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∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΆΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων
προσθήκης εξοπλισµού στην υπάρχουσα Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής του Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.), προκειµένου να αναβαθµισθεί
τεχνολογικά, ώστε να επιτυγχάνονται διαχωρισµοί υλικών µε την συνδυασµένη χρήση
οπτικών (NIR, φάσµα εγγύς υπερύθρου) και µηχανικών συστηµάτων και χωρίς χειροδιαλογή
εκτός εάν ρητά καθορίζεται η απαίτηση χειροδιαλογής στον παρόν Τ.Τ.Π. Τα παραγόµενα
προϊόντα µε την χρήση µηχανικών και οπτικών συστηµάτων θα είναι σύµµεικτο χαρτί,
πλαστικό φίλµ πολυαιθυλενίου, υλικά από πολυαιθυλένιο (κυρίως έγχρωµο HDPE), υλικά
από πολυπροπυλένιο και υλικά από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ), που είναι κυρίως οι
πλαστικές φιάλες. Χειροδιαλογή θα χρησιµοποιηθεί µόνον για τον ποιοτικό έλεγχο των ήδη
διαχωρισµένων υλικών µε πολύ λιγότερες θέσεις από τις προβλεπόµενες στην Μονάδα
Μηχανικής ∆ιαλογής σήµερα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η αναβαθµισµένη Μονάδα
Μηχανικής ∆ιαλογής απορριµµάτων θα υποδέχεται τόσο τα σύµµεικτα απορρίµµατα όσο και
τα προδιαλεγµένα απορρίµµατα από τον µπλε κάδο (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή). Η
παραλαβή και των δύο ειδών απορριµµάτων θα γίνεται στις υφιστάµενες χοάνες υποδοχής
και εν συνεχεία θα δοσοµετρούνται µε τις υφιστάµενες αρπάγες και το υφιστάµενο κινούµενο
δάπεδο προς επεξεργασία. Η παραλαβή και επεξεργασία των συµµείκτων απορριµµάτων,
θα προηγείται και θα ολοκληρώνεται πριν την παραλαβή και επεξεργασία των
προδιαλεγµένων απορριµµάτων ή αντιστρόφως. Θα καταργηθεί εποµένως η απλή
χειροδιαλογή των προδιαλεγµένων απορριµµάτων και τα προδιαλεγµένα απορρίµµατα θα
υφίστανται ολοκληρωµένη επεξεργασία διερχόµενα από όλες τις µονάδες επεξεργασίας,
όπως και τα σύµµεικτα απορρίµµατα. Αυτό καθίσταται εφικτό, επειδή η οπτική διαλογή είναι
πολύ ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη από τη χειροδιαλογή. Ωστόσο, ο υφιστάµενος
εξοπλισµός της πλευρικής τροφοδοσίας των προδιαλεγµένων απορριµµάτων δεν θα
καταργηθεί και θα διατηρηθεί για περιπτώσεις εφεδρικής λειτουργίας.
Οι ακριβείς θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα καθορισθούν
από τους διαγωνιζόµενους στην τεχνική προσφορά τους, µετά από επί τόπου αυτοψία πριν
την υποβολή των προσφορών τους (εφόσον το επιθυµούν), προκειµένου να χωροθετήσουν
τον απαιτούµενο εξοπλισµό, αναλόγως των ακριβών διαστάσεών του. Κατά τα λοιπά,
δηλαδή ως προς το είδος και το πλήθος του εξοπλισµού, αλλά και το είδος των εργασιών
που καθορίζονται ρητά, θα πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του παρόντος
Τ.Τ.Π. Υπογραµµίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές λύσεις, οι οποίες θα προτείνουν καθαιρέσεις
σε µικρή ή µεγάλη κλίµακα του στατικού φορέα του κτιρίου της Μηχανικής ∆ιαλογής, είτε θα
προτείνουν εγκατάσταση εξοπλισµού που θα συνεπάγεται την µόνιµη καθαίρεση ή αλλοίωση
των πλαγιοκαλύψεων και την εγκατάσταση εκτός του κτιρίου εξοπλισµού σε λειτουργική
σύνδεση µε τον εξοπλισµό εντός του κτιρίου. Ο διαθέσιµος χώρος εντός του κτιρίου
Μηχανικής ∆ιαλογής για την τοποθέτηση του εξοπλισµού είναι ο διαγραµµισµένος χώρος
που φαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν Τ.Τ.Π. Σχέδιο Γενική διάταξη Η/Μ εξοπλισµού –
Κάτοψη.
Η σύσταση των συµµείκτων απορριµµάτων στην είσοδο του εργοστασίου θα ληφθεί ως εξής:
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Συστατικό
Οργανικά

Σύσταση
37,2

Έντυπο χαρτί
Χαρτόνι

4,1
6,1

Υπόλοιπο χαρτί
Φύλλο πλαστικού ΡΕ

13,1
6,3

ΡΕΤ
ΡΕ

3,3
3,4

ΡΡ
Υπόλοιπα πλαστικά

2,7
4,8

Σιδηρούχα
Αλουµινούχα

2,1
0,7

Γυαλί
∆ιάφορα
Αδρανή
ΣΥΝΟΛΟ

2,2
8,4
5,6
100

Η σύσταση των προδιαλεγµένων απορριµµάτων στην είσοδο του εργοστασίου θα ληφθεί ως
εξής:
Συστατικό

Σύσταση

Οργανικά
Έντυπο χαρτί
Χαρτόνι
Υπόλοιπο χαρτί
Φύλλο πλαστικού λευκό ΡΕ
Φύλλο πλαστικού ανάµεικτο
ΡΕΤ
ΡΕ
ΡΡ
Τετραπάκ
Σιδηρούχα
Αλουµινούχα
Γυαλί
∆έρµα-ξύλο
∆ιάφορα
ΣΥΝΟΛΟ

2,54
3,2
42,12
25,27
4,32
6,28
1,08
1,06
0,46
0,08
1,62
0,22
2,52
3,12
6,11
100

Οι προαναφερθείσες συστάσεις αποτελούν στατιστικούς µέσους όρους και θα
χρησιµοποιηθούν από τους υποψήφιους προµηθευτές για την επιλογή του προς προµήθεια
εξοπλισµού.
Σχετικά µε την δυναµικότητα του εργοστασίου οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη
τους τα ακόλουθα:
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Σύµµεικτα απορρίµµατα:
90.000 τόνοι απορριµµάτων ανά έτος
Ηµέρες εργασίας: 5 ηµέρες ανά εβδοµάδα
Ώρες εργασίας: 9 ώρες / ηµέρα (καθαρές ώρες λειτουργίας)
Προδιαλεγµένα στην πηγή απορρίµµατα:
15.000 τόνοι απορριµµάτων ανά έτος
Ηµέρες εργασίας: 5 ηµέρες ανά εβδοµάδα
Ώρες εργασίας: 4 ώρες / ηµέρα (καθαρές ώρες λειτουργίας)
Ως ποσοστό ανάκτησης ορίζεται ο λόγος της καθαρής ποσότητας υλικού στο ρεύµα
ανακύκλωσης προς την καθαρή ποσότητα υλικού στα εισερχόµενα προς επεξεργασία στο
εργοστάσιο απορρίµµατα.
Ως καθαρότητα ορίζεται η ποσότητα του καθαρού υλικού στο ρεύµα ανακύκλωσης προς την
συνολική ποσότητα του ρεύµατος ανακύκλωσης.

