
QJB - MÍCHADLA



Použití
Míchadla typu QJB se rozdělují na řadu 
rychloběžných míchadel a řadu pomaloběžných 
vrtulových míchadel.

Míchadla z řady rychloběžných míchadel (obr. 1 
a 2) se používají v čistírnách odpadních vod a při 
průmyslových procedurách k míchání kapalin, 
které obsahují suspenzní látky.

Míchadla z řady pomaloběžných vrtulových 
míchadel (obr. 3) se používají v čistírnách odpad-
ních vod. Mají nízkou spotřebu elektrické energie 
oproti vysoké míchací účinnosti.

Oblast využití
Běžné provozní podmínky míchadla jsou 
následující:
1.   maximální teplota média nepřesahuje 40 °C
2.   PH média se pohybuje v rozmezí 5 – 9
3.   hustota kapaliny nepřesahuje 1150 kg/m3
4. dlouhodobý provoz pod vodou, maximální        
hloubka by neměla přesáhnout 20 m.

Funkční charakteristiky
1.   Míchadla typu QJB mají  kompaktní konstrukci, 
jednoduše se ovládají a udržují, instalace a servis 
jsou velmi pohodlné, životnost je velmi dlouhá.
2 Oběžné kolo má optimální hydraulickou 
konstrukci, pracovní výkon je vysoký. Sešikmené 
lopatky mají samo-očistnou schopnost a zabraňují 
uchycení částic či ucpání mixtury.
3.  Při použití k míchání v čistírnách odpadních 
vod lze do značné míry ušetřit spotřebu elektrické 
energie.
4. Stupeň izolace vinutí elektrického motoru 
odpovídá třídě F, stupeň ochrany odpovídá 
kategorii IP 68. Protože jsou použité kvalitní ložiska 
a patentované lubrikanty určené do elektrických 
motorů, je běh elektromotoru ještě bezpečnější 
a spolehlivější.
5. Dvoucestné mechanické ucpávky, materiál 
tvrdokov. Všechny venkovní pevné části jsou z 
nerez oceli.

Při výběru typu je třeba dbát na 
následující

Pro zajištění maximálního výsledku, je třeba zvážit 
následující informace:
1. k čemu bude sloužit
2. tvar nádrže
3. velikost nádrže
4. specifické vlastnosti média, včetně viskozity, 
hustoty, poměru pevných částic, atd.

Výkon celé sestavy, který míchadlo vyžaduje, závisí 
na rozsahu a velikosti, hustotě míchané kapaliny, 
na viskozitě a hloubce míchání, podle specifických 
okolností je třeba použít jedno či více míchadel. 

Míchadlo lze používat jen když je úplně 
ponořené do vody, nelze jej použít v 
prostředí, kde může lehko dojít ke 
vznícení či výbuchu, nebo v prostředí, 
kde se nachází příliš abrazivní kapalina.      

Nejnižší hloubka ponoru je 900 mm.
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Instalace a velikost
Pro instalaci ponorných míchadel lze použít nepřeberné množství 
instalačních technik. Na následujících stránkách nabízíme nejčastěji 
používané způsoby instalace, ale můžeme nabídnout i návody k dalším 
způsobům instalace. Tyto způsoby instalace v případě, že z nádrže 
není třeba odčerpávat znečištěnou vodu, umožňují rychlou demontáž 
míchadla a to velmi bezpečně a spolehlivě. 
 
Ve všech případech instalace se jako kvalitního materiálu používá nere-
zové oceli a pozinkované oceli, ovšem na základě specifických požadavků 
uživatele je možné kvalitu materiálu upravit. Při míchání agresivní 
znečištěné vody se doporučuje použít nerezovou ocel.

Systém instalace 1-1
Poznámky:
1. používá se když H < 3 M
2. vodicí tyč má pevnou délku 3 M
3. úhel i výšku lze nastavit jak horizontálně tak vertikálně
4. ke spojení se stěnami nádrže, se používají kotevní svorníky

Systém instalace 1-2
Poznámky:
1. používá se když H > 3 M
2. spodní deska zachovává paralelu se stěnou nádrže, 
přiléhá ke stěně nádrže
3. lze pouze vertikálně nastavit úhel
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Instalace a velikost

