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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

آینــده ســرامیک 
به طور فزاینـده ای دیجیتـالی و جهـانی

تأمل  مقوله  دو  دیجیتالی  »انقالب«  و  جدید  بازار  سناریوهای 
برانگیز در انجمن تجارت جهانی بودند که توسط آچیماک در ماه 
نوامبر در مودنا سازماندهی شد. این شماره از مجله اولین قسمت 
از گزارش دو بخشی اختصاص داده شده به این رویداد را به تصویر 

می کشد. 
هدف از این کنفرانس، لحظه ای توقف به منظور بررسی دگرگونِی 
سریعی است که در صنعت سرامیک جهان در جریان است و 
نگاهی بر آینده ای که از جهات مختلفی در آن وجود دارد. تبیین 
استراتژی ها، سازماندهی تولید و مدل های تجارت، به ویژه در زمان 

تغییرات سریع همچون حال حاضر همواره حائز اهمیت است.
نمود:  تصریح  کنفرانس  در  سخنانش  در   Christophe Callon

در مواجهه با مشکالت بازار هدف، اقتصادهای راکد، تنش های 
ژئوپولیتیک و وضع موانع تجاری، این صنعت همچنین می بایست 
به تغییرات اساسی در گرایشات مصرفی ِناشی از اثر رشد فراگیر 
تکنولوژی دیجیتالی و سبِک زندگی جدید پاسخ دهد. سرعت، 
شفافیت،  و  شده  تضمین  عملکرد  شخصی سازی،  سهولت، 
فاکتورهای محرک در کلیه انتخاب های خرید مصرف کننده است، 
و محصوالت سرامیکی از این امر مستثنی نیستند. در عین حال 
این موارد می بایست صنعت را در رویکرِد خود به بازار یاری کند. اما 

چگونه؟ با استفاده از همین اهرم، به معنای ادغام فناوری دیجیتال 
در کلیه فعالیت های شرکت.

نظرات  نقطه  از  و  متنوع  سطوح  در  مطلب  این  بررسی  ضمن 
ابهام دادند:  مختلف، سخنرانان همگی پاسخی روشن و بدون 
کلیه  در  فزاینده ای  طور  به  می بایست  دیجیتالی  دگرگونی 
فضاهای عملکردی و تصمیم سازِی شرکت رسوخ نماید. این فرآیند 
تجارت  فرهنگ  فرآیندها،  محصول،  تکنولوژِی  در  را  تغییراتی 
و مدل های تجاری به همراه خواهد داشت. این مدل می بایست 
تا حد امکان با مفهوم سرویس دهی ادغام شود، چیزی که در 
اصل به معنای خلق ارزش با فروش سیستم های محصوالت و 
خدمات است تا صرِف محصول. در مرحله مهِم آتی، این خدمات 
دیگر نباید تنها بر محصوالت متمرکز باشند، بلکه آنها همچنین 
می بایست به منظور پشتیبانی مصرف کنندگان، فارغ از این که 
آنها توزیع کننده، نصاب و یا مصرف کننده نهایی هستند، تعبیه 
شوند. در پاسخ به بازاِر در حال تغییر، صنعت به منظور شناسایی 
راهکارها نیاز به گذار از دیدگاه واکنشی به فعال و در صورت امکان 
و  پیچیده  فرآیندی  امر  این  دارد.  مشتری  نیازهای  پیش بینی 
چالشی است اما تنها چیزیست که اختالفی حقیقی در زمینه 
رقابت شرکت ایجاد می نماید.                                                ×

آنـالیــن
بخـوانیــد
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    کاهش فروش ماشين آالت سراميک در جهان
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اخبـار جهـان

تا  متوسط  بخش  احیای  هدف  با 
 Simpolo Ceramics بازار،  باالی 
سرامیکی  کاشی  تولیدکننده  که 
است، یک  هند  بهداشتی  و چینی 
سایت  در  را   Continua+ خط 
تولید  برای  خود   )Morbi( ُمربی 
کرده  راه اندازی  بزرگ  سایزهای 
است که نخستین خط نصب شده 
هند  در   Sacmi شرکت  توسط 
از   Continua+ جدید  خط  است. 
ماه   8 تنها  و  سپتامبر  ماه  اواسط 
پس از امضای قرارداد، تولید را آغاز 
خواهد  قادر  را   Simpolo و  کرد 
در  مترمربع   15،000 تا  ساخت 
روز از سطوح سرامیکی را در طیف 

تا  )حداکثر  سایزها  از  گسترده ای 
mm 3200×1600( و ضخامت ها و 

جلوه های زیبایی شناسی تولید کند. 
این خط جدید با دستگاه های تزئین 
دیجیتالی Sacmi و همچنین سایر 
راه حل های پیش از آن / پس از آن، 
مانند خشک کن و کوره متمرکز شده 

است. 
تصمیم  هندی  تولیدکننده  این 
بر  تنها  نه  را  خود  سرمایه گذاری 
پتانسیل های +Continua برای ایجاد 
محصوالتی با کیفیت زیبایی  شناسانه 
و فنی بسیار باال بلکه بر توانایی آن 
و  عملیاتی  هزینه های  کاهش  در 
این  کرد.  بنا  رقابت پذیری  افزایش 
مورد مخصوصا در بخشی مورد توجه 
قرار می گیرد که در هند و همانند 
جهان،  قسمت های  از  بسیاری 
اقتصاد  یک  ژئوپلیتیک،  تنش های 
جهانی راکد و رکود اخیر در صنعت 

سرامیک محلی مانع از آن می شوند. 
Simpolo در رابطه با سرمایه گذاری 

فناورانه ای، مجموعه ای از فعالیت های 
طیف  عرضه  برای  نیز  را  تبلیغاتی 
کاملی از محصوالت جدید به بازار در 

دست آماده سازی دارد.
پیش از راه اندازی این کارخانه، این 
مدیرعامل  راهبری  تحت  شرکت 
 )Jitendra Aghara( جیِتندرا آگارا
سازماندهی  بمبئی  در  را  رویدادی 
کرد تا بعضی از محصوالت جدید را 
به مشتریان خود ارائه دهد )حدود 
800 تاجر و فروشنده واقع در سراسر 

هند(.
 Continua+ راه اندازی ،Sacmi برای
در هند اعتبار فناوری نوآورانه اش را 
بیش از پیش برای تولید اندازه های 
و  می کند  تأیید  بزرگ  فوق العاده 
راهبردی  توسعه  چشم اندازهای 
می گشاید.  هند  بازار  در  را  تازه ای 

تولید  و  فروش  مرکز  با   Sacmi

هند  در   Sacmi Engineering

مـورد  هماننـد  کـه  دارد  حضــور 
این تیم در کنار   ،Simpolo پروژه
تولیدکنندگان محلی در همه مراحل 
فرآیند از طراحی تا پشتیبانی پس از 

فروش کار می کنند.

   Sacmi نخســتین خـــط 
+Continua در هنـد برای
Simpolo Ceramics تدارک

دیده شد

این  از زمان شروع  از یکسال  کمتر 
جهان  در  پیشرو  تجاری  نمایشگاه 
برای تهیه تدارکات صنعت سرامیک 
و آجر باقی است، همه چیز برای یک 
برگزاری موفق دیگر سر جای خود 
قرار گرفته است. این رویداد - که از 
28 سپتامبر تا 2 اکتبر 2020 مصادف 
با 7 تا 11 مهر ماه 1399 در مرکز 
خواهد  برگزار  ریمینی  نمایشگاهی 
شد - هم اکنون طیف گسترده ای از 
نام های بین المللی را در خود جای 
داده است و هم از لحاظ شرکت های 
لحـاظ  از  هـم  و  نمایـش دهنـده 
بازدیدکنندگان، در حال تولید ارقام 

قابل توجهی است.
اکثر شرکت ها در این بخش - اعم از 
ایتالیایی و بین المللی - در حال حاضر 
برای تأیید بازگشت خود به این رویداد 

دو ساالنه ثبت نام کرده اند و بیش از 70 
درصد از فضاهایی که در دوره پیش 
به آن اختصاص داده شده بود، اشغال 

شده اند.
عالوه بر ایتالیا، بهترین کشورهای ارائه 
دهنده عبارتند از چین، اسپانیا، آلمان، 
ترکیه، پرتغال، فرانسه، انگلیس، مصر 
و یونان که سهم غرفه داران خارجی را 

به 40 درصد از کل می رسانند.
پائولو ساسی )Paolo Sassi( رئیس 
تعداد  از  »ما  می گوید:   ACIMAC

غرفه دارانی که از قبل فضای خود را 
در Tecnargilla 2020 رزرو کرده اند، 
بسیار به وجد آمده ایم. این نمایشی از 
ارزش این نمایشگاه تجاری است که 

به غرفه داران ارائه می شود«.
یکی از ویژگی های جدید و برجسته 
 Decortech در دوره 2020، پروژه
خواهد بود که یک بخش نمایشگاهی 
اولیـه  است که به فنـاوری ها، مواد 
که  یافته  اختصاص  راه حل هایی  و 

از  عظیمی  زیبایی شناسی  پتانسیل 
سطوح را به نمایش می گذارد. 

 Tecnargilla بعدِی غرفه های دوره 
مورد  در  را  موضوعی  سیر  دو خط 
نرم افزارها  فنـاوری ها،  محصـوالت، 
و مـواد در دو حـوزه از مرتبط ترین 
حـوزه های این بخش در خـود جای 
بازدیدکننـدگان  به  و  داد  خواهنـد 
 Finishing, :معـرفی خواهـد کـرد
Digital & Logistics )پرداختکاری، 

 Green و  تدارکات(  و  دیجیتال 
Solutions )راه حل های سبز(.

شرکت های  میزبان   Tecnargilla

سراسر  از  تجاری  بخش  در  پیشرو 
غرفه داران  به  و  بود  خواهد  جهان 
فرصت های نامحدودی برای ارتباط با 

خریداران بالقوه ارائه می دهد. 
در همین حال، بازدیدکنندگان قادر 
یک  داشتِن  همراه  با  بود  خواهند 
برنامه بسته بندی شده از رویدادهایی 
که هر روز از این رویداد را پوشش 
می دهد، از نوآورانه ترین نمایشگاه از 
جنبه فناورانه ای تا کنون، بهره ببرند.

:Tecnargilla 2020
70 درصـد فضاها اشغال شده اند
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اخبـار جهـان

ُکلُـرونــدا )Coloronda(، آرِژنتـا 
Efi-( اِفی - ِکِرتاپرینت ،)Argenta(

Cretaprint( و پروژه مشترک انجام 

 Neos( اَِدتیوز  نئوس  توسط   شده 
 )Azuliber( آزولیِبر   ،)Additives

 Alfa de جوایز )Bestile( و بِستایل
Oro 2020 را به دست آورده اند؛ جوایز 

معتبری که هر ساله توسط انجمن 
سرامیک و شیشه اسپانیا )SECV( در 
Cevisama به پروژه های برجسته از 

لحاظ نوآوری اهدا می شوند.

نئوس اَِدتیوز، آزولیبر و بستایل جایزه 
 ،KLUSSS هیئت داوران را برای پروژه
پلیمری  ـ  یک کامپوزیت سرامیک 
صدا  جذب  پیشرفته  ویژگی های  با 
که قادر به کاهش میزان سر و صدا تا 
%96 در مقایسه با سرامیک های سنتی 
است، به دست آوردند و بدین ترتیب 
همان  با  را  سرامیکی  کفپوش های 
سطح راحتی آکوستیکی همانند فرش 

و قالیچه ایجاد می کنند. 
سامانه ای  توسعه  دلیل  به  آرژِنتا  از 
با خواص آنتی استاتیک برای تولید 
رسانایی  با  سرامیکی  کفپوش های 

الکتریکی باال تجلیل شد.
 Alfa de در بخش لعاب و رنگ، جایزه

 CeramiTherm پروژه  برای   Oro

به کلروندا تعلق یافت؛ این نخستین 
لعاب سرامیکی با خواص حرارتی است 
که قادر است تا حس گرمای معمول 
چوب طبیعی را به اِستون وِر پرسالنی 

بدهد.

Efi- ،در پایان، در بخش ماشین آالت
فناوری  توسعه  برای   Cretaprint

که  دیجیتال  جوهر  تزریق  ترکیبی 
قـادر به استفاده همزمان از جوهرهای 
پایه حالل و پایه آبی است، جایـزه 

Alfa de Oro را به دست آورد.

جوایز Alfa de Oro بـرای
نوآورانه تریـن پروژه هـای ارائه 

Cevisama شده در 

 SITI گروه   ،Cevisama 2020 در 
جهانی  نمایش  نخستین   B&T

فرد  به  منحصر  مجموعه  اولین  از 
توسط  که  را  معماری  سطوح  از 
Automobili Lamborghini طراحی 

شده است، ارائه کرد. رونمایی رسمی 
از این سری جدید در یک مهمانی 
در  فوریه   5 در  که  شد  انجام  شام 
 Palau de les Arts Reina Sofia

 Comunitat که نماد معماری معتبر
گردید.  برگزار  است،   Valenciana

شرکت کنندگان  روز  همان  شب 
هم  بـه  حضـور  دنیـا  سراسـر  از 
داشتند  را  شانس  این  که  رساندند 
مجمـوعه  از  نـوآورانه  اسلب های  تا 
المبورگینی  اتومبیل هـای  سـطوح 
 Automobili Lamborghini(
Surfaces Collection( را تحسین 

نمایند که در غرفه طراحی دیجیتال 
مدت  طول  در   )Digital Design(
برگزاری نمایشگاه Cevisama نیز به 

نمایش در آمده بود.
از  جدیــدی  خط  مجموعـه،  این 
 mineral( »اسلب های »سنگ معدنی
بــا  بــزرگ  فـوق العـاده   )stone

ویژگی های فنی و مکانیکی برجسته، 
منحصر  زیبایی شناسی  راه حل های 
برای  نامحدود  دورنمای  و  فرد  به 
می رود.  شمار  به  سفارشی سازی 
این مواد مخصوصا به خاطر سبک و 
استایل ظریف و مشخصه تعیین کننده 
طرحی  و  براق شان  خطوط  آن ها، 
مبتنی بر اجزای سبک گرایانه متمایز 
Lamborghini مانند شش ضلعی، 

سرآمد هستند.
سطوح جدید به لطف کار گسترده 
تحقیق و توسعه ای انجام شده توسط 
شرکای  همراه  به   SITI B&T گروه 

زنـدگی خانگی  پیشــرو در دنیای 
شرکت  شدند:  داده  توسعه  مجلل 
مدیریت  مسئول   Luxe ایتالیایی 
 Automobili Lamborghini برند 
که   Best Surface و   Surfaces

تولید  برای  اسپانیایی مجاز  شرکت 
Surfaces Collection است و پیش 

از این با برند Idylium )سنگ معدنی 
برای میزهای کار و جدیدترین نسل از 
کاشی های فضای داخلی و خارجی( 

شناخته شده است.
در   Best Surface کارخــانه  در 
 SITI گروه ،)Castellón( َکسِتلیون
B&T تازه ترین راه حل های فناورانه ای 

نــوآورانه  سـامانه  شـامل  را  خـود 
کرده  نصـب   Supera® پرسـکاری 
است و بدین ترتیب یک طرح کلید 

در دست را برای تولید سایزهای بزرگ 
سنگ معدنی ایجاد نموده است. فابیو 
تاروتزی )Fabio Tarozzi( مدیرعامل 
فورمیجیِنه  در  مستقر  گروه  این 
)Formigine( ضمن خوشامدگویی 
بر  شبانه،  رویداد  این  میهماناِن  به 
نقش اساسی شرکت های این گروه 
در توسعه اسلب های جدید به لطف 
دانش فنی فناورانه و زیبایی شناسانه 
ویژه،  صورت  به  کرد.  تأکید  آن ها 
وی از همکاری مهم خالقانه ای که 
تجلیل  داشت،   Digital Design

در   Digital Design نمود. شرکت
راه حل های گرافیکی سفارشی شده 
تخصص دارد که قادر هستند تا ارزش 
افزوده و منحصر به فرد بودن را برای 

هر پروژه ای به ارمغان بیاورند.

ارائـه مجموعـه منحصر بـه  فرد 
 SITI B&T توسط گروه Surfaces
Automobili Lamborghini و
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اخبـار جهـان

 600 از  بیش  غرفه ای  با   SACMI

متر مربعی در نمایشگاه بین المللی 
Cevisama شرکت کرد. 

 SACMI تمام آخرین پیشرفت های
در این نمایشگاه به نمایش در آمد. 
بازدیدکنندگان فرصتی  این جا  در 
عالی برای دیدِن نمایش های زنده ای 
کارخانه  پیشرفته  راه حل های  از 
خطوط  از  داشتند؛   SACMI 4.0

کامال یکپارچه لعاب زنی و تزئین تا 
درجه بندی  و  بسته بندی  خطوط 
خودکار که سازگاری زیست محیطی 

نوآورانه ای دارند.
این دوره از نمایشگاه اسپانیا بسیار 
بود  نمایشگاه شاهد آن  و  بود  مهم 
که این گروه بر نشان دادِن توانایی 
خود - به عنوان تأمین کننده پیشرو 
دستگاه هـای کامـل بـرای صـنعت 
سرامیک در جهان- تمرکز کرده است 
تا بازار را با ارائه راه حل های یکپارچه 
برای مدیریت محصوالت متداول در 
کنار راه حل های پیشرفته هدایت کند 
که به مشتریان اجازه می دهد نه تنها 
از لحاظ قیمت بلکه از لحاظ نوآوری 
و  کیفیت  باال،  کیفیت  با  محصول 

طراحی نیز در رقابت شرکت کنند.

از  مدل  دو  غرفه  این  در  همچنین 
کوره +SACMI FMA به نمایش در 
آمد، جدیدترین نسل از دستگاهی که 
با ویژگی هایی که دارد، مصرف انرژی 
و انتشار گازها را کاهش می دهد و 
بنابراین فرآیند را بهینه می کند. الزم 
نیست گفته شود که تمرکز ویژه ای 
و  )اتوماسیون(  خودکارسازی  بر 
دیجیتالی کردِن فرآیند وجود داشت؛ 
از این رو یک خط تزئین دیجیتالی 
در حـال کار، مجهــز بـه آخریـن 
راه حل های SACMI DHD )تزئین 
تَر( و DDG )نشاندِن خشِک دانه ها( 

به نمایش در آمد. 
بازدیدکنندگان از Cevisama قادر 
داشته  نگاهی  نزدیک  از  تا  بودند 
نوآورانه  گرافیک های  که  باشند 
مختلف چه طور می توانند به صورت 

دیجیتالی تولید شوند.
SACMI Deep Digital ارزش افزوده 

فرآیند  دیجیتالی  تمام  مدیریت   از 
تولید ناشی می شود که از پرداختکارِی 
کاشی پرس شده تا کنترل جریان 
آن  از  می گیرد.  بر  در  را  کارخانه 
منفرد  کاشی  اسلب های  که  جا 
قابل  کامال  تولید  مدت  تمام  در 
ردیابی هستند، مشتریان می توانند 
از  را  فرآیند  بهینه سازی  اطالعات 
تهیه بدنه تا مدیریت انبار به دست 

آورند. همه این ها به لطف نرم افزار 
پارامتر  جامع  کنترل  برای   HERE

4.0  صورت می پذیرد.
عالوه بر این یک بخش کامل از غرفه 
نمایش خطوط  به   Cevisama در 
درجه بندی )سورت( بسیار خودکار 
به طور  اختصاص داشت.   SACMI

خاص، SACMI یک پشته ساز 14 
بازوئی +Ekosort را که هماهنگ با 
 Ekosort+ یک دستگاه بسته بندی
گذاشت؛  نمایش  به  می کند،  کار 
راه حلی که عملیات انتهای خط را 
در مسیر پایداری و صرفه جویی قابل 
توجه در بسته بندی مقوا قرار داده 

است. 
یک دیوار ویدئویی با شبیه سازی های 
واقع گرایانه که از کارخانه تهیه شده 
بودند، به بازدیدکنندگان نشان داد 
کارخانه هوشمند  کلی  به طور  که 

)در  می کند  کار  چگونه   SACMI

فضای غرفه اختصاص داده شده به 
.)HERE نرم افزار

 Customer نمایشـگاه،  ایـن  در 
نقش  مشتری(  )خدمات   Service

برجسته ای داشت: این آخرین بخِش 
گروه SACMI به منظور فراهم آوردِن 
مجموعه ای از خدمات جدید )خدمات 
و   )e-spare الکترونیکی،  یدکی 
بسته های کمکی پیشرفته، هماهنگ 
با Global Network )شبکه جهانی( 
در حال کار است که پشتیبانی نزدیک 
در تمام عمر کاری دستگاه و کارخانه 

را برای مشتریان تضمین می کند.  

  SACMI کیفیت و اتوماسیون
Cevisama 2020 در

را  ســرامیک    Italgraniti گـروه 
دگرگون می کند و کیفیت های فنی 
و زیبایی شناسانه استون ِور پرسالنی 
را برای ایجاد مبلمان جدید حمام 

در هم می آمیزد.
گروه Italgraniti، یکی از برندهای 
بخـش  در  ایتــالیایـی  پیشـــرو 
طیف  سـرامیکی،  بـزرگ  سطـوح 
 ITALGRANITILIVE را که توسط

 Centro Stile Milano Architetti 
خط  راه انـدازی  با  شـده،  طراحی 
گسترش   Acqua Project جدید 

داده است.
خالقانه  رویکرد  یک  نمایانگر  این 
به سرامیک است که از کیفیت های 
در  پرسالن  زیبایی شناسانه  و  فنی 
یک خط اختصاصی از مبلمان حمام 
که با کاشی کف و دیواری ترکیب 

شده است، بهره می برد.
پروژه Acqua طیف گسترده ای از 
دستشویی ها و لوازم جانبی هماهنگ 

را برای ظاهری یکپارچه و جذاب و 
ویـژگی های  حفظ  حـال  عین  در 
پرسالنی  اسـتون ِور  فنـی  عملکرد 

)مقاومت خمشی و مقاوم در برابر 
لکه دار شدن، ثبات رنگ و سهولت 

تمیز کردن( در بر می گیرد.

 ITALGRANITILIVE

پروژه Acqua را ارائه می دهد
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 Cevisama 2020 برگزارکنندگان 
که از 3 تا 7 فوریه در شهر والنسیا 
برگزار شد، نمایشگاه امسال را بسیار 

خوش بینانه ارزیابی کردند.
بزرگ ترین نمایشگاه تجاری اسپانیا 
که به کاشی سرامیکی و تجهیزات 
است،  شده  داده  اختصاص  حمام 
تقویت  را  خود  بین المللی  موقعیت 
کرده و جایگاه خود را به عنوان یکی 
از بزرگ ترین نمایشگاه های تجاری در 
این کشور و مهم ترین رویداد ساالنه 
در Comunitat Valenciana تأیید 

کرد.
طبق ارقام منتشر شده، در مجموع 
92،435 بازدیدکننده )%4.1+ نسبت 
از جمله 21،364  به سال 2019(، 
 )+9.5%( بین المللی  کننده   شرکت  
وجود داشته است. بیش از یک سوم 
اصلی  بازارهای  از  شرکت کنندگان 

صنعت کاشی اسپانیا در اروپا - ایتالیا، 
فرانسه، پرتغال، انگلیس و آلمان - و 
ایاالت متحده بودند. کشورهای برتر 
از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان عبارت 
بودند از روسیه، مراکش، هند، الجزایر، 
اوکراین،  اسرائیل،  بلژیک،  لهستان، 
هلند، ترکیه، ایرلند، مصر، بلغارستان، 

ایران و تونس.
امسال تعداد غرفه داران )847 شرکت 
شامل 295 شرکت از خارج از کشور 
حضور  سالن   10 از  بیش  در  که 
تولیدکنندگان  حضور  با  داشتند( 
ماشین آالت و تجهیزات افزایش یافته 
بود؛ بخشی که تنها یک سال در میان 
و  می کند  شرکت   Cevisama در 
شامل بیش از 70 غرفه است که کل 

سالن 7 را اشغال می کنند.
 Manuel( روبرت  مانوئل  گفته  به 
Rubert(، رئیس Cevisama، بخش

نیز  و  داخلی  طراحان  و  معماران 
کنار  در  بازدیدکنندگان،  موقعیت 
و  توزیع کننـدگان  خـرده فروشان، 

تولیدکننـدگان، هر سـال همچنان 
رشد می کند. 

این نمایشگاه میزبان ابداعات خاصی 
است که این گروه های هدف را مورد 
سالن  جمله  از  داده اند؛  قرار  توجه 
 )6 سالن   ،Design Hall( طراحی 
که  همایش هایی  همه  از  مهم تر  و 

 Architecture به عنوان بخشی از
Forum )تـاالر گفتمان معمـاری( 

برگزار می شود و اکنون به مهم ترین 
رویداد در نوع خود در اسپانیا تبدیل 

شده است.
Cevisama بعدی از 8 تا 12 فوریه 

سال 2021 برگزار خواهد شد.

