیظ( حضور 
دارند بلکه به خاطر مشخصات خود، می توانند جوهرهایی با رنگ های 

تندتر تولید کنند.
بنابراین سری های جوهر جامد باالی )غلیظ( جدید Inco دو مزیت مهم 
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CERTECH

آزمایشگاه  و  تولید  مدیران  با  برای مشورت  اساس سال ها جستجو  بر 
چندین شرکت سرامیکی، Certech نوع جدیدی از واحد خردایش تر را 
توسعه داده است. این راه حل جدید شماری از نوآوری های فنی را ارائه 
می دهد که بر پایه گواهی های ثبت اختراع ایتالیایی و بین المللی پوشش 
داده شده اند و پیشرفت های زیادی در مقایسه با سایر راه حل ها در بازار 

دارد.
بازده تولید باالتر همراه با ظرفیت یکسان. اولین مدول همانند هر آسیاب 
پیوسته ی عادی دیگری با خردایش اولیه در بخش شارژ مواد ورودی کار 
می کند. این مدول ها کاماًل مستقل از یکدیگر هستند. یک الک ویبره بین 
مدول های دوم و سوم برای حذف ماده ی سخت آسیاب نشده با اندازه ی 
ذره ی باال از مدول دوم قرار دارد  و برای آسیاب بیشتر دوباره به تغذیه 
بازمی گردد. این بدان معنی است که تنها ماده ی حاضر برای پاالیش به 
مدول سوم فرستاده می شود. مدول های دوم و سوم یک دیافراگم دوبل 

موضوع  این  دارند.  و خروجی  ورودی  دو  هر  در 
باعث می شود که بتوان سطح رسانه ی خردایش 
را به اندازه ی 60 %  از حجم خود افزایش داد و 
بدین ترتیب وزن آن و در نتیجه نقاط تماس بین 
رسانه های خردایش را افزایش داد که در عوض 

منجر به افزایش تولید می شود.
در  انرژی  مصرف  در  چشمگیر  صرفه جویی های 
ناشی  انرژی  مصرف  در  کاهش  عملیات.  طول 
افزایش سطح رسانه ی خردایش و دوغاب در  از 
مدول های دوم و سوم است که با استفاده از یک 
سیستم پمپاژ در میان مدول ها و لوله کشی خاص 
در خروجی آسیاب به دست می آید. از نظر فنی 

ثبت شده است که داشتن 60 %  حجمی رسانه ی خردایش به جای 45 % 
همانند آسیاب های مدوالر پیوسته ی سنتی به کاهش چشمگیر مصرف 

انرژی کمک می کند.

نبود محدودیت های کارخانه
به خاطر استفاده از پمپ های سانتریفیوژی برای تغذیه ی مدول های دوم و 
سوم، آسیاب های مدوالر Certech مستقل از یکدیگر هستند که طراحی 
فضای کارخانه را به پیکربندی های سنتی شباهت دارند امکانپذیر می کند 
که اما شماری از ویژگی های جذاب تازه دارند. آن ها مخصوصاً می توانند به 
طور طولی یا عرضی نصب شوند، درحالی که مشخصات خردایش یکسانی 
دارند و در برخی موارد مجموعه ای از آسیاب های مدوالر جداگانه در دو 
ساختمان مختلف نصب شده اند. این ویژگی ها نتیجه ی سال ها تجربه ی 

شرکت در زمینه ی خردایش تر و تعهد طوالنی مدت به صنعت است.

برای کاربران دارد: پتانسیل زیبایی بیشتر و کاهش 
قابل توجهی در مصرف جوهر برای طراحی های 

موجود.
نظر  از   Inco )غلیظ(  باالی  جامد  جوهرهای 
عملکرد خود برجسته به نظر می رسند. آن ها برای 
فراهم کردن یک ظرفیت استثنایی برای تشکیل 
روانسازی  همچنین  و  آلی  غیر  سوسپانسیون 
عالی هد چاپ، اطمینان از کیفیت چاپ یکسان با 
فرموله می شوند.  جوهرهای سرامیکی کالسیک 
آن ها روی تمام چاپگرها و هدهای چاپ بازار به طور 
صنعتی آزمایش شده اند و به دستگاه های پاکسازی 

یا پروتکل های خاصی نیاز ندارند.



63گزيده دنيای سراميک1400/49   

ری
او
ـــ
نــ
ف

ار
ـــ
ـــ
خـب

ا
ــا
ـــ
هـ
زار
با

ـــر ـــای آجـــــ ـــده دنـیـــ ـــه گزیــ ویـژه نامـ



گزيدهدنيایآجــر1400/49 64

به  همه گیری  از   Wienerberger

بعد قوی تر از قبل ظاهر شده است و 
نیم سال اول 2021 را با بهترین نتایج 
نیم سال اول در تاریخ خود به پایان 
رسانده است. در نیم سال اول 2021، 
 1867/5 درآمد  رکورد  به  گروه 
میلیون یورو دست یافته است که به 
طور تخمینی به میزان 14% نسبت 
به سال قبل )1641/5 میلیون یورو( 
 EBITDA .افزایش دست یافته است
نیز به شدت افزایش یافت و به 308/4 
روی   .)+21 %( رسید  یورو  میلیون 
هم رفته عملکرد گروه از رکوردهای 
ثبت شده در نیمه  ی اول 2019 با 
عبور  چشمگیری  ناخالص  سود 
کرد )درآمد 1736/4 میلیون یورو، 
EBITDA معادل با 295/7 میلیون 

یورو(.
 ،2021 ســال  اول  نیمــه ی  در 

نیز گام های بزرگی   Wienberger

ESG خود  اهداف  اجرای  به سوی 
حکومتی(  و  اجتماعی  )محیطی، 
برداشته است که یک بخش حیاتی 
محسوب  آینده  در  آن  موفقیت  از 

می شود. 
اظهار   CEO Heimo Scheuch

کرد: »با توجه به جدیدترین ظواهر 
بـارش هـای  و  اقلیمـی  تغییــرات 
بـزرگی  بخش هـای  در  سیل آسـا 
بادوام  رشد  استراتژی  ما  اروپا،  از 
خود را با تمرکز ویژه ای بر نوآوری، 
دنبال  دیجیتال سازی  و  ماندگاری 

می کنیم.«
راه حل هــای  بــا   Wienberger«
زیرساختی هوشمند خود مشارکت 
دارد  محیطی  حفاظت  در  فعالی 
از  جلوگیری  به  کمک  شامل  که 
سیل های برق آسا در هر دو نواحی 

شهری و روستایی است.«
اول  نیم سـال  فوق العـاده ی  نتایج 
مربوط بـه تمام سـه واحـد تجـاری 

بودند. 