Systém instalace 2
Poznámky:
1. lze regulovat ve vodorovném směru točnici a západku posunutím rotace Z osy
2. když je H > 4 M, do středu vodicí tyče se přidá ještě jedna podpěra
3. ke spojení podpěr a stěny nádrže, opěr a dna nádrže se používají kotevní svorníky
4. při objednávce je potřebné specifikovat hodnotu H

Systém instalace 3
Poznámky:
1. lze regulovat ve vodorovném směru točnici a západku posunutím rotace Z osy
2. když je H > 4 M, do středu vodicí tyče se přidá ještě jedna podpěra
3. ke spojení podpěr a stěny nádrže, opěr a dna nádrže se používají kotevní svorníky
4. při objednávce je potřebné specifikovat hodnotu H
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      Instalace a velikost

Systém instalace 4
Poznámky:
1. lze regulovat ve vodorovném směru točnici a západku posunutím 
rotace Z osy
2. když je H > 4 M, do středu vodicí tyče se přidá ještě jedna podpěra
3. ke spojení podpěr a stěny nádrže, opěr a  dna nádrže se používají 
kotevní svorníky
4. při objednávce je potřebné specifikovat hodnotu H

Systém instalace 5
Poznámky:
1. ke spojení podpěr a stěny nádrže, opěr a dna nádrže se používají 
kotevní svorníky
2. prosíme, aby zákazníci při objednávce specifikovali hodnotu H
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Křivky

QJB0.85/8-260/3-740 c/s, QJB1.5/6-260/3-960 c/s,

QJB1.5/8-400/3-740 /s

QJB5.5/4-670/3-295 c/s, QJB7.5/4-670/3-330 c/s,

QJB5/12-615/3-480/ s

QJB3/2-1100/2-135 /p, QJB3/4-1800/2-56 /p

QJB4/4-2500/2-42/p, QJB4/4-1800/2-65/p,  

QJB5/4-2500/2-56/p

QJB2.2/8-320/3-740/c/s, QJB4/6-320/3-960/c/s,  

QJB2.5/8-400/3-740/s, QJB3/8-400/3-740/s

QJB11/4-790/3-303/c/s, QJB15/4-790/3-360/c/s, 

QJB10/12-615/3-480/s

QJB1.5/4-1800/2-42/p, QJB1.5/4-2500/2-42/p



QJB - MÍCHADLA
Rozměry

Typové číslo označuje způsob 

QJB 15/4   -   790/3  -   360   C/S/P

Materiál (C-litina, S-nerez ocel, P-polyurethan)

Specifická rychlost oběžného kola (r/min)

Počet listů

Průměr oběžného kola (mm)

Počet pólů

Specifický výkon elektromotoru (kW)

Zkratka názvu ponorného míchadla

QJB1.5/4-1800/2-42/p QJB2.2/4-1800/2-50/p

QJB5.5/4-670/3-295/c/s 

QJB7.5/4-670/3-303/c/s

QJB0.85/8-260/3-740/c/s 

QJB1.5/6-260/3-960/c/s

QJB2.2/8-320/3-740/c/s 

QJB4/6-320/3-960/c/s

QJB11/4-790/3-303/c/s 

QJB15/4-790/3-360/c/s

QJB4/4-1800/2-65/p 

QJB4/4-2500/2-42/p

QJB7.5/12-615/3-480/s 

QJB10/12-615/3-480/s

QJB4/12-615/3-480/s 

QJB15/12-615/3-480/s
QJB1.5/8-400/3-740/s 

QJB2.5/8-615/3-740/s



Typ míchadla Specifický výkon 
(kW)

Specifický 
elektrický proud (A)

Průměr oběžného 
kola (mm)

Rychlost otáček 
oběžného kola (r/m)

Hmotnost (kg)
Doporučená 

systém instalace
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QJB0.85/8-260/3-740/c/s 0.85 4 260 740 55 SYS-1

QJB1.5/6-260/3-960/c/s 1.5 4 260 960 55 SYS-1

QJB2.2/8-320/3-740/c/s 2.2 5.9 320 740 110 SYS-2

QJB4/6-320/3-960/c/s 4 10.3 320 960 115 SYS-2

QJB5.5/4-670/3-295/c/s 5.5 11.3 670 295 350 SYS-3

QJB7.5/4-670/3-330/c/s 7.5 15 670 330 360 SYS-3

QJB11/4-790/3-303/c/s 11 23.4 790 303 400 SYS-3

QJB15/4-790/3-360/c/s 15 29.7 790 360 410 SYS-3
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QJB1.5/8-400/3-740/s 1.5 4.4 400 740 100 SYS-2

