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Mieszadła
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Efektywne energetycznie 
mieszanie 

WPROWADZENIE

Rosnące wyzwania w dziedzinie 
mieszania
Wszystkie zastosowania mieszania 
wymagają w różnym stopniu zarówno 
turbulencji w małej skali, jak i przepływu 
masowego. Przy dobrym przepływie 
masowym zawartość całego zbiornika jest 
wprawiana w ruch, dzięki czemu wszystkie 
części są zaangażowane w mieszanie. 
Natężenie przepływu masowego jest  
z kolei zależne od całkowitej wartości siły 
ciągu i lokalizacji mieszadeł. 

Niezrównana wiedza, szeroki zakres 
rozwiązań mieszania
Firma Xylem jako pierwsza wykorzystała 
siłę ciągu jako główny parametr 
charakteryzujący mieszanie. Każdego 
dnia wykorzystuje ponad 50-letnią wiedzę 
w pracach badawczo-rozwojowych 
oraz doświadczenie praktyczne, w celu 
określenia właściwej technologii, wielkości 
i układu mieszadeł, spełniających 
wymagania klientów.

Nasza bogata oferta mieszadeł  
i mieszalników spełnia praktycznie 
wszystkie potrzeby. Na całym świecie 
wykorzystuje się setki tysięcy mieszadeł 
i mieszalników Flygt, zapewniających 
wyjątkową sprawność mieszania.

Mieszanie z małą prędkością
Gdy mieszanie i przepływ poziomy 
mają istotne znaczenie dla procesów 
biologicznego oczyszczania ścieków, 
mieszadła wolnoobrotowe Flygt 
zapewniają doskonałą efektywność 
ekonomiczną dla zastosowań 
wymagających łagodnego mieszania 
dużych objętości cieczy.

Zaprojektowane z myślą o większej 
efektywności przepływu masowego, 
mniejszym zużyciu energii i elastyczności 
pozycjonowania, mieszadła te są 
doskonałymi rozwiązaniami dla szerokiego 
zakresu projektów wymagających 
zastosowania mieszania, takich jak:

n Oczyszczanie metodą osadu czynnego
 – Oczyszczanie konwencjonalne 
 – Rów cyrkulacyjny utleniający
 –  Reaktor sekwencyjny (porcjowy)
n Zbiorniki ściekowe 
n Zapobieganie zamarzaniu
n Rekultywacja jezior i portów

Bogata oferta niezawodnych, 
bezusterkowych urządzeń 
mieszających firmy Xylem 
obejmuje:
n Mieszadła 

wolnoobrotowe Flygt
n Mieszadła 

kompaktowe Flygt
n Mieszalniki Flygt  

z wlotem od góry
n Mieszadła 

strumieniowe Flygt
n Hydroeżektory Flygt

Zalety mieszadeł 
wolnoobrotowych Flygt

Nasze obszerne portfolio 
produktów z dziedziny 
mieszania

n Wyjątkowa 
niezawodność

n Silny przepływ masowy 
n Ekstremalna sprawność 

energetyczna
n Łatwość serwisowania
n Prosty montaż
n Uniwersalne 

zastosowanie dla 
różnorodnych wielkości 
zbiorników

n Niewielki całkowity 
koszt właścicielski

Najnowsze uzupełnienie oferty Flygt w obszarze 
mieszadeł i mieszalników - innowacyjna seria 
Flygt 4530, zawiera jedyny w swoim rodzaju 
wirnik i sprawdzoną jednostkę napędową, 
zapewiające optymalną sprawność w zbiornikach 
technologicznych średniej wielkości. Typowe 
zastosowania to mieszanie w procesach osadu 
czynnego, zbiornikach retencyjnych osadów  
i komorach fermentacyjnych.

Rozwiążmy wyzwanie  
w zakresie mieszania
Wiemy, że sprawne, nieprzerwane procesy 

technologiczne mają krytyczne znaczenie 

dla społeczeństwa i przemysłu. Mieszanie 

jest ważną częścią tej równowagi. 

