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مدیرعامل شـرکت مسـباره کاوه گفت: دو سـال گذشته با شـروع نوسـانات نرخ ارز و با توجه به قیمت غیر واقعی دالر، صادرات کشور 
با مشـکالتی مواجه شـده اسـت؛ بـا اینکه صادرات ضایعـات مس ممنوع اسـت، صادرکنندگان شـکل ضایعات را تغییـر می دهند و با 

این ترفند آن ها را از کشور خارج می کنند که این امر در برخی از کشورها همچون عراق حکمی برابر با اعدام دارد.

مدیرعامل شرکت مسباره کاوه مطرح کرد:

نقش مهــم ضایعــات در صنایــع
حکم اعدام برای صادرکنندگان ضایعات  

احسـان رحمانـی در گفت  و گوی  اختصاصی 

فلـزات   « تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  بـا 

آنالیـن« در ارتبـاط بـا فرآیند تولید مفتـول، اظهار 

داشـت: مـا بـرای تولیـد مفتـول، از کاتد به  عنوان 

مـواد اولیـه اسـتفاده می  کنیـم و روش تولید نیز 

روش  ایـن  در  اسـت؛  آپکسـت  پیوسـته  روش 

نیـازی بـه مـواد مصرفـی وجـود نـدارد فقـط برای 

اینکـه اکسـیژن وارد مـس مـذاب نشـود، سـطح 

مـذاب را بـا زغـال می  پوشـانیم. بدیـن منظـور از 

زغـال مصنوعـی بـا نـام پـودر گرافیتـی یـا فلیـک 

استفاده می  کنیم.

وی درخصـوص میـزان ضایعـات خـط تولیـد، 

عنـوان کـرد: به صورت کلی تولید یک تن مفتول 

1 تـا 5 درصـد ضایعـات ایجـاد می کنـد کـه از ایـن 

و  سـهم  کمتریـن  درصـد   1 زیـر  بـا  کاتـد  بیـن 

سـیم الکی بـه دلیـل الک یـا کاغـذ آن بـا سـهم10 تا 

15 درصـد بیشـترین مقـدار ضایعـات را بوجـود 

مـی آورد. بـرای تولید مفتول می تـوان هم از کاتد 

و هـم از ضایعـات اسـتفاده کـرد کـه اسـتفاده از 

کاتـد راحت  تـر اسـت امـا قیمـت نهایـی تولیـد 

محصول بیشتر خواهد بود. برای تولید مفتول از 

ضایعات، باید از تکنولوژی مربوطه استفاده کرد، 

تصفیه تاثیر بسزایی در کیفیت مفتول دارد که 

اگر تصفیه خوبی صورت گیرد مفتول با کیفیتی 

را می تـوان تولیـد کـرد؛ در مجموعـه مـا عمدتـا از 

ضایعـات خـط تولیـد اسـتفاده می  شـود البتـه در 

پـاره ای مواقـع ضایعـات سـیم و کابـل برقـی را نیز 

یـک  توسـط  مجموعـه  در  و  کـرده  خریـداری 

تکنولوژی خاص تفکیک می کنیم.

مدیرعامل شرکت مسباره کاوه در ادامه بیان 

کـرد: جهـت تفکیـک روکـش از سـیم، در جهـت 

اسـتفاده  دسـتگاهی  از  محیط زیسـت  حفـظ 

سـوزاندن  روش  بـا  مقایسـه  در  کـه  می  کنیـم 

بـه  را  تفکیـک روکـش  از  پـس  نـدارد؛  آالیندگـی 

مصرف کننـده  صنایـع  بـه  ضایعـات  عنـوان 

در  نیـز  شـده  تفکیـک  مـس  از  و  می  فروشـیم 

کارخانه استفاده می کنیم.

ما در کارخانه مفتول انبارنمی کنیم ■

رحمانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجه 

انبـار  در  مفتـول  مقـدار  چـه  ارز  نوسـانات  بـه 

کارخانـه  در  مـا  کـرد:  بیـان  می کنیـد،  ذخیـره 

مفتـول را انبـار نکرده بلکه کاالهای تولید روتین 

ذخیـره  مشـتری  سـفارش  و  نیـاز  براسـاس  را 

بـه  فـروش  بـرای  مـا  مثـال  به  عنـوان  می کنیـم، 

صنعـت تابلوسـازی 20 سـایز تسـمه مختلـف در 

نیـاز خریـدار در  بـه  توجـه  بـا  کـه  انبـار داریـم 

تـن   10 عمومـا  می  دهیـم؛  قـرار  آن هـا  اختیـار 

محصول انبار می کنیم.