رشد بازدیدکنندگان بین المللی
Cevisama 2020 در

اهـداف BMR برای سال 2020

تِکنارجیال  نمایشگاه  که  سالی  در 
می شود،  برگزار   )Tecnargilla(
BMR بر روی نوآوری های فناورانه اِی 

آتی تمرکز دارد و هدف آن تقویت 
در  خود  فروش  از  پس  خدمات 

بازارهای مهم جهان است.
همان طور که رئیس BMR، پائولو 
تأیید کرد:   )Paolo Sassi( ساسی
نوآوری، کیفیت و خدمات از عوامل 
 2020 سال  در   BMR رشد  اصلی 
که  چالش برانگیز  سالی  هستند؛ 
با آن روبرو شد:  با عزم جدی  باید 
اقتصادی  رکود  سیاسی،  »بی ثباتی 
تجاری،  جنگ های  و  گسترده 
پیش بینِی آن چه را که در بسیاری 
از بازارهای بین المللی اتفاق خواهد 
افتاد، دشوار می سازد. به نظر می رسد 

وضعیت فعلی مطابق وضعیت سال 
2019 باشد، بنابراین ما انتظار داریم 
BMR شاهد عملکرد مشابهی باشد. با 

این حال، در حالی که دو بازار اصلی 
ما یعنی اروپا و برزیل، سال 2020 
کرده اند،  آغاز  ثبات  از  میزانی  با  را 
پویایِی تقاضا در خاورمیانه به مراتب 

کم تر قابل پیش بینی است.«
فزاینده،  مشکالت  به  پاسخ  در 
اسکاندیانو  در  مستقر  شرکت  این 
تا  است  تالش  در   )Scandiano(
حضور هر چه قوی تری را در بازارهای 
مختلف خود تضمین کند و خدمات 
همان  در  را  خود  فنی  پشتیبانی 
سطوحی که در دسترس مشتریان 
ایتالیایی و اسپانیایی هستند، ارتقاء 
متمرکز  حال  در  همزمان،  دهد. 
توسعه  و  تحقیق  تالش های  کردِن 
خود بر نوآوری فناورانه ای است؛ یک 

اهرم اساسی برای این که همچنان 
افزود:  ساسی  بماند.  باقی  دررقابت 
»به ویژه در مواجهه با قیمت گذاری 
طور  به  چینی  رقبای  سوی  از  که 

فزاینده تهاجمی تر می شود«.
Tecnargilla 2020 فرصتی ایده آل 

برای  این تالش ها  نتایج  ارائه  برای 
 BMR و  بود  خواهد  مردم  عموم 
کردن  گونیا  جدید  دستگاه های 
به  را  صیقل دهی  و   )squaring(
اساس  بر  گذاشت.  خواهد  نمایش 

می رود  انتظار  شرکت،  این  اعالم 
با  جدید  صیقل دهی  فناوری  که 
تمرکز روزافزون خود بر فرآیندهای 
Industry 4.0، استانداردهای جدیدی 

را در صنعت سرامیک وضع نماید.
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انتظار می رود که معامله تا تابستان 
با   Esmalglass برسد.  اتمام  به 
 Tile Coatings Business تملک
کاشِی(  پوشش های  کار  و  )کسب 
در  جهانی  راهبر   ،Ferro شرکت 
بخش لعاب های سرامیکی، جوهرها 

و رنگ ها خواهد شد.
به ارزش 460 میلیون  در عملیاتی 
دالر وجه نقد با پتانسیل 32 میلیون 
دالر اضافی نقدی بر اساس عملکرد 
پیش از پایان کار کسب و کار، گروه 
Esmalglass- چند ملیتی اسپانیایی

 Lone Star Funds متعلق به( Itaca

ماه  در  متحده(  ایاالت  در  مستقر 
دسامبر توافق نامه ای را برای تملک 
Tile Coatings Business شرکت 

Ferro امضاء کرد. با در نظر گرفتِن 

ارزش معامله و اندازه این دو بازیگر، 
عملیاتی  مهم ترین  بدون شک  این 
است که تا کنون در تاریخ صنعت رنگ 
انجام شده است.  و لعاب سرامیکی 
انتظار می رود که زودتر از تابستان به 

پایان نرسد و باید مورد تأیید مسئولین 
رقابت اروپا قرار بگیرد.

سال  در  که   Esmalglass-Itaca

2015 نیز Fritta را به دست آورد، 
قرار است با گردش مالی حدود یک 
میلیارد یورو، در بخش رنگ و لعاب 
سرامیکی به یک راهبر جهانی بدون 
چالش تبدیل شود. گروه مستقر در 
ویارئال )Villarreal(و 1،650 کارمند 
در  تولیدی  واحد  بیست  حدود  و 
اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، روسیه، ترکیه، 
و  چین  اندونزی،  برزیل،  مکزیک، 
تایلند دارد و در سال 2018 درآمد 
470 میلیون یورویی را اعالم کرده 
 Tile Coatings Business است. 
مالی  گردش  یک   Ferro شرکت 
مشابه با فروش ساالنه 510 میلیون 
دالر برای سال منتهی به 30 سپتامبر 

2019 دارد.
برای شرکت Ferro یکی از بزرگ ترین 
لعاب ها  و  رنگ ها  تأمین کنندگان 
برای سرامیک، شیشه و فلز در جهان، 
 Tile Coatings Business فروش
روی  بر  تمرکز  راهبرد  از  بخشی 
صنایع با رشد باالتر و سودآور است تا 
بتوان به توازن متعادل تری بین اروپا و 

سایر نقاط جهان که کم تر در معرض 
بازارهای ساخت و ساز هستند، دست 

یافت.
 ،Esmalglass-Itaca گروه  برای 
ادغام آتِی Ferro راه را برای توسعه 
تحقیق،  در  اصلی  افزایی های  هم 
خواهد  هموار  خدمات  و  نوآوری 
کرد و به طور بالقوه منجر به کاهش 
هزینه ها برای رسیدن به بازار خواهد 
باگان،  شد. همان طور که ویسنته 
مدیرعامل مشترک گروه اسپانیایی 
توضـیح داد، هـدف، دستیابـی بـه 
ارزش  ایجاد  و  بیشتر  رقابت پذیرِی 
برای مشتریان در بخشی است که 
با  آینده  سال  چند  است طی  قرار 
تمرکز روز افزون بر حداکثر بهره وری، 
روند تثبیت و تکامل مهمی را پشت 

با  توسعه  فرآیند  این  بگذارد.  سر 
سطح باالی کمال بین دو کسب و 
کار و سطح باالی کیفیت محصوالت، 
و  و دسـتگاه هایشـان  فنــاوری هـا 
تخصصی سازِی تیم های آن ها تقویت 
می شود. بر اساس بیانیه های اولیه، 
Lone Star قصد دارد تا دو کسب و 

کار را مستقل و به وضوح متمایز از هم 
نگه دارد تا هر دوی آن ها بتوانند در 

نقاط قوت خود نقش ایفا نمایند.

Esmalglass-Itaca گـروه 
بـا خریـد Ferro تبدیـل بـه 
یک غول میلیارد یورویی شـد

شرکت روسی Ugrakeram، تولید 
که  بهداشتی  چینی  پیشرو  کننده 
به گروه Roca تعلق دارد، یک کوره 
که  کرده  راه اندازی  را  شاتل جدید 
 Sacmi(و  Riedhammer توسط 

Group( تولید شده است.

کوره  ظرفیت  سرمایه گذاری،  این 
شاتلی موجود را برای پخت و پخت 
برابر  دو  لعـاب دار  قطعات  مجـدد 

خواهد کرد.

کوره جدید از 5 واگن تشکیل شده 
است و حجم کل مؤثر 50 متر مکعب 
بسته  می تواند  کننده  تولید  است. 
به مدل ویژه، قطعات را در دو یا سه 
سطح بارگیری کند. آستر سقف از 
کوردیریت  دیرگداز  صفحه  جنس 
/ موالیت، نیاز به تعمیر و نگهداری 
فیبر بی حفاظ را از میان می برد و از 
بروز عیوب محصول مرتبط با فیبر 

جلوگیری می کند.
برای  کوره  میان  در  جابجایی 
اطمینان از بارگیری / تخلیه سریع 
و به تبع آن بهره وری باالتر طراحی 
شدن  برابر  دو  این  است.  شده 

کارخانه  در  مجدد  پخت  ظرفیت 
برای  را  امکان  این   Ugrakeram

گروه Roca فراهم می آورد تا ضمن 
بازارهای  توسعه تجاری در  ارزیابی 

به  مؤثرتر  طور  به  جدید،  هدف 
چینی  برای  رشد  به  رو  تقاضای 
روسیه  بازار  در  مرغوب  بهداشتی 

پاسخ دهد.

Ugrakeram ظرفیت خـود را 

 SACMI-Riedhammer با
دو برابر می کند

Tel. +98 21 66908768-9
Fax. +98 21 66431638

www.atraceram.com
info@atraceram.com
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انعطاف پذیرِی بهبود یافته از لحاظ 
کم تر،  ضایعات  ضخامت،  و  سایز 
مصرف کم تر برق، سطوحی که به طور 
دیجیتالی سینکرون شده اند، تزئینات 
در داخل بدنه با استفاده از راه حل های 
امکان  و   SACMI Deep Digital

استفاده از بدنه های کاشی پرسالنی 
استاندارد ، از عوامل موفقیت جهانی 

+Continua هستند.

 Sacmi Continua+ بیش از 50 خط 
نصب  جهان  سراسر  در  امروز  به  تا 
بر  که  موفقیتی  سطح  شده اند، 
ویژگی های منحصر به فرد این فناوری 
تطبیق پذیری،  می دهد:  گواهی 
کنترل دیجیتالی فرآیند و کارآیی؛ 
mm 30؛  تا   3 بین  ضخامت های 
کاهش ضایعات در مرحله پرسکاری 
که همواره و بدون توجه به سایز اسلب 
زیر %3 است. آخرین و مهم ترین نکته، 

امکان کار کردن با بدنه های سنتی 
طور  همان  است؛  پرسالنی  کاشی 
که توسط شرکت هایی که از مدت ها 
پیش در حال استفاده از این فناوری 
هستند، تأیید شده است. این خط به 
خاطر بهره وری باالیش و توانایی آن 
در مدیریت کردِن محصوالت متنوع و 
بَچ های کوچکی که به طور فزاینده ای 
در بازار کاشی و سرامیک امروز مورد 
امکان  است.  تقاضا هستند، سرآمد 
به حداقل رساندن ضایعات تولیدی 
بدون توجه به سایز )پودرها همیشه 
می توانند مستقیما به شکل مخلوط 
بازیافت شوند( و کاهش زمان تعویض 
تسمه تا 30 دقیقه )کم تر از 60 دقیقه 
برای تعویض سایز( از دیگر مزایای این 
تکنولوژی هستند. برای مثال، می توان 
آمیزهای تولیدی بسیار پیچیده ای را 

با در هم آمیختِن راه حل های سنتِی 
بُرش محصول پخته با برش بی وقفه 
 )SACMI TPV( خام  محصول 
مدیریت کرد و به حداکثر کارآیی در 
تولید سایزهای کوچک تر از سایزهای 

اسمی دست یافت.
انجام  نصب های  به  مربوط  ارقام 
که  می دهد  نشان  جهان  در  شده 
است  فناوری ای  تنها   Continua+

با  را  فنی  محصوالت  می تواند  که 
استفاده از فرآیندهایی در داخل بدنه 
تولید نماید که تزئین خشک را کامال 
)سینکرون(  همگام  تزئین سطح  با 
مدرن  آشپزخانه  میزهای  می کنند. 
و مرغوب با رگه هایی در داخِل بدنه 
که با +Continua تولید شده اند، در 
سال 2018 وارد بازار شدند و نمونه ای 

واضح از این فرآیندها هستند. 

در صورت ادغام با راه حل های تزئین 
 SACMI( تَر  و  خشک  دیجیتالی 
برای  امکان  این   )DHD و   DDD

تا  تولیدکننـدگان فـراهم می شـود 
محصوالت جدیدی را با بافت و عمق 

منحصر به فرد ایجاد کنند. 
Continua+ مزیِت مهِم دیگِر فناوری

پایداری تأیید شده آن است: الزامات 
توان الکتریکی نصب شده را می توان با 
 PCR2000( ضریب شش کاهش داد
فقط با kW 50 کار می کند( و میزان 
انتشار CO2 و هزینه های مربوطه به 
می یابند.  کاهش  چشمگیری  طور 
مصرف روغن هیدرولیک عمال حذف 
می شود و هزینه های تعمیر و نگهداری 
و ضایعات را کاهش می دهد و مزایای 
زیست محیطی بیش تری را به همراه 

می آورد.

SACMI Continua+

به طـور فزاینـده انعطاف پذیر
و پایـدار است

 در میان تازه ترین محصوالت جدید
در   Torrecid توسط  شده  ارائه 
و  لعاب ها   ،Cevisama 2020

جوهرهای دوست دار محیط زیست 
جدیـد  نسـل  و   2low-inkcid®

جوهرهای با شدت رنگ باال حضور 
داشتند.

شـرکت   ،Cevisama 2020 در 
STYLE-« بار دیگر با غرفه Torrecid

CID: Store« خود بازدیدکنندگان 

با  فضایی  داد؛  قرار  تأثیر  تحت  را 
طراحی منحصر به فرد که در آن جا 
این گروه تولیدی، مواد سرامیکی با 

کیفیت باالی خود را با تلفیق فناوری 
و خالقیت ارائه داد.

توسعه سرامیک های تمام دیجیتالی 
رِلیف ها  دیجیتالِی  صرفا  اِعمال  با 
)نقاط برجسته(، پرداخت ها و افکت ها 
منجر شد؛ فرایندی که با لعاب ها و 
جوهرهای پایه آبی دوست دار محیط 
زیست مانند ®Ecoink-Cid سازگار 
است. این امر به سطوح سرامیکی ای 
منجر شد که به طور فزاینده بزرگ، 
طراحی  انحصاری  طور  به  و  سبک 
می شوند و برای معماران و طراحان 
ساختمان ها  روی  بر  که  داخلی 
کار  فرد  به  منحصر  پروژه های  و 
می کنند، به مواد معیار تبدیل شده اند.

جدیدترین نوآوری ها در این زمینه، 
لعاب ها و جوهرهای ®2low-inkcid با 

سطح پایینی از گازهای آلوده کننده و 
بودار هستند که می توانند در چاپگرها 
استفاده  استاندارد  هدپرینت های  و 

شوند.
شایسته است به  نسل جدید جوهرهای 
با شدت رنگ باال توجه ویژه ای شود 
زیرا می توانند به سطح بی سابقه ای از 
روشنائی )brightness( دست  یابند. 

همچنین این جوهرها به خاطر آثار 

زیان آور زیست محیطِی کم، هم در 
تأسیسات  از  در خارج  و هم  داخل 

تولیدی سرآمد هستند.
 Torrecid برای سال 2020، هدف
ادامه فرآیند رشد و توسعه خود هم 
در صنعت سرامیک و هم در سایر 
بخش هایی است که در حال حاضر 
فعالیت می کند، بدون آن که احتمال 

تملک های جدیدی را رد کند.

اسـلب های  در  توجـه  کانـون 
سـرامیکی و میزهـای کار در

STYLE-CID: Store
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اخبـار جهـان

 Cevisama در System Ceramics

2020 شرکت کرد تا چاپگر دیجیتالی 

به  را   Creadigit Infinity جدیـد 
نمایش بگـذارد کـه نشـان دهنـده 
آینده تزئین دیجیتالی برای بخش 

سرامیک است.
Creadigit Infinity به لطف پلتفرم 

قـدرت  به   CoreXpress جدیـد 
دیده  این  از  پیش  که  محاسبه ای 
واحـد  است:  مجهـز  است،  نشـده 
بار  کالر  هر  برای  یکی  پردازش، 
)میله رنگ( که همه عملیات انجام 
شده برای باز - تولید تصویر بر روی 
سطح سرامیکی را مدیریت می کند. 
این جدیدترین نسل پردازنده با یک 
فوری  با دسترسی  و  حافظه سریع 
است که امکان بهبود بیشتر و قابل 

توجه در عملکردها را فراهم می کند.

کار جمع آوری اطالعات به قطعات 
مختلفی از تجهیزات اختصاص داده 
شده است که از طریق شبکه مناسبی 
از حسگرها، طوری مدیریت می شوند 
تا داده ها را به سرعت به بخشی از 
دستگاه که فعالیت پردازش را انجام 

می دهد، ارائه دهند.
 System شــرکت   R&S بخـش 
بـر مدیـریت  به ویـژه   Ceramics

جریان این اطالعات به سوی هدها 
که  طوری  به  است،  شده  متمرکز 
آن ها می توانند داده ها را به صورت 
بی وقفه و با سرعت باال مبادله کنند 
و همچنین این کار را در صورت وجود 
تغییرات قابل مالحظه در تصویر در 
طول مدت مرحله چاپ انجام دهند؛ 
برای مثال مدیریت یکنواختی سایه، 
رنگ«،  »تغییرات  هدها،  »اتصال« 
چرخش، تغییر شکل، اضافه کردن 

اجزای متغیر خاص برای هر کاشی.
می دانیم،  خوبی  به  که  طور  همان 
یک  گسترده  محاسباتی  ظرفیت 

عنصر اساسی است که فرآیندهای 
به  تا  می سازد  قادر  را  دیجیتالی 

شیوه ای مؤثر و کامل کار کنند.
آینده تزئین سرامیک در دیجیتالی 
 collaborative( مشارکتی  شدن 
و  است  نهفته   )digitalization

Infinity راه حل آن است.

فراینــد  یک  بایـد  دسـتگاه  هـر 
دیجیتالی را به پایان برساند که در 
آن هر جوهر منفرد بر نتیجه نهایی 
دلیل،  همین  به  می گذارد.  تأثیر 
با  می تواند   Creadigit Infinity

12 یا بیشتر از مدول های چاپ در 
داخل خود تطبیق یابد و هر بار )میله( 

می تواند هدهای نصب شده مختلفی 
 ،400 dpi با SG1024( داشته باشد
با   SG600 ،360 dpi با  RC1536

.)777 dpi با SG777 ،600 dpi

حــال  در   System Ceramics

متمرکز کردِن تالش های خود بر این 
تازه چاپ دیجیتال مشارکتی  ایده 
چه  هر  فرآیند  یک  امکان  و  است 
فراهم  را  متغیرتر  و  انعطاف پذیرتر 
می کند که با یک زیرساخت چاپ 
که برای مدوالر )پیمانه ای( بودن و 
استقرار یافتن در همان خط توسعه 

داده شده است، مشخص می گردد.

ســرامیک  تزئیـن  آینـــده 
 System Ceramics توسط

Cevisama 2020 در

 Planet Earth یا  زمین«  »سیاره 
نام مجموعه ای از طرح های خالقانه 
 استودیو طراحی تکنوگرافیکا است

و  سطح  زیباترین  دارد  سعی  که 
به  را  در طبیعت  موجود  بافت های 
طرح های ناب کاشی و سرامیک بدل 

کند.
 ،Cersaie 2019 در طول نمایشگاه
شرکت Tecnografica در حال ارائه 
Planet Earth بود که مجموعه ای 

هنری  سطوح  از  فرد  به  منحصر 
است که توسط طراحان این شرکت 
و با الهام از زیباترین مکان های روی 
کره زمین ایجاد شده؛ مکان هایی که 
سیاره ما را به یک اثر هنری معتبر 

تبدیل می کنند.
خالقیِت طبیعت به عنوان یک منبع 
الهام واقعی و ملموس عمل می کند. 
و  بازآفرینی  قابلیِت  با  جنبه،  این 
چه  هر  سطح  با  ماده  دست کاری 
استفاده  بـا  پیچیدگی  از  باالتـری 
و  باال  کیفیت  بـا  عکس بـرداری  از 
فناوری های به طور فزاینده پیشرفته 
این  است.  آمیخته  دیجیتال  چاپ 
عوامل مختلف برای انتقال الگوها و 
بافت های باشکوه طبیعی و بازفرآوری 
بزرگ تِر طرح  روی سطوح  بر  شده 
هنری که توسط Tecnografica در 
Cersaie 2019 نمایش داده شد، گرد 

هم آمدند. این نشانگر گام دیگری به 
سوی جزئیات کامل است که ارزش 
افزوده واقعِی فرایند انتقال دیجیتال 

صنعتی می باشد.

مجموعه طرح های »سیاره زمین« 
 Tecnografica از
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نشست تجاری بین المللی
 SUMMIT 2019 

آینـده صنعت سـرامیک
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VIDEO-INTERVISTE & 
RIASSUNTO DEI LAVORI:

VIDEO
INTERVIEWS

خطوط تولید صنعت سرامیک به سرعت در حال دیجیتالی شدن است، چشم اندازی 
جهانی نیز این امر را به تصویب می رساند. موضوع مذکور از جنبه های کلیدی 
مورد بحث در The Future of Ceramics، دومین نشست بین المللی تجارت 

در 11 و 12 نوامبر در مودنا بود که توسط Acimac و IEG-Tecnargilla با 
همکاری نشریه گزیده دنیای سرامیک برگزار شد. این مجمع با حضور بیش از 

500 نفر از متخصصان و با تمرکز بر دو زمینه اصلی برگزار شد:

The ceramic industry is moving fast towards complete digitalisation of its production lines and is increasingly adopting a 
genuinely global vision. These were the key aspects that emerged from The Future of Ceramics, the two-day International 
Business Forum organised in Modena on 11 and 12 November by Acimac and IEG-Tecnargilla in collaboration with Ceram-
ic World Review.
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سناریوها و چشم انداز صنعت سرامیک در بازارهای اصلی بین المللی و سیر 
تحول کارخانه ها در عصر دیجیتال سازی. گفتگوها توسط حدود 40 سخنران و 

با حضور میهمانان ایتالیایی و بین المللی انجام گردید.

چشم انداز جهانی
تحقیقات  بخش  از   Luca Baraldi توسط  که  فکری  نمایشگاه  افتتاحیه 
Acimac ارائه شده است، گزارشی از تغییراتی را که در 20 سال گذشته در 

صنعت تولید جهانی رخ داده است، ارائه داد از جمله تغییر مداوم در مرکز ثقل 
صنعت به سمت آسیا و ظهور اخیر آفریقا به عنوان یک کشور تولیدکننده عالوه 
بر این، در حالی که صادرات جهانی در فاصله 20 سال سه برابر شده است، اما 
همچنان 21 % از کل تولید را به خود اختصاص داده است، از هر 100 کاشی 

تولید شده فقط 8 کاشی به خارج از قاره صادر می شود.
تغییرات عمده در بازار ایاالت متحده: در میان سخنرانان بین المللی جوزف 
بازرگانی  وزارت  اخیر  تصمیم  متحده(  ایاالت   ،JLConsulting( لوندگرن 
ایاالت متحده برای معرفی عوارض ضد انحصاری )حداکثر 356 %( در واردات 
کاشی های سرامیکی چینی )64 میلیون مترمربع در سال 2018( را مورد بحث 
قرار داد، اقدامی که ممکن است پیامدهای عمده ای برای رقابت بین سایر 

کشور های صادر کننده به بازار ایاالت متحده داشته باشد. 
چشم اندازهای جدید برای آسیا و آفریقا: پنج شخصیت برجسته برای بحث در 

مورد تغییرات پیش رو در آسیا و آفریقا دعوت شدند: Ye Yongkai معاونت 
  Prem چین،  در  کاشی  تولیدکننده  بزرگترین   New Pearl Ceramics

 Patrick ،شورای کاشی و سرامیک های سرامیکی هند Narayan Trivedi

سندیکای  رئیس  روشنفکر  محمد  نیجریه(،  اپینا،  )فناوری   Oaikhinan

تولیدکنندگان سرامیک ایران و Ilter Yurtbay رئیس انجمن تولیدکنندگان 
.)Serkap( کاشی و سرامیک ترکیه

تاجر چینی حرکت آهسته صنعت سرامیک محلی را تأیید کرده است، از 
جمله موارد دیگر با افزایش عوارض در بازارهای مختلف صادراتی و باال بردن 
بازارهای  در  توسعه  ادامه  برای  دولت  توسط  زیست محیطی  استانداردهای 
داخلی و صادرات و متعاقب آن تعطیل شدن ده ها کارخانه، مشخص شده 
 است. برنامه های عمرانی بزرگی نیز در ایران تأیید شده است از آن جمله، 50%
از شرکت های کاشی و سرامیک در حال برنامه ریزی برای نوسازی خطوط 
تولید هستند و قرار است کارخانه های جدیدی در منطقه یزد افتتاح شود. به 
همین ترتیب، ترکیه نیز به عنوان تنها ابزاری که اکنون برای بهبود بخشیدن 
به این صنعت موجود است، به دنبال گسترش بازارهای جدید است. سرانجام، 
نیجریه تصمیم دارد توسعه صنعت سرامیک نوپا، تقریبا به طور کامل متعلق 
به سرمایه گذاران چینی باشد. این کشور در حال حاضر به دومین کشور بزرگ 
تولیدکننده درآفریقا تبدیل شده است و به ویژه در زمینه آموزش تکنسین ها به 

همکاری نیاز دارد. 

2 روز
14 ساعت

6 میزگـرد
40 سخنـران

ایتالیایی و بین المللی
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چالش ها وفرصت ها در اروپا
 Saint Gobain Building در  خرید  و  بازاریابی  )مدیر  کالون  کریستوپ 
Distribution( ازسخنرانان اصلی متمرکز بر بازارکاشی های کف در اروپا بود، 

جایی که پیشرفت مواد ونیل صنعت کاشی و سرامیک را وادار به شناسایی 
استراتژی های جدید رقابتی از جمله لجستیک و آموزش می کند. مضامین 
مطرح شده توسط مدیر فرانسوی در بحث میزگرد بعدی دوباره بین رؤسای سه 
اتحادیه تجاری که زنجیره تأمین صنعت سرامیک ایتالیا را تشکیل می دهند 
 ،)Confindustria Ceramica( مورد بررسی قرار گرفت: جیووانی ساورانی

.)Ceramicolor( و کلودیو کاسوالری )Acimac(پائولو ساسی ر

آینده دیجیتالی سرامیک
استفانی  فرانکو  گفتگوی  با  سرامیکی  شرکت های  دیجیتالی شدن  نشست 
از آن سخنرانی های  از شانگهای آغاز شد و پس  ارتباط مستقیم  طی یک 
توسعه  وزارت   ،Marco Calabrò( کاالبرو  مارکو  توسط  چالش برانگیز 
اقتصادی( و والنتینا کارلینی )کنفدراسیون سرامیک( درباره آینده ایتالیا ارائه 
شد. در خصوص برنامه صنعت 4.0، مائوریزیو بریوچی )وCefriel( و لوسیانو 

سوتیل )Goglio(  دو ارائه جالب درباره »انسان گرایی دیجیتال« ارائه دادند.
حضار عالقه زیادی به جلسات تمرکز فناوری برگزار شده در یازدهمین نشست 
تولیدکنندگان  و  تأمین کنندگان  که  جایی  دادند،  نشان   Acimac ساالنه 

سرامیک به اتفاق آرا موافق بودند که اکنون ادامه سفر به سمت دیجیتال سازی 
کامل و کارخانه هوشمند ضروری است. آنها افزودند: این هدفی است که باید 
در کمترین زمان ممکن حاصل شود و کار و تعهد زیادی را توسط کلیه عوامل 
در  برجسته  تولیدکنندگان  و  تهیه کنندگان  نمایندگان   . می طلبد  زنجیره 
مورد دیجیتالی کردن شرکت های سرامیکی، انبارها و intralogistics 4.0 و 
همچنین چاپ دیجیتال بر سطوح سرامیکی بحث و گفتگو کردند. در سه بحث 
  BMR، LB، Metco، Plannet، :میزگرد مختلف، سخنرانان از شرکت های
 Movetro / Intermac، Proteo، Sacmi، Sicer، System Ceramics،
 ،)Florim( توسط موریزیو مامبلی Weflex و Toyota Material Handling

 ،)Labocer( روبرتو فورناچیاری ،)Mariner( جولیا کاتی و ماتئو بونداوالی
 Del( کوستی  لوکا   ،)Casalgrande Padana( کاپیتانیو  پائولو  جیان 
Conca(، گیلبرتو پندا )ABK(، الساندرو باربِیری )Italgraniti( و یوِگنیو بللی 

و)Kerbell( انجام شد.

