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باليي كه انسان و توسعه بر سر زمين آورده اند: زخم زمين



:تعريف

 واژ  ه اقتصاد به ميانه روي در هر كار  ، رعايت اعتدال در دخل و خرج و مجازا صرفه  جويي تعريف•
.  شده است

و  اقتصاد يكي از رشته  هاي علوم اجتماعي است و موضوع آن فعاليت  هاي مربوط به دخلعلم •
كم فرما خرج، چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يك ديگر، اصول و قوانيني كه بر امور مالي ح
و ترقي  است و وسايلي كه بايد در عمل با توجه به مقتضيات زمان و مكان اتخاذ شود تا سعادت

.جوامع بشري را تضمين كند، تعريف شده است

فرهنگ معين |مفهوم واژه اقتصاد •



اقتصاد توسعه

اقتصاد پس از پايان جنگ جهاني دوم، شاخه اي از علم اقتصاد تحت عنوان  ١٩٥٠در دهه •
.  ظهور كردتوسعه 

، منابع، كنار اين چند رشته اقتصادي، رشته  هاي ديگري مانند اقتصاد كشاورزي، انرژي، كاردر •
د از بدنه تناور علم اقتصا… بهداشت، دفاع، هنر، اطالعات، محيط زيست، منابع طبيعي و

.سربرآوردند
.استاقتصاد علمي است كه تمامي ابعاد زندگي انسان را متاثر كرده •



:هدف از برگزاري اين وبينار 

.رويكرد جديد به اقتصاد در همه حوزه هاي توليدي و صنعتي شتاب گرفته است•
شاتي در تحوالت نظريه هاي اقتصادي در بستر صنايع مورد كارآزمايي قرار گرفته و نتايج درخ•

.آمده است افزايش بهره وري و حاشيه سود توليد تنها از طريق اقدامات كنترلي در توليد بدست
واد كاهعش مصرف م: اين اقدامات كنترلي همچنين اثر شگرفي بر محيط زيست از همه ابعاد•

.گذاشته است.... هوا و سرزمين و كاهش مصرف سوخت و , كاهش آالينده هاي آب, اوليه

ك ارائه مطالعات نظري در خصوص اهميت و كاربرد اقتصاد دايره اي در صنايع سرامي•
.ايران بعنوان نقطه شروع تحوالت فوق است



حقايق تلخ

تنها يك زمين وجود دارد•
. مصرف به اندازه سه تا زمين مي رسد ٢٠٥٠ولي تا سال  •
ي تا طبق تخمين ها مصرف جهاني مواد مانند بيومس، سوخت هاي فسيلي، فلزات و مواد معدن•

برابر خواهد شد ٢سال آينده  ١٤
.افزايش خواهد داشت%  ٧٠به ميزان  ٢٠٥٠اين در حالي است كه توليد ساالنه پسماند تا سال •
تلفات تنوع زيستي و كاهش منابع آبي %  ٩٠نيمي از انتشارات گازهاي گلخانه اي و بيش از •

.فراوري منابع براي بكارگيري در توليدات صنعتي استاستخراج و ناشي از 





 بر اساس گزارش بانك جهاني، تنها در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه•
) OECD( ه اقتصادي ايفا مي كنند، ساالندايره در آن ها مصرف كنندگان نقش مهمي در كه

از كل زباله در جهان را شامل درصد  ٤٤زباله و پسماند توليد مي شود كه ميليون تن  ٥٢٧
.مي شود

 زباله توليد مي شود و اين رقم در طول يكميليون تن  ٥/٣در سطح جهاني، روزانه در حدود •
.مي رسدميليارد تن  ٣/١سال به حدود 

ي مدل خطكنوني كه مبتني بر مدل اقتصادي مرسوم از اين رو، بحران توليد زباله در  •
 .استخراج منابع، توليد، مصرف و دور انداختن است، بسيار جدي است



)چرخشي يا دوراني(اقتصاد دايره اي -اقتصاد خطي
.  در بيان واژه اقتصاد تعاريف زيادي بيان شده است•
با استفاده  علمي است كه رفتار انسان در مبادالت را بررسي مي كند، سپس سعي مي كنداقتصاد •

.  از قوانين رياضي اين رفتارها را به بهترين شكل مدل كند
انواع منابع  ، رفتار انسان در تقاضا برايبتواننداقتصادي به اين دليل بوجود آمده اند كه مدل هاي •

.دودنيازهاي انسان نامحهستند و منابع محدود ، زيرا اين را كنندروي كره زمين كنترل 

همچنين بخش ديگري از اين مدل بر اساس منسوخ شدن برنامه ريزي براي عمر مصرف •
مي كنند  محصوالت است؛ به اين معنا كه در مدل اقتصاد خطي و سنتي، توليدكنندگان تالش

 ها دوباره آنهر يك از محصوالت شان داراي عمر محدودي باشد تا مصرف كنندگان ناچار شوند 
.  كنند را خريداري

ا در مدل توليد و مصرف، به تدريج در حال منسوخ شدن است و براي نمونه، اتحاديه اروپاين •
يه را كه ، توليد و مصرف بي روچرخشيدايره اي يا  اقتصادمدل تالش است كه با استفاده از 

.مهار كنددارد را زيان هاي قابل توجهي براي زيست بوم 



اقتصادچالش در مفهوم سنتي 

ي در نظر هم خطگذشته يك فاكتور مهم در بكارگيري علم اقتصاد ناديده گرفته مي شد، آن در •
.  بود گرفتن اقتصاد

ي دايره اي يا چرخش كه اكنون به يك چالش بدل شده و موجب پيدايش اقتصاد مسئله اي •
.  شده است

:سادهتعريف اقتصاد خطي به زبان در •
يت انسان منابع و مواد اوليه را به كار مي گيرد، آن را تبديل به كاال كرده و در نها •

.مصرف مي كند و مازاد آن را دور مي اندازد





دورانداختنيك خط از مواد اوليه تا مصرف يا 

.با اين اقتصاد آينده بشر در خطر قرار دارداما •
.ده استبه حدي بوده كه تغييرات اقليمي گسترده را موجب شمحيط  زيست وارده بر پيكره آسيب هاي •
ن را نيز زمياقليم آب وهوايي اين تغييرات، تحت تاثير قرار داده اند، را زمين دماي گلخانه اي گازهاي •

 در پي پيخشكسالي از بين برده و بسياري مناطق با  سيلدگرگون كرده است، برخي مناطق را 
.مواجه هستند

راي تاكنون غول هاي اقتصادي تصور مي كردند پايبندي به معاهده هاي زيست محيطي عاملي باگر •
ه ادامه است، اكنون بايد از اين منظر به قضيه نگاه كرد ك عقب افتادن در حجم توليدات از رقبا

.  در آينده استخطر افتادن زندگي ميليون ها انسان مسير، به مثابه در 
.در توليدات جهانيپيشرو جمله كشورهاي از 

 



رويكردهايورود به بنابراين امروزه 

يا چرخشي دايره اياقتصاد  

!تاساجتناب ناپذير   تمامي كشورهابراي  



)چرخه اي(دوراني, چرخشي, اقتصاد دايره اي



 پيش بيني ها نشان مي دهد كه اگر با روند فعلي انسان•
 محيط  زيستتوليدات خود را ادامه دهد، در پي صدماتي كه 

:مي كندوارد 
،تامين غذا 
آب  

منابع مورد نياز و 
خواهد  غيرممكنبراي جمعيت كره زمين  ٢٠٥٠سال در 
.بود



مديريت  اين به اين معنا است كه ديگر اقتصاد خطي نمي تواند نيازهاي انسان و منابع موجود را•
اما راه حل چيست؟ . كند

ت كند و پاسخي ساده باد گفت انسان براي بقاي خود نياز دارد، تا جاي ممكن منابع را بازيافدر •
.  برگرداندمجددا به دايره توليد 

واد اوليه از مچرخشي سيستمي دايره اي يا بر خالف رويه خطي قبلي، انسان نياز دارد يعني •
.و برگشت به دايره توليد را اجرا كند) به جاي دورانداختن(تا توليد و مجددا بازيافت 



دايره اي يا چرخشي اقتصاد 

Circular Economy(CE)



چرخشياهداف اقتصاد 
•

ت هايي را دارد و تمام فعاليهدفي ترميمي و احيا كننده يك نظام صنعتي است كه دايره اي اقتصاد 
.دكه بر مواد مصرفي در فرآيندهاي توليد، توزيع، بازيافت و مصرف انجام مي شود، پوشش مي ده

شيوه  ك يتنها  مهم است، زيرا اين نظام اقتصادي به صرف،مفهوم تجديد پذيري در اقتصاد چرخشي، •
اي قبلي را با ، بلكه هدفش اين است كه آسيب هجلوگيري كننده  و يا تقليل دهنده  آلودگي نيست

.كندترميم  طراحي بهتر
•

 مي سازد و رويكرد آن استفاده ازترميم كاالها را جايگزين پايان عمركاالها اين نظام مفهوم 
.استانرژي هاي تجديد پذير به جاي انرژي هاي سوخت هاي فسيلي 

د، از بين اين نظام نوين اقتصادي، استفاده از هر نوع مواد شيميايي كه محيط زيست را مختل مي سازن•
مركز تنابودسازي ضايعات مي برد و با استفاده از طراحي برتر كاالها، سامانه ها و مدل هاي تجاري بر 

