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کیلووات اسکرو  160کمپرسور  )دو( دستگاه 2 خرید مناقصه برگ شرایط 

(Screw)  تأمین هوای فشرده با سیستم دسیکانت(Desiccant)   

  1400/02/16     مورخ   CA- 250شماره به 

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثال ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

 سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند.سپرده برنده مناقصه و همچنین  -2

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. -3

 و تایید صالحیت از مراجع ذی صالح ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. -4

 اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه(نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال  -5

محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد  فروشندگان -6

 کت درج گردد.قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پا

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک بنام  0105648832003بحساب سیبا   ریال 100.000مبلغ واریز سپرده شرکت در مناقصه به بامتقاضیان میبایست  -7

اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد  وفیش مربوطه را در پاکت )الف( مدارک  یا ضمانتامه بانکی به همین مبلغ  و  ملی و

جاده سد مخزنی مارون کد پستی  10کیلومتر – نشانی بهبهان 26/02/1400مورخ  14قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و در بسته تا ساعت 

ثبت نموده و به  متقاضیان میبایست ابتدا  پاکت های خود را در دبیرخانه اداری به طور رسمی 6367156745

  و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد. واحد حراست شرکت سیمان بهبهان تحویل نمایند

 شرکت سیمان بهبهان در انتخاب فروشنده مختار است و هزینه یک نوبت چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است . -8

شرکت سیمان بهبهان   0105648832003هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا  100،000متقاضیان می بایست مبلغ  -9

 تحویل نمایند. همراه فیش سپرده نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا به 

 پیوست می باشد  :   فنیمشخصات 

 
نام شرکت                                                                             مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اینجانب

 شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز شناسه ملی                                  کد اقتصادی                                    شماره ثبت             

قیمت پیشنهادی خو درا  و این شرکمت  پرداخت نمایند  شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی 0105648832003ریال به حساب سیبا  100.000 مبلغ

 : دبشرح ذیل اعالم می دار

 ........................... ریال می باشد .................................................. ریال و مبلغ کل ........  160دستگاه کمپرسور اسکرو مبلغ فی هر 

 موارد مورد تایید این شرکت می باشد . مهر و امضاء 

 

 

 

 

(Screw)الف( مشخصات فنی هر یک از کمپرسورهای اسکرو  کیلووات  160   
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 شرح واحد مشخصات توضیحات
ردی
 ف

 AERZENER VMX250RD دستگاه Airend هواساز    1 

 Germanyزیمنس اصل
& Brazil 

SIEMENS & VEG 160kw دستگاه 
 Motorالکتروموتور 

Power 
2 

 Direct  Power Transition 3 به انتخاب کارفرما

دارای گواهینامه باالنس 
دینامیکی از آزمایشگاه 
  دارای استاندارد تست

C Type – 10 belt 

GGG40 

Tapper Bush 

G3 

 Pulley Ratio 4 دستگاه

 1500 rpm Motor Speed 5 

SIEMENS (Original) 400/50/3 
V/Hz/P

H 
Power Supply 6 

Arsin1710&German
y 

PLC  Controller 7 

 
Ciesse Combine Cooler 

 For Each Compressor 160kw x2 
 Cooling Type 8 دستگاه

 3 Flange inch 
Air Radiator 

Input and Output 
9 

 2 Tread inch 
Oil Radiator 

Input and Output 
10 

 Unloader Model 11 دستگاه Italy VMC RB140اصل 

 Oil Filter Manufacture 12 عدد Germany MANN WD13145 x2اصل 

ها برطبق ساخت و جوش
   ASMEاستاندارد 

باشدالزامی می  

Circulation system 

(Double Separate) 
 Separator Tank 13 سیستم

سیال خنکظرفیت  لیتر 150حداقل     14 کاری

 <10000 Cm2 
Separator Filter 

Surface 
15 

VMC G60 دستگاه MPV 16 

 Motogen 3.5 KW – D=75cm x4 دستگاه FAN 17 

 SPC type x10 حلقه V-belt 18 

 Check Valve 19 عدد inch Disc Type 4 زیر واحد هواساز

 Pressure Switch 20 عدد bar 16-0تله مکانیک  

CNC Punch & 

1.5 mm Thickness 

ای رنگ کوره
 مرحله ای  الکتروستاتیک

2x3x2 m ) ابعاد ذکر شده حداقل فضای در نظر  
گرفته شده برای کمپرسور خواهد بود و قبل از ساخت 
باید توسط پیمانکار با ارائه نقشه، موافقت کارفرما و 