در این شماره مطالبی را از اولین جلسه اختصاص داده شده به چشم اندازهای 
موجود در بازارهای بین المللی منتشر می کنیم، در حالی که تمامی گفتارهای 
ما  سایت  وب  در   Acimac ساالنه  نشست  یازدهمین  در  شده  ارائه  فنی 
ceramicworldweb.ir دسترس است همچنین در شماره بعدی مجله گزیده 

دنیای سرامیک منتشر می شود.
×

500 میهمـان
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“Analysing what, how and how much has changed in the world ceramic tile industry’s production and market scenario is es-
sential for determining the sector’s future prospects and for offering useful insights – as well as a few surprises. 
Let’s take a look at the development of the sector over a period of twenty years.

تجزیه تحلیل میزان تغییرات تولید در بازار جهانی کاشی و سرامیک و سناریوهای 
مختلف از این بازار برای بررسی آینده این صنعت بسیار ضروری است و دیدگاه 
مفیدی نسبت به آینده به ما خواهد داد. پس بهتر است نظری به توسعه این 

بخش عظیم صنعتی در یک بازه بیست ساله داشته باشیم.
1( تولید کاشی در جهان بین سال های 1998 و 2018 سه برابر شده است )از 
4.5 تا بیش از 13 میلیارد مترمربع )CAGR +5.4%(، دو برابر سریع تر از تولید 
ناخالص داخلی جهان. )CAGR 1998/2018 +2.9%(. در کل دوره مورد نظر، 

تولید فقط دو بار کاهش یافت: در سال 2009 )0.1-( و به طور قابل توجهی در 
سال 2018 )%3.6-(. در مورد دوم، این انقباض ناشی از کاهش شدید تولید 
در چین بود که 800 میلیون مترمربع از تولید را در بازه دو سال از دست داد 

)%11.2- در سال 2018(.
2( آسیا به وضوح عامل اصلی توسعه بخش تولید در طی دوره 20 ساله بود. در 
سال 1998 این قاره 6.4 از هر 10 کاشی تولید شده در سراسر جهان را تشکیل 
 )CAGR 7.7% می داد، اما تا سال 2018 این رقم به 7 رسیده بود. تولید آسیا )با

TRENDS AND PROSPECTS 
FOR THE WORLD CERAMIC TILE INDUSTRY

رونـــدها و چشـم انـــدازها
بـرای صنعت کاشی و سـرامیک جـهان
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Luca Baraldi
Acimac Research Dept.
 studi@acimac.it 

رشد کرد. در کنار چین، تعداد فزاینده ای از کشورها در گسترش صنعت سرامیک 
آسیا نقش داشتند. مهم ترین کشور هند با CAGR 15% در طی 20 سال )رسیدن 

به 1145 میلیون مترمربع( بود، همچنین ویتنام که 
در 15 سال از 134 به 602 میلیون مترمربع رسید 
بنگالدش   ،)CAGR 2003/2018  ،+10.5%(
)CAGR 2003/2018 ،+25.4%، از 4 تا 119 میلیون 
 ،CAGR 2003/2018 ،+22%( و پاکستان )مترمربع

از 3 تا 60 میلیون مترمربع(.
ذکر  قابل  دو جنبه  از آسیا، حداقل  3( در خارج 
است. اولین مورد این است که علی رغم بهبودی آرام 
که از سال 2010 آغاز شده است، اتحادیه اروپا تنها 
منطقه جغرافیایی روی کره زمین است که حجم 
تولید کمتر در سال 2018 را نسبت به سال 1998 
ثبت کرده است )1،366 میلیون مترمربع در مقایسه 
با 1،455 میلیون مترمربع( . مورد دوم مربوط به 
آفریقا است که تولید کاشی طی یک دوره 20 ساله 
تقریبا به شاخص 8 افزایش یافته و به بیش از 700 
میلیون مترمربع رسیده است. اگرچه میزان تولید 
در منطقه مغرب در CAGR 4.8% در طی دوره 
رشد یافته و در سال 2018 به 432 میلیون مترمربع 
رسیده است، اما آفریقای شمالی )با برتری مصر( 
دیگر تنها محرک رشد نیست. امروز بیشترین رشد 
این قاره در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ثبت 
شده است، جایی که تولید کاشی در سال 2018 
 CAGR ،+11.6%( به 286 میلیون مترمربع رسید
تا  جنوبی  آفریقای  که  حالی  در   )1998/2018
سال 2010 تنها کشور تولیدکننده بود، مهره های 
جدید )نیجریه، غنا، تانزانیا، سودان، اتیوپی، اوگاندا، 

کنیا و آنگوال( در سال های اخیر ظهور کرده اند و سرمایه گذاری های بیشتر در 
سنگال، زامبیا و زیمبابوه برنامه ریزی شده یا در حال انجام است. آیا آفریقا 

تولید کاشی و سرامیک در جهان

صادرات کاشی و سرامیک در جهان
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مرز جدیدی برای تولید کاشی است؟ با نگاهی به روند جمعیتی و رشد تولید 
ناخالص داخلی، این مسئله نباید تعجب آور باشد. رشد تولید ناخالص داخلی 
انباشته در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از سال 2009 در مقایسه با منطقه 
یورو فقط 9.6 درصد بود که در مدت مشابه در سال 2009 به 45.1 درصد 
رسیده است. عالوه بر این، هیچ چیز تصادفی در مورد این رشد وجود ندارد زیرا 
بیشتر سرمایه گذاری ها در منطقه بخشی از برنامه توسعه استراتژیک صنعتی و 
تجاری چین )یک کمربند، یک راه ابتکار( است. بین سال های 2014 و 2018، 
چین حداقل 15 شرکت کاشی و سرامیک با مجموع بیش از 50 خط تولید در 
آفریقا راه اندازی کرد. افزایش تولید محلی )در 5 سال از 96 تا 286 میلیون 

مترمربع( جایگزین بیشتر صادرات چین به منطقه شد که در 
مدت مشابه از 146 به 29 میلیون مترمربع سقوط کرد. 

4( صادرات کاشی جهانی نیز به مدت 20 سال سه برابر )از 
 ،)CAGR 1998/2018 ،+5.1% ،1 تا 2.7 میلیارد مترمربع
گرچه از سال 2014 این رشد به طور موقت متوقف شده 
است. این روند صعودی به آسیا مربوط می شود )از 21 به 67 
به 1.425 میلیون مترمربع( که امروز %50 از صادرات جهان 
را در مقایسه با %6.6 در سال 1998 تشکیل می دهد. اتحادیه 
اروپا از نظر میزان صادرات با ثبات تر باقی مانده است. )از 746 
به 917 میلیون مترمربع( اما کاهش چشمگیر سهم صادراتی 
جهانی آن )از %74 در سال 1998 به %33 در سال 2018( 

کاهش یافته است.
5( اما چه مقدار کاشی صادر می شود و به کجا؟ در سطح 
جهانی، حجم صادرات به عنوان سهم تولید از سال 1998 
بدون تغییر باقی مانده است و از هر10 کاشی تولید شده 
فقط 2 کاشی صادر شده است. با این وجود، تجزیه و تحلیل 
نشان  را  چشمگیری  تفاوت های  مختلف،  کالن  مناطق 
و  جنوبی  و  شمالی  آمریکای  آسیا،  از  صادرات  می دهد. 
آفریقا در واقع پایین تر از این سطح است )بین %5 در آفریقا 
و %9.15 در آسیا(، در حالی که شرکت های اروپایی تنها 
کسانی هستند که به طور عمده در بازارهای بین المللی تولید 
کرده اند و روند صعودی را تجربه کرده اند. در طول دوره 20 
ساله مورد نظر از هر 10 کاشی تولید شده در اتحادیه اروپا، 
کمتر از 7 مورد در سال 2018 در مقایسه با 5 مورد در سال 
1998 صادر شده است. عالوه بر این، شرکت های اروپایی 
منطقه  از  خارج  در  توجهی  قابل  صادرات  در  موفقیت  با 
سطح  در  که  حالی  در  هستند.  بی نظیر  خود  جغرافیایی 

جهانی فقط %8 کاشی ها در خارج از قاره تولید خود فروخته می شوند، ارقام 
مربوط به آسیا و قاره آمریکا طی 20 سال به ترتیب %4.8 و کمتر از %3 است، در 

حالی که اتحادیه اروپا %31.6 که نسبت به گذشته ثابت مانده است. 
6( سرانجام، بیایید نگاهی به دو کشور صادرکننده بزرگ آسیا، چین و هند 
داشته باشیم که روندهای متضادی را تجربه می کنند: صادرات چین از سال 
2014 بسیار کاهش یافته است )انقباض 300 میلیون مترمربع در 5 سال(، 
در حالی که صادرات هند در همین مدت زمان برای رسیدن به 274 میلیون 
مترمربع در سال 2018، پنج برابر شده است. این روند در سال 2019 با سقوط 
بیشتر در صادرات چین در 9 ماهه اول سال )%11.2-( و رشد %21 در سه 

درصد سهم صادرات نسبت به تولید

درصد سهم صادرات نسبت به تولیدات فروخته شده 
در خارج از منطقه تولید
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ماهه اول صادرات هند ادامه داشته است. در سال 2012، چین یکی از سه 
تأمین کننده اصلی کاشی به 131 کشور جهان بود، هند اما تنها به 24 کشور 
صادرات خود را انجام می داد. شش سال بعد، چین این وضعیت را در حد 122 
کشور حفظ کرد، در حالی که تعداد مربوطه برای هند به 70 مورد رسید. در 
این دوره از زمان، چین موقعیت خود را به عنوان شریک تجاری شماره یک در 

16 کشور از دست داده است )از 75 به 59(، در حالی که هند در همان تعداد 
بازار )از 3 به 19( رتبه اول را به دست آورده است که شامل عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی )کشورهایی است که به زودی به دلیل تأثیر عوارض 
وارداتی که اخیرا وارد شده است، قرار است از مقام شماره یک خود انصراف 
دهد(، همچنین مکزیک، برزیل و مصر نیز گردید.               ×

هند به عنوان اولین، دومین و سومین کشور صادرکننده اصلی به 70 کشور در سال 2018

چین به عنوان اولین، دومین و سومین کشور صادرکننده اصلی به 122 کشور در سال 2018
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THE US FLOORING MARKET: 
WHO IS GOING TO WIN?

“The United States is one of the most sought-after markets for ceramic tile producers on the planet. There are a number of 
rea-sons for this. 
The US market has one of the world’s most stable and safest currencies and economies. And the fact that it is one of the 
smallest users of ceramic tile per capita out of the many industrialized nations means it has enormous potential for growth. 
The US market amounts to a total of 288.8 million square metres (2018), of which 72% consists of imports and 28% is covered 
by eight domestic companies with 11 factories (a figure that will rise to 12 in 2021 with the addition of Portobello from Brazil).

و  کاشی  تولیدکنندگان  برای  بازارها  از خواستنی ترین  یکی  متحده  ایاالت 
سرامیک در جهان است. چندین دلیل برای این واقعیت وجود دارد. بازار ایاالت 
متحده یکی از باثبات ترین و امن ترین ارزها و اقتصادهای جهان را داراست. در 
واقع این کشور یکی از کوچکترین مصرف کنندگان کاشی سرامیک به ازای 

سرمایه در گردش در میان بسیاری از کشورهای صنعتی در جهان است و این 
به معنای وجود پتانسیل بسیار زیاد برای رشد است. مصرف در بازار آمریکا 
درمجموع 288.8 میلیون مترمربع )2018( است که از این مقدار %72  واردات 
و %28 آن توسط 8 شرکت داخلی با 11 کارخانه پوشش داده شده است )رقمی 

بـازار پوشش های کف در ایاالت متحده:
چه کسی بـرنده خواهد شد؟

شکل 1:  پوشش های کف در آمریکا )به دالر(

فرش و موکت

پارکت چوبی

سرامیک

ونیل

)LVT( کاشی ونیلی لوکس

جهش انفجاری رشد LVT در سال 2018

رشد سرامیک
 به %14.4 در 
سال 2018

سنگ

لمینت

 الستیک و سایر
کفپوش های ارتجاعی
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که در سال 2021 با به میدان آمدن Portobello از برزیل به 12 عدد خواهد 
رسید(، با گنجایش 107 میلیون مترمربع )که %49 آن را Dal-Tile تشکیل 
می دهد(، تولیدکنندگان آمریکایی تنها در صورت استفاده کامل از ظرفیت 
خود می توانند %37 از مصرف کل را تأمین کنند. طی 10 سال گذشته، سهم 
بازاردر بخش کاشی های کف پوش به تدریج بیش از 11 درصد کاهش یافته 
است )شکل 1(. سرامیک به 14.4 و چوب %13 افزایش یافته است، اما بخش 

ونیل به ویژه کاشی های ونیلی لوکس معروف به LVT دارای سریع ترین رشد 
بوده و در عرض 4 سال به %12.6 از بازار رسیده است. 

در آوریل 2019، ائتالف تجارت عادالنه کاشی و سرامیک )که از تولیدکنندگان 
سرامیک آمریکایی ساخته شده است( عوارض گمرکی جدید برای واردات از 
چین را طی دادخواست هایی برای معرفی عوارض گمرکی ضد انحصاری در 
واردات کاشی از چین ارائه داد. وزارت بازرگانی ایاالت متحده تحقیقات خود 
را در تاریخ 9 سپتامبر 2019 با اعالم افزایش عوارض 
گمرکی واردات از چین)از %103.71 به 222.24%( 

ارائه داد. 
با خروج چین از بازار بزرگ ایاالت متحده به صورت 
که  بازاری  تصاحب  برای  معکوس  شمارش  قطعی، 
متعلق به چین بود پدید آمد.پیش از این میزان واردات 
چین به آمریکا 64.3 میلیون مترمربع معادل 483.1 
میلیون دالر بود. در این بررسی تمرکز بیشتری برسهم 
بازار در سال 2018 بوده است، در این میان شاهد 
افزایش واردات به چین در سال 2019 بودیم . منطق 
اکنون این است که تولیدکنندگان فعلی ایاالت متحده 
و واردکنندگان موجود بتوانند اکثریت قریب به اتفاق 
این سهم بالقوه را به دست آورند. اگر اوضاع به همین 
صورت باقی بماند، فرصت های در دسترس آنها کم و 
بیش همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، 
خواهد بود، به گونه ای که %22 از بازار سرامیک ایاالت 
متحده تحت پوشش کاشی های چینی بین سایر رقبا 
است.  تئوری  ایده فقط یک  این  اما  تقسیم می شود 
بیایید به پرونده تولیدکنندگان آمریکایی بپردازیم. از 
آنجا که آنها در حال حاضر تنها 76 درصد از ظرفیت 

Joe Lundgren
Joseph Lundgren Consulting, USA
joe@jlcconsult.com

جدول 1: تقسیم بندي بازار ایاالت متحده آمریکا در سال 2018 
و پتانسیل رشد پس از حذف واردات از چین

پیش بینی تا پایان سال کشور
2018 - مترمربع

درصد سهم
در سال 2018

فرصت ایجاد شده به تفکیک کشور
به مترمربع

 %64,325,99622چین

10,096,119%35,231,75112مکزیک

9,589,218%33,462,85212ایتالیا

8,261,555%28,829,79410اسپانیا

4,249,860%14,830,4525برزیل

3,424,024%11,948,5884ترکیه

1,546,425%5,396,4552پرو

457,793%1,597,5301هند

427,895%1,493,1971کلمبیا

299,024%1,043,4850پرتغال

1,723,960%6,015,9892سایر کشورها

24,250,122%84,624,02729تولیدکنندگان آمریکا

جمع مصرف آمریکا 
 %288,800,116100به مترمربع

64,325,996فرصت به مترمربع
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خود را به کار می برند، در تئوری این فرصت را دارند که تولید ساالنه خود را، 24 
میلیون مترمربع دیگر افزایش دهند. 

اگر این امر قابل انجام است پس چرا فضای زیادی را در اختیار واردکنندگان 
قرار دادند؟ 

با چنین  رقابت  آمریکایی  تولیدکنندگان  برای  این است که حتی  حقیقت 
تعداد زیادی از واردکنندگان که در حال حاضر حضور گسترده ای در سراسر 
کشور دارند بسیار دشوار است. برای درک این که چگونه واردکنندگان قادر 
به اداره بخش بزرگی از بازار ایاالت متحده هستند، می توانیم از آنچه من آن را 
»تئوری کیک« می نامم استفاده کنیم و عناصر اصلی موفقیت در بازار آمریکا 
را تجزیه و تحلیل کنیم )شکل 2(. عناصر مذکور عبارتند از: قدمت روابط برقرار 
 شده )در بعضی موارد دهه ها قدمت(؛ قیمت پایین؛ شرایط پرداخت مطلوب 
به  پاسخگویی  برای  محصوالت  از  گسترده ای  طیف  ارائه  روز(؛   120-90(

نیازهای توزیع کنندگان ایاالت متحده؛ امکان بهره برداری از ارزهای با ثبات 
)به عنوان مثال یورو(؛ هزینه کم نرخ حمل و نقل از طریق اقیانوس ها، همچنین 
در بسیاری موارد پایین تر از افزایش مداوم هزینه های حمل و نقل جاده ای 
در ایاالت متحده است. با توجه به این مالحظات، در می یابیم که بسیاری از 
کشورهای موجود در کوتاه مدت سهم بازار جدید را به دست می آورند: اسپانیا، 
آمریکا  دولت های  بین  ژئوپلیتیکی  به وضعیت  )بسته  ترکیه  ایتالیا،  برزیل، 
و ترکیه( و مکزیک )در صورت موفقیت تولیدکنندگان مکزیکی در کاهش 
هزینه های حمل و نقل و تولید پرسالن آنها برای واردات به ایاالت متحده(. 
در دراز مدت شاهد خواهیم بود که کشورهای جدید بتوانند همه »مواد اولیه 
کیک« را تهیه کرده و سهم خود را در آمریکا، به ویژه هند، ویتنام، کلمبیا و پرو 

به دست آورند.
×

واردکنندگانی که به هزینه های پایین حمل 
و نقل دریایی دسترسی دارند در مقایسه با 
افزایش هزینه های حمل و نقل آمریکا
واردکنندگان فعلی برای دهه ها ارتباط خوبی
با مشتریان برقرار نموده اند

واردکنندگان اصلی بر اساس ارزهای پایدارتر 
مانند یورو فعالیت می کنند

واردکنندگانی که توانایی تأمین محصوالت 
عمومی و کامل را برای توزیع کنندگان دارند

واردکنندگانی که توانایی ارائه مدت پرداخت
90 تا 180 روز در مقایسه با تولیدکنندگان داخلی 
بین 30 تا 90 روزه را دارند
واردکنندگانی که امکان ارائه قیمت های بسیار 
پایین تر از تولیدکنندگان آمریکایی دارند
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THE FUTURE 
OF CERAMICS  
SUMMIT 2019
International Business Forum

by Prem Narayan Trivedi

“India’s GDP expansion slowed to a six-year low of 5% in the quarter to 30 June 2019, prompting a downward revision of the 
year’s GDP growth forecasts to 6.1%. The government has introduced a slew of measures to revive economic growth, includ-
ing a massive cut in corporate taxes, easing credit, recapitalising banks, speeding up repayments and supporting exports. 

رشد تولید ناخالص داخلی هند در سه ماهه نخست تا 30 ژوئن 2019 به 
پایین ترین نرخ خود در طی شش سال گذشته رسید ) %5(، و این امر باعث شد که 
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی با روند نزولی به %6.1 برسد. دولت اقدامات 
جدیدی را برای احیای رشد اقتصادی انجام داد، از جمله کاهش عظیم مالیات 
شرکت ها، کاهش اعتبار بازپرداخت بانک ها، تسریع در بازپرداخت ها و حمایت از 

صادرات را می توان نام برد. 
در حوزه صنعت سرامیک، روند نزولی اقتصادی تأثیر منفی بر تقاضای داخلی 
]750 میلیون مترمربع در سال 2018، 1.3- درصد[ داشته است، اما در عین 
حال عوامل بسیاری وجود دارد که در حال حاضر باعث بهبود مصرف می شوند. 
مهم ترین آنها سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و ساختمان های مسکونی، 
برنامه »هند پاک«،  پروژه توسعه 100 شهر هوشمند و همچنین  از جمله 
»مسکن برای همه تا سال 2022« و »صندوق مسکن روستایی« است. عوامل 
دیگری که به افزایش تقاضای کاشی های سرامیکی کمک می کند عبارتند از: 
قانون جدید تنظیم و توسعه امالک و مستغالت RER، رشد شهرنشینی، افزایش 
درآمد سرانه خانوارها. عالوه بر این، پتانسیل رشد باالی بازار داخلی همچنین 
ناشی از این واقعیت است که کاشی ها هنوز هم سهم کمی از بازار کاشی کف 
را تشکیل می دهند که سرانه مصرف آن فقط 0.6 مترمربع در سال است. تولید 

میلیـارد   1.145[ هنـد  در  کاشی 
 ،+6  %  ،2018 سال  در  متـرمربع 
تقریبی  رشد  با  همچنان  ویراستار[ 
%8 در سال 2019 و % 13+ در سال 
2020 ادامه خواهد داد. شرکت ها نیز 
از مزایای اصـالح بهره مند می گردند. 
این اصالحات با هدف مبارزه با رقابت 
ناعادالنه )مقررات مربوط به مالیات 
بر کاالها و خدمات و مقررات قبض 
الکترونیکی( و معرفی عوارض گمرکی 
ضد انحصاری واردات کاشی چینی 

انجام می شود. از طرف دیگر، عملیات تولید در هند مانع از بی ثباتی در قیمت گاز 
طبیعی می شود، که بین 15 تا 30 درصد از هزینه های تولید و هزینه های باالتر 

حمل و نقل را شامل می شود. 
همچنین پیش بینی می شود که صادرات روند صعودی خود را ادامه دهد و این 
امکان را برای هند فراهم کرده است که طی 4 سال بتواند حجم تولید خود را دو 
برابر کند ]274 میلیون مترمربع در سال 2018، % 20+[ و به چهارمین کشور 
صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شود )در مقایسه با رتبه یازدهم در سال 2013(. 
صادرات %24 از کل تولید را در بر گرفته است. این رشد تا حدی ناشی از توانایی 
کسب سهم در بازار است که قبال توسط چین در کشورها و مناطقی که عوارض 
گمرکی ضد انحصاری را در کاشی های سرامیکی چینی )اتحادیه اروپا، برزیل، 
تایوان، شیلی، ویتنام و کره جنوبی از جمله سایر کشورها( اعمال کرده اند، ایجاد 
شده است. این امر به نوبه خود با سرمایه گذاری مداوم در فناوری انجام شده در 
پنج سال گذشته در منطقه موربی با هدف نوسازی کارخانه ها، افزایش ظرفیت 
تولید و بهبود کیفیت محصول از جمله ابتکاری ترین محصوالت مانند اسلب های 
بزرگ ضمن حفظ کمترین هزینه تولید برای هر کشور صادرکننده امکان پذیر 
شده است. در حالی که صادرات ممکن است به رشد و گسترش خود در بازارهای 
جدید جغرافیایی ادامه دهد، آنها با همان موانع و چالش هایی روبرو هستند که بر 
سر راه صنعت سرامیک هند به طور کلی 
قرار گرفته است. موانع تعرفه ای علیه 
چین که باعث صادرات هند به برخی 
بـازارها به استثنای کشـورهای حـوزه 
خلیـج فارس )بحـرین، کویت، عمان، 
قطر، عربستان سعودی و امارات( انجام 

شود. 
در ماه نوامبر، شورای همکاری کشورهای 
 )CCASG( عربی حاشیه خلیج فارس
عـوارض  معـرفی  از  را  خـود  حمایت 
ضـد انحصـاری واردات کاشی از هند، 

INDIA’S GROWTH HITS THE BUFFERS IN THE GULF

رشد هندوسـتان موانع را در خلیج فارس در هم می شکند 



35گزيده دنيای سراميک1398/41   

چین و اسپانیا اعالم کرد و تصمیم گرفت باالترین نرخ تعرفه )%42.9( را بر روی 
کاشی های هند تحمیل کند. %24 اعمال شده در محصوالت چینی با توجه به 
این که تقریبا تمام صادرات هند از منطقه موربی سرچشمه می گیرد، بسیار 
محتمل است که متوسط قیمت صادرات )در حال حاضر در میان کمترین در 
جهان با 3 یورو در مترمربع( تمایل به افزایش داشته باشد. طی 3 الی 5 سال 
آینده، شرکت های کمتر سازمان یافته ای در این استان شاهد افزایش شدید 
تولید خواهند بود زیرا مجبور به رعایت دقیق تر مقررات محیط زیستی هستند 

و همچنین با هزینه های ناشی از اصالح مالیات روبرو می شوند. فضای کسب و 
کار در استان موربی به تدریج در سال های اخیر بهبود یافته است، بخشی از آن 
با ایجاد سرمایه گذاری های مشترک بین شرکت های محلی کوچک و متوسط 
غیرسازمان یافته و گروه های بزرگ سرامیکی تثبیت شده است. با این وجود، 
محاسبه می شود که حدود نیمی از کل تولید کاشی هند به مشاغل کوچک 
خانوادگی که به دلیل موانع نسبتا کم بتوانند به راحتی )سرمایه گذاری کم ثابت و 
در دسترس بودن مواد اولیه، فناوری و کم هزینه( در این بخش رونق گیرند.         ×

Prem Narayan Trivedi
Indian Council of 
Ceramic Tiles & Sanitaryware

تبلیغات
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by Mohammad Roshanfekr

IRAN: A BILLION SQUARE METRES OF TILES BY 2025

“The growth of the Iranian tile and ceramic industry in terms of both quantity and quality in recent decades has enabled it 
to es-tablish a prominent position within the country’s economy with higher growth rates than other manufacturing sectors. 
Amongst the various sectors of the building industry, the tile segment is second only to that of cement in terms of invest-
ments, turnover and employment, with 90,000 direct jobs and a further 280,000 people employed indirectly in the supply 
chain (raw materials, intermediate materials, engineering services, technology and the distribution network). 

