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Wykaz oznaczeń 
 

a, b, c - współczynniki w równiach [-] 
c  - stężenie ogólne [kg/kg] 
c(m,υ)  - udział ciała stałego w zawiesinie (w odniesieniu do całej zawiesiny), masowy (m) 

[kg/kg] lub objętościowy (υ) [m3/m3] 
D - średnica zbiornika mieszalnika [m] 
d - średnica mieszadła (dG – dolnego; dD – górnego) [m] 
ds - średnica ziarna ciała stałego [mm] 
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2] 
H - wysokość napełnienia mieszalnika cieczą [m] 
h - odległość dolnego mieszadła od dna zbiornika [m] 
∆h - odległość między mieszadłami [m] 
n - częstość obrotów mieszadła [1/s] 
P - moc mieszania ogólnie [W] 
p - ciśnienie [N/m2] 
q - objętościowy wydatek gazu [m3/s] 
q(υυm) - objętościowy wydatek gazu [m3/m3min] 
r - promień [m] 
T - temperatura [K] 
t - czas [s] 
wg - umowna prędkość przepływu gazu liczona na pusty przekrój poprzeczny 

aparatu [m/s] 
V - objętość cieczy [m3] 
zł - liczba łopatek mieszadła [-] 
δ - odchylenie standardowe [-] 
ρc - gęstość cieczy [kg/m3] 
ρs - gęstość ciała stałego [kg/m3] 
ηc - dynamiczny współczynnik lepkości cieczy [Pa*s] 
  

 

Liczby kryterialne 
 

c

cnd
Re

η
ρ2

=  
 
- liczba Reynoldsa dla procesów mieszania 

cdn

P
Ne

ρ53
=  

 
- liczba Newtona ( liczba mocy) 

g

dn
Fr

2

=  
 
- liczba Froude’a dla procesów mieszania 

3nd

q
Q =  

 
- liczba przepływu gazu 

 

 

 



Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie napędzanymi mieszadłami 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 3 

 

Oznaczenia częstości obrotów mieszadeł 
 
nD - częstość obrotów dolnego mieszadła 
nG - częstość obrotów górnego mieszadła 
 
W układzie ciecz – ciało stałe: 
 
nD

(s) - częstość obrotów dolnego mieszadła, przy jakich powstaje zawiesina wtedy, gdy 
górne mieszadło obraca się z częstością nG  

nD1
(s) - częstość obrotów dolnego mieszadła, przy jakich powstaje zawiesina, gdy nG = 0 

 
W układzie ciecz – gaz: 
 
nGm

(g)
 - częstość obrotów górnego mieszadła, przy jakich pęcherze gazu docierają do 

ścianki zbiornika na wysokości tego mieszadła, wtedy, gdy dolne mieszadło obraca 
się z częstością nD 

nGm1
(g)

 - częstość obrotów górnego mieszadła, przy jakich pęcherze gazu docierają do 
ścianki zbiornika na wysokości tego mieszadła, gdy nD = 0 

nGd
(g)

 - częstość obrotów górnego mieszadła, przy jakich pęcherze gazu docierają do dna 
zbiornika, wtedy, gdy dolne mieszadło obraca się z częstością nD 

nGd1
(g)

 - częstość obrotów górnego mieszadła, przy jakich pęcherze gazu docierają do dna 
zbiornika, gdy nD = 0 

 
W układzie ciecz – gaz – ciało stałe: 
 
nD

(g-s) - częstość obrotów dolnego mieszadła, przy jakich powstaje układ trójfazowy 
wtedy, gdy górne mieszadło obraca się z częstością nG

 (g-s) 
nG

 (g-s) - częstość obrotów górnego mieszadła, przy jakich powstaje układ trójfazowy 
wtedy, gdy dolne mieszadło obraca się z częstością nD

(g-s) 
 
 

Górne indeksy przy częstościach obrotów mieszadeł 

 
(s) - dotyczy wytworzenia całkowitej zawiesiny ciała stałego w cieczy  
(g) - dotyczy całkowitego rozproszenia gazu w cieczy 
(g-s) - dotyczy wytworzenia całkowitej zawiesiny ciała stałego w nagazowanej cieczy 
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1. Wstęp 
 

 Mieszanie należy do podstawowych operacji jednostkowych inżynierii 

procesowej. Najczęściej jest realizowane w aparatach typu zbiornikowego, 

z wykorzystaniem mieszadeł mechanicznych. Przebiega ono w sposób wymuszony 

i wymaga dostarczenia energii mechanicznej z zewnątrz. 

Celem mieszania jest wytworzenie mieszaniny o wymaganej jednorodności oraz 

utrzymanie jej w takim stanie, co prowadzi do intensyfikacji procesów wymiany ciepła 

i masy przebiegających w mieszanym ośrodku. Pod względem fazowym wytwarzana 

mieszanina może stanowić układ jednorodny bądź niejednorodny. Ten nadrzędny cel 

mieszania, jakim jest intensyfikacja przebiegu procesu, następuje w wyniku: 

− zwiększenia powierzchni międzyfazowej, będącej rezultatem rozproszenia jednej 

fazy w drugiej, 

− wytworzenia w cieczy prądów konwekcyjnych. 

 Dyspergowanie faz w mieszalnikach mechanicznych zachodzi wprawdzie 

stosunkowo szybko, tym niemniej sam przebieg tego procesu zależy od wielu, bardzo 

różnych czynników, co znakomicie komplikuje jego opis.  

Uzyskanie w wyniku mieszania w pełni jednorodnej mieszaniny wielofazowej nie 

zawsze jest możliwe, ani nawet konieczne, może bowiem wymagać dużych nakładów 

energetycznych, niewspółmiernych do uzyskiwanych efektów. Nie jest to, więc 

zasadne z ekonomicznego punktu widzenia, a ze względów technologicznych często 

nie jest potrzebne. Jeżeli na przykład ciało stałe ma być rozproszone w cieczy, to 

wystarczy tylko poderwać je z dna aparatu, wprawić w ruch i zadbać o to, by nie 

opadło ponownie na dno. Jeżeli jednak ciało stałe pełni funkcję katalizatora reakcji, to 

pożądane jest już wytworzenie bardziej jednorodnej zawiesiny. Z kolei ciecze lub gazy 

należy rozproszyć równomiernie w całej objętości mieszaniny w formie drobnych 

kropel lub niewielkich pęcherzy po to, aby rozwinąć powierzchnię kontaktu 

międzyfazowego i wciąż ją odnawiać, ponieważ to decyduje o przebiegu procesów 

wymiany masy [1, 2, 3]. 

 Poza wielkościami charakteryzującymi dany układ, takimi jak: własności 

fizyczne mieszanych mediów, udział objętościowy fazy rozpraszanej, czy jej 
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skłonność do koalescencji, istotną rolę odgrywa geometria samego aparatu oraz 

umieszczonych w nim mieszadeł. Ich konstrukcja i wymiary wpływają, bowiem na 

przebieg dyspergowania faz i co ważne decydują o energii wnoszonej do układu. Ta 

złożoność procesu mieszania sprawia, że zwykle konieczne jest badanie 

rzeczywistych, konkretnych jego przebiegów. 

 Coraz częstsze stosowanie algorytmów komputerowych, w odniesieniu do 

procesów mieszania ułatwia i przyspiesza ich poznanie, nie eliminuje jednak badań 

doświadczalnych, stanowiących nadal podstawowy sposób ich modelowania, 

a koniecznych również do weryfikacji wyników symulacji numerycznych. 

 Pracę poświęcono mieszaniu układów wielofazowych, w aparacie z dwoma 

niezależnie od siebie napędzanymi mieszadłami. Takie rozwiązanie nie było 

dotychczas badane i analizowane. Brakuje informacji o tym jak w takim przypadku 

będzie przebiegać dyspergowanie poszczególnych faz w cieczy, przy jakich 

częstościach obrotów mieszadeł osiągany będzie założony, wymagany stopień ich 

rozproszenia i jakich będzie to wymagać nakładów energetycznych. Autor ma 

nadzieję, że badania wykonane w ramach tej pracy dadzą takie informacje i pozwolą 

ocenić przydatność zaproponowanego rozwiązania, pod kątem zarówno osiąganych 

rezultatów, jak i efektywności samego mieszania. 
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przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Analiza aktualnego stanu wiedzy 

 nie podejmowano dotychczas bada

, analiza 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

w odniesieniu do problemu

i kierunki 

ą takie same,

cia w modelowaniu i analizie ka

W odniesieniu do mieszania, w aparatach z ki

jakie decydują

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno wzgl

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

ędzy mieszadłami
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 nie podejmowano dotychczas bada

, analiza aktualnego

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

u podj

i kierunki 

ą takie same,

cia w modelowaniu i analizie każ

z ki

jakie decydują 

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno wzgl

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

dzy mieszadłami
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 nie podejmowano dotychczas bada

aktualnego

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

podję

i kierunki obrot

 takie same, dla zadanych parametrów procesowych.

cia w modelowaniu i analizie każdego procesu jest jego hydr

z kilko

 o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno wzgl

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

dzy mieszadłami 
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 nie podejmowano dotychczas bada

aktualnego

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

podjętego w 

obrot

dla zadanych parametrów procesowych.

żdego procesu jest jego hydr

kom

o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno wzglę

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

 turbinowymi 
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 nie podejmowano dotychczas badań

aktualnego

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

podjętego w 

obrotów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

żdego procesu jest jego hydr

ma mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno względem dna 

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

turbinowymi 
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń mieszania realizowanego

aktualnego 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwi

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

ętego w 

ów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

żdego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł

rozmieszczenie, zarówno względem dna 

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 

turbinowymi 
przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń mieszania realizowanego

 stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwią

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

ętego w 

ów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

żdego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł

ędem dna 

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

a)                                  b)                                 c)

turbinowymi 
przepływu cyrkulacyjnego cieczy [1

żnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń mieszania realizowanego

stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwią

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

ętego w pracy, 

ów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

Oprócz rodzaju mieszadeł, co zawsze odgrywa istotn

ędem dna 

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

c) 

turbinowymi tarczowymi na
1] 

żnie napę
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń mieszania realizowanego

stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

sze badanemu w pracy rozwiązaniu przyj

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

pracy, 

ów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

, co zawsze odgrywa istotn

ędem dna aparatu,

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł,

tarczowymi na
 

nie napędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 mieszania realizowanego

stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ązaniu przyj

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

pracy, 

ów mieszadeł

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

, co zawsze odgrywa istotn

aparatu,

o, dla wybranych rodzajów mieszadeł, zilustrowano to na 

tarczowymi na

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 mieszania realizowanego

stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ązaniu przyj

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

pracy, poniewa

ów mieszadeł, 

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych prze

, co zawsze odgrywa istotn

aparatu,

zilustrowano to na 

tarczowymi na

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 mieszania realizowanego

stanu wiedzy z

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ązaniu przyj

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

poniewa

, a 

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale

o wytwarzanych przez 

, co zawsze odgrywa istotn

aparatu, jak i 

zilustrowano to na 

tarczowymi na

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 mieszania realizowanego

stanu wiedzy została oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

zaniu przyję

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. 

ponieważ

a zwykle tak

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydr

a mieszadłami na wale,

 te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotn

jak i 

zilustrowano to na 

tarczowymi na

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 mieszania realizowanego

ostała oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

zaniu przyjęto smukłe 

mieszalniki z dwoma mieszadłami, umieszczonymi na jednym wale. Jest to du

ponieważ w 

zwykle tak

dla zadanych parametrów procesowych.

dego procesu jest jego hydrodynamika. 

, należ

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotn

jak i 

zilustrowano to na 

 

tarczowymi na wytwarzan

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 mieszania realizowanego

ostała oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ęto smukłe 

Jest to du

ponieważ w 

zwykle tak

dla zadanych parametrów procesowych.

odynamika. 

należ

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotn

jak i wzglę

zilustrowano to na 

 

wytwarzan

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 mieszania realizowanego przez

ostała oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ęto smukłe 

Jest to du

ż w takich 

zwykle tak

dla zadanych parametrów procesowych.

odynamika. 

należy 

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotn

wzglę

zilustrowano to na 

wytwarzan

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

przez

ostała oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój

ęto smukłe 

Jest to duż

takich 

zwykle takż

dla zadanych parametrów procesowych.

odynamika. 

ży wię

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotną

względem 

zilustrowano to na 

wytwarzan

dzanymi mieszadłami 
___________________________________________________________________________ 

________________ 

6

przez

ostała oparta 

w zakresie poszczególnych układów dwu i trój-

ęto smukłe 

Jest to duże 

takich 

zwykle także

dla zadanych parametrów procesowych. 

odynamika. 

więc 

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotną 

ędem 

zilustrowano to na 

wytwarzane 

 

 

6 

przez 

ostała oparta 

-

to smukłe 

że 

takich 

że 

  

odynamika. 

ęc 

te mieszadła 

, co zawsze odgrywa istotną 

ędem 

zilustrowano to na 
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Naj

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

w 

zbiornika. Zwi

powstawa

mieszadła, mi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzan

W

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

dotycz

mieszalnikach [

Waż

przegrody umieszczone na 

wzmacniaj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

                  

Rys.

Najbardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

 aparacie 

zbiornika. Zwi

owstawa

mieszadła, mi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzan

W tabeli

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

dotyczą

mieszalnikach [

Waż

przegrody umieszczone na 

wzmacniaj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

                  

Rys. 

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

aparacie 

zbiornika. Zwi

owstawa

mieszadła, mi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzan

tabeli

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

dotyczą

mieszalnikach [

Ważną 

przegrody umieszczone na 

wzmacniaj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

                  

 2.2

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

aparacie 

zbiornika. Zwi

owstawać

mieszadła, mi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzan

tabeli 2.1 

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

dotyczące wi

mieszalnikach [

ą role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

wzmacniają

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

                  a)                                  b)                                 c)

2.2. Wpływ

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

aparacie 

zbiornika. Zwi

owstawać oddzielne strumienie 

mieszadła, mię

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzan

2.1 

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

ące wię

mieszalnikach [

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

wzmacniając cyrkulacj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

Wpływ
przez nie p

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

aparacie pojedyncze p

zbiornika. Zwię

oddzielne strumienie 

mieszadła, mię

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

a wzbudzane 

2.1 

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

ące większej liczby

mieszalnikach [

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

wzmacniając cyrkulacj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

Wpływ
przez nie p

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze p

zbiornika. Zwiększenie odległo

oddzielne strumienie 

mieszadła, między którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

 przez n

ze

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

kszej liczby

mieszalnikach [4, 

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

ąc cyrkulacj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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a)                                  b)                                 c)

Wpływ odległo
przez nie pę

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze p

ększenie odległo

oddzielne strumienie 

ędzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

przez n

zestawiono wyniki bada

charakterystycznych

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

kszej liczby

, 5

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

ąc cyrkulacj

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

odległo
przez nie pę

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze p

ększenie odległo

oddzielne strumienie 

ędzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

przez n

stawiono wyniki bada

charakterystycznych stanów cyr

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

kszej liczby

5, 6

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na 

ąc cyrkulację

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

odległoś
przez nie pętle przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji 

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze pę

ększenie odległo

oddzielne strumienie 

ędzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

przez nie 

stawiono wyniki bada

stanów cyr

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

kszej liczby

6], a tak

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na ś

c cyrkulację promieniowo osiow

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

odległości mi
ętle przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

w obszarach cyrkulacji cieczy

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze pętle cyrkulacyjne

ększenie odległo

oddzielne strumienie 

ędzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

ie strumienie przepływu 

stawiono wyniki bada

stanów cyr

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

kszej liczby mieszadeł

], a takż

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na ś

ę promieniowo osiow

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

ści mię
ętle przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

cieczy

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

pojedyncze pętle cyrkulacyjne

kszenie odległoś

oddzielne strumienie 

dzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

strumienie przepływu 

stawiono wyniki bada

stanów cyr

Poszukiwanie optymalnych warunków mieszania nie ogran

mieszalników z dwoma takimi samym mieszadłami. Z

mieszadeł

], a takż

role z punktu widzenia przepływów cieczy w zbiorniku pełni

przegrody umieszczone na ściankach 

ę promieniowo osiow

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

a)                                  b)                                 c)

ści między mieszadłami o przepływie osiowym na wytwarzane 
ętle przepływu cyrkulacyjnego cieczy 

bardziej intensywne mieszanie odbywa si

cieczy

mieszadeł zbyt blisko siebie nie jest efektywne

ętle cyrkulacyjne

kszenie odległoś

oddzielne strumienie 

dzy którymi zachodzi interakcja. Dalsze zwi

prowadzi do wytworzenie oddzielnych p

strumienie przepływu 
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Tabela 2.1. Granice występowania charakterystycznych stanów cyrkulacji cieczy 
w zbiorniku [1]  

Autor Odstęp ∆h/d, 
cyrkulacja jak na: 

Mieszadła 
D [m] H/D h/d górne 

dolne 

Wyniki badań dla mieszadeł o przepływie promieniowym lub mieszanym 

 rys. 2.1b rys. 2.1c d = D/3, zł = 6 
HUDCOVA, 
MACHON, NIENOW 

[9, 10] 

0,5 ÷ 1,5 >2 turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

0,56 2 1 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

FORT, MACHON, 
HAJEK, FIALOWA 

[11] 

- >2 turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

0,29 2 1 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

>1,4 turbinowe, łopatki 
pochylone (6-135°) 
turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

CHIAMPO, 
GUGLIERMETTI, 
MANNA , CONTI 

[12] 

0,6 ÷ 1,3 >1,6 
 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

0,39 2 1 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

>0,3 >1,5 turbinowe, łopatki 
pochylone (6-135°) 
turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

>1,6 >2,8 turbinowe, łopatki 
pochylone (6-45°) 
turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

>2,1 >3 turbinowe, łopatki 
pochylone (6-45°) 
turbinowe, łopatki 
pochylone (6-135°) 

MAHMOUDI , 
YIANNESKIS [13] 

>1 ≥1,2 turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

0,294 1÷1,5 0,6 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

KAMIEŃSKI, 
NIŻNIK [14] 

≤1,25 >1,75 turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

0,288 1,5 1 

turbinowe tarczowe, 
łopatki płaskie 

Wyniki badań dla mieszadeł o przepływie osiowym 

 rys. 2.2b rys. 2.2c d = D/3, zł = 6 
BAUDOU, XUEREB, 
BERTRAND [15] 

1÷1,33 >1,33 TT Mixel 0,19 2 - 
TT Mixel 
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Znajomość przepływów, jakie zostały wytworzone w mieszalniku nie daje 

jeszcze pełnego obrazu o przebiegu procesu i jego efektywności. Aby właściwie 

zaprojektować i wykonać aparat niezwykle ważne jest właściwe przeprowadzenie 

obliczeń inżynierskich, mających na celu wykonanie konstrukcji aparatu i dobór 

napędu. W tym celu prowadzi się pomiar mocy mieszania, określonej dla cieczy 

w postaci bezwymiarowej, jako: 

cdn

P
Ne

ρ53
=  (2.1) 

Głównym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie mocy jest rodzaj 

mieszadła, jego wymiary i częstości obrotów. Zazwyczaj tak zdefiniowaną liczbę 

mocy (Newtona), przedstawia się dla różnych rodzajów mieszadeł w funkcji liczby 

Reynoldsa: Ne = f(Re), otrzymując ich charakterystyki mocy. Największe wartości 

liczby mocy w zakresie przepływów turbulentnych w mieszalniku notuje się 

w przypadku mieszadeł turbinowych tarczowych, a najniższe dla mieszadeł 

wytwarzających przepływ osiowy np. HE-3 Chemineer.  

Nie bez znaczenia pozostaje również odległość miedzy mieszadłami wtedy, gdy 

wykorzystywane są dwa lub więcej mieszadeł. W przypadku zastosowania dwóch 

mieszadeł turbinowych tarczowych, jeżeli mieszadła są umieszczone obok siebie 

pobierana moc jest nieznacznie większa w porównaniu do pojedynczego mieszadła, 

ponieważ wytwarzają one wspólną pętle cyrkulacyjną [9]. Zwiększając odległość 

miedzy mieszadłami ∆h=(0,5÷1,5)d moc mieszania wzrasta o 30% do 50%, a 

wytwarzane w aparacie pętle cyrkulacji cieczy zaczynają się na siebie nakładać. Gdy 

mieszadła są oddalone od siebie o ∆h>2d (rys. 2.1c, rys. 2.2c), moc mieszania wzrasta, 

około dwukrotnie. W innych konfiguracjach mieszadeł o sumarycznej mocy mieszania 

decyduje w dużym stopniu dolne mieszadło. Przykładowo, jeśli jest nim mieszadło 

turbinowe tarczowe z płaskimi łopatkami, natomiast górnym − mieszadło osiowe, to 

udział górnego mieszadła w sumarycznej mocy jest stosunkowo niewielki. Podobnie 

wygląda to przy większej liczbie mieszadeł [16]. 
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2.1. Układy dwufazowe ciecz – ciało stałe 
 

W układach dwufazowych ciecz–ciało stałe, nazywanych zawiesinami lub 

suspensjami, ciecz stanowi fazę ciągłą, a zawieszone w niej cząstki ciała stałego 

tworzą fazę rozproszoną.  Podobnie jak w innych układach niejednorodnych, także 

i w tych, tworzące je składniki zwykle różnią się gęstością. Gęstość fazy rozpraszanej 

jest zazwyczaj zdecydowanie większa od gęstości cieczy, co powoduje gromadzenie 

się ciała stałego na dnie. Aby wytworzyć zawiesinę konieczne jest poderwanie ciała 

stałego z dna mieszalnika i rozproszenie go w cieczy [18, 19]. W tym celu stosuje się 

mieszadła wprowadzone do aparatu, od których w przeważającej mierze zależy jakość 

wytworzonego układu. Częstości obrotów oraz geometria mieszadła, która determinuje 

rodzaj wytworzonego przez nie przepływu cieczy, są głównymi parametrami 

wpływającymi na stopień rozproszenia ciała stałego w układzie oraz decydują o jego 

jednorodności. Na przebieg i efekty mieszania mają też wpływ wielkości związane 

z własnościami układu (gęstości faz oraz udział ciała stałego). 

♦ Stosowane mieszadła i mieszalniki 

Wytwarzanie zawiesin najczęściej odbywa się w aparatach zbiornikowych, 

w których ciało stałe zalega na dnie mieszalnika. Bardzo istotną rolę odgrywa 

geometria samego mieszalnika, w którym odpowiednio ukształtowane dno oraz 

usytuowane względem niego przegrody znacząco wpływają na przebieg procesu. 

Biorąc pod uwagę częstości obrotów mieszadeł niezbędne do uzyskania zawiesiny, 

najkorzystniej jest prowadzić mieszanie w zbiorniku z kulistym dnem, większe 

częstości są wymagane w mieszalnikach z dnem stożkowym, a najgorsze rozwiązanie 

stanowi dno płaskie [18, 19, 20]. To ostatnie można jednak zaadoptować do tego celu, 

zabudowując na nim odpowiednio wyprofilowane wstawki. Istotnym elementem 

wpływającym na częstości obrotów niezbędne do powstania zawiesiny są przegrody 

wewnątrz zbiornika mieszalnika. Najczęściej spotyka się cztery przegrody 

o standardowej szerokości B=0,1D. System zabudowy stożkowej dna, a także 

usytuowanie przegród przedstawiono na rysunku 4.7. 

  Wraz z szybkim rozwojem przemysłu, rośnie zapotrzebowanie na różne 

rozwiązania konstrukcyjne mieszadeł, zwłaszcza takie, które cechują się wysoką 
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o odpowiednio wyprofilowanych 
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rednica samego mieszadła

stosuje si

Ograniczeniem 

wywoływa

aparatu

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

warunki
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rednica samego mieszadła
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Ograniczeniem 

wywoływa

aparatu
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samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

warunki

mieszany
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Wprawienie w ruch wszystkich cz

przyjmowane
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rednica samego mieszadła

stosuje się

Ograniczeniem 

wywoływać

aparatu.  

