
  

  
  

  آب و فاضالبسايز بزرگ هاي  لوله
Water & Waste Water Large Diameter Pipes  
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  مقدمه
تحقيقات بازار هاي  پروژهشده و در زمينه انجام  تأسيسدر اياالت متحده امريكا  1985  در سال Freedonia  شركت

  . فعال استيدر سطح صنعت بين الملل
... بندي و مواد شيميايي، بستهآب و فاضالب، مختلفي چون داروسازي،  در صنايع   مطالعه تحقيقاتي125ز ساالنه بيش ا

  .نمايد اجرا مي
 وضعيت نوعي  به اما،  انجام شدهالت متحدهاهاي موجود در ايبر اساس داده حاضر اگرچه مطالعات شايان ذكر است

  .دده ميجهاني صنعت مذكور را هم مورد بررسي قرار 
 و بيني بازار و پيش2009 و 2004، 1999هاي  صنعت آب و فاضالب در سالسوابقمقاله بررسي اين موضوع اصلي 

   .  است2019 و 2014هاي انواع لوله در سالكاربردهاي مختلف 
حسب هر نوع لوله بر )  صادرات-واردات+ توليد(، ميزان مصرف ي مختلفها مقايسه ميان لولهسازي يكسانبه منظور 

   .دالر بيان شده است
 منتشر شده، Freedonia توسط شركت Jun 2010  ماهكه در  "هاي آب و فاضالب لوله"در اينجا گزيده مقاله 

   . آورده شده استاي  نكات جداگانهدرقالب
  

  هاي آب و فاضالب  لولهجهاني و تجارت خارجيبازار 
  هاي آب  تقاضاي جهاني براي لوله 2009در سال

يك  كه ه دالر رسيدميليارد 5/57ب به و فاضال
. شود مربوط مي به تقاضا در آمريكا آن چهارم

كشورهاي توسعه يافته همچنان در شمار 
عالوه بر  .ترين متقاضيان لوله در دنيا هستند اصلي

 رشد روند هاي آتي  دورهدررود  اين انتظار مي
ورهاي در حال توسعه چون چين،  در كشتقاضا
روپاي شرقي و آمريكاي جنوبي كشورهاي اهند، 

  .تسريع گردد
 آغاز 2007ميزان تقاضاي لوله در دنيا تحت تاثير اثرات منفي بحران اقتصادي كه از اواخر سال هاي اخير  در سال 

 و انجام شدهپروژه ها گذاري در  مجددا سرمايه،  اقتصاد جهانيبا روند بهبود اما.  استشده قرار گرفته
هاي آب و   وضعيت تقاضا براي لولهگردد بيني مي پيشبا اين شرايط،  .شود از سر گرفته ميي هاي ساختمان فعاليت

 .اين رشد در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است اشاره شد،  نيزتر همانطور كه پيش. يابد افزايشفاضالب 



  پيوسته هاي برنامهل تعريف دلي  بههاي زهكشي و فاضالب  لوله و انتقال آب آشاميدنيهاي لولهميزان تقاضا براي 
 .يابد مي افزايش  تصفيه و انتقال آب،هاي بهبود سيستم

 ها و افزايش ساخت و  ثير توسعه سريع زيرساخت تحت تأ، ساختمانيبخش كاربردهايني لوله در بازارهاي جها
  مورد استفادههاي  لولهتقاضا براي.  به خصوص در كشورهاي چين، هند و ديگر كشورهاي آسيايي قرار داردساز

 .  هاي تحت آبياري رو به رشد است  با افزايش زمين نيزدر صنعت كشاورزي

 ) انتقالخطوط( سايز بزرگ هاي لوله
 9/2 با رشد ساالنه  در اياالت متحده خطوط انتقال شهري قطر بزرگهاي تقاضا براي لولهشود   ميبيني پيشب 