تقاضای منسجم برای ساختمان سازی 
غـربــی  اروپـــای  در  مسـکـونی 
 Wienberger Building Solutions

به جبران رشد مالیم تر در  قادر  را 
اروپای شرقی نمود. به عالوه واحد 
تجاری از فعالیت های نوسازی شدید 
در تمام بازارهای کلیدی خود بهره 
 Wienberger رفته،  هم  رو  برد. 
عملکـرد   Building Solutions

درصـدی   10 افزایش  با  پایـداری 
یورو  میلیون   1115/4 به  درآمد 
 1014/4  :2020 اول  )نیـم سـال 
معادل   EBITDA و  یورو(  میلیون 
به  نسبت  یورو  میلیون   219/2 با 
قبل  در سال  یورو  میلیون   184/4

داشت.
 Wienberger Piping Solutions

درآمد 569/7 میلیون یورو )افزایش 
21 درصدی نسبت به سال 2020( و 
رشد 13% در EBITDA )60 میلیون 
درحالی که  داد،  گزارش  را  یورو( 
 North America Business Unit

رشد 16 درصدی در درآمد تا 2/180 

میلیون یورو اعالم کرد.
بر اساس عملکرد عالی در نیم سال 
در   Wienberger  ،2021 اول 
 EBITDA به  راجع  خود  تصورات 
 640-620 تا  دوم  نیمسال  برای 

میلیون یورو تجدید نظر کرده است.
گروه  گذشته،  عملکرد  با  هم راستا 
رشد  بر  تمرکز  به   Wienberger

بازارها و بخش های مرکزی خود و 
همچنین رشد خارجی ادامه خواهد 
داد، همان طور که با تصاحب های اخیر 
 Cork Plastics و UK در FloPlast

در ایرلند نشان داده است.

Wienerberger بهترین نتایج 

نیم سـال اول را در تاریخ خود 
گـزارش می دهد

اخبـار جهـان

شدت  به  همه گیری  درحالی که 
سفرهای بین المللی را محدود کرده 
و از حفظ روابط فیزیکی نزدیک بین 
شرکت ها با مشتریان خود جلوگیری 
کرده است، Rieter Morando از 
نوآوری با هدف افزایش انعطاف پذیری 

و کیفیت تولید باز نمانده است. 
هدف سری وبینارها ارائه ی راه حل های 
 Rieter Morando توسعه یافته توسط 
 در زمینه ی آماده سازی رس و شکل دهی

بـر اساس تجربه ی عملیاتی 1000 
ساله ی خود و هزاران نصب در سراسر 

دنیا است.
سـه وبینار اول تحت عنـوان »خط 

آماده سـازی: هر رسـی را می توان 
عمل آورد« در 26 می برگزار شد و 
گروه بزرگی از خبرگان صنعتی در 

آن شرکت کردند.
مدیرکل فروش Rieter Morando،و 
Gian Stefano Marchisio، یک 

حرفه ای با بیش از 30 سال تجربه در 
بخش، شرح دقیقی از پیشنهادهای 
شـرکت ارائـه داد و پیشنهـادهای 

سودمندی راجع به چگونگی انتخاب 
مناسب ترین خط پیش فرآوری ماده ی 
اولیه طبق محصول نهایی و از همه 
مهم تر نوع رس مورد استفاده ارائه 
داد. Rieter Morando به شدت به 
مشخصات مواد اولیه دقت می کند و 
کارخانه ها را طبق خواص فیزیکی و 
شیمیایی یک نمونه ی رسی محلی بر 
اسـاس آنالیز آزمایشگاه و آزمایش های 

گسترده طراحی می کند. 
نتیجه یک پروژه ی مهندسی کاماًل 
سفارشی کارخانه با تضمین یک نصب 
موفقیت آمیز است که با سرویس 24 

ساعته پشتیبانی می شود.
وبینارهای بعدی بر روی قالب گیری 
و خط آجرنما و پرس ها برای تولید 
جانبی  لوازم  و  سقف  کاشی های 

مربوطه تمرکز خواهند کرد.

  ،Discovering Solutions

مجموعه وبینارهای سازماندهی 
 Rieter Morando شده توسط

Heimo Scheuch
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در پی همه گیری Covid-19، بازار 
مسکن استرالیا به طرز چشم گیری 
رشد کرده است و عملکرد بهتری 
اقتصاددانان  از  بسیاری  آنچه  از 
برجسته استرالیایی انتظار داشتند، 

داشته است.
ارائه دهنده   ،CoreLogic گفته  به 
پیشـرو داده هـا و تجزیـه و تحلیـل 

امالک استرالیا، ارزش مسکن بین 
ماه می 2020 تا می 2021 به دلیل 
نرخ بهره پایین، مشوق های مسکن 
و  بزرگ تر  خانه های  به  تمایل  و 
یافته  افزایش  10.6 درصد  سالم تر 

است.
از  بیـش  مسـکن  صنعت  انجمـن 
143،700 سـاختمان جدید در سال 
2021 پیش بینی کرده است و تخمین 
زده اسـت که بازسازی به باالترین 

حد خود تا کنون خواهند رسید. 

در ماه فوریه ، انجمن پیش بینی کرد 
که 130،000 خانه مستقل جدید 
در سال 2021 ساخته می شود که 
20 درصد افزایش نسبت به رکورد 

سال 2018 دارد. در میان شهرهایی 
که بیشترین تعداد تأییدیه ساختمان 
ملبورن  و   )1902( پرت  دارند،  را 

)2662( هستند.

 افزایش سریع ساختمان سازی   

در اسـترالیا

world news

پس از سرمایه گذاری 114 میلیون 
خود   Desford سایت  در  یورویی 
 Forterra )Leicestershire(و، 
سازنده ی پیشگام آجر در انگلستان 
پوند  میلیون  است 27  قرار  اکنون 
در  یورو(  میلیون   31/8 )حدود 
Wilnecoteو،  در  خود  آجر  کارخانه ی 
Staffordshire سرمایه گذاری کند.

را  تجهیـزاتی  سـرمایه گذاری  این 
مدرنیزه خواهد کرد که 30 سال در 
حال کار بوده اند و آن ها را به سطح 
استانداردهای بازدهـی و مانـدگاری 
پـروژه ی  ایـن  می رسـاند.  کنـونی 
نوسازی با انتظار افزایش 20 درصدی 
خروجی محصول شامل یک کوره، 
بارگیری  تجهیزات  و  خشک کن ها 
تولید  امکان  و  بود  خواهد  جدید 
محصـوالت  از  گسترده تـری  انـواع 
آجری با کیفیت شامل افزایش تولید 
Satffordshire Blue Brick را برای 

کارخانه فراهم کرد.
این سرمایه گذاری )2 میلیون یورو 
یـورو  میلیون  در سال 2021، 12 
در سال 2022 و 13 میلیون یـورو 
را  فرصت هـایی   )2023 سال  در 
برای قراردادهای جدید در بازارهای 

تجاری و اختصاصی شامل پروژه های 
ساختمانی بزرگ تر مانند مدارس و 

بیمارستان ها را فراهم خواهد کرد.
Stephan Harrison مدیـر عـامل 

»در  کـرد:  نظـر  اظـهار   Forterra

بر  ما  استراتژیک  تمرکـز  راسـتای 
برتری در ساختار، تجهیرات جدید 
اجازه ی  ما  به   Wilnecote در  ما 
پاسخگویی به نیاز روزافزون به آجر 
سرعت  گرفتن  شتاب  با  همراه  را 
خانه سازی در سراسر کشور و تعدیل 
سرنوشت ساز این نیاز با دست یابی 
بیشتر به بازارهای تجاری و اختصاصی 