ΆΡΘΡΟ 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Τα απορρίµµατα θα τροφοδοτούνται στο υφιστάµενο κτίριο υποδοχής, όπως ακριβώς
πραγµατοποιείται η τροφοδοσία σήµερα, θα διέρχονται από το υφιστάµενο κινούµενο
δάπεδο και τους ήδη εγκατεστηµένους σχίστες σάκων, θα οδηγούνται στον υφιστάµενο
οικίσκο αποµάκρυνσης των ανεπιθυµήτων υλικών και εν συνεχεία θα τροφοδοτούνται προς
τα δύο υφιστάµενα πρωτοβάθµια κόσκινα. Το διερχόµενο κλάσµα από τις οπές των
πρωτοβαθµίων κοσκίνων θα τροφοδοτεί αντιστοίχως τους δύο επί πλέον σχίστες σάκων, οι
οποίοι θα εγκατασταθούν ένας ανά γραµµή επεξεργασίας. Η εγκατάσταση των νέων σχιστών
αποσκοπεί στο να επιλύσει το πρόβληµα του µεγάλου αριθµού από µικρές σακούλες, των
οποίων η διάνοιξη δεν είναι αποτελεσµατική µε την χρήση των σχιστών εισόδου, επειδή
περιέχονται µέσα στους µεγάλους σάκους και διαφεύγουν παρασυρόµενες από τα υπόλοιπα
υλικά. Μετά την αποτελεσµατική διάνοιξη των σάκων µε τους νέους σχίστες που θα
εγκατασταθούν, τα απορρίµµατα τροφοδοτούνται στα δευτεροβάθµια κόσκινα.
Στα πλαίσια της αναβάθµισης, οι προσφέροντες θα συµπεριλάβουν στην προµήθειά τους
διάτρητα ελάσµατα για τα πρωτοβάθµια κόσκινα µε οπές 300 mm, προκειµένου να
αντικατασταθούν τα υφιστάµενα διάτρητα ελάσµατα µεγέθους οπών 250 mm, εάν αυτό
απαιτηθεί στο µέλλον. Οι προδιαγραφές των υφιστάµενων διάτρητων ελασµάτων, τις οποίες
πρέπει να πληρούν τα υπό προµήθεια διάτρητα ελάσµατα είναι:
− υλικό κατασκευής:
ελάσµατα χάλυβα St 37.2
− µήκος ελάσµατος:
mm
1.130
− πλάτος ελάσµατος:
mm
980
− πάχος ελάσµατος:
mm
6
− συνολικός αριθµός ελασµάτων :
n
128 (64 ανά κόσκινο)
− τρόπος τοποθέτησης επί του σκελετού του κοσκίνου:
λυόµενες κοχλιωτές συνδέσεις
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Το συγκρατούµενο κλάσµα του πρωτοβαθµίου κοσκίνου θα οδηγηθεί στον υφιστάµενο
θάλαµο χειροδιαλογής ευµεγεθών υλικών, όπου θα πραγµατοποιηθεί η χειροδιαλογή χαρτιού
και πλαστικού, όπως ακριβώς συµβαίνει στην υφιστάµενη Μονάδα.
Το διερχόµενο του πρωτοβαθµίου κοσκίνου κλάσµα, θα οδηγείται στους σχίστες σάκων και
εν συνεχεία στα υφιστάµενα δευτεροβάθµια κόσκινα, τα µηχανικά στοιχεία των οποίων θα
παραµείνουν ως έχουν. Το διερχόµενο των οπών οργανικό κλάσµα του δευτεροβαθµίου
κοσκίνου θα εξακολουθεί να οδηγείται προς κοµποστοποίηση, ενώ το συγκρατούµενο
κλάσµα θα οδηγείται προς οπτικό διαχωρισµό.
Για τον οπτικό διαχωρισµό του κλάσµατος αυτού θα χρησιµοποιηθούν αρχικά τέσσερις
οπτικοί διαχωριστές, δύο διαδοχικοί ανά γραµµή επεξεργασίας. Ο πρώτος οπτικός
διαχωριστής της κάθε γραµµής επεξεργασίας, θα είναι εφοδιασµένος µε ανάντη ταινία
επιταχύνσεως ελαχίστου πλάτους 2.800 mm και από το τροφοδοτούµενο σε αυτόν ρεύµα 70
- 250 mm ελάχιστης δυναµικότητας 11,0 tn/hr ανά γραµµή επεξεργασίας, θα αφαιρεί τα
πλαστικά (ΡΕΤ, ΡΕ, ΡΡ), τα οποία θα οδηγούνται προς περαιτέρω διαχωρισµό σε δύο (ένας
ανά γραµµή επεξεργασίας) βαλλιστικούς διαχωριστές. Η τροφοδοσία του οπτικού διαχωριστή
από την έξοδο του δευτεροβαθµίου κοσκίνου, θα γίνεται είτε απευθείας, είτε µε την
µεσολάβηση ενδιαµέσου ή ενδιαµέσων ταινιοδρόµων. Εφόσον µεσολαβεί ενδιάµεσος ή
ενδιάµεσοι ταινιόδροµοι, αυτοί θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1.400 mm. Σε κάθε περίπτωση
όµως, τόσο κατά την απευθείας τροφοδοσία, όσο και κατά την µεσολάβηση ενδιαµέσου ή
ενδιαµέσων ταινιοδρόµων, πριν την ταινία επιταχύνσεως του οπτικού διαχωριστή, θα
τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη οµοιόµορφης διανοµής του υλικού επί του συνόλου του
πλάτους της ταινίας επιταχύνσεως του οπτικού διαχωριστή, κατά τρόπο που η διεύθυνση του
διαµήκους άξονα συµµετρίας του ταινιοδρόµου τροφοδοσίας να βρίσκεται στο ίδιο κάθετο επί
του δαπέδου του κτιρίου επίπεδο µε την διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας της
διατάξεως του οπτικού διαχωριστή. Η διάταξη αυτή, θα είναι της τεχνολογικής επιλογής των
διαγωνιζοµένων. Το ελεύθερο πλαστικών ρεύµα, θα οδηγείται στο δεύτερο οπτικό
διαχωριστή της γραµµής επεξεργασίας, ο οποίος θα έχει ανάντη ταινία επιταχύνσεως
ελάχιστου πλάτους 2.800 mm, ελάχιστης δυναµικότητας 8,0 tn/hr ανά γραµµή επεξεργασίας
και θα διαχωρίζει όλα τα είδη χαρτιού µε εµπορική αξία (σύµµεικτο χαρτί) του ρεύµατος. Τα
χαρτιά µε εµπορική αξία είναι όλα τα είδη χαρτιού πλην του χαρτιού µε υψηλή περιεκτικότητα
σε οργανικά και του χαρτιού µε υψηλή υγρασία. Τα εγγύς υπερύθρου φάσµατα των
ανεπιθύµητων ειδών χαρτιού και των παραλλαγών τους, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στην
βάση δεδοµένων του λογισµικού των οπτικών διαχωριστών και να έχουν υποστεί την
κατάλληλη χηµικοµετρική επεξεργασία, ώστε να είναι άµεσα εφικτή και δοκιµασµένη η
εφαρµογή τους στις απαιτήσεις διαχωρισµού του συµµείκτου χαρτιού και στις σχετικές
ρυθµίσεις και αριστοποιήσεις του διαχωρισµού.
Εφόσον για την τροφοδοσία του δεύτερου οπτικού διαχωριστή µεσολαβεί ταινιόδροµος
διάφορος της ταινίας επιταχύνσεώς του, ο ταινιόδροµος αυτός θα πρέπει να έχει ελάχιστο
πλάτος 2.800 mm και η διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας του ταινιοδρόµου
τροφοδοσίας να βρίσκεται στο ίδιο κάθετο επί του δαπέδου του κτιρίου επίπεδο µε την
διεύθυνση του διαµήκη άξονα συµµετρίας της διατάξεως του οπτικού διαχωριστή. Σε κάθε
περίπτωση, η τροφοδοσία του δεύτερου οπτικού διαχωριστή θα πρέπει να εξασφαλίζει την
οµοιόµορφη διανοµή του υλικού επί της ταινίας επιταχύνσεώς του.
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Τα ρεύµατα του σύµµεικτου χαρτιού που παράγονται από τους δύο οπτικούς διαχωριστές,
θα οδηγούνται µέσω δύο ή περισσότερων µεταφορικών ταινιών (1 ή περισσότερες ανά
γραµµή επεξεργασίας) ελάχιστου πλάτους 1.200 mm, οι οποίες θα καταλήγουν σε 2 (1 ανά
γραµµή επεξεργασίας) ταινίες χειροδιαλογής ποιοτικού ελέγχου για την αριστοποίηση της
καθαρότητας του τελικού προϊόντος. Οι ταινίες χειροδιαλογής / ποιοτικού ελέγχου θα έχουν
και αυτές ελάχιστο πλάτος 1.200 mm. Εν συνεχεία, το σύµµεικτο χαρτί θα αποθηκεύεται σε
δύο από τα υφιστάµενα σιλό αποθήκευσης, προκειµένου να οδηγηθεί για συµπίεση στην
υφιστάµενη πρέσα. Το υπόλειµµα των οπτικών διαχωριστών µετά την αφαίρεση του
συµµείκτου χαρτιού, θα ενοποιείται σε συλλεκτήρια ταινία ή επί µέρους ταινίες ελάχιστου
πλάτους 1.200 mm και θα τροφοδοτεί την υφιστάµενη ταινία χειροδιαλογής, η οποία τελικώς
τροφοδοτεί τον υφιστάµενο µαγνήτη, αφού πρώτα διέλθει από τις υφιστάµενες θέσεις
χειροδιαλογής, όπου ενδεχοµένως µπορούν να ανακτηθούν χρήσιµα υπολείµµατα (π.χ
ανοξείδωτος χάλυβας κ.λπ.) ή άλλα υλικά µε υψηλή καθαρότητα αναλόγως των απαιτήσεων
της αγοράς.
Επειδή το ρεύµα 70 - 250 mm περιλαµβάνει µεγάλο µέρος των περιεχοµένων µετάλλων στα
απορρίµµατα, για την µέγιστη δυνατή ανάκτηση των µετάλλων και κυρίως για την
ελαχιστοποίηση της ρύπανσης σε µέταλλα των ρευµάτων των πλαστικών και του σύµµεικτου
χαρτιού, απαιτείται η συστοιχία των δύο προαναφερθέντων ζευγών οπτικών διαχωριστών να
είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα εντοπισµού και αποµάκρυνσης των µετάλλων, που να
εξυπηρετεί την ακόλουθη λειτουργική ευελιξία: Τα µέταλλα του ρεύµατος εισόδου στον
πρώτο οπτικό διαχωριστή (2.800 mm) εκάστης γραµµής επεξεργασίας, θα πρέπει να είναι
δυνατόν να αποµακρύνονται µαζί µε το ρεύµα πλαστικών (ΡΕΤ, ΡΕ, ΡΡ), προκειµένου να
παραληφθούν µε πολύ µεγαλύτερη καθαρότητα στο βαρύ κυλιόµενο ρεύµα του βαλλιστικού
διαχωριστή, µέσω του οποίου, αφού αφαιρεθούν τα πλαστικά, θα καταλήξουν στην γραµµή
τροφοδοσίας του υφιστάµενου µαγνήτη. Τα µέταλλα του ρεύµατος εισόδου στον δεύτερο
οπτικό διαχωριστή (2.800 m) εκάστης γραµµής επεξεργασίας, θα πρέπει να εντοπίζονται και
να αποµακρύνονται στο υπόλειµµα του διαχωριστή, ώστε να ελαχιστοποιείται η ρύπανση του
ρεύµατος του συµµείκτου χαρτιού. Ο εντοπισµός µετάλλου και χαρτιού στον δεύτερο οπτικό
διαχωριστή, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον εντοπισµό των σύµµεικτων συσκευασιών από
χαρτί και ως επί το πολύ αλουµίνιο. Εάν οι συσκευασίες αυτές απαιτείται να ανακτηθούν, τότε
ο οπτικός διαχωριστής εντέλλεται να τις αποµακρύνει µαζί µε το σύµµεικτο χαρτί και εν
συνεχεία προβλέπεται η χειροδιαλογή τους από τη σχετική θέση διελεύσεως του
ταινιοδρόµου του σύµµεικτου χαρτιού. Εάν δεν απαιτείται η ανάκτηση τέτοιων συσκευασιών,
το σύστηµα εντοπισµού των µετάλλων εντέλλεται να τις αποµακρύνει προς το ρεύµα του
υπολείµµατος.
Το ως άνω σύστηµα εντοπισµού και διαχείρισης κατά τον διαχωρισµό των µετάλλων, µπορεί
να επιτευχθεί µε ηλεκτροµαγνητικούς αισθητήρες, µε συµβατικά συστήµατα επιλεκτικού
εντοπισµού των µετάλλων ή µε άλλη αποδεδειγµένα εφαρµοσµένη σε εµπορική κλίµακα και
αξιόπιστη µέθοδο που θα προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι. Σε κάθε περίπτωση, το λογισµικό
του συστήµατος αποµάκρυνσης των µετάλλων και του συστήµατος οπτικού διαχωρισµού
πρέπει να είναι ενοποιηµένο, προκειµένου να επιτυγχάνονται οι προαναφερθέντες
λειτουργικοί στόχοι συνδυασµένου εντοπισµού µετάλλων και χαρτιού και προτεραιότητας
εντολών διαχωρισµού.
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Ο δεύτερος οπτικός διαχωριστής (2.800 mm) εκάστης γραµµής επεξεργασίας, θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχει και την ικανότητα εντοπισµού χρώµατος, ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να
είναι σε θέση να αποµακρύνει κατηγορίες χαρτιού και µε βάση το χρώµα. Θα πρέπει επίσης,
να είναι σε θέση να αποµακρύνει αποκλειστικά έντυπο χαρτί. Οι εφαρµογές αυτές έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την επεξεργασία των προδιαλεγµένων απορριµµάτων του µπλε
κάδου.
Η συνολική ποσότητα πλαστικών που διαχωρίζεται µέσω των δύο πρώτων οπτικών
διαχωριστών, θα τροφοδοτείται σε δύο βαλλιστικούς διαχωριστές (1 ανά γραµµή
επεξεργασίας), στους οποίους το ρεύµα των πλαστικών διαχωρίζεται σε ελαφρύ επίπεδο και
βαρύ κυλιόµενο κλάσµα. Οι ταινιόδροµοι τροφοδοσίας του ρεύµατος των πλαστικών στους
βαλλιστικούς διαχωριστές θα έχουν ελάχιστο πλάτος 2.000 mm.
Τα στοιχεία της κινούµενης τράπεζας του βαλλιστικού διαχωριστή θα φέρουν οπές των 70
mm, προκειµένου να αποµακρυνθούν από το διαχωριζόµενο ρεύµα λεπτόκοκκα και
µικροµεγέθη υλικά, τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν εµφράξεις των βαλβίδων
εµφύσησης των οπτικών διαχωριστών που ακολουθούν. Η ελάχιστη δυναµικότητα έκαστου
βαλλιστικού διαχωριστή θα είναι 4,5 t/hr.
Το ρεύµα των µικροµεγεθών λεπτοκόκκων, θα οδηγείται και θα εκφορτώνεται στον
ταινιόδροµο του οργανικού κλάσµατος, που θα το µεταφέρει στην Μονάδα
Κοµποστοποίησης. Η µεταφορική ικανότητα του ταινιοδρόµου ή των ταινιοδρόµων
µεταφοράς των λεπτοκόκκων θα είναι κατ’ ελάχιστον 0,2 t/hr και το πλάτος του /τους κατ’
ελάχιστον 1.000 mm.
Το ελαφρύ επίπεδο κλάσµα έκαστου βαλλιστικού διαχωριστή θα οδηγείται σε 2 (1 ανά
γραµµή επεξεργασίας) οπτικούς διαχωριστές, στους οποίους θα διαχωρίζεται το πλαστικό
φιλµ. Η ελάχιστη δυναµικότητα τροφοδοσίας των οπτικών διαχωριστών θα είναι 1,5 t/hr και
το ελάχιστο πλάτος των ταινιών επιταχύνσεως 2.000 mm. Η τροφοδοσία των οπτικών
διαχωριστών µπορεί να γίνεται είτε απευθείας από τον βαλλιστικό διαχωριστή, είτε µέσω
ενός ή περισσότερων ταινιοδρόµων ελαχίστου πλάτους 2.000 mm κατά τρόπο που η
διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας του βαλλιστικού διαχωριστή ή του ταινιοδρόµου
τροφοδοσίας, να βρίσκεται στο ίδιο κάθετο επί του δαπέδου επίπεδο µε την διεύθυνση του
διαµήκη άξονα συµµετρίας της διατάξεως του οπτικού διαχωριστή. Στην περίπτωση της
απευθείας τροφοδοσίας, εάν το ενεργό πλάτος της τράπεζας του βαλλιστικού διαχωριστή
είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 90% του πλάτους της ταινίας επιταχύνσεως του οπτικού
διαχωριστή, τότε η τροφοδοσία µπορεί να γίνει χωρίς διάταξη διανοµής του υλικού επί της
ταινίας επιταχύνσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται διάταξη διανοµής του υλικού. Το
διαχωριζόµενο πλαστικό φιλµ µεταφέρεται σε δύο ταινίες χειροδιαλογής και ποιοτικού
ελέγχου µέσω ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστης µεταφορικής ικανότητας 0,65 t/hr και
ελάχιστου πλάτους 1.000 mm. Οι δύο ταινίες χειροδιαλογής και ποιοτικού ελέγχου θα έχουν
αντίστοιχα ελάχιστο πλάτος 1.200 mm. Εν συνεχεία, το πλαστικό φιλµ αποθηκεύεται σε δύο
εκ των υφισταµένων σιλό αποθήκευσης και τελικά οδηγείται προς δεµατοποίηση. Τα
εναποµένοντα άχρηστα υλικά από τον διαχωρισµό του πλαστικού φιλµ οδηγούνται µέσω
ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστου πλάτους 800 mm προς τον υφιστάµενο µαγνήτη.
Το βαρύ κυλιόµενο κλάσµα των βαλλιστικών διαχωριστών θα οδηγείται σε συστοιχία τριών
εν σειρά οπτικών διαχωριστών. Στον πρώτο οπτικό διαχωριστή θα διαχωρίζονται υλικά από
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πολυαιθυλένιο (ΡΕ), στον δεύτερο υλικά από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και στον τρίτο υλικά από
τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ) που είναι κυρίως οι πλαστικές φιάλες.
Ο πρώτος οπτικός διαχωριστής υλικών πολυαιθυλενίου (ΡΕ) θα έχει ελάχιστη δυναµικότητα
τροφοδοσίας 5,00 t/hr και ελάχιστο πλάτος ταινίας επιταχύνσεως 2.000 mm. Η τροφοδοσία
του οπτικού διαχωριστή θα γίνεται µέσω ενός ή περισσότερων ταινιοδρόµων ελαχίστου
πλάτους 1.200 mm, κατά τρόπο που η διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας του
ταινιοδρόµου τροφοδοσίας να βρίσκεται στο ίδιο κάθετο επί του δαπέδου επίπεδο µε την
διεύθυνση του διαµήκη άξονα συµµετρίας της διατάξεως του οπτικού διαχωριστή. Τα
διαχωριζόµενα υλικά από πολυαιθυλένιο µεταφέρονται στη θέση χειροδιαλογής και ποιοτικού
ελέγχου µέσω ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστης µεταφορικής ικανότητας 1,15 t/hr και
ελάχιστου πλάτους 800mm. Η ταινία χειροδιαλογής και ποιοτικού ελέγχου θα έχει αντίστοιχα
ελάχιστο πλάτος 1.000 mm. Εν συνεχεία, τα υλικά αποθηκεύονται σε ένα εκ των
υφισταµένων σιλό αποθήκευσης και τελικά οδηγούνται προς δεµατοποίηση. Τα
εναποµένοντα άχρηστα υλικά από τον διαχωρισµό του πολυαιθυλενίου οδηγούνται µέσω
ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστου πλάτους 800 mm προς τον υφιστάµενο µαγνήτη.
Ο δεύτερος οπτικός διαχωριστής υλικών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) θα έχει ελάχιστη
δυναµικότητα τροφοδοσίας 3,1 t/hr και ελάχιστο πλάτος ταινίας επιταχύνσεως 1.400 m. Η
τροφοδοσία του οπτικού διαχωριστή µπορεί να γίνεται είτε απευθείας από τον προηγούµενο
οπτικό διαχωριστή είτε µέσω ενός ή περισσότερων ταινιοδρόµων ελαχίστου πλάτους 1.400
mm, κατά τρόπο που η διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας του προηγούµενου
οπτικού διαχωριστή ή του ταινιοδρόµου τροφοδοσίας να βρίσκεται στο ίδιο κάθετο επί του
δαπέδου επίπεδο µε την διεύθυνση του διαµήκη άξονα συµµετρίας της διατάξεως του
παρόντος οπτικού διαχωριστή. Τα διαχωριζόµενα υλικά από πολυπροπυλένιο µεταφέρονται
στη θέση χειροδιαλογής και ποιοτικού ελέγχου µέσω ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστης
µεταφορικής ικανότητας 1,0 t/hr και ελάχιστου πλάτους 800 mm. Η ταινία χειροδιαλογής και
ποιοτικού ελέγχου θα έχει αντίστοιχα ελάχιστο πλάτος 1.000 mm. Εν συνεχεία, τα υλικά
αποθηκεύονται σε ένα εκ των υφισταµένων σιλό αποθήκευσης και τελικά οδηγούνται προς
δεµατοποίηση. Τα εναποµένοντα άχρηστα υλικά από τον διαχωρισµό του πολυπροπυλενίου
οδηγούνται µέσω ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστου πλάτους 800 mm προς τον
υφιστάµενο µαγνήτη.
Ο τρίτος οπτικός διαχωριστής υλικών από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ) θα έχει
ελάχιστη δυναµικότητα τροφοδοσίας 2,2 t/hr και ελάχιστο πλάτος ταινίας επιταχύνσεως 1.000
mm. Η τροφοδοσία του οπτικού διαχωριστή µπορεί να γίνεται είτε απευθείας από τον
προηγούµενο οπτικό διαχωριστή είτε µέσω ενός ή περισσότερων ταινιοδρόµων ελαχίστου
πλάτους 800 mm, κατά τρόπο που η διεύθυνση του διαµήκους άξονα συµµετρίας του
προηγούµενου οπτικού διαχωριστή ή του ταινιοδρόµου τροφοδοσίας να βρίσκεται στο ίδιο
κάθετο επί του δαπέδου επίπεδο µε την διεύθυνση του διαµήκη άξονα συµµετρίας της
διατάξεως του παρόντος οπτικού διαχωριστή. Τα διαχωριζόµενα υλικά από ΡΕΤ
µεταφέρονται στη θέση χειροδιαλογής και ποιοτικού ελέγχου µέσω ταινιοδρόµου ή
ταινιοδρόµων ελάχιστης µεταφορικής ικανότητας 0,9 t/hr και ελάχιστου πλάτους 800 mm. Η
ταινία χειροδιαλογής και ποιοτικού ελέγχου θα έχει αντίστοιχα ελάχιστο πλάτος 1.000 mm.
Εν συνεχεία, τα υλικά αποθηκεύονται σε ένα εκ των υφισταµένων σιλό αποθήκευσης και
τελικά οδηγούνται προς δεµατοποίηση. Τα εναποµένοντα άχρηστα υλικά από τον
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διαχωρισµό του ΡΕΤ οδηγούνται µέσω ταινιοδρόµου ή ταινιοδρόµων ελάχιστου πλάτους 800
mm προς τον υφιστάµενο µαγνήτη.
Οι θέσεις ποιοτικού ελέγχου µε χειροδιαλογή των παραγοµένων προϊόντων θα
διαµορφωθούν εντός του µεγάλου υφιστάµενου θαλάµου χειροδιαλογής µέσα στο κτίριο της
Μηχανικής ∆ιαλογής. Η πλησιέστερη στον ταινιόδροµο µεταφοράς του οργανικού κλάσµατος
ταινία χειροδιαλογής θα καθαιρεθεί και στη θέση της θα διαµορφωθούν θέσεις ποιοτικού
ελέγχου των προϊόντων µε χειροδιαλογή. Συγκεκριµένα, θα διαµορφωθούν οπωσδήποτε
επτά θέσεις χειροδιαλογής αντίστοιχες των πέντε προϊόντων που παράγονται δηλ. 2 θέσεις
αντίστοιχες του φίλµ πλαστικού, 1 των υλικών πολυαιθυλενίου, 1 των υλικών
πολυπροπυλενίου,1 του ΡΕΤ και 2 θέσεις του σύµµεικτου χαρτιού, καθώς και οι σχετικές
οπές απορρίψεως των υλικών αυτών στα σιλό αποθήκευσής τους. Το σύνολο των
απορριπτοµένων αχρήστων υλικών για την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων θα
παραλαµβάνεται από ταινιόδροµο ελάχιστου πλάτους 800 mm διερχόµενο κάτω από τις
οπές των θέσεων χειροδιαλογής, που θα απορρίπτει στον υφιστάµενο ταινιόδροµο ανάντη
του υφιστάµενου µαγνήτη. ∆ιευκρινίζεται, ότι ως θέση χειροδιαλογής νοείται το σύνολο δύο
απέναντι οπών από την µία και την άλλη πλευρά του ταινιοδρόµου, διαµορφωµένων
υπεράνω του προαναφερθέντος ταινιοδρόµου συλλογής των αχρήστων, όπου µπορούν να
εργασθούν από ένας έως τέσσερις χειροδιαλογείς.
Θα τοποθετηθεί µία επί πλέον πρέσα για την συµπίεση των ανακυκλώσιµων υλικών που θα
παραχθούν µε την αναβάθµιση της Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής. Η πρέσα αυτή θα διαθέτει
τουλάχιστον ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε την υφιστάµενη ή βελτιωµένα ως προς την
δυναµικότητα και τον βαθµό συµπίεσης των παραγοµένων υλικών. Η πρέσα θα είναι
εφοδιασµένη µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό τροφοδοσίας του προς συµπίεση υλικού και
αποµάκρυνσης των δεµάτων και θα χωροθετηθεί ώστε να είναι ευχερής η συντήρησή της.
Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της υφιστάµενης πρέσας συµπίεσης και
δεµατοποίησης των ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτιού και πλαστικού) είναι τα παρακάτω:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος συµπιεστή
• Μοντέλο
• Συνολικές διαστάσεις µονάδας
− πλάτος:
− µήκος:
− ύψος:
• Κατασκευαστικός οίκος:
• Συνολικό βάρος µονάδας
• ∆εσίµατα τελικών δεµάτων
− πλήθος συρµάτων
− θέση συρµάτων
• Υλικό κατασκευής κυρίου σώµατος
και προφίλ χάλυβα ποιότητας

