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St re szc zen ie: W artykule przedstawiono wyniki doswiadczalnych badan mocy 

mieszania i wnikania ciepla dla ogrzewanego plaszczowo mieszalnika, zaopat

rzonego w dwa mieszadla turbinowe na jednym wale. Pomiary przeprowadzono dla 

r6znych wartosci parametru H/D. Na podstawie kryterium (4) oszacowano efektyw

nosc mieszania badanych zestaw6w mieszadel. Stwierdzono, ze z punktu widzenia 

zastosowanego kryterium, najkorzystniejszy dla zbiornika smuklego (H/D > 1) jest 

zestaw dwu mieszadel turbinowych tarczowych. 

Sl o w  a k I u c z owe: mieszanie mechaniczne cieczy - moc mieszania - wnikanie 

ciepla - efektywnosc mieszania - uklad dwu mieszadel. 

WST�P 

Mieszanie mechaniczne jest od dawna szeroko stosowane w praktyce 

przemyslowej, jednak w wielu przypadkach brak jest do dzis pelnego opisu 
ilosciowego wplywu intensywnosci mieszania na procesy przebiegaj4ce w mie
szalniku. Wynika to miydzy innymi z duzej r6znorodnosci stosowanych 
w praktyce konstrukcji tych aparat6w. W wielu zastosowaniach technicznych 

wylania siy w zwi4zku z tym problem doboru najkorzystniejszego typu 
mieszalnika dla konkretnego procesu mieszania. Kryterium por6wnawczym 
moze bye w takim przypadku efektywnose mieszania. 

Poj�cie to mozna formulowac bardzo og6lnie jako wielkosc swiadcz4q 

o sprawnosci wykorzystania energii mieszania dla okreslonego celu techno
logicznego [1]. W najog6lniejszym przypadku celem tym moze bye prze
prowadzenie reakcji chemicznej w reaktorze zbiornikowym z mieszadlem

mechanicznym. Osi4gni�cie tego celu moze bye jednak uwarunkowane przez
szybkose proces6w cz4stkowych, zachodz4cych r6wnoczesnie, np. intensyw
nosc wymiany ciepla czy szybkose homogenizacji. W literaturze znane s4 wi�c
propozycje badania efektywnosci mieszania przy wykorzystaniu wyzej wymie

nionych proces6w jako proces6w kontrolnych, na podstawie kt6rych ocenia siy 
jakosc pracy danego mieszadla. 0 tym, kt6re z kryteri6w b�dzie najbardziej 

odpowiednie, decyduje rodzaj reakcji chemicznej. Dla reakcji o duzym efekcie 
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cieplnym kontrolowanie intensywnosci wymiany ciepla z otoczeniem moze 
miec zasadnicze znaczenie dla oceny pracy danego typu mieszadla. W prezen
towanych badaniach przyj�to takie wlasnie kryterium do analizy intensywnosci 
mieszania przy zastosowaniu roznych geometrii ukladu mieszadlo - zbiornik. 

Aby jednak m6c obliczyc efektywnosc mieszania, konieczna jest znajomosc 
r6wnan, opisuj�cych moc mieszania i wnikanie ciepla, dla mieszalnik6w 
o r6znych parametrach geometrycznych. Ze wzgl�du na duze znaczenie
praktyczne, mi�dzy innymi zastosowanie w bioinzynierii, szczeg61nie potrzebne
wydaje si� wypelnienie istniej�cej w literaturze luki, dotycz�cej danych do
swiadczalnych dla mieszalnika, zaopatrzonego w wi�cej niz jedno mieszadlo na
wsp6lnym wale.