 مشاور کارفرما اخذ گردد( 

 Cabinet Size 21 

 Argon Welding  Chasses and 22 
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 شرح واحد مشخصات توضیحات
ردی
 ف

 Structure Weld 

 23 لوازم و قطعات تابلو برق  Germany SIEMENS (Original)اصل 

 2 inch with Output Pipe عدد 
Receiver Tank Safety 

Valve 
24 

 Hose 25  ها استنلس استیلکلیه شیلنگ 

 Class 300  Flanges 26ها کلیه فلنج 

اطمینانبه انضمام شیر   

و سایر تجهیزات   
 Vessel – 5m3 27 عدد ASME Manhole 18 inchمطابق با استانداد 

 Regulator  28 دستگاه دو دستگاه با قابلیت تنظیم فشار متغیر 

عدد 4  1 inch دستگاه Auto Drain Valve 29 

48 m3 /min Mafch-4-48130 سیستم Air Filter Intake 30 

ها مطابق با استاندارد جوش
ASME 

باشدالزامی می  

 :m3/min 78یک دستگاه با ظرفیت 

Valve: Proval 4 & 2 inch 

Controller: PLC 

Heater System 

With Dew Point Sensor 

Input and Output 

Flange 4 inch Class300 

Absorb Baterial: Alumina Activated 

Minimum 500kg in Each Tower 

اهدستگ  Absorb Dyer 31 

دستگاه 1  Discharge Valve 32 دستگاه  

دستگاه 2  Wise Air WS800 دستگاه Water Separator 33 

دستگاه  1 AO 

دستگاه  2 AA 
Wise Air WF-1000FL دستگاه Air Micro Filter 34 

 2 X 4~20 mA عدد Heater Sensor 35 

Mannesmann Pipe 2 inch 
 حدود

متر 20  
Oil Piping 36 

Mannesmann Pipe 

پایپینگ کمپرسورخانه و 
تجهیزات به طور کامل و 
در صورت نیاز بیشتر، 
تأمین و نصب به عهده 

باشدپیمانکار می  

4 inch 
 حدود

متر 50  
Air Piping 37 

 پایپینگ کمپرسورخانه

عدد 12  
4 inch عدد Ball Valve Class 300 38 

 پایپینگ کمپرسورخانه

عدد 50  
4 inch – Socket Weld عدد Flange 39 
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 شرح واحد مشخصات توضیحات
ردی
 ف

به تعداد الزم جهت پایپینگ 
 کمپرسورخانه

4 inch  40 راهی و زانوییسه 
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ب( 

 Dryerمشخصات فنی 

 
 یقهمتر مکعب بر دق 30 یتظرف :هارگوالتور 

 با انجام عملیات هیدروتست و ارائه های تقویتی همراه با ورقتدار یتری منهولل 5000عدد مخزن  4 :مخزنCertifiacte  استانداردASME 
 باشند. SA 516 Gr.70با کد  Elliptical 2:1های استاندارد از نوع بایست دارای کپباشد. مخازن میالزامی می

 ینچا 18منهول  دارای 

 316 یلاستنلس است ینچا 2 یناناطم یرش دارای 

 طبق استاندارد  هامؤکداً ساخت و جوشکاری کلیه بخشASME باشد.الزامی می 

 یندر اتو دارای  Zero Air Loss Auto Drain Valve 

 سانت 20صفحه  یجگ دارای 

 Dryer .به صورت هیتر دار در نظر گرفته شود 

  تست نفوذPT  رادیوگرافیRT  و هیدرواستاتیکHT باشد.آمیزی داخلی و بیرونی الزامی میو رنگ 

باشد:های فنی تجهیزات و موضوع مناقصه به تفضیل به شرح ذیل میج( ویژگی  

 باشد.می VMX250RDاز نوع  AERZENERساخت کمپانی  Airendبا  160kk)دو( دستگاه  2تعداد کمپسورهای موضوع مناقصه  .1

