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امیرعباس مهدوی، مدیر عامل شرکت فناوری ذوب گلپایگان:
تمام تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی از ضایعات استفاده می کنند

ثمر رحمانی، مدیر عامل شرکت کوهرنگ زاگرس:
ضایعات کابلی نباید از چرخه تولید هادی خارج شود
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ثمر رحمانی، مدیر عامل شرکت کوهرنگ زاگرس در گفت وگو با »فلزات آنالین« :

ضایعات کابلی نباید از چرخه تولید هادی خارج شود
خریـد و اسـتفاده از ضایعـات آلومینیومی، برای صنعتگران تولید مفتول نیز همانند سـایر تولیدکنندگان محصـوالت آلومینیومی، مهم و 
اساسـی تلقی می شـود و در شـرکت های بزرگ،  پروژه هایی برای اسـتفاده مجدد از ضایعات آلومینیومی در فرآیند تولید، تعریف شـده 
اسـت. امـا تولیدکنندگان مفتـول نمی توانند علی رغم تمایلی که به اسـتفاده از ضایعات آلومینیومـی دارند، از هر نوع قراضه ای اسـتفاده 
کننـد، چـون بهره گیـری از انواع ضایعات در تولید مفتول که باید هادی و رسـانا باشـد، امکان پذیر نیسـت و تولیدکنندگان مفتول، تنها 
می تواننـد از ضایعـات کابلـی و مفتولـی کـه گهگاهی در کشـور به فروش می رسـد، اسـتفاده کننـد؛ به همیـن دلیل، تقاضـای اصلی 
تولیدکننـدگان مفتول این اسـت که ضایعـات کابلی و مفتولی تنها بـرای تولیدکنندگان این حـوزه که دارای محدودیت های بیشـماری 
در اسـتفاده از ضایعـات هسـتند، به مزایده گذاشـته شـود. به منظـور آگاهی از میـزان اسـتفاده از ضایعات در تولید مفتـول آلومینیومی 
خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، بـا ثمر رحمانـی به گفت وگو نشسـته اسـت و آنچـه در ادامـه می خوانید حاصل 

گپ وگفت ما با مدیر عامل شرکت کوهرنگ زاگرس است.

در شـرایط کنونـی، وضعیـت بـازار مفتـول  ◄

آلومینیومی چگونه است؟

زاگـرس  کوهرنـــــگ  شرکـــــت  محصـوالت 

درصنعـت بـرق مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و 

رونـق یـا رکـود بـازار مفتـول آلومینیومـی رابطـه 

مسـتقیمی بـا گـردش نقدینگـی در شـرکت های 

اگـــــــر  دارد.  توانیــــــر،  شرکـــــت  زیرمجموعـه 

هزینـه  بتواننـد  مالـی  لحـاظ  از  پیمانـکاران 

پروژه هـای خـود را تامیـن کننـد، فعالیـت مـا نیز 

رونـق می گیرد اما متاسـفانه مشـکلی کـه وجود 

دارد، ایـن اسـت کـه شـرکت بـرق و شـرکت های 

پیمانکار منطقه ای، شرایط مالی خوبی ندارند و 

حمایت اقتصادی از آن ها به عمل نمی آید.

سـال گذشـته شـاهد افزایش قیمت شدیدی 

در زمینه تولید و عرضه مواد اولیه آلومینیومی 

بودیـم، بـه گونـه ای کـه قیمـت شـمش از 8 هزار 

تومـان بـه 30 هـزار تومـان رسـید؛ ایـن افزایـش 

بـه  بزرگـی  اولیـه شـوک  مـواد  قیمـت  ناگهانـی 

تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی وارد کرد 

را  خـود  تولیـد  میـزان  تولیدکننـدگان  تمـام  و 

کاهش دادند.

