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A mistura perfeita

Duo dinâmico
Evitar o depósito de sólidos é um desafio constante 
no tratamento de águas residuais. Minimizar 
o assentamento de partículas e a acumulação 
subsequente de sedimentos requer um fluxo 
de massa forte. Os misturadores de jacto Flygt 
proporcionam exactamente isso.
 Combinar duas inovações Flygt num misturador 
de jacto, oferece a mais elevada eficiência 
sustentada com o menor custo possível. 
Extremamente versátil, este sistema montado no 
solo proporciona um elevado desempenho de 
mistura num nível baixo de líquido e em tanques 
parcialmente cheios tão bem como em tanques 
totalmente cheios.

Enquanto pioneira em tecnologia de misturadores 
submersíveis, a Xylem está há 50 anos na 
vanguarda do desenvolvimento de tecnologia de 
mistura.
 Os misturadores de jacto Flygt da Xylem 
combinam a patenteada bomba Flygt N com uma 
inovadora montagem do ejector para uma mistura 
de elevada eficiência e baixo custo. São ideais 
para aplicações de águas residuais e lamas, em 
que é preferível a instalação a seco.

Como funciona

Estes componentes principais incluem o misturador 
de jacto Flygt, a boca de sino de entrada, a bomba 
Flygt N, o bocal e o ejector. Trabalhando em 
conjunto, estes componentes optimizam a mistura 
de águas residuais ou de lamas. 
 A boca de sino de entrada aumenta o fluxo 
dinâmico para a bomba e reduz as perdas 
hidráulicas. A disposição do bocal e do ejector 
aumenta a eficiência da entrada de jacto para o 
tanque, aumentando a área transversal do jacto. 
Tudo isto contribui para uma maior eficiência 
energética, que, por sua vez, cria significativas 
economias de energia.

Benefícios

n Máxima disponibilidade e eficiência de 
mistura

n Eficiência sustentada da bomba e custos 
energéticos reduzidos

n Desenho compacto da bomba, sem 
necessidade de um alojamento especial

n De fácil acesso e assistência, estando do lado 
de fora do tanque

n Capacidade de operar em níveis superficiais 
de líquidos

n Manuseamento robusto de lamas com uma 
concentração de sólidos secos até 8%
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Bomba N Flygt
Ao contrário das convencionais bombas para tratar 
sólidos, cuja eficiência é reduzida por situações de 
entupimento, as bombas N da Flygt mantêm uma 
bombagem eficiente, independentemente do que 
as águas residuais possam conter. A isto chamamos 
eficiência sustentada. Isto é possível graças à paten-
teada tecnologia hidráulica N para limpeza automáti-
ca com pás helicoidais, ranhuras de alívio integradas 
e “guide-pin” que garantem uma bombagem livre de 
entupimentos. O resultado: tempo de funcionamento 
máximo, máxima eficiência e custos de manutenção 
mínimos.
 A bomba N da Flygt é um parceiro fiável, mesmo 
nas aplicações mais difíceis. Para além da sua ex-
cepcional resistência a entupimentos, a tecnologia 
patenteada das bombas N suporta lamas municipais 
com uma concentração de sólidos secos até 8%. Para 
aplicações abrasivas, os duradouros componentes hi-
dráulicos Hard-Iron™ estão disponíveis para manter a 
bomba N em funcionamento na sua máxima eficiência. 
As bombas N da Flygt estão também disponíveis em 
versões anti-deflagrantes.

 A instalação a seco da bomba submersível N da Flygt 
tem vantagens evidentes, no interior e no exterior. Ao 
contrário das convencionais bombas instaladas a seco, a 
bomba N da Flygt possui um motor eléctrico/montagem 
hidráulica integrada numa única estrutura. Isto torna 
a bomba N da Flygt mais compacta, possibilitando 
uma instalação mais simples e menos dispendiosa. Por 
definição, uma bomba concebida para ser submersível 
é também à prova de inundação. Para além disso, 
não necessita de qualquer invólucro externo para 
proteger a bomba contra os elementos, o que reduz 
significativamente os custos de instalação.
 Graças ao desenho inteligente e a um funcionamento 
praticamente sem problemas, os custos totais do ciclo 
de vida mantêm-se sempre baixos. O seu desenho 
sustentável significa igualmente um menor consumo de 
energia e uma menor pegada de carbono.