Firma Flygt jest pionierem w zastosowaniu 

i wykorzystaniu siły ciągu jako głównego 

parametru charakteryzującego mieszanie. 

W rzeczywistości klienci czerpią korzyści 

z ponad pięćdziesięcioletniej wiedzy 

technicznej i praktycznych doświadczeń, 

będących podstawą pełnej oferty 

mieszadeł kompaktowych, o średniej 

wielkości i wolnoobrotowych. Pomagamy 

w oszacowaniu geometrii zbiornika, 

charakterystyki cieczy, ograniczeń 

instalacyjnych i natężenia mieszania, 

a następnie dostarczamy technologię 

mieszania, wielkość i układ mieszadła 

dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Energooszczędna, wytrzymała, 

inteligentna i starannie przetestowana 

oferta mieszadeł i mieszalników zapewnia 

dostępność rozwiązania, gwarantującego 

optymalne efekty mieszania i najlepsze 

wykorzystanie energii.

Efektywniejsze zużycie energii
Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu eksploatacyjnej sprawności 
energetycznej ułatwiającej intensyfikację procesów. Wybór odpowiedniego 
projektu i wielkości Twojej aplikacji układu mieszania, dostosowanych  
do konkretnego zadania, może zapewnić wyższą sprawność energetyczną  
i korzyści ekonomiczne.

Mieszadło Flygt 4530 to doskonały wybór, gdy średnica wirnika mieszadła 
wolnoobrotowego normalnej wielkości jest zbyt duża, ale dostępna 
przestrzeń pozwala na zastosowanie większego urządzenia niż mieszadło 
kompaktowe. W porównaniu z mieszadłem kompaktowym z napędem 
bezpośrednim, oszczędność energii modelu Flygt 4530 może wynosić 
ponad 50% przy podobnej sile ciągu. Dzięki najkorzystniejszej wielkości, 
klient otrzymuje dynamiczny duet innowacyjnej geometrii wirnika  
i sprawdzonej jednostki napędowej, gwarantujących wyższą sprawność 
energetyczną i tym samym niższy poziom emisji dwutlenku węgla.

Niezawodność, na której można polegać
Setki tysięcy instalacji mieszadeł na całym świecie są potwierdzeniem 
niezawodności i trwałości naszych rozwiązań. Zaprojektowane i wykonane 
z uwzględnieniem tych samych surowych norm, mieszadła Flygt 4530 
zapewniają minimalną liczbę konserwacji oraz mniej nieoczekiwanych 
przerw w prowadzeniu procesu, co przyczynia się do obniżenia ogólnych 
kosztów cyklu życia.

Łatwość wymiany
Wymiana istniejącej instalacji na Flygt 4530 jest wyjątkowo łatwa. Mieszadło 
średniej wielkości można łatwo zamontować na zamocowanej do ściany 
pojedynczej prowadnicy, tak jak mieszadło kompaktowe. Co więcej, szybki  
i prosty montaż pozwala na zmniejszenie budżetu i wydatków na robociznę.

Krok dalej 
w mieszaniu 
średniej wielkości
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Mieszadła kompaktowe spełniające
wszystkie wymagania

WSTĘP

Sprostanie wyzwaniom stojącym
przed mieszaniem
Wszystkie procesy mieszania wyma-
gają wytworzenia zarówno drobnych
turbulencji o różnym natężeniu, jak
i przepływu masowego. Podczas pra-
widłowego przepływu masowego,
cała zawartość zbiornika jest wpra-
wiana w ruch, a w procesie miesza-
nia biorą udział wszystkie cząstki.
Wielkość przepływu masowego nato-
miast zależy od zainstalowanej całko-
witej siły ciągu urządzeń i zaprojekto-
wanych układów.