قیمت گــــــذاری  در  کــــــه  اسـت  گفتنـــــی 

مفتول های آلومینیومی دو عامل بازار و بورس، 

تاثیرگذار هسـتند. سال گذشـته، بورس افزایش 

قیمـت شـمش را قبـول نکـرد و همچنـان مـواد 

اولیـه را بـه همـان قیمـت سـابق عرضـه کـرد ایـن 

درحالی است که قیمت شمش خالص در بازار 

چنـد برابـر قیمـت مـواد اولیـه عرضـه شـده در 

از  برخـی  جهـت،  همیـن  بـه  بـود.  بـورس 

از  آلومینیومـی  محصـوالت  تولیدکننـدگان 

شـمش های  و  کردنـد  اسـتفاده  خـود  سـهمیه 

خالـص را خریـداری و در بـازار بـه قیمـت باالتـر 

کـــــه  بودیـم  فروختنـد. سـال گذشتـــــه شـاهد 

اختـالف قیمـت عرضـه شـمش آلومینیومـی در 

بـورس و بـازار بـه 10 هـزار تومـان نیـز رسـید، بـه 

گونـه ای کـه در آبان مـاه، شـمش در بـورس بـه 

قیمـت 20 هـزار تومـان و در بـازار آزاد بـه قیمـت 

30 هـزار تومـان عرضـه می شـد. در همـان زمـان، 

مـاه  در  کـه  مـا  بـه شـرکت  اولیـه  مـواد  عرضـه 

500تـن مصـرف شـمش داشـتیم بـه 30 تن رسـید 

کـه ایـن کاهـش عرضـه و افزایـش قیمـت شـمش 

آلومینیومی، موجب کاهش میزان تولیدات ما 

در سال گذشته شد.

مـواد  کمبـود  و  قیمـت  افزایـش  خاطـر  بـه 

اولیـه، تصمیمـات جدیـدی در خصـوص توزیـع 

مـواد اولیـه گرفتـه شـد و صـادرات را متوقـف و 

مختـص  را  آلومینیومـی  شـمش های  توزیـع 

در  البتـه  کردنـد،  داخلـی  تولیدکننـدگان 

سـهمیه بندی ها نیـز روش بهیـن یـاب را بـه کار 

کارخانه هـای  برخـی  سـهمیه  میـزان  و  بسـتند 

تولیدی را کاهش دادند. 

زمانـی کـه بـورس، روش بهین یـاب را بـه کار 

بســـــت، تالطمـی کــــه در بـــــازار شمش هـــــای 

و  رفـت  میـان  از  داشـت  وجـود  آلومینیومـی 

عرضـه و تقاضـا باهـم برابـر شـدند، در نهایـت 

قیمـت محصـوالت نیـز بـه ثبـات نسـبی رسـید؛ 
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در سـال جاری، بورس و بازار با همان روند سـال 

گذشته پیش می رفتند تا زمانی که تحریم های 

جدیـد وضـع شـد و مانع دیگـری را برای فعالیت 

در سر راه ما قرار داد.

در حـال حاضـر بـا وضـع تحریم هـای جدیـد 

میـزان  افزایـش  شـاهد  آلومینیـوم،  حـوزه  در 

نوسـانات قیمت مواد اولیه، در کشـور هستیم 

و ایـن نوسـانات بـه انـدازه ای اسـت که سـود ما 

از بین می رود.

قیمت گـذاری شـمش آلومینیومـی از سـال 

95 تـا تیرمـاه 97 از ثبـات خوبی برخـوردار بود و 

افزایش یا کاهش شدیدی را در این حوزه شاهد 

نبودیـم امـا از تیرمـاه 97 که تحریم ها وضع شـد 

تا آبان ماه همان سال، نوسانات قیمتی شدیدی 

در کشـور بـه وجـود آمـد و میزان تولید مـا در آن 

زمان به شـدت کاهش یافت اما خوشـبختانه با 

تصمیمات درسـت و به جای برخی مدیران، آن 

بـا  آبان مـاه،  از  و  نبـود  دائمـی  افزایشـی،  رونـد 

بـازار  ثبـات در  توزیـع شـمش، شـاهد  تولیـد و 

آلومینیـوم بودیـم امـا پیش بینی می کنیـم که با 

وضـع تحریم هـای دیگر، دوباره افزایش قیمت و 

کمبود عرضه مواد اولیه به وجود بیاید.

نـوع  ◄ چنـد  زاگـرس  کوهرنـگ  شـرکت 

محصول تولید می کند؟

شـرکت مـا مفتـول راد با سـایز 9/5 میلی متر 

تولیـد می کنـد کـه بخشـی از این محصـول را به 

و  سـیم  تولیدکننـده  پایین دسـتی  شـرکت های 

کابل برقی که کوره های ذوب شمش آلومینیوم 

ندارند، می فروشـیم و بخش دیگر را برای تولید 

محصـوالت نهایـی شـرکت اسـتفاده می کنیـم؛ 

شـرکت مـا قـادر اسـت تمـام محصوالتـی کـه در 

زمینه سیم و کابل کاربرد دارد، را تولید کند.

