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 یپساب صنعت خانههیاحداث واحد تصف موضوع 

 متر مکعب در روز 0011 ظرفیت

 هشتگرد یردولتیغ یشهرک صنعت -شهرستان ساوجبالغ -استان البرز اجرا محل
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 میلیون ریال 00211 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 20022 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0202 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 112 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 1020

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 2220% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 5.2... گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
00% 

 نفر 01 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

. باشدعمقی میهدف از اجرای طرح احداث تصفیه خانه پساب صنعتی به روش لجن فعال با استفاده از سیستم هوادهی 

باشد که در طول سال بصورت پیوسته فعالیت خواهد داشت به متر مکعب در روز می 0011ظرفیت عملی این واحد 

 طورکلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد :

 های کشاورزیتصفیه پساب صنعتی و رساندن استانداردهای آب تصفیه شده به منظور آبیاری زمین -0

 های زیرزمین جلوگیری از آلودگی آب -2

 حفظ محیط زیست  -1

 ارزش افزوده پساب صنعتی  -1

 معرفی محل اجرای طرح-2

 هشتگرد یردولتیغ یشهرک صنعت -شهرستان ساوجبالغ -استان البرز

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

ای هپساب صنعتی جهت استفاده در زمینمحصوول تولیدی واحد تصوفیه خانه آب تصفیه شده حاصل از تصفیه   

 .کشاورزی می باشد 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

فعالیت این واحدها  واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستند که 011همانطور که بیان شده در شهرک صنعتی هشتگرد 

گردد که ظرفیت در نظر فاضالب تولیدی و انسانی( می مترمکعب در روز )شامل 0011منجر به تولید پساب با ظرفیت 

اشد. بگرفته شده تصفیه خانه شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد، پاسخگوی نیازهای واحدهای مستقر در این شهرک می

هکتار سطح  22000کشاورزان شهر هشتگرد و نظرآباد می باشد با توجه به اینکه بالغ بر  متقاضیان اصلی طرح حاضر

هکتار سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان نظرآباد  21102کشت زراعی و باغی شهرستان ساوجبالغ و زیر

 می باشد اجرای این طرح می توان بخشی از نیازهای آبی کشاورزان واقع در این شهرستان ها را نیز تامین نماید0

                                                 
 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 0



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی: 

 مترمکعب 0011 متوسطظرفیت جریان 

 لیتر در ثانیه02  ظرفیت جریان ماکزیمم

BOD 151 گرم در لیترمیلی 
TSS 015 میلی گرم در لیتر 

 درجه سانتیگراد 02 متوسط دمای فاضالب

 درجه سانتیگراد 21 حداکثر دمای فاضالب

 

 ظرفیت عملی: 

 پنجمسال  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح               سال

 51 51 51 51 51 تعداد مشترکین

 0011 0211 0111 0211 0111 مصرف آب )متر مکعب روزانه(

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 125 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 طرح پیشنهادی تصفیه بیولوژیکی به روش لجن فعال با استفاده از سیستم هوادهی عمقی می باشد. سیستم انتخابی در

از اکسیداسیون هوازی میکروارگانیسم ها جهت  که در آن بوده این روش از متداولترین روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی

میکروارگانیسم  و توده در این روش با در هم آمیزی فاضالبدر فاضالب استفاده می گردد.  ده موجودنپاالیش مواد آالی

)با استفاده از سیستم هوادهی عمقی( شرایط الزم جهت تصفیه مواد  الزمهای فعال در مخزن هوادهی و تأمین اکسیژن 

 آلی موجود در قالب فعل و انفعال کلی فراهم می گردد.



 واحدهای تصفیه خانه به شرح ذیل می باشد:

 پمپاژ فاضالب خام ورودی و واحد حذف روغن و چربیایستگاه -0

 surge basinواحد -2

 آشغالگیری-1

 واحد دانه گیری از نوع پیستا-1

 سازی  واحد متعادل-5

 حوض هوادهی-2

 واحد ته نشینی نهایی-0

 واحد گندزدایی-1

 حوضچه ذخیره پساب تصفیه شده-0

 واحد تغلیظ لجن-01

 واحد تثبیت لجن-00

 پرسواحد فیلتر -02

 تابلو کنترل-01

 لوله ها، اتصاالت و شیرآالت-01

 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 کلر 

 سایر مواد مصرفی 

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -9

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح / سال

 51 51 51 51 51 تعداد مشترکین 

 511111111 511111111 511111111 511111111 511111111 میانگین هزینه انشعاب هر واحد

 25111 25111 25111 25111 25111 حق االمتیاز انشعاب فاضالب میلیون ریال

 0011 0211 0111 0211 0111 مصرف آب )متر مکعب روزانه(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 2220% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 2522% (IRREآورده نقدی ) نرخ بازگشت داخلی

 سال 522 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 1020 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %00 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %20 تأمین مالیهای شامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 1250 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 1112 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %20 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %05 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %21 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