وی افـزود: مـا دو سـبد کاال داریـم که شـامل 

تسـمه مسـی و هادی  های مسـی هسـتند. برای 

از مفتـول سـایز 16،12و20  تولیـد تسـمه مسـی 

میلی  متـر و دسـتگاهی به نـام کانفروم که عمل 

اکسـترود را انجام می دهد، اسـتفاده می کنیم؛ 

تولیدکننـده  صنایـع  عمومـا  محصـول  ایـن  از 

دیگـر  می کننـد.  اسـتفاده  ترانسـفورماتور 

مصرف کننـده این تسـمه ها تولیدکنندگان تابلو 

برق هسـتند. برای مناطق شـرجی این تسـمه ها 

بایـد الکترولیـز و قلـع انـدود  شـوند. سـبد کاالی 

از مفتـول  دوم هادی  هـای مسـی هسـتند کـه 

8میلی  متر تولید می  شوند. چند مرحله کشش 

و تابیدگـی روی آن اعمـال می شـود و هادی  های 

افشـان، نیمـه افشـان و مفتولـی تولیـد می  شـود؛ 

بـه  شـدن  روکـش  بـرای  هادی هـا  ایـن  سـپس 

کارخانه کابل  سازی منتقل می شوند.

مدیرعامـل شـرکت مسـباره کاوه درخصـوص 
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سایر محصوالت تولیدی کارخانه، گفت: ما لوله 

مسـی تولیـد نمی  کنیـم ولـی بـرای تولیـد انـواع 

اگـر  نداریـم.  هیـچ محدودیتـی  مسـی  مقاطـع 

مسـئله هدایـت و رسـانایی مهـم باشـد قطعـا از 

بـرای  مثـال  به طـور  می  کنیـم؛  اسـتفاده  کاتـد 

تولیـد تسـمه های مـورد اسـتفاده در صنعـت 

تولید ترانسـفورماتور فقط باید از کاتد اسـتفاده 

کرد اما برای تولید انواع ظروف مسی یا به طور 

کلی صنایع دسـتی که اتفاقا در سـال  های اخیر 

نیـز رونـق خوبـی داشـته اسـت، ضایعـات نقـش 

پررنگی دارند.

قیمت  گـذاری  نحـوه  درخصـوص  رحمانـی 

محصـوالت مسـی، خاطـر نشـان کـرد: بـرای هـر 

نوع محصول اجرت مشـخصی وجود دارد که با 

آن  قیمـت  اولیـه مصرفـی  مـواد  نـوع  بـه  توجـه 

نهایـی  قیمـت  می یابـد،  کاهـش  یـا  افزایـش 

محصوالت بسـتگی زیادی به نوع مواد اولیه آن 

)کاتد و ضایعات( دارد.

جهش بزرگ ارزی باعث تغییر شکل  ■

صادرات شد

وی با بیان تاثیر دو نرخی بودن قیمت ارز بر 

سـال  کـرد:  تصریـح  صـادرات،  از  حاصـل  سـود 

گذشـته نوسـانات ارزی نداشـتیم بلکـه جهـش 

بـزرگ ارزی داشـتیم. دو سـال گذشـته بـا توجه 

بـه غیـر واقعی بودن نرخ دالر، صادرات کشـور 

به طوری کـه  شـد  عدیـده ای  مشـکالت  دچـار 

شـکل ضایعـات تولیـدی را تغییـر می  دادنـد و 

بـدون ایجـاد ارزش افـزوده بـه عنـوان محصـول 

تولیـدی بـه کشـورهای دیگـر صـادر می کردنـد، 

در حالی کـه در برخـی از کشـورهایی همچـون 

کشـور  ملـی  سـرمایه  جـزو  ضایعـات  عـراق 

حسـاب می شـود و صـادرات آن حکمـی برابـر با 

مرگ دارد.

مدیرعامـل شـرکت مسـباره کاوه در ادامـه 

گفـت: افزایـش قیمـت جهانـی مـس بـر میـزان 

فـروش مـا تاثیـر می گـذارد و بـا افزایـش قیمـت 

جهانـی ایـن فلـز، بسـیاری از مصرف کننـدگان 

بـه سـمت اسـتفاده ازآلومینیـوم رفته  انـد. در 

جـای  کامـال  آلومینیـوم  بـاال،  ولتـاژ  کابل هـای 

ولتـاژ  بـا  کابل  هـای  بـرای  ولـی  را گرفتـه  مـس 

کارایـی کمتـری  آلومینیـوم  پاییـن،  و  متوسـط 

دارد و به همین دلیل تولیدکننده اگر بخواهد 

از  بایـد  باشـد  داشـته  را  ولتـاژ  میـزان  همـان 

یـا 3 برابـر مـس  آلومینیـوم بـا سـطح مقطـع 2 

استفاده کند. 

رحمانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـران معادن 

مـس فراوانـی وجـود دارد، خاطرنشـان کـرد: در 

حـال حاضـر کمبـود مـواد اولیـه نداریـم ولـی به 

دلیـل دو نرخـی بـودن دالر تقاضـای کاذبـی در 

بـازار وجـود دارد کـه سـبب شـده میـزان تقاضـا 

دو یا سه برابر عرضه باشد اما در حالت عادی 

بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است.

افزایـش قیمـت جهانـی مس بر 
میـزان فروش ما تاثیـر می گذارد 
و بـا افزایش قیمـت جهانی این 
فلـز، بسـیاری از مصرف کنندگان 
بـه سـمت اسـتفاده ازآلومینیوم 
ولتـاژ  کابل هـای  در  رفته  انـد. 
بـاال، آلومینیوم کامـال جای مس 
را گرفتـه ولی بـرای کابل  های با 
ولتاژ متوسـط و پایین، آلومینیوم 

کارایی کمتـری دارد
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