. دارد
.نگاه به شكل زير اقتصاد چرخشي، بر پايه ي رويه هايي كه اشاره خواهيم كرد استوار استبا •





:شاملمدلي از توليد و مصرف است كه دايره اي، اقتصاد •
اشتراك گذاري،  •
، اجاره•
مجدد، استفاده •
، تعمير•
بازسازي •
.  ميباشدبازيافت مواد و محصوالت موجود تا آنجا كه ممكن است، و •
.مي يابدعمر محصوالت نيز افزايش دايره اين روش، با •



.  دبرس حداقلدر عمل، اقتصاد چرخشي به اين معناست كه پسماندهاي حاصل از توليد به •
زماني كه يك محصول به انتهاي عمر خود مي رسد، مواد استفاده شده در اين محصول در هر 

.به كار گرفته مي شوديكبار ديگر بخش از صنعت كه آن را نياز دارد، 
شتري به طور مولد مورد استفاده قرار بگيرد و از اين رو ارزش بيبارها و بارها اين مواد مي تواند  •

.خلق كند
ت از تشبيه كرد، متفاودر اقتصاد دايره  يك در واقع مي توان آن را به اين مدل اقتصاد كه •

مدل هاي سنتي و خطي اقتصاد است كه بر اساس الگوي استخراج مواد، ساخت محصول، 
.مصرف و دور انداختن است

 و درمقادير قابل توجه انرژي و مواد ارزان مبتني بر استفاده از دايره اي مدل اقتصاد  •
.دسترس است



  CEاقتصاد دايره اي 

اي از يك شركت تا سيستم ه(رويكردي است كه مي تواند براي هر سيستم توليدي •
 و توليد زباله) ورودي ها(با هدف به حداقل رساندن نيازهاي مواد اوليه و مصرف ) پيچيده

.  فرآيندهاي توليد اعمال شود) خروجي(
و ) كاركردهاي يكسان/مقادير كمتر مواد خام براي استفاده( غيرمواديبا اتخاذ فرآيندهاي •

ر و كه قادر به افزايش طول عمساخت مجدد و بازيافت ، استفاده مجددمعرفي جريان هاي 
 به حداكثر رساندن عملكرد محصوالت و خدمات هستند، مي توان از ارزش آنها به طور كامل

.بهره برداري كرد و از مصرف مواد اوليه و انرژي جديد خودداري شود
ط را مربوط به توليد و دفع زباله و اثرات زيست محيطي و اجتماعي مرتبهزينه هاي اين امر •

را در مراحل خدمات جديد و نوآوري محصول مي كند و در عين حال فرصت هاي  حذف
.مختلف بهينه سازي ايجاد مي كند





:رويه هاي اقتصاد چرخشي
در توليداستفاده مجدد از ضايعات جداسازي سريع و •
•

در توليدمواد بيولوژيك استفاده از 
•

انرژي تجديدپذيراستفاده از منابع 
•

ه تمامي اين اصول، محرك چهار منبع آشكار براي ايجاد ارزش در اقتصاد چرخشي هستند ك
.  را عرضه مي كنند) آربيتراژي(فرصت هاي معامالت با سود بيش تر 

.ادامه ، مزيت اقتصاد چرخشي با نمادهاي استاندارد آن ارايه شده استدر •



كجاست؟نمونه هاي موفق اقتصاد چرخشي در 

ميليون تن زباله  ٦يكي از پر جمعيت ترين شهرهاي جهان است كه ساالنه بيش از  هنگ كنگ•
.  و پسماند توليد مي كند

و مصرف  اين رو، نياز به تغيير رويه در مدل اقتصادي كنوني اين كشور كه بر اساس توليداز •
.  هرچه بيشتر براي رشد اقتصادي است، بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود

اين شهر، اقتصاد چرخشي هنوز يك عبارت جديد است؛ اما برخي از كارآفرينان تالش در •
و دهند  بحران پسماند در اين شهر پاسخ مناسبكرده اند با استفاده از اين نوآوري اجتماعي، به 

.  كنندخود و جامعه نيز خلق ارزش همزمان براي 



اقتصاد دايره اي در كميسيون اروپا

به تصويب  ٢٠٢٠مارس  ١١اي كه توسط كميسيون اروپا در  يك برنامه اقدام جديد اقتصاد •
:رسيد

ورد اي كه در آن منابع و مواد م به مدل » توليد، استفاده، اتالف«انتقال از مدل خطي  •

،قرار مي گيرندمورد بازيافت استفاده مجدد، 

.  به اولويت بااليي تبديل شده است •



ايدايره برنامه عملياتي اقتصاد 

اروپايي پاك تر و رقابتي تربراي 



اي ايره دسيستم اقتصاد از اقتصاد خطي به سمت بازگشت ناپذير و ترقي خواه اين انتقال •
.  اتحاديه اروپاستجديد صنعتي بخشي ضروري از استراتژي 

را دارد  اين قابليتاي در اقتصاد اتحاديه اروپا دايره مطالعه اي جديد، اعمال اصول اقتصاد طبق •
  ٧٠٠٠٠٠افزايش داده و حدود %  ٠/  ٥تا به ميزان  ٢٠٣٠اروپا را تا سال اتحاديه   GDPكه 

.  ايجاد كندشغل جديد 
:شركت ها نيز ساختار تجاري روشني وجود داردبراي •
از هزينه هاي خود را %  ٤٠اروپا به طور متوسط در اتحاديه آنجا كه شركت هاي توليدي از •

كنندبراي خريد مواد صرف مي 
در ابع نوسانات قيمت منداده و آنها را از  افزايشمي توانند سود آنها را حلقه بسته هاي مدل •

.امان بدارند



ساخته  تكنولوژي هاي ديجيتالو پتانسيل بازار واحد اي بر اساس دايره از آنجا كه اقتصاد •
را در يني ايجاد تجارت و كارآفرشده و تقويت مبناي صنعتي اتحاديه اروپا تواند باعث شده، مي 

. ببخشدرونق (SMEs)و متوسط اقتصادي كوچك بنگاه هاي ميان 
:اساسهاي نوآورانه بر مدل 

روابط نزديك تر با مشتريان،  •
انبوه، سفارشي سازي •
مشاركتي و همكارانه، اقتصاد •
اشياء، تقويت شده توسط تكنولوژي هاي ديجيتال، مانند اينترنت و •
هاي بزرگ، بالك چين و هوش مصنوعي، داده •
ده و در اقتصاد شمواد كاهش مصرف مي شود بلكه باعث اي شدن دايره تسريع تنها باعث نه •

.را كاش مي دهدوابستگي اروپا به مواد اوليه 



دستاوردهاي ملموس

م مي را فراهقابل پرداخت و پر بازده ، ايمنو  كارااي محصوالتي دايره براي شهروندان، اقتصاد •
فيت باال كيبا  بازيافتو  تعمير، استفاده مجددبيشتري داشته و به منظور طول عمر كند كه 

.  طراحي شده اند

 باعثراه حل هاي ديجيتال پايدار و مدل هاي توليد ، خدمات پايداراز گستره كامال جديدي •
.بروز مي شوددانش و مهارت هاي و خالقانه شغل هاي و افزايش كيفيت زندگي 



 اي يكدايره اين برنامه راهبردي اقتصاد 
ه را براي دستيابي ب آينده محور مبناي

اروپايي پاك تر و رقابتي تر
با همكاري نقش آفرينان اقتصادي، 

مشتريان، شهروندان و سازمان هاي جامعه 
مدني فراهم مي كند



چارچوب سياست گذاري محصوالت پايدار
پايدارطراحي محصوالت •
عموميتقويت مشتريان و خريداران •
توليداي بودن در فرآيند دايره •
محصوالتزنجيره هاي كليدي ارزش •
ICTمحصوالت الكترونيكي و •
خودروهاباتري ها و •
بنديبسته •
هاپالستيك •
منسوجات•
سازساخت و •
مغذيغذا، آب و مواد •
اي بودندايره سياست هاي پسماند در حمايت از جلوگيري از توليد پسماند و •



اقتصاد دايره اي در صنايع سراميك اروپا

.  سبزتجارت توليد و دستور كار سياسي اروپا و عنصر اصلي •

، از اين برنامه اقدام استقبال مي كند و Unie-Cerameسراميك اروپا، با نمايندگي صنعت •

اد بدون يكي از محرك هاي كليدي براي دستيابي به اقتصدايره اي بودن تاكيد مي كند كه 

.كربن است

• Cerame-Unie  استمدل هاي تجاري جديد همچنين تأكيد مي كند كه اين گذار نيازمند 

.  در صنعت را تشويق مي كندراه حل هاي نوآورانه و توسعه 



به تصويب  ٢٠٢٠مارس  ١١اي كه توسط كميسيون اروپا در  يك برنامه اقدام جديد اقتصاد •
ورد اي كه در آن منابع و مواد م به مدل » توليد، استفاده، اتالف«رسيد، انتقال از مدل خطي 

.  ستاستفاده مجدد، بازيافت يا بازيافت قرار مي گيرند، به اولويت بااليي تبديل شده ا
:طريقمي كند كه چگونه صنعت سراميك از تاكيد اين مقاله •
و و بهره وري منابع محصوالت سراميكي دوام ) ١(•
.كمك مي كنددايره اي  تغيير به سمت اقتصاد به   و نوآوري مداوم تحقيقات ) ٢(•
 است كه مانع جذب ومواجه نظارتي و فني با اين حال، صنعت سراميك هنوز با موانع ) ٣(•

