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Další informace týkající se analýzy výrobků a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní pobočka 
BDI.

BDI a Dodge ušetřily čistírně odpadních 
vod tisíce dolarů

Sedmadvacetiletá čistička odpadních vod, která je na severovýchodě 
USA, měla problémy s redukčními převody, jež napájejí rotační biologické 
stykače při jejich filtračním procesu. Dlouhotrvající úniky a předčasná 
porušení převodovky byly jedněmi z problémů, které se objevily v jejím 
provozním prostředí. Zařízení se otáčí frekvencí 1–2 ot/min, aby umožnilo 
nárůst biologické mikroflóry (bahna) výměnou vzduch/stoka. Výsledkem 
tohoto nárůstu je nevyvážené hromadění hmoty na stykači, který vytváří 
tlak na převodovku.

I když byly původně objednány redukční převody Dodge, později došlo k 
výměně za levnější alternativu. Pohony se začaly kazit za méně než pět 
let, řada z nich vydržela jen dva roky i přes kontroly zaměřené na snižování 
nerovnoměrné zátěže.  

Problém:

Čistička po dlouhé snaze o vyřešení dlouhotrvajících úniků, poruch 
převodovky a celkovém snížení výkonnosti po návrhu společnosti BDI 
ještě jednou vyzkoušela spolupráci s Dodge. Poté, co selhaly druhořadé 
součástky, byl namontován nový pohon Dodge RBC 188D. Součástky od 
společnosti Dodge jsou navrženy speciálně pro zpracování odpadních vod 
a mají dvojitý pohon se dvěma převodovkami / ozubenými koly pro přenos 
nákladu, čímž se zvyšuje jejich nosná kapacita. Vnitřní tlak na kryt a ložiska 
je menší, takže výsledkem je delší životnost ložisek.

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:
V průběhu minulého roku čistička ušetřila na provozních nákladech 76 913 USD.

ÚSPORA MATERIÁLŮ ...…………………………………………………............71,873 USD

ÚSPORA NA PRÁCI ...............……………………………………………….........2,240 USD

ZAMEZENÍ NÁKLADŮ NA PRÁCI A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE ..........….........2,800 USD

CELKOVÁ ROČNÍ ÚSPORA .............…...…………………......…………….76,913 USD



Adhesives / Sealants / Lubricants
Bearings

Chains / Sprockets
Filters

Gearboxes
Motors & Drives

Hydraulic / Pneumatic

Industrial Supplies / Safety
Linear Motion
Mechanical Power 
Transmission 
Retaining / Locking Devices
Material Handling
O-rings & Seals

Belt Survey
Evaluate and optimize your conveyor components.
Identify problem applications and upgrade 
material specifications to increase uptime 
andreduce premature failures.

Documented Cost Savings
Recommend products with longer life to produce 
documented cost savings.

Energy Savings
Reduce your carbon footprint and your operational 
costs with best practices on energy savings.

Repairs
Our repair services include bearings, ball screws, 
conveyor belts, cylinders, electric motors, gear 
boxes, servo valves, trolley chains, fabrications, 
component rebuilds and more.

Inventory Optimization & Management
Reduce your costs with product standardization to 
eliminate duplicate inventory.

National Accounts Program
Our National Accounts group includes expertise 
in database management, business plan 
development, project management and bid 
proposal preparation.

OEM Interchange
We can help you convert OEM components to off-
the-shelf substitutes at considerable savings, with 
no sacrifice in quality.

On-Site Training
Seminars include: conveyor belting, speed 
reducers, maintenance tools and procedures, new 
technology introduction, and customized learning 
programs.

Services

Products
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