را خواهند داد.«
انتظار می رود که کار در کارخانه  از 
اواخر سال 2022 آغاز شود و حدود 
9 ماه بعد در سال 2023 به نتیجه 
پروژه  دارد که  انتظار  برسـد. گروه 
میلیـون   7 حـدود  افزایش  باعث 
 2027 سال  تا   EBITDA پونـدی 

شود.
این خبر به دنبال نیم سال اول بسیار 
مثبتی می آید که از تمام انتظارات 

رشد فراتر رفت.  
میلیـون   180/3 درآمد  یک  گروه 
یورویی،  میلیون   212/5( پوندی 
سـال  بـه  نسبت   %  47/3 افزایش 
فروش  از  حاصل  درآمد  با   )2020
از  بیشتر  اندکی  بلوک ها  و  آجرها 
سال 2019 )145 میلیون پوند در 
با 143/9 میلیون پوند( را  مقایسه 

گزارش داد.
سال  اول  نیمه ی  برای   EBITDA

2021 معدل با 37 میلیون پوند بود 
)نسبت به 8/2 میلیون پوند در سال 
2020 و 42/5 میلیون پوند در سال 
به چالش های  توجه  با  که   )2019
عملیاتی در کارخانه ی آجر کنونی 
هزینــه های  بـا  همـراه   Desford

بی تکرار یک میلیون پوندی مربوطه 

به تغییر ساختار تجارت محصوالت 
عـالی  نتیجــه ی  یـک   Bespoke

محسوب می شود.
سـود پیش از کسر مالیـات 27/1 
 2/3 خسـارت  با  پونـدی  میلیـون 
میلیون پوندی در نتیجـه ی اول سال 

2020 مقایسه می شود.
افزود: »به نظر می رسد   Harrison

در  کنونی  قوی  تجارت  شرایط  که 
نیمه ی دوم سال ادامه پیدا خواهد 
عـدم  مراقب  ما  این حال  بـا  کـرد. 
آثار  اقتصادی جاری حول  قطعیت 
با  همراه  همه گیری  طوالنی مدت 
کنونی  کمبودهای  کوتاه مدت  آثار 
کار، مواد و حمل و نقل در بخش 
وسیع تر می تواند به طور بالقوه ای بر 
نیاز به محصوالت ما تأثیر بگذارد.« 
»ما اکنون نتیجه ی یک سال کامل 
انتظارت  از  فراتر  اندکی  را   2021

قبلی پیش بینی می کنیم.«

Wilnecote سایت  Forterra

را با سـرمایه گذاری 27 میلیون 
پوندی مدرنیـزه می کند

Stephen Harrison
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اخبـار جهـان

Vandersanden یکی از بزرگ ترین 

مدیرعامل  اروپایی،  آجر  سازندگان 
جدیدی را در 1 اکتبر منصوب کرد. 
مدیرعامل  اولین   Rudi Peeters

شـرکت  تاریخچـه ی  در  خـارجی 
 Jean-Piere خانوادگی قدرت را از
Wuytack می گیرد که در 33 سال 

دست  به  را  شرکت  زمام  گذشته 
داشته است.

مطالعات  از  پس   ،Rudi Peeters

از   KU Leuven در  زیست شناسی 
سال 1986 کار خود را در KBC آغاز 

کرد. او در طول سال ها یک سری 
مقام رده باال داشت و در سال 2011 
به عنوان مدیر کل ICT منصوب شد. 

Wuytack کــــه در تبـــدیــل 

شـرکت  یک  از   Vandersanden

در  اروپـایی  پیشـرو  به یک  محلی 
صنعت آجر مؤثر بود گفت: »با وجود 
Rudi من بسیار مطمئن هستم که 

آدم  دستان  در   Vandersanden

خوبی قرار دارد. او شخصی درست در 
موقعیت مناسب است تا شرکت ما را 

به سمت مرحله ی بعد جلو ببرد.«
 ،Rudi Peeters سرپرستی  تحت 
شرکت Vandersanden به تحکیم 
ادامه  خانوادگی  تجارت  این  قدرت 

خواهد داد. پورتفولیوی محصول با 
کیفیت، تیم قوی، فرهنگ خانوادگی 
شرکت و دستاوردهای فراوان خود 
در مانــدگاری و  نــوآوری. به طـور 
نیز  اهداف رشـد جدیدی  هم زمان 
تنظیم خواهد شد و تمرکز بر روی 

دیجیتال سازی خواهد بود.

از   Vandersanden خـانــواده ی 
طریـق هیـأت مدیـره از نزدیک با 

شـرکت در ارتباط خواهند بود.

Rudi Peeters مدیرعامـل   

Vandersanden  مقرر جدید

Rudi Peeters Jean-Pierre Wuytack

با هدف برآورده کردن تمام نیازهای 
 Bongioanni ،مشـتـریـان خــود 
 Macchine چندین فناوری مبتکرانه

 را توسعه داده است که قادر به بهبود 
بیشتر هندسه و استحکام کاشی ها 
 FEM سقف می باشد. با استفاده از
به  المان محدود(، دستیابی  )روش 
استحکام مکانیکی باالتری امکانپذیر 
بهینه   به  را  وزن  درحالی که  است، 
رسانده و در نتیجه انرژی مورد نیاز 
برای تولید و حمل و نقل کاشی ها را 
شده  ارائه  خدمت  می دهد.  کاهش 
 Bongioanni’s Mould توسط 
کاشی  مدل های  اسکن   Division

موجود برای دستیابی به یک الگوی 

الکترونیکی را دربرمی گیرد که می تواند 
برای تولید کاشی هایی استفاده شود 
بهینه   FEM محاسبات  توسط  که 

شده اند. 
این سرویس همچنین شامل استفاده 
از سیستم های مدرن برای توسعه ی 
همچنیـن  و  جدیــد  محصــوالت 
آزمـون های آزمایشـگاه اسـت کـه 
بحرانی  نقاط  در  آن ها کاشی ها  در 
بارگـذاری می شـوند تا مکان آن هـا 
در سقف و نیروهای وارد بر آن هـا 

شبیه سازی شوند.
مبتکرانــه  نرم افــزار  این  بنابرایـن 
قباًل  که  زمینه ای  آزمون های  اغلب 
الزم بودند را حذف می کند و نتایج 
مطمئنی را در مدت کوتاهی به دست 
می دهد. تنظیماتی نیز می تواند انجام 

شوند تا به استحکام مطلوبی دست 
یابند و از همه مهم تر وزن کاشی را با 
حذف مواد اضافی کاهش دهد بدون 
این که بر استحکام مکانیکی تأثیری 

بگذارد.
سال  از   Bougioanni Macchine

ساختاری  بررسی  های  برای   2000
استفاده   FEM از  خود  ماشین های 
کرده است و در نتیجه استفاده از آن 
برای طراحی فعالیت های انجام شده 
 Bongioanni Moulds توســط 
در  است.  داده  گسترش   Division

پیچیده ترین موارد از FEM به منظور 
فرآیند  پروفایل های  به  دست یابی 
تولید در خشک کن و کوره همراه با 
دوربین های حرارتی برای مشاهده ی 
اسـتفاده  باقـی مانده  دفـرمگی های 

تنظیمات  انجام  کار  این  می شود. 
دقیق در نقاط مورد مشاهده را ممکن 
می کند تا کیفیت محصول را به بهینه 
 Bougioanni Macchine برساند. 
سال ها درگیـر تحقیق و توسـعه ی 
محصـوالت و فرآینـدهای مبتکرانه 
برای دست یابی به تولید بادوام، کاهش 
مصرف ماده ی اولیه و انرژی و باالترین 

کیفیت محصول بوده است.