بـه  ◄ تولیـد  زمـان  در  کـه  ضایعاتـی  از  آیـا 

دست می آید، استفاده می کنید؟ 

بله، ما دسـتگاه های نورد و ذوب آلومینیوم 

داریـم و ضایعاتـی کـه در هنـگام فرآینـد تولیـد، 

ایجـاد می شـود را بـاز بـه کوره ها برگشـت داده و 

پـس از ذوب، مجـددا از آن هـا در رونـد تولیـد 

دلیـل  همیـن  بـه  می کنیـم،  اسـتفاده  مفتـول 

شـود،  خـارج  کارخانـه  از  کـه  نویـی  ضایعـات 

نداریـم و خودمـان مصرف کننـده ضایعـات نـو 

آلومینیومی  شرکت خودهستیم.

 EC شـمش های  از  مـا  مفتـول  تولیـد  بـرای 

استفاده می کنیم، این شمش ها خالص هستند و 

میـزان آمیـژان در آن هـا بـه اندازه ای کم اسـت که 

مزاحمتـی برای انتقال جریـال الکترونیکی ایجاد 

از  دسـته  ایـن  از  دلیـل  همیـن  بـه  و  نمی کنـد 

شمش ها تنها برای تولید مفتول های آلومینیومی 

اسـتفاده می شـود. اگـر در فرآینـد تولیـد هـادی، 

تـه  یـا ضایعـات  بریدگـی شـود  مفتول هـا دچـار 

خطی )در حین تولید( داشته باشیــــم، مجددا آن 

مـــــواد را بـه کوره هـــــا برمی گردانیـم و اسـتفاده 

می کنیـم، بـه همین جهـت کارخانه مـا ضایعات 

نو، قابل فروش ندارد.

فرآینـد  ◄ در  کـه  نویـی  ضایعـات  میـزان 

تولید بوجود می آید، چه میزانی است؟

ضایعـات نویـی کـه در خطوط تولید شـرکت 

از  کمتـر  می شـود  ایجـاد  زاگـرس  کوهرنـگ 

3درصـد میـزان کل تولیـدات مـا اسـت، بـه طور 

مثـال در هنـگام تولیـد مفتـول آلومینیومـی از 

تنهـا  می کنیـم،  اسـتفاده  کـه  شمشـی  40تـن 

500کیلوگرم ضایعات نو، به وجود می آید.

بـرای  ◄ نیـز  از شـمش های عراقـی  آیـا شـما 

تولید مفتول آلومینیومی استفاده می کنید؟

عراقـی  شـمش های  از  اسـتفاده  امـکان  نـه، 

زمینـه  در  کـه  افـرادی  نـدارد.  وجـود  مـا  بـرای 

تولیـد ظـروف آلومینیومـی خانگـی یـا قطعـات 

ایـن  از  می تواننـد  می کننـد،  فعالیـت  خـودرو 

بـرای  کننـد.  اسـتفاده  آلومینیومـی  ضایعـات 

تولیـد مفتول هـای کـه در بحـث تولیـد هـادی 

اسـتفاده می شـوند، تنهـا بایـد از شـمش های بـا 

خلـوص بـاالی 99/7 درصـد اسـتفاده کـرد؛ چـون 

عـالوه بـر خلـوص بایـد رسـانایی آلومینیـوم نیـز 

تضمیـن شـود، اگـر درصد آهن مـواد اولیه از یک 

حـد مشـخصی بیشـتر شـود، ممکـن اسـت کـه 
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یـا  مکانیکـــــی  خـــــواص  بـر  چندانـی  تاثیـر 

در  امـا  باشـد  نداشـته  آلومینیـوم  فیزیکـی 

زمینـه هدایـت الکترونیکـی بسـیار تاثیرگـذار 

مصـــرف ضایعـات  در  بایـــــد  مـا  پـس  اسـت، 

مـا  البتـه  باشـیم،  داشتــــه  بیشتــــری  دقـت 

پاییـن  شـرکت های  آلومینیومـی  نـو  ضایعـات 

راحتـی  بـه  را  برقـــــی  کابـل  و  سیـــــم  دسـتی 

می پذیریـم و اسـتفاده می کنیم.

شـامل  تولیدکننـده  شـرکت   7 ایـران  در 

شـرکت های آلومتـک، سـینور پویـا، سـیم کات و 

تولیـد مفتـول 9/5 میلی متـری،  ... در زمینـه 

فعالیـت می کننـد. ایـن 7 شـرکت کـوره ذوب 

آلومینیـوم دارنـد و بخشـی از محصـوالت تولید 

شـده در شـرکت را خـود اسـتفاده می کننـد و 

پاییـن  شـرکت های  بـه  را  تولیـدات  از  بخشـی 

دسـتی مثـل سـیم و کابـل یـزد، مغـان، سـیم و 

کابل مشـهد و ... می فروشـند. این شـرکت های 

تولیدکننـده کابـل پاییـن دسـتی معمـوال کـوره 

ندارنـد و از مـا تنهـا محصـول 9/5 را می خرنـد، 

آن هـا نیـز ممکـن اسـت در حیـن فرآینـد تولیـد، 

ایـن  بیاورنـد؛  به وجـود  نـو  ضایعـات  مقـداری 

شـرکت ها، ضایعـات خـود را پـرس می کنند و به 

ما می فروشند. 