KRYTERIUM EFEKTYWNOSCI 

Wyniki badan mocy mieszania i wnikania ciepla przedstawiane s� najcz�s
ciej za pomoc� r6wnan kryterialnych [1]. R6wnanie mocy mieszania, obowi�
zuj�ce dla burzliwego zakresu przeplywu cieczy w mieszalniku, ma nast�puj�c� 
postac 

p 
Ne=�

d5 
=C

1
. 

n p (1) 

W artosc wsp6lczynnika wnikania ciepla a mi�dzy sciank� mieszalnika a mie
szan� ciecz� mozna okreslic na podstawie r6wnania 

aD 
Nu=-= C

2 
• ReA

· PrB
· VE

l 
' (2) 

w kt6rym wykladniki; A= 2/3, B= 1/3 oraz E=0,14 [1, 2]. Wyst�puj�ce 
w r6wnaniach (1) i (2) wsp6lczynniki Ci s� funkcj� parametr6w geometrycz
nych mieszalnika. 

Zalozona intensywnosc wnikania ciepla dla mieszalnika o okreslonej 
geometrii (w naszym przypadku wartosc et) jest osi�gana kosztem r6znej 
wielkosci energii mieszania. W tym sensie kryterium intensywnosci wnikania 
ciepla nie moze bye wystarczaj�ce przy wyborze najkorzystniejszego typu 
konstrukcji mieszalnika. Przyj�te kryterium efektywnosci powinno mianowicie 
uwzgl�dniac naklad energii, przy kt6rym osic!ga si� Zc!dan� intensywnosc 
wnikania ciepla. Warunek ten spelnia funkcja typu 

(p)b1
a=b0 Yc , (3) 

gdzie P/Yc jest energi� mieszania na jednostk� obj�tosci mieszanej cieczy.
Postac funkcji (3) powinna bye r6wniez przeanalizowana z punktu widzenia 

kryteri6w powi�kszania skali mieszalnika, co ma znaczenie dla aparat6w 
przemyslowych. Proces wnikania ciepla mozna bowiem modelowac przy 
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zaehowaniu w obu por6wnywanyeh aparataeh stalej wartosci jednego z warun
k6w: Iiezby Re, pr�dkosei obwodowej mieszadla, ez�stosei obrot6w mieszadla, 
jednostkowego momentu obrotowego lub jednostkowej energii mieszania. 
Modelowanie wedlug ostatniego z wymienionyeh kryteri6w zapewnia bardzo 
male zmiany wsp6lczynnika wnikania ciepla ze zmian� sredniey mieszalnika 
i z tego powodu jest 1zaleeane w Iiteraturze [3]. Kieruj�e si� powyzszymi 
wzgl�dami, w niniejszej praey zdeeydowano przyj�c do analizy wlasnego 
materialu doswiadezalnego kryterium efektywnosci (3). 

CZ�SC DOSWIADCZALNA 

Badania moey mieszania i wnikania ciepla przeprowadzono dla dwu 
standardowyeh mieszadel: turbinowego tarezowego (rye. 1) i turbinowego 
o lopatkaeh poehylonych (rye. 2) zamontowanyeh w mieszalniku z prze
grodami, ogrzewanym za pomoe� plaszeza. W wyniku wezesniejszej analizy
doswiadezalnej pewne zestawy tyeh mieszadel odrzueono, wybieraj�e do
szczeg6lowszych badan nast�puj�ce kombinacje mieszadel:

Rye. 1. Podstawowe parametry geometryezne 

mieszadla turbinowego tarezowego 

Rye. 2. Podstawowe parametry geometryezne 

mieszadla turbinowego o lopatkach poehy

lonych 

1) dwa mieszadla turbinowe tarczowe o geometrii standardowej, tzn.
d/D=0,33; a/d=0,25; b/d=0,2; Z=6, 

2) mieszadlo turbinowe tarczowe standardowe (g6rne) oraz mieszadlo
turbinowe o lopatkaeh poehylonyeh (dolne), o nast�puj�cej geometrii: 
d/D=0,33; b/d=0,2; Z =6; a= 135°, 

3) dwa mieszadla turbinowe o lopatkach pochylonych (d/D=0,33; b/d=0,2;
Z=6, a=135° (g6rne) oraz a=45° (dolne)) , 
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4) standardowe mieszadlo turbinowe tarczowe (badania przeprowadzono
w celach por6wnawczych). 

