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  بسمه تعالی

 

  :عنوان طرح 

  طراحی ، ساخت و بهره برداري سیستم تصفیه پساب شرکت خمیرمایه رضوي

  )EPC+ O&M(  

  

  :نام کارفرما 

  شرکت خمیرمایه رضوي

  

  :محل اجراي طرح 

  خمیرمایه رضويجاده مشهد قوچان ، شرکت  67کیلومتر 
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  شناخت پروژه

  اجراي پروژهمحل مشخصات 
  رضوي خمیرمایه قوچان،شرکت مشهد جاده 67 کیلومتر

  مشخصات طرح  
می باشد که نوع سیستم هوازي آن با هوادهی از طریق اسپارژر  بیولوژیکیسیستم تصفیه پساب فعلی شرکت از نوع تصفیه 

  .و از کف بوده و سیستم بی هوازي آن شامل روش لجن فعال می باشد
تن بوده است که به صورت دست  150خط تغلیظ رب گوجه فرنگی با ظرفیت  2خط تغلیظ فعلی شرکت خمیرمایه رضوي 

  .دوم خریداري ، نصب و راه اندازي شده است
 –بیوتین  - سود –اسید سولفوریک  –دي امونیوم فسفات  –نشاسته  –اوره :  واد اولیه مورد استفاده در خط تولید م

امولسیفایر  –آب ژاول  –آنتی فوم  –سولفات مس  –سولفات روي  –سولفات منیزیوم  –اسیدنیتریک  – 6و  1ویتامین ب 
از مالس نیشکري در اختالط با مالس در حال حاضر (مالس  –BBBبتابیو  –پنتوتنات  –کربنات سدیم  –نمک طعام  –

شده که بهترین نسبت ممکن بوده ولی این درصد اختالط بسته به نوع استفاده  80-70به  30- 20چغندري به نسبت 
  . مالس موجود در بازار ممکن است متغیر باشد

مترمکعب آن مربوط به  300که می باشد در روز  مترمکعب 1350 در حال حاضر میزان پساب تولیدي روزانه شرکت
به   5.5مترمکعب از این مقدار با بریکس  90 موجود ماکزیممبوده و با توجه به ظرفیت سیستم تغلیظ  1سپراتور شماره 

 . می شده که بدلیل مصرف باالي انرژي آن هم اکنون متوقف شده استطور روزانه وارد سیستم تغلیظ 

خطوط کانتینیوس که از پساب . مخزن تشکیل شده است 2نتینیوس و یک خط بچ به همراه خط تغلیظ فعلی از دو خط کا
و خط بچ نیز  کردهتبدیل  30به پسابی با  بریکس  5.5تغذیه می کنند قادرند تا پساب فوق را با بریکس  1ورودي سپراتور 

 .تغلیظ نماید 65قادر است تا پساب خروجی از خط کانتینیوس را تا بریکس 

و خروجی  بوده  5.5پساب سپراتور یک با بریکس m3 / day 90 در باالترین حجم  به سیستم تغلیظپساب ورودي  حجم
  .بوده است 65ویناس با بریکس  m3/day  1.2سیستم تغلیظ نیز 
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 :مشخصات پساب تولیدي شرکت که بر مبناي آن تصفیه خانه بایستی طرح ریزي شود 
 

  میانگین  پساب شستشو  3سپراتور   سپراتور دو  عنوان

 m3/day(  450  450  650  1550( حجم

EC (µs/cm)  14000  6000  9000  9581 

K (mg/l)  2558  823  3886  2611 

Na ( mg/l)  1886  621  1702  1442 

BRIX( mg/l) 8/1  8/0  3/0  1 

COD( mg/l)  10800  4100  4950  6402 

BOD( mg/l)  6300  1440  4950  4323 

TDS( mg/l)  6370  3400  3120  4145 

TSS( mg/l)  1820  489  6348  3332 

SS( mg/l)  4  8/0  28  13 

( mg/l)748  1234  670  125  کدورت 

 C(  4/19  4/19  1/20  20( درجه حرارت

( mg/l)1134  800  832  1920  قلیاییت 

PH 05/7  9/6  48/6  7 

TKN( mg/l)  768  302  524  530 

TP( mg/l)  01/0  02/0  03/0  0 

( mg/l)1476  809  2201  1714  سولفات 

( mg/l)2265  2875  200  3450  ایدرکل 
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  :طرحهدف از اجراي 
 رضويساخت و بهره برداري سیستم تصفیه پساب شرکت خمیرمایه  طراحی ،