  FEM طراحی آجرهای سقف با

سیســتم  یـک   Tecnofiliere

عنوان  تحت  مبتکرانه  پوشش دهی 
قطعات  بـرای  را   Tecnocoating

ارائه  اکسترودر  قالب هـای  سایشی 

مناسـبی  جایگـزین  که  می دهــد 
که  کـروم  آبکاری  عملیات  بـرای 
و  آسترها، هسته ها  برای  سالهاست 
استفاده  آن  از  آن ها  نگهدارنده های 

می شود، پیشنهاد می کند.
عرضه Tecnocoating کوشش های 
Tecnofiliere برای حذف آثار سمی 

کروم شش ظرفیتی در فرآیند تولید 

آجر را منعکس می کند و استاندارد 
جدیدی را از نظر امنیت و فعالیت 

محیطی ارائه می کند.   
Tecnocoating عمــر طوالنی تــر 

قطعــات عمــل آوری 
شـده را نسبت به کروم 
تضمین می کند و از نظر 
دقیق تـر  اِعمال خیلی 

است، چون نیازی به دخالت اپراتور 
ندارد. این عملیات بسته به مؤلفه ها و 
نیازهای مشتری در دو راه حل مختلف 

موجود است.

ــط: ــه ای و محی ــت حرف امنی
ــتم Tecnofiliere سیس
Tecnocating را عرضه می کند

TECNOCOATING
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قرارداد   Limena در  واقع  شرکت 
مهمی را با تولید کننده  ی استرالیایی، 
یک  تأمین  برای   ،Brickmakers

به  پیشرفته  و  فنـاوری کم مصـرف 
 Industry از رویکرد عنوان بخشی 

4.0 امضا کرده است.

سازنده ی  یک   ،Brickmakers

استرالیایی پیشرو در آجرسازی برای 
توسعه ی یک خط خردایش، که به 
تولید آجرهای نما با طول بیش از 
کرده،  پیدا  اختصاص   300  mm

قرارداد مهمی را با Bedeschi امضا 
کرده است.

خط  یک  تأمین  قرارداد  حوزه ی 
مواد  آماده سازی  برای  دانه بندی 
شامل یک گریپر تخلیه ی الیه ای و 
یک خط برنامه ریزی مجدد را در بر 
خواهد گرفت که سه خط دانه بندی 
خـودکار  دستگاه هـای  بـه  مجهـز 
تغذیه  را  الیـه  مجـدد  شـکل دهی 
به یک خط  این خط  کرد.  خواهد 

خردایش جدید شامل یک ماشین 
6 چرخه با تنظیم مسافت اتوماتیک 
عمل آوری  از  تا  متصل خواهد شد 
اطمینان  مواد  انواع  تمام  صحیح 
آن جا  در  همچنین  شود.  حاصل 
سیستمی برای برگرداندن الیه های 
این  انتقال  برای  گریپری  و  زیرین 
الیه ها به خط حمل ماده خواهد بود 
که از آنجا به خط تغییر شکل بسته ی 
منتقل  کنونی  شده  پخته  ماده ی 

خواهد شد.
است  کارخانه طوری طراحی شده 
ماشین   از  استفاده  بدون  بتواند  که 
خردایش کار کند، درحالی که توانایی 
تخلیه  ماده ی  دانه بندی  برای  خود 
شده را حفظ می کند. این کارخانه 

همچنین به یک سری تسمه نقاله 
برای تخلیه ی ماده ی درجه دو و یک 
سیستم استخراج پسماند خردایش 

برای حذف غبار مجهز است.
ماشین  یک  همچنین  قرارداد  این 
را  ها  واگن  برای  جدید  پاکسازی 
سیستم  یک  به  که  دربرمی گیرد 
ترازبندی برای تکیه گاه های دیرگداز 
قطعات  خروج  برای  متناسب  و 
مجهز   3  cm از  بزرگ تر  پخته ی 

است.
برای اطمینان از مدیریت مؤثر خط 
یک   Bedeschi جدید،  آنلودینگ 
جابجایی  منظور  به  ماشین  سری 
واگن ها برای گریپر تخلیه ی جدید 
)آجرهای پخته(، ایستگاه  پاکسازی 

جدید )واگن های خالی( و اتصال به 
واحد انتقال موجود نیز تأمین خواهد 
کرد که همگی به خط سورت خدمت 

می کنند.  
کارخانه یک سیستم  این  آخر،  در 
بـا  ســازگار  یکپـارچه ی  نـظارت 
 Industry 4.0 جدید  پارامترهای 
خواهد داشت و به یک واسطه برای 
تمام  بازبینی  و  دور  راه  از  کنترل 

تجهزات مجهز خواهد بود.
از  اطمینـان  بـرای  پـروژه  ایـن 
صرفه جویی در انرژی طراحی شده 
است و فناوری پیشرفته ای دارد که 
از طریق کوشش های تیم تحقیق و 
پیدا  توسعه   Bedeschi توسعه ی 

کرده است.

Bedeschi قرارداد جدیدی در

اسـترالیا می بنـدد

مواد برتر  سازنده ی   ،Brickworks 

توافق وارد  استرالیا،  در   ساختمانی 
 الزم االجرایی برای تصاحب دارایی های
Southfield Corporation معینی از 

 Illinois Brick Company شامل 
و)IBC( به مبلغ 51/1 میلیون دالر 

شده است. 
 )IBC( و  Illinois Brick Company

در سال 1981 تأسیس شد و در چهار 
دهه ی گذشته از طیف رشد ارگانیک 
و تصاحب ها گسترش پیدا کرده است 
توزیع کننده ی  بزرگ ترین  اکنون  و 

مستقل  عملکرد  و  مالکیت  با  آجر 
در آمریکا است که 17 نمایشگاه و 
در  و همگی  دارد  توزیع  محوطه ی 

Illinois و Indiana واقع هستند.

