
Миксери за пречистване на 
отпадъчни води 
ПЛОВДИВ – 01 Декември 2015 
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резервоари 
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Видове приложения на миксерите 

Циркулация за аериране 

Предотвратяване на утаяването 
•  Запазване на твърди частици в хомогенна 
суспензия 

•  Запазване на дъното без утайки/натрупвания 
•  Предотвратяване образуването  
•  на кора 

Смесване(хомогенизация) 
•  Смесване на порции 
•  Смесване на входен поток 

Дестратификация 
•  Предотвратява разделянето на течности с 
различна плътност 

Управлявани от 
потока приложения 
на разбъркването 
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Кръгове на потока на масите в  
резервоари с различна форма 

Откриване на кръга на масите , посока на миксера, скорост на потока, изчиляване на натиска. 



Преглед на миксерите Flygt  

4610-20 4630-40 4650-60 4670-80 

4410 4430 4460 

JT4715 JT4720 JT4730 JT4735 JT4710 JP4710 JP4715 JP4720 

4850 4860 4870 

Потопяеми компактни миксери 

Потопяеми бавнооборотни 

Джет миксери Хидро ежектори 

Вертикални миксери 

4650 LSPM 

Компактни ВE 

Потопяеми средни 

4460 7.5kW 4530 

Помпи  свръхнисък  
напор 

4840 



Производителност на миксерите:  
Натиск и ISO 21630: 2007 Стандарт 1 

Международен стандарт за потопяеми 
миксери 2007: 

• Натиск F (N) 
• Електрическа мощностP (kW) 
• R = F/P (N/kW) 

Натиска е капацитета 
Отношението натиск към мощност е 
ефективността 
 
 



Измерване на натиска на  
миксера - ISO 21630 



Компактни миксери 
Универсален и надежден 
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По-надежден & здрав 
Нов подобрен картер за по-голям 
обем масло осигурява по-дълъг 

живот на лагерите. 
Стандартно изпълнен от 
неръждаема стомана. 

Висок клас дизайн на двигателя. 
Патентовано “spin out” уплътнение 
Повече номинални мощности в 

гамата на миксерите 
 
 

НОВО: Flygt 4600  серия : ”Нов дизайн” 
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Двигател с постоянни магнити за 
директен старт* (LSPM)  

-До 20% по-малко енергия 
Намалени разходи за 

електрооборудване вследствие 
на 40% по-малкия номинален ток 

 
 
 

НОВО: Flygt 4650  LSPM 



1.1 Гъвкаво позициониране, някои от 
възможностите... 

Единичен 
водач 

Монтиран на 
фланец 

Монтиран на 
дъното 

Тип 
“Махало” 



2. Дълготрайна безпроблемна експлоатация 

Plug-In™ Уплътнение Active Seal™ 

Двигател клас H  

Клемно табло 

•  Не-задръстваща се хидравлика 
за отлична производителност 
дори в трудни флуиди с 
влакнести материи 

•  Потопените компоненти са от 
корозионно устойчиви материали 

•  Дълготрайни двигатели 
оптмизирани за потопена работа 

•  Усъвършенствана и надеждна 
технология на уплътненията 

 Селекция от ключови характеристики 
които допринасят  за миксер който  
работи  и работи… 

Сензори 

Кабелен вход 



3. Ефективност в малък пакет 

•  Най-добра ефективност в 
класът си (Нютони натиск за kW 
входна мощност) 

•  Наличен джет пръстен за още 
по-голяма ефективност 
- До15% в отпадъчни води 
- Даже повече във визкозни 
течности 



Водещ дизайн 

Джет пръстен 
 

Пропелер  
 

Електрически двигател 

Комплектно уплътнение 
 
 
 

Камера на 
уплътнението 
. 

Лагери  
 

Клемна кутия 
Клемната кутия е напълно 
херметична от околната течност и 
статорния корпус чрез клемното 
табло 
Кабелен вход 
 

Термични контакти 
 

CLS  FLS 
(сензор за влага)  



Средни  миксери 

За междинните случаи 
 



Променящи се условия за миксера 
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Аерационни басейни 
Промяна на дебита на въздуха 

Изгниватели 
Промяна на флуида 

SBR’s 
Промяна на водното ниво 

Безкислородни зони 
Промяна на дебита на водата 



Средни миксери 
 

4530 е спрян    4320 е въведен 



Flygt 4320 бавнооборотен миксер 
•  Възможност  за спестяване над 50%, благодарение на високата 
ефективност на продукта и регулируемите обороти 

•  Инегрирано задвижване с честотен преобразувател, синхронен 
двигател – без нужда от външен честотен преобразувател 

•  Управление на оборотите чрез Modbus протокол 
•  Високоефективен двигател 
•  Пропелер с две или три перки с три диаметъра - 1.4m, 2.0m и 

2.5m 



Бавнооборотни миксери 
Изключителна ефективност 



Приложение за отпадъчни води и много други... 