رشد صنعت کاشی سرامیک ایران هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در 
سایر  از  باالتر  اقتصادی  رشد  با  بتواند  تا  است  شده  باعث  اخیر  دهه های 

بخش های تولیدی، جایگاه برجسته ای در اقتصاد کشور داشته باشد.
در بین بخش های مختلف صنعت ساختمان، بخش کاشی از لحاظ سرمایه گذاری، 
گردش مالی و اشتغال پس از صنعت سیمان در رتبه دوم است و 90 هزار شغل 
مستقیم و 280 هزار موقعیت اشتغال به طور غیر مستقیم در زنجیره تأمین 
ایجاد کرده است )مواد اولیه، مواد واسطه، خدمات مهندسی، فناوری و شبکه 
توزیع(. طی یک دوره 25 ساله تعداد شرکت های این بخش از 13 به 137 
افزایش یافته و ظرفیت نصب شده از سال 1998 با ضریب 6.6 درصد افزایش 
یافته و امسال به 750 میلیون مترمربع رسیده است. کل سرمایه گذاری ها از 
3.5 میلیارد یورو فراتر رفته اند که %95 آن توسط شرکت های خصوصی انجام 

شده است. 
اوج تولید در سال 2012-2013 با تولید 500 میلیون مترمربع کاشی )یک 
افزایش 5 برابری طی 10 سال!( به دست آمد. صادرات از 100 میلیون مترمربع 
در سال 2012-2013 به 151 میلیون مترمربع در سال 2018 افزایش یافته 
فرصت های جدید  می شود.  پیش بینی  بیشتری  افزایش  نیز  امسال  و  است 

صادراتی نیز در 28 اکتبر ایجاد شد، درست هنگامی که ایران با پنج کشور 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا )روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان( 
با جمعیت منطقه ای بالغ بر 400 میلیون نفر، موفق به ایجاد یک توافق نامه 
تجارت آزاد شد. این توافق نامه باعث می شود تا ایران نه تنها حجم فروش خود 
را در بازارهای خارجی افزایش دهد بلکه دامنه جغرافیایی صادرات خود را نیز 

که تا این لحظه محدود به عراق و پاکستان  بود، گسترش دهد .
با چنین سابقه ای، هدف صنعت کاشی سرامیک ایران اما ادامه توسعه با هدف 
افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان %4 است. انتظار می رود این روند به 
سرعت طی شود، چراکه از سوی دولت به عنوان بخشی از برنامه سیاست های 

استراتژیک صنعتی در این حوزه پشتیبانی می گردد.
 به تازگی اعالم شد که تا مارس سال 2020 کمتر از 40 کارخانه جدید تولیدی 
در استان یزد آغاز به کار خواهند کرد، در حالی که بررسی های جدید نشان داد 
که بیش از نیمی از کل شرکت های سرامیک ایرانی در حال برنامه ریزی جهت 
سرمایه گذاری های بزرگ برای نوسازی خطوط تولید خود هستند. هدف آنها 
نه تنها گسترش ظرفیت بلکه بهبود کیفیت ترکیب محصوالت آنها است که 
به پیشرفته ترین فناوری ها نیاز دارد و شامل سرمایه گذاری های صدها میلیون 

ایـران: یـک میلیـارد مترمربع کاشـی تا سـال 2025

کارخـانه های کاشـی سـرامیک ایـران

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

465056647779848689100120133134135135135137تعداد کارخانه ها
ظرفیت نصب شده
117160175233280290370376450600630650700700700700705)میلیون مترمربع(

تولید
95130166190210250320285385450500500410300340373381)میلیون مترمربع(

مصرف داخلی
91137140153182236265195335375375350280200150170215)میلیون مترمربع(

صادرات
56101419172745556893114109112126148151)میلیون مترمربع(

صادرات
151831468071116205252290377455442421345394315)میلیون دالر(
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یورویی است. همه اینها بخشی از برنامه گسترده تری 
 1000 به   750 از  تولید  ظرفیت  افزایش  هدف  با 
با  است،   2025 سال  تا  سال  در  مترمربع  میلیون 
پروژه هایی که قبال مجوزهای الزم را از طرف مقامات 
مرکزی به دست آورده اند و همچنین برای مشارکت 
ایجاد  الزم  آمادگی های  نیز  خارجی  سرمایه گذاران 

شده است.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ تولید سرامیک در ایران 
با صنعت ماشین آالت ایتالیایی، امیدواریم که بتوانیم 
روی حمایت از تأمین کنندگان فناوری های ایتالیا و 
انجمن تجاری آنها Acimac حساب کنیم. می توان 
این همکاری ها را در حوزه های مختلفی تجدید کرد: 
از به اشتراک گذاشتن تجربه، تخصص فنی و بهترین 
 شیوه ها تا پیشبرد پروژه های مشترک تحقیق و انتقال

لعاب هـا،   اولیـه،  مواد  زمینه  ویـژه در  به  فنـاوری، 
جوهرهای دیجیتال و صرفه جویی در مصرف انرژی. ×

Mohammad Roshanfekr
Iranian Ceramic Tile and Sanitaryware 
Producers’ Syndicate

اتحادیه تولیدکنندگان کاشی سرامیک و چینی بهداشتی ایران
این اتحادیه صنفی در نقش نمایندگی سیاست گذاری های بخش سرامیک فعالیت هایی را انجام می دهد، 

از جمله:
•    تدوین سیاست هایی که تضمین کننده تعادل بازار و کنترل تولید ملی باشد؛

•    روابط با صنعت ایران، سیستم بانکی و مقامات دولتی مسئول در حوزه واردات و صادرات؛
•   توسعه و برگزاری نمایشگاه Cerafair، مهم ترین نمایشگاه ایران در بخش کاشی سرامیک و چینی 

       بهداشتی؛
 •   برگزاری همایش ها و سمینارها در مورد کلیه موضوعات مورد عالقه اعضا و مشاوره در مورد مقررات 

       واردات و صادرات.
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by İlter Yurtbay

TURKEY, THE BRIDGE BETWEEN ASIA AND EUROPE

“Turkey is the world’s seventh largest ceramic tile exporting country. Its tile exports have grown steadily over the last 4 years 
(77 million sq.m in 2015, 81 in 2016, 93 in 2017 and 100 in 2018) and now represent 30% of Turkish production (335 million 
sq.m in 2018), with an average selling price of about 5 euros/sq.m. Almost half of the country’s total 2018 tile exports were 
sold in the European Union (+5%), a quarter in Asia (+14%) and 17% in North America (-17%). 

ترکیه هفتمین کشور صادرکننده کاشی سرامیک در جهان است. صادرات 
کاشی در این کشور به طور پیوسته در 4 سال گذشته )77 میلیون مترمربع 
در سال 2015، 81 میلیون مترمربع در سال 2016، 93 میلیون مترمربع در 
2017 و 100 میلیون مترمربع در سال 2018( رشد کرده است و هم اکنون 
صادرات  به  سال 2018(  در  مترمربع  میلیون   335( ترکیه  تولید  از   30%
اختصاص دارد تقریبا نیمی از کل کاشی های تولیدی در سال 2018 به اتحادیه 
اروپا )%5(، یک چهارم به آسیا )%14+( و %17 به آمریکای شمالی )17%-( 

صادر شده است. 
صعود در صادرات، درواقع واکنشی در مقابل کاهش معامالت در بازار داخلی 
)% 6- در سال 2018( بود. کاهش تقاضای داخلی تا سال 2019 ادامه داشته 
و تولیدکنندگان ترکیه را وادار به جستجوی بازارهای خارجی و مشتریان 

جدیدی می کند که قادر به تضمین تقاضای فروش طوالنی مدت و پایدار برای 
صادرات باشند. به جای کشورهای کم درآمد، صنعت سرامیک ترکیه اکنون 
به دنبال کشورهایی با درآمد باالتر است. به عنوان مثال می توان به کشور کره 
جنوبی اشاره کرد که البته تنها این مورد نیست، مواردی چند از این قبیل در 

زمره اهداف صادراتی ترکیه می توان یافت. 
با خوش بینی می توان گفت در سال 2020 ثمره تالش هایمان را به دست 
خواهیم آورد و در عین حال شاهد بهبود رشد در مصرف داخلی هستیم. شکی 
نیست که صادرات برای صنعت سرامیک ترکیه بسیار مهم است. با این حال، 
اگر از نزدیک رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت های انفرادی در این بخش را 
مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که بسیاری از آنها فاقد یک استراتژی 
مشخص برای توسعه بلندمدت در بازارهای صادراتی هستند. دلیل این امر 

ترکیـه؛ پلی بین آسـیا و اروپـا
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آن است که رشد شدید بازار ترکیه همیشه بدان معنی است که بخش اعظم 
تولید جذب فروش داخلی می شود. با این وجود، ممکن است در صورت رکود 
اقتصادی مانند مواردی که در دو سال گذشته رخ داده است، مشکالتی ایجاد 
شود. اگر شرکت ها با تغییر مسیر خروجی خود به بازارهای صادراتی با استفاده 
از هر نوع برنامه ریزی، به سادگی واکنش نشان دهند، این باعث می شود تعادل 
بازار به هم بریزد. هدف ما حفظ فروش صادرات به میزان حداقل %30 از کل 
سهم تولید است. این سطح از صادرات باتوجه به افزایش جریان فروش در 
واقع قادر به ضمانت بقای حضور در بازارهای خاص خواهد بود. این امر باعث 
می شود عالوه بر رشد فروش، افتتاح دفاتر فروش در خارج از کشور نیز سریع تر 

و آسان تر شود. 
امروزه صنعت سرامیک ترکیه می تواند در هر دو بخش کاشی سرامیک و چینی 
بهداشتی با ایتالیا و اسپانیا رقابت کند زیرا با اطمینان می تواند بهترین کیفیت 
را برای رقابتی ترین قیمت ها فراهم کند. ما از خاک رس، فریت، لعاب و جوهر 

تهیه شده توسط بهترین تولیدکنندگان اروپایی استفاده می کنیم و بهره وری 
تولید ما با استفاده از تجهیزات خودکار تضمین می شود. هدف بعدی - موردی 
که برخی از شرکت ها قبال به آن دست یافته اند - دیجیتالی شدن کارخانه ها 
خواهد بود، این امر نه فقط برای کارآمدتر کردن فرایندها بلکه به منظور بهبود 
خدمات به لطف پتانسیل های ارائه شده توسط تولید هوشمند پیاده سازی 
خواهد شد. تحقق این موضوع به آموزش حرفه ای در این بخش نیاز دارد، در 
این مسیر جذب پرسنل فنی واجد شرایط، نه فقط در ترکیه  بلکه در همه جای 
جهان موضوع را دشوارتر می کند. صنعت سرامیک اولین انتخاب شغلی برای 
فارغ التحصیالن امروز نیست. ما به عنوان بخشی از فعالیت هایمان به عنوان یک 
انجمن تجاری، دانشگاه ها را به افتتاح دانشکده های مهندسی سرامیک تشویق 
می کنیم و امیدواریم که پیشرفت کارخانه های هوشمند جدید به جذابیت این 

صنعت برای نسل جوان بیفزاید. 
×

İlter Yurtbay
Turkish ceramic tile manufacturers’ as-
sociation (Serkap)
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CERAMIC SET TO PLAY KEY ROLE IN
AFRICA’S DEVELOPMENT

“Nigeria is the most populous nation and second largest economy in Africa, and with a GDP of over US $380 billion it is West 
Afri-ca’s unrivalled economic powerhouse.  
The policy review conducted in 2015-2016, the Naira devaluation and the Economic Recovery and Growth Plan (ERGP) 
launched in early 2017 are helping to unlock the country’s large economic potential by supporting local manufacturers, di-
versifying the econ-omy and making the country less reliant on oil revenues. This has resulted in an influx of investment in 
the manufacturing sector, including the ceramic tile business which began its development in 2011.  With a production that 
reached 114 million sq.m in 2018, Nigeria is now the second largest tile producer in Africa after Egypt. 

نیجریه پرجمعیت ترین کشور و دومین اقتصاد بزرگ آفریقا است و با تولید 
ناخالص داخلی بیش از 380 میلیارد دالر، قطب اقتصادی در آفریقای غربی 
 ،2016-2015 سال  در  شده  انجام  بررسی های  طبق  می شود.  محسوب 
کاهش ارزش واحد پول نیجریه، نایرا )Naira(، برنامه بازیابی و رشد اقتصادی 
)ERGP( در اوایل سال 2017 آغاز شد. با توجه به پتانسیل اقتصادی بزرگ در 
این کشور و با حمایت از تولیدکنندگان محلی، متنوع سازی اقتصاد این کشور 
در حال شکوفا شدن در حوزه صنعت سرامیک می باشد. درآمد نفتی  منجر به 
هجوم سرمایه گذاری در بخش تولید، از جمله تجارت کاشی سرامیک که از 
سال 2011 آغاز به کار کرده است، شده است. همچنین در سال 2018  میزان 
تولید به 114 میلیون مترمربع رسید، نیجریه پس از مصر دومین تولیدکننده 

بزرگ کاشی در آفریقا است.
در کل هشت کارخانه در این کشور در حال فعالیت می باشند که همگی با 
سرمایه گذاری های مستقیم و خارج از نیجریه ایجاد شده اند: شش کارخانه 
توسط سرمایه گذاران چینی و دو کارخانه دیگر با حمایت سرمایه گذاران هندی 
فعالیت می کنند. یکی از کارخانه ها به نام West African Ceramics )رویال 
سرامیک( است که از اولین کارخانه هایی است که در این کشور از سال 1996 
تأسیس شد. گستره محصوالت این کارخانه شامل کاشی های سقف لعاب دار 
و چسب های کاشی نیز می باشد. با راه اندازی کارخانه های نیجریه، چین به 
تدریج صادرات خود را به این کشور کاهش داده است )از 74 میلیون مترمربع 
در سال 2014 به فقط 5 میلیون مترمربع در سال 2018(، این مقدار در 
گذشته تقریبا کل مصرف ملی را تأمین می کرد. برای حمایت از صنعت محلی، 

دولت نیجریه نیز تا %40 عوارض واردات تعیین کرده است. 

ساخت و ساز مسکن
توسعه سریع صنعت کاشی با رشد ساخت و ساز رابطه مستقیم دارد. 

ساختمان دومین بخش در حال رشد اقتصاد نیجریه است که از رشد سریع 
جمعیت ناشی می شود )از 122 میلیون نفر در سال 2000 به بیش از 190 

میلیون نفر در سال 2017(. 
نیجریه دارای 17 میلیون واحد کسری مسکن است که طبق برآوردهای بانک 
جهانی حدود 22 میلیارد دالر تأمین اعتبار نیاز دارد. در عمل، نیجریه برای 
20 سال آینده باید ساالنه حدود 850،000 واحد مسکن تولید کند و میانگین 
هزینه آن در حدود 25.750 دالر در هر واحد مسکن باشد. بنابراین مسکن و 
زیرساخت ها جزو اولویت های اصلی دولت ابوجا قرار دارند که توسط سازمان هایی 

مانند Shelter Africa، بانک جهانی و FMBN پشتیبانی می شود. 
به عنوان مثال، دولت در حال راه اندازی برنامه جدیدی در حوزه انبوه سازی 
مسکن است، تا اقشار کم درآمد مردم بتوانند ملک را با قیمت متوسط بین 
10،000 دالر تا 15،000 دالر آمریکا خریداری کنند. طرح اولیه این نوع 
مسکن توسط West African Ceramics تهیه و ارائه شد. این پروژه نه تنها 
مورد توجه کل نیجریه است بلکه ممکن است به جامعه اقتصادی آفریقای غرب 
)ECOWAS( نیز گسترش یابد زیرا بسیاری از کشورهای همسایه نیز وابسته 
به یک نیجریه ثروتمند هستند و همه در برنامه های ساخت و سازهای مسکونی 
سرمایه گذاری قابل توجهی دارند. از این رو مزایای صنعت کاشی و سرامیک 

مشهود است. 
چشم انداز توسعه

با چنین بازار بزرگ و تالش های عمده برای ارتقاء توسعه و ایجاد شغل، صنعت 

نقـش کلیـدی صـنعت کاشـی سـرامیک در
توسـعه آفــریـقا
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سرامیک نیجریه پتانسیل، عظیمی به ویژه در خارج از بخش کاشی که تاکنون 
در آن جذب سرمایه نشده، دارد. در بخش سرویس بهداشتی تنها یک شرکت 
در هر نقطه از کشور وجود دارد، صنایع CDK Integrated Industries که 
4 میلیون مترمربع در سال کاشی کف و دیوار و نیز 500،000 قطعه چینی 

بهداشتی تولید می کند. 
در حال حاضر تولید چینی مظروف، آجر یا مواد نسوز بسیار ناچیز است. نیجریه 
که اکنون به عنوان جذاب ترین مقصد غرب آفریقا برای سرمایه گذاری های 
توسعه  به قطب  آینده  در  است  است، ممکن  تأسیس شده  خارجی جدید 
سرامیک در منطقه تبدیل شود. ذخایر عظیم مواد اولیه سرامیکی )از جمله گل 
رس، کائولین، فلدسپار، کوارتز، سیلیس، منیزیم، بوکسیت، اکسید سیلیکون و 

گرافیت( و همچنین گاز طبیعی از مزایای عمده این کشوراست.
کشور  این  در  سرامیک  مدرن  توسعه صنعت  مانع  که  دارد  وجود  مسائلی 
می شود، موانعی که مانع ورود سرمایه گذاران می شود. تعداد کمی از کارآفرینان 
نیجریه به تنهایی این ظرفیت را برای سرمایه گذاری در فناوری برای تولید 
در مقیاس بزرگ دارند. موانع دیگر شامل کسری زیرساخت ها و لزوم آموزش 
نیروی کار ماهر است. هیچ یک از 170 دانشگاه نیجریه برنامه های مهندسی 
سرامیک یا علوم سرامیک ارائه نمی دهد، بنابراین آموزش های فنی مستقیما از 

طریق تجربی و در حین کار انجام می شود و اولویت اصلی شرکت های سرامیکی 
است که مایل به سرمایه گذاری دربخش سرمایه های انسانی نیز هستند. به 
عنوان مثال، رویال سرامیک در برنامه ای برای افتتاح یک مدرسه سرامیک 
با Epina Technologies همکاری می کند، که در این زمینه با دانشگاه های 
خارجی و مراکز سرامیک اروپا و آسیا برای انتقال دانش همکاری خواهد داشت.

گسترش صنعت سرامیک در صحرای جنوبی
تقاضای کاشی سرامیک در کشورهای دیگر در صحرای آفریقا به طور پیوسته 
در حال رشد است و این امر مهر تأییدی بر پتانسیل توسعه در حوزه تولید 
محلی است. کارخانجات کاشی سرامیک جدید در 3  الی 4 سال گذشته در غنا، 
تانزانیا، سودان، اتیوپی، اوگاندا، کنیا، آنگوال و سنگال تقریبا در همه موارد با 

سرمایه گذاری های چین شروع به کار کرده اند. 
بازار در ساحل عاج و توگو نیز در حال گسترش است. همانند نیجریه، هدف در 
همه این کشورها تأمین شرایط مناسب مسکن و بهداشت در مناطق روستایی 
و و در عین حال پاسخگویی به تقاضای رو به رشد اقشار مرفه جامعه در مناطق 
شهری در زمینه محصوالت با کیفیت باالتر است. قاره آفریقا در شروع اوج روند 
صنعتی شدن تولید سرامیک قرار دارد، تحولی که سودهای عظیمی را از نظر 
رشد فراگیر، نوآوری، اشتغال زایی، ارائه خدمات و کاهش فقر در آفریقا منجر 
خواهد شد.                   ×

Eguakhide Patrick Oaikhinan
Epina Technologies (Nigeria)

تولیدکنندگان کاشی سرامیک نیجریه

ظرفیت نصب شدهشرکت
)مترمربع در روز(

1Goodwill Ceramics FZE150,000

2Time Ceramics Limited80,000

3PNT Prime Nigeria Tiles80,000

4Golden Crown Ceramics  40,000

5BN Ceramics Nigeria Limited40,000

6Nispo Porcelain40,000

7West African Ceramics (Royal Ceramics)30,000

8CDK Integrated Industries12,000
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TRENDS OF DISTRIBUTION IN TILES & FLOORING

“Saint Gobain is one of the 100 largest groups in the world, operating in 68 countries with around a thousand factories (glass, 
adhesives and other construction materials), 4,000 outlets and more than 180,000 employees of around a hundred differ-
ent nationalities. In 2018 the group posted turnover of 41.8 billion euros, including 19 billion euros generated by the Build-
ing Distribution division which operates in Europe, where it is the market leader, North America and Brazil. Despite recent-
ly selling its activities in Germany (Raab Karcher and Keramundo), Saint Gobain Building Distribution is the number one ce-
ramic tile distributor in Europe with turnover close to one billion euros. The group purchases 42% of its tiles from Italy, 30% 
from Spain, 10% from Portugal and 10% from Turkey, while the rest comes from France, Germany, India and China. Sales in 
the Flooring segment (LVT, laminate, solid wood, carpet and PVC) amount to 200 mil-lion euros, making SGBD one of the 
biggest players in Europe. 

سنت گوبین )Saint Gobain( یکی از 100 گروه بزرگ جهان است که در 68 
کشور جهان با حدود هزار کارخانه )شیشه، چسب و سایر مصالح ساختمانی(، 
4000 فروشگاه و بیش از 180،000 کارمند از صد ملیت مختلف فعالیت 
می کند. در سال 2018 این گروه گردش مالی 41.8 میلیارد یورو را رقم زد 
که 19 میلیارد یورو از آن توسط Building Distri¬bution division تولید 
شد، شاخه ای که در اروپا فعالیت می کند، جایی که برتری از آن آمریکای 
 Raab Karcher and( شمالی و برزیل است. با فروش خدمات خود در آلمان
سرامیک  کاشی  توزیع کننده  برترین  اکنون  گوبین  سنت   ،)Keramundo

در اروپا با گردش مالی نزدیک به یک میلیارد یورو است. این گروه %42 از 
کاشی های خود را از ایتالیا، %30 از اسپانیا، %10 از پرتغال و %10 از ترکیه 

خریداری می کند و مابقی از فرانسه، آلمان، هند و چین تهیه می شوند. فروش 
در بخش کف )LVT، لمینیت، چوب، موکت و پی وی سی( بالغ بر 200 میلیون 

یورو است که SGBD را به یکی از برترین های اروپا تبدیل کرده است. 

بازار کفپوش ها در اروپا
با مراجعه به بررسی های انجام شده و کسب اطالعاتی از کشورهای اروپایی، 
سعی بر آن شده است که بررسی ها بر اساس تجزیه بازار کفپوش داخلی در 
هشت کشور )فرانسه، انگلیس، اسپانیا، آلمان، نروژ، سوئد، هلند و سوییس( 
برآورد گردد. شکل 1 روند هر گروه را بین سال های 2014 و 2019 نشان 
می دهد و برآوردهای پیش بینی شده تا سال 2022 نیز نمایش داده شده است. 
این مقادیر البته در کشورهای مختلف با الگوهای 
مصرف متفاوت مورد تحقیق قرار گرفته اند )برای 
مثال کشورهای حوزه نوردیک نسبت به اسپانیا 
بیشتر از چوب استفاده می کنند(. بر این اساس، 
تا  از سال 2014  بازار کاشی  درمی یابیم سهم 
2019 حدود 30 درصد بدون تغییر بوده است، 
افزایش   2022 سال  تا  می شود  پیش بینی  اما 
یابد. LVT در 5 سال گذشته رونق بسیاری داشته 
است و سهم بازار را از لمینیت، پی وی سی، چوب 
و موکت ربوده است، روندی که در طی سه سال 
آینده بیشتر هم مشاهده خواهد شد )شکل 2(. 
داده های ما همچنین نشان می دهد که فروش 
کاشی در سال 2019 در فرانسه، انگلیس، هلند، 

رونـد توزیع در کاشـی سـرامیکی و پوشـش های کف
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FIG. 1 – BREAKDOWN OF THE INTERIOR FLOORING MARKET IN 8 EUROPEAN 
COUNTRIES (2014 – 2019 AND EST TO 2022)

Souce: SGBD

شکل 1- توزیع بازار پوشش های کف داخل ساختمان در 8 کشور اروپایی
)بین سال های 2014 تا 2019 و پیش بینی سال 2020(

کاشی سرامیک لمینت پارکت چوبی موکت PVC کفپوشLVT
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نروژ، سوئد، آلمان و اسپانیا رشد کرده است، اگرچه پیش بینی می گردد این 
رشد ممکن است در سال 2020 کند باشد.

نحوه تغییرات توزیع مواد کفپوش 
دنیای توزیع کفپوش متأثر از 5 موضوع اساسی است : 

• رشد جمعیتی )در آفریقا، آسیا و خاورمیانه( و تغییر قدرت اقتصادی در 
کشورهای در حال ظهور )چین، هند، برزیل، مکزیک، روسیه، اندونزی و 

ترکیه(.
• شهرنشینی، شهرهای بزرگ و شهرهای هوشمند؛

• فراگیر شدن فناوری؛
• آگاهی بیشتر در مورد محیط زیست؛

• انتظارات و شیوه زندگی جدید مصرف کننده ها.
این پنج روند تأثیر فزاینده ای بر جهان ساخت و ساز و به تبع آن توزیع نیز 
خواهد داشت. به عنوان مثال، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که رشد تقاضا 
برای خانه های ارزان و کوچک که دارای ایمنی بیشتری نیز هستند، مانند 
و  متراکم  ساختمان های  در  رشد  یابد.  افزایش  ساخته،  پیش  مسکن های 
سازه های مدوالر و ادامه رشد در بازسازی، به ویژه در اروپا، باعث ایجاد مدل های 

تغییر  امر می تواند  این  تجاری می شود.  جدید 
ساختمانی  مصالح  تولید  سمت  به  فزاینده ای 
با تأثیرات محیط زیستی کمتر در کل چرخه 
زندگی باقی گذارد. به طور کلی، بخش ساختمان 
شدن  صنعتی  فرایند  کردن  طی  حال  در  نیز 
است و در راستای انطباق با کمبود نیروی کار 
ماهر مواجه خواهد شد )این موضوع در اروپا یک 
مشکل بزرگ است که ناشی از عدم جذابیت این 
بخش برای نسل های جوان است(. روند مصرف 
به طور فزاینده ای تحت تأثیر انتشار فناوری های 
دیجیتال و شیوه های زندگی جدید متمرکز بر 
کم،  هزینه  سهولت،  سرعت،  مانند  جنبه هایی 
شخصی سازی، خدمات، عملکرد تضمین شده، 

شفافیت، سالمت و رفاه خواهد بود. در عمل، تحول دیجیتالی باعث تحول 
در دنیای ساخت و توزیع و تغییر شکل زنجیره ارزش توزیع )تأمین کننده، 
توزیع کننده، مشتری( خواهد شد. امروزه مشتریان معمولی SGBD قدیمی تر، 

شهری تر و متمرکز بر نوسازی خانه هستند.
 بازار توزیع دچار تحول اساسی شده است:

 10 سال پیش رقیب اصلی SGBD ولزلی )Wolseley( بود، 5 سال پیش
 Lone Star امروز رقیب اصلی ما .Amazon Business و، 3 سال پیشDIY

Funds است و فردا شرکت دیگری خواهد بود، اگرچه ما هنوز نمی دانیم کیست. 

تأمین کنندگان می توانند بین انواع استراتژی های مختلف برای سرمایه گذاری 
انتخاب کنند. آنها می توانند تصمیم بگیرند سرمایه گذاری بیشتری در اروپا یا 
کشورهای دیگر، در مشتریان جدید یا مشتریان قدیمی و از نظر ارزش یا حجم 

انجام دهند.
استراتژی ها و نقاط کلیدی با اهمیت در توزیع کاشی:

همه توزیع کنندگان از جمله SGB برای تعریف استراتژی های رشد آینده خود، 
روی هفت نقطه اصلی تمرکز دارند:

• مشتری که بدیهی است تمام زمان )مصرف کننده نهایی یا مشخص کننده( را 
تغییر می دهد.

