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شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت آرموهیب31 - درخواست خرید 40100039

با سالم و احترام 

           با عنایت به این که شرکت افق تامین انرژي طوس (به عنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/
خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداري نماید. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع و
الزامات فنی پیوست شده، مناسب  ترین پیشنهاد فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در
پاکات دربسته به نام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر روي پاکات ارسال

 
فرمائید.

 
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات، زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست بر روي پاکات.

 
تبصره: حداکثر زمان تحویل کاال 60 روز می باشد.

 
ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است (در صورت امکان بر مبناي تحویل انبار نیروگاه)

ج) پرداخت وجه منوط به انجام تایید فنی  پس از تحویل کاال/خدمات خواهد بود. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1401/08/28

20 روز پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیمدت اعتبار پیشنهاد مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

در صورت انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به شرکت فوق به صورت مکتوب اعالم و همچنین در صورت

 
وجود ابهامات فنی با شماره 35421800-051ـ داخلی  2482 آقاي مهندس حسینی تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکات: تهران- سعادت آباد- باالتر از میدان کاج- خیابان نهم(کوچه شعبانی)- پالك 18-
طبقه دوم- شرکت افق تامین انرژي طوس- به واحد حراست تحویل گردد. کد پستی 1998713646

 
تلفن: 22351470-021 دورنگار: 021-22148356                                   

توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

عباس صابري

معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
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ARMOHIB® CORROSION INHIBITORS 
APPLICATIONS
Armohib aliphatic nitrogen inhibitors retard the corrosive effect of acids on 
metals during pickling, process equipment cleaning and oil well acidizing 
operations.  Armohib comes in two versions for use with specific acids: 

PRODUCT ACID APPLICATIONS 
Armohib 28 

Hydrochloric
Hydrochloric-Hydrofluoric acid mixtures 

Armohib 31 
Sulfuric
Sulfamic
Citric
Phosphoric

PHYSICAL PROPERTIES 
Typical Data Armohib 28 Armohib 31
Specific Gravity @ 
25°C 0.925 1.042
Density
Pounds/Gallon 7.69 8.66
Appearance @ 
25°C Amber Liquid

Amber
Liquid

Pour Point °F 52 24
Flash Point °F 90 340
Cloud Point °F n/a 28
Product Attributes 

 Easy to Use 
 Liquid Form 
 Soluble in acid 
 Non-staining 
 Does not precipitate when standing 

Advantages
Low-cost, dependable protection over a wide range of temperatures 
Economical and effective: Only a small quantity of Armohib mixed with the 
acids will deliver the desired cleaning effect while retarding acid attack on 
metals.
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Corrosion performance-tested:
 0.25% Armohib 28 in 15% hydrochloric acid at 200 F must show less than 

0.022 lb/ft2/day corrosion of mild steel. 
 0.06% Armohib 31 in 15% sulfuric acid at 200 F must show less than 0.027 lb/ft2/day corrosion of mild steel. 

APPLICATIONS
Following is a discussion on the three major application areas for the Armohib
products:

ACID PICKLING 
PLANT CLEANING 
OILWELL ACIDIZING 

ACID PICKLING 
Pickling is the removal of oxide scales formed during metal working operations by 
mineral acids. Hydrochloric, phosphoric and sulfuric acids are commonly used. These 
scales must be removed without undue acid attack on the base metal surface.  
An inhibitor is therefore used to protect the cleaned surface, reduce acid wastage and 
metal loss and prevent pitting and discoloration of the metal. Inhibitors protect weld 
areas and impede "burning" of the metal, even during a temporary shutdown of 
pickling operations. These inhibitors form a foam blanket preventing heat loss and acid 
spray. 
Amohib 28 uses: Hydrochloric acid is used for pickling very high carbon and alloy 
steels and for wire pickling. Hydrochloric and hydrofluoric acid blends are used to 
clean ferritic, martensitic and austenitic steels. Iron oxide scale is soluble in 
hydrochloric acid, and therefore there is no acid attack on the metal surface. 
Hydrogen embrittlement is a major problem during the pickling of mild steel wire. The 
addition of Armohib 28 to the hydrochloric acid eliminates or reduces embrittlement.
This embrittlement occurs when atomic hydrogen produced by the introduction of the 
acids, diffuses into the lattices of the metal and strains it. This results in brittleness at 
the molecular level, with no advanced indications such as visible pitting.   
The use of Armohib 28 as an inhibitor, in hydrochloric acid pickling of steel, has no 
adverse effect on the quality of the metal in subsequent hot dip galvanizing. Tests 
conducted at an independent laboratory show that the use of Armohib 28 does not 
have any noticeable influence on the structure of the zinc, or the thickness of the zinc 
layer.
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:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

تعدادواحدردیف
قیمت واحد 

(ارز/ریال)
(ارز/ریال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اول:مدت زمان تحویل کاال-

m.jahangir.tpgm@gmail.com- 09018727380:  واتساپ  -  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

-

:نام، امضا و مهر

درب انبار نیروگاه طوس

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ریال)جمع کل 

:به حروف (ریال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خرید

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 

 در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،مبنای محاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های حواله هفتگی منتهی به تاریخ گشایش پاکت

. که توسط امور مالی خریدار محاسبه می گرددsanarate.irمندرج در سامانه سنا به نشانی  (میانگین نرخ خرید و فروش )های مالی

:نام فروشنده



ديرخ تساوخرد

OTET-40100039 : تساوخرد هرامش

)تسا يمازلا دانسا و تابتاكم هيلك رد قوف هرامش جرد(
يريگ هزادنا دحاو الاك مان الاكدكفيدر

200 مرگ وليك 31 بيهومرآ 060601186 1
تاحيضوت يتساوخرد دادعت