Rod

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

warunki, 

mieszany, 
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♦ Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

przyjmowane

żądany 

równomiernie w całej obj

takie same. 

granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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rednica samego mieszadła

stosuje się zwykle 

Ograniczeniem 

wywoływać nadmierne drgania gi

 

Rodzaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

 przy

, generowa

. Zakres 
● -

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

przyjmowane

 stan 

równomiernie w całej obj
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granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 
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rednica samego mieszadła

zwykle 

Ograniczeniem 

wywoływać nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

przy

generowa

Zakres 
- turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

przyjmowane jest w 

stan 

równomiernie w całej obj

takie same. 

granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła

zwykle 

Ograniczeniem są

ć nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

przy jakich

generowa

Zakres w
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

jest w 

stan moż

równomiernie w całej obj

takie same. Wytw

granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła

zwykle 

są takie ich cz

ć nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

jakich

generować

wystę
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

jest w 

można uzyska

równomiernie w całej obj

Wytw

granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła

zwykle mieszadła o niewielkich 

ą takie ich cz

ć nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w

jakich

generować mog

ystępowania
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

jest w literaturze, jako

żna uzyska

równomiernie w całej obj

Wytwa

granicznymi stanami; 

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła

mieszadła o niewielkich 

ą takie ich cz

 nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

od jego usytuowania w zbiorniku

jakich mieszadł

ć mogą

ystępowania
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

literaturze, jako

żna uzyska

równomiernie w całej obję

arza

granicznymi stanami; mię

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła

mieszadła o niewielkich 

ą takie ich cz

 nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

zbiorniku

mieszadł

ć mogą przepływ

ępowania
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

literaturze, jako

żna uzyskać

równomiernie w całej objętoś

ane zawiesiny

mię

zawiesiny jednorodnej nie 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

rednica samego mieszadła 

mieszadła o niewielkich 

ą takie ich cz

 nadmierne drgania gi

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika,

zbiorniku

mieszadł

ć mogą przepływ

ępowania
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

literaturze, jako

żna uzyskać 

równomiernie w całej objętości mieszaniny, a lokalne st

ne zawiesiny

między mieszanin

zawiesiny jednorodnej nie we wszystkich

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 znacz

mieszadła o niewielkich 

 takie ich czę

 nadmierne drgania gię

zaj cyrkulacji cieczy 

samej konstrukcji mieszalnika, rodzaju 

zbiorniku

mieszadł

ć ą przepływ

ępowania róż
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

literaturze, jako
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we wszystkich
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znaczą

mieszadła o niewielkich 

 takie ich często

 nadmierne drgania gię

zaj cyrkulacji cieczy wytworzony w 
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zbiorniku. W literaturze 

mieszadła 

ą przepływ

różnych
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny
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jednak
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 takie ich częstoś

 nadmierne drgania giętne wałów, 

wytworzony w 

rodzaju 

W literaturze 

 normalnie 

ą przepływ 

żnych
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cz

literaturze, jako 

jednak 

ę ści mieszaniny, a lokalne st

ne zawiesiny

ędzy mieszanin

we wszystkich

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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ąco wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

mieszadła o niewielkich 

ęstości obrotowe, 

ętne wałów, 

wytworzony w 

rodzaju i cz

W literaturze 

normalnie 

 promieniowy

żnych przepływów
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich czą

 wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

 wtedy

ści mieszaniny, a lokalne st

ne zawiesiny znajduj

dzy mieszanin

we wszystkich

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

ąco wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

mieszadła o niewielkich 

ę ści obrotowe, 

ętne wałów, 

wytworzony w 

i czę

W literaturze 

normalnie 

promieniowy

przepływów
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

Wprawienie w ruch wszystkich cząstek ciała

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

wtedy

ci mieszaniny, a lokalne st

znajduj

dzy mieszaniną

we wszystkich 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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ąco wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

mieszadła o niewielkich ś

ę ści obrotowe, 

ętne wałów, 

wytworzony w 

i częstoś

W literaturze 

normalnie 

promieniowy

przepływów
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny

ąstek ciała

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

wtedy, kiedy cz

ci mieszaniny, a lokalne st

znajdują

dzy mieszaniną 

 proces

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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ąco wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

mieszadła o niewielkich średnica

ści obrotowe, 

ętne wałów, 

wytworzony w 

ęstoś

W literaturze 

normalnie 

promieniowy

przepływów
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

Kryteria oceny powstania zawiesiny 

ąstek ciała

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

kiedy cz

ci mieszaniny, a lokalne st

znajdują

ą całkowit

proces

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
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co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

średnica

ści obrotowe, 

tne wałów, co mo

wytworzony w aparacie

ęstości obrotowych 

W literaturze przedstawiono 

normalnie wytwarz

promieniowy

przepływów cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

ąstek ciała

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

kiedy cz

ci mieszaniny, a lokalne st

znajdują się

całkowit

procesach
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co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

średnica

ci obrotowe, 

co moż

aparacie

ę ści obrotowych 

przedstawiono 

wytwarz

promieniowy (rys.

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

ąstek ciała stałego

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

kiedy czą

ci mieszaniny, a lokalne st

ą się 

całkowit

ach

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależ
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co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

średnicach 

ci obrotowe, które 

co moż

aparacie

ę ści obrotowych 

przedstawiono 

wytwarz

(rys.

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4

stałego

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

kiedy cząstki c

ci mieszaniny, a lokalne stęż

ą ę najcz

całkowitą

ach przemysłowych

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

ch 

które 

co może 

aparacie 

ści obrotowych 

przedstawiono 

wytwarzają

(rys. 2.4)

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
turbinowe tarczowe pochylonymi łopatkami (4-45°)

stałego

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

ąstki c

ci mieszaniny, a lokalne stęż

najczęś

ą, 

przemysłowych

żnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

ch d=(0,33÷0,4)

które 

 prowadzi

 zależ

ci obrotowych 

przedstawiono 

ające przepływ osiowy

2.4) 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
45°);

stałego i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

ąstki ciał

ci mieszaniny, a lokalne stężenia ciała

najczęściej 

 a 

przemysłowych

żnie napę
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

=(0,33÷0,4)

które gdy s

prowadzi

zależ

ci obrotowych 

przedstawiono 

ące przepływ osiowy

 [28

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
; ◊ –

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

ała

ężenia ciała

ęściej 

 jednorodn

przemysłowych

nie napędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

=(0,33÷0,4)

gdy są

prowadzić

zależy jednak 

ci obrotowych mieszadła, ale równie

przedstawiono badania, które

ące przepływ osiowy

28, 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
– HE

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

a stałego rozproszone s

ężenia ciała

ęściej miedzy tymi dwoma 

jednorodn

przemysłowych

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

=(0,33÷0,4)

gdy są

prowadzić

ży jednak 

mieszadła, ale równie

badania, które

ące przepływ osiowy

, 29, 30, 31

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
HE-

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

ężenia ciała

miedzy tymi dwoma 

jednorodn

przemysłowych

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

=(0,33÷0,4)

gdy są wysokie 

prowadzić do uszkodzenia 

ży jednak 

mieszadła, ale równie

badania, które

ce przepływ osiowy

29, 30, 31

 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
-3 Chemineer

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

enia ciała stałe

miedzy tymi dwoma 

jednorodną

przemysłowych 

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

=(0,33÷0,4)D 

wysokie 

ć do uszkodzenia 

ży jednak 

mieszadła, ale równie

badania, które

ce przepływ osiowy

29, 30, 31

 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
3 Chemineer

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

stałe

miedzy tymi dwoma 

jednorodną. Uzyskanie 

 jest konieczne

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

 [1, 26, 27]

wysokie 

ć do uszkodzenia 

y jednak nie tylko 

mieszadła, ale równie

badania, które

ce przepływ osiowy

29, 30, 31].

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
3 Chemineer

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

stałego w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

ą. Uzyskanie 

jest konieczne

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

[1, 26, 27]

wysokie 

ć do uszkodzenia 

nie tylko 

mieszadła, ale równie

badania, które 

ce przepływ osiowy

]. 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
3 Chemineer

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

go w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

ą. Uzyskanie 

jest konieczne

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

[1, 26, 27]

wysokie mog

 do uszkodzenia 

nie tylko 

mieszadła, ale równie

 opisuj

ce przepływ osiowy

cieczy w mieszalniku. Mieszadła:
3 Chemineer [

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone s

go w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

ą. Uzyskanie 

jest konieczne

dzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

[1, 26, 27]

mogą

 do uszkodzenia 

nie tylko 

mieszadła, ale również

opisują

ce przepływ osiowy lub 

cieczy w mieszalniku. Mieszadła: 
[1]

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone są

go w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

ą. Uzyskanie 

jest konieczne

dzanymi mieszadłami 
___________________________________________________________________________ 

________________ 
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co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

[1, 26, 27]. 

mogą 

 do uszkodzenia 

nie tylko od

mieszadła, ale również

opisują 

lub 

] 

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone są 

go w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

. Uzyskanie 

jest konieczne, 

 

 

12 

co wpływa na zapotrzebowanie mocy, dlatego 

. 

mogą 

 do uszkodzenia 

od 

mieszadła, ale również 

opisują 

lub 

i utrzymanie takiego stanu 

wytworzenie zawiesiny całkowitej. Najbardziej 

stałego rozproszone są 

go w cieczy 

miedzy tymi dwoma 

. Uzyskanie 
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a towarzyszące temu wysokie nakłady energetyczne często nie są rekompensowane 

uzyskanymi efektami. W procesach wymiany masy zwykle wymagane jest 

wytworzenie całkowitej suspensji. Gdy w układzie dochodzi do reakcji katalitycznych 

wymagana jest większa jednorodność mieszaniny. Wytworzenie możliwie jednorodnej 

zawiesiny jest pożądane na przykład w procesach jądrowych. 

Literatura opisuje granice występowania przedstawionych powyżej stanów. 

Najczęściej wytworzenie całkowitej zawiesiny przedstawia się stosując kryterium 

Zwieteringa, którym określa się mieszaninę ciała stałego w cieczy, w której wszystkie 

cząstki ciała stałego wprawiane są w ruch lub pozostają na dnie aparatu, ale nie dłużej 

niż 1 sekundę (z tego względu nazywane również kryterium 1-s) [32]. 

Spotyka się również kryteria określające, na jaką wysokość cieczy zbiornika powinny 

docierać cząstki ciała stałego, aby powstawała zawiesina. Nie musi to być wysokość 

napełnienia zbiornika cieczą H, często przyjmuje się wartość 0,9H. 

Wraz z rozwojem metod pomiarowych, coraz częściej stosuje się kryteria określające 

lokalne stężania ciała stałego w cieczy, odnoszone zwykle do średniego jego 

stężenia c w całej mieszaninie. Odchylenie standardowe tych stężeń σ (lub ich 

wariancja σ2) określa jednorodność powstałej zawiesiny: 

∑
=








 −=
n

i

i

c

c

n 1

2

1
1σ  (2.2) 

Parametrem określającym powstanie zawiesiny całkowitej są częstości obrotów 

mieszadła, przy jakich ciało stałe zostaje w całości poderwane z dna mieszalnika lub 

wprawione w ruch. Częstości te zależą od konstrukcji mieszadła, jego wymiarów 

i usytuowania w zbiorniku, a także od właściwości mieszanych mediów, takich jak 

lepkość i gęstość cieczy, gęstość, wielkość cząstek ciała stałego czy jego stężenie [28]. 

                                  ns = f(d, h, D, ηc, ρc, ρs, ds, c, g)                                    (2.3) 

W przypadku niezależnie napędzanych mieszadeł, dodatkowy wpływ wywierać może 

rozstaw mieszadeł, kierunki ich obrotów względem siebie, a także częstości obrotów 

drugiego mieszadła. 
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Najczęściej spotykanymi w literaturze zależnościami opisującymi minimalne 

częstości obrotów wymagane do wytworzenia całkowitej zawiesiny, są równania 

bezwymiarowe, postaci: 










ρ
ρ∆== −

− d

h

d

D
c

d

d

g

dn
Fr

c

ssc
sc ,,,,f1

2

 (2.4) 

Różnica gęstości pomiędzy mieszanymi mediami (∆ρ =ρs–ρc) jest o tyle ważna, 

że składowa osiowa strumienia cieczy skierowanego ku górze powinna być większa 

od prędkości opadania cząstek, co prowadzi do nc-s~∆ρ 0,40÷0,53 [32, 34, 35]. Nie bez 

znaczenie pozostaje także geometria samego mieszalnika i umieszczonych w nim 

przegród, o czym już wcześniej wspomniano. 

♦ Efektywność wytwarzania zawiesin 

Do oceny efektywności wytwarzania zawiesin konieczna jest znajomość 

ponoszonych nakładów energetycznych. Wyraża się je mocą dostarczoną do układu, 

nazwaną mocą mieszania i przedstawia za pomocą bezwymiarowej liczby Newtona. 

Moc mieszania w mieszaninach ciecz–ciało stałe najczęściej jest wyższa od mocy 

mieszania w samej cieczy i silnie zależy od stężanie ciała stałego oraz jego 

parametrów fizycznych – gęstości, wielkości i kształtu cząstek. 

Do opisania jednorodności zawiesiny można wykorzystać różnie definiowany stopień 

zmieszania M [36]. Przedstawiając go jako funkcję mocy mieszania, można ocenić 

efektywność wytwarzania zawiesiny. 

Przy niewielkich stężeniach ciała stałego moc mieszania, poza fazą 

początkową, gdy mieszadło obraca się jeszcze w warstwie ciała stałego, jest zbliżona 

do mocy mieszania samej cieczy. Przy większych stężeniach silnie wzrasta, zwłaszcza 

wraz z rosnącą gęstością ciała stałego i wymiarami jego ziaren. Nie bez znaczenia 

pozostaje także wpływ lepkości cieczy, w której dyspergowane jest ciało stałe.  
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2.2.  Układy dwufazowe ciecz – gaz 
 

Proces rozpraszania gazu w ciecz nazywa się dyspersją gazu, a stosuje się go 

wtedy, gdy między nimi mają przebiegać procesy wymiany masy, a główny opór jej 

przenikania jest związany z cieczą, a więc na przykład w procesach absorpcji gazów 

trudno rozpuszczalnych w cieczy [37]. 

W takich układach prędkość wnikania masy w cieczy limituje przebieg całego 

procesu. Mieszanie układu powoduje rozwinięcie powierzchni kontaktu 

międzyfazowego oraz ciągłe jej odnawianie. Gaz najczęściej jest podawany 

bezpośrednio pod mieszadło, gdzie jest rozbijany na pojedyncze pęcherze, które 

zawieszone w strumieniu pompowanej cieczy są następnie rozprowadzane w całej jej 

objętości. Rośnie zawartość gazu zatrzymanego w cieczy oraz czas jego przebywania 

w mieszaninie, co stanowi dodatkową korzyść, szczególnie wtedy, gdy w tym układzie 

mają przebiegać reakcje chemiczne z niewielkimi prędkościami. 

Ponieważ nakłady energetyczne towarzyszące mieszaniu układów ciecz–gaz są 

stosunkowo niewielkie, uzasadnia to również ekonomicznie prowadzenie tego typu 

procesów. 

♦ Stosowane mieszadła i mieszalniki 

Mechaniczne dyspergowanie gazu prowadzone jest w aparatach z jednym lub 

kilkoma mieszadłami. Mieszalniki z jednym mieszadłem stosuje się przy wydatkach 

gazu nieprzekraczających 500 m3/(m2h) i wysokościach napełnienia cieczą nie 

większych jak H ≈1,25D. W smukłych aparatach stosuje się większą liczbę mieszadeł, 

różną, zależnie od wysokość napełnienia cieczą. Podjęto również prace na różnymi 

konfiguracjami i wielkościami stosowanych mieszadeł [7, 8]. Większość aparatów to 

cylindryczne zbiorniki, wyposażone w przegrody oraz płaskie dno, rzadziej niż 

w przypadku wytwarzania zawiesin specjalnie wyprofilowane. 

Gaz może być rozpraszany za pomocą mieszadeł o różnej konstrukcji, których 

zadaniem jest efektywne jego dyspergowanie na małe pęcherze i rozprowadzenie 

w całej objętości mieszalnika. W układach dwufazowych ciecz–gaz stosuje się 

mieszadła wysokoobrotowe generujące promieniowy przepływ cieczy, których 

głównymi zaletami są prosta budowa, łatwość wykonania i wysoka efektywność 
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działania [36]. Najbardziej znanym i szeroko stosowanym mieszadłem z tej grupy jest 

mieszadło turbinowe tarczowe (zwane także turbiną Rushtona) [38, 39], ale coraz 

większą popularność, zyskują inne mieszadła turbinowe: z łopatkami zaokrąglonymi, 

zakrzywionymi, pługowymi (rys. 2.5). Stosowane są także inne mieszadła, 

z wklęsłymi łopatami czy talerzowe [40]. Mieszadło turbinowe tarczowe jest 

najprostszym mieszadłem, które bardzo dobrze dysperguje gaz. Pomimo znacznych 

nakładów energetycznych towarzyszących stosowaniu tego rodzaju mieszadła (szybko 

malejących wraz ze wzrostem ilości doprowadzonego do mieszaniny gazu), jego 

zaletą jest to, że zmiana kierunku obrotów nie wywołuje istotnych zmian w przebiegu 

i efektach mieszania. 

W mieszalnikach z większą ilością mieszadeł stosuje się różne ich konfiguracje. 

Najbardziej rozpowszechnionym układem jest zestaw mieszadła promieniowego jako 

dolnego, pod które doprowadzany jest gaz, i górnego – wspomagającego, zwykle 

osiowego o niewielkiej mocy mieszania [41, 42, 43, 44]. Aby ograniczyć moc 

dostarczaną do układu stosuje się także mieszadła wspomagające o mniejszej 

średnicy [8]. Różne konfiguracje mieszadeł porównuje się nie tylko pod kątem 

zapotrzebowania energetycznego, ale również efektywności, czy czasu mieszania. 

Samo ograniczenie nakładów energetycznych może bowiem prowadzić do spadku 

jednorodności mieszaniny i niedostatecznego rozwinięcia powierzchni międzyfazowej, 

czyniąc proces mało intensywnym. 

W procesach dyspersji gazu należ również zwrócić uwagę na to, co dzieje się 

w okolicach samego mieszadła. Zależnie od rodzaju mieszadła, ilości i sposobu 

doprowadzenie gazu do układu, a ściślej relacji miedzy jego wydatkiem a częstością 

obrotów mieszadła, za jego łopatkami mogą powstawać różne formy gazowe, zwane 

kawernami. Ich wielkość i kształt mocno determinuje przebieg dyspersji, ponieważ to 

od nich zależy to, czy gaz zostanie rozproszony na drobne pęcherze, mające dużą 

powierzchnię kontaktu międzyfazowego. 
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promieniowo – osiowe wymagają znacznie większych częstości obrotowych do 

uzyskania podobnego stanu rozproszenia, a przy większych wydatkach gazu w ogóle 

nie powinny być stosowane. 

Oprócz pojedynczych mieszadeł do rozpraszania gazu stosuje się także zestawy 

kilku takich samych albo różnych mieszadeł, osadzonych na jednym wale [8, 16, 48]. 

Na wytwarzane przez mieszadła strumienie cyrkulacji w mieszalniku oprócz częstości 

obrotowej mieszadeł, ich rodzaju i odległości między nimi, wpływa również wydatek 

gazu wprowadzanego do cieczy.  Przykładowy przebieg rozpraszania gazu 

w mieszalniku z trzema mieszadłami turbinowymi można znaleźć w pracy [49], 

w której przedstawiono rozkład pęcherzy gazu wzdłuż wysokości mieszalnika 

i porównano z symulacją komputową CFD.  Pokazuje ona wyraźnie, że wzrost 

częstości obrotowej mieszadeł prowadzi do bardziej równomiernego rozproszenie 

gazu w mieszalniku (rys. 2.8). 

 

wzrost n 
 

Rys. 2.8. Przykładowy rozkład pęcherzy gazu w mieszalniku z trzema mieszadłami 
turbinowymi o pochylonych łopatkach dla różnych częstości obrotowych 
mieszadeł w porównaniu z uzyskanym metodą CFD (niebieski kolor – 
najmniejsza koncentracja pęcherzy gazu, czerwony – największa) [49] 
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Najczęściej granice między charakterystycznymi stanami rozproszenia gazu 

w cieczy, przedstawia się w formie bezwymiarowej zależności: 

2

1
1

a
a

gcgc d

D
FrCQ 







= −−   (2.5) 

Tabela 2.2. Wartości stałej i wykładników w równaniu (2.5) dla zestawów kilku mieszadeł 
na wspólnym wale [1] 

Autor Mieszadła Stała C1 Wykładnik ∆h/d D/d Η/D 
 liczba górne/dolne a1 a2 

Granica niepełnej dyspersji gazu i całkowitego jego rozproszenia przez dolne mieszadło rys. 
LU, YAO 

[42] 
3 turbinowe 

tarczowe 
1,6 1,5 - 2 3 7 

turbinowe 
tarczowe 

BOUAIFI, 
ROURTAN, 
DJEBBAR 

[51] 

2 A315 (A310) 0,0066 0,73 2 2,27
÷3 

2,27÷3 2 
A315 

2 turbinowe ( 4-45°) 
A315 

2 A315 (A310) 0,17 1 - 3 3 2 
turbinowe 
tarczowe 

2 turbinowe ( 4-45°) 
turbinowe 
tarczowe 

Pełna homogenizacja układu 
KAMIEŃSKI 

[52] 
2 turbinowe 

tarczowe 
0,064(∆h/d)0,08 0,5 - 1÷2 3 1,5 

 

♦ Moc mieszania w układach ciecz – gaz 

Wprowadzenie gazu do mieszanej cieczy powoduje spadek mocy mieszania. 

Wielkość tego spadku zależny od wydatku gazu, a także rodzaju mieszadła, jego 

częstości obrotów, parametrów geometrycznych mieszalnika i własności fizycznych 

mieszanej cieczy. Najczęściej moc mieszania takich układów dwufazowych odnosi się 

do mocy mieszania samej cieczy PG / P0 i przedstawia w funkcji liczb: przepływu 

gazu, Froude`a oraz parametrów geometrycznych mieszalnika. 








=
d

D
FrQ

P

PG ,,f
0

  (2.6) 

W mieszalnikach z dwoma mieszadłami, zarówno moc mieszania, jak zależności 

dotyczące cyrkulacji cieczy wytwarzanych przez poszczególne rodzaje mieszadeł 

dokładnie opisano w literaturze [8, 46, 50]. 
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2.3.  Układy trójfazowe ciecz – gaz – ciało stałe 
 

W układach trójfazowych ciecz–gaz–ciało stałe, w cieczy stanowiącej fazę 

ciągłą, są rozpraszane równocześnie gaz i ciało stałe. W takich układach prowadzi się 

najczęściej reakcje między gazem a cieczą z udziałem ciała stałego jako katalizatora, 

rzadziej między gazem a ciałem stałym po jego rozpuszczeniu w cieczy [1, 18, 53, 54]. 

Występują one w procesach utleniania i uwodorniania związków organicznych, 

fermentacyjnych i biochemicznych z udziałem powietrza i bakterii albo grzybni. 

W takich układach łatwiej jest rozproszyć w cieczy gaz, niż zawiesić w niej cząstki 

ciała stałego. 

♦ Stosowane mieszadła i mieszalniki 

Mieszanie układów trójfazowych jest stosunkowo najmniej poznane [55]. 

Nastręcza ono wiele trudności, jeśli idzie o wybór odpowiedniej geometrii aparatu 

i rodzaju mieszadeł. W układach ciecz–ciało stałe zadaniem mieszadła jest wprawienie 

ciała stałego w ruch i rozproszenie go w cieczy, podczas, gdy w układach ciecz–gaz 

mieszadło służy do rozwinięcia powierzchni fazowej między gazem a cieczą. 

Mieszadła generujące osiowy lub promieniowo – osiowy przepływ cieczy w aparacie 

nie spełniają dobrze swojej roli przy dyspergowaniu gazu, a mieszadła 

z promieniowym przepływem nie są najbardziej efektywne przy suspensjonowaniu 

ciała stałego. W odniesieniu do układów trójfazowych trzeba, więc stosować 

rozwiązania kompromisowe [56]. Znajomość problematyki mechanicznego mieszania 

układów trójfazowych jest daleka od całościowego i pełnego opracowania. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy upatrywać w złożoności zjawisk i warunków 

hydrodynamicznych występujących w mieszalniku podczas równoczesnego 

rozpraszania fazy stałej i gazowej, uniemożliwiających ich dokładny opis na drodze 

teoretycznej. 