Christophe Callon
Saint Gobain Building Distribution 
Tiles & Flooring (France)
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FIG. 2 – INTERIOR FLOORING MARKET IN 8 EUROPEAN COUNTRIES 
(INDEX 100 EVOLUTION, 2014 – 2022, EST.)

شکل 2- درصد تغییر در بازار پوشش های کف داخل ساختمان در 8 کشور اروپایی
بین سال های 2014 تا 2022 )پیش بینی(
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THE FUTURE 
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International Business Forum

• تدارکات، مسئله اصلی؛
• کانال های توزیع )تعداد و محل فروشگاه ها، کانال های دیجیتال جدید(؛

• فروشندگان )استخدام، آموزش، انگیزه(؛
• کمبود نصاب و صنعتگران ماهر؛

تجارت اصلی )آیا صرفاْ تجارت خود را انجام می دهند یا تجارت خود را 
گسترش می دهند و اگر چنین است، کدام؟(؛

• و در آخر هم نتایج اقتصادی.
برای SGBD، سه مورد از این نکات نیاز به توجه حداکثری و تغییر ذهنیت، هم 

از طرف ما و هم از نظر تأمین کنندگان ما را دارد.
KLP 1 - تأثیر فناوری دیجیتال در کانال های توزیع

فرایند شهرنشینی امروز ما را وادار می کند تا شوروم های خود را از حومه شهر 
به سمت مرکز شهر منتقل کنیم، جایی که به دلیل باالتر بودن هزینه اجاره، 
فروشگاه ها بسیار کوچک تر هستند. این بدان معنی است که ما باید انتخاب 
دقیق تری از محصوالت مورد نظر برای به نمایش گذاشتن داشته باشیم و 
مانند هر بخش، توزیع کنندگان باید در کل مراحل خرید از مشتریان پشتیبانی 
کنند. این روند پشتیبانی از خانه و از طریق وب سایت با مشاهده عکس ها، 
فیلم ها و داده های فنی در وب سایت شروع می شود، سپس به فروشگاه منتقل 
می شود و ممکن است با بررسی و مقایسه قیمت در وب سایت های تجارت 
الکترونیکی دوباره در خانه نهایی شود. در طی کل فرآیند، به صورت آنالین و 
درون فروشگاه، مشتری باید بتواند با شفافیت کامل، اطالعات یکسانی را پیدا 
کند و این باعث می شود تا تأمین کنندگان مجبور شوند تا حداکثر طی سه سال 

آینده خود را با نرم افزار PIM )مدیریت اطالعات محصول( وفق دهند. 

 KLP 2 - تدارکات

 با ظهور سرامیک هایی به ابعاد بزرگ با ضخامت حداکثر 20 یا 30 میلی متر، 
حمل و نقل این محصوالت بزرگ و سنگین به یک مسئله مهم تبدیل شده 
است. مراکز توزیع SGBD مجهز به سیستم های حمل و نقل و ذخیره سازی 
حرفه ای هستند و در بخش مکانیزاسیون و اتوماسیون انبار سرمایه گذاری های 
چشمگیری انجام داده اند. یافتن راه حل های جدید در حوزه شرایط فروش و 
حمل و نقل و تدارکات به شما کمک می کند تا بخش سرامیک را در برابر مواد 
جایگزین )به خصوص LVT ( رقابت پذیرکنید که مزیت بزرگ آن را می توان در 

یک کلمه خالصه کرد: آسـان. 
چرا که در این نوع کاالها، از نظر معرفی و تدارکات و فروش موانع کمتری 
وجود دارد و البته راحت تر و سریع تر هم می توان آن را نصب کرد )کفپوش یک 

رستوران یا سه اتاق هتل را می توان در یک شب تغییر داد(.
با این حال، صنعت کاشی سرامیک وظیفه دارد کلیه جنبه ها را برای ر احت تر 
شدن دریافت محصول توسط مشتری انجام دهد. من فکر می کنم مهم ترین 
موضوعی که باید طی سه سال آینده با آن روبرو شویم یک مهارت مهم است: 

آمـوزش.
KLP 3 - آموزش کارگران ماهر

آموزشگاه ها،  از  حمایت  با  و  مستقیم  طور  به  داریم  وظیفه  راستا  این  در 
بـه  را  کاشی ها  فوایـد  باید  دهیم.  آمـوزش  را  صنعتگران  و  فروشـندگان 
مصرف کنندگان آموزش دهیم. کاشی محصولی است که همواره کیفیت های 
برجسته بسیاری را ارائه داده است )پایداری، سالمتی، دوام و غیره(. این کار 
باید هم به صورت فیزیکی و هم با استفاده از فرصت های فناوری دیجیتال 
آموزش های  )برنامه ها،  همراه  تلفن های  مانند 
ویدئویی، مراکز پشتیبانی آنالین و غیره( انجام 
شود. به عنوان مثال، یک شرکت فرانسوی به 
نام Somfy که متخصص در زمینه اتوماسیون 
خانگی است، برنامه ای را توسعه داده است که 
به صنعتگران کمک  ارائه کمک های محلی،  با 
می کند. امروز بیش از هر زمان دیگر، من معتقدم 
که برای مواجهه با این سناریو های رقابتی جدید، 
باید روی راه حل ها و نه تنها محصوالت تمرکز 
کنیم. اگر تأمین کنندگان و توزیع کنندگان با هم 
همکاری کنند، همه ما می توانیم بر چالش غلبه 

کنیم. 
×                 



45گزيده دنيای سراميک1398/41   



گزيده دنيای سراميک1398/41    46

Bangladesh forges ahead 

اشاره:
بنگالدش یکی از اقتصادهای با رشد سریع در جهان است که رشد تولید 
ناخالص ملی آن برای چندین سال همواره باالتر از 7% باقی مانده است. در 
نتیجه پاره ای از اصالحات، ثبات سیاسی بیشتر و تمرکز بر توسعه، این 
کشور از یک اقتصاد بنیانی به کشوری متمرکز بر تولید و فناوری صنعتی 

تکامل یافت.
براساس مرکز مستقر در لندن به منظور تحقیقات اقتصادی و تجاری 

)CEBR(، در سال 2019 این کشور در رتبه بندی بزرگترین اقتصادهای 
جهان از جایگاه 43 به 41 ارتقاء یافته و به راحتی به رتبه بیست و چهارم 

در سال 2032 خواهد رسید.
افزایش در درآمد خالص خانگی همراه با رشد جمعیت ساالنه حدود یک 
درصد، همچنین بخش ساخت و ساز را احیا کرده است، چیزی که به نوبه 
خود کمک بزرگی را به توسعه صنعت سرامیک محلی نموده است. تولید 
کاشی رشدی معادل 150% تنها در یک دوره 5 ساله داشته و به 123 

بنگالدش به جلـو پیش می رود

Bangladesh is one of the world’s fastest-growing economies with GDP growth that has remained consistently above 7% for 
several years. Thanks to a series of reforms, greater political stability and a focus on development, the country has evolved 
from a basic economy to one focused on industrial production and technology. 
According to the London-based Centre for Economics and Business Research (CEBR), in 2019 the country climbed from 43rd 
to 41st place in the rankings of the world’s largest economies and may easily reach 24th position by 2032.

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it
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میلیون مترمربع در سال 2018 رسیده است.
 DBL یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در بنگالدش
Ceramics، شرکتی است که در سال 2016 توسط گروه DBL تأسیس 

با توسعه گستره ای  فعالیت های مرتبط  با  شده، یک مجموعه صنعتی 
از بخش ها )این مجموعه 24 شرکت با بیش از 36000 نیرو را کنترل 

می کند( و گردش مالی بیش از 600 میلیون دالر در 2019-2018.
 M. A. Jabbar جناب آقای DBL Ceramics ما به گفت وگو با مدیرعامل

پیرامون موقعیت مناسب صنعت سرامیک در بنگالدش پرداختیم.

CWR: امالک و مستغالت و سرامیک. جایگاه این دو بخش در حال 

حاضر در بنگالدش چگونه است؟
M. A. Jabbar: بخش امالک و مستغالت به طور مستقیم با ایجاد سرپناه، 

توسعه زمین های بالاستفاده، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه های محلی و 
خارجی در تولید ناخالص ملی سهیم است.

امروزه بیش از 1000 شرکِت وابسته به انجمن امالک و مستغالت و 
خانه سازی )REHAB( در بنگالدش وجود دارد، با این حال بازار تا حد 

زیادی متمرکز بر چند ده شرکت بزرگ بوده و توسط آنها کنترل می شود. 
بخش امالک و مستغالت در بنگالدش همراه با توسعه اقتصادی-اجتماعی 
کشور و رشد جمعیِت آن در مرحله تکامل قرار دارد، دو فاکتوری که به 
افزایش تقاضا برای ساختمان های مسکونی و تجاری در آینده نزدیک 
ادامه خواهد داد. مورد دیگر رشد بیشتر در بخِش مهِم نوسازی و بازسازی 

ساختمان های موجود است.
این امر رشد باالیی را در صنعت سرامیک به ویژه در 5 سال اخیر موجب 
شده است. شرکت های جدیدی تأسیس شده )هم اکنون به 28 مورد 
رسیده است( و تولید کاشی در سال اخیر به 123 میلیون مترمربع رسیده 
است که نشان از افزایش 23 درصدی در قیاس با سال 2017 و 45% در 

قیاس با سال 2016 دارد.

CWR: با جمعیتی بالغ بر 160 میلیون نفر، مصرف کاشی نسبتا کم 

است. پیش بینی شما چیست؟
سرامیک  و  کاشی  بازار  تولیدکنندگان،  نظر  براساس   :M. A. Jabbar

بنگالدش به زودی به 200 میلیون مترمربع می رسد، در حالی که تحلیلگران 

مصـاحبـــه
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صنعت و بازار کاشی و سرامیک در بنگالدش

درصد تغییرات 20092010201120122013201420152016201720182018/2017

%23.0+2530354040486585100123تولید

-----------صادرات

%27,3-478918911118واردات

%18.0+2937434941567496111131مصرف

مصـاحبـــه

رشد مصرف را برای بیست سال آینده پیش بینی می کنند. اگرچه، نیاز به 
خانه جدید تنها عامل محرک تقاضا نیست.

قدرت خرید بیشتر در جامعه نیز تغییراتی را در سبک زندگی به همراه 
دارد. تنها تا چند سال گذشته مردم بنگالدش کاشی و سرامیک را کاالیی 
لوکس می دانستند، این در حالی است که این کاال در حال حاضر به عنوان 
یکی از مصالح ساختمانی معمول دیده شده و تقریبا در همه خانه ها، حتی 
در مناطق روستایی مورد استفاده قرار می گیرد. به عالوه، بازار هم اکنون 
آمادگی پذیرش محصوالت با کیفیت باال و طراحی انحصاری از جمله 
 DBL تکنیکال پرسالن و کاشی های با افکت شوگر، مواد نوآورانه ای که
Ceramics اولین شرکت معرفی کننده آن در بازار بنگالدش بوده است، 

را دارد.

CWR: آیا رشِد تقاضا صنعت محلی را به اختصاص سرمایه گذاری های 

جدید ترغیب خواهد کرد و یا محفلی برای واردات وجود خواهد داشت؟
M. A. Jabbar: با استناد به آمار، واردات کاشی رشد بسیار کمی در 5 

سال گذشته داشته و در سال 2018 عمال به حدود 9-8 میلیون مترمربع، 
تقریبا همگی ]بیشتر از چین[، افت کرده است. صنعت محلی قطعا به 
رشِد خود از طریق سرمایه گذاری های جدید توسط سرمایه گذاران محلی 
و خارجی ادامه خواهد داد، کسانی که در واقع در حال حاضر در این بخش 
حضور دارند. این توسعه همچنین به وسیله سرمایه گذاری های زیرساختِی 

کالن در بخش حمل و نقل، با پروژه هایی از جمله مترو شهر داکا، پل پادما 
و نوسازی شبکه بزرگراهی ترقی خواهد کرد.

CWR: کارخانجات سرامیکی در بنگالدش هم اکنون در چه سطحی از 

تکنولوژی قرار دارند؟
M. A. Jabbar: از آنجایی که بسیاری از کارخانه ها تنها در چند سال 

گذشته نصب شده اند، خطوط تولید به طور گسترده ای خودکار بوده و 
از ماشین آالت پیشرفته بهره می برد که نیاز به نیروی انسانی را کاهش 
می دهد. تولید در مقیاس بزرگ، کاهش میزان ضایعات و کیفیت باالی 

محصول به جبران سرمایه گذاری اولیه باال کمک می کند.

CWR: دیدگاه این بخش در زمینه محیط زیست چیست؟

M. A. Jabbar: تکنولوژی های جدید ما را قادر به کنترل گازهای گلخانه ای 

با  سرب  انتشار  می سازد.  تولید  فرآینِد  حین  در  حاصله  آالینده های  و 
استفاده از لعاب های محتوی سرِب کم و یا فاقد سرب کاهش می یابد. در 
حالی که انتشار فلورین می تواند با اسکراب ها، دستگاه هایی که گازهایی را 
با آب به منظور حذف آالینده های مضر اسپری می کند، کنترل شود. فلورین 
همچنین می تواند با فرآیندهای خشک از جمله فیلترهای پارچه ای پوشیده 
شده با آهک کنترل شود، چیزی که سپس می تواند در فرآیند تولید بازیافت 
شود. رویکرد اتخاذ شده توسط DBL Ceramics در زمینه مصرف معقول 
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مصـاحبـــه

تولیدکنندگان عمده کاشی و سرامیک در بنگالدش

شرکت
ظرفیت نصب شده

در سال 2018 
)مترمربع/روز(

تولید کل 2018 
)میلیون مترمربع(

1Akij Ceramics Ltd45,00015.8
2X-Ceramics Ltd42,00014.7
3DBL Ceramics Ltd,32,00011.2
4RAK Ceramics (BD,) Ltd,32,00011.2
5Greatwall Ceramic Industries Ltd32,00011.2
6China-Bangla Ceramics Industries Ltd25,0008.8
7Bangladesh Hardland Ceramics Co. Ltd25,0008.8
8MIR Ceramic Ltd18,0006.3
9Star Ceramic Ltd18,0006.3
10Sun-power Ceramics Ltd15,0005.3
11Fu-Wang ceramics10,0003.5
12Seucil10,0003.5
13Sheltech Ceramics Ltd10,0003.5
14Dhaka-Shanghai Ceramics Industries Ltd8,0002.8
15Hua Thai Ceramics Ind. Ltd8,0002.8
16Sanita Ceramics Ltd8,0002.8
17ATI Ceramic Ltd6,0002.1
18Madhumati Ceramic Ltd5,0001.8
19AB Ceramic Ltd3,0001.1

352,000مجموع
123.2)124.1 میلیون/سال(

بر پایه 5 رکن استوار است: مردم، فرآیند، محصول، اجتماع و محیط زیست، 
که هر یک از آنها دربرگیرنده برنامه های عملکردی کوتاه و بلند مدتی است. 
ما 100% آب فرآیندِی خود را با استفاده از دو خط تولید تصفیه آب بازیافت 
می کنیم. ما همچنین انرژی را به وسیله استفاده از گاز خروجی از کوره به 
افقی ذخیره می نماییم.  تونلی و خشک کن  منظور گرمایش خشک کن 
ضایعات و محصوالت جانبی در فرآیند تولید بازیافت می شود. به منظور 

دستیابی به اهدافمان در تحویل محصوالتی با باالترین 
دپارتمان  زیست محیطی،  اثر  کمترین  و  کیفی  سطح 
تحقیق و توسعه ما همواره به بررسی راهکارهای سازگار با 
محیط زیست جهت حراست از سالمتی انسان ها و محیط 

زیست می پردازد.

CWR: اهداف آتی DBL Ceramics چیست؟

کاالی  عرضه  به  تا  داریم  قصد  ما   :M. A. Jabbar

نوین ادامه داده و فروش محصوالت مان را به خارج از 
بنگالدش آغاز کنیم. حرکِت ما سه ساِل پیش با تعهد 
که  لوکسی  کاشی های  با  بنگالدش  بازار  تأمین  به 
پاسخگوی نیازهای همگی معماران است، آغاز شد. من 
باور دارم که ما به این هدف دست خواهیم یافت چرا که 
برند ما به خاطر طرح های خالقانه و منحصر به  فردش 
شهرت دارد. سهم حیاتی از آنچه گفته شد از فناوری 
پیشرفته و مدرن حاصل شده است که توسط برندهای 
 System Ceramics ئ,Sacmi برتر ایتالیایی مشتمل بر
Tecnoferrari, Air Power و Cami تأمین شده است. 

هم اکنون ما از کارخانه ای فوق مدرن و کامال خودکار 
برخوردار هستیم که ما را قادر به عرضه گستره کاملی از 
کاشی های کف و دیواری، پرسالن های پولیشی و لعابدار 
با تنوعی وسیع از دکوراسیون ها با استفاده از چاپ HD و 

افکت های زیبایی شناسانه پیشرفته نموده است.
ما همچنین در صدد خاتمه سومین فاز توسعه کارخانه مان هستیم. لذا 
کاشی های دابل شارژ و دیگر محصوالت نوینی را تولید خواهیم کرد که 
ما را قادر به افزایش سهم مان در بازار داخلی و توسعه فعالیت هایمان در 

خارج از کشور خواهد ساخت.
× 
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گـزارش نشریه گزیـده دنیـای سـرامیک از شرکت پرشـیا سرامیک آریـا

صنعت چینی آالت بهداشتی یکی از صنایع پر مزیت در کشور قلمداد می شود 
که سابقه بیش از 50 ساله در ایران دارد. در کنار کارخانجات مدرن موجود در 
کشور متأسفانه تولید بخش عمده ای از محصوالت به روش های سنتی و بعضا 
در کارگاه های کوچک انجام می پذیرد. شرکت پرشیا سرامیک آریا در سال 
1393 پس از خرید کارخانه آریا سرام در نزدیکی شهر مشهد که در آن سال ها 
تولید به دلیل مشکالت متعدد مدیریتی و مالی متوقف شده بود پا به عرصه 

تولید این محصوالت گذاشت.
رویکرد شرکت از همان ابتدا تبدیل ساختار تولید از روش های کامال دستی 
و سنتی به شیوه های مدرن در کنار افزایش کمیت، کیفیت و نوآوری در 
محصوالت بوده است. به همین دلیل برنامه ریزی طرح های توسعه در قالب 
3 مرحله با تثبیت شرایط تولید هم زمان با نوسازی ماشین آالت و کوره ها که 
مدت زیادی متوقف مانده بود، صورت گرفت. تغییر ساختار تولید، اضافه کردن 
کوره و افزایش ظرفیت از 740 تن در سال به3200 تن و درگام بعدی افزایش 
ظرفیت تولید به 6400 تن در سال صورت گرفت. این طرح ها مشتمل بر تغییر 
در تمامی بخش های تولید اعم از تهیه مواد، ریخته گری، پخت و همچنین 
طراحی محصول می شد که با بهره گیری از با تجربه ترین متخصصین خارجی 
جهت سرعت بخشیدن به پروژه و دسترسی به اهداف تعیین شده، برنامه ریزی 

گردید. 
گزارش زیر بر اساس اطالعاتی که از مدیران کارخانه مجموعه پرشیا سرامیک 
آریا آقایان مهندس علیرضا شهریاری و حسام الدین صحت پور در خصوص 

بخش های اجرا شده و برنامه های پیش رو دریافت شده،تهیه شده است.
مهم ترین تفاوت نوع نگاه مدیریت مجموعه به نحوه تولید و تأثیر آن بر کیفیت 
بوده است، تکنولوژی کارخانه مربوط به 40 سال پیش و کامال به صورت 
دستی و سنتی بوده که در سال 1395 با جمع آوری کلیه تجهیزات قدیمی و 

جایگزینی خطوط ریخته گری مدرن از کشور ترکیه 
برای انواع توالت فرنگی یک تکه، دو تکه و والهنگ 
یک  و  کستینگ  باتری  اتوماتیک  نیمه  خطوط  و 
دستگاه کوره شاتل مدرن از شرکت OPTIMAL با 

ظرفیت 3200 تن نصب و راه اندازی گردید. 
همچنین نصب تجهیزات ربات لعاب زنی از کشور 
ایتالیا، سیستم های انتقال دوغاب، توسعه سالن های 
تولید و تأسیس واحد جدید قالب سازی با مدیریت 
 35 حداقل  تولید  و  ترکیه  کشور  از  متخصصینی 
قالب جدید طی مدت کوتاه مطابق نیاز روز بازار از 

دیگر اصالحات انجام شده در آن زمان بود. 
به دلیل اهمیت دسترسی به ظرفیت مناسب جهت سودآوری شرکت سرعت 
توسعه بر اساس برنامه های اولیه به این ترتیب برنامه ریزی شده بود. به همین 
منظور شرکت در اردیبهشت ماه 98 اقدام به خرید زمین مجاور کارخانه و 
افزایش دو برابری مساحت تا 40 هزار مترمربع نمود و با احداث سالن تولید 
جدید کل فضای سرپوشیده سالن ها به 13 هزار مترمربع افزایش یافت که 
حدود دو هزار مترمربع فضاهای اداری و انبار جدید نیز به این مقدار اضافه 

می گردد.
هم زمان با توسعه فضای کارخانه و به منظور باال بردن بهره وری و در راستای 
مصرف  زمینه  در   )SUSTAINIBILITY( پایدار  محیطی  زیست  معیارهای 
آب،حوضچه های ته نشینی و پاالیش آب طراحی و احداث شده که این موضوع 
باعث بازیافت کامل آب مصرفی در خط به چرخه تولید می گردد. همچنین 
با  تولید  سالن  سقف های  پایدار،  روشنایی  و  انرژی  مصرف  کاهش  جهت 
بهره گیری از پوشش پلی کربنات که در طول روز بی نیاز از سیستم روشنایی 
الکتریکی می باشد اصالح گردید و در زمینه کاهش مصرف انرژی گرمایی 
نیز سالن های ریخته گری کامال با دیوار های پیش  ساخته موسوم به ساندویچ 
پنل با عایق PIR ساخته شده است که از اتالف انرژی به میزان بسیار زیادی 

جلوگیری می گردد.
به طور کلی در طرح جدید کلیه ماشین آالت با رویکرد افزایش تنوع و تولید 
انتخاب   Ideal standard مدل های  آخرین  با  مطابق  دنیا  روز  محصوالت 
شده اند. الزم به ذکر است مدل های متعدد محصوالت جدید اعم از فرنگی 
زمینی و والهنگ با ویژگی های متفاوت به صورت یک تکه، دو تکه و بیده دار در 

این طرح دیده شده است. 
افزایش ظرفیت تولید با نصب دو کوره جدید از شرکت OPTIMAL با قابلیت 

نگرشی نوین  به تولید محصوالت چینی بهداشتی

مجید محصصیان
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کنترل های ویژه دما برای بهبود کیفیت قطعات، نصب یک خشک کن سریع 
اتوماتیک دما و رطوبت و خطوط  قابلیت کنترل  با   GENITEC از شرکت 
شرکت  از  روز  در  بار  دو  ریخته گری  قابلیت  با  فرنگی  مدرن  ریخته گری 
GENITEC می باشد که منجر به صدور پروانه بهره برداری با ظرفیت 6400 

تن شده است. در کنار این موارد دستگاه لیزر حکاکی لوگو بر روی محصوالت 
و خطوط ریخته گری محصوالت بزرگ FFC در ابعاد بیشتر از 100 سانتی متر 
بر  آریا عالوه  پرشیا سرامیک  کارخانه  ویژگی  دیگر  و ساخته شد.  طراحی 
تولید  قابلیت  ندارد،  ماشین آالت روز دنیا که در کارخانه های مشابه وجود 

محصوالت با لعاب های رنگی و مات می باشد. 
یکی از بخش های مرحله جدید، طراحی و نصب خطوط محصوالت FFC یا 
شاموتی برای تولید رو کابینتی با سایز بزرگ و دقت ابعادی باال می باشد که با 
توجه و تکنولوژی باال و حساسیت این نوع محصوالت با استفاده از متخصصین 
ترکیه و ایتالیایی انجام پذیرفت که به زودی محصوالت با طراحی های خاص و 

نوین آن راهی بازار های داخلی و خارجی خواهد شد. 
در همین راستا، تعداد پرسنل که در زمان تحویل کارخانه آریا سرام حدود 
30 نفر بوده است، در اسفندماه 98 به بالغ بر 140 نفر افزایش یافته است. 
ارزش فروش محصوالت در پایان سال 1398 نسبت به سال گذشته در حدود 
4 برابر بوده است. ضمن اینکه بخشی از تولیدات تنها به صورت انحصاری جهت 
بازارهای اروپا تولید شده و تا کنون در بازار داخل توزیع نشده است و پیش بینی 

می شود که در سه ماهه اول سال جاری با برند اسپانیایی توزیع گردد.
از آنجا که کلیه مراحل طراحی خطوط و مهندسی محصول با همکاری فیمابین 
متخصصین داخل شرکت و شرکت های ایتالیایی مانند SETEC و ترکیه ای 
مانند ECE با سالیان سال تجربه انجام شده، لذا کلیه پیش بینی های الزم از نظر 
فنی و تکنولوژیکی در کارخانه برای رسیدن به حداکثر کیفیت انجام شده است. 