با تجارت تحت گستره ای از برندهای 
نیمی از  مشهور و با قدمت، تقریباً 
درآمد IBC از طریق فروش حدود 70 
میلیون آجر در سال تأمین می شود. 
مواد  از  مجموعه ای   IBC عالوه،  به 
ساختمانی و تدارکات تکمیلی مانند 

سنگ و بنایی را رائه می دهد.
مدیــرکـل   ،Lindsay Partidge

Brickworks گفت: »ما از زمان ورود 

خود به بازار امریکا در سال 2018 
لذت   IBC با  قوی  رابطه ی  یک  از 
برده ایم.« »این تصاحب یک تناسب 

با استراتژیک منطقی است و به طور 
چشم گیری مقیاس شبکه ی توزیع 
مستقیم ما را افزایش خواهد داد و 
 Midwest تعداد فروشگاه هایمان در

را از 10 به 27 خواهد رساند.« 
طریق  از  فـروش  حجم  افزایـش 
تولید  ظرفیت  با   IBC شبکه ی 
در  واقع   Brickworks واحدهای 
شد:  خواهد  پشتیبانی   Midwest

 Adelو  ،Illinois در   Marseilles

وIowa،و در   and Sergeant Bluff

Caledonia و Iberia در Ohio و 

.Kentucky در Cynthiana

قدرت  پر  ناحیه  این  دورنمای 
فعالیت  که  می رود  انتظار  و  است 
ساختمان سازی در پنج سال آتی در 

هر دو بخش مسکونی و غیر مسکونی 
افزایش بیابد. همچنین انتظار می رود 
اخیراً  که  محرک های حکومتی  که 
از  پشتیبانی  شامل  شده اند،  اعالم 
پروژه های زیرساختی ایالتی و محلی 
فعالیت  دانشگاه ها،  و  مدارس  مانند 

ساخت و ساز در ناحیه را باال ببرند.

بزرگ تریــن  Brickworks

توزیع کننده آجر در ایاالت متحده
آمریکا را تصاحب می کند

Lindsay Partridge

world news
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World construction set to see strong 
growth through to 2025

سـاخت و سـاز جهـانی آمـاده 
برای دیـدن رشـد قـوی تا سال 2025

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

MECS Research Centre - www.mecs.org

پس از تاریک ترین سال بحران Covid-19، بازار جهانی ساخت و ساز در سال 
2021 شاهد بهبودی قوی، با رشدی که به سطوح رکورد )6.4+ درصد باالتر 
از اعداد قبل از پاندمی( بوده است. انتظار می رود که نرخ رشد در سال 2022 
با قدرت ادامه یابد )3.5+ %( و سپس به سطوحی در تراز با دهه ی گذشته، با 

تغییرات حدودی 3+ %، بازگردد.
این پیش بینی ها که توسط Cresme Ricerche در نشست ACIMAC در 
10 سپتامبر ارائه شد، بهبود عمومی اقتصاد جهانی و تأثیر مثبت اولیه طرح 
مشوق مالیاتی سوپربونس دولت ایتالیا در صنعت ملی ساختمان را منعکس 

می کنند.
Antonio Mura، مدیر فنی Cresme Ricerche و رییس Simco، پلتفرم 

اطالعاتی که درآمدها را در 150 کشور به صورت فصلی زیر نظر دارد )99 % 
تولید ناخالص ملی جهان( و160  منبع آماری را به صورت مرجعی مقایسه 
پیامدهای  علیرغم  می گوید:  دهد،  انجام  ساله   5 پیش بینی های  تا  می کند 

 Covid-19 طوالنی مدت همه گیری
عفونت ها  حیات  تجدید  خطر  و 
سیاسی  اطمینان  عدم  با  همراه 
کنونی و عوامل بی ثباتی مالی، همه 
شاخص ها به فاز توسعه برای صنعت 
ساخت و ساز، بازار هدف محصوالت 
همه  از  مهم تر  و  آجر  و  سرامیک 
محرک اصلی بهبود اقتصادی کنونی 

و آتی اشاره می کنند.
بر اساس برآورد، محرک های پولی 
ملی  مؤسسات  توسط  که  مالی  و 
شامل  )که  شدند  معرفی  جهانی  و 
تقویت بی سابقه زیرساخت ها که با 
NRRP خواهد آمد( و مقادیر عظیم 

پس انداز انباشته شده توسط خانوارها در سال قرنطینه )زمانی که درآمدها ثابت 
باقی ماندند اما مصرف به شدت کاهش یافت(، نرخ رشد سرمایه گذاری های 
ساختمانی را باال برده است، به طوری که همه آنها از نرخ تولید ناخالص ملی در 

تقریبا همه کشورها به جز ژاپن، آلمان و آمریکا باالتر است.

روندها در کشور های مختلف
با نگاه دقیق تری به اعداد صنعت ساخت و ساز، Cresme اشاره می کند که 
بازار جهانی در سال 2021 ارزشی معادل 8807 میلیارد یورو داشت، که بخش 
مسکونی 3209 میلیارد یورو )36.4 % کل( را شامل می شد که انتظار می رود 
این مقدار تا سال 2025 به میزان 200 میلیارد یورو افزایش داشته باشد. در 
سطح جهانی، ارزش ساخت و ساز غیر مسکونی 31 % کل )2651 میلیارد یورو( 
و کار های عام المنفعه شامل 2947 میلیارد یورو باقیمانده )%33( هستند، در 
حالی که بازار ایتالیا به شدت سمت ساخت و ساز مسکونی می رود که شامل 

شکل 1 - بازار جهانی ساخت و ساز در سال 2021
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نصف تمام سرمایه گذاری ها است.
به لحاظ مناطق بزرگ، اقیانوسیه منطقه ای است که قوی ترین بهبود در زمینه 
ساخت و ساز در سال 2021 در آن پیش بینی می شود، )7.6 % در مقایسه با 

رشد 6.4 % جهانی(  پیرو کاهش نسبی 3.6- % در سال 2020. 
این روند در آسیا، جایی که Cresme یک افزایش 7.4+ % در سرمایه گذاری 
را پیش بینی می کند )بعد از 3.2- % در 2020 با چین و هند به عنوان محرکان 
اصلی(، آمریکای شمالی )6.3+ % در سال 2021(، آمریکای جنوبی و آفریقا با 

5.7+ % دنبال می شود.
در آمریکای التین اما نرخ رشد به اندازه جبران زمین از دست رفته در سال 
گذشته، که ساخت و ساز به میزان 13.5 % کاهش داشت، نیست. در جایگاه 

آخر هم اروپا با 4.1+ % برای جبران کاهش 4.8 % ای در سال 2020 قرار دارد.
Mura با افزایش تحلیل روی کشورها به صورت جداگانه، به این اشاره می کند 

که سرمایه گذاری زیاد روی ساخت و ساز، دیگر فقط محدود به کشورهای 
توسعه یافته ثروتمند مثل کانادا و آلمان نیست، بلکه در کشورهایی مثل چین، 
هند و اندونزی، که علیرغم سرانه ی  تولید ناخالص ملی بسیار پایین تر،  در حال 
رسیدن به سطوح ساخت و ساز با هزینه کشورهای غربی هستند،  نیز دیده 

می شود.
به طور خاص، بازار ساخت و ساز چین در سال 2021 حدود 2730 میلیارد یورو 

)30 درصد از بازار جهانی( تخمین زده می شود و انتظار می رود تا سال 2025 
با نرخ ساالنه 3.1 درصد رشد کند، در حالی که بازار ایاالت متحده )1241.1 
میلیارد یورو؛ 14.1 درصد از کل( کمتر از نیمی از این مقدار یعنی 1.5 درصد 
در سال رشد خواهد کرد. در مرحله بعدی ژاپن و آلمان قرار دارند که به ترتیب 
5.4 و 4.4 درصد از کل ساخت و ساز جهان را به خود اختصاص می دهند، انتظار 
می رود ژاپن تا سال 2025 شاهد کاهش 2.1 درصدی ساالنه باشد )تنها مورد 
مشابه در میان بازارهای بزرگ( و آلمان قرار است در ثبات باقی بماند با متوسط 

نرخ رشد ساالنه 0.2 %.  
پیش بینی Cresme برای ایتالیا، که از نظر اندازه بازار ساخت و ساز در رتبه 
دهم قرار دارد )186.2 میلیارد یورو و 2.1 % از کل جهان(، میانگین رشد ساالنه 

3.6 % است.