.مي شوداقتصاد دايره اي توسعه روش هاي 



دوام و بهره وري منابع محصوالت سراميكي) ١

.  است» استفاده بهتر«، بلكه در مورد »استفاده كمتر«كارايي منابع نه تنها در مورد •
ند و هست كارآمدسراميكي و به ويژه محصوالت ساختماني سراميكي از نظر منابع محصوالت •

. دارند و نياز به تعمير و نگهداري كم يا بدون نياز دارنددوام بااليي 
داشته سال  ١٥٠نشان مي دهد كه يك خانه آجري مي تواند عمر متوسطي بيش از مطالعات •

. باشد، مانند لوله هاي سفالي و ساختمان هاي حاوي خشت منبسط شده
داشته سال عمر  ١٢٥همچنين نشان مي دهد كه سنگفرش هاي سفالي مي توانند تحقيقات •

.  باشند



عمر كنند كه در سال  ٥٠تا لوازم بهداشتي و كاشي و سراميك براي كف و ديوارها مي توانند •

.مقايسه با مواد جايگزين بسيار زياد است

• Unie-Cerame  ع يك عامل كليدي براي بهره وري منابدوام محصوالت اشاره مي كند كه

.  استدايره اي و اقتصاد 

قابل  عمر كامل محصول را در نظر مي گيرد،دايره كه رويكرد جامع عالوه بر اين، تنها با يك •

.استاجرا 



ده، عالوه بر اين، با توجه به ماهيت خنثي خاك رس پخته ش
ورد محصوالت سراميكي را مي توان پس از مرحله پايان عمر م

هواره گ استفاده مجدد، بازيافت يا بازيافت قرار داد و با مفهوم 
. داشه باشدمطابقت  Cradle to Cradleبه گهواره 

) ده هامثال پاك كنن(اين معني كه مواد محصولمراقبت سبز 
ازيابي و بايد براي بازگشت ايمن و كامل به بيوسفر يا براي ب

.استفاده مجدد با كيفيت خوب مناسب باشند



 در اين زمينه، صنعت سراميك راهكارهايي را با هدف به حداقل رساندن مصرف مواد اوليه و•
رائه كرده توليد ضايعات در طول فرآيند توليد و افزايش استفاده مجدد يا بازيافت محصوالت ا

.  است
شكسته  انبوه، ظروفپسماند مانند (توليد داخلي پسماندهاي اين كار از طريق استفاده مجدد از •

.، انجام شده است)خشك و غيره
فرآيند  مورد استفادهاستفاده مجدد از آب ، ساير فرآيندهاي صنعتياستفاده مجدد از زباله هاي  •

ر دهمكاري زنجيره تامين محصول، و بهينه سازي طراحي يا بهينه مواد خام توليد، انتخاب 
.  مورد بازيافت

ك اجازه اين حال، مهم است كه توجه داشته باشيد كه تبديل شيميايي خاك رس به سراميبا •
ي حلقه بسته را نمي دهد، بلكه ورودي ارزشمندي را براي يك حلقه باز فراهم م ٪١٠٠بازيافت 

كند



موادتحقيق و نوآوري براي بهره وري ) ٢

يير داده تحقيقات و نوآوري در صنعت سراميك، فرآيند توليد و استفاده از مواد خام را عميقاً تغ•
.  است و منجر به افزايش كارايي مواد شده است

، توسعه محصولاز طريق فناوري هاي نوآورانه و اوليه صرفه جويي در مواد اقدامات شامل اين •
و همچنين اد بازيافت مستقيم مويا استفاده مجدد داخلي مواد بازيافتي، با جايگزيني مواد اوليه 

.معمولي استجايگزيني سوخت هاي 
در سال هاي اخير، تحقيقات در زمينه طراحي محصول در چندين بخش سراميك نيز مورد •

.  تاكيد ويژه قرار گرفته است
. نيز نقش كليدي ايفا مي كندديجيتالي شدن اين زمينه، در •



:نمونه هاي موردي

آورده  به چاپ ديجيتال روي روتاريدر صنعت كاشي هاي ديوار و كف، برخي از توليدكنندگان از چاپ •
:  اند

از درصد  ٢٠به جاي خميرهاي تزئيني استفاده كرد، به طوري كه تنها توان سراميكي مي از جوهر  •
.مواد اوليه مورد نياز قبلي استفاده مي شود

. به حداقل مي رسد زيرا بار مكانيكي روي كاشي حذف مي شودشكسته بدنه عالوه بر اين، •

انجام  لعاب نيز در حالبراي استفاده از چاپ ديجيتال در فرآيند پتانسيل آينده در مورد تحقيقات •
. استشدن 



: تكنيك هاي پيشرفته همچنين به بهبود مخلوط مواد خام كمك مي كند•

 ٧٠ز هدف توسعه كاشي هاي سراميكي ساخته شده از بيش ادر يك پروژه با عنوان مثال، به •

.از زباله هاي شهري و صنعتي در جايگزيني مواد خام طبيعي است درصد مواد بازيافتي

ت بهينه سازي فرآيند خشك كردن و پخت محصوالهاي تحقيقاتي همچنين بر فعاليت •

.سراميكي متمركز است كه نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد



تصنعاي در دايره موانع نظارتي و فني براي رويه هاي ) ٣

ان در اروپا نشدايره  اي را براي افزودن به اقتصاد راه حل هاي نوآورانه اي اگرچه صنعت سراميك •

جود هنوز براي افزايش ابتكارات فعلي يا شروع طرح هاي جديد وموانع نظارتي و فني مي دهد، 

.دارد



هاوليه ثانويفقدان يك بازار اروپايي خوب براي مواد 

مورد استفاده در اتحاديه درصد از منابع مواد  ١٢  بر اساس گزارش يورواستات، به طور متوسط •
ه جويي شده مواد خام اوليه تامين شدو استخراج صرفه از مواد بازيافتي  ٢٠١٦اروپا در سال 

.است
واد اوليه با عملكرد خوب براي ميك بازار يا سيستمي براي افزايش قابل توجه اين درصد، به •

.  نياز است) بازيافتي(ثانويه
رفه و مواد جذب سنگدانه هاي سراميكي بازيافتي، توليدكنندگان به قيمت هاي مقرون به صبراي •

يا با ) ك، گچمانند مالت، پالستي(با كيفيت باال نياز دارند كه به زباله هاي ساختماني و تخريب 
.  نباشند آلوده) مانند سرباره ها و فالكس ها(مواد فرآيند صنعتي مضر 



.  اين گونه مواد يكي ديگر از موانع استكيفيت و قوام عدم اعتماد به •
يت و قابليت مي تواند گامي رو به جلو براي بهبود كيفاوليه ثانويه مواد براي  استانداردهاتوسعه •

. آنها باشدرديابي 
ي بر اين، با توجه به طول عمر طوالني محصوالت سراميكي و اين واقعيت كه در برخعالوه •

ه صادر مي شود، مقدار مواد ثانويخارج از اتحاديه اروپا به يك سوم توليد بخش ها بيش از 
.  خواهد بودسطح جهاني ناكافي موجود پس از مرحله پايان عمر به هر حال در 

!مانديك نياز در زنجيره تامين باقي مي اوليه بكر مواد نتيجه، در •



دوران گذاراز اروپا در حمايت سياست 

و عضو كشورهاي يك عنصر اساسي است كه توسط اتحاديه اروپا به اقتصاد دايره اي گذار •
:زيستمربوطه آنها در هفتمين برنامه اقدام محيط 

ما از يك اقتصاد نوآورانه و دايره اي ناشي مي شود كه در آنرفاه و محيط زيست سالم •
در آن  هيچ چيز هدر نمي رود و منابع طبيعي به طور پايدار مديريت مي شوند و تنوع زيستي•

.داردوجود 
ري ، ارزش گذاري و بازسازي مي شود به گونه اي كه تاب آومحافظتطبيعت و محيط زيست •

.  جامعه ما را افزايش مي دهد
.كمك ميكندايمن و پايدار »  جهاني جامعه "به ما  در حفظ توليدكربن كاهش •



است ٢٠٢٠اروپاي كارآمد از نظر منابع يكي از هفت طرح شاخص به عنوان بخشي از اروپا •
فشار ايش از افزكاستن ، با اشاره به اينكه پايدار و فراگير، رشد هوشمنداستراتژي با هدف ارائه •

اتحاديه اروپا چاره اي جز اين ندارد، كه منابع و محيط زيستبر 
.  احياكنندهو در نهايت  كارآمدگذار به يك اقتصاد دايره اي •
:بهر ، تضمين گذااستفاده از منابعاز رشد اقتصادي هدف كمك به جدا كردن اين ابتكار با •
، كم كربناقتصاد •
، انرژي تجديدپذيراستفاده از منابع افزايش •
و نقلحمل بخش كردن  مدرن•
بهره وري انرژيارتقاي و •



 اين يك چارچوب بلندمدت براي اقدام در بسياري از حوزه هاي سياستي فراهم مي كند و از•
برنامه هاي سياستي حمايت مي كند