Niezrównane umiejętności, szeroki
zakres rozwiązań
Firma Flygt jest pionieremw zastoso-
waniu siły ciągumieszadeł jako głów-
nego parametru decydującego o sku-
teczności mieszania. W każdym dniu
naszej pracy wykorzystujemy ponad
50-letnią wiedzę z zakresu badań
i rozwoju oraz doświadczenie praktycz-
ne do określania prawidłowej techno-
logii, wielkości mieszadła oraz układu
spełniającego Twoje wymagania.

Nasza szeroka i kompleksowa oferta
mieszadeł kompaktowych i piono-
wych jest w stanie spełnić praktycz-
nie wszystkie wymagania. Na całym

świecie korzysta się z setek tysięcy
skutecznych i wydajnych mieszadeł
kompaktowych i pionowych Flygt.

Mieszadła kompaktowe Flygt
Mieszadła te, zaprojektowane z myślą
o elastyczności, uniwersalności i pro-
stej instalacji stanowią wysoce sku-
teczne rozwiązanie odpowiednie dla
każdej wielkości i kształtu zbiornika.

Nasze kompaktowe mieszadła bez
trudu mieszają ciecze bardzo zanie-
czyszczone, o wysokiej gęstości lub
bardzo lepkie, oraz ciecze zawiera-
jące materiały włókniste. Niewielka
liczba podzespołów, niski koszt in-
westycyjny oraz proste procedury
serwisowe sprawiają, że kompaktowe
mieszadła Flygt stanowią ekonomicz-
ny wybór dla szerokiego zakresu za-
stosowań, takich jak:

n Oczyszczanie ścieków metodą
osadu czynnego, np. konwencjonal-
ny ASP lub sekwencyjny SBR

n Zbiorniki magazynowe osadu
n Zbiorniki wyrównawcze
n Mieszanie w pompowniach
n Mieszanie w piaskownikach
nZbiorniki chlorowania
nKomory masy papierniczej
n Wanny hartownicze

Szeroki zakres nieza-
wodnego, bezawaryjne-
go wyposażenia do mie-
szania Flygt obejmuje:

n Mieszadła niskoobro-
towe Flygt

n Mieszadła kompakto-
we Flygt

n Mieszadła pionowe
Flygt

n Mieszadła strumienio-
we Flygt

n Hydroeżektory Flygt

Nasza szeroka ofertawy-
posażenia domieszania

Zalety mieszadeł kom-
paktowych Flygt

n Wysoka sprawność
i niezawodność

n Oszczędność miejsca
na instalacji

n Łatwe mieszanie cieczy
z bardzo włóknistymi
materiałami

n Niewiele podzespołów
łatwych w obsłudze

n Trwała konstrukcja

n Niski całkowity koszt
eksploatacji
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Wykonanie  o najwyższej 
sprawności

 

 
■ Mieszadła z wałem
 pionowym
 
■ Mieszadła 
 wolnoobrotowe
 
■ Mieszadła średnio
 i szybkoobrotowe
 
■ Strumienice

 

 

Zalety pionowych 
mieszadeł Flygt

Pełny zakres mieszadeł
Flygt

Wstęp

Rosnące wymagania w dziedzinie 
mieszania. 

Wszystkie procesy mieszania wyma-
gają wytworzenia w różnym stopniu – 
małoskalowej turbulencji oraz genero-
wania przepływu masowego podczas 
mieszania dużych objętości. Podczas 
przepływu masowego cała zawartość 
zbiornika zostaje wprowadzona w ruch 
i wszystkie jej cząstki biorą udział w 
procesie mieszania. Większość 
procesów mieszania wywołuje tylko 
silną turbulencję, natomiast przepływ 
masowy ma tę zaletę, że umożliwia 
kontrolowane, skuteczne mieszanie 
uzależnione od całkowitej ilości 
zainstalowanych urządzeń oraz ich 
rozmieszczenia.
 

Wieloletnie doświadczenie.