εµβολοφόρος δεµατοποιητής
LP 80 VH1
mm
mm
mm
ton

3150
10.195
4.310
PRESONA AB
22

5
κατακόρυφη
Ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα
S 235 JRG 2

Χοάνη τροφοδοσίας
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• ∆ιαστάσεις ανοίγµατος τροφοδοσίας
− πλάτος:
− µήκος:
• Υλικό κατασκευής
και προφίλ χάλυβα ποιότητας
Θάλαµος συµπίεσης
• ∆ιαστάσεις θαλάµου συµπίεσης
− πλάτος:
− µήκος:
− ύψος:
• Όγκος θαλάµου συµπίεσης
• ∆ιαστάσεις δεµάτων
− πλάτος:
− µήκος: ρυθµιζόµενο
− ύψος
• Ειδικό βάρος δέµατος
• Χρόνος κύκλου συµπίεσης:
• Ειδική δύναµη συµπίεσης:
• Αξονική δύναµη προσυµπίεσης
• Αξονική δύναµη συµπίεσης
• Υλικό κάλυψης θαλάµου συµπίεσης:
• Υλικό κατασκευής εµβόλου συµπίεσης
και προφίλ χάλυβα ποιότητας
• Υλικό κατασκευής πτερυγίων
και προφίλ χάλυβα ποιότητας

mm
1.100
mm
1500
Ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα
S 235 JRG 2

mm
mm
mm
m3

1,100
1,800
1,350
2,7

mm
1100
mm
1.500 max
mm
750
3
kg/ m
450 - 600
sec
28
2
kp/cm
9,7
ton
28
ton
78
αντιτριβικά ελάσµατα χάλυβα S 235 JRG 2
µε πάχος 20mm
Ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα
S 235 JRG 2
Ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα προσυµπίεσης
S 235 JRG 2

Υδραυλικό σύστηµα δεµατοποιητή
• Χωρητικότητα δοχείου λαδιού
• Αντλίες λαδιού
− Πλήθος αντλιών λαδιού:
− Τύπος αντλίας λαδιού:
− Μοντέλο αντλίας λαδιού:
− Χαµηλή πίεση λειτουργίας συστήµατος:
− Υψηλή πίεση λειτουργίας συστήµατος:
− παροχή στη υψηλή πίεση λειτουργίας:
− παροχή στη χαµηλή πίεση λειτουργίας:
− Κατασκευαστικός οίκος αντλιών λαδιού
• Κινητήρια µονάδα αντλιών λαδιού
− Πλήθος κινητήρων:
− Τύπος κινητήρα:
− Μοντέλο κινητήρα:
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1000

η
1
αντλία µε ολισθαίνοντα πτερύγια
T 6 EC-062-025
bar
245
bar
95
lit/min
115
lit/min
286
DENISON
1
φλαντζωτός
BEVI 225 M4
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KW

− Εγκατεστηµένη ισχύς:
− Κατασκευαστικός οίκος κινητήρων:
− Τάση λειτουργίας:
− Συχνότητα λειτουργίας:
• Κινητήρας του ψύκτη λαδιού
− Πλήθος κινητήρων:
− Μοντέλο κινητήρα:
− - Εγκατεστηµένη ισχύς:
− Κατασκευαστικός οίκος κινητήρων:
− Τάση λειτουργίας:
− Συχνότητα λειτουργίας:

V
Hz

KW
V
Hz

Σύστηµα ελέγχου
• Τύπος:
• Κατασκευαστής επιµέρους συστηµάτων:
• Κατασκευαστής του συνόλου του συστήµατος:
Βαφή µεταλλικών τµηµάτων
• Αµµοβολή:
• Εποξειδικό ψευδάργυρος:
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικό χρώµα:
• Συνολικό πάχος βαφής σε ξηρό φιλµ:

45
BEVI
400
50
1
OILTECH 100L4
3
OILTECH
400
50

τοπικός πίνακα µε PLC
TELEMECANIQUE
PRESONA

SA
µm
µm
µm

2,5
40
2x60
160

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Τα ανακτήσιµα από τη χειροδιαλογή υλικά, που βρίσκονται αποθηκευµένα σε προσωρινά
συστήµατα αποθήκευσης, µεταφέρονται µέσω κεκλιµένου αλυσσοµεταφορέα στο χώρο που
είναι εγκατεστηµένη η πρέσα συµπίεσης ανακυκλώσιµων χειροδιαλογής. Το τελευταίο τµήµα
του αλυσσοµεταφορέα µε κλίση 1400 συνδέεται απευθείας µε τη χοάνη τροφοδοσίας του
δεµατοποιητή και δίνει κατακόρυφη ώθηση στο υλικό. Μέσω του αλυσσοµεταφορέα, η
τροφοδότηση της χοάνης του δεµατοποιητή γίνεται άµεσα, ενώ παράλληλα γίνεται πλήρης
εκµετάλλευση του διαθέσιµου χώρου για τις ανάγκες συµπίεσης.
Η διάταξη συµπίεσης αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:
− Τον χαλύβδινο κορµό του συµπιεστή.
− Τη χοάνη τροφοδοσίας.
− Το σύστηµα προσυµπίεσης.
− Το έµβολο συµπίεσης.
− Τον κλωβό εξόδου δεµατιών.
− Την υδραυλική µονάδα µε ηλεκτροκινητήρα εγκατεστηµένης ισχύος 45 KW.
− Το αυτόµατο σύστηµα δεσίµατος δεµατιών.
− Την κινητήρια µονάδα.
− Τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου.
Η χοάνη τροφοδοσίας φέρει δύο (2) φωτοκύτταρα, άνω και κάτω στάθµης, για την ανίχνευση
παροχής του υλικού. Το φωτοκύτταρο χαµηλής στάθµης είναι εγκατεστηµένο στο κάτω µέρος
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της χοάνης, στο χείλος του θαλάµου συµπίεσης όπου µε ανίχνευση του υλικού εκκινεί η
διαδικασία συµπίεσης. Το φωτοκύτταρο υψηλής στάθµης είναι εγκατεστηµένο πλησίον του
χείλους της χοάνης τροφοδοσίας, όπου µε ανίχνευση υλικού σταµατά η τροφοδοσία της
χοάνης µε νέο υλικό έως ότου εκκενωθεί η χοάνη τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό,
εξασφαλίζεται η αυτόµατη τροφοδοσία της πρέσας συµπίεσης ανακυκλώσιµων προϊόντων.
Ο δεµατοποιητής ανακυκλώσιµων βρίσκεται σε θέση αναµονής (stand by) καθ’ όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της µονάδας και εκκινεί τους κύκλους συµπίεσης µε τη πλήρωση του
θαλάµου συµπίεσης µε υλικό. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του δεµατοποιητή (αντιληπτό
από το φωτοκύτταρο υψηλής στάθµης της χοάνης του δεµατοποιητή) παύει η λειτουργία του
αλυσσοµεταφορέα τροφοδοσίας SC-502, του ταινιόδροµου BC-501 καθώς και του
ταινιόδροµου εξαγωγής υλικού από το σιλό προσωρινής αποθήκευσης αυτού. Η διαδικασία
εκκινεί εκ νέου µε εντολή που δίδεται αυτόµατα από το δεµατοποιητή µετά την εκκένωση της
άνω στάθµης της χοάνης τροφοδοσίας αυτού.
Ο κορµός του δεµατοποιητή είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινα φύλλα βαρέως τύπου,
ηλεκτροσυγκολληµένα µεταξύ τους µε πολλές διαµήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις, έτσι ώστε
να σχηµατίζεται µια ενιαία στιβαρή κατασκευή. Στον κορµό αυτό είναι προσαρµοσµένος ο
κύλινδρος του εµβόλου συµπίεσης. Σε ενιαία βάση είναι τοποθετηµένη και η κινητήρια
µονάδα της συµπιεστικής διάταξης.
Η πρέσα είναι εφοδιασµένη µε πτερύγια προσυµπιέσεως (flaps), τα οποία είναι αρθρωµένα
στη χοάνη επί του χείλους ενάρξεως του θαλάµου συµπιέσεως. Τα πτερύγια αυτά σαρώνουν
όλο τον χώρο που βρίσκεται ανάντη της εισόδου στον θάλαµο συµπιέσεως εντός της χοάνης
τροφοδοσίας και παράλληλα κινούν και ωθούν το ευρισκόµενο στον χώρο αυτό υλικό µε
αποτέλεσµα να διαταράσσουν ενδεχόµενους θύλακες που έχουν εκεί σχηµατισθεί, να
επαναφέρουν τοπικά την συνοχή του υλικού και έτσι το υλικό να πέφτει στον κατάντη των
πτερυγίων ευρισκόµενο θάλαµο συµπιέσεως. Μετά την πτώση του υλικού στον θάλαµο και
αφού αυτός πληρωθεί, τα σχήµατος τεταρτοκυκλίου πτερύγια προσυµπιέζουν το εντός του
θαλάµου υλικό, ώστε να µεγιστοποιήσουν την απόδοση της τελικής συµπιέσεως µέσω του
εµβόλου. Κατά τον τρόπο αυτό και σε συνδυασµό µε την κατάλληλα διαστασιολογηµένη
χοάνη, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη σταδιακή πτώση του υλικού και η εξαναγκασµένη
προώθησή του στον θάλαµο συµπιέσεως. To σύστηµα προσυµπίεσης κινείται µε υδραυλικά
έµβολα διπλής δράσης, που ενεργοποιούνται από το υδραυλικό σύστηµα της µονάδας.
Η χρησιµοποίηση των πτερυγίων καταργεί την σάρωση του υλικού από λάµα κοπής,
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη προώθησή του προς τον θάλαµο συµπιέσεως και ταυτόχρονα
αυξάνεται µέσω της προσυµπίεσης του υλικού η δυναµικότητα συµπίεσης. Επίσης, η
τεχνολογική λύση των πτερυγίων (flaps), πέραν των πλεονεκτηµάτων της απρόσκοπτου
τροφοδοσίας και προσυµπιέσεως, παρέλκει το πολύ σηµαντικό λειτουργικό πλεονέκτηµα της
συµπιέσεως σε δέµα χωρίς την χρήση ελάσµατος κοπής στο χείλος εισόδου του θαλάµου
συµπιέσεως, απέναντι από το έµβολο συµπιέσεως. Το εν λόγω έλασµα έχει αποδειχθεί στη
πράξη ότι προκαλεί πληθώρα δυσλειτουργιών στη διάταξη δεµατοποίησης και αποτελεί ένα
πολύ γρήγορα φθειρόµενο τµήµα αυτής.
Ο θάλαµος συµπίεσης είναι επίσης στιβαρής κατασκευής µε πολλές πλευρικές ενισχύσεις και
από χάλυβα υψηλής αντιτριβικής ικανότητας. Εκεί το υλικό συµπιέζεται, παίρνει τη µορφή
δεµατιού και στη συνέχεια δένεται αυτόµατα για την καλύτερη συγκράτηση του υλικού.
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Ο κύκλος λειτουργίας του δεµατοποιητή έχει ως ακολούθως :
α) Με την ανίχνευση υλικού από το φωτοκύτταρο χαµηλής στάθµης (ένδειξη πλήρωσης του
θαλάµου συµπίεσης) εκκινεί η λειτουργία της προσυµπίεσης η οποία αποµονώνει το θάλαµο
από την είσοδο νέου υλικού. Η διάταξη προσυµπίεσης ασκεί δύναµη 28 τόνων στη µάζα του
υλικού
β) Με την ολοκλήρωση της προσυµπίεσης εκκινεί η διαδικασία της κυρίως συµπίεσης µε την
οριζόντια µετατόπιση του εµβόλου συµπίεσης επί της µάζας του προσυµπιεσµένου υλικού. Η
διαδικασία της κυρίως συµπίεσης ασκεί δύναµη ισοδύναµη των 78 τόνων στη µάζα του
υλικού. Η κίνηση του εµβόλου συµπίεσης γίνεται µέσω του υδραυλικού συστήµατος της
µονάδας.
γ) Με την ολοκλήρωση του σταδίου β) το έµβολο οπισθοχωρεί στην αρχική του θέση, η
διάταξη προσυµπίεσης επανέρχεται σε θέση εκτός της χοάνης τροφοδοσίας και ο θάλαµος
συµπίεσης πληρώνεται µε νέο υλικό που έχει ήδη συσσωρευτεί, κατά τη διάρκεια των
σταδίων α) και β) εντός της χοάνης τροφοδοσίας.
Το τελευταίο τµήµα της συµπιεστικής διάταξης είναι ο κλωβός εξόδου. Εκεί οδηγούνται δια
της ωθήσεως του εµβόλου τα έτοιµα δεµάτια. Ο κλωβός αυτός είναι κατασκευασµένος από
χαλύβδινες λάµες µε αντιτριβικές ιδιότητες και φέρει σφηνοειδή διαµόρφωση. Στη κανονική
λειτουργία του δεµατοποιητή ο κλωβός εξόδου είναι πλήρης από έτοιµα δέµατα ώστε κατά
την ώθηση του εµβόλου επί του προς δεµατοποίηση υλικού να αντίκεινται στη περαιτέρω
µετατόπιση του εν λόγω υλικού και ταυτόχρονα, λόγω της µεταφερόµενης στη σειρά δεµάτων
ώθησης, το πλησιέστερο, στην έξοδο από το κλωβό, δέµα ωθείται προς την έξοδο. Κατά
µήκος του κλωβού φέρεται και ο µετρητής του µήκους των δεµάτων.
Μόλις ληφθεί το επιθυµητό µήκος δέµατος, εκκινεί η διαδικασία περιδέσεως του δέµατος. Η
συµπιεστική διάταξη προσφέρεται µε αυτόµατο σύστηµα δεσίµατος δεµατιών µε πέντε (5)
κατακόρυφα σύρµατα. Η περίδεση είναι αναγκαία γιατί το υλικό που συµπιέζεται και
τυποποιείται χρειάζεται συγκράτηση µε διαµήκη δεσίµατα. Τα δεσίµατα αυτά γίνονται µε
σύρµα. Τα σύρµατα περνούν µέσα από οδηγούς για την καθοδήγηση της τροφοδοσίας τους.
Η αλλαγή των συρµατοφόρων τυµπάνων µε καινούργια, µετά την κατανάλωσή τους, είναι µια
απλή και γρήγορη διαδικασία.
Η διάταξη φέρει ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται τοπικά στην συµπιεστική
διάταξη για τον άµεσο έλεγχο και ρύθµιση της λειτουργίας των µονάδων. Η όλη διαδικασία
δεµατοποίησης ελέγχεται από PLC εγκατεστηµένο εντός του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα.
Στη διάταξη υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού και αυτόµατης προσαρµογής των
παραµέτρων δεµατοποίησης (µήκος δέµατος, αριθµός προσυµπιέσεων κ.α.) για πέντε (5)
διαφορετικά είδη υλικών καθιστώντας την διάταξη απόλυτα συµβατή µε τη µονάδα
χειροδιαλογής και µηχανικής διαλογής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης του δεµατοποιητή
ανάλογα µε το υλικό το οποίο πρόκειται να συµπιεστεί. Με την εκκίνηση του ταινιόδροµου
εκφόρτωσης κάποιου από τα σιλό προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιµων
προϊόντων από τις διατάξεις χειροδιαλογής, ο δεµατοποιητής λαµβάνει κατάλληλη εντολή
ώστε να τροποποιήσει τις παραµέτρους δεµατοποίησης στις επιθυµητές τιµές για τη
βελτιστοποίηση της δεµατοποίησης του συγκεκριµένου κάθε φορά υλικού. Η δυνατότητα
αυτή δίδεται µέσω του προγράµµατος αυτόµατης προσαρµογής των παραµέτρων
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δεµατοποίησης (µήκος δέµατος, αριθµός προσυµπιέσεων κ.α.) για πέντε (5) διαφορετικά
είδη υλικών που διαθέτει ο δεµατοποιητής. Επίσης, µέσω του ίδιου χρονοδιακόπτη και µε
κατάλληλη ρύθµιση σταµατά η εκφόρτωση υλικού προς συµπίεση και µε χρονική
καθυστέρηση σταµατούν επίσης την λειτουργία τους τόσο ο συλλεκτήριος ταινιόδροµος BC501 όσο και ο αλυσσοµεταφορέας τροφοδοσίας του δεµατοποιητή SC-502. Ταυτόχρονα, ο
δεµατοποιητής ανακυκλώσιµων λαµβάνει κατάλληλο σήµα ώστε να εκκινήσει τη περίδεση
του τελευταίου δέµατος από το προηγούµενο υλικό, ανεξαρτήτως µήκους. Με αυτό τον
τρόπο εξασφαλίζεται ότι στην επόµενη διαδικασία συµπίεσης όλος ο εξοπλισµός
δεµατοποίησης ανακυκλώσιµων κατάντη των σιλό προσωρινής αποθήκευσης, (συλλεκτήριος
ταινιόδροµος BC-501, αλυσσοµεταφορέας τροφοδοσίας δεµατοποιητή SC-502 και
δεµατοποιητής PR-503) θα έχει εκκενωθεί από το υλικό της προηγούµενης δεµατοποίησης
ώστε να µην υπάρχει ανάµιξη υλικών µεταξύ τους.
Το παραγόµενο, από τη δεµατοποίηση δέµα είναι πλάτους 1.100 mm, ύψους 750 mm και
µήκους ρυθµιζόµενου έως και 1.500 mm. Η παραλαβή των έτοιµων δεµάτων
πραγµατοποιείται από το σηµείο εξόδου αυτών από το δεµατοποιητή µε περονοφόρο
ανυψωτικό όχηµα το οποίο αποθηκεύει τα δέµατα στον προβλεπόµενο αποθηκευτικό χώρο ή
τροφοδοτεί απευθείας τα φορτηγά µεταφοράς τους προς πώληση.
Όλα τα µεταλλικά µέρη προστατεύονται αντιδιαβρωτικά µε αµµοβολή, εποξειδικό αστάρι και
εποξειδική βαφή.

ΆΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΥΟ (2) ΣΧΙΣΤΩΝ ΣΑΚΩΝ (BAG OPENERS)
Οι ως άνω µονάδες διάνοιξης µικρών πλαστικών σάκων θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά
των ήδη υφισταµένων στην είσοδο της εγκατάστασης µονάδων. Τα σύµµεικτα αστικά
απορρίµµατα ή τα απορρίµµατα του µπλε κάδου µε τους πλαστικούς σάκους θα
τροφοδοτούνται συνεχώς στην χοάνη του µηχανήµατος. Τα υλικά από την χοάνη θα
προωθούνται στον θάλαµο διανοίξεως των σάκων, όπου θα συγκρατούνται και θα
διανοίγονται µέσω περιστροφικού τυµπάνου. Το σύστηµα συγκρατήσεως των σάκων και το
περιστροφικό τύµπανο θα κινούνται υδραυλικά. Η φορά περιστροφής του τυµπάνου θα
πρέπει να µπορεί να αναστρέφεται. Το διάκενο µεταξύ περιστροφικού τυµπάνου και
µηχανισµού συγκρατήσεως των υλικών θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο Θα καθορίζεται η
µέγιστη πίεση στο υδραυλικό σύστηµα του µηχανισµού συγκρατήσεως, η οποία όταν
ξεπεραστεί θα οδηγεί σε αποµάκρυνση του µηχανισµού συγκρατήσεως από το τύµπανο,
προκειµένου να απεµπλακεί το συγκρατούµενο υλικό και να αποφευχθεί η καταστροφή της
µηχανής. Τα υλικά µετά την διάνοιξη των σάκων θα παραλαµβάνονται και θα
αποµακρύνονται µέσω µεταφορικής ταινίας.
Η λειτουργία της µηχανής δεν θα επηρεάζεται από γεφυρώσεις του υλικού, θα διαθέτει όλα
τα συστήµατα ασφαλούς λειτουργίας και ο σχεδιασµός της θα εξασφαλίζει ασφαλή και ταχεία
συντήρηση.
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Η µέγιστη διάσταση των µικρών προς διάνοιξη σάκων θα είναι 300 mm και η απόδοση
διανοίξεως ≥ 98%. Η διαθεσιµότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κανονικής συντήρησης και
καθαρισµού θα είναι ≥ 95%.
Oι σχίστες θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά µεταξύ πρωτοβαθµίου και δευτεροβαθµίου
κοσκίνου. Την ακριβή θέση τοποθέτησης των σχιστών θα προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι στην
τεχνική προσφορά τους. Οι εργασίες προσθήκης των δύο σχιστών περιλαµβάνουν τις
τροποποιήσεις των ταινιοδρόµων, που µεσολαβούν µεταξύ των κοσκίνων. Η τοποθέτηση
των σχιστών και οι τροποποιήσεις των ταινιοδρόµων θα εξασφαλίζουν την οµαλή
τροφοδοσία των σχιστών και την οµαλή παραλαβή των υλικών µετά την διάνοιξη των σάκων,
καθώς και την οµαλή τροφοδοσία των δευτεροβαθµίων κοσκίνων. Εφόσον για την οµαλή
τροφοδοσία των σχιστών απαιτηθούν χοάνες ή άλλες µεταλλικές κατασκευές, αυτές θα
περιγραφούν, θα σχεδιασθούν και θα συµπεριληφθούν στην προσφορά των υποψηφίων.
Επίσης, οποιαδήποτε βοηθητικά έργα πολιτικού µηχανικού (βάσεις µηχανηµάτων ή
υποστυλωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, σχετικές εκσκαφές κ.λ.π.) θα περιγραφούν και
θα περιληφθούν στην προσφορά των υποψηφίων.
Η ελάχιστη δυναµικότητα επεξεργασίας κάθε σχίστη θα είναι 18,5 ton/h και οι ελάχιστες
προδιαγραφές της βαφής των µεταλλικών τµηµάτων του θα είναι:
Βαφή µεταλλικών τµηµάτων
• Αµµοβολή:
SA
2,5
• Εποξειδικό ψευδάργυρος:
µm
40
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικό χρώµα:
µm
2x60
• Συνολικό πάχος βαφής σε ξηρό φιλµ:
µm
160
3.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΥΟ (2) ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ
Για τον αποδοτικό οπτικό διαχωρισµό των υλικών, καθοριστικής σηµασίας είναι η
οµοιοµορφία του σχήµατος. Ο γενικός διαχωρισµός του σχήµατος των υλικών των
απορριµµάτων είναι σε πεπλατυσµένα και ογκώδη (δηλαδή υλικά δυνάµενα να
πραγµατοποιήσουν περιστροφική κίνηση µε τη επίδραση της βαρύτητας και ειδικώς βαρέα
µη δυνάµενα να προωθηθούν υπό την επίδραση εφαπτοµενικών δυνάµεων ασκουµένων
υπό ωθητήρος εκκέντρου κινήσεως). Η οµοιοµορφία του σχήµατος καθιστά την ρύθµιση του
οπτικού διαχωριστή εύκολη και αποδοτική, επειδή τα ογκώδη υλικά δεν παρεµποδίζουν την
διάγνωση των επιπέδων υλικών και ταυτόχρονα δεν εγκλωβίζονται ογκώδη µεταξύ των
επιπέδων. Για τους παραπάνω λόγους, χρησιµοποιείται ο βαλλιστικός διαχωρισµός που είναι
η µόνη κατάλληλη διεργασία για τον διαχωρισµό των υλικών µε βάση το σχήµα τους.
Έκαστος βαλλιστικός διαχωριστής θα αποτελείται από συστοιχία ωθητήρων εκκέντρου
κινήσεως, επί των οποίων θα προσπίπτει η µάζα των υλικών µικτού σχήµατος. Οι ωθητήρες
θα είναι προσαρµοσµένοι επί άξονος και διαδοχικοί άξονες θα τοποθετούνται σε κεκλιµένη
επιφάνεια επί της οποίας θα πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των υλικών µε βάση το σχήµα
τους. Η έκκεντρη περιστροφική κίνηση που µεταδίδει ο άξονας στους ωθητήρες θα
αναταράσσει τα υλικά καταρχήν κατά διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια και εν συνεχεία µέσω
των ωθητήρων, κατά την ολοκλήρωση της εκκέντρου κινήσεως, θα ασκούνται εφαπτοµενικές
δυνάµεις ωθήσεως σε αυτά, µε κατεύθυνση την άνω άκρη της κεκλιµένης επιφάνειας. Τα
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υλικά θα αναδιατάσσονται συνεχώς, µε αποτέλεσµα σταδιακά τα επιπέδου σχήµατος, λόγω
της µεγαλύτερης επιφάνειας που έχουν και τριβής που αναπτύσσουν µε τους ωθητήρες και
µεταξύ τους, να διαστρώνονται επί της κεκλιµένης επιφανείας και να µετακινούνται προς την
άνω άκρη της, ωθούµενα προς την κατεύθυνση αυτή µέσω των εφαπτοµενικών δυνάµεων
τριβής. Τα ογκώδη αναταρασσόµενα θα εκτελούν περιστροφική κίνηση προς την κάτω άκρη
της κεκλιµένης επιφάνειας, βαλλόµενα καθέτως κατά την έναρξη της εκκέντρου
περιστροφικής κινήσεως, οπότε θα πίπτουν σταδιακά προς τα πίσω µε την επίδραση του
βάρους τους και θα καταλήγουν στην κάτω άκρη της κεκλιµένης επιφάνειας. Τα συλλεγόµενα
υλικά στην άνω άκρη της κεκλιµένης επιφάνειας ονοµάζονται κατά σύµβαση «ελαφρά» ή
«επίπεδα» και αυτά στην κάτω άκρη «βαρέα» ή «κυλιόµενα».
Η κεκλιµένη επιφάνεια η οποία κινούµενη θα αναταράσσει τα υλικά και θα προκαλεί τον
διαχωρισµό τους δεν θα είναι ενιαία, αλλά θα διαµορφώνεται από διαδοχικές παράλληλες
µεταλλικές πλάκες, που θα φέρουν και τις οπές για τον διαχωρισµό των λεπτοκόκκων υλικών
και οι οποίες θα πραγµατοποιούν το ίδιο είδος κίνησης αλλά µε διαφορά φάσης µεταξύ τους.
Τηρώντας τα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να
προσφέρουν τους βαλλιστικούς διαχωριστές της επιλογής τους. Απολύτως δεσµευτικά είναι
αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προαναφερθείσα δυναµικότητα των βαλλιστικών
διαχωριστών και η λειτουργική τους διασύνδεση µε τους οπτικούς διαχωριστές, όπως
περιγράφηκε παραπάνω. Η χωροταξική τοποθέτηση των βαλλιστικών διαχωριστών είναι
επίσης της επιλογής των διαγωνιζοµένων, τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου 1
του παρόντος Τ.Τ.Π.
3.3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ
Η αναβάθµιση της Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής περιλαµβάνει την προµήθεια και
εγκατάσταση µονάδων αυτόµατου οπτικού διαχωρισµού ανακυκλώσιµων υλικών µε υψηλή
καθαρότητα, ώστε να διασφαλίζεται η εµπορική τους αξία. Ο διαχωρισµός πραγµατοποιείται
µε ανάγνωση και επεξεργασία του φάσµατος εγγύς υπερύθρου και ορατού φωτός των
υλικών. Επειδή τα υλικά που διαχωρίζονται από τα σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα υψηλής
υγρασίας είναι οσµηρά, λόγω των αναπόφευκτων προσµίξεων µε τις οποίες είναι
επιβαρυµένα, τα ανακυκλώσιµα πρέπει να έχουν υψηλή καθαρότητα, ώστε η εκ των
προσµίξεων οσµή να ελαχιστοποιείται και να είναι αποδεκτά από εµπορική άποψη.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα, οι διατάξεις οπτικού διαχωρισµού πρέπει να
είναι ιδιαιτέρως ευέλικτες ως προς την επισήµανση και τον διαχωρισµό υλικών µε ευρεία
κλίµακα συγκεντρώσεων σε προσµίξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα υλικά
ελαχίστων προσµίξεων και εποµένως ελαχίστης οσµής. Προκειµένου να επιτυγχάνεται αυτός
ο στόχος, η βάση δεδοµένων του λογισµικού για τον εντοπισµό, επιλογή και διαχωρισµό που
θα συνοδεύει την προµήθεια των µηχανηµάτων, πρέπει να είναι ευρύτατη και να προέρχεται
από ευρεία εφαρµογή στην επεξεργασία και τον διαχωρισµό ανακυκλωσίµων από σύµµεικτα
αστικά απορρίµµατα. Η βάση δεδοµένων πρέπει να έχει υποστεί την ανάλογη χηµικοµετρική
επεξεργασία, ώστε η εφαρµογή του λογισµικού να είναι άµεση και να µη απαιτείται
πρωτογενής και επί τόπου δηµιουργία βάσεως δεδοµένων, ώστε να επιτευχθούν οι
απαιτούµενες αποδόσεις και καθαρότητες. Η διαθεσιµότητα ευρείας βάσης δεδοµένων θα
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ελεγχθεί µε κριτήριο την ευρεία εφαρµογή των οπτικών διαχωριστών σε εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης υλικών από τα σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, αλλά και µε βάση την ποικιλία
των υλικών που διαχωρίζονται στις εγκαταστάσεις αυτές. Η ανωτέρω απαίτηση
διαθεσιµότητας ευρείας βάσης δεδοµένων από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υλικών από
σύµµεικτα απορρίµµατα αναφέρεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες δύναται να
βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα, δεν παραπέµπει δηλαδή σε οιοδήποτε γεωγραφικό
περιορισµό. Στόχος της ανωτέρω απαίτησης είναι η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής
αποδοτικότητας του µηχανήµατος σε ανακύκλωση από σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, των
οποίων ο διαχωρισµός είναι ιδιαίτερα δύσκολος σε σχέση µε τον διαχωρισµό
προδιαλεγµένων στην πηγή απορριµµάτων.
∆εδοµένου ότι τα υλικά προς διαχωρισµό και ανακύκλωση είναι εύφλεκτα (φύλλο πλαστικού,
χαρτί) απαιτείται να διασφαλίζεται ότι ουδείς κίνδυνος αναφλέξεως υφίσταται. Προς τούτο, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, η θερµοκρασία του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας, που
τροφοδοτεί την µονάδα οπτικού διαχωρισµού δεν θα υπερβαίνει τους 80 oC. Τούτο σηµαίνει,
ότι ακόµη και αν η ταινία τροδοδοσίας του οπτικού διαχωριστού δεν κινείται επί µία ώρα, ενώ
οι λαµπτήρες του οπτικού διαχωριστού είναι αναµµένοι, η θερµοκρασία στην επιφάνεια της
ταινίας δεν θα υπερβεί τους 80 oC. Προκειµένου να διασφαλίζονται τα παραπάνω, δεν θα
γίνουν δεκτές διατάξεις οπτικών διαχωριστών των οποίων η µέγιστη επιτρεπτή ισχύς των
λαµπτήρων ανά µέτρο πλάτους ταινίας υπερβαίνει τα 1,4 KW/m πλάτους ταινίας και η κάθετη
απόσταση του κάτω µέρους των λαµπτήρων από την ταινία επιταχύνσεως είναι µικρότερη
από 500 mm. Η απαίτηση αυτή αποσκοπεί επί πλέον στην αποφυγή εµπλοκής των προς
διαχωρισµό υλικών στην διάταξη των λαµπτήρων, γεγονός που θα δηµιουργούσε άµεσο
κίνδυνο ανάφλεξης του υλικού. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να αναφέρουν την
απόσταση αυτή για τον κάθε οπτικό διαχωριστή που θα χρησιµοποιήσουν. Τέλος, κατά την
κανονική λειτουργία, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο σταµατήσει η µεταφορική ταινία
επιταχύνσεως, το αργότερο σε 5 sec µετά την παύση της λειτουργίας, οι λαµπτήρες της
µονάδας του οπτικού διαχωρισµού πρέπει να σβήνουν αυτόµατα.
Μία επί πλέον ουσιώδης και ελάχιστη απαίτηση κατά τον διαχωρισµό του συµµείκτου
χαρτιού από τα σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, αφορά στα υλικά που αποτελούνται από
χαρτί µε επικάλυψη από άλλα υλικά: Οι οπτικοί διαχωριστές πρέπει να είναι σε θέση να
επισηµαίνουν τα υλικά αυτά και να µη τα διαχωρίζουν. ∆ηλαδή, ο οπτικός διαχωριστής που
είναι υπεύθυνος για τον διαχωρισµό του χαρτιού οφείλει να µπορεί να επισηµαίνει την
επιφάνεια του χαρτιού που έχει ρυπανθεί από οργανικά υλικά ή άλλα ανεπιθύµητα υλικά και
να µη διαχωρίζει τα χαρτιά αυτά.
Ειδικότερα, οι οπτικοί διαχωριστές που θα χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό του χαρτιού
θα πρέπει να είναι σε θέση, εκτός από το να επιτυγχάνουν τον προσδιορισµό της εκάστοτε
επιθυµητής ποιότητας χαρτιού αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς και τον διαχωρισµό
του, να µετρούν, καταγράφουν και εµφανίζουν την περιεκτικότητα του χαρτιού σε υγρασία ως
συνάρτηση του χρόνου, προκειµένου ο διαχωρισµός του χαρτιού να γίνεται µε κριτήριο και
την υγρασία, η οποία αποτελεί σηµαντική παράµετρο της εµπορικής του αξίας. Οι οπτικοί
διαχωριστές που θα χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό των πλαστικών θα πρέπει να είναι
σε θέση να επιτυγχάνουν τον προσδιορισµό της εκάστοτε επιθυµητής ποιότητας εκάστου
είδους πλαστικού αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς και τον διαχωρισµό του.
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Ο επί τοις εκατό βαθµός διαχωρισµού των οπτικών διαχωριστών καθορίζεται ως ο λόγος της
διαχωριζόµενης ποσότητας επιθυµητής ποιότητας υλικού προς το σύνολο της ποσότητας µε
την ίδια ποιότητα υλικού που τροφοδοτείται στον οπτικό διαχωριστή, πολλαπλασιασµένος
επί εκατό.
Η επί τοις εκατό καθαρότητα εκάστου διαχωριζοµένου υλικού καθορίζεται ως ο λόγος της
διαχωριζοµένης ποσότητας επιθυµητής ποιότητας υλικού προς το σύνολο της
διαχωριζοµένης ποσότητας, πολλαπλασιασµένος επί εκατό.
Εφόσον οι οπτικοί διαχωριστές λειτουργούν εν σειρά, το λογισµικό του εποµένου εκτός των
άλλων θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την απόδοση διαχωρισµού του προηγουµένου
οπτικού διαχωριστή. Οι µετρήσεις των αποδόσεων των οπτικών διαχωριστών θα
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά και θα επιβεβαιώνονται κατά την έναρξη της λειτουργίας µε
δειγµατοληψία και χειρονακτικά. Οι αποκλίσεις µεταξύ των δύο µετρήσεων θα πρέπει να είναι
της τάξεως του ±10%.
Οι οπτικοί διαχωριστές δεν θα µετρούν βάρος αλλά µόνον επιφάνεια. Για το λόγο αυτό,
απαιτείται ο οπτικός διαχωριστής να είναι εφοδιασµένος µε υψηλή φασµατική ανάλυση, ώστε
να επιτυγχάνεται ακριβής µέτρηση της επιφάνειας (mm2) των υλικών που σαρώνονται,
προκειµένου εν συνεχεία να εφαρµοσθεί η συσχέτιση επιφάνειας - ειδικού βάρους από την
βάση δεδοµένων και να υπολογισθεί η παροχή µάζας και οι κατά βάρος συστάσεις.
Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργικής αξιοπιστίας, κάθε µονάδα οπτικού
διαχωρισµού πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη από την άλλη, από την άποψη της
µετάδοσης και της επεξεργασίας των σηµάτων µέτρησης. Ως εκ τούτου, κάθε εγκατεστηµένη
µονάδα οπτικού διαχωρισµού θα έχει αφιερωµένη σε αυτήν µονάδα λογισµικού (υπολογιστή)
για την επεξεργασία σηµάτων και δεν θα γίνουν δεκτά συστήµατα, στα οποία µία µονάδα
λογισµικού αναλαµβάνει την υποστήριξη περισσοτέρων της µίας µονάδων οπτικού
διαχωρισµού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η θέση εκτός λειτουργίας µίας µονάδας δεν θα
επηρεάζει την λειτουργία των άλλων µονάδων.
Η διαστασιολόγηση των λαµπτήρων από την άποψη του πλήθους και της ισχύος πρέπει να
διαθέτει εφεδρεία 25%. Αυτό σηµαίνει, ότι αν το 25% των λαµπτήρων τεθεί εκτός λειτουργίας,
η µονάδα θα εξακολουθήσει να έχει την ίδια συµπεριφορά από την άποψη της επίτευξης του
διαχωρισµού και της καθαρότητας του προϊόντος, όπως ακριβώς όταν όλοι οι λαµπτήρες των
οπτικών διαχωριστών βρίσκονται σε λειτουργία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η
µονάδα θα πρέπει να διαθέτει το λιγότερο 20 λαµπτήρες ανά µέτρο πλάτους µεταφορικού
ιµάντος. Οι λαµπτήρες θα καθαρίζονται εύκολα και θα αποσυναρµολογούνται χωρίς
εργαλεία.
Η κάθε µονάδα οπτικού διαχωρισµού πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, ώστε να είναι σε θέση
να σαρώνει την πλήρη επιφάνεια της µεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας τους χωρίς κενά,
ακόµη και όταν η ταχύτητα της µεταφορικής ταινίας είναι 4,5 m/sec, ώστε να εξασφαλίζεται ο
εντοπισµός όλων των αντικειµένων.
Με βάση τα αποτελέσµατα µετρήσεων στο Ε.Μ.Α.Κ., το ελάχιστο µέσο µέγεθος
ανακυκλώσιµων υλικών (αφορά κυρίως στα πλαστικά) είναι 13Χ13 mm2. Το µέγεθος αυτό
αφορά και σε υλικά, που βρίσκονται επικολληµένα επί άλλων διαφορετικών υλικών
µεγαλυτέρων διαστάσεων, τα οποία πρέπει ο οτικός διαχωριστής να επισηµαίνει και σε
συνδυασµό µε άλλα δεδοµένα, όπως το χρώµα και το σχήµα, να διαχωρίζει το υλικό
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µεγαλυτέρων διαστάσεων που αποτελεί το υλικό - στόχο της ανακύκλωσης. Με βάση αυτό το
δεδοµένο και εισάγοντας ένα βαθµό ασφαλείας 85%, καθορίζονται οι ελάχιστες µέσες
διαστάσεις εκάστου µετρουµένου σηµείου (dot) ίσες µε 11Χ11 mm2. ∆ιακριτικές ικανότητες
µικροτέρων διαστάσεων είναι δεκτές και επιθυµητές. Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω, ο
ελάχιστος αριθµός σηµείων (dots) που πρέπει να είναι σε θέση να µετρά ο οπτικός
διαχωριστής ανά δευτερόλεπτο και µέτρο πλάτους ταινίας (ικανότητα σαρώσεως) είναι
40.000 dots/(sec*m πλάτους).
Σε κάθε σηµείο (dot) πρέπει να είναι δυνατή η µέτρηση (εντοπισµός) τόσο του χρώµατος όσο
και του είδους του υλικού. Αυτό εξασφαλίζει ότι η µέτρηση είναι πολύ ακριβής και δεν είναι
δυνατή η σύγχυση µεταξύ είδους υλικού και χρώµατος.
3.3.1. Οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 1 και 2
Η κάθε µία εκ των δύο πρώτων µονάδων οπτικών διαχωριστών στις θέσεις 1 και 2, θα
πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργασθεί 11,0 tn/hr σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα µεγέθους
από 70 mm µέχρι 300 mm. Οι δύο µονάδες θα λειτουργούν εν παραλλήλω και θα
διαχωρίζουν από το ρεύµα του συµµείκτου τα επιθυµητά ανάµεικτα πλαστικά τα οποία
κυρίως είναι: PE (HD και LD), PP και PET. Αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς, ενδέχεται
να είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός του PVC ή του PS χωρίς EPS. Και οι δύο µονάδες θα
πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθµιστούν ανεξαρτήτως µεταξύ τους, προκειµένου να επιτύχουν
τους εκάστοτε απαιτούµενους συνδυασµούς διαχωρισµών. Όταν στις µονάδες αυτές
τροφοδοτείται υλικό µπλε κάδου (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή), τότε θα πρέπει να είναι
σε θέση να διαχωρίσουν όλα τα υλικά που δεν είναι χαρτί, συµπεριλαµβανοµένων των
µετάλλων. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις για έκαστο εκ των
δύο οπτικών διαχωριστών:
Επεξεργασία συµµείκτων απορριµµάτων:
• καθαρότητα ανάµεικτου πλαστικού:
• απόδοση διαχωρισµού ανάµεικτων πλαστικών:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