Niedostateczna znajomość tematyki wytwarzania trójfazowych układów 

rozproszonych utrudnia poprawne projektowanie odpowiednich mieszalników. Ze 

względu na fakt, że zwiększanie średnicy mieszadła prowadzi do szybkiego wzrostu 

mocy mieszania (P~d5), często w miejsce standardowych aparatów stosuje się smukłe. 

Wymaga to jednak umieszczenia w aparacie kilku mieszadeł. Przepływom cieczy, 
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jakie powstają w takich aparatach poświęca się coraz więcej uwagi, także 

z wykorzystaniem programów numerycznej mechaniki płynów [50,57]. Metody takie 

pozwalają na dokładne śledzenie rozkładów prędkości mieszanych mediów, a to 

z kolei na odpowiedni dobór parametrów geometrycznych i kinematycznych układu. 

♦ Warunki powstawania mieszanin trójfazowych 

Ocena momentu powstawania zawiesiny w nagazowywanej, mieszanej cieczy 

jest znacznie trudniejsza, niż w układach dwufazowych. Przyjmuje się, że mieszanina 

trójfazowa powstaje wtedy, gdy wszystkie cząstki ciała stałego wprawione zostaną 

w ruch, a gaz jest rozpraszany w całej objętości cieczy. 

Jak widać na rysunku całkowita zawiesina powstaje przy częstościach obrotów 

wyższych (rys. 2.9c) niż niezbędne do samej dyspersji gazu (rys. 2.9b). W aparatach 

z jednym mieszadłem przy częstościach granicznych pojawia się dość wyraźna granica 

rozdziału zawiesiny i mieszaniny ciecz–gaz, dopiero dalsze zwiększanie częstości 

obrotowej mieszadeł powoduje, że mieszanina staje się bardziej jednorodna. 

 

 

Rys. 2.9. Typowe stany rozproszenia układu trójfazowego przez mieszadło wytwarzające 
promieniowy przepływ cieczy, gdy ρs > ρc [1] 

 

W najbardziej ogólnym przypadku wytworzenie mieszaniny trójfazowej sprowadza się 

do zapewnienia podobnych warunków jak w układzie ciecz – ciało stałe, dotyczy to 

jednak niewielkich wydatków gazu. Przy większych wydatkach równania opisujące 

graniczne częstości obrotów mieszadeł przyjmują postacie: 
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- dla mieszadeł turbinowych z łopatkami pochylonymi w dół (pod kątem 45°): 

n(g-s)= ns(0,83+0,31qvvm)  (2.7) 

- dla mieszadeł turbinowych tarczowych: 

N(g-s) = ns
  + C1qvvm  (2.8) 

Przy czym stała C1 przyjmuje różne wartości zależne od średnic; mieszadła 

i mieszalnika.               

♦  Efektywność wytwarzania mieszanin trójfazowych 

Obecność fazy gazowej wpływa na częstości graniczne niezbędne do uzyskania 

zawiesiny ciał stałego w cieczy. Gdy w rejonie mieszadła pojawia się gaz, to zwykle 

powoduje on spadek mocy mieszania, co pośrednio przekłada się na wydajność 

pompowania mieszadła. Najsilniej maleje ona w odniesieniu do mieszadeł 

turbinowych tarczowych, tym bardziej, im większy jest wydatek gazu. Nie jest to 

jednak regułą.  

 Według literatury, liczba mocy mieszania zawiesin nagazowywanych Ne(g-s)
 

zmienia się zależnie od proporcji między granicznymi częstościami obrotów 

w układach dwu- i trójfazowych [1]. Zmiany te można opisać dla mieszadeł 

generujących promieniowy lub mieszany, skierowany do góry przepływ cieczy: 

2
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a w przypadku mieszadeł promieniowo – osiowych: 
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W przypadku niektórych rodzajów mieszadeł pewną rolę może odgrywać również 

sposób wprowadzenia gazu do cieczy. Nie bez znaczenia pozostaje również udział 

poszczególnych faz w mieszanie. W pracy [56] stwierdzono, że stężenie ciała stałego 

silnie wpływa na ilość zatrzymanego w mieszaninie gazu tak, że ze wzrostem stężenia 

ilość ta szybko maleje. 
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3. Przedmiot i cel pracy 
 

Praca jest poświęcona mieszaniu układów wielofazowych, w aparacie z dwoma 

niezależnie napędzanymi mieszadłami. O ile wytwarzanie układów dwufazowych 

ciecz–ciało stałe czy ciecz–gaz nie nastręcza większych problemów, o tyle 

otrzymywanie mieszanin trójfazowych ciecz–gaz–ciało stałe w drodze mechanicznego 

mieszania jest trudne. Wynika to z faktu, że nie istnieją mieszadła, które równie 

dobrze zawieszałyby w cieczy ciało stałe, jak i rozpraszały w niej gaz. Do 

wytwarzania zawiesin nadają się przede wszystkim mieszadła wytwarzające osiowy 

strumień cieczy, źle rozpraszające gaz. Z kolei mieszadła o przepływie promieniowym 

cieczy, odpowiednie do układów ciecz–gaz, są mało efektywne w zastosowaniu do 

zawiesin. 

Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwala nie tylko na wybór 

odpowiednich rozwiązań mieszadeł, ale także na różnicowanie częstości i kierunków 

ich obrotów. Zadaniem dolnego mieszadła jest podrywanie ciała stałego z dna aparatu 

i zawieszanie go w cieczy, zaś górnego rozpraszanie w niej gazu wprowadzanego 

bezpośrednio pod to mieszadło. Bazując na stanie wiedzy w tej dziedzinie, a także 

wynikach wstępnych badań, jako dolne wybrano mieszadło o działaniu osiowym 

A315. Górnym mieszadłem było powszechnie stosowane do dyspergowaniu gazu 

turbinowe tarczowe, o działaniu promieniowym, a także porównawczo mieszadło 

A315, które wprawdzie gorzej rozprasza gaz, ale cechuje się zdecydowanie mniejszą 

mocą mieszania. Te dwa zestawy mieszadeł przebadano zarówno w układach 

dwufazowych ciecz–ciało stałe i ciecz–gaz, jak i układzie trójfazowym. Wyniki badań 

pozwoliły określić, jaki wpływ na podrywanie ciała stałego i zawieszanie go 

w mieszanej cieczy wywiera obecny w niej gaz, a z drugiej strony jak na jego 

rozpraszanie w cieczy oddziałuje obecność ciała stałego. 

W świetle przeprowadzonej oceny stanu wiedzy oraz poznawczych aspektów 

pracy badawczej, jej celem było: 

• opracowanie modelu fizycznego procesu mieszania układów wielofazowych 

w mieszalniku z niezależnie napędzanymi mieszadłami, w oparciu o obserwacje 

jego przebiegu,  
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• określenie warunków prowadzenia mieszania, przy jakich następuje wytworzenie 

zawiesiny, w układach dwu i trójfazowym, 

• określenie warunków mieszania umożliwiających pełną dyspersję strumienia gazu 

wprowadzonego do cieczy, opisanych przez graniczne częstości obrotów mieszadeł, 

w układach dwu i trójfazowym, 

• matematyczne opracowanie wyników badań, w formie równań pozwalających na 

określenie granicznych częstości obrotów mieszadeł, przy jakich powstają 

mieszaniny wielofazowe, 

• wyznaczenie rozkładu stężeń oraz stopnia zmieszania zawiesiny, w układach dwu 

i trójfazowych, 

• ocena nakładów energetycznych procesów, wyrażonych przez moce mieszania. 

 

Jako zmienne objaśniające w badaniach wybrano wielkości rzutujące w zasadniczy 

sposób na przebieg mieszania, a mianowicie: 

• parametry kinematyczne – kierunki i częstotliwości obrotów mieszadeł, 

• odległość między mieszadłami, 

• wielkość cząstek ciała stałego i jego stężenie, 

• wydatek objętościowy gazu. 

Badania przeprowadzono w otwartym zbiorniku ze standardowymi przegrodami 

i odpowiednio wyprofilowanym stożkowym dnem ułatwiającym proces wytwarzania 

zawiesiny. Stanowisko zostało szczegółowo zaprezentowane w dalszych rozdziałach 

pracy. 

Uzyskane wyniki stwarzają podstawy opisu mieszania układów dwu 

i trójfazowych w mieszalnikach z dwoma niezależnie napędzanymi mieszadłami 

i będą mogły być wykorzystywane przy projektowaniu podobnych aparatów.  
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4. Stanowisko badawcze i zakres badań 

4.1.  Opis stanowiska 

 
Główną częścią stanowiska badawczego (rys. 4.1) był mieszalnik składający się 

z przezroczystego, cylindrycznego zbiornika 9 o średnicy D=0,288 [m], z czterema 

standardowymi przegrodami o szerokości B=D /10, wewnątrz którego znajdowały się 

dwa mieszadła obrotowe.  

Całość posadowiono na nieruchomym stole, a zmianę rozstawu między 

mieszadłami realizowano za pomocą śruby rzymskiej 12, napędzanej silnikiem 

elektrycznym 3, sterowanym z panelu 10. Takie rozwiązanie pozwalało zmieniać 

wysokość położenia górnego mieszadła wraz z jego napędem. 

Górne mieszadło 8 napędzane było silnikiem elektrycznym prądu zmiennego 1, 

który poprzez przekładnię pasową przenosił napęd na wał mieszadła, na którym 

umieszczony był miernik momentu obrotowego i częstości obrotów 5. Podobnie dolne 

mieszadło 8, było napędzane silnikiem elektrycznym prądu zmiennego 2, a napęd 

przez przekładnię pasową przenoszony był na wał mieszadła, z wbudowanym 

miernikiem momentu i częstości obrotów 4. Częstości obrotów mieszadeł można było 

zmieniać płynnie, zmieniając obroty silników za pomocą falowników. 

Mierzone momenty obrotowe i częstości obrotów mieszadeł były odczytywane 

na miernikach 13, 14 i rejestrowane w komputerze 15, na którym zainstalowano 

specjalistyczne oprogramowaniem. 

Przy wyznaczaniu granicznych częstości obrotów mieszadeł, niezbędnych do 

wytworzenia zawiesiny, a także lokalnych stężeń ciała stałego w mieszaninie, 

wykorzystywano endoskop 6, z którego obrazy rejestrowano, wykorzystując do tego 

kamerę cyfrową 7 i zapisując je w pamięci komputera.  

Gaz doprowadzono ze sprężarki, a jego wydatek mierzono z użyciem rotametrów 

i gazomierza. Mierzono również jego ciśnienie na wyjściu z gazomierza oraz 

temperaturę. 



Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie napędzanymi mieszadłami 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 27 

 

 
Rys. 4.1. Schemat stanowiska badawczego 

   

  

 
 

 
Rys. 4.2. Ultraszybka kamera OLYPMUS i-SPEED (materiały www.olympus.pl) 
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Tabela 4.1. Specyfikacja elementów stanowiska badawczego 

 

Urządzenie Typ Parametry techniczne 

Silnik elektryczny górny SKG90S4FP 
Moc: 1,1 [kW] 

Obroty:1395 [1/min] 
 

Silnik elektryczny dolny SKFG804BFP 
Moc: 0,75 [kW] 

Obroty:1385 [1/min] 

Momentomierz dolny MAGTROL TMB 306 
Zakres: 0-5 [Nm] 

Błąd <1% 

Momentomierz górny MARTROL TMB 306 
Zakres: 0-5 [Nm] 

Błąd <1% 

Wyświetlacze 
momentomierzy 

MARTROL 3400  

Komputer Notebook: Fujitsu-Siemens  INTEL CENTORINO 1,72[GHz] 

Boroskop  
(endoskop techniczny) 

Olimpus R080-043-
045SW115-502M25 

 

Kamera  OLYMPUS i-SPEED 
Rozdzielczość 600x800 

Max. szybkość nagrywania   
33000 fps 

Reflektor halogenowy UnomatLX-801 Moc: 300 [W] 

Źródło światła Olimpus IKL-7 

Kamera cyfrowa SONY DCR-VX1000E 
Max. migawka:1/10000 

Zoom:x20 

Waga laboratoryjna 
RAWAG 

WPS 1200/C 
Max: 1200[g] 
Min: 500[mg] 
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Rys. 4.3. Widok stanowiska badawczego 

 

4.2.  Zakres badań 

 
Badania dotyczyły wytwarzania ciekłych mieszanin dwu i trójfazowych, 

z rozpraszanym w cieczy ciałem stałym i gazem, w wyniku mieszania, w aparacie 

z dwoma niezależnie od siebie napędzanymi mieszadłami. Obejmowały one 

wyznaczenie koniecznych do tego warunków mieszania, wraz z oceną ponoszonych 

wtedy nakładów energetycznych i uzyskanych efektów. Podstawą wielkością badaną 

i analizowaną w pracy były najniższe częstości obrotów mieszadeł, przy jakich 

wytworzona zostaje całkowita zawiesina, a gaz jest rozpraszany w całej objętości 
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0,58 mm i 0,83 mm oraz 

masowy ciała

gazu 

 

 

(rys. 4.4) oraz

 w aparacie 

ą ędkości 

osiowych (o takim 

ch. Z kolei mieszadła turbinowe, z racji 

m, lub 

nych konfiguracji mieszadeł: 

Lightnin; 

 

 

30 

Uzyskane w takich warunkach mieszaniny 

nakładów energetycznych 

0,58 mm i 0,83 mm oraz 

masowy ciała 

gazu 

(rys. 4.4) oraz 

 w aparacie 

ę ści 

osiowych (o takim 

ch. Z kolei mieszadła turbinowe, z racji 

m, lub 

nych konfiguracji mieszadeł: 

;  



Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
 

HE

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

tarczowe

Jako poszerzenie bada

wykon

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

w 

A315

mieszadła oraz odst

jednorodno

dyspergow

a) 

 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

HE-3

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

tarczowe

Jako poszerzenie bada

wykon

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

 szóstym rozdziale 

A315

mieszadła oraz odst

jednorodno

dyspergow

 

Rys.

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

3 Chemineer

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

tarczowe

Jako poszerzenie bada

wykonano równie

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

A315–A315

mieszadła oraz odst

jednorodno

dyspergow

Rys. 

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Chemineer

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

tarczowe, 

Jako poszerzenie bada

ano równie

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

A315

mieszadła oraz odst

jednorodnoś

dyspergow

 4.6

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Chemineer

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

, obracaj

Jako poszerzenie bada

ano równie

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

A315

mieszadła oraz odst

jednorodności

dyspergowania gazu przez górne mieszadło

4.6. Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Chemineer

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

obracaj

Jako poszerzenie bada

ano równie

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

A315 (rys. 4.6)

mieszadła oraz odst

jednorodności, a tak

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Chemineer

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

obracają

Jako poszerzenie bada

ano również

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie m

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

(rys. 4.6)

mieszadła oraz odst

, a tak

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Chemineer. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

obracające si

Jako poszerzenie badań

ano również badania z mieszadłem górnym A315

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

mieszadła nie moż

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale 

Badania obejmowały wi

(rys. 4.6)

mieszadła oraz odstę

, a takż

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ące się

Jako poszerzenie badań

ż badania z mieszadłem górnym A315

kierunku jego obrotów 

tłoczyło ono ciecz w dół.

ożna było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

szóstym rozdziale pracy.

Badania obejmowały wi

(rys. 4.6)

mieszadła oraz odstę

, a takż

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ące się zgodnie lub 

Jako poszerzenie badań i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ż badania z mieszadłem górnym A315

kierunku jego obrotów w 

tłoczyło ono ciecz w dół.

żna było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

pracy.

Badania obejmowały wi

(rys. 4.6) i dotyczyły 

mieszadła oraz odstępu mi

, a także 

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ące się zgodnie lub 

ń i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ż badania z mieszadłem górnym A315

w układzie, w którym

tłoczyło ono ciecz w dół. Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

żna było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

pracy. 

Badania obejmowały wi

i dotyczyły 

ępu mię

 oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ą ę zgodnie lub 

ń i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ż badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

żna było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

 

Badania obejmowały wię

i dotyczyły 

ępu mię

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ę zgodnie lub 

ń i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

na było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

Badania obejmowały wię

i dotyczyły 

ępu między mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

ę zgodnie lub 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

na było rozproszy

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

Badania obejmowały więc 

i dotyczyły 

ędzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

 

Wybrane konfiguracje mie

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

turbinowe tarczowe TR oraz A315 Lightnin

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

 zgodnie lub 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

na było rozproszyć

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

ęc dwa ró

i dotyczyły w

ędzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

Wybrane konfiguracje mieszadeł: a) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych bada

Lightnin

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

 zgodnie lub przeciwnie 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

na było rozproszyć

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

dwa ró

wpływu

ędzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

szadeł: a) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

. Na podstawie tych bada

Lightnin

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

przeciwnie 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

na było rozproszyć gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

dwa róż

pływu

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło

szadeł: a) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

. Na podstawie tych badań

Lightnin. 

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

przeciwnie 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

układzie, w którym 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

ć gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

dwa różne zestawy

pływu 

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

ania gazu przez górne mieszadło. 

b)

szadeł: a) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

. Na podstawie tych badań do pracy wybrano dwa mieszadła: 

 Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

przeciwnie 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

 w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

ć gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

dwa różne zestawy

 czę

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

b) 

szadeł: a) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

przeciwnie 

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

ć gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

żne zestawy

częstoś

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

szadeł: a) A315–

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezale
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

przeciwnie w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

żne zestawy

ęstoś

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

–TR, b) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

żne zestawy

ęstości i

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

TR, b) A315

Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ń do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowa

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 badania z mieszadłem górnym A315, 

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

ne zestawy 

ę ści i 

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego miesza

TR, b) A315

żnie nap
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

osiowo ku dołowi. Do dyspergowania gazu wytypowano mieszadło turbinowe 

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

 ograniczaj

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

 mieszade

 kierunku 

dzy mieszadłami na powstawa

oddziaływania dolnego mieszadła

TR, b) A315

żnie napę
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

no mieszadło turbinowe 

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ograniczaj

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

mieszade

kierunku 

dzy mieszadłami na powstawa

dła 

TR, b) A315–

nie napędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia c

no mieszadło turbinowe 

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ograniczają

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku zost

mieszade

kierunku 

dzy mieszadłami na powstawanie zawiesiny

 na przebieg i efekty 

–A315

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 do pracy wybrano dwa mieszadła: 

Jako mieszadło wytwarzaj

wybrano mieszadło typu A315 z ustalonym kierunkiem tłoczenia cieczy promieniowo

no mieszadło turbinowe 

w stosunku do mieszadła

 i porównanie uzyskanych efektów energetyczno

ograniczają

w cieczy rozprowadzano 

Jak stwierdzono, przy przeciwnych kierunkach obrotów tego 

 gazu, w stopniu wymaganym w pracy. 

Szczegółowa wizualizacja przepływów w mieszalniku została

mieszadeł 

kierunku 

nie zawiesiny

na przebieg i efekty 

A315

ędzanymi mieszadłami
___________________________________________________________________________

________________

 do pracy wybrano dwa mieszadła: 
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Wszystkie mieszadła miały standardowe średnice d=D/3. Dolnym mieszadłem było 

zawsze mieszadło A315, umieszczone w odległości h=d od dna. Górnym mieszadłem 

było takie samo mieszadło A315 lub turbinowe tarczowe. Usytuowane one były 

w odległości ∆h od dolnego mieszadła, zmienianej w zakresie ∆h=(1,5÷3)d, co 0,5d. 

 

                        

D  S2

DS1

D 

hS1
hS2

h

∆h
H

d

 

 
Rys. 4.7. Geometria zbiornika mieszalnika 

Zbiornik mieszalnika był wypełniany cieczą i ciałem stałym do wysokości 

H=2D. Na dnie zbiornika zostały zabudowane dwie wkładki, zapobiegające 

gromadzeniu się na nim ciała stałego. Jedna z nich ma postać stożkowego pierścienia 

umieszczonego przy ściance zbiornika. Wewnętrzna średnica tego pierścienia 

wynosiła Ds1=0,8D, a jego powierzchnia pochylona była pod kątem 45°. Drugą 

wkładkę stanowił centralnie umieszczony stożek o średnicy podstawy Ds2=0,3D 

i wysokości hs2=0,2D. Takie ukształtowanie dna służyło “lepszemu” formowaniu 

strumieni cyrkulacji cieczy w okolicach dna, a przez to i łatwiejszemu podrywaniu 

z niego ziaren ciała stałego. 
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5. Metodyka prowadzonych badań 

5.1.  Graniczne częstości obrotów mieszadeł 

 
Częstości obrotów mieszadeł, przy jakich osiągano określone rozproszenie ciała 

stałego i gazu w cieczy, nazwane granicznymi, wyznaczano prowadząc obserwacje 

wizualne, z wykorzystaniem boroskopów (endoskopów technicznych) i ultra szybkiej 

kamery cyfrowej OLYMPUS. 

Ich pomiaru dokonywano za pomocą czujników, stanowiących integralną część 

momentomierzy zamontowanych między wałami napędowymi a wałami mieszadeł. 

Częstości obrotów mieszadeł regulowano w sposób ciągły za pomocą falowników 

umieszczonych w panelu sterowania. 

Przy mieszaniu cieczy z ciałem stałym, za graniczne przyjmowano takie 

najniższe częstość obrotów dolnego mieszadła nD
(s), przy których wszystkie cząstki 

ciała stałego znajdowały się już w ruchu, zostały poderwane z dna mieszalnika lub po 

nim się przemieszczały. Obserwacje dna prowadzono za pomocą boroskopu, 

usytuowanego w odległości 80 mm od osi zbiornika na średnicy leżącej w połowie, 

między sąsiednimi przegrodami. Każdorazowo postępowanie to powtarzano 

trzykrotnie, zwiększając stopniowo częstość obrotów mieszadła i przyjmując za 

graniczne, średnią ze zmierzonych. 

W przypadku mieszania układu dwufazowego ciecz–gaz, wyznaczano dwie 

charakterystyczne częstości obrotów górnego mieszadła. Pierwsza z nich to częstość 

nGm
(g), przy jakich gaz wprowadzany pod to mieszadło, był rozpraszany w postaci 

pęcherzyków docierających do ścianki mieszalnika na wysokości tego mieszadła. Taką 

częstość przyjmuje się w literaturze powszechnie za najmniejszą, gwarantującą 

właściwe rozproszenie gazu, w aparatach z jednym mieszadłem, umieszczonym 

standardowo, w pobliżu dna. W przypadku rozwiązania badanego w pracy nie 

stanowiła ona kryterium powstania mieszaniny ciekło–gazowej, za które przyjęto 

wyższą od nich częstość obrotów mieszadła nGd
(g), przy jakiej pęcherze gazu docierają 

do dna mieszalnika. Podobnie jak w układach z ciałem stałym, tę charakterystyczną 

częstość określano zwiększając obroty górnego mieszadła, aż do osiągnięcia 
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wymaganego stanu rozproszenia gazu. Powtarzano to trzykrotnie, przyjmując za 

wynik średnią arytmetyczną z pomiarów. 

Jako kryterium powstania układu trójfazowego przyjęto stan, w którym 

wszystkie cząstki ciała stałego były poderwane z dna mieszalnika i znajdowały się 

w ruchu, przy jednoczesnym rozproszeniu pęcherzy w całej objętości zbiornika, aż do 

dna mieszalnika. Teoretycznie powinna istnieć jedna kombinacja częstości obrotów 

mieszadeł, gwarantująca powstanie takiej mieszaniny. Częstości te nazwano 

granicznymi i oznaczono odpowiednio dla dolnego mieszadła przez nD
(g-s), a dla 

górnego nG
(g-s). Dokładne ich wyznaczenie jest trudne i czasochłonne, o ile w ogóle 

możliwe. Każda zmiana częstości obrotowej jednego mieszadła powoduje, bowiem 

zmianę stanu rozproszenia nie tylko dyspergowanej przez nie fazy, ale także i drugiej. 