روش هایـی  ◄ چـه  از  مـذاب  تصفیـه  بـرای 

استفاده می کنید؟ 

کوهرنـگ  شـرکت  در  موجـود  کوره هـای 

زاگـرس، گازی اسـت و دمـای کـوره معمـوال بـه 

بیـش از 800 درجـه می رسـد، شـمش های خالص 

هولـدر  کوره هـای  در  و  ذوب  کارخانـه  در  را 

نگهـداری می کنیـم؛ ترکیـب مـذاب بـه صـورت 

پیوسـته بررسـی می شـود و اگر ناخالصی داشته 

باشـد، آن را جـدا می کنیـم. پـس از ایـن مرحلـه، 

مـواد مـذاب وارد مرحلـه ریخته گری می شـود و 

سـپس آن را نـورد می کنیـم و شـمش مـذاب را 

تبدیل به مفتول 9/5 تا 12 میلی متر می کنیم و 

در نهایـت مفتول هـای تولیدشـده را بـه صـورت 

کویل آماده می کنیم.

در شـرکت کوهرنـگ زاگـرس مـا تصفیه مواد 

مـذاب نداریـم چـون شمشـی کـه ما بـرای تولید 

همیـن  بـه  اسـت،  خالـص  می کنیـم  اسـتفاده 

خاطـر، مـواد مـذاب مـا ناخالصـی نـدارد که نیاز 

به تصفیه داشته باشیم.

از ضایعـات سـیم و کابـل در فرآینـد تولیـد  ◄

می توان استفاده کرد؟

بلـه، تنهـا ضایعاتــــــی کـه مـــــا می توانیــــــم 

اسـتفاده کنیـم، همیـن  و  بازیافـت  خریـداری، 

ضایعـات سـیم و کابـل اسـت. تمـام سـیم های 

هـادی بـرق کـه در کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 

از شـمش های خالـص 99/7 درصـد  می گیرنـد 

بـرق  شـرکت  یـک  کـه  زمانـی  شـده اند.  تولیـد 

منطقـه ای قصـد دارد کابل هـای آلومینیومـی  را 

تعویـض کند، پس از جمـع آوری، این ضایعات را 

به مزایده می گذارد.

شـرکت هایی که در مزایده های سـیم و کابل 

برقی برنده می شوند عمدتا واسطه ها و دالالنی 

هسـتند کـه تنهـا بـه خریـد و فـروش ضایعـات 

آلومینیومـی می پردازنـد و در حقیقـت دولـت 

از  دسـته  ایـن  واگـذاری  جهـت  در  اقدامـی 

نهایـی  تولیدکننـده  بـه  آلومینیومـی  ضایعـات 

مرتبـط، انجـام نمی دهـد. ایـن نـوع ضایعات که 

قابلیـت  تولیـد شـده اند  از شـمش های خالـص 

مصـرف دوبـاره در زمینـه تولیـد سـیم و کابـل 

برقی را دارند اما مزایده های دولتی به گونه ای 

برگـزار می شـوند کـه ممکـن اسـت ایـن ضایعات 

بـه دسـت تولیدکننـده ای کـه نیـاز بـه ضایعـات 

خلـوص بـاال دارد، نرسـد. به همیـن خاطر در این 

زمینه پیشنهادی به شرکت های برق منطقه ای 

مبنـی بـر تعویـض سـیم و کابل هـای قدیمـی بـا 

ضریبـی را دادیـم و از آن هـا خواسـتیم کـه ایـن 

ضایعـات را از حـوزه تولیـد سـیم و کابـل برقـی 

خارج نکنند.

 سـاالنه چـه میــــــزان ضایعــــات کابلـــــی  ◄

داریــــــم؟

میـزان ضایعـات کابلی که در کشـور تولید 

و توزیـع می شـود چندیـن هـزار تـن اسـت کـه 

هادی هـای  تولیـد  فرآینـد  بـه  آن  همـه 

قیمـت  اینکـه  بـا  و  برنمی گـردد  آلومینیومـی 

امـا  دارد  ضایعـات  دیگـر  نسـبت  بـه  باالیـی 

خریداران بیشتری نیز دارد.
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