> 73%
> 85%
τουλάχιστον 11,0 t/hour

Επεξεργασία µπλε κάδου:
• καθαρότητα ανάµεικτου πλαστικού:
• απόδοση διαχωρισµού ανάµεικτων πλαστικών:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

> 80%
>90%
τουλάχιστον 6,0 t/hour

3.3.2. Οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 3 και 4
Οι οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 3 και 4 λειτουργούν εν σειρά µε τους οπτικούς
διαχωριστές στις θέσεις 1 και 2 αντίστοιχα και κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους. Εφόσον
αυτοί οι οπτικοί διαχωριστές επεξεργάζονται σύµµεικτα απορρίµµατα, θα διαχωρίζουν το
κλάσµα του ανάµεικτου χαρτιού από το ρεύµα τροφοδοσίας τους. Οι µονάδες θα πρέπει µα
είναι σε θέση να µη διαχωρίζουν κάποιες κατηγορίες χαρτιού κατόπιν ρυθµίσεως, όπως για
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παράδειγµα πολύ ακάθαρτο χαρτί ή χαρτί µε ειδικά χρώµατα. Εποµένως, οι διαχωριστές
αυτοί πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και το χρώµα του χαρτιού. Εποµένως, οι οπτικοί
αυτοί διαχωριστές θα είναι σε θέση να παράγουν ή πολύ καλής ποιότητας ανάµεικτο χαρτί ή
αποκλειστικά κάποια κατηγορία χαρτιού, όπως γκρι και καφέ χαρτόνι ή έντυπο χαρτί, κ.λ.π.
Σε κάθε σηµείο (dot) πρέπει να είναι δυνατή η µέτρηση (εντοπισµός) τόσο του χρώµατος όσο
και του είδους του υλικού Για να αποφευχθεί η παράσυρση στο ρεύµα του διαχωριζοµένου
χαρτιού µετάλλων τα οποία είναι πλήρως καλυµµένα µε χαρτί, θα πρέπει αυτοί οι οπτικοί
διαχωριστές να είναι σε θέση να εντοπίζουν και τα µέταλλα.
Εάν οι οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 3 και 4 τροφοδοτούνται µε υλικό µπλε κάδου, τότε θα
διαχωρίζουν χαρτόνι. Το είδος του χαρτονιού µπορεί να είναι καφέ ή γκρι ή λευκό και καφέ ή
οποιοσδήποτε άλλος συνδυασµός. Το εναποµένον υλικό των µονάδων αυτών µετά τον
διαχωρισµό του χαρτονιού θα είναι ανάµεικτο χαρτί από το οποίο θα µπορούσε να αφαιρεθεί
το έντυπο χαρτί. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις για έκαστο εκ
των δύο οπτικών διαχωριστών:
Επεξεργασία συµµείκτων απορριµµάτων:
• καθαρότητα ανάµεικτου χαρτιού:
• απόδοση διαχωρισµού ανάµεικτου χαρτιού:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