Pociąga to za sobą konieczność zmiany częstości obrotów drugiego mieszadła, 

i sytuacja powtarza się. Można, więc eksperymentalnie wyznaczyć graniczne częstości 

mieszadeł, tylko z pewnym przybliżeniem. Przyjęty w pracy sposób postępowania 

zilustrowano na rys. 5.1 i opisano poniżej. 
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Rys. 5.1. Wyznaczanie granicznych częstości obrotów mieszadeł przy mieszaniu układów 
trójfazowych 

 

1. W pierwszym przybliżeniu za graniczne przyjmowano częstości obrotów górnego 

mieszadła nG1
(g-s), w pobliżu punktu przecięcia się przebiegów opisujących te 
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częstości w układach dwufazowych: nD
(s)=f1(nG) − przy jakich powstaje całkowita 

zawiesina i nG
(g )=f2(nD) − przy jakich gaz jest rozpraszany w całej objętości cieczy. 

Przy nieruchomych obydwu mieszadłach, wprowadzono gaz pod górne mieszadło 

i podnoszono częstość jego obrotów, do nG1
(g-s). Następnie uruchamiano dolne 

mieszadło i zwiększano częstość jego obrotów, aż do nD1
(g-s), przy których 

powstawała całkowita zawiesina ciała stałego. 

2. Ponieważ obracające się dolne mieszadło wpływa na przebieg rozpraszania gazu 

przez górne mieszadła, korygowano częstość ich obrotów tak, aby osiągnąć 

wymagany stopień dyspersji gazu. Jeżeli przy częstości nG1
(g-s) pęcherze gazu nie 

docierały do dna zbiornika, to zwiększano je (jak na rys. 5.1), w przeciwnym 

przypadku − zmniejszano, aż do osiągnięcia takiego stanu, przy nG2
(g-s). 

3. Następnie zatrzymywano obydwa mieszadła i odcinano dopływ gazu. Po 

ponownym jego wprowadzeniu i uruchomieniu górnego mieszadła z częstością 

nG2
(g-s), zwiększano częstość obrotów dolnego mieszadła do momentu wytworzenia 

całkowitej zawiesiny, przy nD2
(g-s). 

4. Postępowano tak do momentu, aż w kolejnym i-tym przybliżeniu otrzymano takie 

nGi
(g-s) i nDi

(g-s), że: 
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5. Za graniczne częstości obrotów mieszadeł przyjmowano średnie arytmetyczne 

z ostatnich dwóch przybliżeń: 
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Z racji ograniczonej dokładności, z jaką wyznaczano graniczne częstości obrotów 

mieszadeł, można wnosić, że uzyskiwane wtedy rozproszenie faz może być lepsze, niż 
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przyjęto w pracy za wymagane. Jeżeli częstość jednego z mieszadeł będzie wyższa od 

rzeczywistej granicznej, to lepiej niż przyjęto będzie ono rozpraszać przynajmniej 

jedną z faz. Przy częstościach górnego mieszadła większych od wymaganych lepiej 

będzie dyspergowany gaz, zaś przy większych dolnego, poprawi się jednorodność 

zawiesiny. 

Mieszaninę trójfazową o nie gorszym rozproszeniu ciała stałego i gazu w cieczy, jak 

w układach dwufazowych, można wytworzyć także przy innych kombinacjach 

częstości obrotów mieszadeł. Sprawdzano to eksperymentalnie wybierając częstości 

bliskie granicznym w układach dwufazowych. 
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Rys. 5.2. Wyznaczanie częstości obrotów mieszadeł gwarantujących wytworzenie układu 

trójfazowego 
 

Stosowane postępowanie, zobrazowane na rys. 5.2, wyglądało następująco:   

− Uruchamiano dolne mieszadło, zwiększając częstość jego obrotów do wybranej nD. 

Następnie wprowadzano gaz pod drugie mieszadło, włączano je i podnoszono 

częstość jego obrotów do momentu, aż pęcherze gazu zaczną docierać do dna 

zbiornika, przy nG
(g-s). Z chwilą osiągnięcia tego stanu, sprawdzano czy całe ciało 

stałe jest w ruchu, porusza się po dnie mieszalnika lub już zostało z niego 

poderwane. Jeżeli tak było, to uznawano, że przy takich częstościach obrotów 

obydwu mieszadeł wytworzona jest mieszanina trójfazowa, o co najmniej 

wymaganym rozproszeniu faz. Stopień zdyspergowania w niej gazu odpowiada 
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Pomiary wykonywano zawsze w płaszczyźnie przekroju osiowego zbiornika, popro-

wadzonego w połowie między przegrodami, w odległości 80 mm od osi zbiornika, 

wzdłuż całej jego wysokości, w odstępach, co pięć centymetrów. Dla każdego punktu 

pomiarowego wykonano, co najmniej 5 zdjęć, w odstępach kilku sekund. Za wynik 

przyjmowano średnią arytmetyczną z pomiarów. 

5.3.  Moc mieszania 

 
Moc mieszania mierzono za pomocą momentomierzy indukcyjnych 

zamontowanych na wałach napędowych mieszadeł, połączonych z miernikiem mocy, 

momentu i częstości obrotowych oraz komputerem przetwarzającym i zapisującym 

wyniki pomiarów. 

W pracy brano pod uwagę moce mieszania dla granicznych częstości obrotów 

mieszadeł, w każdym z badanych układów wielofazowych. Od zmierzonych wartości 

mocy Pm odejmowano moce biegu luzem Po, zmierzone przy takich samych 

częstościach mieszadeł, ale obracających się w pustym mieszalniku. 

om PPP −=  (5.3) 

Możliwe było też obliczanie mocy mieszania w oparciu o zmierzone w tych 

warunkach momenty obrotowy na wale i częstość obrotów. 

( )nMMP om −= π2  (5.4) 
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6. Wizualizacja przepływów w mieszalniku 
 

Rozdział ten jest poświęcony przepływom cieczy generowanym w zbiorniku 

mieszalnika przez dwa niezależnie napędzane mieszadła. Omówiono w nim także 

szczególny przypadek występujący wtedy, gdy obydwa mieszadła obracają się w tym 

samym kierunku, z takimi samymi częstościami obrotów. Odpowiada on bowiem 

sytuacji, często opisywanej w literaturze i występującej w praktyce, w której obydwa 

mieszadła osadzone są na wspólnym wale napędowym. W tym przypadku do 

porównań wykorzystano wyniki wcześniejszych badań [46]. 

Przedstawiono w nim modele fizykalne mieszania zarówno samej cieczy, jak 

i układów wielofazowych (dwu i trójfazowych) rozpatrywanych w tej pracy. 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na przebieg mieszania jest wybór 

odpowiednich mieszadeł, zarówno pod kątem ich konstrukcji, jak i usytuowania 

w aparacie. Decyduje to, bowiem o rodzaju przepływów strumieni cieczy 

wytwarzanych przez każde z mieszadeł, a w konsekwencji o ich oddziaływaniu 

i nakładaniu się na siebie, a przez to i o przepływie w całym zbiorniku mieszalnika. 

W przypadku, gdy mieszadła obracają się w takim samym kierunku i z takimi 

samymi częstościami obrotów, (co odpowiada znanemu zestawowi dwóch mieszadeł 

na wspólnym wale), istotnym parametrem jest ich wzajemne usytuowanie – odległość 

między mieszadłami. Jeżeli są one umieszczone zbyt blisko siebie, to generują 

przepływ cieczy bardzo podobny do tego, jak pojedyncze mieszadło. Odsunięcie 

mieszadeł od siebie prowadzi do tworzenia się oddzielnych pętli cyrkulacyjnych 

cieczy, oddziałujących na siebie w różnym stopniu, zależnie od odstępu między 

mieszadłami. Przy dostatecznie dużym odstępie oddziaływanie to zanika, przepływy 

strumieni cieczy pochodzących od poszczególnych mieszadeł, przebiegają niezależnie 

od siebie. 

Rysunki 6.1, 6.2 obrazują, jak dla wybranych zestawów mieszadeł zmienia się 

cyrkulacja promieniowo – osiowa cieczy w zbiorniku. 
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      a)                                   b)                                  c)                                  d) 

 

Rys. 6.1. Cyrkulacja promieniowo–osiowa cieczy w zbiorniku z mieszadłami: dolne − 
promieniowo-osiowe A315, górne – turbinowe tarczowe TR, w zależności od 
względnego odstępu między nimi: a) ∆h=1,5d; b) ∆h=2d; c) ∆h=2,5d; d) ∆h=3d. 
Zgodne kierunki obrotów mieszadeł 

 

     a)                                    b)                                   c)                                   d) 

 

Rys. 6.2. Cyrkulacja promieniowo–osiowa cieczy w zbiorniku z dwoma mieszadłami 
promieniowo–osiowymi A315, w zależności od względnego odstępu między 
nimi: a) ∆h =1,5d; b) ∆h =2d; c) ∆h =2,5d; d) ∆h =3d. Zgodne kierunki 
obrotów mieszadeł 
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Zastosowanie dwóch indywidualnie napędzanych mieszadeł pozwala na 

zróżnicowanie częstości obrotów mieszadeł, które mogą przyjmować różne, 

niezależnie od siebie wartości, umożliwiając także dowolny wybór kierunków ich 

obrotów. Zachowana zostaje przy tym możliwość prowadzenia procesu przy 

unieruchomionym jednym mieszadle, gdy jest to wystarczające dla jego przebiegu. 

Na rysunku 6.3 przedstawiono cyrkulację promieniowo – osiową cieczy 

w zbiorniku z wybranymi mieszadłami, obracającymi się z takimi samymi 

częstościami obrotów, ale w przeciwnych kierunkach. 

Jak widać w strefie między mieszadłami pompowane przez nie strumienie cyrkulacji 

cieczy wyraźnie się przenikają. Powoduje to intensywne mieszanie układu, 

szczególnie pożądane w przypadku wytwarzania mieszanin wielofazowych. Przez 

zmianę częstości obrotów mieszadeł można wpływać na przebieg tego procesu i rolę, 

jaką w nim odgrywają poszczególne mieszadła. 

      a)                                  b)                                  c)                               d) 

 

Rys. 6.3. Cyrkulacja promieniowo–osiowa cieczy w zbiorniku z mieszadłami: dolne − 
promieniowo-osiowe A315, górne – turbinowe tarczowe TR, w zależności od 
względnego odstępu między nimi: a) ∆h=1,5d; b) ∆h=2d; c) ∆h=2,5d; d) ∆h=3d. 
Przeciwne kierunki obrotów mieszadeł 
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Przy niewielkich odległościach miedzy mieszadłami (∆h/d=1,5 − rys. 6.3a), 

interakcje przepływów nie są łatwe do określenia i zależą głównie od konstrukcji 

zastosowanych mieszadeł oraz częstości ich obrotów, które decydują o „sile” 

oddziaływania każdego z nich. Z punktu widzenia efektywności mieszania 

korzystniejsze wydaje się być umieszczanie mieszadeł w większym odstępie od siebie  

(∆h/d=2 i 2,5 − rys. 6.3b i c). Trzeba jednak pamiętać o tym, że to, w jakim stopniu 

oddziałują na siebie strumienie cieczy generowane przez poszczególne mieszadła 

zależy nie tylko od ich wzajemnego usytuowania, ale i od częstości ich obrotów. Jeżeli 

zatem mieszadła są umieszczone w znacznej odległości od siebie (∆h/d =3 − rys.6.3d), 

to przy niewielkich częstościach obrotów praktycznie jeszcze nie oddziałują one na 

siebie; ma to miejsce dopiero przy wyższych ich wartościach. 

Na rysunku 6.4 przedstawiono przestrzenny przepływ w zbiorniku, w którym 

obracają się dwa mieszadła: dolne − A315 i górne turbinowe tarczowe − TR. 

                          a)                b) 

 

Rys. 6.4. Przepływ cieczy w zbiorniku z dolnym mieszadłem A315 i górnym turbinowym 
tarczowym TR, obracającymi się w kierunku: a) tym samym, b) przeciwnym 
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Pokazany na rys. 6.4a odpowiada sytuacji, gdy mieszadła, umieszczone w odległości 

∆h=(2÷2,5)d obracają się w tym samym kierunku, z podobną częstością obrotów. 

Dolne mieszadło wytwarza osiowy strumień cieczy. Przepływa ona wzdłuż ścianki 

zbiornika do góry, po czym zmienia swój kierunek, płynąc promieniowo do środka 

zbiornika i po zderzeniu się z cieczą płynącą z naprzeciwka, kierowana jest ponownie 

w dół, w okolice mieszadła. „Odrywanie się” cieczy od ścianki następuje w wyniku 

zderzania się z cieczą płynącą wzdłuż ścianki w dół, tłoczoną przez górne mieszadło. 

Ma to miejsce na różnej wysokości, najniżej − bezpośrednio przed przegrodą, 

najwyżej − za nią, zmieniając się między przegrodami. 

Ciecz wyrzucana promieniowo przez górne mieszadło turbinowe dociera do ścianki 

zbiornika, gdzie rozdziela się na dwa strumienie, jeden płynący wzdłuż ścianki do 

góry i drugi − w dół. Ten ostatni po zderzeniu z cieczą tłoczoną przez dolne mieszadło 

do góry, zmienia kierunek przepływu na promieniowy, w okolicach osi zbiornika 

ponownie na osiowy, skierowany do góry, zmierzając następnie w okolice mieszadła 

górnego. 

Zmiana (zwiększenie) częstości obrotów jednego z mieszadeł powoduje wzmocnienie 

wytwarzanego przez nie strumienia cyrkulacji cieczy, kosztem drugiego mieszadła. 

Przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł sytuacja wygląda inaczej 

(rys. 6.4b). Dolne mieszadło wytwarza podobny jak poprzednio przepływ cieczy 

skierowany przez mieszadło najpierw w dół, a po osiągnięciu dna po ściankach 

zbiornika ku górze, ale docierający tym wyżej, im bliżej przegrody się znajduje. 

W przypadku dwóch takich samych mieszadeł A315, umieszczonych blisko 

siebie ∆h=(1,5÷2)d, obracających się w tym samym kierunku, z podobnymi 

częstościami, wytworzone pętle cyrkulacji cieczy obejmują obydwa mieszadła. Ciecz 

z dolnej części mieszalnika dociera tym wyżej, im szybciej obraca się to mieszadło. 

Zwiększając odstęp między mieszadłami obserwuje się powstawanie stopniowo pętli 

cyrkulacji cieczy odrębnych dla każdego mieszadła (rys. 6.5a). Ich wielkość zależy od 

częstości obrotów poszczególnych mieszadeł, a granica oddzielająca obszary ich 

występowania przesuwa się w kierunku wolniej obracającego się mieszadła. 
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W skrajnych przypadkach, dużych różnic częstości obrotów mieszadeł, przepływ 

cieczy generowany przez mieszadło pracujące z mniejszą częstotliwością jest 

zdominowany przez tę cyrkulację, jaką wytwarza mieszadło obracające się szybciej. 

 

                          a)                b) 

 

Rys. 6.5. Przepływ cieczy w zbiorniku z dwoma mieszadłami A315, obracającymi się 
w kierunku: a) tym samym, b) przeciwnym 

 

Przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł A315, strumień cieczy 

wytwarzany przez dolne mieszadło płynie w kierunku dna aparatu, w pobliżu którego 

zmienia swój kierunek, dążąc następnie ku ściance zbiornika i wzdłuż niej, ku górze. 

W rejonie między mieszadłami oddziaływanie górnego mieszadła powoduje kolejną 

zmianę kierunku przepływu tego strumienia, ku osi zbiornika, a następnie w okolice 

dolnego mieszadła. W zależności od wysokości zawieszenia górnego mieszadła 

w zbiorniku i częstości jego obrotów, zmienia się wysokość, na jaką dociera strumień 
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cieczy generowany przez to mieszadło. Z tego rejonu ciecz płynie ponownie 

w kierunku osi zbiornika i wzdłuż niej w dół. Tak jak w innych przypadkach, także 

i w tym, zasadniczą rolę odgrywa wzajemne usytuowanie mieszadeł względem siebie 

i ich częstości obrotów. Przy większych częstościach dolnego mieszadła strumień 

tłoczonej przez nie cieczy dociera wyżej, przez co odstęp między mieszadłami może 

być większy, co pozwala osiągać podobne efekty mieszania, jak przy większych 

odstępach między mieszadłami, ale i mniejszych częstościach obrotów górnego 

mieszadła. 

Przeprowadzona analiza przepływów cieczy wskazuje, że ze względu na 

wytwarzany przepływ cyrkulacyjny cieczy w zbiorniku mieszalnika, zestaw dwóch 

mieszadeł A315−A315, obracających się przeciwnie, wydaje się być szczególnie 

korzystnym przy wytwarzaniu zawiesin ciała stałego w cieczy. Nie wydaje się 

natomiast odpowiednim do stosowania wtedy, gdy zachodzi konieczność 

dyspergowania gazu w cieczy lub zawiesinie. Jego efektywność działania jest wtedy 

niewielka, bowiem górne mieszadło A315 pompując ciecz ku górze, bardzo słabo 

rozprasza gaz, którego pęcherze tylko sporadycznie kierowane są w obszar leżący 

poniżej górnego mieszadła. 

6.1.  Mieszanie układów ciecz – ciało stałe 

 
Podczas wytwarzania zawiesin główną rolę odgrywa dolne mieszadło, którego 

zadaniem jest poderwanie cząstek ciała stałego z dna mieszalnika. Jest ono w stanie 

wytworzyć zawiesinę całkowitą, ale jej jednorodność nie jest zadawalająca. Poprawa 

jakości zawiesiny wymaga na ogół znacznego podniesienia częstości obrotów 

mieszadła, a przy większych od standardowych wysokościach napełnienia aparatu 

cieczą, umieszczenia na wale kolejnych mieszadeł. Wiąże się to z dużym wzrostem 

nakładów energetycznych, powodując znaczące obniżenie efektywności mieszania. 

Zaletą zaproponowanego w pracy rozwiązania jest możliwość niezależnego 

sterowania częstościami obrotów mieszadeł. Już przy niewielkich częstościach 

obrotów drugiego, górnego mieszadła rośnie jednorodność uzyskiwanej całkowitej 

zawiesiny, a częstości dolnego mieszadła, przy jakich ona powstaje − maleją. 
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W układzie mieszadeł A315 – TR obracających się w tym samym kierunku obrotów, 

przy małym stężeniu ciała stałego (cm=0,02 kg/kg) strumienie wytwarzane przez 

mieszadła układają się tak, że między mieszadłami tworzy się wyraźna granica 

rozdzielająca obszary oddziaływania poszczególnych mieszadeł − rys. 6.7a. Wraz ze 

wzrostem częstości obrotów górnego mieszadła, a także wraz ze zmniejszaniem 

odstępu między mieszadłami granica ta przesuwa się coraz niżej, bliżej dna 

mieszalnika. Obszar oddziaływania dolnego mieszadła zmniejsza się. Aby poderwać 

z dna aparatu cząstki ciała stałego, mieszadło to musi się obracać szybciej, rosną więc 

graniczne częstości jego obrotów konieczne do wytworzenia zawiesiny. Stężenie ciała 

stałego w tej części objętości cieczy gwałtownie rośnie, bowiem powyżej tej granicy 

rozdziału przedostają się tylko nieliczne jego cząstki. 

 

 

Rys. 6.6. Wpływ częstości obrotów górnego mieszadła turbinowego na jednorodność 
zawiesiny wytwarzanej przez mieszadło A315 
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TR. Zgodny kierunek obrotów. St
 

eniu ciała stałego w mieszaninie (

dne do wytworzenia zawiesiny, s

ksze, a przez to jego oddziaływanie na proces mieszania na tyle silny, 

swobodniej dociera w rejon oddziaływania górnego mieszadła. Wyst

ny podział obszarów oddziaływania poszczególnych 

dolnego

eszadeł na generowany przez nie

biorniku, przedstawiono na rys.
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TR. Zgodny kierunek obrotów. St

eniu ciała stałego w mieszaninie (
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ksze, a przez to jego oddziaływanie na proces mieszania na tyle silny, 

swobodniej dociera w rejon oddziaływania górnego mieszadła. Wyst

ny podział obszarów oddziaływania poszczególnych 

dolnego mieszadła towarzyszy spadek 

eszadeł na generowany przez nie

biorniku, przedstawiono na rys. 
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TR. Zgodny kierunek obrotów. St

eniu ciała stałego w mieszaninie (c

dne do wytworzenia zawiesiny, s

ksze, a przez to jego oddziaływanie na proces mieszania na tyle silny, 

swobodniej dociera w rejon oddziaływania górnego mieszadła. Wyst

ny podział obszarów oddziaływania poszczególnych 

mieszadła towarzyszy spadek 

eszadeł na generowany przez nie

 6.8. Omówiony powy

żnie napę
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cm=0,05 kg/kg), graniczne 

dne do wytworzenia zawiesiny, s

ksze, a przez to jego oddziaływanie na proces mieszania na tyle silny, 

swobodniej dociera w rejon oddziaływania górnego mieszadła. Wyst

ny podział obszarów oddziaływania poszczególnych 

mieszadła towarzyszy spadek 

eszadeł na generowany przez nie
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nie napędzanymi mieszadłami
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mieszadła towarzyszy spadek 

eszadeł na generowany przez nie

6.8. Omówiony powy

ędzanymi mieszadłami
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TR. Zgodny kierunek obrotów. Stęż

=0,05 kg/kg), graniczne 

dne do wytworzenia zawiesiny, s

ksze, a przez to jego oddziaływanie na proces mieszania na tyle silny, 

swobodniej dociera w rejon oddziaływania górnego mieszadła. Wyst

ny podział obszarów oddziaływania poszczególnych 

mieszadła towarzyszy spadek 

eszadeł na generowany przez nie

6.8. Omówiony powy

ędzanymi mieszadłami
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________________
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przypadek skonfrontowano z występującym przy przeciwnych kierunkach obrotów 

mieszadeł. 

 

                          a)                b) 

                                 

Rys. 6.8. Konfiguracja mieszadeł A315–TR. Stężenie ciała stałego cm = 0,05 kg/kg. 
 Kierunek obrotów: a) zgodny, b) przeciwny 

 

Przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł, wytwarzane przez nie strumienie 

przepływu cieczy „uzupełniają się”, i dzięki temu względne obroty graniczne dolnego 

mieszadła znacząco maleją, niezależnie od stężenia ciała stałego w mieszaninie. Dolny 

strumień cieczy, unoszący cząstki ciała stałego wzdłuż przegrody, dociera w okolice 

górnego mieszadła, skąd są one unoszone dalej do góry, zaś górny strumień cieczy jest 

po przeciwnej stronie przegrody kierowany do dna mieszalnika − rys. 6.8b. Uzyskana 
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w tych warunkach zawiesina jest bardziej jednorodna w całej objętości, od zawiesiny 

powstającej wtedy, gdy mieszadła obracają się w tym samym kierunku − rys. 6.8a. 

W przypadku stosowania dwóch takich samych mieszadeł A315, przy małym 

stężeniu ciała stałego (cm=0,02 kg/kg) i zbliżonych częstościach obrotów mieszadeł 

strumienie wytwarzane przez mieszadła w zbiorniku układają się tak, że tworzy się 

wyraźna granica ich oddziaływania (rys. 6.9a). Gdy dolne mieszadło obraca się 

znacznie szybciej niż górne, a taka sytuacja ma miejsce przy większym stężeniu ciała 

stałego, cm=0,05 kg/kg, co pokazano na rys. 6.9b, to podział ten zanika i cząstki ciała 

stałego łatwiej przedostają się w górne partie mieszalnika, poprawiając jednorodność 

powstającej zawiesiny. 

 

                          a)                b) 

 

Rys. 6.9. Konfiguracja mieszadeł A315–A315. Zgodny kierunek obrotów. Stężenie ciała 
stałego: a) cm=0,02 kg/kg; b) cm=0,05 kg/kg 
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6.2.  Mieszanie układów ciecz – gaz 

 

W zaproponowanym w pracy rozwiązaniu gaz wprowadzany jest bezpośrednio 

pod górne mieszadło, którego zadaniem jest zdyspergowanie go w cieczy. 