 توسعهبه روزافزون ها و نياز  شبكه لولهفرسودگي لت اين رشد ع.  دالر برسدميليارد 9/2 به 2014درصد تا سال 
با وجود  و واحي شهري بيش از صد سال قدمت داشتهشبكه لوله در بسياري از ن. ظرفيت شبكه موجود است

 .است جايگزيني و بهبود مندنيازدهي،  سرويس
  ميالدي، 2009در سال 

 درصد تقاضا براي 61
خطوط انتقال آب 

هاي  مربوط به لوله
 .چدني بوده است

 هاي  تقاضا براي لوله
 درصد 2/2  ساالنهچدني

رشد خواهد داشت و 
 شهر آمريكاي شمالي توسط 500در حال حاضر آب بيش از . خواهد رسيد ميليارد دالر 7/1 به 2014تا سال 

.  دارندقدمت سال 100ها بيشتر از  شود كه اين لوله خطوط اصلي لوله هاي چدني نشكن يا چدن تأمين مي
دهي به آنها بيش  هاي چدن در حال سرويس  شهر در اين نواحي موجودند كه طول عمر لوله12همچنين حداقل 

  .استهاي چدني  دهنده دوام و طول عمر باالي لوله اين خطوط نشانعملكرد .  سال است150از 
 لوله 
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  ساالنه با رشداتب كمتر بوده وهاي چدني به مر  نسبت به لولهانتقالجهت خطوط هاي فوالدي  تقاضا براي
هاي چدني در آن سال  بازار لوله% 5 اين مقدار تنها .ديرس خواهد  ميليون دالر 88 به 2014 درصد تا سال 3/5

 آنها به  برايي بيشتر تقاضاميزاناما . روند هاي فوالدي به طور عمده در خطوط پرفشار به كار مي  لوله.باشد مي
 .شود  و مقاومت در برابر خوردگي محدود ميهاي نصب و نگهداري هزينهويژه از نظر  بها ه  لولهسايررقابت دليل 



  ها تغيير  ها براساس خصوصيات فني و عملكردي آن  شهري، موارد كاربرد لولهانتقال سايز بزرگدر خطوط
 .شود  استفاده ميهاي چدني عموما در خطوط اصلي با فشار باال از لوله. كند مي

 بستر مرده و فشار بارلوله عمق زياد كارگذاريشود به دليل   استفاده مي با قطر باالهاي لوله كه از هايي  پروژهدر ، 
 . برخوردار استباالتري  از اهميت رد شدن و يكپارچگي اتصاالتمقاومت به خ

 يابد مي با رشد جمعيت و توسعه صنعتي افزايش متوازن لوله در مناطق شهري ميزان تقاضاي.  
  كه موجب نشتي، افت فشار است ها  شكست لولهعللترين  ، اصلياري نامناسبذ جايگ و خوردگيچونمواردي، 

 .گردد ميدرهم شكستگي لوله همچنين  و   به درون لوله شبكهاز خارجآلودگي نفوذ 
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Transmission Pipe Demand by Type(Percent)
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  آب آشاميدني
 4/7 به 2014 تا سال افزايش داشته باشد و درصد 1/7ساالنه  آب آشاميدني هاي تقاضا براي لولهشود  ميبيني  پيش 

 است 2009 تا 2004 هاي وضعيت نسبت به سالو تغيير اين سرعت رشد نشان دهنده بهبود . رسدب دالر ميليارد
 فت شديدا دليل كاهش تقاضا در آن دوره به.  درصد در سال بود3/0  تنهاهاي آب آشاميدني كه رشد تقاضاي لوله

به سرعت  2014تا سال  ساخت و سازشود  بيني مي پيش.  است2009 تا 2006هاي   در سالساخت و سازبازار 
 .خواهد شدهاي آب آشاميدني  موجب افزايش تقاضا براي لولهيابد و همين رشد رشد 