مناطق با خطر متوسط  فرصت های بیشتر
در نهایت، پلتفرم مرکز مطالعات مجموعه ای از کشورهایی را فهرست می کند 
که رشد پایدار بازار ساخت وساز با ریسک متوسط تا کم و در نتیجه فرصت های 
رقابتی عالی برای صنعتگران را پیش بینی می کند. مالزی سال ها است که 
دراین رتبه بندی پیشرو بوده و در سال 2021 نیز این جایگاه را حفظ کرده 

است.

شکل 2 - تغییرات تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی 

اقـتـصـــاد
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شکل 3- پیش بینی تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در ساخت و ساز تا سال 2025
)% تغییرات در مقادیر ثابت(

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

شکل 5- سهم بازسازی و نوسازی در بخش ساختمان 
)% در سال 2021(

ایفا  کلیدی  نقش  نیز  تورم  بازگشت 
از یک دوره طوالنی رکود  می کند: پس 
کاهش  حتی  موارد  برخی  در  و  قیمت 
تورم، ترکیبی از چندین رویداد - مانند 

افزایش ناگهانی قیمت کاالها، اختالل در 
زنجیره های لجستیکی، معرفی تعرفه های 
جدید و افزایش تقاضا در بخش ساخت و 
ساز )که تا حدی با خرید سوداگرانه تحریک 
می شود( - باعث افزایش قیمت های ساخت 
و ساز خواهد شد. رشد پس انداز خصوصی 
که در سال 2020 اتفاق افتاد را نیز نباید 
بسیار  می رسد  نظر  به  گرفت.  کم  دست 
وارد  اضافی  منابع  این  که  است  محتمل 
بخش ساخت و ساز خصوصی شود و تقاضا 
را بیشتر افزایش دهد و چرخه ای مطلوب 

ایجاد کند.

پایداری و نوسازی ساختمان
روند کالن  ما شاهد ظهور  زمینه،  این  در 
دیگری هستیم که ارتباط تنگاتنگی با بخش 
پایداری و  امالک و مستغالت دارد، یعنی 
مهم تر از همه بازارهای غربی را به سمت تقاضا 
برای مواد جدید، تجدیدپذیر، بادوام و عایق 
سوق می دهد و باعث افزایش نوسازی امالک 
در ساختمان های  و سرمایه گذاری  موجود 
سـطح  خاطـر  به  ایتالیا  می گـردد.  جدید 
بی سابقه سرمایه گذاری خود در پروژه های 
نوسازی )که توسط مشوق های دولتی، به 
درصدی   Superbonus 110 طرح  ویژه 
انتـظار  است،  متمایـز  می شـود(  هدایت 
می رود 77 درصد از کل سرمایه گذاری های 

با  مقایسه  در  جاری  سال  در  ساختمانی 
میانگین حدود 50 درصد در اروپا باشد و 

کمتر از 9 درصد در چین محقق گردد. 
محصوالت سرامیکی و سفالی با ویژگی های 
خود،  بازیافت پذیری  و  دوام  بودن،  سالم 
نقشی کلیدی در افزایش بهره وری انرژی و 

بهبود پایداری محیطی دارند.

×               

اقـتـصـــاد
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The appeal of aged brick

آجرهای نما با افکت کهنه نه فقط برای ترمیم بناهای تاریخی بلکه برای 
بازسازی ساختمان های روستایی و برای ایجاد دیوارهای داخلی با نمای 

بصری جذاب به شدت مورد تقاضای طراحان و معماران هستند. 
تفسیر دوباره ی سبک های تاریخی در پروژه های معاصر یکی از مهم ترین 
وظایف زیبایی شناختی آجرهای نما است، اما برای انجام آن باید بتوان به 

طور وفادارانه ای یک ظاهر کهنه ی طبیعی را ایجاد کرد. 
سیستم های Stablidry و Decobrick مستند شده 
توسط Samc مخصوصاً به این منظور توسعه یافته اند 
و امکان دکور آجرهای اکسترود شده را با اعمال پودر 
و انگوب های گرانوله روی سمت های قابل دید آجرها 

از  استفاده  با  می کند.  فراهم 
و  اسپری  تفنگ  فناوری  دو 
اعمال پـودر خشک روی یک 
بازه ی  قطعـه می توان حتـی 
وسیع تری از افکت ها را ایجاد 

کرد.

Decobrick و Stablidry

استفاده  با  ثقلی  پودر  اعمال 
بــه  مجهــز  ماشین هـای  از 
تغـذیه کننـده های سـوراخ دار 
در  تکنیـک  پـرکاربردتـرین 
زمینه ی دکـور آجـر است و 
استفاده از سیستم های نسبتاً 
ساده با نگهداری و تعمیر کم 
با   ،Smac دربرمی گیـرد.  را 
بهره گیری از 30 سال تجربه  ی 
خود در این زمینه ، این روش 
از قبل توسعه داده  را بیشتر 
است تا بتوان از آن برای دکور 

تمام سه جوانب قابل دید آجرها استفاده کرد. 
در این روش، پودر انگوب در یک مخزن جمع آوری مجهز به یک پیچ تغذیه 
بارگیری می شود. سپس از الواتورهای سطلی برای انتقال پودر به سمت 
باال و بارگیری اتوماتیک آن در محفظه های تغذیه استفاده می شود که 
بسته به دکور دلخواه به یک پایه ی سوراخ دار مناسب مجهز است. این نوع 
ماشین با سه تغذیه کننده تجهیز می شود: یک واحد باالیی برای سمت 

افقی آجر و دو واحد جانبی برای سمت های عمودی. 
در مدل Stablidry، پودر در تغذیه کننده هایی با یک 
صفحه ی کفی سوراخ  دار مناسب بارگیری می شود که 
از میان آن پودر روی غربال های در حال لرزش می ریزد 
تا افکت مطلوب را روی آجر 
ایجـاد کند. تغذیـه کننده های 
جانبی امکان ریزش پودر روی 
یک اپلیکاتور انحصاری ویژه را 
ممکن می کنند که برای دکور 
آجرهای  عمـودی  سمت های 
اسـتفاده  انتقـال  حـال  در 
رنگی  افکت  می شود. چندین 
نهایی به طور وفادارانه ای نمای 
روستایی را همراه با کهنه گی 

طبیعی ایجاد می کنند.
مدل Decobrick گام دیگری 
و  ارائـه می دهـد  بـه جلو  رو 
از  استفاده  با  را  دکوراسیون 
روکش های حکاکی شده با لیزر 
و  طراحی ها  تا  می دهد  انجام 
الگوهایـی را بر اساس مطالعات 

مقدماتی اعمال کند.