و تي تغييرات آب و هوايي، انرژي، حمل و نقل، صنعت، مواد خام، كشاورزي، شيالت، تنوع زيس•
.تيآي نوآوري و منطقه اي، ايجاد يك محيط امن براي سرمايه گذاري و توسعه 

يعت طبهمچنين قصد دارد به چالش هاي ايجاد شده توسط يك اقتصاد به شدت وابسته به •
.دهدپاسخ 



:طريقز منابع و نياز به اطمينان از انتقال به اقتصاد كم كربن، ا

توسعه يك چشم انداز مشترك بلندمدت اروپايي در مورد استفاده كارآمد از منابع،•
كارآمدترسازمان ادغام ادارات، مشاغل و شهروندان و ترويج •
اقدام از طريق تالش هاي مشترك همه طرف ها؛•
سياست هاي مستدل در مورد تغييرات آب و هوا، انرژي، حمل و نقل، خامتوسعه •
مواد، كشاورزي، شيالت و تنوع زيستي با در نظر گرفتن الزامات در•
.شرايط كارايي و شامل ابزارهاي نظارتي•



ايجاد ابزار براي حفاظت از ميراث زيست محيطي ضروري براي حفظ•
كيفيت زندگي فعلي و آينده؛•
.استراتژي هايي كه وابستگي به واردات مواد و سوخت را كاهش مي دهدترويج •
دبه اقتصاد اروپا اجازه مي دهد تا افزايش هزينه هاي انرژي و محصوالت را پيش بيني كن•



چندين استراتژي وجود دارد كه مي تواند به منظور بهبود بهره وري منابع به كار گرفته شود•
به عنوان مثال، غير مادي شدن كاالها و خدمات، طراحي زيست محيطي، تفكر چرخه زندگي، •

پيشگيري
.توليد زباله، توسعه چرخه عمر محصول و همزيستي هاي صنعتي•
ف كنندفعاليت هاي اقتصادي نقش كليدي در اين گذار دارند، زيرا مي توانند توليد خود را بازتعري•
جايي كه مواد هستند(زنجيره هايي با هدف كارايي و دايره اي بودن منابع طبيعي •
).  از طريق استفاده مجدد، بازيابي و بازيافت وارد چرخه زندگي ديگري مي شود•
به  بازارهاي جديد كه به تغييرات در الگوهاي مصرف پاسخ مي دهند وبه ايجاد مي تواند منجر اين •

شاغل ، استفاده مجدد و به اشتراك گذاري محصوالت و كمك به ايجاد مروند استفادهسمت توسعه مي 
بيشتر و بهتر



وضعيت صنعت سراميك



زندگيطراحي زيست محيطي و تفكر چرخه 

.است» ادغام سيستماتيك مالحظات زيست محيطي در طراحي محصول«محيطي طراحي •
درصد اثرات زيست محيطي  ٨٠تا  ٧٠از آنجايي كه تخمين زده مي شود كه اين مرحله مسئول •

.است
مراحل  مشخصات زيست محيطي محصول را در تمامتوسعه فرآيند اين مفهوم از ابتداي كاربرد •

:مثالچرخه عمر آنها بهينه مي كند، به عنوان 
ت و ساخاست شامل ممكن (استخراج مواد خام و مواد افزودني، فرآيند ساخت، توزيع، استفاده •

.و پايان عمر) ساز
را در ط همه موارد مرتببنابراين، به دنبال ادغام رويكردي به تفكر چرخه زندگي است كه در آن •

در طول چرخه زندگي آنها) محصول(هاي زيست محيطي گيرد از جمله جنبه نظر مي 



بازيافت پسماندپيشگيري و 

ر اين به ويژه دپسماندها، مربوط به ادغام نهادهاي مختلفي مطالعات طول چند سال گذشته، در •
.اندزمينه را توسعه داده 

ه توسط از طريق استفاده از ضايعات و محصوالت جانبي توليد شدو ساختمان صنعت سراميك •
.ساندرو در نتيجه استخراج منابع طبيعي را به حداقل مي ) گرد و غبار، گل و الي(صنعت خود 

تقويت اقتصاد دايره اي و بازيابي زباله از ساير بخش ها در ماتريس هاي سراميكي•



نهاييمالحظات 

ه را كه در مطالعات موردي باال نشان داده شد، صنعت سراميك توانايي نوآوري در اين زمينهمانطور •
دارد

صنايع محصوالت جانبي توليد شده در صنعت خود و ساير/فرآيند توليد و استفاده مجدد از ضايعات•
.صنايع، ترويج استراتژي هاي اقتصاد دايره اي و همزيستي هاي صنعتي•
بازيافت زباله در چند سال گذشته به تدريج تكامل يافته است، با اين حال بسيار دور است•
به ويژه(وضعيت ايده آل، عمدتاً به دليل موانع بوروكراتيك، هزينه هاي زياد مرتبط •
وجود دارد). و ناهمگن بودن آن(و ويژگي هاي زباله ) هنگامي كه آنها نياز به پيش پردازش دارند•
هنوز بسياري از جنبه ها قابل بهبود هستند، مانند رويكردهاي بازيافت در باز و بسته•
يك«مدارها، وجود بازاري با عملكرد مناسب براي مواد بازيافتي و اجتناب از •
رويكرد، به يك راه حل خاص بخش نياز دارد "اندازه متناسب با همه"•



حلقه را ببند

Clos The Loop



سمت يك دبه شوكه منابع فشرده و ناپايدار است دور » خطي«اروپا بايد از يك مدل اقتصادي •
جايي كه تا شود، كه در آن ارزش محصوالت، مواد و منابع در آن حفظ مي رويكرد دايره اي تر

. ممكن است صرفه جويي شود و توليد زباله به حداقل برسد
 تضمين يك اقتصاد پايدار، كم كربن، منابع كارآمد والزمه استانتقال يك امر ضروري اين •

.رقابتي است
ه چرخه عمر محصول از طريق بازيافت بيشتر، با تبديل ايمن زبال "بستن حلقه"هدف •

ه شدت هامحصوالت جانبي از يك صنعت به منابع ثانويه مفيد براي بخش صنعتي ديگر، ب
.است

دايره اي اقتصاداتحاديه اروپا، به سمت همزيستي صنعتي، هماهنگي و , فعليسياست هاي با •
.حركت مي كند



رفته هدر  منابع«جريان هاي جانبي صنعتي و ضايعات، ، محصوالتپايان عمريعني منابع ثانويه •
ايعات ض, نشوند، در صورتي كه مورد استفاده قرار نگيرند و براي استفاده بازگردانده »امروز

.هستند
هدف  ، هزينه، اتالف و انرژيكاهشاستفاده از پسماند بايد براي استراتژي هاي طراحي اوليه  •

ستي آوري ها، شيوه هاي همزيكه همراه با فن مي تواند با توليد و ساخت نوآورانه گذاري كند و 
.شوداجرا , كنندصنعتي و راه حل هاي استفاده نهايي كه از بخش هاي صنعتي عبور مي 



   اقدام زيست محيطيدر مورد استفاده مجدد از مواد، جهت گيري هاي اروپايي ناشي از برنامه •
VI  ازبارت است است كه عمديريت پايدار پسماند و استفاده پايدار از منابع تطابق بين پيشنهاد  :

.بحرانخروج يونان از كليد 
رين بهتمجدد استفاده و فراوري آوري هاي فن بنابراين، براي اجراي مديريت پسماند پايدار،  •

. بايد همراه باشد "مجاورت توليد"در نظر گرفتن كامل اصل ، كه با است كار 
 افزايشرا كاهش مي دهد، بلكه باعث تقاضا براي مواد خام استفاده مجدد، نه تنها افزايش •

نجر به كه اكنون به عنوان زباله دور ريخته شده و م مي شود ارزش نيز از مواد با  مجدداستفاده 
.خام مي شودگازهاي گلخانه اي ناشي از استخراج و فرآوري مواد مصرف و انتشار كاهش 



 اي را به عنوان منبع، پيوندهاي متقاطع و چرخهضايعات با هدف استفاده از كسب  وكار مدل هاي •
.  مي دهندثانويه ارتقا مواد خام با ايجاد بازارهايي براي 

 و استفاده تسهيلتوليد دهند كاهش را در طول مدت مصرف انرژي و مواد مي توانند اينها •
اله تبديل توليد به ب زبجانبي ناشي از ازاينكه محصوالت كننده فعاليت هاي خوشه اي محلي 

.شوند را جلوگيري ميكنند
 و به عنوانمي تواند از در دسترس بودن مواد ارزان تر منحرف شده اثرات اقتصادي مثبت •

گرفتن  وهزينه هاي دفع زباله شود، از جمله اجتناب از تبديل بكر ضايعات به مواد  جايگزيني 
.  ارزش اقتصادي باقيمانده جريان هاي مواد موجود

ه و ناشي از دفع زبالكاهش فشار محيط زيست محيطي نيز منتج به مثبت زيست اثرات •
.مواد بكر استاستخراج 



.  استهزينه هاي زيست محيطي و ساير دفع زباله هاي شهري شامل كاهش اثرات اجتماعي •

ات بازيافتي كه استانداردهاي ايمني محيطي و كار را برآورده مي كنند، تأثيرزنجيره هاي •

زه بيشتري انگيبه  عنوان ورودي پيگيري شود، اجتماعي مثبتي دارند، اما اگر تقاضا براي زباله 