در حال حاضر با نصب دومین ربات لعاب زنی کل محصوالت بدون دخالت دست 
لعاب زنی  و  نهایی محصوالت  پرداخت  ماشین های  و  پوشش دهی می شوند 
داخل سیفون توالت های فرنگی خریداری شده که محصوالت را با باالترین 

درجه کیفی و کمترین ضایعات تحویل بخش پخت خواهد داد.
تولید،  حین  در  قطعات  مکانیزه  کنترل   ERP سیستم  موارد  این  کنار  در 
تجهیزات پیشرفته در بخش آماده سازی دوغاب و تولید گچ قالب سازی با روش 
خالء و همچنین خطوط چیدمان و انتقال مکانیزه واگن های پخت محصوالت 
و سایر یوتیلیتی های نصب شده در کارخانه، به مجموعه تولیدی امکان رشد 

سریع و دستیابی به جایگاه برتر در بازار را خواهد داد.
با توجه به رویکرد نوین شرکت در بخش بازاریابی و فروش و انتخاب خطوط 
تولید محصوالت جدید بر اساس نیازها و بازارهای هدف صادراتی در حوزه اروپا 
و آسیا، در حال حاضر محصوالت این شرکت تحت برند پرشیا سرام در بازار 
وجود داشته و محصوالت خود را به کشورهای اسپانیا، بلغارستان، آذربایجان، 
ازبکستان و تاجیکستان صادر نموده است. همچنین این شرکت موفق به عقد 
قرارداد با شرکت اسپانیایی جهت توزیع محصوالت خود با برند اسپانیایی شده 

و در حال نهایی کردن توافق نامه با شرکت ترکیه ای و ایتالیایی نیز می باشد. 
در راستای اجرای این پروژه ها از طرف هیأت مدیره شرکت ازحمایت های 
بی دریغ ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی جناب آقای 
مهندس مس فروش، معاونت محترم این سازمان سرکار خانم مهندس سپهری 
و ریاست محترم بانک ملی استان خراسان جناب آقای مونسان کمال تقدیر و 
تشکر را دارد و امید است با استعانت از خداوند متعال و حمایت سازمان های 
ذی ربط، شرکت پرشیا سرامیک آریا همچون سال های گذشته مسیر توسعه و 

پیشرفت را به سرعت طی نماید.
×

گـــزارش
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صادرات و واردات چینی بهداشتی در جهان
World sanitaryware exports and imports
Luca Baraldi - Acimac Research Dept. (studi@acimac.it)

World ceramic sanitaryware import/export flows grew by 95.4% from 1.72 to 3.36 million tons over the period 2008-2018, 
corre-sponding to a compound annual growth rate of 6.9%. In 2018 sanitaryware exports continued to rise with 9.4% growth 
on 2017, marking a positive trend in all geographical areas of production.

روند صادرات و واردات صنایع چینی بهداشتی درجهان با رشدی معادل 95.4% 
از 1.72 به 3.36 میلیون تن دربازه 2008-2018 رسید، شاخص نرخ رشد 
مرکب سالیانه نیز %6.9 برآورد گردید. در سال 2018 صادرات محصوالت 
بهداشتی با رشد 9.4 درصدی در مقایسه با سال 2017 همچنان رو به رشد بود 

و این روند مثبت در همه مناطق جغرافیایی مشهود است.
قاره آسیا با افزایش سهم خود در صادرات جهان از %58 به %60 در سال 2018 
)2 میلیون تن، %13.4+( جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده چینی 
بهداشتی درجهان تثبیت کرد. بخش اعظم این رکورد متعلق به صادرات از 
کشور چین بود، سایر صادرکنندگان اصلی آسیا )هند، تایلند و ویتنام( نیز رشد 

صادرات دو رقمی را به ثبت رساندند. 
اتحادیه اروپا، به لطف عملکرد قوی پرتغال، آلمان و لهستان، توانست با رشد 
2.7 درصدی ) 593،000 تن( دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2018 
شود،این در حالی است که صادرات ایتالیا از لحاظ ارزش مشابه سال 2017 
باقی مانده است. صادرات محصوالت چینی بهداشتی از کشورهای آمریکای 
شمالی )NAFTA( نیز با %2.3 افزایش به 375،000 تن رسید، در حالی که 
صادرات از آمریکای جنوبی 12 درصد ) 89000 تن( افزایش یافت. در سال 
2018، کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا روند 8 ساله صادرات خود را 
ادامه دادند )%8.4+ تا 220،000 تن( که ناشی از افزایش بیشتر صادرات ترکیه 

)%9.9( بود. سرانجام، میزان صادرات از آفریقا از لحاظ ارزش 66000 تن و 
معادل سال 2017 پایدار ماند.

نگاهی گذرا به دوره ده ساله، تصویری روشن از چگونگی رشد صادرات در 
هر منطقه و به ویژه رشد استثنایی آسیا را نشان می دهد که صادرات آن از 
،+7.14%( برابر شد  چهار  تقریبا  و  رسید  تن  میلیون   2 به  تن   511،000 

CAGR 2018/2008(. آسیا شاهد رشد سهم خود از صادرات جهانی از 29.7% 
در سال 2008 به رقم فعلی %60 بود و سهام سایر مناطق دیگر را نیز به دست 

آورد.
اتحادیه اروپا که با کاهش 3.5 درصدی در حجم صادرات در سال 2008 روبرو 
شده بود، سهم خود از تجارت جهانی را از %36 به %17.6 کاهش داد. با وجود 
رشد %38 در صادرات طی این دهه، سهم منطقه NAFTA از %16 به 11% 
کاهش یافت. آمریکای جنوبی که در سال 2008، %7 از صادرات جهان را به 
خود اختصاص داده بود، پس از افت 28درصدی دریک دوره 10 ساله سهم 
خود را به %2.7 رساند. یک استثناء جزئی مربوط به کشورهای اروپایی خارج از 
اتحادیه اروپا است که به دلیل افزایش 48 درصدی حجم صادرات، در طی دوره 
10 ساله )از %8.6 به %6.5( کاهش متوسطی را تجربه کردند. به همین ترتیب، 
آفریقا برای حفظ سهم صادرات خود یعنی %2 از تجارت چینی بهداشتی 

جهان، معادل %40 رشد صادرات را در طی این دهه شاهد بود. 

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

200820112012201320142015201620172018% 18/17CAGR 
18/08

% از صادرات 
جهان در 2018

%60.0%14.7%13.4 2,018,942  1,780,198  1,618,601  1,666,314  1,679,102  1,367,539  1,220,553  1,244,240  511,719 آسیا

%17.6%0.4-%2.7 592,991  577,393  583,409  569,475  530,149  519,939  523,150  532,638  614,507 اتحادیه اروپا

%6.5%4.0%8.4 220,127  203,077  187,805  185,960  178,482  171,264  169,188  145,787  148,553 سایر کشورهای اروپا

%11.2%3.3%2.3 375,412  366,973  368,326  340,565  329,677  320,345  290,715  303,537  271,946 نفتا

%2.7%3.3-%12.4 89,357  79,513  80,315  72,548  82,515  88,800  102,328  108,848  125,625 آمریکای جنوبی

%2.0%3.4%0.3 66,113  65,933  71,958  84,042  88,524  73,779  68,672  37,233  47,152 آفریقا

%0.0%11.5-%41.8 583  411  1,084  902  847  608  875  1,063  1,971 اقیانوسیه

%100.0%6.9%9.4 3,363,525  3,073,498  2,911,498  2,919,806  2,889,296  2,542,274  2,375,481  2,373,346  1,721,473 کل جهان

 9.4  5.6  0.3- 1.1  13.7  7.0  0.1  9.8 % تغییرات ساالنه
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در رده بندی 10 کشور صادرکننده برتر در سال 2018 با توجه به سال گذشته 
هیچ تغییر اساسی صورت نگرفته است به غیر از این که هند از ترکیه پیشی 
بگیرد تا به مقام سوم برسد و آلمان با صعود از لهستان به رتبه هفتم برسد. از 
بین ده کشور هشت کشور شاهد رشد ساالنه در صادرات محصوالت چینی 
بهداشتی خود بودند که تنها استثناء آنها لهستان )%0.8-( و ایتالیا )3.8%-( 

است.
چین همچنان با 1.53 میلیون تن صادرات در سال 2018، در مقایسه با 
244،000 تن در سال 2008 )با نرخ رشد ترکیبی ساالنه %20(، در صدر جدول 
رده بندی قرار دارد. در سال 2018 این کشوربه %11.2 رشد نسبت به سال 
2017 دست یافت تا رکورد جدیدی را ثبت کند. چین به تنهایی 76 درصد از 

صادرات آسیا و 53 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
مکزیک، دومین کشور صادرکننده بزرگ با سهم %11.9 از صادرات جهان، 
رقمی معادل 343،000 تن )افزایش 5 درصدی در سال 2017( را ثبت نمود و 

روند صعودی از سال 2013 را حفظ کرد .
هند با افزایش 33 درصدی به نسبت سال 2017 و با صادراتی معادل 183 
هزار تن از ترکیه پیشی گرفت و به جایگاه سوم دست یافت، ترکیه با 154 هزار 
تن صادرات %9.6 افزایش را در مقایسه با سال 2017 رقم زد و 154 هزار تن 

صادرات را از آن خود نمود. 

آمار و ارقام واردات چینی بهداشتی در سال 2018 به قاره های مختلف نشان 

جدول 2- برترین کشورهای صادرکننده چینی بهداشتی )تن(

200820112012201320142015201620172018% 18/17CAGR 
18/08

% از صادرات 
جهان در 2018

%53.2%20.1%11.2 1,532,833  1,378,951  1,238,558  1,335,212  1,280,270  1,015,513  918,750  958,533  244,769 چین

%11.9%4.2%5.0 342,666  326,289  322,169  295,439  276,984  268,502  237,954  245,964  227,734 مکزیک

%6.3%8.3%32.7 182,691  137,717  135,776  119,752  119,626  134,255  118,226  90,611  82,511 هند

%5.4%4.3%9.6 154,285  140,759  127,065  120,613  125,256  119,602  113,445  101,350  101,195 ترکیه

%3.5%1.7%8.0 101,654  94,164  93,891  87,434  78,360  68,525  67,251  65,552  85,538 پرتغال

%3.3%2.9%11.0 96,067  86,512  81,016  79,242  75,794  68,107  56,976  58,712  71,949 تایلند

%2.8%2.2%8.6 81,952  75,478  79,124  65,734  58,343  56,560  66,712  68,291  66,058 آلمان

%2.7%0.8-%2.6 78,617  76,620  80,323  77,048  69,913  70,890  66,723  70,342  85,167 لهستان

%2.6%13.2%15.6 73,809  63,864  50,064  47,892  57,424  42,750  32,088  24,570  21,415 ویتنام

%1.9%3.8-%0.1 53,410  53,362  49,613  57,601  53,871  54,895  52,815  54,616  79,016 ایتالیا

 2,697,984 2,433,716 2,257,599 2,285,967 2,195,841 1,899,599 1,730,940 1,738,541 1,065,352کل

%80.2%79.2%77.5%78.3%76.0%74.7%72.9%73.3%61.9% از کل صادرات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

چـیـنـی بـهــداشــتـی

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

200820112012201320142015201620172018% 18/17CAGR
18/08

% از واردات 
جهان در 2018

%28.4%12.8%11.7 953,675  854,032  807,740  786,747  847,357  654,386  581,573  618,296  286,744 آسیا

%26.4%3.0%5.2 888,682  844,732  813,533  791,230  729,926  667,755  669,815  713,015  663,661 اتحادیه اروپا )28(

%2.7%3.0-%16.4 90,937  78,115  71,027  89,730  124,274  124,121  115,890  107,822  122,983 سایر کشورهای اروپا

%28.2%7.6%9.4 948,440  867,304  819,357  809,546  749,982  704,168  626,710  606,694  454,312 نفتا

%4.3%6.1%3.3 145,571  140,950  130,758  146,436  136,408  134,075  147,494  139,156  80,759 آمریکای جنوبی

%7.7%11.2%16.8 259,307  221,986  199,740  235,631  247,685  212,059  193,551  147,015  89,780 آفریقا

%2.3%12.7%15.9 76,913  66,379  69,343  60,486  53,664  45,710  40,448  41,348  23,234 اقیانوسیه

%100.0%6.9%9.4 3.363.525  3.073.498  2.911.498  2.919.806  2.889.296  2.542.274  2.375.481  2.373.346  1.721.473 کل جهان

 9.4  5.6  0.3- 1.1  13.7  7.0  0.1  9.8 % تغییرات ساالنه
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جدول 4- برترین کشورهای واردکننده چینی بهداشتی )تن(

200820112012201320142015201620172018% 18/17CAGR 
18/08

% از واردات 
جهان در 2018

%24.1%7.6%388,393495,986508,466585,081624,259683,754690,580738,913811,6359.8ایاالت متحده آمریکا

%4.7%5.2%94,548114,715111,368111,505128,532142,391147,719147,610156,8596.3آلمان

%4.3%22.3%19,534105,41694,98099,658115,816132,361148,344143,662146,0271.6کره جنوبی

%4.1%4.0%9.1-93,288108,143108,352116,765138,337147,323145,992151,904138,019انگلستان

%3.7%2.1%102,426118,933118,084107,797104,078101,819107,421116,870125,7387.6فرانسه

%3.2%0.3%104,91284,82770,25270,74582,75588,24593,75889,036108,09621.4اسپانیا

%3.1%5.9%2.6-58,20792,441105,658104,119109,559104,119108,622106,137103,381کانادا

%2.0%4.0%44,97161,57752,20451,92553,18155,32861,71663,31666,4284.9ایتالیا

%1.9%14.3%17,10234,12633,38937,66544,93051,46657,98754,91365,21518.8استرالیا

%1.7%17.6%11,27240,74446,30950,76561,46059,14440,57948,51457,13417.8نیجریه

 1.778.532 1.660.875 1.602.718 1.565.950 1.462.908 1.336.025 1.249.063 1.256.908 934.653 کل

%52.9%54.0%55.0%53.6%50.6%52.6%52.6%53.0%54.3% از کل واردات جهان

Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data :منبع

چـیـنـی بـهــداشــتـی

می دهد، آسیا، آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا اکثر واردات محصوالت چینی 
بهداشتی را به خود اختصاص دادند، همچنین نشان می دهد که آنها از نظر 
حجم وارداتی تقریبا هم سطح هستند: آسیا 954،000 تن )%28.4 از واردات 
جهانی، %11.7 در سال 2017(، آمریکای شمالی 948،000 تن )%28.2 از 
واردات جهانی، در سال 2017 %9.4+( و اتحادیه اروپا 889،000 تن )26.4% 

از واردات جهانی، %5.6+ در سال 2017(.
واردات به سایر مناطق افزایش یافته است، البته با حجم بسیار کمتر: 16.4%+ 
به کشورهای اروپایی خارج ازاتحادیه اروپا، %3.3 به آمریکای جنوبی، 16.8%+ 

به آفریقا و  %16+ به اقیانوسیه.
رده بندی ده کشور بزرگ واردکننده چینی بهداشتی، به غیر از چند تغییر 

جایگاه و جایگزینی استرالیا و نیجریه با عربستان و سنگاپور، تقریبا در مقایسه 
با سال قبل بدون تغییر باقی مانده است. در هشت کشور از ده کشور شاهد 
افزایش واردات آن هستیم. در کل، 10 واردکننده محصوالت چینی بهداشتی 
53 درصد از واردات محصوالت چینی بهداشتی جهانی )1.78 میلیون تن( را به 

خود اختصاص داده است.

ایاالت متحده با 812،000 تن )%9.8 بیشتر از سال 2017( بار دیگر بزرگترین 
واردکننده محصوالت چینی بهداشتی جهان در سال 2018 بود. این کشور24 
درصد ازصادرات محصوالت چینی بهداشتی جهان و 86 درصد از واردات این 
محصول از منطقه NAFTA را به خود اختصاص داد . ایاالت متحده آمریکا 

شکل 1- صادرات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم صادرات سال 2007 به 2018(
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شکل 2- واردات چینی بهداشتی بر اساس منطقه )مقایسه درصد سهم واردات سال 2007 به 2018(

چـیـنـی بـهــداشــتـی

در سال 2007، 389،000 تن واردات، یعنی %22.6 از واردات جهان را به 
خود اختصاص داده بود که در مقایسه با درصد واردات کنونی رکوردی دیرینه 

محسوب می شود. 
آلمان با واردات 157،000 تن در سال 2018 )%6.3 در سال 2017( جایگاه 
دوم و کره جنوبی به رتبه سوم )146،000 تن، %1.6+( صعود کرد، در حالی 
بود. کشورهای دیگر  بریتانیا شاهد سقوط 9درصدی )138،000 تن(  که 
که رشد در حجم واردات را ثبت کرده اند عبارتند از فرانسه )126،000 تن، 
%7.6+(، اسپانیا )108،000 تن، %21+( و ایتالیا )66،000 تن، % 5+(،این 
در حالی است که واردات به کانادا کاهش یافته است )103،000 تن، 6.2%- (. 
استرالیا و نیجریه با واردات 65،000 و 57،000 تن، به ترتیب %18 و %19 در 

رتبه بندی دو جایگاه آخر قرار گرفتند.

یکی از نکات مهم، تجزیه و تحلیل مقاصد اصلی صادرات با توجه به مناطق 
جغرافیایی تولید است. چهار منطقه از هفت منطقه، بخش عمده ای از صادرات 
خود را در مناطق جغرافیایی نزدیک به خود انجام می دهند: %97 از صادرات 
آمریکای شمالی در منطقه NAFTA باقی مانده است. %90 صادرات اقیانوسیه 
بازارهای  در  اروپا  اتحادیه  از صادرات  است. 83%  مانده  باقی  اقیانوسیه  در 
اتحادیه اروپا انجام شده است. و %77 صادرات آمریکای جنوبی در آمریکای 

التین باقی مانده است.
از طرف دیگر، %89 صادرات از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در مناطق دیگر 
به ویژه اتحادیه اروپا )بزرگترین بازار صادراتی ترکیه( به فروش می رسد. به 
همین ترتیب، آسیا 57 درصد از صادرات خود را به دلیل توانایی چین و هند 

در حمل و نقل تقریبا به تمام مناطق جهان به خارج از قاره آسیا حمل می کند .

شکل 3- صادرات به داخل و خارج مناطق ویژه )همان قاره تولید( - درصد سهم

صادرات به داخل منطقهصادرات به خارج منطقه
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بازیکنان بزرگ در حوزه چینی بهداشتی
برای گردآوری آمار و ارقام تجارت بین المللی در بخش چینی بهداشتی، ما ارقام اصلی بازیکنان بزرگ 
)شرکت های بزرگ چند ملیتی، گروه ها یا شرکت های خاص( را به روز شده تا 31 دسامبر 2018 ارائه 
می دهیم. از مواد بهداشتی، این امر به مقایسه یکنواخت تر بین گروه های بزرگ که اغلب در بخش های 
مختلف فعالیت می کنند، امکان می دهد. برای ارائه تصویری کامل تر از اندازه گروه، ما همچنین شامل 
گردش مالی کل یا تلفیقی می شویم. این ارقام مستقیما توسط خود شرکت ها تهیه شده و یا در بعضی 

موارد براساس برآوردها یا از منابع عمومی به دست آمده است.
VitrA

کشورگروه

ده 
ب ش

 نص
ت

رفی
ظ

عه(
 قط

ون
یلی

)م

ید
تول

ه(
طع

ن ق
یو

میل
(

ت %
درا

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

1Roca Groupاسپانیا

ص
شخ

نام

35.480
1,800.0 

)چینی بهداشتی، کاشی، 
توزیع(

82 )کل گروه(
کارخانجات چینی بهداشتی در اسپانیا )9(، بقیه 

اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقای شمالی، آسیا

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

2Kohler Group18.0*22.0آمریکا*

ص
شخ

نام
مراکش، نامشخص فرانسه،  برزیل،  مکزیک،  آمریکا،  در   12

تایلند، هند، چین
Kohler, Jacob Delafon, Sterling, 
Ann Sacks

3Geberit Group 12.0*14.0سوییس*

ص
شخ

نام

2,761.0
سوئد،  فنالند،  در  بهداشتی  چینی  کارخانجات 
ایتالیا،  پرتغال،  فرانسه،  سوییس،  آلمان،  لهستان، 

اوکراین

Kolo, Keramag, Ido, Ifo, Colom-
bo, Koralle, Selles, Allia, Pozzi 
Ginori, Porsgrund, Sphinx

4TOTO Ltdژاپن
ص

شخ
نام

12.0

ص
شخ

4,703.0نام
)حمام، کاشی، سایر( 

3 در ژاپن + 11 در چین، تایوان، اندونزی، ویتنام، 
TOTOتایلند، هند، آمریکا، مکزیک

5Corona14.410.9کلمبیا

ص
شخ

 477.5نام
 )317.5 چینی بهداشتی، 

160 کاشی(
2 در کلمبیا + 6 در مکزیک، آمریکا، نیکاراگوئه،  

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

6Lixil Corporation8-7*12-10ژاپن*

ص
شخ

7,087.0نام
)چینی بهداشتی و سایر 

فعالیت ها( 
10 در ژاپن، چین، ویتنام، اندونزی، تایلند، آفریقای 

جنوبی
American Standard, Lixil, Inax, 
Grohe, Jaxson

7Duratex11.3برزیل*

ص
شخ

نام

ص
شخ

1,025.0نام
)چینی بهداشتی و سایر 

فعالیت ها( 
5Deca در برزیل

8Cersanit8لهستان

ص
شخ

نام

اوکراین، 1 در نامشخص68 1 در لهستان، 1 در روسیه، 1 در 
Cersanit, Mito, Opocznoرومانی

9Ideal Standard5.5*5.5بلژیک*

ص
شخ

نام

1 در ایتالیا، 1 در جمهوری چک، 1 در بلغارستان، 666.1
1 در انگلستان

Ideal Standard, Jado, Armitage 
Shanks, Dolomite

10Lecico6,85.365مصر
135.3

)79 چینی بهداشتی، 
49 کاشی، 4.3 سایر(

3Lecico در مصر )شامل کاشی(، 1 در لبنان

11Eczacibasi VitrA5.64.976ترکیه
604.0 

)157 چینی بهداشتی، 242.0 
کاشی، 204.0 سایر فعالیت ها(

1VitrA در ترکیه، 1 در روسیه

12RAK Ceramics 
PJSC

امارات متحده 
5.04.635عربی

641 
)434 کاشی،

115 چینی بهداشتی، 
92 سایر فعالیت ها(

2RAK در امارات متحده عربی، 1 در بنگالدش، 1 در هند

13Duravit3 در آلمان، 1 فرانسه، 2 در مصر، 1 ترکیه، 3 در 4.53.880465.0آلمان
Duravitچین، 1 تونس، 1 هند

14Cisa SA4.53.530اکوادور
103.0 

 )80.0 چینی بهداشتی،
6.0 کاشی، 17.0 سایر(

1Edesa, Briggs, Fanaloza در اکوادور، 1 در شیلی
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Bette Ceramica Cielo

چـیـنـی بـهــداشــتـی
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نام تجاری / شرکت هاکارخانه چینی بهداشتی / مکان)میلیون یورو(

15HSIL Limited3.83.31هند
348.0 

)102.0 چینی بهداشتی، 
246.0 سایر(

2 در هند
Hindware, Benelave, Alchemy, 
Queo, Evok, Amore, Moonbow, 
Hindware Italian Collection, 
Rassi, H Vitreous, AGI

16Cera 
Sanitaryware3.0*3.3هند*

ص
شخ

نام

1Cera در هندنامشخص

17Creavit2 در ترکیهنامشخص2.52.540ترکیهCreavit

18Turkuaz Seramik2.5*3.0ترکیه*

ص
شخ

نام

2Turkuaz, Cerastyle در ترکیهنامشخص

19Saudi Ceramics عربستان
صسعودی

شخ
نام

2.5*

ص
شخ

 242.3نام
2Saudi Ceramics در عربستان سعودی)کاشی، چینی بهداشتی(

20Trebol3.02.41844.6پرو 
1Trebol, Barcelona, Ibero در پرو)کاشی، چینی بهداشتی(

21Villeroy & Boch2.4*3.5آلمان*

ص
شخ

853.1نام
 )584.3 چینی بهداشتی،
266.2 چینی مظروف(

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

22Ferrumآرژانتین

ص
شخ

نام

2.4*

ص
شخ

89.9نام
2Ferrum در آرژانتین)چینی بهداشتی(

23Siam Sanitary 
Ware2.622288تایلند 

2COTTO در تایلند)چینی بهداشتی(

24Ceramic 
Industries2.0*2.3آفریقای جنوبی*

ص
شخ

نام

 2Betta, Bettabath در آفریقای جنوبینامشخص

25Ceramica 
Cleopatra2.0*2.5مصر*

ص
شخ

نام

2Cleopatra, Eldorado در مصرنامشخص

26Kirovskaya 
Keramika2.0*2.0روسیه*

ص
شخ

نام

1Kirovskaya در روسیه34.4

27Kale Group1.61.139ترکیه
235.0 

 )190.0 کاشی، 
 18.2 چینی بهداشتی،

 27.0 سایر(
1Kale, Ida در ترکیه

منبع: Acimac  /   *  تخمینی
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صنعت چینـی بهداشـتِی هنـد
The Indian sanitaryware industry
Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

With an installed capacity already in excess of 40 million pieces/year, India is the world’s second largest sanitaryware pro-
ducer after China. 
Following the example of the ceramic tile sector, the rapid growth in sanitaryware production has been concentrated in the 
prov-ince of Gujarat, which in just a few years has reached a production capacity of around 30 million pieces/year, around 
75% of the country’s entire production. 

هم اکنون با ظرفیت نصب شده متجاوز از 40 میلیون قطعه در سال، هند 
دومین تولیدکننده بزرگ چینی بهداشتِی جهان پس از چین است.

همان طور که پیش از این در بخش کاشی و سرامیک شاهد بودیم، رشد سریعی 
در تولید چینی بهداشتی در ایالت گجرات متمرکز شده است، چیزی که تنها 
در عرض چند سال به ظرفیت تولیدی بالغ بر 30 میلیون قطعه در سال، حدود 

75% از کل تولید کشور دست یافته است.
اگر چه، دو تولیدکننده بزرگ چینی بهداشتی در هند، 
 Hindustan Sanitaryware و   Parryware India

Industries Limited و)HSIL(، در خارج از این ایالت 

فعالیت می کنند.
Parryware India شعبه هندی گروه Roca، بزرگترین 

تولیدکننده چینی بهداشتی در جهان، است که در 
سال 2011 مالکیت کامل را به دست آورد. این شرکت 
از 4 کارخانه تولیدی با ظرفیت کل 6/3 میلیون قطعه 
کارخانه  در  قطعه   800,000 بر  مشتمل  سال،  در 
Rapinet )ایالتی در تامیل نادو(، 2/4 میلیون قطعه 

در Perundurai  )تامی نادو(، 2/4 میلیون قطعه در  
 Alwar مادیا پرادش( و 700,000 قطعه در( Dewas

)راجستان( برخوردار است.
 Hindustan Sanitaryware Industries Limited

میلیون   3/8 سالیانه  اعالم شده  از ظرفیت   )HSIL(و

قطعه، نصب شده در دو کارخانه اش در بی بیگار )ایالت 
تلنگانا( و بهادورگار )ایالت هاریانا(، برخوردار است و 

در سال 2018، 3/3 میلیون قطعه تولید کرده است.
در  مستقر   RAK Ceramics ملیتی  چند  شرکت 
امارات، شهر سملکوت در ایالت آندرا پراداش را برای 
خطوط تولید کاشی و چینی بهداشتِی خود انتخاب 
کرده است )به ترتیب با ظرفیت 30,000 مترمربع و 

3000 قطعه در روز(.

