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1. Σεσνική Πεπιγπαθή

1.1 Φξήζε πνιπειεθηξνιύηε
Ο πνιπειεθηξνιύηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο αθπδάησζεο
ηεο ηιύνο ζηελ Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λάξηζαο.
1.2 Φαξαθηεξηζηηθά ηιύνο
Η πξνο αθπδάησζε ηιύο πξνέξρεηαη από δηαδηθαζία αλαεξόβηαο
ρώλεπζεο, ζε κεζόθηιε ζεξκνθξαζία, νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο
παρπκέλεο πξσηνβάζκηαο ηιύνο ζε παρπληή βαξύηεηαο θαη παρπκέλεο
δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο ζε θπγόθεληξν. Η ηιύο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε. Τα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηιύνο κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο είλαη: pH: 7.0-7.5,
νιηθά ζηεξεά: 2.5 - 3.5 %, αλόξγαλα ζηεξεά:  40 % ησλ νιηθώλ ζηεξεώλ.
Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππόθεηληαη ηόζν ζε εκεξήζηεο όζν θαη ζε
επνρηαθέο κεηαβνιέο.
1.3 Φαξαθηεξηζηηθά δηαδηθαζίαο αθπδάησζεο
Η δηαδηθαζία ηεο αθπδάησζεο γίλεηαη ζε δύν θπγόθεληξνπο ηύπνπ
Flottweg/Z4E, θαη Flottweg/Z5E παξνρήο 20 θαη 40 m3/ώξα αληίζηνηρα. Η
πξνεηνηκαζία ηνπ δηαιύκαηνο πνιπειεθηξνιύηε γίλεηαη ζε κνλάδα ηξηώλ
δηακεξηζκάησλ κε ζπλερή αλάδεπζε κε έλα αλαδεπηήξα αλά δηακέξηζκα
θαη ζπλνιηθή δηαζέζηκε ηζρύ 2,75 KW, δπλακηθόηεηαο 4000 ιίηξσλ κε
ρξόλν σξίκαλζεο 45 ιεπηά.

2 Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ

2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
Ο πνιπειεθηξνιύηεο πξέπεη λα είλαη ζπλζεηηθό νξγαληθό, πνιπκεξέο,
πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο, ηζρπξά θαηηνληθήο θύζεο θξνθθηδσηηθό πιηθό,
πνιπαθξπιακίδην, θαηάιιειν γηα ηελ θξνθθίδσζε ηεο ηιύνο πξηλ ηελ
αθπδάησζή ηεο κε θπγόθεληξν ζηελ Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο
Λπκάησλ ηεο ΔΕΥΑΛ.
2.2 Φπζηθέο ηδηόηεηεο
Τν πιηθό ζα είλαη ζε κνξθή ιεπθήο θξπζηαιιηθήο ζθόλεο πιήξσο δηαιπηήο
ζην λεξό.
2.3 Δηάξθεηα απνζήθεπζεο
Τν πιηθό κπνξεί λα απνζεθεπζεί ρσξίο αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
ην ειάρηζην γηα έλα έηνο.
2.4 Σπζθεπαζία πνιπειεθηξνιύηε
Ο πνιπειεθηξνιύηεο ζα παξαδνζεί ζε θαηάιιεινπο πιήξσο ζηεγαλνύο
ζάθνπο, από πιαζηηθό ε πιήξσο αδηαβξνρνπνηεκέλν ραξηί, ησλ 25 θηιώλ
ζπζθεπαζκέλνπο πάλσ ζε παιέηα κε αδηάβξνρε ζπζθεπαζία. Οη ζάθνη
ηνπ πνιπειεθηξνιύηε πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνί,
ρσξίο ζθηζίκαηα, θζνξέο θιπ. Σάθθνη κε ζθηζίκαηα, θζνξέο θιπ, ζα
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή άκεζα κε ηελ ίδηα κεηαθνξηθή εηαηξία
ρσξίο ε ΔΕΥΑΛ λα επηβαξύλεηαη νηθνλνκηθά.
2.5 Σήκαλζε
Οη ζάθνη ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ην όλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο,
ηνλ θσδηθό ηνπ πιηθνύ, ηελ παξηίδα ηνπ πιηθνύ (lot number) θαη ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη.
2.6 Πηζηνπνηεηηθό αλάιπζεο
Κάζε παξηίδα (lot) ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από ην αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθό αλάιπζεο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ παξαγσγό νίθν.

3 Σεκμηπίωζη

3.1 Αξηζκεκέλε
εγγξάθσλ.