 باشد.سایت ویزیت جهت ایجاد امکان طراحی مناسب تجهیزات بر اساس شرایط خط تولید شرکت سیمان بهبهان الزامی می .2

ها با مشاور کارفرما و در نهایت با باید کلیه هماهنگی General Arrangementرت های تجهیزات به صوپس از طراحی اولیه و تهیه نقشه .3

 های رسمی اخذ گردد.کارفرما به طور کامل انجام و موافقت اصولی و فنی با مکانیزم

نیاز تجهیزات پروژه طراحی تأمین سیستم هوای فشرده با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات مورد لزوم برای تأمین و انتقال هوای فشرده مورد  .4

 باشد. الزامی میهمزمان ( به طور kkk4.5-kkk8.5کن با دو محدوده فشار کاری )هاوس و برج خنکبگ

 ردیف شرح تعداد برند / توضیحات

عدد برای هر  2 پاکر آلمان Dryer 
 شیر پنوماتیک

Pneumatic Valve 4” 
1 

عدد برای هر  2 پاکر آلمان  Dryer 
 شیر پنوماتیک

Pneumatic Valve 2” 
2 

اروپایی دارای پروانه واردات در 

کننده، بندی تولیدبسته Dryer بدون  

مواد جاذب تحویل و مواد جاذب در 
کننده جداگانه تحویل بندی تولیدبسته

 کارخانه سیمان خواهد شد.

 حداقل 1600 کیلوگرم

 Dryer برای هر 

 مواد جاذب

Molecular Sieve 

 مولکوالرسیو

3 

 Germany SIEMENSزیمنس اصل 
PLCسیستم کنترلی  برای بمدار آوردن متوالی  

 کمپرسورها 
4 

Michell ورودی و خروجی 
 سنسور دمای نقطه شبنم

 Dew Point Sensor 
5 

  316استنلس استیل 

پارکر آلمان   
عدد 2  Disk Check Valve 6 

ریچ الیه زیک 3رنگ اپوکسی     7 

  
Pipingجوشکاری  و مخازن   

 ASMEطبق استاندارد 
8 
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شده توسط دو کمپرسور هوای فشرده تأمین همزمانکردن کامل ای طراحی و نصب شود که قابلیت خشکباید به گونه Desiccantسیستم  .5

160kk  باAirend  مدلVMX250RD ا داشته باشد.ر 

به عهده  LumpSumها و سایر تجهیزات مربوطه به طور AirTankو  Desiccantکشی هوای فشرده کمپرسورها، سیستم تأمین تجهیزات لوله .6

کمپرسور کلیه تمهیدات فنی،  Piping( باید در هنگام EPCباشد در هر یک از مراحل، تأمین و نصب قرارداد )پیمانکار خواهد بود. الزم به ذکر می

و سایر تجهیزات مورد  Valveسوم )طرح توسعه کارفرما در آینده( در نظر گرفته شود و در صورت نیاز به تأمین متعلقات مربوطه مانند لوله و 

 نیاز، تأمین آن به عهده پیمانکار خواهد بود.

ور در محدوده فشار متغیر )قابل تنظیم( با قابلیت دو کمپرس همزمان )Unload-Load(تأمین و نصب سیستم سامانه مربوط به استارت و توقف  .7

Change باشد.با کمپرسور دوم بر اساس ساعت کارکرد به صورت اتوماتیک به عهده پیمانکار می 

ای در نظر گرفته شود که بر اساس شرایط فضا و ابعاد کمپرسورخانه در هنگام تأمین کمپرسور توسط پیمانکار، باید تمهیدات مورد لزوم به گونه .8

و یا به  Directبه صورت  Airendشرکت سیمان بهبهان قبل از ساخت کمپرسورها، موافقت شرکت سیمان برای کوپل مستقیم الکتروموتور و 

با توجه به شرایط عملیاتی به تشخیص کارفرما  Airendای اخذ گردد. )به عبارت دیگر انتخاب نحوه کوپل الکتروموتور با وپل تسمهصورت ک

 خواهد بود(.