تصفیه براي پساب تولیدي شرکت خمیرمایـه رضـوي مـی باشـد کـه      سیستم بهینه سازي و احداث یک  ؛هدف 
تعیین شـده توسـط   تخلیه پساب مشخصات پساب تولیدي کارخانه پس از خروج از سیستم تصفیه به استاندارد 

  :و همچنین )  1پیوست شماره ( حفاظت محیط زیست برسد  سازمان
 .ه برداري را نمودبتوان در این راه از تجهیزات و امکانات موجود حداکثر بهر -1
 استفاده بهینه از لجن بیولوژیکی به عنوان محصول جانبی قابل فروش -2

  

  نوع و شرایط قرارداد: 
 EPC+O&Mقرارداد مورد نظر براي اجراي سیستم تصفیه پساب شرکت خمیرمایه رضوي بایسـتی از نـوع    -
  .باشد) طرح ، اجرا و بهره برداري توسط پیمانکار ( 
بایست جهت جلوگیري از هر گونه خطا و اطمینـان بیشـتر ، آزمایشـات مربـوط بـه پارامترهـاي       پیمانکار می  -

  .امور اجرایی را بر اساس آن برنامه ریزي نمایدو کلیه مراحل طراحی و  اندازه گیري "پساب را مجددا
  .سال در نظر گرفته شود 3دوره بهره برداري با مسئولیت پیمانکار حداقل  -
 .ضـمانت بـانکی ارائـه نمایـد    بصـورت  ارزش ریالی کـل پـروژه را    درصد 100معادل  پیمانکار بایستی :ضمانت  -

آزاد ) و شش ماه بهره بـرداري عملکـردي تصـفیه    EPCاتمام ( درصد این ضمانتنامه در زمان تحویل موقت 90
آزاد خواهـد  ) ساله  3(اري درصد باقیمانده ضمانتنامه مذکور پس از اتمام دوره بهره برداري و نگهد 10. میگردد

  .شد
بـا موضـوع پـروژه     تجربه اجرایی مشـابه  2حداقل داراي که بایستی با یک شرکت خارجی   میشرکت پیمانکار -

  . نمایدهمکاري ) ارائه رزومه شریک خارجی الزامیست( مشارکت  گروه میباشد، بعنوان مشاور فنی یا 
  

  نحوه ارائه طرح پیشنهادي از جانب پیمانکار: 
  :طرح پیشنهادي ارائه شده بایستی شامل بخش هاي زیر باشد 

  : الف
  روش هاي تصفیه پساب  بررسی -
شرح راهکار ارائه شده جهت تصفیه پساب و مزایاي طـرح نسـبت بـه روش هـاي تصـفیه متـداول موجـود در         -

  صنعت
  به همراه نقشه کامل پروسه و فلودیاگرام  P & ID معرفی پروسه تصفیه به صورت  -
  طرح پیشنهادي و زمانبندي  مهندسیشرح فاز  -
  شرح فاز اجرایی طرح پیشنهادي و زمانبندي -
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  شرح خدمات بهره برداري و نگهداري از تصفیه خانه -
  حین اجرا و بهره برداري )Cash flow( تعیین نحوه پرداخت هزینه هاي طرح -
  .شرکت پیمانکار جهت اجراي پروژه و پیمان و حصول نتیجه مطلوب خواهد سپرد ذکر تضامینی که -