.نيز رخ ميدهد توليد ضايعاتپيشگيري از براي 



است، بلكه  مديريت پايدار پسماند نه تنها مستلزم پيشگيري و كاهش كمّي زباله هاي خطرناك•
.  متضمن توسل بيشتر به انرژي و مواد و استفاده مجدد است

ك طبقه خطر ضايعات يا تبديل آنها به مواد خام جديد مناسب، به معناي حركت از يكاهش •
 به يك مدل دايره اي» گرفتن، توليد، مصرف و دفع«مدل رشد خطي سنتي، مبتني بر 

.  خودپايدار است كه در آن منابع در داخل سيستم اقتصادي باقي مي مانند
جه ايجاد براي اهداف توليد و در نتيچندين بار استفاده مجدد به منظور پايان عمر آنها يعني تا •

.ارزش جديد



سراميكصنعت 

ه در شدپخت آجر سراميكي زيادي خاك رس در سال براي توليد مقادير قابل توجهي مقادير •
يگزين سرتاسر جهان مورد نياز است و بنابراين تحقيقات زيادي بر روي استفاده از مواد خام جا

از منشأهاي مختلف در مخلوط هاي رسي، در تركيبات و نسبت هاي مختلف، براي ساخت 
.  معمولي متمركز است زينترآجر

جر وجود فرصت هايي براي استفاده از مواد از منابع جايگزين، بازيافتي و ثانويه براي توليد آ•
.  دارد

شخصات اين حال، مزاياي اين رويكرد بايد با دقت در برابر پيامدهاي بالقوه بر دوام محصول، مبا •
.عملكرد، و ساير مالحظات لجستيكي و زيست محيطي هماهنگ شود



:استصنعت سراميك براي اقتصاد اروپا مهم •
،ميليارد يورو ارزش توليد ٢٨•
،شغل مستقيم ٢٠٠٠٠٠ •
ميليارد يورو تراز تجاري مثبت،  ٤.٦ •
) هاSMEدرصد  ٨٠•

•Small and mid-size enterprises (SMEs):     صنايع كوچك و متوسط

:پيشرويك بخش فناورانه و •
غيير را تالزامات مواد خام و چرخه توليد نوآوري هاي تكنولوژيكي در صنعت سراميك به شدت  •

.داده است



سراميك ها  دسته بندي هاي كالسيك عمالً براي تخمين پتانسيل مؤثر كاني هاي صنعتي براي•
.و آشكارسازي بحران هاي احتمالي بي فايده هستند

ي پتانسيل بر نگراني فزاينده در مورد بازيافت زباله، يك رويكرد شناخته شده براي ارزيابعالوه •
.واقعي باقيمانده ها به عنوان مواد خام سراميكي هنوز وجود ندارد

ت، براي رسيدن به اقتصاد دايره اي، اين صنعت روي چندين نوآوري سرمايه گذاري كرده اس•
اني و مواد سراميكي از ضايعات ساختم بازيافتاز كاشي هاي پشت بام، استفاده مجدد مانند 

.  فرآوري، خرد شده و به عنوان مواد اوليه ثانويه براي كاربردهاي مختلف استفاده مي شود
ام و اين حال، براي اينكه اين گزينه ها قابل دوام باشند، بايد دسترسي كافي به مواد خبا •

.بازاري خوب براي مواد خام ثانويه وجود داشته باشدو فراوري ضايعات جداسازي و همچنين 



ن مي بر روي فناوري ها و مواد مربوط به صنعت خاك رس هاي سنگيتحقيقات علمي كاربردي •
ه هاي تواند منجر به راه حل هاي پايدار اجتماعي، اقتصادي و سازگار با محيط زيست براي زبال

.صنعتي غير آلي شود
.دكه در طول توليد آجر صورت مي گير) پخت(زينتر ، بر اساس فرآيند حرارتي مديريت•
سمت با گرم كردن قتثبيت ذرات پودر سراميك سراميكي روشي است كه شامل زينتر مواد •

ه تا دماي باال زير نقطه ذوب، زماني كه مواد ذرات جداگانه به ذرات پودر همساي "فشرده خام"
.  پخش مي شود، مي باشد

ند يا مي گيرند، كاهش مي يابقرار  "خامقطعه فشرده "كه در نفوذ، تخلخل ها، طي فرآيند در •
.شود بهبود خواص مكانيكي آن ميقطعه و مي شوند، كه منجر به متراكم شدن بسته حتي 



:عبارتند ازعوامل در فرآيند ترين بحراني •
وره داخل كاتمسفر ماهيت شيميايي و چگالي اوليه مواد، اندازه ذرات، فشار، زمان و چرخه گرمايش،  •

).كاهنده يا اكسيد كننده(
قاوم در است كه بسيار مبسيار فشرده ، توليد مواد كاهش حجممزاياي اصلي فراوري ضايعات، مورد در •

. استروان اب برابر آب و هوا و كاهش 
مي شود، كه  ضايعات و زباله هاموجود در تركيبات خطرناك تثبيت نهايي كنترل شده منجر به گرمايش •

.  در مواد سراميكي استفاده مي شودفلزات سنگين عمدتاً براي تركيب 
. و غيره استفاده مي شودكاشي سقف، آجر، كاشي خروجي جديد در بخش ساختمان به عنوان مواد •
حتواي شيشه توليد كرد كه به دليل مپرسالني يا كاشي سراميكي -شيشهمي توان محصوالت همچنين •

.سمي فراهم مي كندحفظ اجزاي زوائد باالتر شرايط تثبيت بهتري را براي 



مطالعه موردي 

وزشي در موسسه آم "آزمايشگاه فناوري شيميايي، علوم و رفتار مكانيكي مواد"، ٢٠١١سال از •
ارزش در زمينه  "TERRA SA"فناوري تسالي، در برنامه هاي تحقيقاتي با صنعت آجر و كاشي 

.  مي كندهمكاري  رسيگذاري انواع ضايعات به عنوان جايگزيني مواد خام 
. مالي شدتامين  بخش دولتي و صندوق هاي اروپاييو "  "TERRA S.Aكه توسط اين تحقيق •
سي جايگزيني براي مواد خام رو نسبت هاي مختلف پسماندهاي معدني و آلي به عنوان انواع •

.  آزمايش شده است



ر در مواد خام رسي از نظضايعات بازيافت جريان هاي مختلف /استفاده مجددپيش نيازهاي •
:محصول نهايي سراميكي عبارتند از

گبزرو در دسترس بودن باقيمانده ها در صورت استفاده در مقياس يكنواخت كيفيت • •
.شوند باشندخوبي مواد اوليه اي كه جايگزين مي بايستي به حداقل نظر فني از • •
اصلينسبت به نمونه عملكرد يكسان يا بهتر سراميكي نهايي با محصوالت • •
المت از نظر زيست محيطي كه هيچ خطري براي سقابل قبول سراميكي نهايي محصوالت • •

انسان ايجاد نمي كند



.م شدبه منظور بررسي امكان صرفه جويي در انرژي انجازينترمتفاوتي عالوه بر اين، دماهاي •
ش خواص اكسترود شده و پرس شده توليد شده و كيفيت سراميك توليد شده با سنجنمونه •

:زير ارزيابي مي شود
آبجذب . ١•
تخلخل. ٢•
حرارتيهدايت . ٣•
)نقطه ٣خمش (خواص مكانيكي . ٤•
 Freeze thaw test-) نمونه اكسترود شدهبراي (ذوب و يخ زدگيتست . ٥•



:شدعالوه بر اين، در طول فرآيند حرارتي، اندازه گيري هاي زمان واقعي در موارد زير انجام •
)O2، Cl، F، CxHy، CO2، CO، NOx، Sox(گازهاي دودكش توليد شده . ١•
شدهمصرف انرژي . ٢•
پيش  ليچينگ انجام شده بر روي محصوالت نهايي، غلظت فلزات سنگين را در آنآزمايشات  •

.كردبيني 
. براي ارزيابي رفتار محيطي آنها در طول چرخه زندگي آنهاشيرابه •
.مورد بررسي قرار گرفت SEMمحصوالت نهايي با استفاده از ريزساختار نهايت، در •



اقتصاد دايره اي 
در 

صنايع كاشي و سراميك



داخلياستفاده مجدد از ضايعات توليد 

قاياي قادر به استفاده مجدد در داخل از اكثر بصنعت سراميك ساير بخش هاي توليد، برخالف •
.  توليد شده در طول فرآيند توليد است

اشي هاي ك(بيشتر پسماندهاي توليد لطف پيشرفت در فناوري توليد، اكنون مي توان از به •
وليش ، لجن هاي پلجن هاي خط شستشوشده، ضايعات پخت نشده، كاشي هاي پخت ضايعاتي 

وليد استفاده كرد و آنها را مجدداً در ت) و سنگ زني، بقاياي آسياب خشك و آهك تخليه شده
. سراميك وارد كرد

ا اين امر از استخراج، حمل و نقل و استفاده از هزاران تن مواد ببه جاي ساير مواد خام فرآيند •
جلوگيري  منشاء طبيعي مانند ماسه، فلدسپات، آلومينا، اكسيد زيركونيوم، موليت و خاك رس