  ،رتبه دوم را دارا وزيعتهاي  شبكهآن پس از و  روند بكار ميانتقال آب در خطوط بيشتر  ها لولهاز لحاظ مقدار 
رشد دوباره دليل   به امر داشت كه اينخواهد بيشتري  رشدهاي شبكه توزيع  ميزان تقاضا براي لولهالبته  .هستند

 . هاي آتي است ساخت و ساز در سال

 پيدا خواهد كردبيشتري توزيع افزايش شبكه هاي  لولهرشد ها متناسب با  لوله تقاضا براي خدمات تعميرات. 
 در انتقال اي  به طور گستردههاي چدن  ز لولها

ها مقاومت  زيرا اين لوله، شود آب استفاده مي
. مناسبي در برابر خوردگي و فشار دارند

هاي چدني در جاهايي كه نياز به  لوله
پايداري و استحكام بيشتر باشد مثل 

هاي سست و ناپايدار و همچنين براي  زمين
ها ترجيح  ولهعبور از رودخانه ها به ساير ل

 .شوند داده مي
                                          

  عوامل قيمت گذاري                                
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، تمايالت  كاربري مورد نظرانتخاب لوله بر اساس عواملي چون هزينه مواد، كد مقررات
 تا 2006هاي  الدر بين س. گردد  و مجموع هزينه نصب تعيين ميعمر مفيدپيمانكار، 

توان در   را مياين رشدعلت  لوله افزايش زيادي داشت كهاوليه  قيمت مواد 2008
از جمله بهاي نفت و گاز طبيعي جستجو  انرژي و هزينه مواد خام بهايافزايش سريع 

بر بودن فرايند توليد  انرژي دليل  بهفوالديقيمت چدن ، مس و لوله بر اين اساس  .كرد
به دليل رشد هاي پالستيكي نيز  قيمت لوله  همچنين.ه است افزايش پيدا كردبه طور محسوسي ،اين محصوالت
 .يافته استافزايش  به ميزان قابل توجهي قيمت مواد اوليه



 ها تا سال  لولهانواع  قيمت ،عرضه و تقاضاي گاز طبيعي و نفت خامجريان مناسب در به علت  رود انتظار مي
 .تغيير چنداني نكند 2014

 هاي زيرزميني  براي مثال جايگزيني لوله .ثر در انتخاب جنس لوله مورد نظر استؤقيمت تنها يكي از فاكتورهاي م
عملكرد بهينه آن  لوله و مفيد در نتيجه طول عمر . هزينه بر استاي ها و آب آشاميدني پروژه فاضالب ، زهكشي
 درصد كلي هزينه ،كند هر چه قطر لوله افزايش پيدا مي. از اهميت ويژه اي برخوردار است دهي در زمان سرويس

نقش  ها  و خصوصيات لوله كاراييها، بنابراين به دليل هزينه باالي اجراي اين طرح. يابد مينصب نيز افزايش 
 عبارتند از طول عمر مورد ها  لولههاي كارايي مناسب مالك. كند ايفا ميدر انتخاب جنس لوله پروژه را اي  عمده

 جريان ،استحكام و مقاوت دبيپذيري،  هاي عملكردي چون انعطاف  حمل و نقل و ويژگي،انتظار، آساني نصب
 .مواد شيمياييهمچنين در برابر خوردگي و 

 مثال  براي .دهد ها را نشان نمي  از تفاوت جنس لولهروشني  تصوير به تنهاييها  خريد لولههاي مقايسه هزينه
بوده و زيرا پالستيك از دانسيته كمتري برخوردار ، تر است ها پايين هاي پالستيكي از ساير لوله قيمت متوسط لوله
 . است متفاوت خاص نيز جنس ايناما كارايي و فاكتورهاي وابسته به بهاي كمتري دارد،

 به ميزان قابل ها بهاي لوله. هستند ها لولهجنس  مهمترين عوامل در انتخاب ، و هزينه نصبعملكرديهاي   ويژگي 
دو نوع صب و خريد هاي ن كه هزينه  هنگاميهزينه دو پروژه كند و مقايسه جنس لوله تغيير ميتغيير توجهي با 

