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Hiệu quả thiết bị

Thiết bị trộn tĩnh là thiết bị trộn cố định chuyển 

động được thiết kế đặc biệt cho phép pha trộn 

liên tục các chất lỏng trong đường ống. Không 

có bộ phận chuyển động, thiết bị trộn tĩnh sử 

dụng năng lượng của dòng chảy để tạo ra sự 

pha trộn nhất quán, hiệu quả về chi phí và đáng 

tin cậy. 

Thiết bị trộn tĩnh luôn có sẵn hàng trong kho để 

mua trực tiếp hoặc được thiết kế tùy chỉnh để 

đáp ứng các yêu cầu thiết bị trộn cụ thể. Đáp 

ứng được các loại tốc độ dòng chảy cho nhiều 

ứng dụng khác nhau, thiết bị trộn tĩnh là giải 

pháp đáng tin cậy, bền vững và hiệu quả cho 

nhu cầu trộn liên tục của dự án.

Thiết bị trộn tĩnh không cần bảo trì do được chế tạo để tồn tại lâu dài bằng cách sử dụng các vật liệu 

công nghiệp cao cấp  được thiết kế riêng cho ứng dụng.

Thiết bị trộn chi phí thấp là một giải pháp thay thế chi phí thấp cho máy trộn bể truyền thống cả khi 

mua và trong suốt thời gian sử dụng của máy trộn. Không phát sinh chi phí liên quan đến việc vận 

hành Thiết bị trộn tĩnh ngoài việc chạy đường ống hiện có.

Yêu cầu năng lượng thấp vì thiết bị trộn tĩnh không chuyển động theo thiết kế, tất cả năng lượng cần 

thiết để tạo ra sự pha trộn hoàn hảo được cung cấp bởi năng lượng của dòng chảy.

Không giống như máy trộn truyền thống, thiết bị trộn tĩnh không chuyển động trong quá trình trộn.

Được thiết kế tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn, tất cả các thiết bị trộn tĩnh đều có thể được tùy chỉnh 

để phù hợp với yêu cầu.

Giao hàng nhanh, duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với quy trình sản xuất của mình. Tất cả các thiết 

bị trộn tĩnh đều được chế tạo trong nhà xưởng tại cơ sở sản xuất và có thể được sản xuất để đáp ứng 

tiến độ dự án.
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Mặt bích kết nối ống

Cấu tạo cánh trộn

Kích thước ống
danh định (inch)

Đường kính
bu lông tròn (mm)

Đường kính
lỗ bu lông (mm)

Đường kính
bu lông (mm)

Số lượng
bu lông

Ống Châm Hóa ChấtMặt Bích Kết Nối Ống

Thiết kế tiêu chuẩn - Được đề xuất cho hầu hết các ứng dụng.

Cấu hình tiêu chuẩn cung cấp sự kết hợp tốt nhất giữa khả năng trộn, giảm áp suất và chiều dài tổng thể.

Thiết kế giảm áp suất thấp - Đối với các ứng dụng áp suất đầu hạn chế, nơi giảm áp suất thấp hơn là một 

yêu cầu quan trọng. Tổn thất áp suất thấp hơn các yếu tố thiết kế tiêu chuẩn.

Thiết kế giảm áp suất cực thấp - Đối với các ứng dụng đầu hạn chế nghiêm trọng, trong đó giảm áp suất 

thấp hơn là điều tối quan trọng đối với thiết kế hệ thống.

Thiết kế trộn tốt nhất - Dành cho các ứng dụng hạn chế về không gian nhưng yêu cầu chất lượng trộn tốt 

nhất trong chiều dài tổng thể ngắn hơn.
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90 65 14
105 75 14
115 85 14
140 100 18
150 110 18
165 125 18
200 160 18 8
220 180 18
285 240 22
340 295 22
395 350 22
445 400 22
505 460 22
565 515
615 565 26
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"A" 

Số lượng cặp hướng dòngKích
thước "B" "C" 

2 3 4 5 6 

1/2" 7 7 7 7 7 

3/4" 8 8 8 9 9 

1 " 8 8 10 1 1  11

1-1 /2" 10 10 12 14 16 

2" 12 14 16 18 20 

2-1 /2" 13 16 18 21 23 

3" 15 18 22 27 31 

4" 18 23 28 33 40 

6" 24 32 40 48 56 

8" 29 40 51 62 74 

10” 34 48 62 75 90 

12" 42 58 74 90 108 
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Tấm hướng dòng

Bích tiêu chuẩn BS 4504