> 90 %
> 85 %
τουλάχιστον 8,0 t/hour

Επεξεργασία µπλε κάδου:
• καθαρότητα ρεύµατος χαρτονιού:
• απόδοση διαχωρισµού χαρτονιού:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

> 87 %
> 85 %
τουλάχιστον 6,0 t/hour

3.3.3. Οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 5 και 6
Εφόσον το εργοστάσιο επεξεργάζεται σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, οι οπτικοί διαχωριστές
θα διαχωρίζουν το φιλµ ΡΕ ή το µίγµα φιλµ ΡΕ και φιλµ ΡΡ από το δισδιάστατο (επίπεδο)
κλάσµα του βαλλιστικού διαχωριστή. Η επιλογή του ποιο είδος φιλµ θα διαχωριστεί, θα
πραγµατοποιείται µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς. Οι διαχωριστές θα πρέπει να είναι σε
θέση να εντοπίσουν και να διαφοροποιήσουν τα ακάθαρτα φιλµ από τα καθαρά, δια µέσου
της βάσεως δεδοµένων, η οποία θα εγκατασταθεί στο λογισµικό και θα διαθέτει την
αντίστοιχη χηµικοµετρική επεξεργασία.
Εφόσον το εργοστάσιο επεξεργάζεται υλικό µπλε κάδου, οι οπτικοί διαχωριστές αυτής της
θέσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν και να διαχωρίζουν τα φιλµ µε
διαφορετικά χρώµατα καθώς και τα διαφανή ή λευκά φιλµ. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις για έκαστο εκ των δύο οπτικών διαχωριστών:

Επεξεργασία συµµείκτων απορριµµάτων:
• καθαρότητα PE ή PE/PP φιλµ:
• απόδοση διαχωρισµού PE ή PE/PP φιλµ:
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• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

τουλάχιστον 1,5 t/hour

Επεξεργασία µπλε κάδου:
• καθαρότητα PE ή PE/PP φιλµ
:
• απόδοση διαχωρισµού PE ή PE/PP φιλµ:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:

> 92 %
> 90 %
τουλάχιστον 1,0 t/hour

3.3.4. Οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 7, 8 και 9
Οι οπτικοί διαχωριστές στις θέσεις 7, 8 και 9 θα επεξεργάζονται το τρισδιάστατο (κυλιόµενο)
κλάµα των βαλλιστικών διαχωριστών. Λόγω του σχεδιασµού των διεργασιών αναβάθµισης,
το υλικό τροφοδοσίας των οπτικών διαχωριστών θα είναι κυρίως ανάµεικτο πλαστικό και
µεταλλικά κουτιά συσκευασίας. Εφόσον το εργοστάσιο επεξεργάζεται σύµµεικτα αστικά
απορρίµµατα, οι τρεις αυτοί οπτικοί διαχωριστές θα ανακυκλώνουν ο καθένας τις φιάλες
ΡΕΤ, τα πλαστικά ΡΕ και τα πλαστικά ΡΡ. Αναλόγως της συστάσεως των υλικών
τροφοδοσίας, όλες οι µονάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµισθούν ώστε να
διαχωρίσουν οποιοδήποτε από τα ως άνω υλικά και επί πλέον κατ΄ ελάχιστον το υλικό PS
(polystyrene) χωρίς EPS (expanded polystyrene) ή PVC. Τουλάχιστον µία από τις µονάδες
αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί αναγνώριση χρώµατος ώστε να
διαχωρίζονται οι φιάλες ΡΕΤ µε βάση το χρώµα τους. Όταν το εργοστάσιο επεξεργάζεται
υλικό του µπλε κάδου, τα ως άνω πλαστικά θα διαχωρίζονται επίσης στους οπτικούς
διαχωριστές των θέσεων αυτών. Μεταλλικά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να καταλήξουν
στο κυλιόµενο κλάσµα του βαλλιστικού διαχωριστή. Εφόσον υπάρχει πλαστική επικάλυψη
των κουτιών αυτών, είναι δυνατόν να καταλήξουν στο διαχωριζόµενο ρεύµα πλαστικών. Για
τον λόγο αυτό, οι οπτικοί διαχωριστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα
µέταλλα, ώστε να εµποδίζεται ο διαχωρισµός τους µαζί µε το ρεύµα των υλικών
ανακύκλωσης.
Επεξεργασία συµµείκτων απορριµµάτων:
• καθαρότητα του PE:
• καθαρότητα του PP:
• καθαρότητα των φιαλών PET:
• απόδοση διαχωρισµού των ως άνω υλικών:
• παροχή µάζας τροφοδοσίας:
οπτικός νο. 7:
οπτικός νο. 8:
οπτικός νο. 9:

τουλάχιστον 5,0 t/hour
τουλάχιστον 3,1 t/hour
τουλάχιστον 2,2 t/hour

Επεξεργασία µπλέ κάδου:
• καθαρότητα του PE:
• καθαρότητα του PP:
• καθαρότητα των φιαλών:
• απόδοση διαχωρισµού των ως άνω υλικών:

> 94 %
> 94 %
> 95 %
> 92 %

> 94 %
> 94 %
> 95 %
> 90 %
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• παροχή µάζας τροφοδοσίας:
οπτικός νο. 7:
οπτικός νο. 8:
οπτικός νο. 9:

τουλάχιστον 3,0 t/hour
τουλάχιστον 2,0 t/hour
τουλάχιστον 1,5 t/hour

Επί πλέον για την επιλογή των οπτικών διαχωριστών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα:
3.3.5. Έλεγχοι που θα πραγµατοποιηθούν κατά την θέση σε λειτουργία - Σηµεία
ελέγχου
α) Πλήρης σάρωση και µέγεθος σηµείου ελέγχου
Χρησιµοποιώντας ένα αντικείµενο ειδικού ελέγχου, θα βεβαιωθεί ότι το εγγυηµένο ελάχιστο
µέγεθος σωµατιδίου είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί αξιόπιστα. Θα ελεγχθεί η δυσµενέστερη
περίπτωση κατά την οποία ένα προς διαχωρισµό αντικείµενο βρίσκεται επάνω σε αντικείµενο
διαφορετικού υλικού. Η απόχρωση του προς διαχωρισµό υλικού και του υποκείµενου υλικού
θα είναι παρόµοιες. (π.χ λευκά δείγµατα για όλα τα υλικά ΡΕΤ, PVC).
PET
PVC

Μέγεθος
σωµατιδίου

Για τον έλεγχο το σύστηµα θα ρυθµισθεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να διαχωρίζεται
µόνον το PVC. Θα γίνουν δοκιµές, ώστε ο εκτοξευόµενος συµπιεσµένος αέρας να
ενεργοποιείται σε όλες τις θέσεις. Το ελεγχόµενο αντικείµενο θα δοκιµασθεί στην µέγιστη
εγγυηµένη ταχύτητα της ταινίας επιταχύνσεως.
β) Ανίχνευση χρώµατος
Θα δοκιµασθούν δύο αντικείµενα ελέγχου, ένα κοµµάτι καφέ χαρτόνι και ένα κοµµάτι γκρι
χαρτόνι και τα δύο µε ελάχιστο εγγυηµένο µέγεθος.
Με κατ΄ ελάχιστον δύο δοκιµές διαχωρισµού, πρέπει να αποδειχθεί ότι το καφέ και µετά το
γκρι χαρτόνι µπορούν να διαχωριστούν από ένα ρεύµα ανάµεικτων υλικών.

(γ) Απόδειξη του ότι το χρώµα και το υλικό ανιχνεύονται από το ίδιο σηµείο µέτρησης
Έλεγχος µε µικρές (8 mm) κόκκινες σφαίρες από ΡΡ και κίτρινες σφαίρες από ΡΕ. Οι
σφαίρες τοποθετούνται στην ταινία επιταχύνσεως και το αποτέλεσµα των στατιστικών
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µετρήσεων πρέπει να είναι το ίδιο για το χρώµα και το υλικό. ∆ηλαδή, τα αποτελέσµατα των
δεδοµένων των µετρήσεων διαχωρισµού τόσο για τις σφαίρες από ΡΡ όσο και για το κόκκινο
ΡΡ πρέπει να είναι του ιδίου επιπέδου από στατιστική άποψη.
3.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Το πλήθος των µεταφορικών ταινιών δεν καθορίζεται επακριβώς στο παρόν άρθρο, επειδή
εξαρτάται από το ακριβές µέγεθος και το σχήµα των µηχανηµάτων που θα επιλέξουν και θα
προσφέρουν οι διαγωνιζόµενοι και από την ακριβή διάταξη που κατά την τεχνική λύση τους
καθιστά την προσφορά τους αποδοτική. Απολύτως δεσµευτικό είναι το πλάτος και η
δυναµικότητα µεταφοράς που καθορίσθηκαν παραπάνω, καθώς και οι προδιαγραφές των
ιµάντων και ταχυτήτων που ακολουθούν σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές των µεταλλικών
κατασκευών στήριξης. Υπογραµµίζεται, ότι εφόσον το µήκος των υφισταµένων ταινιών, µετά
την εγκατάσταση του εξοπλισµού αναβάθµισης, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την
λειτουργική εξυπηρέτηση του έργου, οι νέες ταινίες που θα εγκατασταθούν, θα είναι
απολύτως καινούργιες και σε καµία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές µετασκευές
συντµήσεως ή επιµηκύνσεως των υφισταµένων ταινιών.
Όλες οι µεταλλικές κατασκευές επί των οποίων θα στηρίζονται τα µηχανήµατα επεξεργασίας
που θα περιλαµβάνονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων, θα έχουν υποστεί αµµοβολή
(SA 2 ½), θα προστατεύονται µε εποξειδική βαφή ολικού ξηρού πάχους τουλάχιστον 160 µm
(εποξειδική ψευδαργυρική βαφή 40 µm και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος 2 Χ 60 µm)
και θα είναι αντισεισµικές µε αντοχή σε οριζόντια συνιστώσα επιταχύνσεως ίση µε 0,25*g,
όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όλα τα µηχανήµατα επεξεργασίας, οι κινητήρες των
µεταφορικών ταινιών και τα συστήµατα τάνυσης θα είναι προσβάσιµα µε σκάλες και
διαδρόµους επίσκεψης ελάχιστου πλάτους 100 cm.
Η ποιότητα των ιµάντων των µεταφορικών ταινιών θα είναι η ακόλουθη¨
• Για τις µεταφορικές ταινίες µε ράουλα, ο ιµάντας θα είναι ελαιάντοχος µε τις εξής
προδιαγραφές: 400/3 4+2.
• Για τις µεταφορικές ταινίες ολισθήσεως, ο ιµάντας θα είναι ελαιάντοχος µε τις εξής
προδιαγραφές 400/3 2+0.
Τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του ιµάντα θα είναι τα ακόλουθα:
• Ελάχιστες τιµές συντελεστών διογκώσεως κατά ASTM D1460
Ισοοκτάνιο Τολουόλιο

ASTM No 3

Αραβοσιτέλαιο

Diesel

60

26

6

44

• Ελάχιστες τιµές µηχανικών χαρακτηριστικών

Αντοχή σε εφελκυσµό (ΜΡa)
Θραύση κατά την επιµήκυνση (%)
Αντοχή σε διάτµηση (N/mm2)
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Σκληρότητα (oShore A)
Φθορά (mm3)

60±5
135 (µέση τιµή)

Πυκνότητα (Kg/lt)