گمراه  به تنهايي ها لولهخريد  مقايسه صريح قيمت در واقع .دارتر است معنيشوند بسيار  لوله با يكديگر مقايسه 
 . وجود داردها انواع لولهفني مقايسه عملكرد  قابل توجهي در هاي چون تفاوتكننده است 

  برداري،  بهرههاي  هزينه هاي خريد و نصب، عالوه بر هزينه جهت انتخاب لوله براي يك پروژه خاص الزم است
 .لحاظ گردد  نيز و ساير خصوصيات فنيمفيدطول عمر  ، و نگهداريتعميرات

 

  )ارزش اسقاط(بازيافت
  بحث
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هاي   براي لولهتنهادر صنعت لوله   افتبازي
لوله .  كاربرد داردهاي چدني فلزي و بيشتر براي لوله

ضايعات  به طور كامل از آهن قراضه و نشكنچدن 
، فوالد يهاي چدن لولهدر واقع . شود فوالد ساخته مي

عمر مفيدشان سپري شده  كه فوالد ضد زنگكربني و 
 توان نيستند را مي  مناسب  ادامه كاربريبرايو ديگر 

با قيمت مناسب به توليدكنندگان لوله فروخت و از 
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. ي از سرمايه الزم جهت احداث خط لوله جديد يا جايگزيني خط قبلي را تأمين نمودتاين طريق قسم
ي  صرفه جويي مناسببه اين وسيله و هكار برد هاي جديد به  در توليد لوله مجدداها را توليدكنندگان نيز اين قراضه

   .دهند مي انجام ي توليدها در هزينه

 يچدنهاي  لوله
 داشته باشد و تا  رشد درصد1/3 آب و فاضالب ساالنه  در بخشچدني هاي شود تقاضا براي لوله بيني مي پيش 

 .  انتقال آب و فاضال ب استمربوط بههاي چدني  بيشترين استفاده از لوله.  دالر برسدميليارد  9/2 به 2014سال 

 لوله چدن نشكن از آهن . آيد دست مي چدن خاكستري در حالت مذاب بهبه شكن با اضافه كردن منيزيم چدن ن
ناسب م مقاومت در برابر خوردگي  وشود و داراي استحكام ضربه باال قراضه بازيافت شده و فوالد ساخته مي

ها  اين لوله. استرا داريكي  استاتيكي و دينام تحمل بارهاي خارجياي در العاده  فوقتواناييهمچنين . است
 و متر 6 تا 8/5هاي   در طولرا دارا بوده و هاي بتوني، فوالدي و پالستيكي   لولهنسبت به زيادي  فنيهاي برتري

 با سرعت طول عمر مناسب و استحكام باالضمن داشتن ها   اين لوله.شوند توليد مي متر ميلي 2600 تا 80قطرهاي 
جهت حفاظت بيشتر از . هاي پيچيده بستر سازي نيستند نيازمند روشي نصب برا و و سهولت مونتاژ شده

انجام  مناسبي از آنها ت پلي اتيلني محافظ  فيلم غالفها در  لولهپوشاندن با توان ، ميهاي اسيدي در خاكخوردگي 
 اتصاالتگوني از  داراي پوشش داخلي استاندارد مالط سيمان بوده همچنين داراي انواع گوناي چدنيها لوله. داد
   .باشند مي

  شود  استفاده مي با فشار باالآب مثل خطوط انتقال  در خطوط زير زميني با قطر باالبيشترلوله چدن نشكن. 
 هاي بتوني، فوالدي و  لولهترين رقباي لوله چدن نشكن،  اصليPVC باشند مي.  
 بعد از ها لولهاين رنگ كه  جايي از آن. شوند توليد ميگري   فرآيند ريختهلوله چدن خاكستري و اتصاالت آن با 