θαηάζηαζε

όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ

3.2 Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηνπ
πξνκεζεπηή, πνπ κπνξεί λα είλαη γξακκέλν θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
3.3 Πξσηόηππε βεβαίσζε ηνπ νίθνπ παξαγσγήο κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη
όηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξνζθεξόκελν πξντόλ ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζηνλ
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεύζπλε δήισζε.
3.4 Πξσηόηππν ηερληθό θπιιάδην ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο θαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θπζηθνρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ θαη όπνπ ζα
αλαθέξνληαη ζαθώο ηα αλαθεξόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο
4,5 θαη 6 ζηνηρεία.
3.5 Φύιιν Αζθάιεηαο Υιηθνύ (MSDS) ηνπ νίθνπ παξαγσγήο θαη ζηελ
ειιεληθή γιώζζα.

4 Αξιολόγηζη
4.1 Δηαδηθαζία
Η δηαδηθαζία ζηνρεύεη ζηελ επηινγή ηνπ ηύπνπ ηνπ πνιπειεθηξνιύηε πνπ
απαηηεί ηελ κηθξόηεξε θαηαλάισζε (ζε kg) αλά ηόλν μεξήο ιάζπεο (εηδηθή
θαηαλάισζε).
Η δνθηκή θάζε ηύπνπ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κηαο
εκέξαο ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αθπδάησζεο ηεο ΕΕΛ Λάξηζαο.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ έλα
δείγκα 50 θηιώλ 2 ζάθνη) από ην πξνζθεξόκελν πιηθό.
Η δνθηκή ζα γίλεη από ην πξνζσπηθό ηεο ΔΕΥΑΛ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δνθηκήο ν δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα είλαη παξώλ θαη λα επηβιέπεη ηηο
κεηξήζεηο ή λα πξαγκαηνπνηεί θαη δηθέο ηνπ κεηξήζεηο επί ηόπνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ηεο ΔΕΥΑΛ.
Η αμηνιόγεζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Γηα θάζε ηύπν πνιπειεθηξνιύηε παξάγεηαη αθπδαησκέλε ηιύο ελδεηθηηθνύ
βάξνπο 10 ηόλσλ πνπ ππνινγίδεηαη από ηα δπγνιόγηα ηνπ θνξηεγνύ
απηνθηλήηνπ γηα ιεηηνπξγία 5 σξώλ πεξίπνπ ηνπ θπγνθεληξεηή.
Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλνληαη 4 δείγκαηα αθπδαησκέλεο
ηιύνο ώζηε λα ππνινγηζζεί ε κέζε ηηκή μεξώλ ζηεξεώλ (DS %) ηεο ζην
εξγαζηήξην ηεο ΕΕΛ.
Καηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο ηεο ηιύνο ε αληιία ιάζπεο (ηξνθνδνζία
decanter) ιεηηνπξγεί κε ηελ ζπλήζε παξνρή θαη ξπζκίδεηαη ε δνζνκεηξηθή
αληιία δηαιύκαηνο πνιπειεθηξνιύηε ζε παξνρή ηέηνηα ώζηε ην απνηέιεζκα
λα είλαη ηθαλνπνηεηηθό όζνλ αθνξά ζηελ αθπδαησκέλε ιάζπε θαη ζηα
ζηξαγγίδηα.
Η εηδηθή θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Διδική Καηαν/ζη Πολςηλ/ηη (kg πολςηλεκηπολύηη/ tn ξηπήρ λάζπηρ) =
Βάπορ πολςηλ/ηη πος καηαναλώθηκε (kg) / Βάπορ ξηπήρ λάζπηρ (tn)
όπνπ:
Βάπορ ξηπήρ λάζπηρ (tn) =
Mέζη ηιμή ζηεπεών, DS (%) x Βάπορ αθςδαηωμένηρ λάζπηρ, (tn)

4.2 Κξηηήξην αμηνιόγεζεο
Σαλ θξηηήξην αμηνιόγεζεο ιακβάλεηαη
πολςηλεκηπολύηη όπσο νξίζζεθε αλσηέξσ.

η

ειδική

καηανάλωζη

Τν θξηηήξην απηό επηιέρζεθε γηαηί ε οικονομική πποζθοπά (€/kg
πολςηλ/ηη) δελ είλαη ππνρξεσηηθά ε οικονομικόηεπη πποζθοπά αλ δελ
ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηαλάισζή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
κεηά από δνθηκή.
Με ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ππνινγίδεηαη η ανοιγμένη
πποζθοπά γηα θάζε ηύπν πνιπειεθηξνιύηε σο αθνινύζσο:
Ανοιγμένη πποζθοπά (€/ ηόνο ξηπήρ λάζπηρ) =
Οικονομική πποζθοπά (€/kg πολςηλ.) x
Διδική καηανάλωζη πολςηλ. (kg πολςηλεκηπολύηη/ tn ξηπήρ λάζπηρ)
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο οικονομικόηεπηρ πποζθοπάρ ππνινγίδεηαη από ηελ
αλνηγκέλε πξνζθνξά πνπ έρεη ηελ κηθξόηεξε ηηκή (ειάρηζην θόζηνο
πνιπειεθηξνιύηε γηα ηελ παξαγσγή ελόο ηόλνπ μεξήο ιάζπεο).
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