
Technolodzy i inżynierowie Boccard Kates mają wiedzę i dośiwadczenie, które pozwala nie 

tylko dobrać odpowiedni typ mieszadeł, ale także ich moc i wielkość momentu

obrotowego, a wszystko to w zależności od właściwości reologicznych zarówno surowców, 

jak gotowego produktu.

Mieszanie jest jednym z podstawowych 

procesów służących do wytwarzania 

produktów zarówno płynnych i półpłynnych, 

jak i sypkich. Na efektywność tego procesu w 

dużym wpływa typ zastosowanego mieszadła 

lub zespołu mieszadeł.
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ZASTOSOWANIE RODZAJE MIESZADEŁ

REALIZACJA

ZESPOŁY MIESZAJĄCE

DANE TECHNICZNE

Materiał

stale nierdzewne z grupy 8 

(1.4301; 1.4404; 1.4539),

grupy 10.1; 10.2 (Duplex, 

Super Duplex), Hastelloy, 

grupa 44 (stopy niklu)

Reologia

- dla lepkości 100-20000cP

- dla gęstości 0-5000g/dm3

Temperatura pracy

do pełnego zakresu temperatur

urządzeń, w ktrych są

montowane

Moce i obroty

- moce w zakresie 0,75kW –

30kW

- obroty:1-5000 obr/min

 •    rozdrabnianie

 •    roztwarzanie

 •    homogenizacja/emulsyfikacja

 •    ujednorodnianie (masy, gęstości, temperatury)

Branże: przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, 

biotechnologiczny, spożywczy, 

chemiczny

 • wolnoobrotowe
 » łopatkowe
 » inter MIG
 » ramowe
 » ramowe ze skrobakami
 » kotwicowe
 » kotwicowe ze skrobakami
 » wstęgowe

 • szybkoobrotowe
 » śmigłowe
 » turbinowe (łopatkowe, Rushton)
 » tarczowe
 » High Shear Mixer
 » homogenizujące
 » kubełkowe

Mieszadła wolnoobrotowe przeznaczone są do 
mieszania substancji łatwo mieszających się lub tam, 
gdzie ważne jest zachowanie struktury wsadu (np. 
jogurt z cząstkami owoców). Mają także zastosowanie 
w zbiornikach magazynowych/buforowych 
gdzie odpowiadają za utrzymanie jednorodności 
wytworzonego produktu.
W mieszadła szybkoobrotowe wyposażone są 
mieszalniki procesowe, w których proces mieszania jest 
głównym procesem. Mieszadła te mają zastosowanie 
w mieszaniu trudnych surowców lub produktów,ich 
roztwarzaniu, emulsyfikacji i tworzeniu zawiesin.

 •    właściwy dobór mieszadeł do procesu, 

dokonany w oparciu o specyfikę produkcji 

oraz rodzaj mieszanej substancji 

 •    dobranie właściwej prędkości 

poszczególnych elementów mieszających

 •    wysoka jakość produktu finalnego

 •    testy w jednostce R&D

Zespoły mieszające, czyli szeroko pojęte urządzenia 

mieszające składające się z zespołu mieszającego 

(mieszadło + pokrywa+napęd) zamontowanego na 

wspólnej ramie z układem podnoszenia i/lub zespołem 

jezdnym.

W celu zwiększenia intensywności mieszania z

uwzględnieniem złożoności procesu dopuszcza się

dowolne konfigurowanie mieszadeł na urządzeniach

procesowych, np mieszadło ramowe + mieszadło

łopatkowe + mieszadło homogenizujące lub turbinowe