 

                           a)              b) 

  

Rys. 6.10. Graniczne obroty górnego mieszadła nGm1
(g) przy zestawie mieszadeł:     

a) A315–TR, b) A315–A315 
 

Przy ustalonym wydatku gazu i niskich częstościach obrotów mieszadła nie 

dysperguje ono jeszcze gazu, który swobodnie przepływa wzdłuż wału, uchodząc 

z cieczy. W miarę zwiększania tych częstości, tory pęcherzy odchylają się ku ściance 

zbiornika, osiągają ją coraz niżej, aż do wysokości, na której znajduje się mieszadło. 

Częstości obrotów mieszadła, przy jakich ma to miejsce w pracy oznaczano 

jako nGm1
(g). 
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                          a)                b) 

  

Rys. 6.11. Graniczne obroty górnego mieszadła nGd1
(g) przy zestawie mieszadeł: 

a) A315−TR, b) A315−A315 
 

W aparacie z dwoma niezależnie napędzanymi mieszadłami, w których gaz 

doprowadzany jest pod górne mieszadło osiągnięcie tego stanu nie jest jednak 

wystarczające. Gaz powinien być rozpraszany w całej objętości cieczy, także w części 

poniżej tego mieszadła. Ma to miejsce przy wyższych częstościach obrotów mieszadła 

dyspergującego gaz, przy jakich jego pęcherze, unoszone w strumieniu cieczy 

docierają już do dna aparatu. W pracy nazwano je granicznymi, oznaczając je jako 

nGd1
(g).  Osiągany wtedy stan rozproszenia gazu zobrazowano na rys. 6.11a i b. 

Podobnie jak w poprzednich przypadkach osiągnięcie tego stanu zależy od 

szeregu czynników. Jeżeli górne mieszadło A315 usytuowane jest w niewielkiej 

odległości od dolnego, to pęcherze gazu docierają do dna, wcześniej niż osiągną 

ściankę aparatu na wysokości mieszadła − rys. 6.11b. Jeżeli natomiast górnym 

mieszadłem jest turbinowe tarczowe, to pęcherze zawsze wcześniej osiągają ściankę, 
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niż dno zbiornika mieszalnika, a wytwarzana mieszanina ciekło–gazowa jest 

zdecydowanie bardziej jednorodna. 

Gaz jest tym trudniej rozproszyć w cieczy, im wyżej w zbiorniku znajduje się 

górne mieszadło. Wymaga to podnoszenia częstości jego obrotów. Jeśli znajduje się 

ono blisko zwierciadła cieczy, może także zasysać gaz z nad jej powierzchni i mamy 

wówczas do czynienia z tak zwanym powierzchniowym nagazowywaniem układu. 

Obecność drugiego, niżej położonego mieszadła, powoduje obniżenie 

granicznych częstości obrotów górnego nGd
 (g) i podniesienie stopnia jednorodności 

uzyskiwanej mieszaniny ciekło–gazowej. Istotną rolę odgrywają przy tym kierunki 

obrotów mieszadeł, zwłaszcza w przypadku zestawu mieszadeł A315–TR. 

Przykładowo zobrazowano to na rys. 6.12. 

Szczegółową analizę wpływu poszczególnych parametrów na przebieg rozpraszania 

gazu w cieczy podano w rozdziale 8. 

 

 

Rys. 6.12. Wpływ częstości obrotów dolnego mieszadła na stopień dyspersji gazu przy 
zestawie mieszadeł A315–TR 
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6.3.  Mieszanie układów ciecz – gaz – ciało stałe 
 

Obserwacje poczynione w trakcie badań mieszania układów dwufazowych 

stanowiły podstawę modelowania wytwarzania układu trójfazowego ciecz−gaz−ciało 

stałe w mieszalniku. Generalnie można stwierdzić, że w przypadku mieszanin 

trójfazowych, zarówno przepływ samej cieczy, jak i ruch rozpraszanych w niej faz 

stałej i gazowej są podobne do występujących w układach dwufazowych ciecz−ciało 

stałe i ciecz−gaz. Jednak obecność trzeciej fazy może powodować pewne zmiany 

i rzutować na przebieg dyspergowania gazu w cieczy i zawieszania w niej cząstek 

ciała stałego. 

 

                          a)                b) 

 
 

Rys. 6.13. Mieszanie układu trójfazowego z wykorzystaniem zestawu mieszadeł A315−TR. 
Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne 
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Na rys. 6.13 przedstawiono sytuację obrazującą wytwarzanie mieszaniny 

trójfazowej w przypadku stosowania do tego zestawu mieszadeł A315−TR, przy 

zgodnych i przeciwnych kierunkach ich obrotów. Gaz wprowadzany bezpośrednio pod 

górne mieszadło turbinowe jest tak przez nie rozpraszany, że jego pęcherze docierają 

do dna zbiornika, po czym przemieszczają się do góry, unosząc pojedyncze cząstki 

ciała stałego, wprawione w ruch i poderwane z dna przez dolne mieszadło. 

Przy takich samych kierunkach obrotów obydwu mieszadeł wzbudzane przez nie 

strumienie cieczy zderzają się przy ściance zbiornika, płynąc wzdłuż niej naprzeciw 

siebie, po tej samej stronie przegrody. Stąd też niesione przez górny strumień cieczy 

pęcherze gazu, aby dopłynąć do dna muszą się przedostać przez obszar działania 

dolnego mieszadła, pokonując hamujące działanie cieczy płynącej do góry, co 

wymaga wyższych częstości obrotów górnego mieszadła niż wtedy, gdy mieszadła 

obracają się przeciwnie. Wówczas bowiem najsilniejszy strumień cieczy 

z pęcherzykami gazu płynie za przegrodą w dół, napotykając na skierowany 

przeciwnie słaby przepływ cieczy opływającej tę przegrodę, a wymuszany przez dolne 

mieszadło. 

Cząstki ciała stałego zawieszone w cieczy przez dolne mieszadło są częściowo 

„zabierane” przez ciecz cyrkulującą wraz z pęcherzykami gazu i unoszone wyżej, 

poprawiając jednorodność zawiesiny, a w niektórych przypadkach pozwalając na jej 

wytworzenie przy niższych częstościach dolnego mieszadła, niż w układzie bez gazu. 

Im wyżej jest umieszczone górne mieszadło, tym przy wyższych częstościach jego 

obrotów pęcherze gazu osiągają dno zbiornika mieszalnika, co sprawia, że ze 

zwiększaniem odległości między mieszadłami maleją wymiary powstających 

pęcherzy, a rośnie ich zawartość zatrzymana w cieczy. 
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       układ trójfazowy                           rozproszenie gazu                   rozproszenie ciała stałego 

 

Rys. 6.14. Trajektorie ruchu fazy rozpraszanej w mieszaninie dwu i trójfazowej. Zestaw 
mieszadeł A315−TR obracających się przeciwnie. Wytwarzanie mieszaniny 
trójfazowej przy częstościach nG > nG

(g-s) 
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       układ trójfazowy                           rozproszenie gazu                   rozproszenie ciała stałego 

 

Rys. 6.15. Trajektorie ruchu fazy rozpraszanej w mieszaninie dwu i trójfazowej. Zestaw 
mieszadeł A315−TR obracających się przeciwnie. Wytwarzanie mieszaniny 
trójfazowej przy częstościach nD > nD

(g-s) 
 

W drugim z zestawów, złożonym z takich samych mieszadeł A315, przy 

mieszaniu układów trójfazowych, mieszadła obracały się zawsze w tym samym 

kierunku. Jeżeli były one umieszczone blisko siebie, to gaz rozpraszany przez górne 

mieszadło szybko dostawał się w okolice dolnego i docierał do dna zbiornika, skąd 

następnie uchodził do góry wspomagając podrywanie ciała stałego (rys. 6.16a). 

Jednorodność powstającej mieszaniny była wtedy stosunkowo niewielka, tylko 

nieliczne cząstki ciała stałego docierały wyżej, w górne rejony mieszalnika. Równie 

słabe było rozproszenie gazu, jednak, co ciekawe zwiększenie jego wydatku 
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powodowało obniżenie się granicznych częstości obrotów dolnego mieszadła, przy 

jakich powstaje całkowita zawiesina. 

 

                          a)                b) 

 

 

Rys. 6.16. Mieszanie układu trójfazowego z wykorzystaniem zestawu dwóch mieszadeł 
A315−A315. Takie same kierunki obrotów mieszadeł; a) ∆h/d=1,5; b) ∆h/d=3 

 

Znacznie lepiej przebiega mieszanie układu trójfazowego wtedy, gdy mieszadła 

te umieszczone są dalej od siebie. Powstająca wtedy mieszanina jest bardziej 

jednorodna, lepiej jest rozpraszany w cieczy zarówno gaz, jak i ciało stałe, które 

dociera wyżej i w większej ilości, niż przy bliższym położeniu mieszadeł. Cyrkulująca 

ciecz nie tworzy jednej pętli jak poprzednio, lecz dwie, generowane przez 

poszczególne mieszadła. 
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7. Układy dwufazowe ciecz – ciało stałe 

7.1. Warunki powstawania zawiesiny ciała stałego w cieczy 

 
Do opisania charakterystycznych stadiów powstawania zawiesiny służą kryteria 

określające granice ich występowania wyrażone przez częstości obrotów dolnego 

mieszadła pracującego samodzielnie − nD1
(s)

 oraz wspólnie z drugim − nD
(s), przy 

jakich one się pojawiają. W rozpatrywanej mieszaninie cieczy z ciałem stałym za 

graniczne przyjęto takie częstości obrotów, przy których wszystkie cząstki ciała 

stałego wprawione zostają w ruch. Początkowo podrywane są cząstki z górnych 

warstw złoża, w miarę zwiększania obrotów mieszadła jest ich coraz więcej, aż do 

osiągnięcia stanu granicznego. Niektóre cząstki mogą ponownie opadać na dno, nie 

pozostają jednak w spoczynku, lecz są natychmiast ponownie unoszone lub 

przemieszczają się po dnie. Zbadano, przy jakich obrotach dolnego mieszadła nD1
(s)

 

powstaje zawiesina wtedy, gdy górne mieszadło nie obraca się, a przy jakich − nD
(s)

  

wtedy, gdy obraca się ono z częstością obrotów nG. 

Zastosowanie drugiego mieszadła wywołuje różną zmianę granicznych częstości 

obrotów dolnego, z nD1
(s)

  na nD
(s), zależnie od rodzaju górnego mieszadła, częstości 

i kierunku jego obrotów, a także odstępu między obydwoma mieszadłami oraz 

stężenia ciała stałego i średnicy jego cząstek. Wpływ tych wielkości jest oczywiście 

różny. 

W pracy dla zobrazowania oddziaływania górnego mieszadła na przebieg 

powstawania zawiesiny posłużono się względnymi granicznymi częstościami obrotów 

dolnego mieszadła nD
(s)

 / nD1
(s). 

Na rysunkach 7.1 i 7.2 pokazano jak wpływa na nie częstość i kierunek obrotów 

górnego mieszadła A315 oraz jego położenie względem dolnego mieszadła − także 

A315, przy zawieszaniu w wodzie cząstek agalitu o średniej średnicy ds=0,58 mm oraz 

stężeniu ciała stałego wynoszącym odpowiednio cm=0,02 i 0,05 kg/kg. Ze względu na 

przejrzystość rysunków przedstawiono na nich tylko część wyników pomiarów, dla 

wybranych odległości między mieszadłami ∆h. 
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Przy małych stężeniach ciała stałego istotną rolę odgrywa kierunek obrotów górnego 

mieszadła. Jeżeli jest on taki sam jak dolnego mieszadła, analizowane częstości rosną, 

przy przeciwnych kierunkach obrotów − maleją, w stosunku do występujących wtedy, 

gdy pracuje ono samodzielnie. W pierwszym przypadku górne mieszadło pompuje 

bowiem ciecz wraz z zawieszonymi już w niej cząstkami ciała stałego w dół, 

utrudniając podrywanie cząstek pozostałych jeszcze na dnie mieszalnika. Trudnej 

wytworzyć zawiesinę całkowitą, przez co graniczne częstości obrotów nD1
(s) przyjmują 

wyższe wartości niż nD
(s). Przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł strumień 

cieczy wytwarzany przez górne mieszadło skierowany jest ku górze, unosząc 

poderwane już cząstki wyżej, przez co zmniejsza się ich koncentracja w pobliżu dna, 

a tym samym maleją graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła. 

Zmiany tych częstości są tym większe, im szybciej obraca się górne mieszadło. 
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Rys. 7.1. Względna częstość obrotów dolnego mieszadła A315 w zależności od częstości 
obrotów górnego mieszadła A315; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm. 
Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne 

 
Jak można było się spodziewać istotną rolę odgrywa przy tym także wzajemne 

usytuowanie obydwu mieszadeł. W miarę ich oddalania od siebie graniczne częstości 
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przyjmują coraz wyższe wartości. Z tego punktu widzenia jest więc korzystniej 

umieszczać mieszadła bliżej siebie, niż dalej. 

Przy większym stężeniu ciała stałego (cm=0,05 kg/kg) wraz ze zwiększaniem 

częstości obrotów górnego mieszadła, względne graniczne częstości obrotów dolnego 

mieszadła maleją, niezależnie od kierunków ich obrotów (rys. 7.2). Jeżeli mieszadła 

obracają się przeciwne, to rozpatrywane częstości względne zmieniają się podobnie, 

i przyjmują praktycznie takie same wartości jak poprzednio, przy mniejszym stężeniu. 

Świadczy to o nieistotnym, pomijalnym wpływie stężenia na powstawanie zawiesiny 

w badanym zakresie jego zmian. Inaczej wygląda to wtedy, gdy mieszadła obracają się 

w tę samą stronę. Przy tym stężeniu ciała stałego w cieczy analizowane częstości 

również maleją, szczególnie silnie przy bliskim położeniu mieszadeł względem siebie. 

Dotyczy to oczywiście względnych granicznych częstości obrotów. Rzeczywiste 

bezwzględne częstości nD
 (s)

 rosną wraz ze stężeniem ciała stałego, bowiem częstości 

nD1
(s)

 do jakich są one odnoszone na rysunkach przyjmują dla większego stężenia 

zdecydowanie wyższe wartości (podane w tabeli 7.1). 
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Rys. 7.2. Względna częstość obrotów dolnego mieszadła A315 w zależności od częstości 
obrotów górnego mieszadła A315; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm. 
Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne 
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Wpływ średnicy cząstek ciała stałego w układzie mieszadeł A315−A315 na 

zamianę względnych częstości obrotów dolnego mieszadła okazuje się najmniej 

istotny z wszystkich badanych paramentów. Gdy mieszadła usytuowane są w znacznej 

odległości od siebie (wysokie wartości ∆h/d) zmiana wielkości średnicy cząstek ciała 

stałego nie wpływa na częstości obrotowe dolnego mieszadła. Wraz ze zmniejszaniem 

rozstawu mieszadeł, kiedy ich wzajemne oddziaływanie jest większe graniczne 

częstości dolnego mieszadła niezbędne do wytworzenia zawiesiny zarówno, gdy 

mieszadło górne nie pracuje jak i wtedy, kiedy pracują obydwa mieszadła, dla 

mniejszych cząstek (ds=0,58 mm) są niższe niż dla większych (ds=0,83 mm), które 

nieco trudniej poderwać z dna mieszalnika i wprawić w ruch (rys. 7.3b). Przy 

przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł, opisana tendencja zmian ma miejsce 

zarówno dla stężenia cm=0,02 kg/kg jak i cm=0,05 kg/kg. Wpływ wielkości cząstek 

ciała stałego jest bardziej widoczny dla małych odległości między mieszadłami, niż 

dla większych. 
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Rys. 7.3. Względne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 w funkcji częstości obrotów 
górnego mieszadła A315. Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne. 
Stężenie ciała stałego cm=0,05 kg/kg. Jasne symbole dotyczą cząstek ciała stałego 
o średniej średnicy ds=0,58 mm, ciemne − ds=0,83 mm 
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Rys. 7.4. Względna częstość obrotów dolnego mieszadła A315 w funkcji częstości obrotów 
górnego mieszadła turbinowego tarczowego TR; ds=0,58 mm. Kierunki obrotów 
mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne. Jasne symbole dotyczą stężenia cm=0,02 
kg/kg, ciemne − cm=0,05 kg/kg 

 

Jeżeli górnym mieszadłem jest turbinowe tarczowe, to jego oddziaływanie na 

graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 jest nieco inne (rys. 7.4). Przy 

takich samych kierunkach obrotów mieszadeł, częstości te zmieniają się szybciej 

i w większym stopniu, wraz ze zwiększaniem obrotów mieszadła turbinowego. Są one 

wyższe, niż dla samodzielnie pracującego dolnego mieszadła podobnie jak wtedy, gdy 

górnym mieszadłem jest A315, ale tylko dla stężenia ciała stałego cm=0,02 kg/kg. 

Skala tego wzrostu jest jednak zdecydowanie większa niż poprzednio (rys. 7.1a), 

a wpływ odstępu między mieszadłami – przeciwny; w miarę jego zwiększania 

częstości te nie rosną, lecz maleją. Przy wyższym stężeniu (cm=0,05 kg/kg) obserwuje 

się już spadek częstości granicznych. Jest on tym większy, im mieszadła są bardziej 

oddalone od siebie, jednak w tym przypadku oddziaływanie to jest niewielkie. 

Niezależnie od stężenia najlepsze efekty daje umieszczenie mieszadeł daleko od 

siebie, w odległości ∆h=(2,5÷3)d. 

Przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł zmiany granicznych częstości 

dolnego mieszadła są bardzo podobne jak poprzednio (rys. 7.2b, 7.3b), inna jest tylko 
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ich rozpiętość. Wzrost stężenia ciała stałego pociąga za sobą wyraźne obniżenie się 

tych częstości obrotów. 

W układzie mieszadeł: A315–TR wpływ wielkości cząstek ciała stałego na 

częstości graniczne dolnego mieszadła jest mocniej zauważalny niż przy dwóch 

mieszadłach A315−A315. Względna częstość obrotów górnego mieszadła zależy 

zarówno od odległości miedzy mieszadłami, jak i od średnicy cząstek ciała stałego, 

a zmiany pogłębiają się znacząco wraz ze wzrostem prędkości obrotowej górnego 

mieszadła. W przypadku stężenia (cm=0,05 kg/kg) przy zgodnych kierunkach obrotów 

mieszadeł najkorzystniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy są one umieszczone daleko 

od siebie − ∆h/d=3, a cząstki mają mniejsze średnice (ds=0,58 mm) (rys. 7.5a). Gdy 

mieszadła obracają się w przeciwnych kierunkach, to względne obroty dolnego 

mieszadła są niższe także przy mniejszych wymiarach cząstek ciała stałego, ale 

i mniejszych odstępach między mieszadłami (∆h/d=1,5) (rys. 7.5b). 

Przy mniejszym stężeniu ciała stałego (cm=0,02 kg/kg) i przeciwnych kierunkach 

obrotów mieszadeł, względne obroty dolnego bardzo nieznacznie maleją, a wpływ 

średnicy cząstek ciała stałego i odległości między mieszadłami jest niezauważalny. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda przy zgodnych kierunkach obrotów mieszadeł. 

Graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła, niezbędne do wytworzenia 

zawiesiny, rosną i to tym bardziej, im mniejszy jest rozstaw mieszadeł. Silny strumień 

cieczy wytwarzany przez znajdujące się bliżej dna mieszadło turbinowe, zakłóca 

osiową cyrkulację cieczy generowaną przez dolne mieszadło, co prowadzi do wzrostu 

jego granicznych częstości obrotów. Przy większym stężeniu (cm=0,05 kg/kg) taka 

sytuacja nie występuje, bowiem dolne mieszadło wytwarza znacznie silniejszy 

strumień cieczy. Oddziaływanie górnego mieszadła jest nieporównywalnie mniejsze 

niż poprzednio i zależy od jego położenia. Im bliżej siebie znajdują się mieszadła, tym 

oddziaływanie to jest bardziej widoczne (rys. 7.5a). 
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Rys. 7.5. Względne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 w funkcji częstości obrotów 
górnego turbinowego tarczowego. Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, 
b) przeciwne. Stężenia stężenie ciała stałego cm=0,05 kg/kg. Jasne symbole dotyczą 
cząstek ciała stałego o średniej średnicy ds=0,58 mm, ciemne − ds=0,83 mm 

 

Na uwagę zasługuje, stwierdzony w badaniach, istotny wpływ kierunków 

obrotów mieszadeł na zmiany granicznych częstości obrotów dolnego mieszadła. 

Jeżeli kierunki te są przeciwne, to częstości konieczne do wytworzenia zawiesiny są 

zawsze mniejsze, niż wtedy, gdy w zbiorniku obraca się tylko dolne mieszadło. 

W przypadku zestawu dwóch takich samych mieszadeł A315–A315 zwiększenie 

stężenia ciała stałego nie wpływa znacząco na warunki powstawania zawiesiny 

(rys. 7.1b, 7.2b). Zastąpienie górnego mieszadła A315 mieszadłem turbinowym 

tarczowym powoduje wyraźne zmiany − zawiesina o większym stężeniu powstaje przy 

jeszcze niższych częstościach obrotów dolnego mieszadła, i to tym niższych, 

im szybciej obraca się górne mieszadło. 

Przy zgodnych kierunkach obrotów, zarówno stosując zestaw mieszadeł A315–A315, 

jak i A315–TR, zasadnicze znaczenie ma stężenie ciała stałego. Przy mniejszej jego 

wartości (cm=0,02 kg/kg) obserwuje się wzrost, a przy większym stężeniu 

(cm=0,05 kg/kg) spadek granicznych częstości obrotów dolnego mieszadła. Jest on 

różny, zależnie od rodzaju górnego mieszadła i wysokości, na jakiej ono pracuje. 
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Jeżeli jest nim mieszadło A315 spadek ten jest tym większy, im niżej jest ono 

usytuowane (małe ∆h/d). Jeżeli natomiast jest to mieszadło turbinowe, to jego 

położenie w mniejszym stopniu wpływa na analizowane częstości, choć daje się 

zaobserwować odwrotną tendencję, obniżania się częstości nD
(s)

 wraz z odsuwaniem od 

siebie mieszadeł. Zmiany analizowanych względnych częstości obrotów dolnego 

mieszadła są zawsze tym większe, im szybciej wiruje górne mieszadło. 
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Rys. 7.6. Względne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 w funkcji częstości obrotów 
górnego, przy takich samych kierunkach ich obrotów; ds=0,58 mm. 
Górne mieszadło: a) A315, b) turbinowe tarczowe TR. Jasne symbole dotyczą 
stężenia cm=0,02 kg/kg, ciemne − cm=0,05 kg/kg 

 

Średnica cząstek ciała stałego w niewielkim tylko stosunkowo stopniu rzutuje na 

graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła A315. Jeżeli w zbiorniku obraca się 

tylko to mieszadło, to częstości nD1
(s)

 przy cząstkach większych, o średnicy 

ds=0,83 mm są o około 2÷3% wyższe, niż dla frakcji ds=0,58 mm i to niezależnie od 

stężenia ciała stałego. 

Oddziaływanie wielkości cząstek na analizowane częstości obrotów jest równie 

niewielkie także wtedy, gdy obraca się drugie mieszadło.  
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Tabela 7.1. Graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 pracującego 
samodzielnie 

Średnia średnica cząstek ds [mm] 0,58 0,83 

Stężenie ciała stałego cm [kg/kg] 0,02 0,05 0,02 0,05 

Graniczne częstości obrotów nD1
(s)

 [s
-1] 4,92 8,83 5,08 9,00 

 

Wpływ kierunku obrotów na powstawanie zawiesiny jest lepiej widoczny, gdy 

rozpatruje się rzeczywiste graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła (rys. 7.7). 