1,15

Οι τιµές του παραπάνω πίνακα προσδιορίζονται µε βάση τα ακόλουθα πρότυπα:
• Αντοχή σε εφελκυσµό:
ISO 37 / DIN 53 504
• Θραύση κατά την επιµήκυνση:
ISO 37 / DIN 53 504
• Αντοχή σε διάτµηση:
ISO 816
• Φθορά:
ISO 46.49 / DIN 53 516
Οι µεταφορικές ταινίες µε ράουλα θα έχουν µέγιστη ταχύτητα 1 m/sec. Οι µεταφορικές ταινίες
ολισθήσεως θα έχουν µέγιστη ταχύτητα 0,7 m/sec. Οι ταχύτητες των ταινιών που
τροφοδοτούν τους οπτικούς διαχωριστές θα κυµαίνονται µεταξύ 2 και 4,5 m/sec και η
ταχύτητα θα ρυθµίζεται µε inverters.
3.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο υφιστάµενος εξοπλισµός ο οποίος πρέπει να αποσυναρµολογηθεί έτσι ώστε να είναι
δυνατές οι εργασίες εκσυγχρονισµού του ΕΜΑΚ Χανίων είναι ο ακόλουθος:
- Χοάνες Α’θµιων κοσκίνων.
- Μεταφορικές ταινίες παραλαβής κλάσµατος 70-250 mm από δευτεροβάθµια κόσκινα (BC317 A/B)
- Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής κλάσµατος 70-250 mm (HC–318B)
- Μεταφορική ταινία παραλαβής οργανικού κλάσµατος από χειροδιαλογή (BC-329),
τεµαχιστής οργανικών (SH-330), κοχλίας µεταφοράς τεµαχισµένων οργανικών (SC 331)
και µεταφορική ταινία τεµαχισµένων οργανικών (BC-339B).
Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα πρέπει να αποσυναρµολογηθεί µε ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην
υποστεί οποιαδήποτε φθορά, επειδή θα επαναεγκατασταθεί από τη ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) σε
άλλη θέση του ΕΜΑΚ Χανίων (οι εργασίες επαναεγκατάστασης δεν αποτελούν υποχρέωση
του Αναδόχου).
3.6. ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ
Σχετικά µε τις αποδόσεις διαχωρισµού που επιτυγχάνονται µε το κάθε ένα από τα
µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες αναβάθµισης του
έργου, θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους πρωτότυπες ενυπόγραφες βεβαιώσεις
των κατασκευαστών των µηχανηµάτων, µε τις οποίες θα βεβαιώνονται οι χρησιµοποιούµενες
από τους διαγωνιζόµενους αποδόσεις διαχωρισµού για όλα τα επί µέρους συστατικά του
κάθε ρεύµατος. Στις βεβαιώσεις των κατασκευαστών θα αναγράφονται και οι ποσότητες των
ρευµάτων εισόδου και εξόδου στο κάθε µηχάνηµα τόσο συνολικά όσο και κατατµηµένες στα
επί µέρους συστατικά του κάθε ρεύµατος. Με τον όρο «κατασκευαστές µηχανηµάτων»
νοούνται εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν µηχανουργείο κατασκευής ή/και συναρµολόγησης του
µηχανήµατος και όχι αντιπρόσωποί τους ή εταιρείες οι οποίες προµηθεύονται µηχανήµατα
από τρίτους και τα ενσωµατώνουν σε έργα επεξεργασίας απορριµµάτων. Η Αναθέτουσα
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Αρχή διά µέσου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει
διευκρινίσεις απευθείας από τους κατασκευαστές ή τους λειτουργούς των µηχανηµάτων
σχετικά µε τις αποδόσεις διαχωρισµού ή άλλες τεχνικές λεπτοµέρειες ή ακόµη και να ζητήσει
επί τόπου επίσκεψη προκειµένου να εξακριβώσει την επίτευξη αποδόσεων ή προδιαγραφών
που αναφέρονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων.
3.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Τον παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια ενός ελαστικοφόρου περονοφόρου ανυψωτικού
µηχανήµατος, που θα καλύψει τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και διαχείρισης
ανακυκλώσιµων υλικών. Το µηχάνηµα θα πρέπει να πληρεί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις
ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας. Για το
λόγο αυτό, επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής - όχι πέραν του έτους. Επίσης, όλα
τα κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
3.6.1. Γενικά, τύπος, µέγεθος
Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί - επί ποινή αποκλεισµού - ως
σύστηµα ανύψωσης τηλεσκοπικό βραχίονα, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη ορατότητα στο
εµπρόσθιο µέρος του. Η λειτουργία του τηλεσκοπικού βραχίονα θα πραγµατοποιείται µε
υδραυλική πίεση µέσω υδραυλικών εµβόλων.
Το πλαίσιο θα είναι µονοκόµµατο και θα φέρει πλήρης καµπίνα ασφαλείας.
Το µηχάνηµα προορίζεται για χρήση µέσα σε περιορισµένους χώρους, όπως
εµπορευµατοκιβώτια και για αυτό τον λόγο οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερες.
3.6.2. Κινητήρας
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, µε κυβισµό περίπου 2 lt, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον 35 kW.
Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Με τις προσφορές θα δοθούν καµπύλες ισχύος και ροπής.
3.6.3. Ισχύς υδραυλικού συστήµατος
Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να µπορεί να δώσει την απαιτούµενη υδραυλική
παροχή στα όποια εξαρτήµατα µπορεί να δεχθεί.
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3.6.4. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση, σύστηµα διεύθυνσης και σύστηµα
πέδησης
α. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση
Η µετάδοση κίνησης του µηχανήµατος θα γίνεται υδροστατικά µέσω αντλίας και µοτέρ
κίνησης. Μόνιµη ύπαρξη - επί ποινή αποκλεισµού - τετρακίνησης (4WD).
β. Σύστηµα διεύθυνσης
Το σύστηµα διεύθυνσης θα πρέπει να είναι υδροστατικού τύπου και να επενεργεί στους
τροχούς του πίσω άξονα προκειµένου να µειωθεί η ακτίνα στροφής. Ο έλεγχος της
διεύθυνσης θα γίνεται µέσω τιµονιού.
γ. Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης πορείας θα είναι υδραυλικό που θα επενεργεί στα υδραυλικά µοτέρ. Η
στάθµευση (parking) θα γίνεται µε µηχανικό φρένο για µέγιστη απόδοση.
3.6.5. Εξαρτήσεις
Σύστηµα φόρτωσης
Το µηχάνηµα θα φέρει σύστηµα φόρτωσης, το οποίο θα είναι τύπου τηλεσκοπικού βραχίονα
(µπούµας), το ένα άκρο του οποίου θα αρθρώνεται επί του πλαισίου, ενώ το ελεύθερο άκρο
του θα φέρει µηχανισµό φόρτωσης, κατάλληλου τύπου για το είδος των υλικών
φορτοεκφόρτωσης. Στην περίπτωση µας, ο τύπος αυτός αφορά σε ειδική πλευρική αρπάγη
µε µέγιστο άνοιγµα 1,4 m και κλείσιµο στο 0,4 m. Το µήκος των σκελών της αρπάγης θα είναι
1 m, ενώ το πλάτος τους θα είναι περίπου στα 50 cm.
Ο έλεγχος των κινήσεων (µεταφορικών και περιστροφικών) των µηχανικών µελών (µπούµα
και κάδος), θα γίνεται µε τη βοήθεια υδραυλικών εµβόλων µέσω κατάλληλων αυτοµατισµών.
Τα εν λόγω έµβολα, αλλά και το υδραυλικό κύκλωµα εν γένει, θα πρέπει να είναι κατάλληλα
διαστασιολογηµένα για τα αναµενόµενα φορτία λειτουργίας του φορτωτή.
Ο βραχίονας µεταβλητού µήκους (τηλεσκοπική µπούµα) θα αποτελείται τουλάχιστον από
δύο τµήµατα, το ένα εκ των οποίων θα είναι αρθρωµένο στο πλαίσιο, ενώ το δεύτερο θα
εκτείνεται µε υδραυλικό τρόπο, όποτε ο χειριστής θελήσει.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να σηκώνει - επί ποινή αποκλεισµού - το
λιγότερο 3.000 kgr στο µέγιστο ύψος, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 4 m.
Τέλος, επί ποινή αποκλεισµού, το προς προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να έχει ικανότητα
πλευρικής µετατόπισης της εξάρτησης και σύστηµα αυτόµατης οριζοντίωσης.
3.6.6. Kαµπίνα
Η καµπίνα χειριστή θα είναι ισχυρής κατασκευής, µεταλλική, κλειστού τύπου και θα παρέχει
ασφάλεια τύπου ROPS και FOPS. Θα φέρει κρύσταλλα ασφαλείας και θα είναι
κλιµατιζόµενη. Η εργονοµική της σχεδίαση θα προσφέρει τη βέλτιστη δυνατότητα οπτικού
ελέγχου σφαιρικά όλων των λειτουργιών στο χειριστή, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
λειτουργία του µηχανήµατος.
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Όλοι οι χειρισµοί και η οδήγηση του µηχανήµατος θα γίνονται από το ίδιο κάθισµα
Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Θα διαθέτει επίσης πλήρες
ηλεκτρικό σύστηµα φωτισµού για νυκτερινή εργασία (εµπρός - πίσω) και φωτισµό πορείας
σύµφωνα µε τον ισχύοντα KOK.
3.6.7. Άλλα στοιχεία
Η συµβατότητα του µηχανήµατος µε λοιπές εξαρτήσεις και η οµοιογένεια αυτών, από τον ίδιο
κατασκευαστή, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη για την µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και
παραγωγικότητα του µηχανήµατος.
Το µηχάνηµα πρέπει να παραδοθεί µε τα κατωτέρω παρελκόµενα:
α) Σειρά συνήθων εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς.
β) Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ., που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία παραδόσεως του
µηχανήµατος.
γ) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία, καθώς και βιβλία
ανταλλακτικών για το µηχάνηµα στην Ελληνική γλώσσα.
3.6.8. ∆οκιµές
Το µηχάνηµα θα δοκιµαστεί κατά την παραλαβή του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5
ωρών. Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) µπορεί να διαθέσει - εάν το επιθυµεί ο ανάδοχος - προσωπικό
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών.
3.6.9. Εκπαίδευση προσωπικού
Μετά την παράδοση του µηχανήµατος, αντιπρόσωπος του προµηθευτή θα προσέλθει στο
χώρο του Ε.Μ.Α.Κ. στη θέση «Κορακιά» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του ∆ήµου
Χανίων, για τουλάχιστον µια πλήρη εργάσιµη ηµέρα, για να εκπαιδεύσει το προσωπικό της
∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στη λειτουργία και συντήρηση του µηχανήµατος.
3.6.10. Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας
Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα εκδώσει για το µηχάνηµα άδεια κυκλοφορίας. Με την παράδοση
του µηχανήµατος και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή του, ο προµηθευτής
υποχρεούται να προσκοµίσει φάκελο µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, (έγκριση τύπου
κ.λπ., εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου και τυχόν δηλώσεις
του κύριου του έργου) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στην
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Επίσης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δικές του
δαπάνες, να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί του
µηχανήµατος, που θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του
µηχανήµατος.
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ΆΡΘΡΟ 4: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Όλος ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, θα πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή του, προκειµένου να εξασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, η προστασία των
αγαθών και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και
κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» (ΦΕΚ 97 Α/25-06-2010) και θα φέρει τη σήµανση CE.
Με την παράδοση του εξοπλισµού και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή του, ο
προµηθευτής θα υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία φάκελο µε τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αναφερόµενο Π.∆. 57/2010.

ΆΡΘΡΟ 5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισµό για την εξασφάλιση
ικανοποιητικής ποιότητας εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης και ικανού ρυθµού προόδου
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών στον χρόνο που θα
ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα της σύµβασης. Εάν οποιαδήποτε στιγµή ο παρεχόµενος
εξοπλισµός κριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ως ανεπαρκής, αναποτελεσµατικός ή
ακατάλληλος για την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας εργασιών, µπορεί να ζητηθεί
από τον προµηθευτή να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισµού ή να παρέχει νέο εξοπλισµό.
5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Ο προµηθευτής κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης θα αναλάβει
πλήρη ευθύνη για την προστασία του κτιρίου της Μηχανικής ∆ιαλογής εντός του οποίου θα
εκτελούνται οι εργασίες, ώστε να µη προκύψουν από αυτές φθορές ή βλάβες. Οποιαδήποτε
φθορά ή βλάβη προέλθει από τις εργασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο προµηθευτής, θα
πρέπει να αποκατασταθούν παρουσία αυτού.
5.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των κανονισµών ασφάλειας επί τόπου
και για την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την προστασία του προσωπικού που θα
εργάζεται εντός και εκτός του κτιρίου της Μηχανικής ∆ιαλογής από οποιοδήποτε κίνδυνο
µπορεί να προκληθεί λόγω των εργασιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι µόνο τα
άτοµα που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα δικαιούνται να βρίσκονται σε συγκεκριµένες θέσεις,
να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και να ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες.
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Ο προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση προστασίας του χώρου εργασίας,
των υλικών και του εξοπλισµού και θα πρέπει να αποτρέπει την είσοδο στο χώρο εργασίας
στους µη έχοντες εργασία.
5.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στον χώρο εργασίας,
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και να αποθηκεύονται από τον προµηθευτή πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά την αποστολή του φορτίου, µε τρόπο που να αποφεύγεται οποιαδήποτε
στρέβλωση, λύγισµα, σπάσιµο, θρυµµατισµός, σκουριά και κάθε βλάβη, κλοπή ή ζηµιά στα
υλικά ή τον εξοπλισµό.

ΆΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Στο παρόν Τ.Τ.Π. περιλαµβάνονται συνηµµένα – για διευκόλυνση των υποψηφίων – τα
παρακάτω σχέδια, στα οποία φαίνεται η υφιστάµενη κατάσταση στη Μονάδα Μηχανικής
∆ιαλογής του Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων:
1. Γενική διάταξη Η/Μ εξοπλισµού – Κάτοψη.
2. Τοµή Α – Α.
3. Τοµή Β – Β.
4. Τοµή ∆ – ∆.
5. Τοµή Ε – Ε.
6. Τοµή Ζ – Ζ.
7. Τοµή Η – Η.
8. Τοµή Θ – Θ.
9. Τοµή Ι – Ι.
10. Τοµή Κ – Κ.
11. Τοµή Λ – Λ.
12. Τοµή Λ’ – Λ’.
13. Κατά µήκος τοµή Τ/∆ 339Α.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Ε∆ΙΣΑ
Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 101/18-09-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
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