Pomiary przeprowadzono w wyposazonym w standardowe przegrody mie
szalniku o srednicy wewn�trznej D = 0,45 m, dla czterech r6znych wysokosci 
H napelnienia cieczct zbiornika: H=D; H=l,25D; H=l,5D; oraz H=l,9D. 

Odleglosc dolnego' mieszadla od dna zbiornika wynosila h
1 
=H/3, a g6rnego 

h2 = 2H/3. Mieszano olej maszynowy M6 w zakresie zmian liczby 
Re<104

; 3· 104 >. 
Pomiary uzytecznego momentu obrotowego wykonano metodct tensomet

ryczncJ:. B�dania wnikania ciepla przeprowadzono metodct pomiaru srednich 

13 
14 

Rye. 3. Schemat aparatury doswiadczalnej 

1 - chlodnica oleju, 2 - pompa obiegowa, 3 - zbiornik posrcdni, 4 - zbiornik mieszalnika, 5 - przegroda, 6 - mieszadlo, 7 - plaszcz, 

8 - manomctr, 9 - tuleja skr,;tna, JO - silnik elcktryczny, 11 - przekladnia pasowa, 12 - magncs, 13 - kontaktrony, 14 - komutator, 

15 - wzmacniacz tcnsomclryczny, 16 - rcjestrator MK6, 17 -zasilacz, 18 - licznik elektroniczny, 19 - tcrmoslal, 20 - termoelement, 

21 - UfZlldzenie sterownicze, 22 - garnek kondensacyjny, 23 - rotametr 
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wartosci wsp6lczynnika wnikania ciepla. Schemat aparatury doswiadczalnej 
przedstawiono na rye. 3. Zbiornik mieszalnika (4) otoczony byl plaszczem 
grzejnym (7), kt6ry wykonano z blachy miedzianej o grubosci 5 mm. 
W mieszalniku istniala mozliwosc przesuwu dna wzdluz osi pionowej, co 
pozwalalo regulowac wysokosc H napelnienia ciecz4 zbiornika. Odleglosc mie
szadel od dna zbiornika mozna bylo zmieniac przez odpowiednie ustawienie 
plyty, na kt6rej zamocowano nap�d walu gl6wnego. W zbiorniku wyposazo
nym w standardowe przegrody (5) montowano odpowiedni zestaw dwu 
mieszadel (6). Wal g16wny nap�dzano za pomoc4 bocznikowego silnika pr4du 
stalego (JO). Nap�d z silnika na wal przenoszono za posrednictwem przekladni 
z paskiem klinowym (11). Do regulacji i kontroli clektrycznego ukladu 
nap�dowego sluzylo urz4dzenie sterownicze (21), wyposazone w regulator 
pr4du wzbudzenia, miernik pr4du twornika i regulator liczby obrot6w silnika. 

Uzyteczny moment obrotowy mieszadla mierzono za pomoc4 torsjometru 
tensometrycznego, zbudowanego we wlasnym zakresie wedlug zasady zmo
dyfikowanej w stosunku do rozwi4zania przedstawionego w pracy [ 4]. 
Gl6wnym elementem torsjometru byla wymienna stalowa tuleja skr�tna (9) 
o srednicy 30,8 mm oraz o grubosci scianki 0,4 mm. Na powierzchni tej tulei
naklejano cztery tensometry, pol4czone w uklad mostka. Sygnal z tensometr6w
odprowadzono do wiruj4cych cz�sci komutatora (14) (zbieracz pr4du typu
Z12U) przewodami umieszczonymi w wydr4zeniu w wale glownym. Sygnal
z nieruchomych konc6wek komutatora przesylano do wzmacniacza (15)
(wzmacniacz cyfrowy KWS 3082 A firmy Hottinger).