Wraz ze wzrostem częstości obrotów górnego mieszadła nG, częstości obrotów 

dolnego maleją. Wyjątek stanowi przypadek, gdy mieszadło obraca się w tym samym 

kierunku i stężenie ciała stałego jest niewielkie − rys. 7.7a. Częstości graniczne 

obrotów dolnego mieszadła niezbędne do wytworzenia zawiesiny wtedy rosną, 

i to tym bardziej, im mniejszy jest rozstaw mieszadeł. Powodem tego jest silny 

strumień cieczy wytwarzany przez mieszadło turbinowe, który zakłóca osiową 

cyrkulację wytwarzaną przez dolne mieszadło, powodując wzrost granicznych 

częstości jego obrotów. Strumienie cieczy generowane przez mieszadła zderzają się 

przy przegrodach mieszalnika tym silniej, im bliżej znajdują się mieszadła. Przy 

stężeniu cm=0,05 kg/kg dolne mieszadło wymaga znacznie wyższych częstości 

obrotów, aby powstała zawiesina. Wytwarza wtedy znacznie silniejszy strumień 

przepływu cieczy, który podrywa ziarna ciała stałego z dna mieszalnika i transportuje 

je w rejon działania górnego mieszadła. 

Gdy mieszadła obracają się w przeciwnych kierunkach strumień cieczy wytworzony 

przez dolne mieszadło płynie przed każdą z przegród do góry, zaś strumień przepływu 

cieczy wytworzony przez górne mieszadło – po przeciwnych stronach przegród –

 w dół zbiornika. Wzrost częstości obrotów górnego mieszadła powoduje obniżenie się 

granicznych częstości obrotów dolnego, tym większe, im mniejsze jest stężenie ciała 

stałego i im bliżej siebie znajdują się mieszadła (rys. 7.7b). Cyrkulacje strumieni 

cieczy wytwarzane w tym przypadku przez mieszadła uzupełniają się, odwrotnie niż 

przy zgodnych kierunkach ich obrotów, do momentu aż jedno z nich stanie się 

wyraźnie dominującym. 
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Rys. 7.7. Graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła A315 w funkcji częstości obrotów 
górnego mieszadła turbinowego tarczowego TR; ds=0,58 mm. 
Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne. 
Jasne symbole dotyczą stężenia cm=0,02 kg/kg, ciemne − cm=0,05 kg/kg 

 

Wyniki przeprowadzonych badań opracowano statystycznie metodą regresji 

nieliniowej, wykorzystując program STATISTICA. Estymacje współczynników 

wykonano metodą Levenbergera−Marquardta [63]. 

Metoda ta należy do najbardziej popularnych i efektywnych metod 

wykorzystywanych do oceny parametrów w liniowych i nieliniowych modelach 

regresji. Algorytm Levenbergera–Marquardta łączy w sobie dwie metody: metodę 

największego spadku oraz algorytm Gaussa–Newtona polegający na szacowaniu 

przybliżenia kwadratowego w pobliżu minimum, specjalizowany do problemów 

najmniejszej sumy kwadratów. W trakcie obliczeń algorytm wybiera metodę dającą 

w danej chwili lepszy rezultat – próbuje hipotetycznej aproksymacji liniowej i, jeżeli 

nie daje ona pozytywnych wyników, cofa się do metody największego spadku. Ta 

metoda dopasowania nieliniowych modeli regresji jest zalecana wtedy, gdy korzysta 

się z kryterium najmniejszych kwadratów w odniesieniu do dużych zbiorów danych 

i minimalizuje wpływ pojedynczych dużych odchyleń, będących niejednokrotnie 

wynikiem błędu pomiarowego, na szacowany przebieg funkcji. 
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W wyniku przeprowadzonych symulacji otrzymano następujące szczegółowe 

postacie równań opisujących wartości względnych granicznych częstości obrotów 

dolnego mieszadła A315: 

− dla układu mieszadeł A315−A315, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla układu mieszadeł A315−A315, przy przeciwnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla układu mieszadeł A315−TR, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla układu mieszadeł A315−TR, przy przeciwnych kierunkach ich obrotów: 
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w których nD
(s)

 jest częstością obrotów dolnego mieszadła, przy których powstaje 

zawiesina wtedy, gdy górne mieszadło obraca się z częstością nG, zaś nD1
(s)

 − taką 

samą częstością obrotów dolnego mieszadła, ale pracującego samodzielnie, 

(gdy nG = 0). Wartości tej drugiej, zmierzone dla badanych w pracy stężeń ciała 

stałego i średnich średnic ziaren podano w tabeli 7.1. 

Występująca w tych równaniach liczba Froude’a jest zdefiniowana dla górnego 

mieszadła, jako: 

                            g

dn
Fr G

G

2

=  (7.5) 

Równania 7.1 ÷ 7.4 pozwalają oszacować graniczne częstości obrotów z błędem 

względnym, którego wartości średnie i maksymalne podano w tabeli 7.2. 

Zamieszczono w niej także wartości udziału wariancji wyjaśnionej tymi równaniami 

w ogólnej zmienności. 
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Tabela 7.2. Miary dokładności opisu równaniami 7.1÷7.4 
 

Równanie 
Błąd względny [%] Udział 

wariancji 
wyjaśnionej  średni maksymalny 

7.1 3,2 13,2 0,926 

7.2 2,5 11,1 0,877 

7.3 4,1 16,3 0,925 

7.4 3,9 12,4 0,894 

 

Przebiegi zaznaczone na rys. 7.1 ÷ 7.6 wyznaczono na podstawie powyższych 

równań aproksymacyjnych. 

7.2.  Jednorodność wytwarzanej zawiesiny 
 

Graniczne częstości dolnego mieszadła opisują warunki prowadzenia mieszania, 

przy jakich powstaje zawiesina, nazywana całkowitą. Wszystkie cząstki ciała stałego 

są już wówczas w ruchu, żadna nie pozostaje na dnie w spoczynku, zostały poderwane 

z dna i zawieszone w cieczy, te które opadną na dno przemieszczają się po nim i są 

zaraz ponownie unoszone. Taką zawiesinę nazywa się niekiedy w literaturze 

niemieckojęzycznej 100% [58]. Nie jest to jednak nazwa szerzej rozpowszechniona, 

dlatego w pracy zdecydowano się nazywać ją całkowitą, choć pod tym określeniem 

występują zawiesiny o różnym, na ogół gorszym, stanie rozproszenia ciała stałego 

w cieczy [32]. Najczęściej spełniające kryterium Zwieteringa, dopuszczające 

pozostawanie cząstek na dnie w spoczynku, nie dłużej jak 1 sekundę. Spotyka się też 

inne, bardziej liberalne kryteria, np. 2-s. Przyjęty w pracy stan rozproszenia 

odpowiada kryterium Zwieteringa z czasem 0-s. 

Częstości te nic nie mówią jednak o stanie powstającej zawiesiny, jej jednorodności. 

Informacji o tym dostarczają dopiero rozkłady lokalnych stężeń ciała stałego 

w objętości cieczy oraz opisujące je miary odchylenia. 

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki pomiarów lokalnych stężeń ciała stałego 

w mieszaninie, wykonane wzdłuż wysokości zbiornika, w odległości 8 cm od jego osi, 

w płaszczyźnie przekroju osiowego, w połowie między przegrodami. 
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Dotyczą one stanu, gdy powstaje już zawiesina, dolne mieszadło „podrywające” ciało 

stałe z dna zbiornika obraca się z częstością graniczną nD
(s)

 lub nD1
(s) − jeśli pracuje 

samodzielnie. 

Na rys. 7.8 pokazano rozkłady stężenia ciała stałego występujące wtedy, gdy 

mieszadła obracały się w przeciwną stronę. Dla porównania, na tym i następnych 

rysunkach, zaznaczono również rozkłady otrzymane przy nieruchomym górnym 

mieszadle, a dolnym obracającym się z częstością nD1
(s)

. Jak widać, drugie mieszadło 

korzystnie wpływa na jakość powstającej zawiesiny, staje się ona bardziej jednorodna. 

Już przy niedużych częstościach obrotów górnego mieszadła ciało stałe jest unoszone 

wyżej, niż przy obracającym się tylko dolnym mieszadle. Zwiększanie obrotów 

górnego prowadzi do podniesienia jednorodności zawiesiny. Mniej cząstek pozostaje 

w pobliżu dna zbiornika, coraz więcej już poderwanych dociera w okolice górnego 

mieszadła, a nawet powyżej niego, przez co powstaje zawiesina znacznie bardziej 

jednorodna, wzdłuż całej wysokości mieszalnika. Przy takich samych częstościach 

obrotów górnego mieszadła lepsze efekty daje mieszadło turbinowe, niż osiowe A315. 
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Rys. 7.8. Rozkłady stężenia ciała stałego w zawiesinie wzdłuż wysokości aparatu.  
Kierunki obrotów mieszadeł przeciwne; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm, ∆h/d=1,5. 
Górne mieszadło: a) A315, b) turbinowe tarczowe TR 
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Zmiana kierunku obrotów mieszadeł z przeciwnego na taki sam skutkuje obniżeniem 

jednorodności mieszaniny. Widać to na rys. 7.9, na którym pokazano rozkłady 

lokalnych stężeń ciała stałego w powstającej zawiesinie, gdy górnym mieszadłem było 

turbinowe tarczowe. 
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Rys. 7.9. Rozkłady stężeń ciała stałego w zawiesinie wzdłuż wysokości aparatu. Stężenie 
ciała stałego cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; nG=12 s-1; ∆h/d=1,5 
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Rys. 7.10. Rozkład stężeń ciała stałego w zawiesinie wzdłuż wysokości aparatu.    
Przeciwne kierunki obrotów mieszadeł, cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; ∆h/d=2 
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Przy większym stężeniu ciała stałego (cm=0,05 kg/kg), rozkłady jego względnego 

stężenia wzdłuż wysokości mieszalnika przebiegają inaczej. Oprócz lokalnego 

maksimum występującego w pobliżu dna, poniżej poziomu zawieszenia dolnego 

mieszadła, pojawia się drugie, tuż poniżej górnego mieszadła. Nie zmienia ono 

swojego położenia, niezależnie od częstości obrotów tego mieszadła pozostaje na tym 

samym poziomie. Częstości te bardzo silnie oddziaływają na lokalne wartości stężenia, 

zwłaszcza w górnej części mieszalnika, powyżej tego mieszadła. Z ich wzrostem 

cząstki ciała stałego docierają z cieczą wyżej, jego lokalne stężenia wzdłuż całej 

wysokości zbiornika zbliżają się do wartości wynikającej z rzeczywistego udziału 

ciała stałego w zawiesinie (cmi/cm=1). Maleje wariancja stężenia, w warunkach 

powstawania całkowitej, zawiesiny, w aparacie z dwoma mieszadłami jest ona 

mniejsza niż w tradycyjnym rozwiązaniu, z jednym tylko mieszadłem (A315). Dla 

przypadku pokazanego na rys. 7.9 spadek wariancji, przy niskich częstościach 

obrotów górnego mieszadła (nG =4 s-1) jest stosunkowo niewielki − rzędu kilkunastu 

procent, przy wysokich (nG =10 s-1) − znaczący, bo blisko pięciokrotny. 

Dla pełniejszego opisu mieszanych układów, jako ilościową miarę jednorodności 

zawiesiny wprowadzono stopień zmieszania, według definicji Rose’a [36]: 

oσ

σ
M −= 1  

(7.6) 

w której σ stanowi odchylenie standardowe stężenia ciała stałego w zawiesinie 

wytworzonej w wyniku mieszania, natomiast σo − odchylenie standardowe stężenia 

w mieszalniku przed rozpoczęciem mieszania, w stanie całkowitej segregacji ciała 

stałego i cieczy. Pierwsze z nich wyznaczano na postawie zmierzonych lokalnych 

stężeń w mieszalniku, drugie − proporcji obydwu składników zawiesiny. 
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Rys. 7.11. Stopień zmieszania zawiesiny w zależności od rodzaju, częstości i kierunku 
obrotów górnego mieszadła oraz odstępu między mieszadłami. Zestaw mieszadeł: 
a) A315−A315, b) A315−TR; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm. 
Symbole jasne − zgodne kierunki obrotów mieszadeł, ciemne − przeciwne 

 

Jak widać z rys.7.11 dla zestawu z górnym mieszadłem turbinowym stopień 

zmieszania przyjmuje wyższe wartości niż wtedy, gdy obydwa mieszadła są 

osiowe − A315. Jego wartość rośnie w miarę odsuwania mieszadeł od siebie, 

zwłaszcza mieszadeł A315−TR. Różny jest natomiast wpływ kierunku ich obrotów. 

W przypadku dwóch mieszadeł A315 bardziej jednorodna zawiesina powstaje wtedy, 

gdy obracają się one w tym samym kierunku. W miarę zwiększania odstępu między 

nimi wpływ kierunku obrotów maleje i przy ∆h/d=3 praktycznie całkowicie zanika. 

Inaczej wygląda przy drugim zestawie mieszadeł z turbinowym jako górnym. 

Wówczas przeciwne kierunki obrotów mieszadeł, niezależnie od odstępu między 

mieszadłami, zawsze gwarantują uzyskanie wyższego stopnia zmieszania powstającej 

zawiesiny. 
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Rys. 7.12. Stopień zmieszania zawiesiny w zależności od rodzaju, częstości obrotów 
górnego mieszadła oraz stężenia ciała stałego. Przeciwne kierunki obrotów 
mieszadeł; ∆h/d=3; ds=0,58 mm 

 

 

Silny wpływ wywiera przy tym stężenie ciała stałego, w tych samych warunkach 

mieszania, z jego wzrostem stopień ten wyraźnie maleje, co widać z rys. 7.12. 

Na stopień zmieszania znacząco wpływa również wielkość cząstek ciała stałego. 

Maleje on wraz ze wzrostem średnicy cząstek. Większe cząstki unoszone są niżej niż 

mniejsze, przez co rozkład stężeń jest mniej jednorodny, a stopień zmieszania 

przyjmuje niższe wartości. 

Na rys. 7.11 ÷ 7.13 zaznaczono krzyżykiem stopień zmieszania zawiesiny powstającej 

wtedy, gdy obraca się tylko dolne mieszadło. 

Biorąc pod uwagę skalę oceny jakości mieszaniny powstającej z chwilą 

wprawienia wszystkich cząstek ciała stałego w ruch w aparacie z jednym mieszadłem 

jest zwykle niezadowalająca (M ≤ 0,8). Wprowadzenie drugiego mieszadła poprawia 

ją na tyle, że w większości analizowanych przypadków można już wówczas uznać ją, 

co najmniej za dość dobrą, a niekiedy, zwłaszcza przy wyższych częstościach jego 

obrotów − nawet za dobrą. 
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Rys. 7.13. Stopień zmieszania zawiesiny w zależności od średnicy cząstek ciała stałego, 
częstości i kierunku obrotów górnego mieszadła turbinowego tarczowego TR; 
cm=0,02 kg/kg; ∆h/d=1,5; ○● − zgodne kierunki obrotów mieszadeł, 
◊♦ − przeciwne kierunki obrotów mieszadeł 

 

Dzięki obecności drugiego mieszadła już w momencie powstawania zawiesiny 

ziarna ciała stałego są unoszone wyżej, a sama zawiesina jest bardziej jednorodna niż 

wtedy, gdy pracuje tylko jedno mieszadło. 

7.3.  Energetyczne aspekty procesu 

 
Obecność ciała stałego w mieszanej cieczy pociąga za sobą wzrost mocy 

mieszania. O wielkości tego wzrostu decyduje stężenie ciała stałego i stopień jego 

rozproszenia w mieszaninie, rodzaj zastosowanego drugiego mieszadła i kierunek jego 

obrotów. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ wymiarów cząstek ciała stałego 

i jego gęstość, ponieważ im większa i cięższa jest cząstka, tym trudniej wprawić ją 

w ruch i poderwać z dna mieszalnika. 
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Na rysunkach 7.14 i 7.15 przedstawiono wartości liczby mocy dolnego mieszadła 

A315 przy granicznych częstościach obrotów nD1
(s), przy jakich powstaje zawiesina, 

gdy górne mieszadło obraca się z częstością nG, której odpowiada liczba 

Reynoldsa ReG. 
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Rys. 7.14. Liczba mocy dolnego mieszadła A315 w funkcji liczby Reynoldsa górnego-A315. 
cm=0,02 kg/kg; ds=0,58mm. Kierunki obrotów mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne 

 

Jeżeli górnym mieszadłem jest także mieszadło A315, to przy takich samych 

kierunkach ich obrotów wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa ReG liczba mocy dolnego 

mieszadła początkowo praktycznie nie zmienia się, potem szybko rośnie, ostatecznie 

stabilizując się przy wysokich wartościach ReG. Przy przeciwnych kierunkach obrotów 

mieszadeł liczba ta monotonicznie maleje z obrotami górnego mieszadła. W obydwu 

przypadkach wartości liczby mocy dolnego mieszadła w warunkach powstawania 

zawiesiny są tym niższe, im wyżej posadowione jest górne mieszadło (większe ∆h/d). 

Z kolei, jeżeli jako górne mieszadło stosuje się turbinowe tarczowe, to przy 

zgodnych kierunkach obrotów mieszadeł liczba mocy dolnego początkowo prawie się 

nie zmienia, a dopiero przy wyższych częstościach nG wolno rośnie. Odstęp między 

mieszadłami nie odgrywa tutaj większej roli, dla ∆h≥2d praktycznie żadnej. Gdy 

obroty mieszadeł są przeciwne, a odległość między nimi niewielka, to liczba mocy 

rośnie, osiągając maksimum dla liczb Reynoldsa górnego mieszadła rzędu 105, po 
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czym szybko maleje. Przy większych odległościach między mieszadłami zmiany są 

niewielkie i dopiero przy wysokich częstościach obrotów górnego mieszadła, liczba 

mocy NeD wolno maleje. Podobnie jak poprzednio, także przy tym górnym mieszadle 

liczba ta przyjmuje tym niższe wartości, im dalej od siebie znajdują się mieszadła, 

a przez to generowane przez nie strumienie przepływu cieczy, oddziaływają na siebie 

w mniejszym stopniu. 
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Rys. 7.15. Liczba mocy dolnego mieszadła A315 w funkcji liczby Reynoldsa górnego - 
turbinowego tarczowego. cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm. Kierunki obrotów 
mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne 

 

Podobnie zmienia się liczba mocy NeD przy wyższym stężeniu ciała stałego 

cm=0,05 kg/kg, a także zawieszaniu w cieczy cząstek agalitu o większej średnicy 

ds=0,83 mm. Charakter tych zmian jest taki sam, a różnice dotyczą tylko innych 

wartości przyjmowanych przez tę liczbę. 

Liczby mocy górnych mieszadeł, w warunkach powstawania zawiesiny, 

przyjmują praktycznie takie same wartości, niezależnie od częstości obrotów dolnego 

mieszadła nD
(s). Dla mieszadła A315 zależą one jednak od kierunku obrotów obydwu 

mieszadeł oraz odstępu między nimi, przy czym zmiany te nie są znaczne (rys. 7.16). 

W przypadku mieszadła turbinowego jego liczba mocy nie zmienia się i przyjmuje 

taką samą wartość, jak przy mieszaniu samej cieczy NeG=4,78±0,03, niezależnie od 
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kierunku jego obrotów, wysokości zawieszenia, stężenia i średnicy cząstek ciała 

stałego. 
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Rys. 7.16. Liczba mocy górnego mieszadła A315 w funkcji odstępu miedzy mieszadłami.    
Jasne symbole − takie same kierunki obrotów mieszadeł, ciemne − przeciwne; 
cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm 

 

Jak pokazały wyniki badań, omówione w rozdziale 7.2, wraz ze zwiększaniem 

częstości obrotów górnego mieszadła poprawia się jednorodność powstającej 

zawiesiny, rośnie przyjęty za jej miarę stopień zmieszania M. Wyższe częstości to 

jednak większe moce mieszania. Dla oceny efektywności mieszania zawiesin 

konieczne jest powiązanie tych wielkości. Na rys. 7.17a, 7.18a przedstawiono jak 

zmienia się stopień zmieszania powstającej zawiesiny w zależności od całkowitej 

mocy mieszania P, stanowiącej sumę mocy dolnego i górnego mieszadła PD + PG. 

Podobnie jak poprzednio krzyżykiem zaznaczono na rysunkach stopień zmieszania 

zawiesiny powstającej wówczas, gdy pracuje tylko dolne mieszadło A315, górne nie 

obraca się. Z kolei na rys. 7.17b i 7.18b pokazano o ile wzrasta stopień zmieszania tej 

zawiesiny ∆M dzięki wprawieniu w ruch górnego mieszadła, co pociąga za sobą 

zmianę całkowitej mocy mieszania o ∆P. Za poziom odniesienia do tych porównań 

przyjęto wyniki otrzymane wtedy, gdy w mieszalniku obraca się jedynie dolne 

mieszadło A315. Zamieszczone rysunki dotyczą wytwarzania zawiesiny cząstek 

agalitu o średniej średnicy ds=0,58 mm i stężeniu cm=0,02 kg/kg w wodzie, przy 

usytuowaniu górnego mieszadła w odległości ∆h/d=1,5 od dolnego. Poszczególne 
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punkty na tych rysunkach odpowiadają różnym, podanym częstościom obrotów 

górnego mieszadła. Oznaczono je coraz ciemniejszymi symbolami dla kolejnych, 

coraz wyższych częstości. 
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Rys. 7.17. Ocena efektywności wytwarzania zawiesiny w mieszalniku z dwoma 
mieszadłami A315−A315: a) stopień zmieszania zawiesiny w zależności od 
całkowitej mocy koniecznej do jej wytworzenia, b) przyrost stopnia zmieszania 
wywołany przez górne mieszadło, w zależności od związanej z tym dodatkowej 
mocy mieszania. Zgodnym kierunkom obrotów mieszadeł odpowiadają symbole 
kwadratowe (dolne przebiegi), przeciwnym − okrągłe (górne przebiegi) 

 

Przyrost ten jest tym większy, im wyższe są częstości obrotów górnego 

mieszadła, a co za tym idzie i większe moce mieszania. Biorąc pod uwagę 

efektywność wytwarzania zawiesiny zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem 

jest zastosowanie dwóch mieszadeł A315 obracających się w tym samym kierunku. 

Nawet przy niskich częstościach obrotów górnego mieszadła (nG = 4 s-1) i praktycznie 

takiej samej mocy mieszania, otrzymuje się wtedy bardziej jednorodną zawiesinę, 

o stopniu zmieszania 3 do 4% wyższym niż w aparacie z jednym tylko mieszadłem. 

Dalsze zwiększenie stopnia zmieszania wymaga jednak dodatkowych, szybko 

rosnących nakładów energetycznych. Przykładowo, aby uzyskać o około 10% wyższy 
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stopień wymieszania zawiesiny konieczne jest blisko dziesięciokrotne zwiększenie 

mocy mieszania. 
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Rys. 7.18. Ocena efektywności wytwarzania zawiesiny w mieszalniku z dwoma mieszadłami 
A315−TR: a) stopień zmieszania zawiesiny w zależności od całkowitej mocy 
koniecznej do jej wytworzenia, b) przyrost stopnia zmieszania wywołany przez 
górne mieszadło, w zależności od związanej z tym dodatkowej mocy mieszania. 
Zgodnym kierunkom obrotów mieszadeł odpowiadają symbole romby (dolne 
przebiegi), przeciwnym − trójkąty (górne przebiegi) 

 

Stosując natomiast dodatkowe mieszadło turbinowe uzyskanie podobnego efektu 

wymaga jeszcze wyższych mocy mieszania, w porównaniu z zestawem A315−A315 

mniej więcej trzykrotnie większych (rys. 7.18). 

Wynika to z faktu nakładania się strumieni cieczy wytwarzanych przez 

poszczególne mieszadła. Zdecydowanie lepsze efekty z energetycznego punktu 

widzenia uzyskuje się, gdy mieszadła znajdują się w większej odległości od siebie 

(∆h/d=2,5÷3). 

Nie należy prowadzić procesu przy dużym zróżnicowaniu obrotów obydwu 

mieszadeł. Zbyt duże obroty górnego mieszadła powodują, że staje się ono 

mieszadłem dominującym i nie poprawia już znacząco jednorodności mieszaniny, 

powoduje natomiast znaczny wzrost zapotrzebowania mocy. Należy pamiętać, że 
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górne mieszadło jest w tym przypadku jedynie wspomagającym rozpraszanie ciała 

stałego w cieczy. 