W wielu typach instalacji mieszania
Flygt jest pionierem w wykorzystaniu 
siły ciągu mieszadła jako parametru 
służącego do projektowania systemów 
mieszania. Wieloletnie doświadczenie 
umożliwia prawidłowy dobór wielkości 
i typu mieszadła odpowiedniego dla 
projektowanej instalacji.
 

Nasza pełna oferta mieszadeł umożli-
wia zaoferowanie systemu mieszania 
dla każdych wymagań. Tysiące 
zainstalowanych mieszadeł na całym 
świecie, umożliwia efektywne miesza-
nie zgodne z oczekiwaniami użytkow-
ników. 

Mieszadła z wałem pionowym

W przypadku gdy głęboki zbiornik jest 
niezbędny do procesu oczyszczania 
ścieków lub fermentacji mieszadła Flygt 
z wałem pionowym umożliwiają efek-
tywne mieszanie wszystkich rodzajów 
cieczy także osadów o podwyższonej 
gęstości lepkości.

Najczęściej spotykane aplikacje dla 
mieszadeł z wałem pionowym:

■ Zbiorniki fermenterów
■ Komory deniktryfikacji 
■ Zbiorniki magazynowe osadów

■ Maksymalny czas 
 bezawaryjnej pracy 
■ Wysoka sprawność
 mieszania
■ Małe zapotrzebowanie 
 na energię elektryczną
■ Łatwa obsługa
■ Możliwość stosowania
 we wszystkich typach 
 cieczy
■ Bezpieczna obsługa



Mieszadła zatapialne w porównaniu do mieszadeł instalowanych na sucho zapewniają dużą elastyczność w zakresie wyboru pozycji  
i ustawienia. Strumień mieszaniny może być tak skierowany, aby działał na dużą odległość. Pozycja mieszadła dobierana jest każdorazowo 
do kształtu zbiornika, dzięki czemu uzyskuje się strumień przepływu gwarantujący skuteczne wymieszanie zawartości zbiornika przy 
niewielkim zużyciu energii.

ZASTOSOWANIA:
• Mieszanie różnych cieczy
• Ciecze o wysokiej zawartości zawiesin stałych
• Utrzymywanie zawiesin dla zapobiegania sedymentacji oraz powstawaniu kożuchów i odpadów stałych
• Generowanie przepływu masowego cieczy
• Wspomaganie procesów napowietrzania

 MIESZADŁA SERII 4400

 MIESZADŁA SERII 4500

Mieszadła Flygt 4530 to doskonały wybór, gdy średnica wirnika mieszadła wolnoobrotowego normalnej wielkości jest zbyt duża, 
a dostępna przestrzeń pozwala na zastosowanie większego urządzenia niż mieszadło kompaktowe. W porównaniu z mieszadłem 
kompaktowym z napędem bezpośrednim, oszczędność energii modelu Flygt 4530 może wynosić ponad 50% przy podobnej sile 
ciągu. Dzięki najkorzystniejszej wielkości, klient otrzymuje dynamiczne połączenie innowacyjnej geometrii wirnika oraz sprawdzonej 
jednostki napędowej, gwarantujących wyższą sprawność energetyczną.

Si
ła

 c
ią

gu
 [N

]

System prowadnic sprawia, że mieszadła są łatwo dostępne.

Nie są wymagane kosztowne 
modyfikacje istniejących zbiorników.

System prowadnic sprawia, że mieszadła są łatwo dostępne.

Nie są wymagane kosztowne 
modyfikacje istniejących zbiorników.

