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Eficiência Energética na 
Mistura 

Introdução

Enfrentar o desafio da mistura
todas as aplicações de mistura  re-
querem intensidades variáveis de 
turbulência de baixa escala e de fluxo 
de massa. Quando o fluxo de massa é 
intenso, todo o conteúdo do tanque 
entra em movimento, sendo total-
mente abrangido pela acção do agi-
tador. A potência do fluxo de massa 
depende do total de força de impul-
so instalada. 

Experiência sem paralelo, inúmeras 
soluções de mistura
A Xylem é pioneira na utilização do 
impulso como principal parâmetro de 
desempenho da mistura. E coloca-
mos diariamente a trabalhar mais de 
50 anos de experiência em I&d e de 
experiência prática para determinar 
a tecnologia adequada, o tamanho e 
o desenho do misturador de acordo 
com as suas necessidades.

A nossa gama global de misturadores 
e agitadores cobre virtualmente qual-
quer exigência. Estão em funciona-
mento centenas de milhares de mis-
turadores e agitadores Flygt em todo 
o mundo, oferecendo um desempe-
nho eficiente de mistura.

Mistura de baixa velocidade
A mistura de um caudal horizontal é 
essencial para processos de trata-
mento de águas residuais biológicas. 
os Agitadores Flygt de baixa velo-
cidade oferecem um desempenho 
extraordinário e eficaz em termos de 
custos para aplicações que envolvem 
a mistura suave de grandes volumes 
de fluidos.

desenvolvidos para conseguir um 
caudal de escoamento mais eficiente, 
menos consumo de energia e flexibi-
lidade de posicionamento, estes mis-
turadores constituem uma solução 
altamente eficiente para uma vasta 
gama de aplicações de mistura, tais 
como:

n tratamento activo de lamas
 – tratamento convencional 
 – Valas de oxidação
 – reactor sequencial de alimenta-

ção descontínua
n tanques de água residual 
n Prevenção de congelamento
n oxigenação em lagos e portos

O amplo conjunto de 
equipamentos de mistura 
fiáveis Xylem inclui:
n Agitadores de baixa

velocidade Flygt
n Agitadores compactos 

Flygt
n Agitadores verticais 

Flygt
n Jet Aerator da Flygt
n Hidro-ejectores Flygt

Vantagens dos misturadores 
Flygt de baixa velocidade

A nossa gama global de 
Agitadores

n Fiabilidade 
extraordinária

n Caudal de escoamen-
to forte 

n Eficiência energética 
extrema

n Fácil manutenção
n Instalação inclinada
n Altamente versátil 

para a maioria dos ta-
manhos de tanques

n Baixo custo total de 
propriedade
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Desenho de alta fiabilidade

Durante décadas, a Xylem tem estado na vanguar-
da de investigação e desenvolvimento para melho-
rar a tecnologia de mistura. Os Agitadores Flygt 
de baixa velocidade possuem vários componentes 
que contribuem para um funcionamento fiável e 
para a redução dos custos energéticos.

Hélice para poupança de energia
o nosso desenho único da hélice maximiza o impul-
so e minimiza o consumo de energia. Projectadas 
para conseguir a excelência hidráulica com ma-
teriais altamente resistentes, as nossas hélices de 
grande diâmetro com pás curvas e desenho incli-
nado de auto-limpeza permitem um desempenho 
sem obstruções e duram cada vez mais.

Motor de classe H fiável
o nosso motor de indução de gaiola de esquilo é 
fabricado cuidadosamente nas nossas instalações 
para conseguir durabilidade e fiabilidade. o enro-
lamento do estator está impregnado em resina e 
possui a classificação de classe H 180°C (355°F) para 
proporcionar uma resistência excelente ao sobrea-
quecimento e uma vida útil excepcionalmente longa.

Empanques do veio fiáveis
Componentes vitais para o funcionamento fiável, os 
empanques do veio mecânico Flygt possuem um de-
senho único com uma barreira de fluido intermédia. 
Feitos de carboneto de tungsténio resistente à cor-
rosão (WCCr), os nossos empanques fabricados de 
modo especial proporcionam uma resistência me-
cânica excepcional e propriedades de deslizamento 
excepcionais. Isto permite um desgaste significati-
vamente menor entre as superfícies do empanque. 
reduz também o risco de fugas e prolonga a vida 
útil do empanque.

O enrolamento do estator possui a classificação de 
classe H para conseguir uma resistência excepcional ao 
sobreaquecimento.