Ze względu na złożoność zagadnienia, wynikającą z dużej liczby zmiennych 

trudno jest jednoznacznie określić, przy jakich ich wartościach można uzyskać 

najlepszy efekt mieszania, zarówno pod kątem powstawania zawiesiny, jej 

jednorodności, jak i możliwie niskich nakładów energetycznych. W niektórych 

przypadkach chodzi tylko o wytworzenie całkowitej zawiesiny, przy jak najniższym 

zużyciu energii, w innych o otrzymanie bardziej jednorodnej zawiesiny, bez względu 

na ponoszone nakłady energii. Analiza przedstawionych w tym rozdziale wyników 

może ułatwić dokonanie odpowiedniego wyboru parametrów prowadzenia procesu, 

tak, aby uzyskać żądane efekty. 
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8. Układy dwufazowe ciecz – gaz 

8.1.  Warunki konieczne do dyspersji gazu w cieczy 

 
Gaz doprowadzony do cieczy bezpośrednio pod górne mieszadło jest przez nie 

rozbijany na pojedyncze, drobne pęcherze, co prowadzi do rozwinięcia powierzchni 

międzyfazowej i wydłużenia czasu przebywania gazu w cieczy. W aparacie z jednym, 

standardowo usytuowanym w zbiorniku mieszadłem, za charakterystyczny przyjmuje 

się stan, w którym pęcherze gazu docierają do ścianki zbiornika na wysokości 

mieszadła. Ma to miejsce przy częstościach obrotów nGm1
(g) nazywanych granicznymi. 

Dopiero po ich przekroczeniu pęcherze gazu płynąc wraz z cieczą wzdłuż ścianki 

w dół, docierają do jego dna i zaczynają cyrkulować również w obszarze poniżej 

mieszadła. 

W analizowanym w pracy przypadku górne mieszadło było usytuowane znacznie 

wyżej, dalej od dna, niż w rozwiązaniach standardowych. Dlatego też za 

charakterystyczne, graniczne jego częstości przyjmowano takie, przy których pęcherze 

gazu rozpraszane przez to mieszadło osiągały już dno zbiornika − nGd1
(g). 

Obecność w zbiorniku drugiego, niżej umieszczonego mieszadła, częstość i kierunek 

jego obrotów oraz odległość mieszadeł od siebie wpływają na opisane graniczne 

częstości obrotów górnego mieszadła, oznaczone w tych warunkach odpowiednio, 

jako nGm
(g) i nGd

(g)
. 

Ważnym parametrem procesowym w takich układach dwufazowych jest wydatek 

objętościowy gazu wprowadzanego do cieczy. Relacja między nim a częstością 

obrotów mieszadła decyduje bowiem nie tylko o strukturze mieszaniny dwufazowej 

wytworzonej w obrębie mieszadła, ale także o stopniu rozproszenia gazu i jego ruchu 

w zbiorniku mieszalnika. 

Jako odniesienie dla granicznych częstości obrotów górnego mieszadła, 

dyspergującego gaz nGm
(g) i nGd

(g)
, w zbiorniku z dwoma niezależnie napędzanymi 

mieszadłami, przyjęto analogiczne częstości obrotów tego mieszadła, ale pracującego 

samodzielnie, przy nieruchomym drugim mieszadle − nGm1
(g) i nGd1

(g). 
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Na rysunku 8.1 przedstawiono częstości obrotów badanych w pracy górnych mieszadeł 

nGm1
(g)

, w zależności od wydatku doprowadzanego pod nie gazu, wyrażonego przez 

umowną prędkość przepływu gazu przez mieszalnik. Jeżeli górnym mieszadłem było 

mieszadło A315, tłoczące ciecz w dół, to niezależnie od wydatku gazu, w badanym 

zakresie, docierał on do ścianek zbiornika na wysokości mieszadła przy takich samych 

częstościach obrotów, wynoszących nGm1
(g)=4,5 s-1. Jeżeli zaś tym mieszadłem było 

turbinowe tarczowe TR, to omawiane graniczne częstości jego obrotów były 

niezależne od kierunku tych obrotów i przyjmowały tym wyższe wartości, im więcej 

gazu wprowadzano do cieczy. Wynosiły one odpowiednio: nGm1
(g)=4,3 s-1 dla 

wg=1,067⋅10-3 m/s, nGm1
(g)=4,55 s-1 dla wg=2,137⋅10-3 m/s, nGm1

(g)=4,8 s-1 dla 

wg=3,20⋅10-3 m/s. Niezależnie od tego jak wysoko nad dnem usytuowane było górne 

mieszadło jego graniczne częstości obrotów nGm1
(g) przyjmowały zawsze takie same 

wartości. 
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Rys. 8.1. Graniczne częstości obrotów mieszadeł pracujących samodzielnie nGm1
(g) 

w funkcji umownej prędkości gazu, liczonej na pełny przekrój mieszalnika 
 

Do rozproszenia gazu w całej objętości cieczy potrzebne są znacznie wyższe 

częstości obrotów tego mieszadła, i to tym wyższe, im wyżej jest ono umieszczone 

nad dnem zbiornika. Dla mieszadła turbinowego TR graniczne częstości obrotów 

nGd1
(g) zmieniały się w zakresie: od nGd1

(g)=9,7 s-1 przy ∆h/d=1,5 do nGd1
(g)=12,3 s-1 



Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie napędzanymi mieszadłami 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 84 

przy ∆h/d=3, gdy wg=1,067⋅10-3 m/s, oraz od nGd1
(g)=10,8 s-1 przy ∆h/d=1,5 do 

nGd1
(g)=12,1 s-1 przy ∆h/d=3, gdy wg=3,20⋅10-3 m/s. Dla mieszadła typu A315 zmiany 

te były jeszcze większe; przy niewielkiej odległości między mieszadłami ∆h/d=1,5 

graniczne częstości jego obrotów były niższe niż mieszadła turbinowego, gdy ∆h/d=3 

– znacznie wyższe (od nGd1
(g)=9,0 s-1 przy ∆h/d=1,5 do nGd1

(g)=15,0 s-1 przy ∆h/d=3, 

gdy wg=1,067⋅10-3 m/s, oraz od nGd1
(g)=9,1 s-1 przy ∆h/d=1,5 do nGd1

(g)=15,1 s-1 przy 

∆h/d=3, gdy wg=3,20⋅10-3 m/s. 
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Rys. 8.2. Graniczne częstości obrotów mieszadeł pracujących samodzielnie nGd1
(g) 

w zależności od ich względnej odległości od dna zbiornika; wg= 3,2⋅10-3 m/s 

 

Wprowadzenie do mieszalnika drugiego mieszadła powoduje spadek 

granicznych częstości obrotów górnego mieszadła rozpraszającego gaz. Jego wielkość 

jest zależna od częstości obrotów dolnego mieszadła, odległości miedzy mieszadłami 

oraz wydatku doprowadzanego gazu. 

Zilustrowano to na kolejnych rysunkach 8.3 i 8.4. Na pierwszym z nich pokazano jak 

zmieniają się względne graniczne częstości obrotów mieszadła turbinowego 

tarczowego nGm
(g)/nGm1

(g)
 w zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła A315, 

przy takich samych (rys. 8.3a) i przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł 

(rys. 8.3b), dla dwóch wybranych odległości między nimi. Jeżeli obydwa mieszadła 
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obracają się w tę samą stronę, to analizowane częstości obrotów są zdecydowanie 

niższe przy położeniu mieszadeł bliższym siebie, niż przy większym ich oddaleniu. 

Zmiana kierunku obrotów górnego mieszadła powoduje odwrócenie tej tendencji − 

większy spadek względnych częstości granicznych ma miejsce wtedy, gdy jest ono 

umieszczone wyżej w zbiorniku, a skala tego spadku jest inna niż poprzednio. 
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Rys. 8.3. Względne graniczne częstości obrotów mieszadła turbinowego tarczowego TR 
w zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła A315. Kierunki obrotów 
mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne. Umowna prędkość gazu wg =1,067⋅10-3 m/s 

 

Z punktu widzenia przebiegu procesu dyspergowania gazu w cieczy istotne jest, 

aby był on rozpraszany przez mieszadła w całej objętości cieczy. Ponieważ 

w rozpatrywanym w pracy przypadku gaz był wprowadzany pod górne mieszadło, 

umieszczane w zbiorniku w różnej odległości od jego dna (i od dolnego mieszadła), 

taka sytuacja występowała dopiero po przekroczeniu granicznych częstości jego 

obrotów nGd
(g). 

W przypadku górnego mieszadła turbinowego tarczowego TR, niezależnie od 

kierunku obrotów, spadek jego względnych granicznych częstości, był tym większy, 

im bliżej siebie umieszczono mieszadła, a do układu doprowadzano mniej gazu 

(rys.8.4a i b). Zależał on wydatnie od częstości obrotów dolnego mieszadła, im były 

one większe, tym spadek ten był gwałtowniejszy. Dolne mieszadło, jako 
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wspomagające „zasysało” pęcherze gazu w okolice dna mieszalnika. Im jego obroty 

były wyższe, tym tworzyło ono w rejonie swojego oddziaływania większe pętle 

cyrkulacyjne cieczy i tym wydatniej wspomagało proces dyspersji gazu w dolnej partii 

zbiornika. Rozproszone przy dnie pęcherze gazu, krążyły w rejonie dolnego 

mieszadła, a następnie wznosiły się przy ściance zbiornika ku górze. Przy małym 

rozstawie mieszadeł, ich kierunki obrotów względem siebie nie odgrywają większej 

roli. Inaczej jest, gdy mieszadła są umieszczone daleko od siebie. Wtedy przy 

przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł spadek względnych częstości nGd
(g)/nGd1

(g) 

jest znacznie większy, niż gdy obracają się one w tym samym kierunku. Dzieje się tak, 

dlatego że przy zgodnych kierunkach ich obrotów strumienie cyrkulacji spotykają się 

po tej samej stronie przegrody w zbiorniku, co utrudnia „wymianę” płynów między 

pętlami cyrkulacji, wytarzanymi przez poszczególne mieszadła. Przy przeciwnych 

kierunkach obrotów mieszadeł strumień wytwarzany przez dolne z nich, przemieszcza 

się ku górze po przeciwnej stronie przegrody, niż ten wytwarzany przez górne 

mieszadło, przez co nie występuje wtedy tak wyraźny podział na strefy oddziaływania 

poszczególnych mieszadeł, a ujednorodnienie mieszaniny jest znacznie lepsze. 

                      a)        b) 
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Rys. 8.4. Względne graniczne częstości obrotów mieszadła turbinowego tarczowego TR w 
zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła A315. Kierunki obrotów 
mieszadeł: a) zgodne, b) przeciwne. Jasne symbole dotyczą umownej prędkość 
gazu wg=1,067⋅10-3 m/s, ciemne − wg=3,2⋅10-3 m/s 
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Dla zestawu złożonego z dwóch mieszadeł A315, wykonano badania tylko przy 

zgodnych kierunkach ich obrotów (rys. 8.5a). Górne mieszadło A315 obracające się 

w przeciwną stronę i pompujące ciecz do góry, dysperguje bowiem bardzo źle gaz, 

w badanym zakresie zmian jego częstości obrotów, nie dociera on do dna mieszalnika, 

i takie rozwiązanie z punktu widzenia rozpraszania gazu w cieczy nie ma sensu.  

Przy takich samym kierunku obrotu mieszadeł, usytuowanych blisko siebie, 

powstaje jedna pętla cyrkulacyjna, obejmująca obydwa mieszadła, co umożliwia 

bardzo szybkie dotarcie pęcherzy gazu do dna aparatu, pomimo nienajlepszego jego 

rozproszenia w całej objętości cieczy (rys. 6.10b). Niewielki wpływ na graniczne 

częstości obrotów ma wydatek doprowadzanego gazu. Nieznacznie większy spadek 

względnych obrotów górnego mieszadła obserwuje się przy mniejszym wydatku gazu. 

Porównanie względnych granicznych częstości obrotów dla różnych górnych 

mieszadeł przedstawiono na rys. 8.5a i b. Największy spadek tych względnych 

częstości ma miejsce przy górnym mieszadle A315 położonym blisko dolnego, 

w odległości ∆h=1,5d. Jakość powstającej wtedy mieszaniny ciekło – gazowej nie jest 

jednak zadawalająca, gaz jest rozpraszany jedynie w okolicy osi mieszalnika. 

Ewenementem jest przy takiej konfiguracji mieszadeł to, że pęcherze gazu docierają 

do dna zbiornika przy mniejszych częstościach obrotów, niż do jego ścianki, na 

wysokości zawieszania mieszadła, nGd
(g)<nGm

 (g). Ciecz wraz z zawieszonymi w niej 

pęcherzami gazu jest bowiem tłoczona przez mieszadła w kierunku dna zbiornika, jego 

środkiem. Pęcherze gazu mają duże wymiary, a przez to wytwarzana powierzchnia 

kontaktu międzyfazowego jest niewielka. 

Rozsunięcie mieszadeł powoduje poprawę „jakości mieszaniny”, a względne 

graniczne częstości górnego mieszadła A315, przyjmują podobne wartości jak dla 

górnego mieszadła turbinowego tarczowego. 

Mieszadło turbinowe bardzo dobrze dysperguje gaz, a zmiana jego wydatku 

objętościowego bardzo mocno oddziałuje na graniczne częstości obrotów mieszadła, 

w ślad za tym i na moc mieszania. Ma to bezpośredni związek z rodzajem strumieni 

przepływów cieczy wytwarzanych przez to mieszadło. 
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Rys. 8.5. Względne graniczne częstości obrotów górnego mieszadła w zależności od 
częstości obrotów dolnego mieszadła A315. Mieszadło górne: a) A315, 
b) turbinowe tarczowe TR. Kierunek obrotów mieszadeł zgodny. Jasne symbole 
dotyczą umownej prędkość gazu wg=1,067⋅10-3 m/s; ciemne - wg = 3,2⋅10-3 m/s 

 

Podobnie jak w poprzednim rozdziale wyniki badań opracowano statystycznie 

metodą regresji nieliniowej, w programie STATISTICA. 

Sformułowano równania na podstawie których można wyznaczyć względne graniczne 

częstości obrotów: 

- konieczne do osiągnięcia stanu, w którym pęcherze gazu docierają do ścianki 

zbiornika na wysokości zawieszenia górnego mieszadła: 

1

11 11 1
1

c
b
g

a
D)g(

Gm

)g(
G

d

h
ReFrC

n

n







 +∆−=  (8.1) 

 
Tabela 8.1. Stałe i wykładniki równania 8.1 

Zestaw 
mieszadeł dolne 

− górne 

Kierunki 
obrotów 

mieszadeł 

C1 a1 b1 c1 Średni błąd 
względny 

[%] 

A315–TR zgodne 10,974 0,740 -0,412 -2,907 2,11 

A315–TR przeciwne 0,217 0,912 -0,675 1,430 2,21 

A315–A315 zgodne -0,813 0,232 0,260 -1,906 2,53 
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- przy jakich pęcherze gazu docierają do dna zbiornika: 

2

22 1Re1 2)(
1

)( c
b
g

a
Dg
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g
G

d

h
FrC
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n







 +∆−=  (8.2) 

 

Tabela 8.2. Stałe i wykładniki równania 8.2 

Zestaw 
mieszadeł dolne 

− górne 

Kierunki 
obrotów 

mieszadeł 

C2 a2 b2 c2 Średni błąd 
względny 

[%] 

A315–TR zgodne 3,4863 0,901 -0,325 -1,190 3,26 

A315–TR przeciwne 1,436 0,613 -0,132 -0,672 2,33 

A315–A315 zgodne 5,470 0,718 -0,0956 -1,969 3,97 

 

Maksymalny błąd aproksymacji częstości obrotów mieszadeł powyższymi równaniami 

nie przekracza 15,2%, a udział wariancji wyjaśnionej równaniami 8.1, 8.2 wynosi 

średnio 0,87. 

Graniczne częstości obrotów górnego mieszadła dyspergującego gaz w całej 

objętości cieczy wtedy, gdy dolne mieszadło nie obraca się, można natomiast opisać 

zależnościami: 

- dla mieszadła A315: 

1672
01170

0 11050
,

,
g)n(G d

h
Re,Fr

D







 +∆==  (8.3) 

- dla mieszadła turbinowego tarczowego TR: 

7150
09350

0 13800
,

,
g)n(G d

h
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 +∆==  (8.4) 

 

Tabela 8.3.  Miary dokładności opisu równaniami 8.3, 8.4 
 

Równanie 
Średni błąd względny 

[%] 
Udział wariancji 

wyjaśnionej 

8.3 0,50 0,9998 

8.4 3,30 0,981 
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Występujące w równaniach 8.1 ÷ 8.8 liczby bezwymiarowe zdefiniowano następująco: 

- liczbę Froude’a dla dolnego mieszadła: 

g

dn
Fr D

D

2

=  (8.5) 

- liczbę Reynoldsa dla gazu: 

g

gg
g

Dw

η
ρ

=Re  (8.6) 

8.2.  Energetyczne aspekty procesu 

 
Doprowadzenie gazu do mieszanej cieczy powoduje spadek mocy mieszania, 

wywołany przez gaz pozostający w bezpośrednim otoczeniu mieszadła, za jego 

łopatkami, a to zależy od jego konstrukcji i częstości obrotowej. Gdy w mieszalniku 

obracają się dwa mieszadła, a gaz wprowadzany jest pod górne z nich, sytuacja jeszcze 

bardziej komplikuje się. 

Analizę nakładów mocy mieszania ograniczono do stanu, w którym pęcherze 

gazu docierają wraz z cieczą tłoczoną przez górne mieszadło do dna zbiornika. Ma to 

miejsce przy częstościach obrotów tego mieszadła nazwanych granicznymi − nGd
(g). Po 

ich przekroczeniu gaz obecny jest w całej objętości mieszanej cieczy. 

Punktem wyjścia były nakłady energetyczne niezbędne do wytworzenia takiej 

dyspersji w zbiorniku z jednym tylko mieszadłem, takim jak górne w układzie dwóch 

mieszadeł. Następnie rozpatrzono, jakie zmiany w sumarycznej mocy mieszania 

powoduje wprowadzenie drugiego mieszadła, przy różnych częstościach jego obrotów. 

W rozpatrywanych w pracy zestawach mieszadeł, dolnym, „wspomagającym” 

rozpraszanie gazu, było mieszadło A315. 

Jeżeli dolne mieszadło nie obraca się, to moc mieszania dotyczy tylko górnego 

mieszadła i zależy od wysokości jego zawieszenia nad dnem zbiornika. Im większa 

jest ta wysokość, tym wyższe są graniczne częstości obrotów mieszadła nGd1
(g), 

a w ślad za tym i większa moc mieszania. 

W układzie mieszadeł: dolne A315 – górne turbinowe tarczowe TR sumaryczna 

moc mieszania obydwu pracujących mieszadeł była zawsze mniejsza od mocy 

mieszania pojedynczego mieszadła turbinowego. Gdy pracuje tylko górne mieszadło 
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turbinowe, to jego moc mieszania nie zależy od kierunku obrotów. Wprowadzenie do 

mieszalnika drugiego mieszadła powoduje spadek ich sumarycznej mocy mieszania. 

Rysunek 8.6 przedstawia jak zmieniają się nakłady energetyczne w takim zestawie 

mieszadeł. Przedstawiono na nim wyniki pomiarów otrzymane przy najmniejszym 

i największym z badanych rozstawów mieszadeł oraz częstościach obrotów górnego 

mieszadła równych nGd1
(g)

, dla różnych częstości obrotów dolnego mieszadła. Im 

wyższe są graniczne częstości obrotów górnego mieszadła, tym większa jest jego moc 

mieszania i ma ona większy udział w sumarycznej mocy mieszania. 

Proporcje nakładów mocy poszczególnych mieszadeł w całkowitej mocy mieszania są 

znacznie zróżnicowane, zależnie od odległości między nimi. Przy dużym rozstawie 

∆h=3d udział w sumarycznej mocy mieszania mieszadła turbinowego jest znacznie 

większy, niż przy mniejszym rozstawie ∆h=1,5d. Odległość między mieszadłami 

wpływa także na moc mieszania dolnego mieszadła, ale w znacznie mniejszym 

stopniu. 

Przy mieszadłach obracających się w przeciwnych kierunkach występują 

podobne tendencje, ale sumaryczna moc mieszania jest wtedy znacząco mniejsza. 

Porównanie sumarycznej mocy mieszania przy zgodnych i przeciwnych 

kierunkach obrotów mieszadeł w takich samych warunkach mieszania pokazuje, że 

mieszadła obracające się w przeciwnych kierunkach pobierają mniejszą moc (rys. 8.7) 

niż obracające się w tę samą stronę (rys. 8.6). 
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Rys. 8.6. Sumaryczna moc mieszania PG+PD przy częstościach obrotów górnego mieszadła 
turbinowego tarczowego nGd1

(g) w zależności od częstości obrotów dolnego 
mieszadła A315. Kierunek obrotów mieszadeł zgodny; wg = 3,2⋅10-3 m/s 
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 Rys. 8.7. Sumaryczna moc mieszania PG+PD przy częstościach obrotów górnego mieszadła 
turbinowego tarczowego nGd1

(g) w zależności od częstości obrotów dolnego 
mieszadła A315. Kierunek obrotów mieszadeł przeciwny; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Mniejsza sumaryczna moc mieszania przekłada się bezpośrednio na większy 

względny spadek mocy mieszania, występujący wtedy, gdy mieszadła obracają się 

w przeciwnych kierunkach (rys. 8.8a). Przy takim samym kierunku obrotów mieszadeł 

spadek ten jest zdecydowanie mniejszy, niekiedy nawet o połowę (rys. 8.8b). Wynika 

to z różnych przepływów płynów w mieszalniku wytwarzanych przez obydwa 

mieszadła, zależnie od kierunku obrotów. 

O ile dla niskich częstości obrotów dolnego mieszadła, charakter zmian jest 

bardzo podobny, to już dla średnich z badanego przedziału (nD
(g)=6 s-1) moce 

mieszania silnie zależą od odległości między mieszadłami. Oddziaływanie to zanika 

przy wyższych częstościach obrotów dolnego mieszadła. 
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Rys. 8.8. Względna moc mieszania w zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła 
A315. Górne mieszadło turbinowe tarczowe. Kierunki obrotów mieszadeł: 
a) przeciwne b) zgodne; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

W układzie dwóch takich samych mieszadeł osiowych A315 sumaryczne moc 

mieszania jest nieco niższa od mocy pojedynczo pracującego górnego mieszadła. Nie 

jest to jednak już tak znacząca różnica jak w przypadku, gdy górnym mieszadłem jest 

turbinowe tarczowe. Znacznie wyraźniej niż poprzednio, wraz ze wzrostem częstości 

obrotów dolnego mieszadła zmniejsza się udział mocy górnego w sumarycznej mocy 

mieszania. Przy niewielkich odległościach między mieszadłami (∆h/d=1,5) i dużych 

częstościach dolnego mieszadła, udział mocy górnego mieszadła jest wręcz znikomy. 

Znacząco rośnie natomiast moc mieszania dolnego mieszadła, na tyle, że sumaryczna 

moc staje się większa niż przy jednym (górnym) mieszadle dającym taki sam efekt. 

Dzieje się tak, ponieważ wysokie częstości obrotów dolnego mieszadła powodują 

„zasysanie” gazu w rejon jego działania, już przy niewielkich częstościach górnego. 

Większość gazu bardzo szybko dociera w rejon działania dolnego mieszadła i jest 

przez nie dyspergowana. Dla właściwego rozproszenia gazu, stosując dwa niezależnie 

napędzane mieszadła A315, umieszczone blisko siebie, nie jest uzasadnione 

podnoszenie częstości obrotowej dolnego mieszadła powyżej 6 s-1. 
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Rys. 8.9. Sumaryczna moc mieszania PG+PD przy częstościach obrotów górnego mieszadła 
A315 − nGd1

(g), w zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła. Kierunek 
obrotów mieszadeł zgodny; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Na rysunku 8.10 porównano względne spadki mocy badanych zestawów 

mieszadeł, wirujących w tym samym kierunku. Jeżeli górnym mieszadłem jest 

turbinowe tarczowe, to są one większe w porównaniu do występujących przy dwóch 

takich samych mieszadłach A315. Przyczyna tego leży w znacznym zróżnicowaniu 

mocy mieszania obydwu mieszadeł. Mieszadła promieniowe mają znacznie wyższe 

zapotrzebowanie mocy niż mieszadła osiowe, do których należy mieszało A315. 