درجه سانتیگراد  55ها دمای محیط کمپرسورخانه Desiccantکننده( و سایر تجهیزات کمپرسورها و در طراحی رادیاتور کمپرسور )سیستم خنک .9

هوای فشرده  در نظر گرفته شود؛ و در نظر گرفتن کلیه تمهیدات فنی در طراحی و نصب مجموعه تجهیزات سیستم (Dusty)آلود محیط غباربا 

 با قابلیت کارکرد تجهیزات در شرایط مورد نظر به عهده پیمانکار خواهد بود.

 د.در نظر گرفته شو 160kkبرای هر دستگاه کمپرسور، دو دستگاه رادیاتور  .10

 در ورودی و خروجی دو دستگاه در نظر گرفته شود. Dew Pointبرای سنجش نقطه  .11

 رگوالتورها دو دستگاه با قابلیت کارکرد در فشار متغیر در نظر گرفته شود. .12

 باشند. ASMEاستاندارد  Certificateها باید دارای کلیه جوشکاری .13

 صورت است: ینمخازن به ا یدماناست. چ یازمورد ن یتریل 5000چهار مخزن  .14

 هر کمپرسور هر دو مخزن را همزمان پر کند. یکهبعد از کمپرسورها بطور یتریل 5000مخزن  دو -

 یجذب Dryerبعد از  یتریل 5000مخزن  یک -

  یقهمترمکعب بر دق 30 یتظرف با رگوالتورهای مکانیکی -

 تور(بار )بعد از رگوال 5/6فشار  یساز یرهذخ یبرا یتریل 5000مخزن  یک -

 ینصب خواهد شد و برا یتریل 5000مخزن  یکاز رگوالتورها قبل  یکیکند.  یرهبار فشرده کند و در مخزن ذخ10بتواند هوا را تا  یدکمپرسور با .15

بوده و  ظیمقابل تن یدرگوالتور با یخواهد بود. فشار خروج یقهمتر مکعب بر دق 30مورد درخواست حداقل  ی. دبشودیبار استفاده م 5/6مصارف 

 .یدنما یمرا تنظ ی، فشار خروجیازکارفرما منطبق بر ن

و نصب به عهده  ینمأت یازدر صورت ن یشده است. ول یدق یپینگو طول پا یمصرف یالمتر یحدود یزانجدول م 42 یال 37 هایردیفدر  .16

 .خواهد بود یمانکارپ

شود که در  یشیدهاند یداتیها تمهیستمس یدر طراح یدلذا با باشد،یم تخط تولید و دپارتمان پخکمپرسور خانه در مجاورت  ینکهبا توجه به ا .17

 ( بدون مشکل کار کنند.Full Loadهوا، کمپرسورها در حالت تمام لود ) یزمان اوج گرما

 اصطالحاً سفید باشند.ها باید استاندارد و و بدون درز جوش و کلیه پیج ، استاندارد)Mannesmann(های هوای فشرده باید مانسمان کلیه لوله .18

ای باشد که امکان تردد و حضور درون کابین برای انجام عملیات تعمیرات به راحتی وجود داشته باشند ابعاد و اندازه کابین کمپرسور باید به گونه .19

 ها قبل از ساخت باید به تأیید کارفرما رسانده شود.و نقشه

 باشد.های و اخذ تأییدیه از کارفرما به عهده پیمانکار میCertificateها و حاوی نتایج کلیه تست Final Bookارائه  .20

 ها( باید به طور کامل فلزی و استاندارد باشند.اتصاالت داخلی کمپرسورها )لوله .21

 باشند. 300ها باید کالس کلیه فلنج .22

 بطور جداگانه طبق نظر کارفرما انجام گردد.  کلیه لوله ها کمپرسورها و متعلقات جانبی باید با رنگ های متفاوت برای سیاالت گرم و سرد  .23
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 موارد فنی برای لحاظ شدن در مناقصه خرید کمپرسورهای خط تولید:
کیلو وات( کنتاکتورها و کلید اتوماتیک و بیمتال مورد نیاز پروژه از مارک زیمنس اصل با ظرفیت حداقل  160با توجه به توان موتور کمپرسور ) .1

 تأیید است.کیلو وات مورد  250

محفظه تابلویی در نظر گرفته شده برای نصب قطعات در بدنه کمپرسور می بایست دارای فضای کافی برای جاگذاری لوازم و حجم محفظه مناسب  .2

ر گرفته درجه سایت باشد و سیم بندی داخلی تابلو با سایز مناسب جریانهای عبوری در نظ 55برای تبادل حرارتی با توجه به شرایط محیطی دمای 

 شود.