Inovadora montagem do ejector
Cuidadosamente concebida, a montagem do ejector 
à prova de entupimentos consiste num amplo bocal 
de descarga e num tubo de ejecção com uma entrada 
com forma especial. O diâmetro da saída do bocal 
foi concebido para deixar passar sólidos de qualquer 
tamanho através da bomba. A bomba cria um fluxo 
primário, que é levado até ao tanque através do bocal. À 
medida que este fluxo entra no tubo de ejecção, um fluxo 
secundário é induzido a partir do líquido circundante.

A simulação do fluido dinâmico em computador mostra 
a interacção única entre o bocal de descarga e o tubo 
de ejecção. O fluxo primário é reforçado pela geração 
subsequente do fluxo secundário.

A patenteada tecnologia hidráulica N possui uma turbina 
com pás helicoidais, ranhuras de alívio e “guide pin”, para 
uma eficiência sustentada.

Eficiência de mistura com misturadores de jacto Flygt

Acesso e manutenção fáceis. Como não existem 
peças mecânicas móveis no interior do tanque, o 
acesso e a manutenção são simplificados. Em caso de 
necessidade de reparação, o pessoal de manutenção 
poderá aceder facilmente à bomba a partir do lado 
de fora do tanque, o que torna os trabalhos de 
manutenção mais rápidos e fáceis, poupando tempo 
e dinheiro.

Ambiente de trabalho seguro. O facto de a bomba 
N da Flygt ser instalada no exterior do tanque 
elimina praticamente os riscos para a saúde e 
segurança dos trabalhadores, uma vez que a 
exposição humana a elementos patogénicos de 
águas residuais é mínima.

Redução das despesas de capital. A bomba do 
misturador de jacto pode ser utilizada para o 
enchimento do tanque, eliminando de forma eficaz 
a necessidade de compra de uma bomba separada.
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No exterior do tanque: A bomba N do misturador de jacto 
Flygt. A tubagem em aço inoxidável está montada nos 
tanques para sucção e descarga.

No interior do tanque: O bocal e o ejector estão 
localizados de forma a gerar um ciclo do fluxo da massa, 
colocando novamente em suspensão as lamas misturadas 
e promovendo a sua homogeneização.

Ampla gama de misturadores 
de jacto

Misturador de jacto Flygt JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735

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

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

Bomba N Flygt NT3102 NT3127 NT3153 NT3202 NT3301

Potência nominal [kW] (50Hz) 2.4 4.7 13.5 37 55

Potência nominal [kW/hp] (60Hz) – 5.5/7.4 14.9/20 45/60 63/85

Diâmetro da saída do bocal [mm] 80 102 120 171 171

Diâmetro da saída do ejector [mm] 150 200 200 300 300

A Xylem oferece uma ampla gama de misturadores 
de jacto como complemento para os nossos 
sistemas de mistura submersíveis.
 Cinco tipos de modelos de misturadores de jacto 
estão disponíveis para satisfazer os seus requisitos 

exclusivos de mistura. Estes sistemas garantem um 
funcionamento seguro e fiável, com uma elevada 
eficiência da bomba e baixa manutenção, o que se 
traduz em menores custos do ciclo de vida.
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1.  Bacia de retenção
A mistura e a descarga são necessárias aqui para as-
segurar que os sólidos permanecem em suspensão 
quando as águas residuais são bombeadas para fora.
      Armazenamento de lamas primárias e externas
As lamas primárias e as lamas recebidas a partir de 
fontes externas frequentemente contêm quantidades 
significativas de partículas grandes. Para evitar a 
acumulação de gás, a sedimentação e a acumulação 
de crosta, é necessário misturar.
      Armazenamento de lamas activadas por resíduos
A mistura é necessária em tanques de armazena-
mento de lamas para efectuar a homogeneização, 
essencial para a eficiência do tratamento. Misturar 

também evita a acumulação de gás, bem como de 
sedimentos e crosta.