×

تقاضـای آجــر کهنـه

فنـاوری

Aged effect facing bricks are in strong demand from designers and architects not just for projects to restore historical build-
ings, but also for the renova-tion of rural buildings and for creating visually striking indoor walls.
Reinterpreting historical styles in contemporary projects is one of the most important aesthetic functions of facing bricks, but 
to do this they must be able to faithfully reproduce a natural timeworn look.

Smac (Fiorano Modenese - Italy)

Stablidry Decobrick

®
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Advances in brick firing technology

پخت یک مرحله ی بحرانی در فرآیند تولید آجر است که در طول آن 
محصوالت به حالت نهایی و غیر قابل بازگشت خود دست می یابند.

فناوری کوره در طول سالیان هم از نظر فنی و هم از نظر پایداری زیست 
قابل  پیشرفت  است.  کرده  پیشرفت  قابل مالحظه ای  به طور  محیطی 
 Friedrich از سال 1858 صورت پذیرفته است، هنگامی که  توجهی 
Eduard ltoffomann اولین کوره ی تونلی دوار را طراحی و انحصاری 

کرد )مدل های بعدی از یک طراحی بیضی گون استفاده کردند( که در 
آن تقسیم بندی های حجمی محاسبه شده باعث شدند که پخت به طور 
پیوسته انجام شود. در حین تخلیه و بارگیری مجدد کوره به طور همزمان 

انجام شود. 
پیشرفت های این فناوری آن کوره ی تونلی اولیه را به ماشین هایی پر 
بازده تر با اتمسفر کنترل شده تبدیل کرده اند که قادر به پخت محصوالتی 

هستند که بتوانند با استانداردهای امروزی تطابق پیدا کنند.

Marcheluzzo S.p.A کوره های تونلی از
به خاطر تخصص مهندسین و طراحان با سابقه ی اثبات شده در این 
انطباق  با سفارشی سازی و  بخش، Marcheluzzo قادر بوده است که 
پروژه ها با ملزومات تولید و انواع محصوالت پاسخ های معتبری از نظر 

پیشـرفت هایی در فنـاوری پخت آجـر

Firing is a crucial stage of the brick production process during which the products assume their final and irreversible state. 
Kiln technology has evolved considerably over the years, both technically and in terms of environmental sustainability. Enor-
mous progress has been made since 1858 when Friedrich Eduard Hoffmann designed and patented the first circular tunnel 
kiln (later models used an elliptical design) in which a calculated subdivision of volumes made it possible to perform firing 
continuously while simultaneously unloading and reloading the kiln. 

Marcheluzzo S.p.A. (Caldogno - Italy)

مشعل های سقفی مشعل های جانبی
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فرآیندهای پخت به بازار بدهد. 
کوره های تونلی پیشنهادی از موادی با مونتاژ مناسب ساخته می شوند 
که سطح باالیی از عملکرد را برحسب دماهای پخت، مصرف انرژی و 

ضریب های عایق کاری حرارتی به دست می دهند.
می کنند،  عبور  پخت  تونل های  از  متغیری  سرعت های  با  محصوالت 
درحالی که جریان مخالف پیش گرمایش را انجام می دهد. مشعل های 
ناحیه ی  یک  و  می کنند  حفظ  را  صحیحی  تفجوشی  دماهای  پربازده 
سرمایش انحصاری اجازه ی سرمایش ماده تا یک دمای مناسب را قبل از 

انتقال به مرحله ی بسته بندی می دهد.

کوره های Marcheluzzo از یک ساختمان سنتی بر پایه ی مواد دیرگداز با 
درصدهای مختلفی از آلومینا استفاده می کنند تا حمالت اسیدی احتمالی 
را تحمل کنند. در طول اولین مرحله ی پخت از سیستم های بازیافت 
پرفشار مدرن برای آماده سازی مؤثر و یکنواخت ماده استفاده می شود. 
واحدهای  و  پر سرعت  از مشعل های  متشکل  پیشرفته ی  سیستم های 
مسقف با جریان هوای پرقدرت برای پخت ماده در یک مدت زمان مناسب 

استفاده می شوند. 
ناحیه های سرمایش اندازه ی مناسبی دارند تا از کاهش دمای مناسب در 
هر ساعت برای جلوگیری از شوک حرارتی ماده اطمینان حاصل شود 

فنـاوری

بازیافت حرارتی در منطقه پیش گرمکن

توزیع گاز در منطقه پخت
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خروجی کوره واگن کوره- آجر بام 

نمای داخل کوره

و میزان استفاده از هوای بازیابی شده از خشک کن ها به حداکثر برسد. 
Marcheluzzo بازدهی انرژی کوره ها را با کاهش مصرف روزانه ی گاز و 

طراحی یک بسته ی عایق کاری ویژه با نصب خشک بهبود بخشیده است 
که از آجرهای سیلیکات کلسیم و فیبرهایی با چگالی های مختلف تشکیل 
می شود. واحدها می توانند بر حسب کمینه ی 200-300 تن در روز تا 

1400 تن در روز ساخته شوند.

   Chechnya سابقه در
یکی از بزرگ ترین سفارش هایی که اخیراً Marcheluzzo دریافت کرده از 
 Chechnya واقع در Groz Story Keram یک تولیدکننده ی آجر Gronzy

بوده است. این سفارش شامل نصب یک سیستم کامل با کوره ای با مقاومت 
باال نسبت به حمله ی اسیدی ناشی از مواد اولیه ی مورد استفاده در آن 
منطقه بود، یک طراحی که انجام پخت را در یک اتمسفر رعدآسا ممکن 
می کند و یک واحد احتراق برای پخت آجرهای نما و بلوک های بزرگ با 

حجم روزانه ی 500 تن را فراهم کند. 
نتایج فوق العاده نشان داده اند که ارزیابی کامل ملزومات مشتری همراه 
با چند دهه  تجربه ی Marcheluzzo نصب های موفقیت آمیزی را به طور 
کامل ضمانت می کند که بازدهی و صرفه جویی در مصرف انرژی را به 

ارمغان می آوردند.     
×

فنـاوری



77گزيدهدنيایآجــر1400/49



گزيدهدنيایآجــر1400/49 78

Sustainable architecture 
south of New Delhi

اندروز  سنت  مدیریت  و  فناوری  موسسه  در  دختران  خوابگاه  بلوک 
St. Andrews در شهر گوروگرام Gurugram واقع در شمال هند، که 