 ها متصل گردند.و بوسیله سیم بافته شده به بدنه تابلو و درب ،های ارت و نول در تابلو در نظرگرفته شوندشینه .3

 و مورد تأیید کارفرما باشد. IECها در داخل تابلوها مطابق استاندارد رنگ سیم .4

 باشد. RAL7032ای و رنگ الکترواستاتیک کوره IP42تابلوها با درجه حفاظت  .5

 سازی باشند.و فن و ترموستات ریتال جهت خنک تابلوها دارای روشنایی و میکروسوئیچ ریتال فیلتر .6

کلیه قطعات تابلو و برروی درب تابلو برچسب پانتو گراف با نوشته سفید بر روی زمینه سیاه نصب گردد کلیه قطعات باید دارای شماره فنی  روی بر .7

 رد باشند.در نقشه و پالکی جهت نوع عملک

 های وایرینگ ذکر و همانند آن ساخت باید انجام گردد.بایستی در نقشهها میها بایستی دارای شماره سیم باشد این شمارهدو طرف کلیه سیم .8

سانی صورت ها بایستی به آکردن این طلقو بسته باز ،دار تابلو بایستی بوسیله طلق مخصوص و شفاف و ضخیم ایزوله گردندهای برقکلیه قسمت .9

 گیرد.

 درجه سانتیگراد محاسبه و انتخاب گردند. 60درجه و حداکثر دمای  55 برای محیط IECسه فاز باید طبق جداول بندی داخلی سیم .10

 باشند. Legrandهای داخل تابلو از نوع داکت .11

متر مربوط به استفاده گردد و امکان اتصال مولتی Diris A40دستگاه مولتی متر  در مدار ورودی تابلوها از ترانسفورماتور جریان مناسب و یک .12

 بایستی در نظر گرفته شود.سیستم کنترل می

 استفاده گردد. LEDهای سیگنال تابلویی از نوع المپ .13

های الزم در ورودی و خروجی در نظر گرفته با حفاظت مناسب ایزوله با قدرت 220kkk/380دستگاه ترانسفورماتور  کنترل تابلو شامل یک مدار .14

 شود. 

باشند. کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک و بیمتال یک سایز باالتر از اندازه موتور حداقل شامل کلید اتوماتیک با ظرفیت مناسب و کنتاکتور تابلوها  .15

 دارای کنتاکت کمکی اضافه باشند.و بیمتال 

کنترل توسط  چند خطی و مدارهای و ارائه شده و ارائه طراحی اولیه شامل نمای ساخت نقشه تک خطی طراحی مناسب تابلوها بر اساس اطالعات .16

های همانند های طراحی شده توسط فروشنده انجام و در زمان حمل سه نسخه از نقشهست. ساخت تابلو پس از تأیید نقشهالزامی EPLANنرم افزار 

 ارائه گردد. PDFو  EPLANشه با فرمت های نقفایل CDمراه ه ساخت فوق الذکر به

 کنندگی موتور الزم است کمپرسور به فن تهویه با دبی هوای مناسب و مجزا مجهز باشد.برای خنک .17

 بایست به تأیید مسئولین فنی کارفرما برسد.طراحی تابلوها قبل از ساخت می .18

 باشد.قطعات و تجهیزات تابلویی از مارک زیمنس اصل مورد تأیید می .19

 خور باشند.های موتورها مجهز به گریسیه بیرینگکل .20

 قابل قبول است. SIEMENS & VEGمارک الکتروموتور مورد استفاده منحصراً  .21

ها برای ( باشد و اطالعات فنی موتورهای پیشنهادی و نیز کد فنی بیرینگ63های جلو موتور از نوع رول و بیرینگ عقب نوع بال )ترجیحاً بیرینگ .22

 سال شود.بررسی فنی ار

 در نظر گرفته شود.  IP55و درجه حفاظتی  Fکالس عایقی موتور  .23

 باشد.برای تنظیمات عملیاتی دو کمپرسور با هم، به عهده پیمانکار می (Sequence)تأمین تابلوی سکوئنس  .24
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