• تولید در گجرات
بسیاری از دیگر تولیدکنندگان چینی بهداشتی در هند در گجرات مستقر 

هستند، یکی از غربی ترین ایالت های این کشور با جمعیتی بالغ بر 68 میلیون نفر.
Cera Sanitaryware، سومین تولیدکننده بزرگ چینی بهداشتی در هند با 

ظرفیت نصب شده 3/3 میلیون قطعه از محصوالتی با سطوح کیفی متوسط و 

جدول 1- تولیدکنندگان عمده چینی بهداشتی در هند

ظرفیت نصب شده موقعیتنام شرکت
)قطعه/سال(

1Parryware India (Roca Group)4 plants in Ranipet, Perundurai, Dewas, Alwar6,300,000

2HSIL Hindustan Sanitaryware 
Industries Limited2 plants in Bibinagar and Bhahdurgarh3,800,000

3Cera Sanitary WareMehsana - Gujarat3,300,000
4Jaquar IndiaBhachau - Gujarat1,800,000
5Anchor SanitarywareThangadh - Gujarat1,800,000
6Simpolo Vitrified Pvt LimitedMorbi - Gujarat1,600,000
7Kohler IndiaJhagadia - Gujarat1,500,000
8Bell SanitarywaresMorbi - Gujarat1,200,000
9Rak Ceramics IndiaSamalkot (Andhra Pradesh)1,100,000
10SomanyMorbi - Gujarat1,100,000
11Eros SanitarywarePvt LtdMorbi - Gujarat1,100,000
12New Anchor CeramicsThangadh - Gujarat900,000
13Sunrise Pottery WorksThangadh - Gujarat900,000
14Ariston CeramicsThangadh - Gujarat800,000
15Confi SanitarywarePvt LtdMorbi - Gujarat800,000
16Coto BathwareMorbi - Gujarat800,000
17Dev Doot SanitarywaresPvt LtdMorbi - Gujarat800,000
18Lalpar PotteriesMorbi - Gujarat800,000
19Paradise PotteryThangadh - Gujarat800,000
20Kajaria – Morbi - Gujarat750,000
21Aqutop CeramicsMorbi - Gujarat700,000
22Delphi CeramicsMorbi - Gujarat700,000
23Toto IndiaHalol - Gujarat500,000
24Duravit IndiaTarapur - Gujarat500,000
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مرغوب است که واحد تولیدی آن در مهسانا قرار دارد.
خط تولیِد ساخته شده توسط Jaquar در Bhachau، در منطقه کوچ، قرار 
دارد. گروه Jaquar که در سال 1960 تأسیس شده است در بخش مبلمان 
حمام فعالیت داشته و به تولید شیرآالت و دیگر لوازم جانبی حمام می پردازد. 
این شرکت در ماه می سال 2017 با اکتساب Euro Ceramics با سرمایه گذاری 

حدود 15/5 میلیون دالر آمریکا به بخش چینی بهداشتی وارد شد. 
ظرفیت تولید سالیانه این خط تولید در سال 2018 از 1/2 به 1/8 میلیون قطعه 

در گستره محصوالت متوسط تا لوکس افزایش یافته است.
تسهیالت Kohler India )1/5 میلیون قطعه در سال( در جاگادیا قرار دارد، 
جایی که در سال 2018 این شرکت مرکز فناوری )Tech Centere( جدید 
خود را به منظور فعالیت به عنوان یک القاگِر ایده، ویترینی برای طرح های 
محصوالت چینی بهداشتی و مرکز آموزشی برای فرآیندهای تولید چینی 

بهداشتی را دایر نمود. 
 Duravit India .نیز در گجرات قرار دارد Duravit شعبه هندِی شرکت آلمانی
اولین کارخانه خود را در سال 2010 در تاراپور  به بهره برداری رساند، جایی که 
این شرکت به تولید حدود 200 هزار قطعه سرامیکی بزرگ در سال پرداخته و 

در نظر دارد ظرفیت ساالنه خود را به 500 هزار قطعه برساند. 
دیگر غول چینی بهداشتی که گجرات را برای فعالیِت خود در هند انتخاب کرده 
است، گروه ژاپنی Toto می باشد. خط تولید فوق مدرِن این شرکت در سال 2014 
آغاز به کار نموده و با سرمایه گذاری 6 میلیارد ینی )حدود 49 میلیون یورو( 
ساخته شد، بزرگترین سرمایه گذاری اختصاص داده شده توسط این گروه در 
آسیای جنوبی. خط تولید Toto India از ابتدا به منظور تولید 500,000 واحد 
 Toto India .چینی بهداشتی در سال با قابلیت توسعه آتی طراحی شده است

محصوالتی را برای هر دو بازار داخلی و خارجی تولید می کند.

• مناطق موربی و تنگاد 
دو مورد از مناطق بسیار پویا در تولید چینی بهداشتی، مناطق سرامیکِی موربی 
و تنگاد است، دو شهر کوچک که در فاصله 100 کیلومتری هم و حدود 200 

کیلومتری از مرکز استان گاندی ناگار واقع شده اند.
نکات کلیدی در پِس توسعه صنعتِی آنها را نزدیکی شان به بزرگراه ها، بنادر 

و فرودگاه ها، دسترسی به رس محلی در گجرات و استان همسایه راجستان، 
و دسترسی آسان به نیروی کار دستی و ماهر شامل می شود. این مزایا  در کنار 
خصوصیات ویژه مناطق صنعتی که تسهیم منابع، دانش، زیرساخت، لجستیک 
و تأمین کنندگان، خلق شبکه ها و قطب های تولیدی بسیار کارآمد و مقرون به 

صرفه را به همراه دارد؛ تقویت می شود.
تولیدکنندگان چینی بهداشتی مستقر در موربی و تنگاد به لطف پشتیبانی 
مشتری که توسط دفاتر و نمایندگی های بی شمار تولیدکنندگان ماشین آالت 
اروپایی، به ویژه در موربی فراهم شده است؛ از سطح فناوری خوب و سرعت 
رو به رشدی برخوردار هستند. بسیاری از صاحبان شرکت های محلی به طور 
منظم در نمایشگاه های سرامیک بین المللی حضور یافته و به خوبی از آخرین 

فناوری ها در این عرصه آگاه هستند.
آغاِز تولید چینی بهداشتی در حدود ده ساِل گذشته در ناحیه موربی همچنین 
با حضور در منطقه تثبیت شده تولید کاشی، تسهیل شد و در بسیاری از موارد 

تولیدکنندگان کاشی، خود به تولید چینی بهداشتی روی آوردند.
براساس اطالعات انجمن سرامیک موربی، در حال حاضر 76 واحد تولیدی 
چینی بهداشتِی فعال با ظرفیت نصب شده بین 100,000 تا 400,000 قطعه 

در سال وجود دارد.
چینی  شده  تمام  محصوالت  واحد  میلیون   9 حدود  به  سالیانه  تولید  کل 

بهداشتی در سال می رسد که سطح متوسط بازار را هدف قرار داده است.
شرکت سرمایه گذاری مشترک Somany Ceramics )1/15 میلیون قطعه در 
سال( و نیز Kajaria Ceramics که ظرفیت تولیدی خود را در اکتبر 2019 به 

750,000 قطعه در سال افزایش داده اند، در موربی مستقر هستند.
قدمت منطقه تنگاد به دهه 1990 باز می گردد و هم اکنون مشتمل بر 220 
شرکت با مقیاس کوچک و متوسط بوده و بخش بزرگی از جمعیت 43000 
نفره این شهر را استخدام نموده است. کل تولید ساالنه در گستره 16-14 
میلیون قطعه چینی بهداشتی، معادل 40% از آنچه توسط 15 مورد از بزرگترین 

شرکت ها تولید می شود، تخمین زده شده است.
محصوالت تولیدی در این منطقه در سطح پایین بازار به فروش رسیده و عمدتا 
در پروژه های دولتی و نواحی روستایی کشور مورد استفاده قرار گرفته و یا به 
آفریقا صادر می شود.                  ×

چـیـنـی بـهــداشــتـی

Showroom Parryware India Showroom Somany
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Spagless تهویـه  هـوا در فناوری ریخته گری
Air conditioning in spagless casting areas  
by Dario Dalla Chiara, Marcheluzzo Ceramics (Caldogno, Italy)

Marcheluzzo Ceramics, a company specialising in the design, production and installation of air-conditioning, pre-drying and 
drying plants for sanitary-ware production, opened an office in Bangkok in 2018 with the aim of offering an even more effec-
tive service to the Southeast Asian market. 
One of the most interesting plant projects carried out by the Italian company was for a major Thai sanitaryware producer 
who needed to improve the microclimate of a new cast shop to ensure higher product quality and a comfortable working 
environment for operators.

متخصص  شرکت  یک   )Marcheluzzo Ceramics( سرامیکز  مارِکلوتزو 
در زمینه طراحی، تولید و نصب دستگاه های تهویه  هوا، دستگاه های پیش 
خشک کن و خشک کن برای تولید چینی بهداشتی، با هدف ارائه خدمات هر 
چه مؤثرتر به بازار جنوب شرق آسیا، در سال 2018 دفتری را در بانکوک 

افتتاح کرد.
یکی از جالب ترین پروژه های کارخانه ای که 
توسط این شرکت ایتالیایی انجام شد، برای 
بهداشتی  چینی  عمده  تولیدکننده  یک 
تایلندی بود که برای اطمینان از کیفیت 
باالتِر محصول و یک محیط کاری راحت 
ُخرِد  اقلیم  تا  داشت  نیاز  اپراتورها،  برای 
)microclimate، آب و هوای محلی( کارگاه 

جدید ریخته گری را بهبود بخشد.
است  شده  شناخته  واقعیت  یک  این 
کارگاه  یک  در  هوایی  و  آب  شرایط  که 
فرآیند  نوع  به  شدت  به  ریخته گری 
 )Spagless یا HPC ،ریخته گری )سنتی
هوایی  و  آب  شرایط  همه،  از  مهم تر  و 

تابستان و زمستان در کشور وابسته است.
رطـوبت سنجی   - گرمـا  بهینـه  شـرایط 
)thermo-hygrometric( در یک کارگاه 
محدوده  در  معمول  طور  به  ریخته گری 
دمایی C°30-32 و رطوبت نسبی 60-65 

درصد تغییر می کند.
نـزدیکی  در  شـده  سـاخته  کارخانـه  در 
بانکوک، شرایط آب و هوایی بسیار نزدیک 
کنترل  و  محاسبه  و  است  مقادیر  این  به 

پارامترهای سامانه تهویه هوا را دشوار می سازد.
اول از همه، نگاهی به مزایای استفاده از سامانه ای همانند سامانه پیشنهادی 

خواهیم داشت.
شده،  ریخته گری  کاالی  حرارتی  عملیات  در   Marcheluzzo Ceramics

تا  قالب خارج می شود  از  از لحظه ای که 
خشک شدن کامل آن، تخصص دارد. این 
ریخته گری  کارگاه  در  حرارتی  عملیات 
است؛ جائی که قطعه ای که شکل داده شده 

است، شروع به از دست دادن آب می کند.
در همان زمان، کاال مرحله انقباض را طی 
مرحله  بحرانی ترین  انقباض  این  می کند. 
در فرآیند خشک کردن است و باید به طور 
یکنواخت، به صورت ایمن و با کنترل دقیق 
پارامترهای گرما - رطوبت سنجی هوا انجام 

شود.
در فرایند ریخته گری سنتی، قالب ها باید 
با در نظر گرفتن مقدار آب انباشته شده 
در طول مدت عملیات ریخته گری در روز 
که در طول شب تبخیر می گردند، بازیابی 
توسط  که  باالتر  حرارت  درجه  شوند. 
سامانه )حداکثر تا C°40( تولید می شود، 
و   )%45( کم تر  نسبی  رطوبت  با  همراه 
قالب  روی  بر  شده  هدایت  هوای  جریان 
)اما نه بر روی قطعات ریخته گری شده(، 
به  قالب  تا  می آورد  فراهم  را  امکان  این 
وزن اولیه ای که صبح پیش از ریخته گری 

داشت، بازگردد.
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مهم تر از این، سامانه تدارک دیده شده توسط Marcheluzzo Ceramics نیز 
به طور مداوم ذرات پودر سرامیکی را از هوا فیلتر می کند و محیط سالم تر و 
تمیزتری را تضمین می نماید. تمام هوای موجود در کارگاه ریخته گری از بخش 
فیلتر کردِن واحد انتقال هوا )فیلترهای کالس G4( تا 12 بار در ساعت عبور 

می کند.
اما در مورد ریخته گری spagless )بدون ِمه( تهویه  هوا واقعا به خودی خود رخ 
می دهد. هنگامی که قالب ها باز می شوند، هوای فشرده باعث می شود تا بخشی 

از آب انباشته شده به شکل مایع و عمدتا به صورت مه تخلیه شود.
اگر بالفاصله این مه تهویه نشود، به محیط منتقل می شود و به طور قابل 
کنترل  نحو  به  را  ریخته گری  کارگاه  ناحیه  کل  نسبی  رطوبت  مالحظه ای 
نشده ای افزایش می دهد. عالوه بر این، این مه نه تنها از بخار آب تشکیل شده 

است، بلکه ممکن است شامل ذرات ریزی از دوغاب سرامیکی نیز باشد.
این امر، خروج فورِی رطوبت موجود در قالب ها را با استفاده از یک سامانه 
مکش توزیع شده و متوازن بسیار حائز اهمیت می سازد. این دقیقا همان نوع از 
سامانه ای است که Marcheluzzo Ceramics انتخاب کرده است و شامل یک 
مجرای مکشی دو تائی با دمنده )فن( محوری و دریچه های کالیبره شده است 
که به درستی در امتداد کل طول میزهای ریخته گری قرار گرفته اند. این سامانه 

قادر به حذف کامل مه تولید شده توسط قالب ها و هوای فشرده است.
در کل 8 میز ریخته گری، 4 مجرای خروج دو تائی برای مدیریت کردِن تمام 

کارگاه ریخته گری کافی است.
با این حال، سامانه ای مانند این تنها در صورتی کار می کند که با یک واحد 
جابجاکننده هوای مرکزی در منطقه ریخته گری ترکیب شود؛ به گونه ای که 
بدون وارد کردِن دوباره همان حجم از هوایی که به طور کافی تهویه شده است، 

نتوان هوا را از محیط خارج کرد.
مجاری خروجی مه را خارج می کنند، در حالی که واحد جابجاکننده هوا، هوای 
خارجی تصفیه شده و فیلتر شده را با رطوبت مطلق کم تری نسبت به  هوای 
داخلی وارد می کند. واحدهای جابجاکننده هوا همراه با یک سامانه توزیع 
مجاری و پخش کننده کارآمد، کنترل کامل پارامترهای ترمودینامیکِی فرآیند 

را تضمین می کنند.
این سامانه با PLC کنترل می شود که  همیشه به پنل صفحه لمسی اپراتور، 

کامپیوتر کنترل و تلفن های همراه سرپرستان دستگاه متصل است.
تعیین  مختلف  عامل  دو  توسط  فشار  کنترل  و  کردن  خارج  سرعت های 
می شوند: کنترل مقادیر رطوبت نسبی در ناحیه ریخته گری و تشکیل مه در 

نزدیکِی میزهای ریخته گری.
در طول مدت جداسازی قالب، اپراتور به طور دستی دکمه ای را که در نزدیکی 
میز ریخته گری قرار دارد، فشار می دهد تا فرآیند خروج موضعی را فعال و هوای 
خارجی را از طریق واحد جابجاکننده هوا داخل کند. در کارخانه تایلندی 
که ما توضیح دادیم، این همگام سازی توانست شرایط محیطی را در ناحیه 
ریخته گری از مقادیر رطوبت باالی 90% و دمای C° 33 به رطوبت نسبی 
حداکثر 70% و دمای C° 32 برساند. این مقادیر در سخت ترین شرایط در فصل 

بارندگی بین ژوئن و آگوست حفظ می شدند.
این امر نه تنها محیط کار بهتری را برای اپراتورها ایجاد کرد، بلکه انقباض 
کنترل شده و همگِن همه قطعات را در مرحله خشک کردن اولیه در کارگاه 
ریخته گری تضمین کرد و بیشتر نشان داد که وضعیت هوای نواحی تولیدی 

حتی در کشورهایی با آب و هوای گرم و مرطوب چه اندازه مهم است.
×
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CeramiCure® by ebi

.EBI Ltd  نوآور پیشرو در پشت خط ®CeramiCure از سامانه های 

پیشرفته ترمیم است که از بیش از 25 سال گذشته به صنعت ساخت 
چینی بهداشتی در سراسر جهان خدمات ارائه داده است.

محصوالت مبتنی بر نانو اکریلیک آن، Light Cure Acrylic و)LCATM( و 
Self Cure Acrylic و)SCATM( توسط تولیدکنندگان چینی بهداشتی در 

سراسر جهان به طور گسترده ای استفاده می شوند.
™Light Cure Acrylic LCA ماده ای روان و مبتنی بر فناوری نانو است 

که برای ترمیم های سریع، آسان و ماندگار برای عیوب سوراخ زنی بر روی 
قطعات چینی بهداشتی لعاب دار استفاده می شود. این یک برند ارجح 
است که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن شامل حداقل ضایعات 
مواد و نتایج ترمیم بسیار قابل اعتماد و بدون نیاز به آغازگرهای اضافی 
چسبندگی، مورد استفاده اکثر کارخانه های تولید چینی بهداشتی در 
سطح جهان است. نتیجه نهایی، یک ترمیم رنگی با کیفیت باال و تقریبا 
نامرئی بر روی همه سطوح لعاب دار است. در حال حاضر در بیش از 300 
 nocost گزینه تطبیق رنگ سفارشی EBI سایه رنگی ارائه شده است، اما
از  با استفاده  ارائه می دهد. میانگین صرفه جویی به دست آمده  نیز  را 
LCATM حدود 4 دالر در هر قطعه است؛ یعنی تفاوت بین میانگین هزینه 

پخت مجدد )تقریبا 5 دالر( و هزینه LCATM )تقریبا 1 دالر(.
Self Cure Acrylic و)SCATM( که اساسا در 18 سال پیش توسعه یافت، 

راه حل ایده آل برای ترمیم ترک ها در محصوالت چینی بهداشتی است.
به لطف خدمات تطبیق رنگ رایگان که در رنگ درخواستی مشتری 
فراهم می شود، در کم تر از 5 دقیقه عمل می کند و این امکان را فراهم 
می آورد تا قطعه ترمیم شده ظرف چند دقیقه بسته بندی شود. میانگین 
صرفه جویی به دست آمده با استفاده از SCATM حدود 6 دالر در هر 
قطعه است، یعنی تفاوت بین هزینه تولید یک قطعه جدید به عالوه هزینه 

ضایعات و هزینه SCATM )تقریبا 2 دالر(.
EBI تخمین می زند که کل صرفه جوئی جهانی در هزینه های تولیدی 

صرف شده توسط مشتریانش در سال 2018 برابر با 76 میلیون دالر باشد: 
 .SCATM و 25/4 میلیون دالر از LCATM 50/6 میلیون دالر از استفاده از
در طول سال ها، محصوالت ®CeramiCure این امکان را برای صنعت 
چینی بهداشتی جهان فراهم آورده است تا با کاستن از نرخ های پخت 

مجدد و هزینه های ضایعات، ضمن افزایش بازده با ساالنه میلیون ها قطعه 
و با مزیت زیست محیطی افزوده یعنی کاهش انتشار CO2، هزینه های 
کلی تولید را کاهش دهد. ®CeramiCure با انجام بازدیدهای ساالنه 
دستگاهی، فراهم آوردِن آموزش در محل کارخانه و ارائه مشاوره در مورد 

فرآیند ترمیم در مقیاس جهانی، خدمات مشتری را بهبود بخشیده است.
چند میلیون قطعه ترمیم شده در طول 25 سال گذشته، تأییدکننده 
کیفیت ثابت، دوام و قابلیت اطمینان سامانه های ™LCA و ™SCA و 
موفقیت به دست آمده از تولیدکنندگان چینی بهداشتی است که این 
راه حل ها را به عنوان بخشی از راهبردهای کاهش هزینه تولید و بهره وری 

خودشان اجرا می کنند.
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industrie bitossi

Industrie Bitossi همواره در صدر تولید سیلیکات زیرکونیوم میکرونیزه 

از لحاظ کیفیت، اثربخشی و ثبات بوده است و هم اکنون در حال گسترش 
امروز  که  است   )Zircobit( زیرکوبیت  میکرونیزه  سیلیکات های  طیف 
یک نقطه مرجع برای ترکیب لعاب های سرامیکی برای چینی بهداشتی 
 Zircobit MO/S به شمار می رود. محصول تازه معرفی شده این شرکت
است، یک سیلیکات زیرکونیوم فوق العاده ریز که به منظور تقویِت درخشش 
و سفیدی لعاب ها و کاهش هزینه فرمول ها با کاستن از مقادیر در مقایسه 

با محصوالت میکرونیزه استاندارد، طراحی شده است.
هدف این شرکت، فراهم آوردِن راه حل هایی است که از فناوری پیشرفته 
استفاده می کنند تا کیفیت باالی محصول نهائی را تضمین کند. با ظهور 
Industry 4.0، شرکت Industrie Bitossi برای مدیریِت بهینه فرآیند 

تولید، در نرم افزار و سامانه های نوآورانه سرمایه گذاری کرده است.

Colorobbia

حمام در خانه های امروزی به محلی برای بازسازی بدن و روح تبدیل شده 
است. طراحی معاصر به این اتاق و جستجوی لوازم جانبی ایده آل اهمیت 

زیادی می بخشد.
رادیاتورها، گرم کن های حوله، دوش های مهیج، نورپردازی و شیرآالت 
همگی مطابق معیارهای عملکردی و زیبایی شناسی طراحی شده اند؛ در 

حالی که رنگ در سفارشی کردن فضای حمام نقش اساسی دارد.
 Colorobbia مجموعه ای از رنگدانه های چینی بهداشتی است که Serie 4

توسعه داده است تا قابلیت اطمینان و تکرارپذیری را بین یک سفارش و 
سفارش دیگر و در طول شرایط بسیار متفاوت استفاده تضمین نماید. تمام 
رنگ ها مطابقت کامل با کل طیف Colorobbia یا نمونه مرجع مشتری را 

تضمین می کنند.
سامانه های  با  را  خودشان  تخصص   Colorobbia فنی  کارشناسان 
دقیق ترین  تا  می آمیزند  هم  در  کامپیوتری  تحلیل  و  تجزیه  پیشرفته 
خدمات تطبیق رنگ را فراهم آورند. در عین حال، فرآیند طیف سنجی 
نوری )اسپکتروفتومتری( تطابق سریع رنگ و کیفیت ثابت را تضمین 
می کند و تفاوت رنگی )metamerism، تغییر در رنگ اشیاء به طوری که 
در یک نور تابانده شده یک رنگ دارند و در نور دیگر دارای رنگ متفاوت 

دیگری باشد( را به حداقل می رساند.
همچنین به شناسایی ترکیب کاملی از رنگدانه ها برای تولید یک رنگ 
خاص با کم ترین هزینه و باالترین عملکرد، دوام در محیط داخلی / محیط 
 )NIR reflectance( خارجی و طیف سنجی بازتابش فرو سرخ نزدیک

کمک می کند.
می توان  را  بهداشتی  چینی  برای   Colorobbia معدنی  رنگدانه های 
مطابق درخواست های خاص سفارشی کرد و به خاطر گاموت رنگ وسیع 
و پایداری آن ها در دماهای باال و در طی سیکل های پخت طوالنی سرآمد 

هستند. به ویژه این که آن ها هیچ گونه تغییر رنگی یا تغییر سطحی را در 
طی سیکل پخت دوم نشان نمی دهند. آن ها در برابر مواد شیمیایی مقاوم 

هستند و کدری )اُپاسیتیه( کافی دارند.
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فنـاوری سبـز تـرکیبی 
برای انجام عملیات روی مـواد اولیـه

Hybrid green technology 
for the treatment of raw materials
LB Officine Meccaniche (Fiorano Modenese, Italy)

The new Migratech 4.0 solutions developed by the LB Officine Meccaniche R&D department bridge the gap between the 
dry mix and wet mix processes. 
By using processes that had previously been excluded from traditional dry grinding, it is now possible to achieve the same 
fine-ness as with wet grinding. 

راه حل های جدید Migratech 4.0 که توسط بخش تحقیق و 
توسعه LB Officine Meccaniche توسعه داده شده اند، پُلی 

بر شکاف بین فرآیندهای اختالط خشک و اختالط تَر می زند.
آسیاب کردن  از  این  از  فرآیندهایی که پیش  از  استفاده  با 

خشک متداول مستثنی شده بودند، اکنون می توان به همان ریزِی ]ذرات در[ 
آسیاب تَر دست یافت.

همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، محصول آسیاب شده خشک 
)خط سبز( در مقایسه با همان مخلوط آسیاب شده تَر )خط قرمز( توزیع اندازه 
دانه مشابه )یا کمی ریزتر( دارد. در نتیجه، محصوالت نیمه تماِم به دست آمده 
با دو فرآیند آسیاب کردن، واکنش پذیری مشابهی در طول مدت پخت دارند 

)جدول 1 را ببینید(.
LB دو فناوری گرانول کردِن مختلف را پیشنهاد می کند: استاندارد، که در 

آن مخلوط پودر با استفاده از گرانول کننده GRC/A با آب گرانول می شود و 
ترکیبی )hybrid(، که در آن محصول نیم ساخته با مخلوط کردن پودر آسیاب 

خشک شده با دوغاب آسیاب تَر شده در گرانول کننده جدید 
GRC/D به دست می آید.

یکی از جزئیات مهم در فرآیند گرانول کردن، نسبت سختی 
به دانسیته گرانول هایی است که به دست می آیند. مطالعات 
انجام شده با همکاری CNR-ISTEC، محصوالت به دست آمده با گرانول های 
با دانسیته باالتر و کم تر را در شرایط مشابه سیکل حرارتی مقایسه  کرد که به 

نتایج زیر منجر شد:
در مقایسه با گرانول های چگال تر، گرانول های با تراکم کم تر موارد زیر را میسر 

می سازند:
• سینترینگ در مدت زمان کوتاه تر،

• انقباض بیشتر در هنگام پخت،
• استحکام خمشی بیشتر پس از پخت.