Nie są wymagane kosztowne
modyfikacje istniejących zbiorników

MODEL 4430 4460
Moc na wale
· 50Hz, kW
· 60Hz, kW
(HP)

0,9
1,1 (1,5)

2,3
2,6 (3,5)

4,3
4,6 (6,2)

5,7
6,3 (8,4)

Zakres siły ciągu
· 50Hz, N
· 60Hz, N

200-1400
300-1400

400-2100
600-2300

500-3600
700-3800

1400-4600
2000-4500

Średnica wirnika,
m (cale)

1,4-2,5
(55-98)

1,4-2,5
(55-98)

1,4-2,5
(55-98)

1,4-2,5
(55-98)

4410
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 MIESZADŁA SERII 4600

Kompaktowe mieszadła Flygt charakteryzuje skuteczny układ hydrauliczny z kilkoma prostymi w obsłudze podzespołami, które 
zapewniają niezawodną i bezawaryjną pracę. Zaprojektowane w sposób pozwalający na wygenerowanie maksymalnej siły ciągu przy 
minimalnym poborze energii, łopatki wirnika o konstrukcji typu „backswept” pozwalają na przepływ bardzo włóknistego materiału. 
Konstrukcja szerokiej piasty odbija materiał włóknisty.

50 Hz 60 Hz
Zakres siły ciągu (N) 1 800–2150 800–2200

Efektywność (N/kW) 1 do 780 do 740

Zakres prędkości wirnika 
(obr/min)

88–145 88–148

Moc znamionowa silnika 2,3 kW 
4,3 kW

2,6 kW (3,5 KM) 
4,6 kW (6,2 KM)

Średnica wirnika 1,2 m (47 cali) 

Wersje przeciwwybuchowe Tak

Metoda instalacji Prowadnica pojedyncza 100x100 mm (4x4 cali)
Prowadnica pojedyncza 100x150 mm (4x6 cali)

1 Zgodność z ISO 21630

50 Hz 60 Hz
Zakres siły ciągu (N) ¹ 800–2150 800–2200
Efektywność (N/kW) ¹ do 780 do 740
Zakres prędkości wirnika(obr/min) 88–145 88–148

Moc znamionowa silnika
2,3 kW
4,3 kW

2,6 kW (3,5 KM)
4,6 kW (6,2 KM)

Średnica wirnika
Wersje przeciwwybuchowe

Metoda instalacji

1,2 m (47 cali)

Tak
Prowadnica pojedyncza 100×100 mm (4×4 cali)
Prowadnica pojedyncza 100×150 mm (4×6 cali)

Osłona antywir owa Vortex Przedłużony pierścień strumieniowyOsłona antywirowa Vortex
Osłona antywir owa Vortex Przedłużony pierścień strumieniowy

Przedłużony pierścień strumieniowy

 MIESZADŁA SERII 4800

W przypadku gdy głęboki zbiornik jest niezbędny do procesu oczyszczania ścieków lub fermentacji mieszadła Flygt z wałem pionowym 
umożliwiają efektywne mieszanie wszystkich rodzajów cieczy także osadów o podwyższonej lepkości. Najczęściej spotykane aplikacje 
dla mieszadeł z wałem pionowym:
• Komory fermentacyjne
• Komory deniktryfikacji
• Zbiorniki magazynowe osadów

MODEL 4610 4620 4630 4640 4670
Moc  
znamionowa, kW
· 50Hz, kW
· 60Hz, kW (hp)

0,9
0,9 (1,2)

1,5
1,7 (2,3)

1,5
1,9 (2,5)

2,5
3,0 (4,0)

3,7
4,5 (6,0)

5,5
6,2 (8,3)

7,5
8,2 (11,0)

10
11,2 (15,0)

13
14,9 (20,0)

 18,5
22,4 (30,0)

25
30,0 (40,0)

5,0
6,0 (8,0)

7,0
8,2 (11,0)

Zakres siły ciągu
· 50Hz, N
· 60Hz, N

100-200
100

100-300
100-300

200-500
300-500

200-800
300-800

800-1300
1200

800-1900
1200-1500

800-2800
1200-3100

800-2800
1200-3100

1400-3800
2000-3800

1400-5300
2000-5500

1400-6400
2000-7000

900-1400
1200-1600

900-2000
1200-2400

Wirnik, śr., m 
(cale)

0,210 
(8,3)

0,210 
(8,3)

0,368 
(14,5)

0,368 
(14,5)