Cz�stosc obrot6w mieszadla okreslano za pomoc4 elektronicznego licznika 
impuls6w. Czujnikiem impulsow byly kontaktrony (13), zamocowane na 
tekstolitowym pierscieniu, umieszczony� nad walem przekladni, na kt6rym 
przyklejono magnes (12). Sygnaly elektryczne przesylane byly do ukladu 
wsp6lpracuj4cego z elementami stykowymi (J 7) i wyswietlane w okienku 
licznika elektronicznego (18). 

Kr4zenie oleju wymuszala pompa obiegowa (2). Do mieszalnika olej 
podawano poprzez zawory regulacyjne, rotametr (23) oraz sitko umieszczone 
w dnie zbiornika. Z przelew6w mieszalnika kierowano go do zbiornika 
posredniego (3), a nast�pnie do przeponowej chlodnicy oleju (1). Olej znaj
duj4cy si� w mieszalniku ogrzewano plaszczowo par4 wodn4. Kondensat 
odprowadzano do garnkow kondensacyjnych (22). Pomiaru temperatur doko
nywano za pomoc4 termometrow rt�ciowych oraz termoelement6w Fe - cons
tantan (10) podl4czonych do rejestrator6w (16).

WYNIKI BADAN I DYSKUSJA 

W wyniku przeprowadzonych badan otrzymano dwie serie pomiar6w 
mocy mieszania i wspolczynnika wnikania ciepla, po 160 punkt6w doswiad
czalnych kazda. 
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Charakterystyki mocy dla wszystkich badanych uklad6w geometrycznych 
przedstawiono graficznie w postaci funkcji Ne=f(Re). Na rye. 4 i 5 pokazano 

4 1---------1------.-----+----------1------

2 ..__ __ ___,i, ___________ ....__ ___ --a, ____ __. 

2.0·104 2.5-104
Re 

Rye. 4. Charakterystyka moey Ne= f (Re) dla standardowego mieszad!a turbinowego tarezowego 

i r6znyeh wartosci parametru H/D 

Ne 

6 

4 

2 

+ o::;t 
+ --o--4o_ � 0 + x xA x...,.......,._><A>O+� ��+x 

A A A � a 

1.9 

x+.0.-

0 ___ ___._ ___________ ....__ ___ .....i., ____ _ 

104 1.5·104 2,0·10
4 

2.5•104 

Re 
Rye. 5. Charakterystyka mocy Ne= f (Re) dla uk!adu dwu mieszade! turbinowyeh o lopatkaeh 

pochylonyeh pod k�tem et= 135° (g6rne) i ct=45° (dolne) i r6znyeh wartosci -parametru H/D

wykresy dla mieszalnika zaopatrzonego w jedno standardowe mieszadlo 

turbinowe tarczowe oraz dwa mieszadla turbinowe o lopatkach pochylonych 
pod k�tem a=45° (dolne) i a= 135° (g6rne). Cech� wsp6ln� tych wykres6w jest 

to, ze liczba mocy w obu przypadkach nie zalezy od parametru H/D, wobec 



73 

czego w zakresie H/D < 1; 1, 9> mozna przyjijc Ne=const. Na dwu kolejnych 
rysunkach przedstawiono charakterystyki mocy dla nast�pujijcych zestaw6w 

mieszadel: turbinowego tarczowego (g6rne) i turbinowego o lopatkach po
chylonych pod kijtem ix= 135° (dolne) (rye. 6) oraz dwu mieszadel turbinowych 
tarczowych (rye. 7). 

Ne 

10 

+ 
8 

N + ,
X -x± Q 

-x 

_x 0 

6 

4 
1.5 ·104 

T 

I Pkt I O I X I ll I + j
IH/DI 1 I 1.25 I 1.5 I 1.9 I 

+_+_ -
-

- A 

x-x·x-x-x-x-
0 ,.. ,.. 