.مي كند



رار مي از ضايعات توليد و تصفيه اين بخش در چرخه توليد مورد استفاده مجدد قدرصد  ٩٩.٥•
. از مواد خام معدني مورد نياز فرآيند توليد را تشكيل مي دهددرصد  ٨.٥گيرد كه 

توليد از  در نظر گرفتن صنعت سراميك ايتاليا به عنوان يك كل، استفاده مجدد از ضايعاتبا •
مخلوط خاك رس، فلدسپات و ساير مواد تن  ٦٠٠٠٠٠استخراج مقدار تخميني بيش از 

.جلوگيري مي كند
مرتبط با قانون منطقه اي اقتصاد دايره  ٢٣/١٠/٢٠١٧مورخ  ١٦٦٠٤مصوبه اجرايي شماره با •

يرند را كه از بخش سراميك منشأ مي گچهار محصول جانبي اي، دولت منطقه اي اميليا رومانيا 
  :شناسايي كرد كه مي توانند به طور مؤثر در فرآيند توليد سراميك استفاده شوند



چهار محصول جانبي

پخت نشدهپودرها و بدنه هاي سراميكي "•
شده؛ پخت سراميك پودرهاي •
؛ )كل يا قطعات(نشده پخت سراميكي محصوالت •
.  »)كل يا قطعات(سراميكي شكل گرفته فرآورده هاي •
ودن است و آنها را در مورد مناسب بتضميني براي شركت ها قرار گرفتن در ليست به نوعي •

اوليه و  فرآيند توليدي كه اتخاذ كرده اند مطلع مي كند و به آنها كمك مي كند از مصرف مواد
.توليد ضايعات جلوگيري كنند



توليدفرآيندهاي ضايعات ساير استفاده مجدد از 

د بيشتر در مواد خام ورودي با استفاده از مواد زائد حاصل از ساير فرآيندهاي توليكاهش • •

.حاصل مي شود) ضايعات شيشه، لجن از صنعت نساجي و غيره(



ضايعاتمزاياي استفاده از 

ارجي شده در تاسيسات توليد سراميك و در فرآيندهاي ختوليد مجدد از بقاياي استفاده • •
يت ممكن است بر اساس طرح هاي سازماني مختلف بسته به تجهيزات موجود در سايت ها و ماه

.  مواد رخ دهد
قرار دارد، بسيار باالتر از % ١٢٩سطح بخشي، ميانگين ضريب استفاده مجدد زباله در مقدار در •

بهترين تكنيك هاي موجود شناسايي شده (هاي بخش BATمشخص شده توسط % ٥٠مقدار 
).توسط اتحاديه اروپا

د انگيزه براي استفاده مجدد از مواد در صنعت سراميك همچنين منجر به كاهش شديايجاد •
 جابجايي خودروهاي سنگين مورد استفاده براي تامين مواد خام مي شود و در نتيجه باعث
.   شودصرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي و كمك به كاهش توليد گازهاي گلخانه اي مي

همان زمان مقدار متناظري از مواد از چرخه زباله حذف مي شوددر •



فرآينداستفاده مجدد از آب 

مواد  يكي ديگر از جنبه هاي مهم فرآيند توليد است و عمدتاً در عمليات آسيابآب مصرف • •
.  خام، لعاب كاري و تكميل كاشي پخته شده رخ مي دهد

 اي استفاده مجدد مي كنند و نتايج فوق العادهپساب اين بخش سال هاست كه از شركت هاي •
.در فرآيند آسياب بازيافت مي شوددرصد فاضالب  ١٠٠داشته اند و اكنون 

از آب مورد نياز اين فرآيند را تشكيل مي داد و درصد  ٧٠بازيافتي تقريباً پساب ، ٢٠١٥سال در •
.  در نتيجه مصرف آب زيرزميني را كاهش داد

بود كه نشان درصد  ١٠٤) نسبت آب استفاده مجدد به توليد فاضالب(ضريب بازيافت ميانگين •
.استفاضالب با منشاء خارجي دهنده توانايي شركت ها در استفاده از 



ايمحصوالت سراميكي و اقتصاد دايره 

خود مانند مقاومت در برابر شرايط جوي شديد، مواد ويژگي هاي ذاتي به دليل سراميك •
خميني شيميايي، رطوبت، تغييرات دما و اشعه ماوراء بنفش، ماده اي بسيار بادوام با طول عمر ت

سال است و در فرآيندهايي كه با استفاده مجدد از آتش استفاده مي شود،  ٥٠بيش از 
.  بازيابي آسان است/بازيافت

اندازمطابق با چشم خرب زباله هاي مو نشده پخت زباله هاي و •
كلي  براي پاسخگويي به نيازهاي بازار نيز از نظر ويژگي هاي اندازه و ضخامت محصولتوجه .•

.  محيطي پيامدهايي دارد
، مقدار مواد خام مورد استفاده را محصوالت سراميكي با ضخامت كمطور خاص، توسعه به •

را به دليل وزن كمتر مواد و هزينه هاي حمل و نقل و همچنين ) كاهش مواد(كاهش مي دهد 
.همچنين هزينه انرژي در هر متر مربع كاهش مي دهد



مقدار  فرآيند دكوراسيون ديجيتال كه اخيراً معرفي شده است همچنين منجر به كاهش شديد•
شتر از مواد تزئيني استفاده شده در هر متر مربع از محصوالت سراميكي و همچنين مزاياي بي

به انرژي  ، ايمني اپراتور، كاهش نياز)به عنوان مثال كاهش نياز آب(نظر تأثيرات كلي محيطي 
.مي شود

.و انتشار گازهاي گلخانه اي در حال تغيير آب و هوا •



:  تحوالت آينده

تعدادي از  مركز سراميك دانشگاه بولونيامورد تحقيقات، تحقيقاتي در نمونه از مسيرهاي چند •
كي پروژه هاي اروپايي را كه شركت هاي بخش را شامل مي شود و به آزمايش محصوالت سرامي

.  جديد با ويژگي هاي دايره اي خوب اختصاص داده است، تبليغ كرده است
:شاملاين تحقيق •

با درصد  ٦٠معرفي بيش از با ) پايدار براي نوسازي و ساخت ساختمان هاي جديدمصالح پروژه • 
ود هدف كاهش اثرات زيست محيطي مصالحي كه به طور سنتي در ساختمان ها استفاده مي ش

. مانند بتن، مالت، چسب كاشي، كاشي و سراميك داخلي و خارجي و لعاب ها را كاهش مي دهد



.دبازيافتي به فرموالسيون سنتي و كاهش مصرف انرژي در فرآيندهاي توليافزودن مواد •
ي به توسعه كاشي هايي را ترويج كرده است كه مي توان از آنها براي دستياب WINCERپروژه • 

سه هاي كامل فلدسپات ها و ماصرفه جويي قابل توجهي در منابع طبيعي به دليل جايگزيني 
استفاده %) ٦٢صرفه جويي بيش از (جايگزيني جزئي خاك رس و ) صرفه جويي% ١٠٠( سيليسي

. كرد
)  درصد ٣٣در حدود (بدنه سراميكي كاهش قابل توجهي در هزينه هاي آماده سازي امكان اين •

.را فراهم مي كند



اقدامات موردي
در 

 
صنايع سراميك



5R in Refractories
to “5R”

• Reduce
• Reuse
• Remanufacture 
• Recycle
• Re-educate)



آينده؟جاه طلبي با : بازيافتيديرگداز مواد 

.  بسياري از صنايع تالش هايي براي ايجاد يك اقتصاد دايره اي وجود دارددر •

.  است انجامحال نيز در ديرگداز صنعت ديرگداز پروژه هاي تحقيقاتي در مورد بازيافت مواد در •



 REFRACT 5

عات ضاييك فرآيند فكري را به منظور يافتن راهي براي مديريت  SIDENORچند سال پيش، •
.توليد شده در كار روزانه شركت آغاز كرد ديرگداز

 مورد اين موضوع و تالش براي انتشار آنها واست در اكنون شيوه هاي خوبي كسب كرده  •
استهمچنين پيشرفت به سمت تعالي 

اروپا تصويب شد، اتحاديه   LIFEدر چارچوب برنامه كه   5REFRACTبود كه پروژه اينگونه •
.بوجود آمد



دانشگاه (سازمان هاي تحقيقاتي عالوه بر  SIDENORبه منظور اطمينان از موفقيت پروژه، •
 SIDENOR RESEARCH(واحد تحقيق و توسعه گروه با نهادهاي مختلفي مانند ) ماالگا

AND DEVELOPMENT)  شركت هاي مختلف توليد كننده مواديا )MAGNA  و
REFRALIA) همكاري خواهد كرد  .

بازيگران فوق بخشي از كنسرسيوم امي ت.(LCA-2.0)محيط زيستي شركت هاي مشاوره و •
.پروژه هستند

  ،UNESID(بخش آهن و فوالد بر اين، اين پروژه شامل حمايت صاحبان اصلي از عالوه •
PLATEA، EUROFER  وESTEP)،  نهادهاي عمومي)IHOBE)  مواد خام ( خوشه هاو

SPIRE  وEIT)  بودخواهد.



4 R
1. Direct reuse of refractory waste in other, less demanding applications.
2. Remanufacture of spent refractories for application in other areas or 

processes. 
3. Reintegration of spent refractory waste in new added-value products in 

order to use them in such products or others. 
4. Reduction of the waste sent to landfill by means of the mentioned 

strategies. 