0,580 
(22,8)

0,580 
(22,8)

0,580 
(22,8)

0,580 
(22,8)

0,766 
(31,6)

0,766 
(31,6)

0,766 
(31,6)

0,58 
(22,8)

0,58 
(22,8)

4650 4660 4680 4650 LSPM
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Model mieszadła Flygt
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 MIESZADŁA STRUMIENIOWE

Mieszadła strumieniowe Flygt firmy Xylem łączą opatentowaną technologie pompy Flygt N z nowatorskim zespołem ezektora, tworząc 
unikalny, wysokosprawny i efektywny system mieszania. Sa one idealnymi rozwiązaniami dla wymagających technologii ścieków i osadów, 
w których preferowane są suche instalacje.

Proffico Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa 

Biuro handlowe i serwis: 
ul. Wiejska 11

05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com

Opatentowane własności hydrauliki N obejmują wirnik  
 -azrezszor ,ułyt od einśoks imytęigdo ketapoł imaizdęwark z

jący się rowek odprowadzający oraz zintegrowany trzpień  
naprowadzający zapewniając utrzymanie sprawności.

Na zewnątrz zbiornika: pompa Flygt N mieszadła strumie-
niowego. Orurowanie ze stali nierdzewnej mocowane 
do zbiornika zapewnia zasysanie i tłoczenie cieczy.

Mieszadło strumieniowe Flygt JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735

Siła ciągu [N] (50 Hz) 320 580 1380 3720 4200

Siła ciągu [N] (60 Hz) – 690 1400 3930 5250

Pompa Flygt N NT3102 NT3127 NT3153 NT3202 NT3301

Moc znamionowa [kW] (50 Hz)  2,4 4,7 13,5 37 55

Moc znamionowa [kW/hp] (60 Hz)  – 5,5/7,4 14,9/20 45/60 63/85

Średnica wylotu dyszy [mm] 80 102 120 171 171

Średnica wylotu eżektora [mm]  150 200 200 300 300

MODEL SY4850 SY4860 SY4870

Najczęstrze zastosowania Denitryfikacja Fermentery Fermentery

Moc silnika
· 50Hz, N
· 60Hz, N

2,2-7,5
2,6-9,0

1,5-4,0
1,8-4,8

5,5-15
6,6-18

Prędkość obrotowa wirnika
· 50Hz, rpm
· 60Hz, rpm

18-44
22-59

10-24
12-29

12-23
14-28

Średnica wirnika
· 2 łopatowe-laminat, m (in)
· 3 łopatowe-stal, m (in)

2,5 (98)
1,5 (59)-2,5 (98)

-
1,5 (59)-3,0 (118)

-
2,0 (79)-4,0 (157)

Siła maksymalna, N 6,000 6,000 13,500

Objętość robocza komory ox/anox Do 2,000 m³ Do 5,000 m³

Wersja do pracy w środowisku 
zagr. wybuchem - Tak Tak

Akcesoria Podstawa denna Stabilizator wału
Kołnierz mocujący

Stabilizator wału
Kołnierz mocujący

Temperatura maksymalna 50°/80°C 80°C 80°C

Mieszadło strumieniowe Flygt                       JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735

Siła ciągu [N] (50 Hz) 320 580 1380 3720 4200

Siła ciągu [N] (60 Hz) - 690 1400 3930 5250

Pompa Flygt N NT3102 NT3127 NT3153 NT3202 NT3301

Moc znamionowa [kW] (50 Hz) 2,4 4,7 13,5 37 55

Moc znamionowa [kW/hp] (60 Hz) - 5,5/7,4 14,9/20 45/60 63/85

Średnica wylotu dyszy [mm] 80 102 120 171 171

Średnica wylotu eżektora [mm] 150 200 200 300 300

Wewnątrz zbiornika

Rozszerzony
wlot dzwonowy

Na zewnątrz zbiornika

Pompa Flygt N

Dysza Rura eżektora