-

V v- - 0

2.0 ·104 

Re 

Rye. 6. Charakterystyka mocy Ne= J (Re) dla ukladu dwu mieszadel: turbinowego tarczowego 

(g6rne) i turbinowego o lopatkach pochylonych pod k�tem tX = 135° i r6znych wartosci parametru 

H/D 

Ne I Pkt I O I X I /:. I + I 
. I H /o I 1 I 1.25 j 1.s j 1.9 I 

12 + + + ± +• --j--
�-•�/ 

� 

+ .... A 
-

. L. x 
.,..x_ 

x� - x -x-x 

X 

10 X 

0 --
0 

,.. ,... 

8 

- -

0 0 0 

6 
1.5•104 2.0·104 

Re 

Rye. 7. Charakterystyka mocy Ne =J(Re) dla ukladu dwu standardowych mieszadel turbinowych 

tarczowych i r6znych wartosci parametru H/D 
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W obu przypadkach ze wzrostem wartosci parametru H/D zwi�kszaj� si� 
wartosci liczby Ne. Wartosci liczby mocy dla wszystkich badanych uklad6w 

geometrycznych zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartosci liczby Ne dla badanych zestaw6w mieszadel 

H/D 

Lp. Mieszadlo Mieszadlo 
g6rne dolne 1 1,25 1,5 1,9 

Ne 
-

1 - TT 5,81 5,80 5,85 5,96 

2 TL 135° TL 45° 3,80 3,59 3,45 3,80 

3 TT TL 135° 6,50 7,09 7,49 7,60 

4 TT TT 8,46 10,61 11,10 11,41 

TT - micszadlo turbinowc tarczowc; TL - micszadlo turbinowc o lopatkach pochylonych. 

W przypadku zestaw6w dwu r6znych mieszadel (poz. 2 i 3 w tab. 1) liczba 
mocy jest w przyblizeniu sum� liczby Ne dla pojedynczych mieszadel. 

Z por6wnania liczb mocy dla mieszadla turbinowego tarczowego (poz. 1 w tab. 
1) i ukladu dwu takich mieszadel (poz. 4 w tab. 1) wynika, ze dla wartosci
parametru H/D = 1 liczba Ne dla dwu mieszadel jest mniejsza niz podwojona

liczba mocy dla pojedynczego mieszadla. W przyblizeniu t� dwukrotn� wartosc
liczby Ne dla ukladu dwu mieszadel turbinowych tarczowych otrzymuje si�

ci 
> 

::, ("I") 
ZM 

o·
Pkt O X t::. + 

H/o 1.25 1.9 �-+----+----:-��..,_ 

2.4 ----1------+-----+-----+------+----f 

2 .2 -----------------------------
4.0 4.1 4.2 4.3 lg Re 

Rye. 8. Zaleznosc Nu/Pr0•33V0 • 14 =f(Re) dla standardowego mieszad1a turbinowego tarczowego 
i r6:znych wartosci parametru H/D



Pkt O x L::i. + 

H/D 1. 25 1.5 1.9 �---t----+---::::--:r,.,,,,-=-t--=---:-:-,,,,1

2.2 ____ ..__ ___ ..__ ___ ..__ __________ ___, 
4.0 4.1 4.2 4.3 lg Re 
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Rye. 9. Zaleznosc Nu/Pr0•33 v0•14=f(Re) dla ukladu dwu mieszadel turbinowyeh o lopatkaeh 
pochylonyeh pod k�tem ex= 135° (g6rne) i cx=45° i r6znyeh wartosci parametru H/D

przy wartosci parametru H/D = 1,9. W tych warunkach prawdopodobnie 

mieszadla przestaj� oddzialywac na siebie hydrodynamicznie. 
Rezultaty badan wsp6lczynnika wnikania ciepla przedstawiono w postaci 

funkcji Nu/Pr0
•
33 

v
0

•
14 =f(Re) na rye. 8-11. Analiza wykres6w na rye. 