QJB2.5/8-400/3-740/s 2.5 7 400 740 100 SYS-2

QJB3/8-400/3-740/s 3 8.6 400 740 100 SYS-2

QJB4/12-615/3-480/s 4 18 615 480 184 SYS-4

QJB5/12-615/3-480/s 5 20 615 480 184 SYS-4

QJB7.5/12-615/3-480/s 7.5 28 615 480 229 SYS-4

QJB10/12-615/3-480/s 10 32 615 480 229 SYS-4
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 QJB3/2-1100/2-135/p 3 6.4 1100 135 135 SYS-5

QJB1.5/4-1800/2-42/p 1.5 3.6 1800 42 158 SYS-5

QJB2.2/4-1800/2-50/p 2.2 4.9 1800 50 162 SYS-5

QJB3/4-1800/2-56/p 3 6.8 1800 56 162 SYS-5

QJB4/4-1800/2-65/p 4 8.8 1800 65 165 SYS-5

QJB1.5/4-2500/2-36/p 1.5 3.6 2500 36 170 SYS-5

QJB4/4-2500/2-42/p 4 8.8 2500 42 185 SYS-5

QJB5/4-2500/2-56/p 5 11 2500 56 185 SYS-5

QJB - MÍCHADLA
Fukční parametry
Při specifickém napětí 400 V a frekvence 50 Hz jsou funkční parametry míchadla následující:

Příklady aplikace
V porovnání s tradičními míchadly s dlouhou hřídelí, spočívají silné stránky ponorných míchadel typu QJB v tom, že mo-
hou vyprodukovat rozličný směr toku. Díky rozličným možnostem instalace a umístění míchadla, lze dosáhnout rozličných 
výsledných způsobů cirkulace. Díky tomu dojde v nádrži k lepšímu způsobu cirkulace a tak se eliminují mrtvé rohy. 
Výkon celé sestavy, který se na míchadlu vyžaduje, závisí na rozsahu a velikosti, hustotě míchané kapaliny, na viskozitě 
a hloubce míchání. Podle specifických okolností je třeba použít jedno či více míchadel. Pro zajištění co možná nejlepšího 
výkonu a efektivity míchadla v rozličných typech nádrží, je možné prostudovat následující vzorové způsoby instalace. 
 
Řada rychloběžných míchadel - kruhová nádrž

Řada rychloběžných míchadel - čtyřúhelníková nádrž

a - V případě, že šířka nádrže je menší než 5-8 násobek lopatkového kola, je možné použít způsob instalace dle tohoto obrázku. 
b - V poněkud větších nádržích, lze míchadlo instalovat dle tohoto obrázku.   
c, d - V případě, že šířka nádrže je menší než 5-8 násobek lopatkového kola, je možné použít způsob instalace dle tohoto obrázku. 
 
 
Pomaloběžné lopatkové systémy

Tento způsob cirkulace toku, je jedním z 
nejjednodušších, v poměrně krátké době provozu lze 
dosáhnout vysoké rychlosti toku,  v médiích, která 
obsahují vysoké procento nerozpustných částic. Je 
to jedna z nejefektivnějších metod míchání. Avšak 
je třeba dát pozor, neboť látky v médiu se mohou 
usazovat uprostřed nádrže na dně.

Pokud je míchadlo instalováno tak, že jeho 
osa a středová osa nádrže svírají 7 – 10°, 
lze vytvořit míchací proces v celé nádrži, při 
kterém nedojde k cirkulaci. Hloubka kapaliny v 
nádrži by měla být někde mezi 0,3 – 1 násob-
kem průměru nádrže.

Pokud se nainstalují míchadla dle níže uvedených nákresů, lze v 
čtyřúhelníkových nádržích dosáhnout vysokého míchacího efektu. 
Pokud se bude používat jen jedno míchadlo, poměr délky a šířky nádrže 
by neměl přesáhnout 5. Jinak bude nutné nainstalovat více míchadel. 
Když poměr délky a šířky nepřesáhne 2,5, dosáhne se tak úplně 
nejlepšího pracovního efektu. 

a                                b                          c                          d

Čtyřúhelníková nádrž Obdélníková nádrž

Esovitá nádržOběžný tvar nádrže Kulatá nádrž   Kruhová nádrž


