
KNOWLEDGE BASE

Contactați sucursala 
BDI locală pentru 
mai multe informații 
despre analiza 
produselor și alte 
Soluții BDI.

În ultimul an, stația a recuperat 76.913 USD reprezentând 
economii de costuri asociate deținerii.

ECONOMII CU MATERIALEL …............................................……............71.873 USD

ECONOMII CU MÂNA DE LUCRU ……......................................................2.240 USD

EVITAREA COSTURILOR CU MÂNA DE LUCRU ȘI AUXILIARE ......…....2.800 USD

TOTAL ECONOMII ANUALE .............…...…………………................…….76.913 USD

SUCCESUL ESTE ACUM 
MAI SIMPLU:

După ce a rezolvat problema scurgerilor constante, defecțiunilor cutiei 
de viteze și performanței globale scăzute, stația a fost de acord să dea 
Dodge încă o șansă, la sugestia BDI. S-au instalat unități noi Dodge 
RBC 188D Biodisc Drive deoarece unitățile inferioare au eșuat.

Proiectate special pentru tratarea apelor reziduale, unitățile Dodge au o 
cale de alimentare dublă, cu două roți dințate/pinioane pentru transferul 
sarcinii, crescând astfel sarcina maximă. Solicitarea internă a carcasei și 
a lagărelor este redusă, ceea ce crește durată de viață a lagărelor.

SOLUȚIA:

O stație de tratare a apelor reziduale în 
funcțiune de 27 de ani, situată în nord-
est, avea probleme cu reductoarele care 
alimentau contactoarele biologice rotative 
în procesul de filtrare. Scurgerile constante 
și defectarea prematură a cutiei de viteze 
s-au numărat printre problemele survenite în 
mediul de operare dificil al stației. Mediile se 
rotesc la 1-2 rpm pentru a facilita dezvoltarea 
organismelor biologice (mâl) prin schimbul 
aer/efluent. Această dezvoltare conduce la o 

PROBLEMA

BDI și Dodge se reunesc 
pentru a economisi mii de 
dolari pentru o stație de 
tratare a apelor reziduale

masă neechilibrată pe contactor, care 
tensionează cutia de viteze.

Deși a fost pusă în funcțiune inițial cu 
reductoare Dodge, stația a trecut la un 
moment dat la o alternativă cu costuri 
mai mici. Unitățile s-au defectat în mai 
puțin de cinci ani, multe dintre ele durând 
doar doi ani, în ciuda reviziilor efectuate 
în cadrul proceselor stației pentru a 
reduce sarcinile neuniforme.