O empanque único do veio mecânico demonstra proprie-
dades de deslizantes superiores e uma resistência mecânica 
excepcional.

A hélice com lâminas curvas Flygt cria o impulso máximo 
usando o mínimo de energia. 

dEsEnHo
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Entrada de cabo 
Bucha compressível e 

alívio de tensão sobre 

o cabo previne a ocor-

rência de intrusões 

para dentro do motor.

Motor 
o motor de indução de 
classe H de alto desem-
penho e gaiola de es-
quilo oferece protecção 
térmica contra sobrea-
quecimento e uma vida 
útil adicional.
Revestimento de 
protecção
o revestimento du-
rável de resistência 
elevada protege as 
peças de ferro fundi-
do contra impactos, 
químicos e corrosão.

Monitorização
os sensores térmicos 
embutidos no enro-
lamento do estator 
evitam o sobreaqueci-
mento. Estão disponí-
veis como opção sen-
sores de fugas.
Empanques interio-
res do veio 
Empanques internos ins-
talados entre o estator e 
a caixa de engrenagens 
e entre esta e a saída 
para a hélice.

Caixa de 
engrenagens 
desenhada para 
anos de funcio-
namento sem 
problemas
Caixa estanque 
A caixa estanque 
contém a barreira de 
fluido que lubrifica e 

refrigera o empan-
que, prolongando 
assim a vida útil.

Empanque externo 
do veio
o empanque do 
veio mecânico entre 
o líquido circundan-
te e a caixa estanque 
possui um dispositi-
vo de bloqueio me-
cânico para proteger 
a posição do em-
panque. Isto torna 
o empanque fiável 
e fácil de montar e 
desmontar.
Hélice 
Empanques internos 
instalados entre o 
estator e a caixa de 
engrenagens e entre 
esta e a saída para a 
hélice.

dEsEnHo

Alta fiabilidade  
em todos os detalhes
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Fiabilidade máxima a custo 
mínimo

O equipamento de instalação Flygt é suficiente-
mente rígido para suportar o peso e as forças re-
activas exercidas pelo agitador durante a sua vida 
útil. É também robusto e fácil de trabalhar. 

Sistemas de barras guia para qualquer tanque
Para ajudar a suportar a fadiga das forças de flutu-
ação fortes dentro do tanque, os agitadores Flygt 
de baixa velocidade são instalados ao longo de 
barras guia rígidas em profundidades apropria-
das para conseguir a eficiência máxima de mistura. 
utilizados em conjunto com o nosso equipamento 
de elevação, os sistemas de barras guia permitem o 
acesso fácil para inspecção e assistência.

Equipamento de elevação seguro e prático
Elevar e baixar agitadores Flygt de baixa velocidade 
com o nosso equipamento de elevação é tão fácil e 
prático como seguro. o guincho de elevação com 
aprovação CE é montado num suporte pela sua ex-
tremidade inferior, o que permite a rotação fácil do 
guincho. Para reduzir o investimento, pode ser utili-
zado um guincho para vários misturadores. 

O sistema de barras guia facilita o acesso aos misturadores.

Não são necessárias modificações dis-
pendiosas nos tanques existentes.

dEsEnHo



4410

4430

4460

6

dAdos téCnICos

Uma vasta gama de agitadores 
de baixa velocidade

A nossa gama de agitadores de baixa velocidade é composta 
por três modelos Flygt modulares que permitem um desempe-
nho global de mistura. Combinando vários motores, relações e 
diâmetros das hélices, pode personalizar os misturadores Flygt de 
baixa velocidade para responder às suas necessidades específicas 
de processo.
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Factos e números

Modelo 4410 4430 4460
Potência do veio
· 50 Hz, kW 
· 60 Hz, kW (cv)

  
0,9 
1,1 (1,5)

  
2,3 
2,6 (3,5)

 
4,3 
4,6 (6,2)

 
5,7 
6,3 (8,4)

Intervalo de 
impulsão 
· 50 Hz, n 
· 60 Hz, n

 
 
200-1.400
300-1.400

 
 
400–2.100
600–2.300

 
 
500–3,600
700–3.800

 
 
1.400–4.600
2.000–4.500

diâmetro da  
hélice, m (pol)

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

1,4–2,5
(55–98)

1,4–2,5
(55–98)

1,4–2,5
(55–98)

Opções

SUBCAB®

Cabo de borracha submersível 
de alta resistência.

SUBCAB® blindado
Cabo de borracha sub-
mersível de alta resistên-
cia para utilizar com VFd e 
para limitar as interferências 
electromagnéticas.