  : ب 
  درصد وابستگی طرح به خارج از کشور -
  ، مواد  مصرفی فرآیند تصفیه ) انرژي( تعیین توان مصرفی برق  -
  )کاربرد لجن بیولوژیکی( طرح احتمالی بررسی درآمد زایی  -
  اجراي طرح حینبروز یا عدم بروز اختالل در سیستم تصفیه پساب فعلی در  -
  هزینه هاي بهره برداري : 

  انرژي ها شامل آب ، برق و گاز) الف 
  مواد اولیه مصرفی             ) ب 
میزان هزینه مورد نیاز براي دفع یا پاالیش آن                                 : در صورت غیرمفید بودن : لجن تولیدي از تصفیه خانه) ج 
  )شامل آب تصفیه شده و لجن مفید تولیدي ( برآورد درآمدهاي حاصل از تصفیه پساب  )د

  

 :برنامه زمانی کلی پروژه
  و بهره برداري توسط پیشنهاد دهنده تعیین می شود دوره طراحی ، ساخت ، نصب
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 1پیوست 

  :تصفیه خانه هاي شرکت هاي تولید خمیرمایه در ایران  مشخصات استاندارد پساب خروجی از
  میلیگرم در لیتر میباشد 200معادل  CODمقدار 
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  2پیوست 

  راهنماي تکمیل جداول

  . نمایند بندي کالسه صفحه شماره درج با و ذیل ترتیب به

 اقتصادي کدو  ملی شناسه ، رسمی درروزنامه تغییرات آخرین آگهیتاسیس، رسمی، آگهی اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه -1

 ذیصالح ازمراجع صالحیت تایید و ها گواهینامه -2
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  پیشنهاد دهندهاطالعات کلی 

  : )اساسنامه با مطابق(شرکت نام

  )اساسنامه با مطابق( شرکت فعالیت موضوع

  ) ذکر نام با( سایرموارد  □ محدود مسئولیت  □ تعاونی  □ خاص سهامی  □  عام سهامی: شرکت نوع

  .............  درصددولتی.............  خصوصیدرصد : شرکت مالکیت نوع

  :............................................                                ثبت محل........................... :ثبت تاریخ................................. :ثبت شماره

  :............................................     ملی شناسه...................................... :اقتصادي کد

  )موثردرسوابق کار(قبلی هاي نام

  :............................................     نمابر شماره

  :.......................................................وبسایت

  :............................................................الکترونیکی پست
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  پیشنهاد دهندهلیست مشخصات هیأت مدیره و افراد کلیدي در سازمان 

  

  

  :پیشنهاد دهندهامضاء و مهر 

   

  تاریخ اخذ مدرك  مقطع تحصیلی/ رشته   سمت در هیأت مدیره یا شرکت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  )سال(سابقه مفید 

  مالحظات
  در این شرکت  کل

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                
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  ارزیابی مدارك و اسناد لیست چک

  
  

    

  )کارفرما(چک لیست   )متقاضی(چک لیست 

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد

ارائه   گواهی/ مدرك / عنوان سند   ارزیابی نام فرم
  گردید

ارائه 
  نگردید

تعداد 
  صفحات

تکمیل 
  است

تعداد   ناقص است
  صفحات

  توضیحات  عدم ارائه

  8  7  6  5  4  3  2  1  ردیــــــــف
                  شرکت اساسنامه  1  - 

  

                  شرکت تاسیس آگهی رسمی روزنامه  2

                  شرکت تغییرات آخرین آگهی رسمی روزنامه  3

                  شرکت مدیره هیأت اعضاء آخرین ملی کارت و شناسنامه تصویر  4

                  پیشنهاد دهنده شرکت تصویرکداقتصادي  5

                  تایید صالحیت از مراجع ذیربط تصویرگواهی  6

                  شرکت ملی تصویرشناسه  7

                  پیشنهاد دهنده در سازمان یديو افراد کل یرهمد یأتمشخصات ه یستل  8

                  علمی و تجربی شریک خارجی ارائه اسناد و سوابق  9

                  )شریک خارجی( ارائه سند همکاري گروه مشارکت   10

 

  : پیشنهاد دهندهامضاء و مهر   