ها و  هاي چدن خاكستري در زهكشي لوله. نامند آن را چدن خاكستري ميخنك شدن خاكستري است، 
به  ها لوله اين دليل اصلي استفاده از. شود  تجاري و مسكوني استفاده ميهاي ساختمانهاي فاضالب در  سيستم

هاي چدن خاكستري  وه بر آن لوله عال.گردد آن بر ميپذيري   و عدم اشتعالطول عمر زياد، مقاومت به خوردگي
 لغزش از بر اثر اختالالت ناشيها  آبندي اتصاالت آن ندارد و  زياديهاي پالستيكي انبساط و انقباض مانند لوله

 .شود دچار مشكل نمي
  
  
 

  



  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8



 9

  ربردهابازارها و كا
 ترين كاربردهاي   اصلي،مواد زائدانتقال هاي هواكش شبكه و  لولهها،  هاي بهداشتي، زهكشي انتقال آب، فاضالب

باال  مورد نياز است، استفاده  كه استحكام كاربردهايي در ها لوله در واقع اين . نشكن هستنديهاي چدن لوله
  .دنشو مي

  اند را به خود اختصاص دادههاي چدن   درصد بازار لوله87هاي آب و فاضالب شهري،  لوله 2009در سال. 
 2014 سال در درصد 2/2ساالنه با رشد   در اين بخش نشكنيهاي چدن تقاضا براي لولهميزان  شود بيني مي پيش
هاي  ها، زمين رودگاهفها،  نيروگاه  به از قبيل خطوط آبرساني نيزدر ساير كاربردها .سدبر دالر ميليارد 4/2به 

هاي موجود براي اين   نشانگر فرصت2014 در سال ي ميليون دالر79 ، وجود بازار كشاورزي و مناطق مشابه
 . است لولهجنس از 

  در تحمل فشارهاي باال به خصوص در قطرهاي  قابل توجهي برتري،ها  لولهسايرچدن نشكن در مقايسه با 
 .داردرا  متر ميلي 350بيشتر از 

 3/2ساالنه معادل با رشدي هاي فاضالب بهداشتي  هاي چدن نشكن در سيستم  براي لولهرود درخواست انتظار مي 
 .  ميليون دالر برسد638  به2014در سال درصد 

 5/9مواد زائد ساالنه همچنين انتقال  و ها  شبكه زهكشي و هواكشيجهتهاي چدني   لوله برايميزان تقاضا 
 .رسد  ميليون دالر مي377 به 2014زار مسكن تا سال درصد رشد خواهد داشت و با توجه به بهبود با

 نوعهاي چدن داكتيل از لوله  DWV )Drain waste & Vent ( كه استحكام ساختاري بيشتري در كاربردهايي
هاي چدن  لولهدر اين كاربرد . شود هاي چند طبقه استفاده مي ساختمانسيستم فاضالب  ، مانندمورد نياز است

اي پالستيكي ه  زيرا در مقايسه با لولهشوند استفاده ميها   ساختمان در اصلي عنوان لوله اغلب بهDWVداكتيل 
 در هاي پالستيكي نسبت به لوله ه چدنيللوغير قابل اشتعال بودن عالوه بر آن . ندنك  را منتقل ميي كمتريصدا

صورت بروز در چنين هم .حائز اهميت است بسيار ها سوزي احتمالي در ساختمان جلوگيري از گسترش آتش
  ديگرمزيت.  به عنوان خروجي دود و شعله به بيرون از ساختمان عمل كنندتوانند   ميها ، اين لوله آتش سوزي
تقريبا و عالوه بر آن لوله چدن صلب است . استباالتر آن  استحكام ،هاي پالستيكي  بر لولهDWVلوله چدن 

 و دچار انحرافهاي پالستيكي منعطف هستند و در برابر بار زياد  لهلواما شود   مشاهده نميآنانحرافي در ديواره 
  . شوند تغيير شكل مي

  سازي ايران شركت لوله و ماشين                                                                              
  1390ماه مرداد                                                                                   




