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Konu: DİSKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Pompa istasyonuna ait l adet
Arşiınet Burgulu pompanın faaliyete alınınası amacıyla l adet Redüktörün satın alınması hk.

Diyarbakır merkez kanalizasyon şebekesindeı] toplanan atıksular 2000 mm kolektör hattı ile tesis giriş
kolektör havuzuna yönlendirilmektedir. Kollektör havuzundan itibaren Giriş Pompa istasyonuna gelen atıksularİ
7,3 metre terfi ettirilerek arıtma tesisine alma işlemini sağlayan Arşimet burgulu poınpa görev yapmaktadır.
Burgulu Pompalar bir redüktör vasıtasıyla çalıştırılmaktadır. Redüktörler Flender marka olup l60 kw elektrik
motoruyla tahrik edi lmektedir.

DiYarbakır Atıksu Arıtma Tesisinde Flender marka burgulu pompanın redüktör dişli gıru6u zamanla(1l24
ÇalıŞma ile)deforme olup kırılmıştır. Bu duruıı pompaların çalışmasını olumsuz etkilemektedir. ArızaIanan
redüktör|er YaklaŞık 20l7 yılından bu yana iç piyasadan yan sanayi dişli onarımı imalatının yapılması yolu ile
devrede tutulmuştur ancak arızalar kısa aralıklarla ve sık sık tekrar etmiştir. Bu nedenle gelen atık suların tesise
alınııasında olumsuzIuklar yaşanmu ıştır. Yapılan oııarımlar uzun vadeli ihtiyaca cevap verİmemiştir. Farklı marka
redüktörlerin ise n]evcut sisteme(beton, demir yapı ,kaplin v.s) adaptasyon sorunları nedeniylen tesisin ilk
YaPımında kullanılan ve uzun yıllar (2004-2017 yılları arası) sorunsuz çalışan Flender marka redüktörün satın
aIlnarak Pompanln arltma tesisiı,ıin arızasız, kesintisiz, verimli çalışması uygu!] olacağı tarafımızca
değerlendiri lmektedir.

Marka
Tip
Yağ
Ağıriık
satln allnacak redüktör miktar|

tip AKTEN

FIender

83SH12B
l04 h PAO VG320 tip yağ

: 1753 Kg
l adet

ngin ATEŞ Halil ALÇiN

Genel HususIar
i

o Malzemenin tedarik edilmesi, tesise nakliyesi firma sorumluluğunda olacaktır.
. Her türlü ııakliye bedel|eıi firma tarafıııdan karşılanacaktır.
o Kullanılacak Redüktör imalat, marka, kalite ve standart belgeleri idareye sunulacaktır.
ı Malzeme imalat hatasına karşı l8 ay, devreye almadan itibaren l2 ay garantisi olacaktır. Bu sürede meydana

gelebilecek her türlü arıza yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.
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