Градски: 
-  Процеси с активна утайка 

 Стандартни биобасейни 
 Биобасейни тип писта (карусел) 
 SBR 

- Резервоари за отпадни води 

Промишленост : 
- Изгниватели за биогаз - метантанкове 
- Предотвратяване образуването на лед 
- Насищане с кислород на езера и 
пристанища (на снимката) 
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Спестява	  50%	  от	  енергията	  за	  година	  
Натиск	  3,000	  N	  
Мощност	  7.5	  kW	  
Силно конкурентен 
Пропелер 1.4 m за тежки 
натоварвания 
Доказан дизайн в стотици 
инсталации	  

НОВО Flygt 4460 за Биогаз 



Изключителна ефективност 

Много висока ефективност (N/kW) 
-  Максимизира натиска като 
същевременно минимизира 
консумацията на енергия 

 
С тънко сечение, двойно завити 
лопатки тип “банан” на пропелера 



Доказана надеждност 

Не-задръстваща се хидравлика за 
отлична производителност 
 
Дълготрайни двигатели оптмизирани 
за потопена работа 
 
Редуктор за тежки натоварвания 
 
Усъвършенствана двойнодействаща 
уплътнителна технология 

Здрава система за монтаж тип 
“Трипод” 



Конструкция на миксера 

 Характеристики на надежността на потопяемия миксер 

24 

Пропелер  
•  Усилен със стъклени нишки 
полиуретан (стъклопласт) 

•  Главина от чугун осигурява 
солидно захващане на 
изходящия вал. 

•  Обтатно завит 
незадръстващ се дизайн на 
лопаткта. 
 

Електрически двигател 
•  Многополюсен асинхронен двигател  
•  Защита от прегряване.  
•  Директен старт. 
•  Статор клас H, изчислен за180 °C. 

Редуктор 
•  Двустъпален хеликоидален 
редуктор 

•  Проектиран съгл. ISO и AGMA 

Външно уплътнение на вала  
•  Механично уплътнение на вала 
между околната течност и 
камерата на уплътнението 

Вътрешни 
уплътнения на вала 
Семеринги на вала  
•  Между статора и 
редуктора 

•  Между редуктора и 
камерата на уплътнението 

Камера на уплътнението 
•  С бариерна течност за смазване  

и охлаждане на уплътнението 

Лагери 
•  Два опорни лагера на двигателя  
•  Два опорни лагера на изходящия 
вал аксиално радиални.  

•  50.000+h (SKF изч.) при пълен 
товар 

Клемна кутия 
•  Налълно херметична от околната 
течност и статорния корпус чрез 
клемното табло 
Кабелен вход 
•  Предотвратяване на утечка 
чрез   

•  Свиваеми втулки 
•  Кабелен захват 



Вертикални миксери 
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Много ниска консумация на енергия и 
разходи на жизнения цикъл 
Проектирани за много малка поддръжка.  
Входът отгоре дава хигиенни предимства 
при обслужването. 
Патентован нивелиращ фланец и истински 
взриваозащитен сензор   
Целия обем се подържа хомогенен 
 
Основни приложения : 
Метантанкове, 
Резервоари за утайка & 
Вторично пречистване 

Flygt Висок клас Вертикални миксери 



4860 Модулни  
детайли 

Стабилизатор на вала 

Редуктор 

Нивелиращ фланец 

  Лагерен блок 
Гарнитура 

Гарнитура 



Вертикални миксери  

Ползи - аргументи 
•  Много ниска консумация на енергия 
•  Лесен за поддръжка (веднъж в годината) 
•  Всички точки на обслужване са над водното ниво 
•  Всички потопени елементи са от високолегирана 
стомана 

•  Хигиенично обслужване 
•  Незначително износване – Няколко резервни 
части 

•  Максимално време на работа 
•  Незначително влияние на околната среда 
•  Много дълъг експлоатационен живот (20 години) 
•  Много ниски разходи за притежание 
•  Огромен разбъркван обем с един миксер 
•  Поддържа целия обем хомогенен 
•  Предотвратява седиментацията 
•  Предотвратява разслояването 



Джет миксери 
Разбъркване чрез сух монатж и N-

технология 



Джет миксери 

Натиск до 4,200 N 
 
Номинална мощност до 55 kW 
 
Утайки, задържателни 
резервоари 
 
N технология 
 
Специализиран ежектор 
 
Висока ефективност за класа 
си 
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Ресурси за проектиране на системата 

•  Изчисление на системата 
•  Избор на продукт и 
конфигуриране 

•  Лабораторно изпитване и 
симулация 

•  Компютърни симулации и 
анализи 

•  Чертежи 
•  Изпитване на место (обект) 



Използване на CFD за аерационни /разбъркващи 
приложения 
 
CFD = Изчислителна динамика на флуидите 
• Засилване на нашето 
предложение 

• Доказва 
работоспособността 

• Тества различни опции 

• Отстранява проблеми 

• R&D (развойна дейност) 



Благодаря за вниманието! 

 

Въпроси? 
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