8 i 9 wskazuje, ze w przypadku mieszalnika zaopatrzonego w jedno mieszadlo 

turbinowe tarczowe lub dwa mieszadla turbinowe o lopatkach pochylonych 

ci 
> 

::, M 
ZM 

ci 

2 .4 l--------l----------1------1------1------1 

2.2 _____ ..__ _________________ _ 
4.0 4.1 4.2 4.3 lg Re 

Rye. 10. Zaleznosc Nu/Pr0•33 y o . i.i. =f(Re) dla ukladu dwu m1eszadel: turbinowego tarezowego
(g6rne) i turbinowego o lopatkaeh poehylonyeh pod k�tem ex= 135° i r6znyeh wartosci parametru 

H/D 
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najwi�ksza intensywnosc wnikania ciepla wyst�puje dla wartosci parametru 
H/D = 1 i bardzo wyrainie maleje ze wzrostem parametru H/D. Jak wynika 

natomia�t z rye. 10, wzrost wartosci parametru H/D powoduje niewielkie 
zmniejszenie intensywnosci wnikania ciepla dla mieszalnika zaopatrzonego 
w dwa mieszadla: turbinowe tarczowe (g6rne) oraz turbinowe o lopatkach 
pochylonych pod k�tem ex= 135° (dolne). Zamontowanie dwu mieszadel 
turbinowych tarczowych na jednym wale powoduje wzrost intensywnosci 
wnikania ciepla w miar� wzrostu wartosci parametru H/D, co potwierdzaj� 

· wykresy, pokazane na rye. 11.

Pkt O x t:,. 

H/0 1.25 

2.4 1-----+----+-----+----f--------t----1 

2.2----......i.--------------------

4.0 4.1 4.2 4.3 lg Re 

Rye. 11. Zaleznosc Nu/Pr0•33 v0 • 14 =f(Re) dla ukladu dwu standardowych mieszadel turbinowych 
tarczowych i r6znych wartosci parametru H/D

Tabela 2. Wartosci stalych C
2 

w r6wnaniu (2) dla badanych zestaw6w mieszadel 

Mieszadlo Mieszadlo 
H/D 

Lp. g6rne dolne 1 I 1,25 I 1,5 I 1,9 

C2 

1 - TT 0,732 0,678 0,601 0,547 

2 TL 135° TL 45° 0,731 0,657 0,562 0516 

3 TT TL 135° 0,738 0,729 0,690 0,661 

4 TT TT 0,702 0,842 0,784 0,753 

Wyniki pomiar6w wsp6lczynnika wnikania ciepla opracowano w posta

ci r6wnania kryterialnego (2), a wartosci wsp6lczynnika C 
2 zostaly zebrane 

w tab. 2. 
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Na podstawie danych doswiadczalnych obliczono r6wniez dla kazdej 
badanej geometrii mieszalnika wartosci stalej h

0 
oraz wykladnika h

1 
w r6w

naniu (3), przyj�tym jako kryterium efektywnosci. Stwierdzono, ze w przedziale 
ufnosci obliczonych wartosci wykladnik6w h

1 
miesci si� wartosc h

1 
= 0,22 

i w zwh1:zku z tym t� wlasnie wartosc wsp6lnc! dla wszystkich badanych 
geometrii mieszalnik6w przyj�to do dalszych obliczen. Wyniki badan aprok
symowano wobec tego nast�pujc!Cc! funkcjc! 

(p)0,22 

ex= h0 V. 
C 

(4) 

Wartosci stalej h
0 

dla badanych geometrii mieszalnik6w zebrano w tab. 3. 
Por6wnanie wartosci stalych h

0 
prowadzi do interesujc!cych wniosk6w. Wsr6d 

por6wnywanych geometrii mieszalnik6w, charakteryzuj4cych si� standardowc! 
wartoscic! parametru H/D (H/D = 1), najkorzystniejszy w aspekcie przyj�tego 
kryterium okazuje si� zestaw dwu mieszadel turbinowych o lopatkach po
chylonyeh pod kc!tem ex= 135° (g6rne) i cx=45° (dolne). 