نمودار 2، تفاوت واکنش پذیری در هنگام پخت بین کاشی های تولید شده با 
فرآورده گرانول شده با دانسیته کم )D کم( و کاشی های تولید شده با فرآورده 

نمودار 1:  توزیع اندازه دانه یک مخلوط آسیاب شده خشک 
)خط سبز( و یک مخلوط آسیاب شده تَر )خط قرمز(

D  کم انقباض جذب آب M.O.R

1205 °C 6.58 0.00 686.85

1195 °C 6.48 0.20 578.03

1185 °C 6.20 1.50 565.20

1175 °C 5.74 2.34 517.00

D  باال انقباض جذب آب M.O.R

1205 °C 6.22 0.00 606.69

1195 °C 6.12 0.61 542.99

1185 °C 5.86 2.09 465.16

1175 °C 5.51 2.25 527.93

نمودار 2: واکنش پذیری در هنگام پخت کاشی های تولید شده با محصول گرانول شده 
دانسیته پایین )D کم( و دانسیته باال )D باال( 

انقباض جذب آب
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گرانول شده با دانسیته باال )D باال( را نشان می دهد که در دماهای رو به افزایش با 
زمان سیکل 50 دقیقه پخت شدند. فرآورده گرانول شده با D کم انقباض بیشتری 

دارد و زودتر به جذب آب صفر می رسد و استحکام خمشی باالتری دارد.
CNR-ISTEC آزمون های پرسکاری را در فشار فزاینده بر روی محصوالت 

گرانول شده و اسپری درایر شده انجام داد )شکل 3، باال و پایین(. به لطف امکان 
مدیریت کردِن سختی گرانول ها، یکنواختی سطحی بیشتِر محصول حاصل از 

گرانول ها به وضوح مشهود است.
بر خالف بیشتِر گرانول کننده هایی که به صورت تجاری در دسترس هستند، 
گرانول کننده های LB Officine Meccaniche این امکان را فراهم می سازند 
تا بتوان با تنظیم پارامترهای دستگاهی به منظور بهینه کردِن پاسخ فناورانه اِی 

محصول سرامیکی نهائی، دانسیته گرانول ها را کنترل کرد.
×

* انحراف استاندارد

مـــواد اولــــیــه

جدول 1: واکنش پذیری در هنگام پخت محصوالت نیم ساخته به دست آمده  از محصول اسپری درایر شده و محصول گرانول شده

گرانول LB 2گرانول LB 1پودر اسپری  درایر شده

*RSDمیانگینRSDمیانگینRSDمیانگینواحدها

1185 ˚C - 60 min . پخت در

cm/m6.60.25.30.15.50.1انقباض خطی

0.760.600.820.061.240.19%جذب آب

g/cm32.3600.0192.3910.0022.3840.003دانسیته بالک پس از پخت

1.781.411.960.142.950.46%تخلخل ظاهری

1200 ˚C - 60 min . پخت در

cm/m6.90.25.20.45.50.0انقباض خطی

0.140.10.270.040.170.02%جذب آب

g/cm32.3770.0022.3910.0032.3980.000دانسیته بالک پس از پخت

0.340.240.640.100.400.06%تخلخل ظاهری

1210 ˚C - 60 min . پخت در

cm/m6.90.15.40.05.60.1انقباض خطی

0.080.050.090.030.040.01%جذب آب

g/cm32.3660.0032.3860.0052.3840.006دانسیته بالک پس از پخت

0.180.120.210.060.090.03%تخلخل ظاهری

شکل 3: مقایسه بین محصول گرانول شده )تصویر باال( و محصول اسپری درایر شده )تصویر پایین( پرس شده در فشارهای فزاینده
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مـــواد اولــــیــه
دستــاوردهای

stephan sChmidt

گروه Stephan Schmidt )استفان اشمیت( یک شرکت با اندازه متوسط 
است که با مالکیت فردی اداره می شود و یکی از تولیدکنندگان پیشرو 
خاک  معدن   20 است.  جهان  در  معدنی  محصوالت  و  ویژه  ُرس های 
ُرس متعلق به شرکت با ذخایری برای 150-120 سال آینده، امکانات 
استخراج و فرآوری مدرن و یک تیم اختصاصی با 200 کارمند، دارایی های 
اصلی در تولید بیش از 1/6 میلیون تن مواد اولیه در سال است که به 
مشتریان در بیش از 40 کشور مختلف در سراسر جهان با سهم صادراتی 

بیش از 60 درصد فروخته می شوند.
در ایتالیا که برای چندین دهه بزرگ ترین بازار صادراتی این شرکت است، 
گروه Stephan Schmidt به مهم ترین تأمین کننده ُرس های آلمانی با 
حجم تولید ساالنه بیش از 500،000 تن از ُرس های ویژه تبدیل شده 

است.

Ceramat و  این گروه دو شعبه در منطقه سرامیکی ساسوئولو دارد: 
.Progind International

این شرکت با چندین دهه تجربه در زمینه تحقیق و توسعه، فناوری کاربرد 
و سایت های تولیدی و آزمایشگاه های پیشرفته، از لحاظ نوآوری همیشه 
یک گام جلوتر است. کارکنان فروش بسیار آموزش دیده و با تجربه آن قادر 
به تجزیه و تحلیل فرآیندهای تولید به همراه مشتری هستند و راه حل های 
بهداشتی،  چینی  )کاشی،  محصوالت  از  منفرد  گروه  هر  با  متناسب 
سرامیک های ساختمانی و محصوالت آجری ]و زمخت[، فرآورده های 
معدنی و فناوری های سطحی( را ارائه می دهند. همچنین این شرکت با 
ارائه راه حل های تدارکاتی شامل حمل و نقل ریلی و دریایی عالوه بر حمل 

و نقل جاده ای متداوِل مواد اولیه، از مشتریان خود پشتیبانی می کند.
Wimpfsfeld تصویر: معدن

ARTA CERAMIC PARS
Exclusive agent in IRAN
Unit 8, No. 11, Bahrami St.,
Africa Bvld., Tehran, Iran

Tel. +98 21 8877 5803
Fax +98 21 8819 4408
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Exclusive agent in IRAN
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Mouldless pressing for 
conventional tile sizes

 System در  در سپتامبر گذشته  که   Superfast

شد،  رونمائی  آن  از   Ceramics Open House

نخستین و تنها پرس بدون قالب جهان برای صنعت 
کاشی سرامیکی است؛ فرآیندی نوآورانه با مزایا و سطوح عملکرد که با 
به  آیند.  به دست  به سادگی نمی توانند  سامانه های پرسکاری متداول 
ویژه آن که این امکان را برای شرکت های سرامیکی فراهم می آورد تا کل 

فرآیند تولید را با انعطاف پذیری بی نظیر و ضایعات صفر انجام دهند.

Superfast با کارکرد بدون قالب و سامانه تسمه ای 

سایزهای  همه  تا  است  قادر  آن،  فرد  به  منحصر 
متداول بر مبنای مدول های )پیمانه های( 60،  80 
و cm 90 و در ضخامت های از  3 تا mm 30 را تولید نماید و از طریق 

نرم افزار، عملیات تغییر سایز و ضخامت را بسیار سریع و ساده می سازد.
افزون بر سادگی، انعطاف پذیری و سهولت استفاده آن، مزیت مهم دیگِر 
این فناوری جدید، سامانه بازیافت ضایعات سرامیکی ناشی از پرسکاری 

پرسـکاری بـدون قالـب 
برای اندازه های متـداول کاشـی

Unveiled at the System Ceramics Open House in late September, Superfast is the world’s first and only mouldless press for 
the ceramic tile industry, a process innovation with advantages and levels of performance that simply cannot be matched 
with tradi-tional pressing systems. In particular, it allows ceramic companies to perform the entire production process with 
unprecedented flexibility and zero waste.

by System Ceramics (Fiorano Modenese, Italy)

Superfast plant representation



77گزيده دنيای سراميک1398/41   

و مرحله بُرش دهی پیش از پخت است. به لطف یک فرآیند شکل دهی 
مبتنی بر تکنیک دو بار پُر کردن، %100 از ضایعات را می توان بازیافت کرد 
و پس از طی کردِن مرحله خردایش بی وقفه در کنار پرس و سپس اختالط 
آن برای استفاده دوباره، مجددا به چرخه تولید باز گرداند. در عملیات 
دو بار پُر کردن، ماده بازیافت شده برای ایجاد پایه ]بخش زیرین[ کاشی 
سرامیکی به کار می رود و ماده اسپری درایر شده خالص بر باالی این الیه 

اِعمال می گردد.
این فرآینِد بسیار کارآمد و با ارزش افزوده، به سادگی توسط نرم افزار 
مدیریت می شود و منجر به ضایعات صفر و در نتیجه مصرف کم تِر مواد 

اولیه می گردد. 
انجام شده توسط مراکز تحقیقاتی  آزمایشگاهی و صنعتی  آزمون های 
معتبر و مستقل نشان داده اند که کیفیت زیبائی شناسانه و فنی کاشی های 
نهائی مشابه کاشی هایی است که صرفا با پودر اسپری درایر شده خالص 

تولید شده باشند.
 System Ceramics همگام با فلسفه توسعه دادِن فناوری های پیشرفته
برای ساخت هر چه پایدارتر، Superfast نه تنها بخشی از یک فرآیند 

تولید مدور )circular( با هزینه های کم تر است، بلکه تا 70 درصد مصرف 
انرژی پائین تر را نسبت به فرآیندهای متداول امکان پذیر می سازد.

همچنین این فرآیند به خاطر بهره وری باالی آن سرآمد است که پرس 
Superfast می تواند به تولید روزانه 20،000 متر مربع کاشی دست یابد، 

مقداری که معموال الزم است تا از دو پرس متداول استفاده گردد. مزیت 
دیگر، توانائی آن برای کار با هر نوع پودر اسپری درایر شده است )استون ِور 

پرسالنی، مونوپروزا، بدنه قرمز یا گرانول خشک(.
در حالی که Superfast برای ترویج توسعه صنعتی پایدار با تمرکز ویژه 
بر کاهش هزینه ها و کاستن از مصرف مواد اولیه طراحی شده است، در 
همان حال این فناوری جدید بخشی از یک مفهوم تولید نوآورانه است که 
بر اختصاصی سازی و ساخت درست سِر وقت )just-in-time( تمرکز دارد. 
این مزایا هم اکنون توجه زیادی را هم از لحاظ بین المللی و هم در ایتالیا 
جلب کرده است؛ این کشور جائی است که بیشتر نصب ها از ابتدای سال 

2020 بدان سو طرح ریزی شده اند.

×

فنـاوری

Superfast 
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Slab cutting

راه حل های  بین طیف  در  برجسته ای  بُرش جایگاه 
پرداختکاری  برای   BMR باالی  سطح  فناورانه اِی 
کاشی سرامیکی دارد، بیشتر از همه از زمان ظهور 

کاشی ها و اسلب های سایز بزرگ.
BMR با تمرکز خود بر نیازهای مشتری نهایی و به جای این که فقط بر 

فرآیند تولید متمرکز شود، فناوری خود را به عنوان خدمتی می بیند 
که قادر به برآوردِن نیازهای جدید با سطح باالیی از تطبیق پذیری و 

سفارشی سازی است.
برش را می توان قبل و یا بعد از پخت انجام داد. پس از اتمام مراحل تولید 

اسلب، گام بعدی، تصمیم گیری در مورد این است 
که محصول قبل از پخت به اجزای کوچک تر بُرش 
داده شود یا پس از پخت. این تصمیم برای اهداف 

چرخه تولید بسیار مهم است.
در حالی که بُرش اسلب پیش از پخت می تواند برای تولید سایزهای 
گزینه های  پخت  از  پس  بُرش  اما  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کوچک تر 
برای مثال، سایزهای کوچک تر را  را در اختیار قرار می دهد.  مختلفی 
می توان از اسلب سایز بزرگ تولید کرد و متعاقبا به شکل نوارهایی بُرش 

داد )تصویر 1(.

بـرش اسلب

Cutting occupies a prominent position among BMR’s range of high-level technological solutions for ceramic tile finishing, all 
the more so since the advent of large size tiles and slabs.
With its focus on the needs of the end customer rather than just the production process, BMR sees its technology as a ser-
vice ca-pable of meeting new needs with a high level of versatility and customisation.

by Claudio Avanzi, BMR (Scandiano, Italy)

 BMR خط برش 1

2

Trasladry خط کامل Trasladry

3
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برش یک عمل بسیار مهم برای مرحله انتهاِی خط است و ارتباط نزدیکی با 
فرآیند گونیا کردن )squaring( دارد.

اکنون بسیاری از اسلب ها در سایز بزرگ تولید می شوند و پس از پخت 
کوچک تر  سایزهای  تا  می سازد  فراهم  را  امکان  این  و  می شوند  بریده 
 BMR .و عناصر تزئینی با استفاده از فناوری های سطح باال ایجاد شوند
خطوط خط زن و ضربه زن )score-and snap( مبتنی بر فناوری تَر و 
خشک و با بُرش طولی یا عرضی ارائه می دهد. به هر حال، گرایش در 
است؛  خشک  فناوری  سمت  به  فزاینده ای  طور  به  سرامیک  صنعت 

زمینه ای که BMR دو دستگاه برش را ارائه می دهد:
• Trasladry/Drycut – این ها دو راه حل اصلی فرآیند خشک برای 

مرحله خط زنی هستند: Trasladry عرضی است، Drycut طولی؛
• Combitrasla Dry – این ها دو راه حل خط زن و ضربه زن خشک تک 

سایز عرضی هستند.
Trasladry یک دستگاه فناوری خشک است که برای خط زنی کاشی در 

امتداد عرضی استفاده می شود. یک شکاف اولیه با دیسک الماسه ایجاد 
می شود و پس از آن برش دوم با استفاده از یک چرخ برشی انجام می شود 
که پیوند سطح سرامیک را می شکند و کاشی را برای ضربه زدِن سریع 
آماده می کند. این دستگاه می تواند با حداکثر 5 ایستگاه برش منطبق شود 
که هر یک مجهز به یک دیسک الماسه برای پیش برش و یک چرخ با یک 
پُل متحرک برای خط زنی عرضِی اسلب می باشند. تنظیمات و ضخامت 
برش را می توان با استفاده از یک صفحه کلید صفحه لمسی برنامه ریزی و 

ذخیره کرد.
میله Trasladry به گونه ای طراحی شده است تا به صورت عرضی از این 
سو به آن سوی اسلب حرکت کند و می تواند تعداد متغیری از هدها را در 
خود جای دهد که بر اساس سایز کوچک تِر انتخاب شده توسط مشتری، 
قابل پیکربندی است. پس از آن دستگاه ضربه زن قرار دارد که در واقع 

اسلب را به دو قسمت تقسیم می کند )تصاویر 3-2(.
Drycut یک دستگاه فناوری خشک برای خط زنی و ضربه زنی طولی است.

هدها در یک موقعیت از پیش تعیین شده تثبیت می شوند و شیار زدِن 
مقدماتی را با یک دیسک الماسه و به دنبال آن خط زنی را با یک چرخ انجام 

می دهند. Drycut را می توان به حداکثر تا 8 ایستگاه بُرش مجهز کرد.
همچنین Drycut به یک وسیله ضربه زن برای تقسیم کردِن اسلب به دو 

قسمت مجهز شده است )تصاویر 6-5-4(.

Combitrasla Dry یک دستگاه فناوری خشک است که سطح را به 

صورت عرضی برش زده و قطعات را به دلیل محدودیت فضا بر روی یک 
خط کانوایر توزیع می کند که در 2 ویرایش موجود است:

• با چرخ برش برای خط زنی و ضربه زنی از پایین؛
• با دیسک الماسه برای پیش شیار زدن و چرخ برش برای خط زنی و 

ضربه زنی از پایین )تصویر 7(.
این بدان معناست که مرحله برش از لحاظ نوع و روش، یک فرآیند کامل 
است و به طور مؤثر به نیازهای تولیدِی سایزهای مختلف پاسخ می دهد. 
این فرآیند به طور مؤثر با TopSquadra Dry 4.0 ادغام می شود که یک 
خط گونیا کردِن کامال خودکار است که در آن هر واحد الکترومکانیکی 
توسط نرم افزار مدیریتی BMR به صورت بی وقفه و بدون نیاز به مداخله 

دستی اپراتور کنترل می شود.
معنای آن این است که فناوری برش که غالبا در مقایسه با مرحله سایش 
نادیده گرفته می شود، ویژگی های الزِم پویایی و انعطاف پذیری را برای کمک 
به بهبود کارآیی کلی خودکارسازِی )اتوماسیون( Squadra 4.0 دارد.           ×

فنـاوری

Drycut

4

FORMATO
INZIALE

INCISIONE FRATTURA INCISIONE FRATTURA

 Drycut  دستگاه ضربه زن روی

سایز آغازیشیارزنیشیارزنیشکستن شکستن

6

CombiTrasla Dry 

7

 Drycut  دستگاه ضربه زن روی

5
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Ariostea chooses schlüter-systems 
for outdoor paving

این کار مستلزم جایگزینی الیه نازکی از سطح و سنگفرِش پوشش سرامیکی 
 جدیـد، با استفاده از پنـل های با ابعـاد بـزرگ سری ULTRA در سایـز

cm 100×300 است. 
نصِب چنین ابعاد بزرگی در فضای بیرون بدون شک چالشی بزرگ است؛ 
و این امر بدون تجهیز اولیه به یک سیستم زیرسازِی کف با قابلیت تحمل 
تنش های مکانیکی و تنش های ناشی از تغییرات دمایی و رطوبتی ضمن 

حفظ یکپارچگی پنل ها به درستی امکان پذیر نیست.
در  مستقر   –  TECHNORIUNITE شرکت  توسط  سنگفرش  سیستم 
کستللرنو- که تجربه چندین ساله در نصب فرمت های بزرگ در فضای 
داخلی و بیرونی دارد، طراحی و نصب شده است. این شرکت ضمن شناسایی 
چالش های منحصربه فرد پیش روی نصب پانل های با ابعاد بزرگ در فضای 

 Systems-Schlüter بیرونی، ایجاد زیرسازِی کف با استفاده از محصوالت
را برگزید.

حال نگاهی دقیق تر بر چگونگی انجام این کار بیندازیم:
• زیِر الیه تراز شده کف، زهکش Schlüter-TROBA-PLUS 8 و غشاء 
محافظ را قرار می دهند تا از زهکشی مؤثِر هر آبی که ممکن است به 

روکش نفوذ کند، اطمینان حاصل شود.
را در  زیر روکش  UNI 11493-1:2016 نصب الیه زهکشی  واقع  در 

راستای جلوگیری از ریسک جمع شدن آب در آن توصیه می کند.
• بر روی روکش کف، غشاء جداکننده از خانواده محصول DITRA قرار 
داده می شود تا پوشش را از زیرسازی جدا کند، از این رو هر گونه تنش که 
ممکن است از اختالف سرعت انبساط این الیه ها به وجود آید خنثی شده 

Ariosteaو برای سنگفرش فضای بیرونی 
Schlüter-Systems را برگزید

The work involved replacing the screed and laying a new ceramic covering, using ULTRA series large-format panels in size 
300x100cm.
The outdoor installation of such a large format is undoubtedly a major challenge, and it can’t be done properly without first 
creating a subfloor system capable of withstanding significant mechanical stresses and stresses deriving from changes in 
temperature and humidity, while at the same time safeguarding the integrity of the panels.
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و این اطمینان را می دهد تا پوشش عاری از هرگونه ترک باقی مانده و به 
خوبی در طول زمان به سیستم زیرسازی کف جوش بخورد.

• در صورت تصمیم به استفاده از پوشش های سرامیکی با ابعاد بزرگ، 
انتخاب به سمت غشاء Schlüter-DITRA-DRAIN 4 می رود که اجازه 
تهویه میکرو در زیر پوشش را می دهد؛ این امر به چسب کمک می کند 
تا سریع تر به عمل آید. از دیگر مزایای این راهکار محافظت از زیرسازِی 
کف در مقابل آب و تخلیه هرگونه فشار بخار است؛ از این رو امکان نصب 
پوشش بر روی زیرسازِی کفی که هنوز به عمل نیامده است؛ فراهم 

می شود.
به لطف ساختار سه بعدِی آن و عملکرد چسب در دو طرف باال و پایین، 
عالوه بر این، غشاء Schlüter-DITRA-DRAIN تلورانس های احتمالِی 
روکِش کف را به منظور اطمینان از نصب صحیح و پوشانندگِی کامل 

فرمت های XXL بدون ریسک توزیِع بار غیریکنواخت تصحیح می کند.
 ،Technoriunite و مهارت تیم Schlüter-Systems در سایه فناوری نوآورانه
دفتر مرکزی معتبر Ariostea هم اکنون با برخورداری از تمثیلی جدید 

از تجاربش، می تواند به بازدیدکنندگانش با حیاطی مزین به فرمت های 
سرامیکِی به راستی چشمگیر خوش آمد بگوید.                ×

Ariostea، یک برند تاریخی متعلق به گروه Iris، واقع در قلب صنعت سرامیک ایتالیا و پیشگام در تولید پانل های چینی سایز بزرگ است، اخیرا حیاط 

خارج از دفتر مرکزی خود در Castellarano را مرمت کرده است.
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Cotto d’este takes centre stage in 
uptown milano

براساس مفاهیم جدید مسکن، Uptown Milano اولین ناحیه تأثیر صفر 
)zero-impact( در ایتالیا است که بطور کامل ژئوترمال و منطقه گرم است و 

باالترین اولویت را به سرویس دهی و کیفیِت زندگی می دهد.
 Human و Arexpo این پروژه که در منطقه متصل به قطب استراتژیک
Technopole که به زودی رو به اتمام است و محوطه دانشگاهی میالن قرار 

دارد، از نقطه نظر معماری و فناوری مشتمل بر گستره ای از ساختمان های 
پیشرفته است، که همگی آنها می توانند به شایستگی نیازهای فردی به 

سرویس های مدرن، اتوماسیون خانگی و امکانات سالمت را مهیا سازند.
 Cotto d’Este این پروژه آینده نگرانه کامال منطبق با گستره محصوالت

است که به علت عملکرد پیشرو و حداقل تأثیر بر محیط زیست برجسته 
هستند.

 Uptown اولین سری از آپارتمان ها در حال حاضر تکمیل شده و در منطقه
موجود است، و Cotto d’Este بیش از 15000 مترمربع پوشش سرامیکی 

آن را تأمین نموده است.
طراحان دو مجموعه را برای نمای خارجی پروژه برگزیدند. اولین مورد 
 Cotto d’Este از Blustyle از کاشی های پرسالنی Yosemite سری های
بود که برای بالکن ها و تراس ها انتخاب شده و با جلوه سنگ های معدنی 
و الهام از سنگ آهکی، عمیقا به تکرار سبک طبیعت می پردازد. طراحان 

Cotto d’Este جایگاه مرکزی را 
در uptown Milano به خود اختصاص داد

Based on a new concept of dwelling, Uptown Milano is Italy’s first zero-impact neighbourhood, which is entirely geothermal 
and district-heated and gives top priority to services and quality of life. 
Located in an area connected to the strategic hubs of Arexpo and the soon-to-be-completed Human Technopole and Uni-
versity of Milan campuses, the project includes a range of state-of-the-art dwellings from an architectural and technological 
point of view, all of which can be tailored to individual needs with hi-tech services, home automation and wellness features.
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همچنین مجموعه Kerlite Cluny از پنل های سرامیکی فوق نازک با ابعاد 
انتخاب کردند که خصوصیات تکنیکی و زیبایی شناسانه شان،  را  بزرگ 
آنها را به پوششی ایده آل برای سطوح عمودِی ساختمان بدل نموده است. 
جهت فضای داخلی، شرکت طراحی سری از محصوالت Cotto d’Este و 
Blustyle از کاتالوگ شرکت Cotto d’Este را برگزیدند؛ که از آن صاحبان 

آپارتمان می توانند به بهترین وجه موارد منطبق با نیازشان را انتخاب کنند: 
 Cotto از X-Beton و Cotto d’Este از Blustyle از Concrete Jungle

d’Este - کاشی پرسالنی با افکت بتنی- برای ذائقه صنعتی و مدرن تر و 

یا افکت چوب از Country از Blustyle از Cotto d’Este و Cadore از 
Cotto d’Este برای سبک سنتی اما به همان اندازه خالقانه.

در   Cotto d’Este توانمندِی شرکت  بر  تازه  تأییدی   Uptown پروژه 
اجابت نیازهای پروژه های بسیار قابل توجه و  بلندپروازانه است. آمیخته ای 
از سلیقه و مد ناب معمول ایتالیایی با سنت، کیفیت و تحقیقات تکنولوژیکی 
که همگی در سرامیک خالصه می شود و به طور خارق العاده ای راهکارهای 

شیک و معتبری را به عرصه ظهور در می آورد.
محصوالت Cotto d’Este با گستره ای از ضخامت های باال مانند 14 و 20 
میلی متر، تا پنل های فوق نازک با ابعاد بزرگ، در نوع خود منحصربه فرد بوده 
و می تواند به منظور پوشش های معماری، فضاهای داخلی لوکس که با دقت 

طراحی شده است و حتی المان های مبلمان مورد استفاده قرار گیرد.
×

 ، Uptown Milano شامل ساخت - Umberto Zanetti و مهندس Alessandro Scandurra در یک پروژه برجسته - توسط معمار Cotto d’Este

محله ای جدید در مجاورت منطقه سابق EXPO می شود.



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

New market scenarios and the digital “r-evolution” 
were the themes of the thought-provoking interna-
tional Business Forum organised by Acimac in No-
vember in Modena. This issue of our magazine fea-
tures the first instalment of a two-part report devoted
to the event.
The aim of the conference was to stop for a moment 
to analyse the rapid transformations that are under 
way in the world ceramic industry and take a look at a 
future that in many ways is already here. It is always im-
portant to define strategies, production organisation 
and business models, particularly so in times of rapid 
change like the present.
Faced by objective market difficulties, stagnating 
economies, geopolitical tensions and the erection of 
trade barriers, the industry also needs to respond to 
radical changes in consumption trends brought about 
by the growing influence of pervasive digital technol-
ogies and new lifestyles. Speed, ease, personalisation, 
guaranteed performance and transparency are the 
factors driving all consumer purchasing choices, and 
ceramic products are no exception, explained Chris-
tophe Callon in his talk at the conference. At the same 
time these aspects must guide the industry in its ap-
proach to the market. But how? By using the same le-

ver, namely integrating digital technologies into all ar-
eas of company activity.
While exploring the theme on various levels and from 
different points of view, the speakers all gave a clear 
and unambiguous answer: the digital transformation 
must increasingly permeate all areas of corporate op-
erations and decision-making.
This process will transform product technology, oper-
ations, business culture and business models. These 
models must increasingly incorporate the concept of 
servitization, which essentially means creating value 
by selling systems of products and services rather than 
just products. In a further major step forward, these 
services should no longer be focused only on prod-
ucts but should also be designed to support custom-
ers, whether these are distributors, installers or end 
consumers. In response to a changing market, the in-
dustry needs to make the transition from a reactive to 
a proactive approach in order to identify solutions and 
if possible anticipate customers’ requests.
This is a complex and challenging process but one 
that will make a real difference in terms of company 
competitiveness.

         ×
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FMA
ever-greater respect for 
people and planet.

www.sacmi.com

FMA+ is the new SACMI kiln with high performance burners specially 
designed for ultra-high quality ceramic slabs. Optimised to keep 

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