   Digestor
A mistura é necessária para homogeneizar o volume 
do digestor. Um digestor bem misturado aumenta 
a eficiência do processo de digestão, incluindo a 
produção de gás.

   Armazenamento de lamas digeridas
A mistura é necessária em tanques de 
armazenamento de lamas para manter a 
homogeneização antes do espessamento ou da 
drenagem das lamas.

Serviços difíceis para 
misturadores robustos

Construídos para oferecer qualidade de processo 
e eficiência energética global, os misturadores de 
jacto Flygt são uma excelente opção para utilizar 

em tanques de processos de tratamento biológico, 
tanques de lamas, bacias de retenção e lagoas.

1

2
4

5
3



6

Misturador de jacto Flygt 
instalado num tanque 
de retenção de lamas. 
A simulação demonstra 
a entrada do jacto no 
interior do tanque, de 
forma a colocar o conteúdo 
novamente em suspensão.

Maximizar o desempenho 
através da nossa experiência

A Xylem possui a competência e a experiência 
necessárias para optimizar o desenho e o 
desempenho dos seus processos de mistura. Os 
nossos engenheiros partilham as suas ideias e 
conselhos sobre a melhor forma de equipar as 
instalações de tratamento de lamas com potentes 
misturadores, que contribuem significativamente 
para o desempenho geral da sua estação.

Apenas a melhor selecção
Enquanto pioneiros na selecção de misturadores 
com base no impulso, sabemos que o desenho do 
tanque, o tipo de meios, a concentração de sólidos 
e as exigências dos processos são variáveis-chave. 
Tendo isto em mente, utilizamos o nosso próprio 
software de selecção de misturadores para calcular 
a quantidade de impulso necessária para alcançar o 
resultado de mistura perfeito.

Posicionamento perfeito para misturar

Uma mistura eficiente exige também o correcto 
posicionamento do misturador de jacto. O 
posicionamento é determinado pelo serviço de 
mistura, e as nossas recomendações baseiam-se 
sempre na sua instalação em particular, incluindo o 
tanque e as propriedades do fluido.
 A nossa experiente equipa começa por avaliar 
as suas necessidades e recomenda uma solução, 
que pode basear-se numa simulação padrão ou 
numa análise completa do seu sistema de mistura. 
Uma das ferramentas utilizadas para determinar o 
dimensionamento e posicionamento correctos dos 
seus misturadores de jacto é o Cálculo da dinâmica 
de fluidos (CFD).



7

Melhorar o desempenho 
com controlo e assistência

Assistência de classe mundial, valor de classe 
mundial
Todos os misturadores Flygt de elevado 
desempenho são apoiados pela organização de 
suporte e assistência mundial da Xylem. Porque 
não há sistemas iguais, deixamos-lhe escolher o 
pacote de suporte que melhor se adapta às suas 
necessidades.
 Por um lado, ajudamos a seleccionar o 
produto certo para uma nova aplicação. Por 
outro, podemos ajudá-lo em tudo, desde o 
planeamento e concepção do sistema à construção 
e comissionamento, passando pela operação e 
manutenção.
 Quer necessite de manutenção planeada ou da 
entrega rápida de uma peça, terá sempre o apoio 
de que necessita através da nossa rede local de 
centros e parceiros de assistência.

A monitorização e o controlo Flygt melhoram 
o tempo de funcionamento da sua estação de 
tratamento de águas residuais, reduzindo os 
custos operacionais.

Fornecemos hardware e software para sistemas de 
processo completos – desde SCADA, controladores 
de processos e de bombas, a accionadores de 
bombas, equipamento de arranque e sensores 
através do software de sistema.
 Com uma monitorização e controlo inteligentes, 
beneficiará de manutenção preventiva. O nosso 
sistema alerta-o automaticamente numa fase 
inicial, quando é necessária manutenção, e sinaliza 
quando são necessárias acções correctivas. Isto 
elimina efectivamente as chamadas de assistência 
de emergência desnecessárias e reduz os custos de 
operação e de manutenção.
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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