Tabela 3. Wartosci stalej b
0 

w r6wnaniu (4) dla badanych zestaw6w mieszadel 

Mieszadlo Mieszadlo 
H/D 

Lp. g6rne dolne 1 I 1,25 I 1,5 I 1,9 

bo 

1 - TT 168,90 164,66 150,63 146,82 

2 TL 135° TL 45° 185,77 176,87 158,82 152,24 

3 TT TL 135° 166,88 169,68 166,49 168,69* 

4 TT TT 147,28 179,52 172,77 175,64 

• Warlosc srednia b0 =167,94 dla H/D<l; 1,9>. 

Dia zestawu mieszadel: turbinowe tarczowe (g6rne) i turbinowe o lopatkach 
pochylonych pod kc!tem ex= 135° (dolne) wartosc stalej b0 nie zmienia si� 
w calym zakresie zmian parametru H/D. 

W przypadku zbiornika o duzej smuklosci najlepsze rezultaty osi4ga si� 
stosuj4e zestaw dwu mieszadel turbinowyeh tarezowyeh. 

Otrzymane na podsta wie danyeh doswiadezalnyeh wykresy funkeji 
ct.=f(P/�) przedstawiono r6wniez na rye. 12-15. Linie ci4gle na tych rysun
kach odpowiadaj4 r6wnaniu (4). Przebieg funkcji na rye. 12 -15 jest graficznym 
potwierdzeniem wniosk6w, wynikaj4eych z tabeli 3. 

Reasumujc!e, przeprowadzone obliezenia efektywnosci mieszania wskazuj4 
na to, ze r6zne uklady geometryezne mieszadel wykazujc! znaeznie r6znc! 
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Rye. 13. Zaleznosc st =f(P/Vc) dla micszalnika zaupatrzuncgu w Jwa m1csLaJla turb111L)we 
o lopatkych poehylonych pod k4tem a.= 135° (g6rne) i a.=45° (dolne)

efektywnosc. Jest to zwfrizane z charakterem cyrkulacji cieczy, kt6ra jest 
wytwarzana przez te zestawy mieszadel. Przy zalozonej energii mieszania 

najkorzystniejsze warunki wymiany ciepla zapewnia taki zestaw mieszadel, za 

pomoq kt6rego osi�gane s� najwi�ksze pr�dkosci w poblizu powierzchni 

wymiany, jak r6wniez najwyzszy poziom burzliwosci w obszarze przysciennym 

mieszalnika. 
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Rye. 15. Zaleznosc (X=f(P/�) dla mieszalnika zaopatrzonego w dwa standarduwe nueszadla 

turbinowe tarezowe 

PODSUMOW ANIE 

1. Na podstawie doswiadczalnych badan mocy okreslono wartosci liczby
Ne dla czterech wybranych zestaw6w mieszadel w zakresie burzliwego prze
plywu cieczy w mieszalniku. 

2. Wyniki doswiadczalnych badan wsp6lczynnika wnikania ciepla uog61-
niono w postaci r6wnania kryterialnego (2). 

3. Wykazano doswiadczalnie, ze dla standardowej wartosci parametru
H/D = 1 zestaw dwu mieszadel turbinowych o lopatkach pochylonych pod 
k�tem a=45° (dolne) oraz a= 135° (gorne) zapewnia lepsz� efektywnosc 
mieszania cieczy niz pojedyncze mieszadlo turbinowe tarczowe. 
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4. Stwierdzono, ze w aspekcie przyj�tego kryterium efektywnosci najkorzy
stniejszy dla smuklych zbiornik6w (H/D > 1) jest uklad dwu mieszadel tur
binowych tarczowych. 

