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VERTIKÁLNÍ LOPATKOVÉ MÍCHADLO

SCHÉMA A POPIS VERTIKÁLNÍHO LOPATKOVÉHO MÍCHADLA

ELNÍ ELEKTROP EVODOVKA
KOTEVNÍ PLECH MÍCHADLA
SPOJKA
H ÍDEL
H ÍDEL

LOPATKOVÉ KOLO

H ÍDEL
EP S P ÍRUBOU
LOŽISKOVÉ POUZDRO

1. Použití
Vertikální lopatkové míchadlo se používá pro míchání vody nebo r zných kapalných
sm sí s obsahem rozpustných i nerozpustných látek, zejména p i úprav a išt ní vody. Na
úpravnách vod se míchadlo využívá ke smíchávání dávkovaných chemikálií s upravovanou vodou, na istírnách slouží p evážn k promíchávání odpadní vody v denitrifika ní ásti aktiva ní
nádrže. Míchadlo není vhodné pro míchání kapalin s obsahem vláknitých látek, které se p i promíchávání zachytávají na lopatkách ob žného kola, ímž m že docházet k následnému poškození
míchadla. Nádrž pro umíst ní míchadla m že být tvercová, obdélníková nebo kruhová. Doporu ená hloubka vody by m la být rovna délce strany nádrže nebo jejímu pr m ru, pop . menší.
Dno nádrže m že být rovné nebo mírn vyspádováno. Do kruhové nádrže je vhodné vložit p epážky tlumící rota ní pohyb kapaliny zp sobený rotací míchadla. Míchadlo se zpravidla umís uje
v blízkosti st edu nádrže ve svislé poloze a je kotveno do víka nádrže nebo k poch zné lávce nádrže.
2. Technický popis míchadla
Za ízení sestává z t chto ástí:

- pohonná jednotka
- vrtule míchadla
- h ídel
- patní ložisko (dle pot eb technologie)

Funk ní ást míchadla tvo í lopatkové kolo se t emi nebo ty mi lopatkami
umíst nými v úhlu 45° rovnom rn po obvod kola. Pohonnou jednotku míchadla tvo í
elektromotor s p evodovkou, která je jako celek p ipevn na ke kotevnímu plechu, pomocí n hož
je celá sestava pohonu uchycena k nádrži, pop . lávce. Kroutící moment p evodovky je p enášen
p es spojku na h ídel míchadla. Pro usnadn ní manipulace a montáže je možno h ídel rozd lit na
dv ásti. Dle pot eb technologie se m že míchadlo vyráb t se dv ma zp soby uložení
lopatkových kol, a to letmo na spodním konci h ídele nebo v patním kluzném ložisku kotveném
ke dnu nádrže
a) pohonná jednotka – používá se b žný asynchronní elektromotor o p íkonu od 0,55 kW
a výše v kombinaci s p evodovkou na zajišt ní požadovaných otá ek míchadla.
b) vrtule míchadla – tvo í náboj, na kterém jsou p iva eny lopatky rovnom rn po obvodu
pod úhlem 45°. Náboj je zakon en osazením pro p írubové p ipojení s h ídelí.
c) h ídel míchadla – je trubková, na koncích zakon ená p írubami s osazením, které zajišuje vzájemnou souosost mezi spojkou, vrtulí míchadla, pop . patním ložiskem.
d) patní ložisko – je složeno z t lesa s osazeným ložiskovým pouzdrem z ot ruvzdorného
a chemicky odolného plastu. Pohyblivá ást je tvo ena epem s p írubou pro p ipevn ní
k prodlužovací h ídeli. Mazání ložiska je provád no míchanou kapalinou.

T LESO LOŽISKA

3. Obsluha a údržba
Za ízení je nenáro né na obsluhu a údržbu. Jednotlivé ásti míchadla jsou lehce vym nitelné. ásti, které p ichází do styku s vodou jsou vyrobeny z nerezové oceli. Míchadla jsou dodávána v demontovaném stavu. Životnost míchadla je prakticky dána životností pohonné jednotky.
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