•LIFE 5REFRACT   ات از جمله قطعتوليد فوالد انواع اصلي محصوالت مورد استفاده در شامل
.مي باشد) منوليتيك(و حتي ديرگدازهاي يكپارچه زيركونيوم حاوي پيچيده 

ه تغيير به را با هدف دستيابي بصنعتي و سيستماتيك تجربه نمايشي اولين پروژه پس اين •
.تشكيل مي دهدپسمانده براي اين نوع صنعت آهن و فوالد سمت اقتصاد دايره اي در 

در عدي گزارش بتكرار آن در بخش فوالدسازي از طريق فعاليت هاي انتشار، گنجاندن نتايج در •
.مورد توليد فوالد و بازاريابي محصوالت نسوز جديد انجام خواهد شد

و (اصلي در سطح محلي نهادهاي زيست محيطي اين منظور، كنسرسيوم بر حمايت براي •
.خواهد كردتكيه صنعت آهن و فوالد انجمن هاي 





مشكالت بازيافت ديرگدازها

ظرفيت را پسماند ها ميليون تن  ٢.٥از حجم مواد اوليه مصرفي با حدود % ٧هم اكنون تقريبا •
.تشكيل ميدهند

.بزرگترين مصرف كننده ديرگدازها هستندآهن و فوالد صنايع •
ه تا كنون عموماً به محل دفن زباله يا حداقل بديرگدازها با توجه به اين ماهيت ناهمگون، •

.شوندفوالد خارج شده اند تا از كارخانه هاي توليد مديران مجاز پسماند ارسال 
وز نسبهينه سازي مديريت ضايعات يك فرآيند فكري را با هدف  SIDENORدو سال پيش، •

. توليد شده در فعاليت هاي روزانه شركت آغاز كرد
ه سيستمي ، بلكه توسعصرفه جويي مالي به موقع نبودفقط دستيابي به ارزش گذاري يا هدف •

.شودپياده سازي بود كه ممكن است به طور معمول در فرآيندهاي شركت 



موانع اصلي

هستندداراي طيف گسترده اي از كيفيت ها، تركيبات ضايعات ديرگداز •

.وجود نداردپسماند و ضايعات ديرگداز تخصصي در زمينه تفكيك دانش •

.استاندارد خاصي براي بازيافت وجود نداردهيچ •

.هيچ قانون دقيقي در اين زمينه صادر نشده استتاكنون •

.يك روش خودكار نيست، حتي در ميان خود مديران پسمانداين •



دستاوردها 

• SIDENOR  بر (دازضايعات ديرگموفق شد اولين سيستمي را ايجاد كند كه در آن فراوان ترين
:با اقدامات زير بازيابي مي شوند) پايه منيزيم و آلومينا

رهاي ديوا: مصرف شده در مناطق غير بحراني مانندديرگداز استفاده مجدد مستقيم از آجرهاي •
غير  قسمت هايكوره هاي برقي، پوشش ) هفتگي(تعميرات دوره اي بازيافتي در آجري كاذب 

.  يخاك ها و ديوارهاي حفاظتو همچنين در هاي اضطراري پاتيل ، استفاده در هاپاتيل بحراني 
تي جديد محصول بازيافيك ديرگداز، بر اساس ضايعات آجرهاي توسعه ديرگداز، به ويژگي نياز •

.كوره را فراهم مي كندپايه اي كه امكان جايگزيني مواد تعمير 



در شودكه ارائه مي را   LIFE 5REFRACTبا وجود اين و به منظور غلبه بر موانع فوق، پروژه •

  ،SIDENORمانند صنعت آهن و فوالد در ديرگداز از زنجيره لجستيك مواد شركت  ٣آن 

MAGNA  وREFRALIA  دارندم شاركت  .

در شركت متخصص يك  ،LCA ٢.٠و  (UMA(دانشگاه ماالگا  ،SIDENOR R&Dپشتيباني •

.تجزيه و تحليل چرخه هاي زندگي و اثرات زيست محيطي



•LIFE 5REFRACT  نماينده استيك پروژه.

قريباً با توجه به اين واقعيت كه هدف آن اجرا، ارزيابي و انتشار اقدامات و روش شناسي براي ارزش گذاري ت •
.در بخش فوالدسازي اروپا استديرگداز يكپارچه زباله هاي 

و ه نمايش شيوه هاي يكپارچدر داخل بخش، از طريق اولين افزايش آگاهي بنابراين، هدف از اين كار  •
ثر ارزش سيستماتيك در مقياس صنعتي در اروپا، در مورد همه رويكردهاي ممكن براي دستيابي به حداك

.گذاري اين گونه زباله ها بود

در سال انجام مي شود تن فوالد  ٧٠٠٠٠٠ باسوري با توليد بيش ازدر  SIDENORاين پروژه در كارخانه  •
متالورژي ثانويه، ريخته گري  ،(EAF(و در آن فرآيندهاي ذوب فوالد با استفاده از كوره قوس الكتريكي 

. اعمال مي شود) گرمپيوسته، نورد 

واد اتمام محدوده پروژه بر روي سه فرآيند اول متمركز خواهد بود، زيرا آنها نياز به جايگزيني مداوم مو •
.دارندديرگداز 



به پايان برسد كه برخي ٢٠٢٠آغاز شده و انتظار بوده در سپتامبر  ٢٠١٨اين پروژه در سال •

.نتايج آنهم گزارش شده

 بمنظور يافتن موارد مشخص "آموزش مجدد"بنظر ميرسد نقش مهمي در اين پروژه براي •

و  محصوالت ديرگداز و پيش بيني و تامين خواص محصوالت طراحي شده توسط محققين

.كارشناسان علمي در نظر گرفته شده است



هاقتصاد چرخه اي در صنعت شيش



سهم صنعت شيشه در اقتصاد دايره اي

گرفتنظر اثر در را مي توان به عنوان ماده بي شيشه ••
دائميعنوان ماده به •
دائميمصالح  •
كيفيتبازيافت كامل بدون از دست دادن جرم يا قابل •
.كردخوردايش ذوب دوباره بدون را مي توان شيشه •



بازيافتظروف شيشه اي قابل 

يست محيط زبه حفاظت  قابل توجهي بنابراين كمك قابل بازيافت است و درصد  ١٠٠ شيشه•
كندمي 

برگشتهاي شيشه اي قابل بطري •
بار قبل از اينكه براي  ٦٠-٤٠هاي شيشه اي قابل برگشت مقداري دوباره پر مي شوندبطري •

.بازيافت فرستاده شوند
عث صرفه شود كه بادارند توليد نياز بطري هاي كمتري بدان معني است كه به طور كلي، اين •

.جويي در منابع مي شود
).بطري، پنجرهظروف، (در آلمان تمام ضايعات شيشه • •
هاي در سيستم يا دور انداخت در سامانه هاي عمومي را مي توان ) غذاخوريظروف (شيشه، •

.صنعتي جمع آوري كرد 



شيشه ايخرده 

:نياز بهبراي استفاده خام  شيشه خرده • •
رنگ بر اساس مرتب سازي  •
ضايعات غير شيشه اي كليه حذف •
كنددر مصرف انرژي صرفه جويي مي % ٣كالت % ١٠هر  –سرانگشتيحساب •
:ناشي از وضعيت بازارموانع • •
صرفه جويي در انرژياست و مواد اوليه بيش از هزينه كالت قيمت  •



انرژي در صنعت شيشهمصرف 

.شودتعريف مي  فرآيند ذوب شيشهتوسط مصرف عمدتاً   •
انرژي از كورهمصرف حداقل رساندن نياز شديد به به • •
انتشارو مصرف انرژي،كيفيت نياز شديد به تعادل • •
ننده براي گرم كردن يك احيا ككند با در حال حاضر انرژي را بازيابي مي كوره پيشرفته يك • •

استپيش گرم كردن هوابراي احتراق مورد نياز 
.كردگرما را مي توان در چند مرحله بازيافت • •
-انتشارگرما در مقابل منابع  "جمع آوري"سادگي  -توليد بسته بهفرآيند •
بازيابي فنيسرمايه گذاري و پتانسيل موجود در  •



شيشه ساختماني در اقتصاد چرخه اي

خرد شده و به عنوان معموال نما شيشه هاي هنگامي كه يك ساختمان بازسازي مي شود، •
.  سنگدانه در ساخت و ساز جاده استفاده مي شود

:  استشيشه اي جديد استفاده تبديل شيشه به محصوالت موثرترين •
است، محل دفن زباله در حالي كه اين بهتر از فرستادن شيشه به •
.كردنامحدود بازيافت توان آن را در اين حلقه بسته به طور مي •
)  راي بازيافتخرد شده بضايعاتي شيشه هاي (گلوله به مسطح ضايعات شيشه هاي تبديل فرآيند •

.استه قانون مديريت زبالمي شود و بنابراين مشمول طبقه بندي به عنوان عمليات بازيافت 
يار كمي امر بار قابل توجهي را براي صنعت ايجاد مي كند و در نتيجه ضايعات شيشه بساين •

.بازيافت مي شود



فوايد زيست محيطي 

تن مواد خام ذخيره مي  ١.٢درشيشه فلوت، مورد استفاده كالت ازاي هر تن خام به استفاده از مواد •
.شود