WYKAZ OZNACZEN 

A,B,E [-] wykladniki w r6wnaniu (2) 
a [m] dlugosc lopatki mieszadla
b [m] szerokosc lopatki mieszadla
bo [-] stala w r6wnaniu (3)

b1 _[-] wykladnik w r6wnaniu (3)

C1 , C2 [-] wsp6lczynniki w r6wnaniach (2) i (3)

C [J·kg-l·K-1] cieplo wlasciwe mieszanej cieczy 
D [m] wewn�trzna srednica mieszalnika
d [m] srednica mieszadla
H [m] wysokosc slupa cieczy w mieszalniku
hi [m] wysokosc zawieszenia mieszadla liczona

mieszalnika do osi symetrii mieszadla 
n [1/s] cz�stosc obrot6w mieszadla 
p [W] moc mieszania
� [m3] o bj�tosc mieszanej cieczy
z [-] liczba lopatek mieszadla 
(X, 

[ O J k�t pochylenia lopatki mieszadla 
(X, [W · m -2 · K -1] wsp6lczynnik wnikania ciepla 
11 [kg· m-1 · s-1] dynamiczny wsp6kzynnik lepkosci cieczy 
). [W · m -1 · K -1] wsp6kzynnik przewodzenia ciepla cieczy 
p [kg/m3] g�stosc cieczy 

Nu=r:x.D/2 
Pr=cr,/2 
Re=nd2 p/17 
V = 11111s 

Ne=P(n3 d5 p) 

JOANNA KARCZ 

MODULY BEZWYMIAROWE 

liczba Nusselta 
liczba Prandtla 
liczba Reynoldsa 
simpleks lepkosci 
liczba mocy 

EXPERIMENT AL STUDIES 
OF LIQUID MIXING EFFECTIVENESS 

FOR DUAL SYSTEMS OF TURBINE IMPELLERS 

S ummary  

od dna 

The results of the experimental investigations of the power consumption and heat transfer for 

jacketed heated stirred tank equipped with a dual system of turbine impellers are presented in the 

paper. The measurements were carried out for various values of the geometrical parameter H/D. 
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On the basis of the criterion (4) the mixing effectiveness was evaluated for tested systems of 

impellers. 

From point of view of the used criterion, it has been proved that the dual system of two disc 

turbines is the best for slender tank (HID> 1). 

l10AHHA l(Apq 

3KCIIEPHMEHTAJihHhIE HCCJIE)];OBAHIUI 
3<I><I>EKTHBHOCTH IIEPEMEIDHBAHIUI )K0,ll;KOCTH 

)];JUI_ ClICTEMhI )];BYX TYPEHHHhIX MEIIIAJIOK 

PeJIOMe 

B CTan,e rrpe,ll.CTaBJieHbl peJyJihTaTbl 3KCnep11MeHTaJibHhIX HCCJieJ].OBaHHH MOI.UHOCTH 

nepeMellIHBaHIUI H TeITJIOOTJ].a•rn )].JUI CMeCHTem1 C py6allIKOH o6orpeBa, CHafoKeHHOro ,z:cBYMH 

Typ6HHHhlMH MelllaJIKaMH Ha O,1].HOM aany. l13MepeHHH BblilOJIHeHbl J].JIH pa3Hb1X 3Ha'leHHii 

napaMeTPa H/D. Ha OCHOBaHHH KPHTepHH (4) npOH3Be,l].eHa oueHKa 3<pq>eKTHBHOCTH 

nepeMenrnBaHHH J].JIH HCCJie,ll.yeMblX KOMilJleKTOB MelllaJIOK. 

Y CTaHOBJieHO, C TO'IKH 3peHHH npHHHTOro KPHTepHH, 'ITO caMOH BhlrOJ].HOH J].JIH CMeCHTeJIH 

H/D> l HBJIHeTCH KOMilJleKT, COCT0Hll.1HH 113 ,z:cBYX Typ6HHHblX J].HCKOBblX MelllaJIOK. 
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