Cabos especiais
suportam altas temperaturas, 
alta tensão e agitação química.

Sensores de fugas
detectam automaticamente, 
em conjunto com o equipa-
mento de monitorização exter-
na, qualquer fuga na caixa do 
estator e no depósito de óleo.

Supervisão Flygt MiniCAS
oferece protecção rápida e 
fácil do equipamento moni-
torizando os interruptores 
térmicos de sobrecarga e os 

detectores de fugas.
Versões à prova de explosão
Para utilizar em ambientes 
potencialmente explosivos ou 
inflamáveis.

Revestimento de duração 
adicional
oferece uma protecção adi-
cional contra a corrosão anó-
dica através de um primário 
epoxy enriquecido com zinco 
e um revestimento superior de 
três camadas.

Empanque em carboneto de 
silício (RSiC)
oferece uma resistência exce-
lente à abrasão e uma resis-
tência superior contra ácidos e 
cloretos.

Kits de ânodos de zinco
oferecem uma resistência adi-
cional contra a corrosão para 
aplicações marinhas.

Sensor de fugas 
do estator

Unidade de su-
pervisão  
Flygt MiniCAS

3 camadas de revestimento

Secção transversal do
revestimento epoxy Flygt

Primário epoxy enriquecido 
com zinco

Ferro fundido não polido
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suPortE E AssIstênCIA

Uma mistura perfeita de suporte 
e assistência

Um conhecimento profundo do tra-
tamento de fluidos e uma vasta ex-
periência em tecnologias de mistura 
tornam a Xylem num parceiro fiável 
para os seus requisitos de processos 
de águas residuais. 

Experiência em engenharia de 
sistemas
o dimensionamento e o desenho 
são factores críticos para maximizar o 
desempenho. utilizando a nossa ex-
periência e ferramentas inteligentes, 
analisamos os seus requisitos para 
identificar o sistema misturador ou 
agitador adequado para optimizar os 
seus processos.

Suporte ao longo do tempo útil de 
vida
As nossas recomendações resul-
tam da utilização de programas de 
software de Cálculo da dinâmica de 
Fluidos validados e desenvolvidos es-
pecialmente, com base em modelos 
relevantes cuidadosamente seleccio-
nados. As nossas próprias bancas de 

ensaio e os nossos testes e medições 
de campo relativos ao desempenho 
real proporcionam aos engenheiros 
da Xylem uma visão clara sobre o fun-
cionamento. utilizando este conhe-
cimento e experiência, ajudamos a 
manter a sua instalação em condições 
óptimas de funcionamento. 

Rede global de assistência 
se ocorrer qualquer problema com 
os seus misturadores e agitadores 
Flygt, a assistência profissional e as 
peças sobresselentes originais estão 
sempre ao dispor através da extensa 
rede de assistência da Xylem em 140 
países.

As peças sobresselen-
tes genuínas são vitais 
para assegurar um fun-
cionamento prolonga-
do e sem problemas. 
Garantimos a dispo-
nibilidade das peças 
sobresselentes durante 
10 anos depois de pa-
rarmos a produção de 
um modelo.

Aprecie os benefícios 
de uma marca premium 

Aumente a eficiência com 
a monitorização e controlo

Fornecemos tudo, 
desde controladores, 
sensores e equipamen-
to de arranque até ao 
software SCADA, conse-
guindo uma supervisão 
total da actividade dos 
fluidos. 



1) o tecido nas plantas que transporta a água a partir das raízes; 
2) uma empresa global líder em tecnologia de água.  
 
somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para satisfazer as necessidades de água mundiais. desenvolver novas 
tecnologias que melhorarão o modo como a água é utilizada, conservada e reutilizada 
no futuro, e o centro do nosso trabalho. Movemos, tratamos, analisamos, e devolvemos 
água ao meio ambiente e ajudamos as pessoas a usar a água de modo eficiente, nas 
residências, nos edifícios, na industria e na agricultura. Em mais de 150 países, mantemos 
um relacionamento forte e duradouro com os clientes, que nos conhecem pela nossa 
combinação poderosa de marcas de produtos líderes e de conhecimento das aplicações, 
suportados por um legado de inovação.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, vá a xyleminc.com ou a 
xylemportugal.com

Xylem Water solutions Portugal – norte
Praceta da Castanheira, 38
4475-019 Barca – Maia
tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Xylem Water solutions Portugal – sul
En 10 km 131 – Parque tejo – Bloco d
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
tel: +351 210 990 929
Fax: +351 210 990 930

www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com
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