.و حمل و نقل مرتبطمعادن و فراوري به استخراج نياز كاهش •
.كردجايگزين بازيافت /كالت را مي توان با) يا بيشتر٪٣٥(زيادي از مواد خام نسبت •
درصد كلت  ١٠در دماي پايين تري نسبت به خام ذوب مي شودمواد، به ازاي هر كالت كه همانطور •

. مصرف مي شوددرصد انرژي كمتر  ٣كوره، به اضافه شده 
 استفاده شدكلت جويي به ازاي هر تن ساعت صرفه كيلووات  ٣٠٠انرژي را شيشه بريتانيايي اين •

اندتوصيف كرده 
شودمي كالت  كه به كوره اضافه ازاي هر تن كيلوگرم به  ٣٠٠-٢٥٠.  CO2.آاليندگي كاهش •
مربوط  ارسالي به محل دفن زباله وهزينه هايمواد . ساختمانيبازيافت شيشه هاي زباله با كاهش دفن •

به دفع نيز كاهش مي يابد



رنگاقتصاد چرخه اي در صنعت 



به عنوان مواد خام رنگدانه هاي خطرناك هستند، از آنها كه برخي استفاده از ضايعات، •
:برايسراميكي، راهي 

كاهش اثرات زيست محيطي آنها،  •
گذاري اقتصادي آنها و ارزش •
.  مواد خام اوليه بوده استمصرف زياد با مقابله •
:  تاين كار رنگدانه هايي تهيه شد كه در تركيب آنها فقط ضايعات صنعتي وجود داشدر •
و نيكل /كرومآبكاري •
و گرانيتمرمر  -هاي حاصل از برش سنگ هاي طبيعي لجن •



:همچنين 

نعتي توليد شده در واحد تصفيه فاضالب يك كارخانه صآلومينيم از لجن غني از استفاده •

يا پوشش سطحي، و  آندايزينگ

نيكل، /كرومفرآيند آبكاري گالوانيزه از لجن •

مد واكنش هاي حالت جابا استفاده از اين تحقيقات هاي سراميكي گزارش شده در رنگدانه •

.معمولي شامل لجن غني از فلز تهيه شده اند



چه بايد كرد؟

صنايع سراميك ايران

الزمست يك تحول جدي بر مبناي اقتصاد  
دايره اي را كليد بزنند



نكات قابل توجه و تحليل جمع بندي

.است ضرورت, اقتصاد دايره اي يا چرخشي يك انتخاب نيست -١•
 رقباي هم وزن خود سبقتاز , هر واحد توليدي به صرف برقراري مباني اقتصاد دايره اي -٢•

:ميگيرند چون
كاهش هزينه مواد•
كاهش هزينه سوخت•
تخفيف جرايم زيست محيطي•
افزايش ايمني و سالمت كاركنان•
امكان توليد جنبي محصوالت جديد هرچند كوچك•



:يك طرح اقتصاد دايره اي در واحد توليدي بمنظورضرورت تعريف و تصويب  -٣•
, شناسايي نقاط آاليندگي •
,  نوع و مقدار ضايعات•
مصرف انرژي در هر مرحله توليد•
بررسي ميزان كاهش هزينه ها و•
تعيين مقادير حاشيه سود بصورت بالقوه •
استرانژي پياده سازي و مرحله بندي اجرا•
بنبان و  در صورت نياز استفاده از پتانسيل پژوهشي دانشگاهها و پژوهشگاهها يا شركت ها دانش•

نوآور



"پژوهشگر زبده", "شركت نوآور", "ميكروكارخانه " -٤

ماننددر اين مسير مفاهيم جديدي •

,"پژوهشگر زبده"يا  "شركت نوآور"يا  "كارخانه ميكرو" •

يك واحد طراحي شده، انعطاف پذير و در مقياس كوچك با قابليت طراحي يعني •

.ميگرددسفارشي تبديل زباله به منابع ارزشمند طرح 



  ادامه

اد ايجاد يك پارادايم جديد فرصت هايي را ارائه مي دهد كه استفاده از ضايعات براي ايج -٥•

.جامعه بيانجامددرآمد و ايجاد شغل در محل و در سطح 

ت اس مدل هاي تجاري جديدنيازمند گذاراز اقتصاد خطي به اقتصاد چرخه اي زمان بر و   -٦•

.كه توسعه راه حل هاي نوآورانه در صنعت را تشويق مي كند



ادامه

:  ردآغاز بحث اقتصاد دايره اي در صنعت سراميك ايران طليعه تجربه هاي جديد صنايع  -٧•
هزينه هاي مواد و انرژي از طريق درك ارزش پسماندها و كاهش •
فضاي كسب و كار جديد در حوزه شناخت فرصت هاي صرفه جويي و ايجاد •
,  ثروتتوليد •
شغل هاي جديد و ايجاد •
.استهاي نوپا در نقش واسطه هاي مشاركت كننده در فرايند اجرايي شركت •



:جدي و هم انديشيمشاركت لزوم  -7•
سرمايه صاحبان سرمايه و صنعت و بازار •
, تجار و فروشندگان و توزيع كنندگان محصوالت سراميك •
,  كنندگانتوليد •
متخصصين •
, هاي صنفي و علميانجمن •
,  پژوهشگران•
و , دانشجويان•
ايراندست اندركاران صنعت سراميك همه •



جربه اهميت نقش و جايگاه انجمن هاي علمي و صنفي سراميك در باالبردن سطح دانش و انتقال ت -٨•

.و همچنين ايجاد زمينه رشد فرهنگي براي دست يابي به اعداف مشترك

مهندسين و كاركنان و توجه ويژه به نرم افزارهاي مورد , در همه سطوح مديران  ITتقويت دانش  -٩•

.نياز عمومي و اختصاصي

Mashin“يا  "يادگيري ماشين"توصيه جدي به استفاده از  -١٠• Learning”   براي تحليل نتايج

.توليد يا عيب يابي و طرح هاي نوآورانه

ايره توجه و اطالع رساني به جامعه علمي و صنعتي سراميك ايران در خصوص تحوالت اقتصاد د -١١•

.هند و كره جنوبي, اي در كشورهاي توسعه يافته در اروپا و درحال توسعه در آسيا مثل چين



از  صنعت سراميك قادر به استفاده مجدد در داخلبخش هاي توليد، برخي برخالف  -١٢•

.استاكثر پسماند هاي توليد شده در طول فرآيند توليد 

پسماندهاي  به لطف پيشرفت در فناوري توليد، اكنون مي توان در صنعت كاشي از بيشتر -١٣•

ش و كاشي هاي ضايعاتي پخت  شدهو نشده، لجن هاي خط شستشو، لجن هاي پولي(توليد 

يد استفاده كرد و آنها را مجدداً در تول) سنگ زني، بقاياي آسياب خشك و آهك تخليه شده

.كردسراميك وارد 

د هاي استفاده از پسمان. هستندتمامي پسماندها قابل مصرف صنعت شيشه تقريبا در  -١٤•

.ندهستصنعت ديرگداز در ديرگداازهاي منوليتيك بويژه و در انواع شكل دار در حال مصرف 



ي مواد ديگر صنايع به جاپسماندها و پساب هاي صنعت رنگ بشدت نيازمند استفاده از  -١٥•

.استاوليه گران قيمت 

يبات اكسيدي و تركدر صنعت ديرگداز امكان بهره وري از ضايعات توليد در تركيبات  -١٦•

.دارد كه بخصوص نتايج بهبود محصوالت حاوي پسماند را نشان ميدهدحاوي كربن 

مجدد در  براي گردشواحد هاي تفكيك و ارتقا كيفيت پسماندهاي ديرگداز نياز به ايجاد  -١٧ •

.توليد است

ده ديرگداز مقصد بسيار مناسبي براي باطله هاي تميز و كنترل كيفيت شمنوليتيك ها  -١٨•

.هستند



صرف و كارشناسي خريد محصوالت در ماستانداردها و نظارت بر توليد لزوم توجه جدي به  -١٩•

.پسماندها و جلوگيري از تخلف و تقلب در جايگزيني ديرگدازها

دگان در بعنوان گام كنترل كننده و ارزيابي توليد كننخواص نهايي محصول تمركز بر  -٢٠•

.تمامي شاخه هاي صنعت سراميك كشور



ی و نقش موثر حاکميت در برنامه ريزارائه شده در اين وبينار بدون تحليل مالحظات •
.شتاب دهی است

نامه صرفه دولت ها ميتوانند با تکرکز بر قابليت ها و اطالع از قوانين باال دستی اين بر•
.جويی و حفاظت از محيط زيست را تحکيم بخشند

ده نکات و مصاديق افزايش بهره وری و حفظ محيط زيسيت در غياب حاکميت مطرح ش•
.است

•  



گذشته از ارزش هاي اخالق , اقداماتاين 
:  منظراجتماعي از 

صرفا اقتصادي و روش جذب سرمايه و 
كسب درامد و پول

و بدون هيچگونه حمايت دولتي قابل 
.دسترسي است



تندرست و سالمت باشيد

:اميد به مشاركتبا •
, اساتيد •
,متخصصان •
,  مديران صنعتي با تجربه •
  R&Dو مديران •
بحث ها و برگزاري نشست هاي تخصصي توسط انجمن هاي علمي و صنعتيدر •
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