توسط شرکت معماری Zero Energy Design Lab  مستقر در دهلی نو،  
طراحی شده است، مدلی از طراحی پایدار و کارآمد در مبحث انرژی است. 
این ساختمان 2300 مترمربعی، تقریبا 130 دانشجو را در خود جای 
می دهد و شامل فضاهای جانبی مانند آبدارخانه، محوطه های تفریحی و 

فضاهای اجتماعی در فضای باز است.
تابستان های گرم و سوزان منطقه، با دمای حدود 40 درجه سانتی گراد،  
 Sachin راستوگی  ساچین  رهبری  به  طراحی  تیم  اکتبر،  تا  آپریل  از 
Rastogi را بر آن داشت تا کل ساختمان را با آجرکاری ساده اکسپوز، 

الهام گرفته از  معماری بومی هند، بپوشاند.
خوابگاه دخترانه سنت اندروز St. Andrews به صورت مجموعه ای از 

فضاهای چند بعدی آشکار می شود، که در یک توالی سلسله مراتبی از 
طریق روش الیه بندی تطبیقی و انعطاف پذیر سازمان یافته است. اصلی 
که به واسطه آن، انسان ها بسته به لباس و پوشش، فعالیت و شرایط 
فیزیکی عمومی خود، با شرایط داخلی متنوع این فضای معماری، سازگار 

می شوند.
ویژگی بارز این هاستل یا خوابگاه، نمای پوسته ای و دو الیه آن از آجر و 
بتن است که برای محفاظت از سازه در برابر نور خورشید و فراهم کردن 
فضاهای متعدد برای برقرای روابط اجتماعی و معاشرت طراحی شده 
است. نمای دوپوسته، الیه  نیمه نفوذپذیری ایجاد می نماید که دمای بین 
محیط  بیرونی و محیط داخلی را از طریق جریان هوای کنترل شده حبس 

شده میان این دو الیه، تنظیم می کند.
این طراحی بر گرفته از سنت معماری بومی و محلی است و از حیاط های 

معمـاری پایـدار جنوب دهلی نـو

The Girls’ Hostel Block at the St. Andrews Institute of Technology and Management in the northern Indian city of Gurugram, 
de-signed by the New Delhi-based architecture practice Zero Energy Design Lab, is a model of sustainability and energy ef-
ficient design. The 2,300 square metre building accommodates approximately 130 students and includes ancillary spaces 
such as a pantry, recreational areas and outdoor social spaces.

مترجم: مریم حسینی
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بزرگی برای حفاظت در برابر گرما 
به جای استفاده از سیستم های 

خنک کننده پر هزینه و نشر دهنده کربن به محیط زیست، بهره می برد.
قسمت عمده نما با یک صفحه آجر سوراخ دار پوشانده شده است که در 
آن، هر آجر با زاویه ی خاصی چرخیده است تا مانع از ورود نور مستقیم 

خورشید به داخل ساختمان گردد. 
آجرهای رسی  مشبک Jali یک ناحیه ی  فیلتر مانند، بین بخش فضاهای 
داخلی  و خارجی ایجاد می کند که آسایش حرارتی در فضای داخلی را 
بهبود بخشیده و کیفیت نور طبیعی راه یافته به فضای داخلی را ارتقا 

می دهد.
در صفحه نمای بیرونی از بلوک های رنگی بتنی توخالی که رنگی شبیه به 
آجر قرمز دارند، استفاده شده است. این آجرها جرم حرارتی کافی برای 

جـذب گرمـا را فراهم نمـوده 
و در عین حال از شدت تابش 
می کاهند. حجم هوای عبور یافته  از میان این جرم، بر اساس اصل برنولی، 

گرمای خود را از طریق فشرده سازی از دست می دهد.
نمای دوپوسته همانند جرم حرارتی عمل می کند و تابش های ورودی 
مستقیم و نشری به داخل فضا را به میزان 70 درصد و بارهای سرمایش 
مکانیکی را به میزان 35 درصد، کاهش می دهد و بدین وسیله صرفه جویی 

قابل مالحظه ای را در مبحث انرژی، تضمین می کند. 
نتایج به دست آمده، در این پروژه،  فراتر از استانداردهای آیین نامه 
 Indian Energy  ساختمانی صرفه جویی در مصرف انرژی هندوستان

Conservation Building Code  است.  

×

مـعـمـــاری

St. Andrews پروژه: بلوک خوابگاه دختران، مؤسسه ی فناوری و مدیریت سنت اندروز
مکان: گوروگرام Gurungram، هاریانا Haryana، هند

شرکت معماری: Zero Energy Design Lab )دهلی نو(
Noughts and crosses & Andre J.Fanthome :عکس ها

تاریخ تکمیل پروژه: دسامبر 2020 



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

If the defining characteristic of 2020 was uncertain-
ty, 2021 is showing every sign of a strong rebound, 
with repercussions that are being felt throughout 
the global ceramics industry. 
Driven by forecasts of 6% global GDP growth this 
year compared to a 3.3% contraction in 2020, the 
construction industry is playing a major role in the 
recovery as it rapidly returns to pre-pandemic lev-
els. In Europe, construction activity is expected to 
grow by 3.8% this year and by a further 3% in 2022, 
while at a global level Cresme is forecasting 6.4% 
growth (compared to a 3.4% decline in 2020), bring-
ing the total value of construction output to a re-
cord figure of 8,807 billion euros. 
Against this backdrop, demand for tiles is buoy-
ant and manufacturers are ramping up produc-
tion to meet orders (most warehouses were emp-
tied out last year) as well as intensifying investments 
to boost production capacity. Throughout the sup-
ply chain - raw materials, frits and glazes, machinery 
and equipment - the problem companies are facing 
today is not so much one of demand as the lack of 
availability and extremely high prices of materials. 
The “better-than-expected” performance (the most 
frequent assessment given by industry players) is 
confirmed by the half-year results of large groups 
(Mohawk Industries reported 23% revenue growth 

in the first half of 2021, Lamosa 65%, RAK Ceramics 
41.8% and Portobello 70.7%), as well as those of en-
tire industrial systems. According to the ACIMAC/
MECS survey of the largest tile producing countries, 
China closed the first half of 2021 with a 14.7% in-
crease in production compared to the first half of 
2020; Brazil with +52% (and +24% forecast for the 
whole year); Spain with +34%; Iran with +10% and 
Mexico with +48% (+18% for the whole year). 
As a consequence, the Italian ceramic machin-
ery manufacturers’ sales grew by 53.5% compared 
to the first half of 2020 and, more importantly, by 
12.8% against the first six months of 2019. 
The five-year outlook published by MECS is also 
very positive and suggests that world tile produc-
tion may reach 20 billion sqm by 2025. 
Against this backdrop of rapid growth, the ceram-
ic tile industry has undergone a number of signifi-
cant M&As in what is still a highly fragmented sec-
tor. The summer saw the acquisition of Cicogres by 
Grupo Halcón, the sale of Roca’s Tile division to La-
mosa and that of Azuliber to Pamesa, while in April 
Victoria PLC completed its acquisition of a further 
two companies in Italy.
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