Z rysunku 8.10b widać, że przy większej odległości między tymi mieszadłami moc 

dostarczona do układu jest mniejsza i w niewielkim stopniu zależy od częstości 

obrotów dolnego mieszadła. Gdy mieszadła są umieszczone blisko siebie, względne 

zmiany spadku mocy zmieniają się znacząco, a przy wyższych obrotach dolnego 

mieszadła (nD = 10 s-1), rozpraszanie gazu przebiega mniej efektywne, niż w aparacie 

z jednym mieszadłem. Przy największej z badanych odległości miedzy mieszadłami, 

względny spadek mocy mieszania praktycznie nie zależy od tego jak szybko obraca się 

dolne mieszadło. 
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Rys. 8.10. Względna moc mieszania w zależności od częstości obrotów dolnego mieszadła 
A315. Mieszadło górne: a) turbinowe tarczowe TR, b) A315. Zgodny kierunek 
obrotów mieszadeł; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Nie bez znaczenia pozostaje także wydatek doprowadzonego gazu. 

Przedstawione rysunki dotyczą najwyższej jego wartości, realizowanej w badaniach. 

Wraz ze wzrostem wydatku gazu rosną graniczne częstości obrotów górnego 

mieszadła oraz jego moc mieszania. Porównując jednak względny spadek mocy, dla 

różnych wydatków gazu zaobserwowano, że jest on większy przy większych 

strumieniach gazu, a największy dotyczy górnego mieszadła turbinowego 

obracającego się w przeciwnym kierunku niż dolne. 

Efektem działania mieszadeł obracających się w różnych kierunkach jest 

obniżenie granicznych częstości obrotów górnego mieszadła, przy czym wytwarzane 

wówczas strumienie przepływu cieczy w zbiorniku, pozwalają na ograniczenie ilości 

energii koniecznej do ich napędu. 
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9. Układy trójfazowe ciecz – gaz – ciało stałe 

9.1.  Warunki powstawania mieszaniny trójfazowej 

 
Mieszanina trójfazowa stanowi kompilację badanych wcześniej układów 

dwufazowych. Określone tam wielkości stanowią punkt wyjścia do badań nad 

układem trójfazowym. Wybrane w poprzednich badaniach zestawy mieszadeł 

zastosowano również w układzie trójfazowym. 

Podczas mieszania układów trójfazowych w tradycyjnych mieszalnikach 

z jednym mieszadłem pełni ono podwójną rolę, musi rozproszyć gaz w cieczy 

i równocześnie zawiesić w niej cząstki ciała stałego. Spełnienie tych wymogów jest 

trudne już choćby dlatego, że inne rodzaje mieszadeł preferowane są do wytwarzania 

zawiesin, inne zaś do dyspergowania gazu w cieczy [21, 22, 23, 24]. Co więcej, te 

które w jednym z tych układów działają najlepiej, w drugim należą do najmniej 

efektywnych. Dlatego też informacji dotyczących tych układów dwufazowych nie 

można wprost przenosić na trójfazowe. Obecność gazu powoduje na ogół wyraźne 

pogorszenie warunków rozpraszania ciała stałego. Następuje, bowiem osłabienie 

cyrkulacji strumienia cieczy, maleje więc i energia przekazywana cząstkom ciała 

stałego. W podobnych warunkach w układzie trójfazowym są one unoszone na 

mniejszą wysokość, niż w dwufazowym. Wytworzenie całkowitej zawiesiny wymaga 

w nich wyższych częstości obrotów i nakładów energetycznych. Z drugiej strony 

występowanie ciała stałego powoduje zmiany gęstości i lepkości mieszaniny, rzutując 

na efekty dyspergowania gazu w cieczy [1, 2, 25]. 

W układzie z dwoma niezależnie napędzanymi mieszadłami sytuacja wygląda 

inaczej. Każde z mieszadeł pełni inną rolę, dolne podrywa ciało stałe z dna 

wytwarzając jego zawiesinę, górne zaś dysperguje doprowadzany pod nie gaz. 

Poprowadzone wcześniej badania mieszania układów dwufazowych: ciecz–ciało stałe 

i ciecz–gaz wykazały, że na ogół górne mieszadło wspomaga transport cząstek 

zawiesiny wytwarzanej przez dolne mieszadło w górne rejony zbiornika, zaś dolne 

wspomaga dyspergowanie gazu, za które odpowiada górne mieszadło. W przypadku 

mieszania układu trójfazowego obydwa mieszadła odgrywają, więc równie ważną 

rolę, nie można mówić ani o mieszadle głównym, ani wspomagającym. 
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Wyznaczone graniczne częstości obrotów w mieszaninach dwufazowych 

w układzie z dwoma mieszadłami odnoszono do częstości obrotów mieszadeł 

pracujących samodzielnie, w przypadku zawiesiny − dolnego mieszadła, 

a dyspergowania gazu – górnego. Opracowano je statystycznie w postaci równań 

opisujących graniczne częstości obrotów danego mieszadła głównego między innymi 

od częstości obrotów drugiego, wspomagającego tylko jego działanie. 

W pracy przyjęto, że mieszanina trójfazowa powstaje wtedy, gdy wszystkie 

cząstki ciała stałego znajdują się w ruchu, zostają poderwane z dna, (a jeśli na nie 

opadną to nie pozostają nieruchome, lecz przemieszczają się po dnie), zaś gaz jest 

rozpraszany w formie pęcherzyków, docierających do wszystkich rejonów 

mieszalnika, w dolnej części aż do jego dna. Wytworzona wówczas zostaje zawiesina 

ciała stałego nazwana całkowitą, a pęcherze są obecne w całej objętości mieszaniny. 

Najniższe częstości obrotów mieszadeł, przy jakich występuje już taki stan, nazwano 

granicznymi i oznaczono w pracy odpowiednio dla dolnego mieszadła jako nD
(g-s), 

a dla górnego nG
(g-s). 
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 Rys. 9.1. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy braku oddziaływania drugiej fazy 
rozpraszanej w cieczy na przebieg mieszania 

 

Jeżeli obecność drugiej fazy rozpraszanej w cieczy nie wywoływałaby żadnego 

wpływu na przebieg mieszania, to częstości te przyjmowałyby wartości wynikające 
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z równań opisujących graniczne częstości obrotów: dolnego mieszadła nD
(s) − przy 

jakich powstaje już całkowita zawiesina ciała stałego (7.1 ÷ 7.4) i górnego nG
(g) − przy 

jakich dyspergowany przez nie gaz, już dociera do dna zbiornika mieszalnika (8.2). 

Zobrazowano to na rys. 9.1, jako współrzędne punktu przecięcia się krzywych 

obrazujących te równania nD
(s)=f1(nG) i nG

(g)=f2(nD) (dla konkretnego zestawu 

mieszadeł i odstępu między nimi, stężenia ciała stałego i średnicy jego ziaren oraz 

wydatku gazu). W pełni rozproszona mieszanina trójfazowa powstawałaby przy 

częstościach obrotów mieszadeł leżących w zaciemnionej części wykresu, dla 

nD ≥ nD
(s)=f1(nG) i nG ≥nG

(g)=f2(nD). Jak widać taką mieszaninę można wytworzyć 

zarówno przy częstościach obrotów górnego mieszadła nG < nG
(g-s)* (na lewo od 

punktu przecięcia krzywych) i odpowiednio wyższych częstościach dolnego mieszadła 

nD > nD
(s), a także przy nD < nD

(g-s)*, gdy nG > nG
(g) (na prawo od tego punktu). 

Im większe będą częstości poszczególnych mieszadeł, w stosunku do granicznych dla 

danego układu dwufazowego, tym rozproszenie danej fazy w cieczy będzie lepsze. 

Przy nG >nG
(g) gaz będzie rozbijany na mniejsze pęcherze i dłużej pozostawać one będą 

w cieczy. Jeżeli zaś nD>nD
(s), to powstająca zawiesina będzie bardziej jednorodna, 

a cząstki ciała stałego będą docierać w cieczy coraz wyżej i w większej ilości. 

W rzeczywistości, na skutek równoczesnej obecności w cieczy obydwu rozpraszanych 

faz, ciała stałego i gazu, zaciemniony obszar na rys. 9.1 może być większy, i sięgać 

również poza te krzywe. 

Jak już wspomniano mieszaninę trójfazową można wytworzyć przy różnych 

kombinacjach częstości obrotów dolnego i górnego mieszadła. Ograniczone są one 

przez graniczne wartości tych częstości, przy jakich powstaje już całkowita zawiesina 

ciała stałego w cieczy, a pęcherze rozpraszanego w niej gazu docierają do dna 

zbiornika. Biorąc pod uwagę częstości leżące w bezpośrednim otoczeniu przebiegu, 

nD
(s)=f1(nG) zwiększanie częstości obrotów górnego mieszadła w stosunku do nG

(g-s) 

pozwala na wytworzenie całkowitej zawiesiny w nagazowywanej cieczy po 

niewielkiej korekcie (obniżeniu) częstości dolnego mieszadła nD
(g). Ponieważ górne 

mieszadło obraca się szybciej, to lepiej dysperguje gaz w stosunku do stanu 

granicznego. Wyższe częstości obrotów tego mieszadła skutkują jednak większą jego 

mocą mieszania (zwłaszcza, gdy górnym mieszadłem dyspergującym gaz jest 
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turbinowe tarczowe, charakteryzujące się większą liczbą mocy niż mieszadło A315). 

Z kolei oddalając się od punktu przecięcia krzywych z rys. 9.1, wzdłuż przebiegu 

nG
(g) = f2(nD), już przy niższych częstościach obrotów górnego mieszadła można 

całkowicie rozproszyć gaz w cieczy. Wymaga to jednak wyraźnego zwiększenia 

częstości obrotów dolnego mieszadła, a to z drugiej strony pozwala wytworzyć 

zawiesinę bardziej jednorodną od całkowitej. 

Szczegółowy sposób postępowania przy wyznaczaniu częstości granicznych 

opisano w części dotyczącej metodyki badań. 

Częstości te, oznaczane dalej jako nD
(g-s) i nG

(g-s), zaznaczono na rys. 9.2 ÷ 9.7 

symbolem w postaci krzyżyka. Dla przejrzystości ograniczono się do przedstawienia 

na tych rysunkach jedynie wyników otrzymanych przy dwóch skrajnych badanych 

położeniach mieszadeł, najbliższym − gdy odległość między nimi wynosiła ∆h=1,5d 

oraz najdalszym − gdy ∆h=3d. Przy innych rozstawach mieszadeł wygląda to bardzo 

podobnie. 

Jak widać graniczne częstości obrotów mieszadeł w układzie trójfazowym leżą 

w pobliżu wyznaczonych punktem przecięcia się krzywych obrazujących analogiczne 

częstości graniczne dla układów dwufazowych. Maksymalna różnica między nimi nie 

przekracza w przypadku zestawu mieszadeł z górnym turbinowym tarczowym ±0,7 s-1, 

przy dwóch mieszadłach A315 jest mniejsza i wynosi, co najwyżej ±0,5 s-1. 

W przypadku, gdy górnym mieszadłem jest turbinowe tarczowe, a obydwa 

mieszadła obracają się w tym samym kierunku, wytworzenie mieszaniny trójfazowej 

wymaga na ogół zwiększenia jego częstości obrotów, w stosunku do wyznaczonych 

w oparciu o dane dotyczące układów dwufazowych (rys. 9.2, 9.3). Natomiast częstości 

dolnego mieszadła mogą pozostać takie same (przy rozstawie mieszadeł ∆h>2d), ulec 

niewielkiemu obniżeniu (przy cm=0,02 kg/kg i ∆h≤2d), bądź podwyższeniu. To 

ostatnie występuje przy większym z badanych stężeniu ciała stałego i umieszczeniu 

mieszadeł blisko siebie, ∆h≤2d (rys. 9.3). W tych przypadkach wzrost częstości 

obrotów dolnego mieszadła jest jednak „kompensowany” obniżeniem częstości 

górnego mieszadła. 
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Rys. 9.2. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego. 
Dolne mieszadło − A315, górne − turbinowe tarczowe. Zgodne kierunki obrotów 
mieszadeł; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  
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Rys. 9.3. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego. 
Dolne mieszadło − A315, górne − turbinowe tarczowe. Zgodne kierunki obrotów 
mieszadeł; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  

 

Jeżeli zaś mieszadła obracają się przeciwnie, to stwierdzono, że niezależnie od 

wzajemnego umieszenia mieszadeł, wielkości cząstek ciała stałego, jego stężenia oraz 
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wydatku gazu zawsze jest konieczne zwiększenie częstości obrotów obydwu 

mieszadeł. W odniesieniu do górnego wzrost ten jest niewielki, natomiast graniczne 

częstości dolnego mieszadła zależą od wielkości cząstek oraz stężenia ciała stałego, 

i rosną bardziej przy większych cząstkach i ich stężeniu (rys. 9.4, 9.5). 

Stosując dwa takie same mieszadła A315, obracające się w tym samym kierunku, 

wytworzenie całkowitej mieszaniny trójfazowej wymaga również niewielkiego 

zwiększenia częstości obrotów górnego mieszadła, w stosunku do wyznaczonych 

w oparciu o dane dotyczące układów dwufazowych (rys. 9.6, 9.7). Konieczne do 

osiągnięcia tego stanu częstości obrotów dolnego mieszadła, przy niewielkich 

odległościach między mieszadłami (∆h≤2d) są nieco niższe, a przy większych 

podobne, jak przy wytwarzaniu zawiesiny dwufazowej. 

Mieszaninę trójfazową o rozproszeniu poszczególnych faz nie gorszym niż 

w układach dwufazowych można uzyskać przy innych, różnych kombinacjach 

częstości obrotów mieszadeł. Sprawdzono to eksperymentalnie, postępując w sposób 

opisany w metodyce badań. Otrzymane wyniki zaznaczono na rysunkach symbolami, 

dla odległości między mieszadłami ∆h=1,5d − kółkami, a dla ∆h=3d − kwadratami. 
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Rys. 9.4. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego. 
Dolne mieszadło − A315, górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki 
obrotów mieszadeł; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  
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I tak stosując wyższe częstości obrotów górnego mieszadła turbinowego od nG
(g-s) 

wytwarzana będzie całkowita zawiesina ciała stałego, a rozproszenie gazu będzie 

lepsze od tego, jakie ma miejsce wtedy, gdy pęcherze gazu zaczynają docierać do dna 

zbiornika. Zależnie od kierunku obrotów mieszadeł konieczne częstości dolnego 

mieszadła są wtedy niższe od granicznych, warunkujących powstanie całkowitej 

zawiesiny w samej cieczy − gdy obydwa mieszadła obracają się w tę samą stronę, lub 

od nich wyższe − gdy wirują przeciwnie. Skala tych zmian jest stosunkowo niewielka, 

i nieznacznie rośnie wraz ze stężeniem ciała stałego. 

Z kolei przy częstościach obrotów mieszadła turbinowego niższych od nG
(g-s) 

wprowadzany pod nie strumień gazu będzie rozpraszany na pęcherze, docierające już 

do dna zbiornika, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio podniesione częstości 

obrotów dolnego mieszadła, w stosunku do granicznych dla powstawania całkowitej 

zawiesiny ciała stałego w samej cieczy (na rys. 9.2 ÷ 9.5 punkty leżące wzdłuż 

górnych części przebiegów nG=f(nD)). Przez to zawiesina wytwarzana 

w ciekło−gazowej mieszaninie będzie bardziej jednorodna, a cząstki ciała stałego 

docierać będą wyżej, niż w układzie dwufazowym. 
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Rys. 9.5. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego. 
Dolne mieszadło − A315, górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki 
obrotów mieszadeł; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  
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Podobnie wygląda to wtedy, gdy obydwa mieszadła są takie same − A315. Jak 

już wcześniej stwierdzono, w takim zestawie mieszadeł, górne dysperguje właściwie 

gaz tylko wtedy, gdy tłoczy ciecz w dół, a więc gdy obydwa mieszadła obracają się 

w tę samą stronę. Dlatego też w zastosowaniu do mieszania układów dwufazowych 

ciecz–gaz i trójfazowych ciecz–gaz–ciało stałe, w pracy badano i analizowano tylko 

taki przypadek (rys. 9.6, 9.7). 
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Rys. 9.6. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego.  
Obydwa mieszadła − A315. Zgodne kierunki obrotów mieszadeł; cm=0,02 kg/kg, 
ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

Jak widać, podobnie jak poprzednio, mieszaninę trójfazową można wytworzyć 

przy wyższych od nG
(g-s) częstościach obrotów górnego mieszadła i częstościach 

dolnego takich samych jak nD
(g-s) − gdy mieszadła są oddalone od siebie dostatecznie 

daleko, ∆h>2d, a nawet niższych − jeżeli są bliżej siebie, ∆h≤2d. Możliwe jest to także 

wtedy, jeżeli nG<nG
(g-s), ale wymaga zwiększenia obrotów dolnego mieszadła, 

w stosunku do niezbędnych dla wytworzenia zawiesiny ciała stałego. Przy większym 

z badanych stężeń i bliskim usytuowaniu mieszadeł (∆h≤2d), nie gorsze rozproszenie 

faz w cieczy jak w warunkach granicznych, można uzyskać nawet przy niższych 

częstościach obrotów górnego mieszadła, od potrzebnych do rozproszenia gazu 

w samej cieczy. 
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Rys. 9.7. Graniczne częstości obrotów mieszadeł przy wytwarzaniu układu trójfazowego.  
Obydwa mieszadła − A315. Zgodne kierunki obrotów mieszadeł; cm=0,05 kg/kg; 
ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  

 

Biorąc pod uwagę to, że mieszanie takiego układu trójfazowego powinno być 

prowadzone tak, aby uzyskać co najmniej zadowalające rozproszenie faz w cieczy − 

wedle przyjętych wcześniej kryteriów, a taki stan można osiągnąć przy różnych 

kombinacjach częstości obrotów mieszadeł, począwszy od najniższych, leżących 

bezpośrednio w pobliżu krzywych obrazujących graniczne ich wartości w odniesieniu 

do układów dwufazowych, można wykorzystać opisujące je równania. Za „bezpiecz-

ne” i obejmujące wszystkie badane kombinacje zmiennych procesowych można 

generalnie przyjąć, iż częstości obrotów obydwu mieszadeł powinny być co najmniej 

o 0,7 s-1 wyższe od granicznych dla układów dwufazowych i leżeć w obszarze 

zakreskowanym na rysunkach w przypadku, gdy górnym mieszadłem dyspergującym 

gaz jest mieszadło turbinowe tarczowe, i o 0,6 s-1 gdy tym mieszadłem jest A315. 
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9.2.  Energetyczne aspekty procesu 

 
Dla wyznaczonych granicznych częstości obrotowych mieszadeł koniecznych do 

wytworzenia takiej mieszaniny trójfazowej, w której wszystkie cząstki ciała stałego 

znajdują się już w ruchu, zaś pęcherze gazu obecne są także w dolnej części aparatu − 

docierając do jego dna, zmierzono ich moce mieszania. Jak wynika to z poprzedniego 

podrozdziału taką mieszaninę trójfazową można uzyskać przy różnych kombinacjach 

częstości obrotów obydwu mieszadeł, co potwierdzono eksperymentalnie dla 

wybranych częstości, odpowiadających symbolom zaznaczonym na rys. 9.2 ÷ 9.7. 

Leżą one w bezpośrednim otoczeniu krzywych obrazujących zależności granicznych 

częstości jednego z mieszadeł od częstości obrotów drugiego, przy jakich są osiągane 

przyjęte stopnie rozproszenia poszczególnych faz w cieczy, w układach dwufazowych: 

powstaje całkowita zawiesina ciała stałego w cieczy − nD
(s)=f1(nG) oraz gaz 

rozpraszany przez górne mieszadło dociera do dna aparatu − nG
(g)=f2(nD). 

W odniesieniu do pierwszego przebiegu obejmują jego część na prawo od punktu 

przecięcia się obydwu krzywych, dla nG ≥nG
(g-s)*, a drugiego − na lewo od tego punktu, 

dla nD ≥ nD
(g-s)*. 

Znajomość ponoszonych nakładów energetycznych pozwala na ocenę 

efektywności procesu i wskazanie, dla jakich kombinacji częstości obrotów (w jakim 

rejonie położenia odpowiadających im punktów) jest ona wyższa, a jakich niższa. 

Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci trójwymiarowych wykresów, 

obrazujących sumaryczną moc mieszania, z uwzględnieniem udziału w niej mocy 

każdego z mieszadeł (rys. 9.8 ÷ 9.14). Moce mieszana przy granicznych częstościach 

obrotów mieszadeł nG
(g-s)* i nD

(g-s)* wyróżniono, przez ich zakreskowanie. Pozostałe 

słupki na tych wykresach prezentują moce mieszania dla innych kombinacji częstości 

obrotowych mieszadeł, odpowiadających punktom z rys. 9.3 ÷ 9.7, przy jakich 

stwierdzono powstawanie mieszaniny trójfazowej. 
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Rys. 9.8. Sumaryczna moc mieszania PD+PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne − TR. Przeciwne kierunki obrotów 
mieszadeł; ∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

W przypadku zestawu mieszadeł A315-TR obracających się w przeciwne strony, 

przy mniejszym z badanych stężeń ciała stałego, ich sumaryczna moc mieszania przy 

granicznych częstościach mieszadeł nG
(g-s) i nD

(g-s) nie jest najniższą ze zmierzonych 

(rys. 9.8 i 9.9). Mieszaninę trójfazową z równie dobrze, albo nawet i lepiej 

rozproszoną jedną z faz: stałą lub gazową, można wytworzyć przy innych częstościach 

obrotów mieszadeł i mniejszych nakładach mocy. 

Z punktu widzenia efektywności mieszania korzystniej jest prowadzić je przy 

takich kombinacjach częstości obrotów mieszadeł, które leżą na lewo od punktu 

wspólnego omawianych wyżej krzywych. Tym samym lepiej jest, gdy nG < nG
(g-s)*, 

a nD ≥ nD
(g-s)*. Wówczas wzrasta moc mieszania dolnego mieszadła, maleje natomiast 

moc górnego. Zmiany te nie są równe co do wartości, bowiem górne mieszadło 

turbinowe jest znacznie bardziej „energochłonne” od dolnego A315, przez co 

sumaryczna moc w efekcie maleje. 
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Rys. 9.9. Sumaryczna moc mieszania PD + PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne − TR. Przeciwne kierunki obrotów 
mieszadeł; ∆h=3d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s   

 

Jak widać udział górnego mieszadła w całości nakładów energii jest tutaj 

dominujący i zależy od odległości między mieszadłami. Przy niezbyt dużym ich 

rozsunięciu ∆h=1,5d wynosi od około 60% do 80%, zwiększając się do 90% przy 

∆h= 3d. Rozproszenie gazu tak, by docierał on do dna mieszalnika wymaga wysokich 

częstości obrotów mieszadła turbinowego, pod które jest on doprowadzany. Im wyżej 

znajduje się to mieszadło, tym częstości te są wyższe i większa jest sumaryczna moc 

mieszania. Podwojenie odległości między mieszadłami z ∆h=1,5d do 3d powoduje 

prawie dwukrotne zwiększenie całkowitej mocy mieszania, koniecznej do 

wytworzenia mieszaniny trójfazowej. 

Zwiększenie udziału ciała stałego w mieszaninie (do cm=0,05 kg/kg) nie 

powoduje większych zmian omawianej sumarycznej mocy mieszania − rys. 9.10. 
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Rys. 9.10. Sumaryczna moc mieszania PD + PG  w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne − TR. Przeciwne kierunki obrotów 
mieszadeł; ∆h=1,5d; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

Przyjmuje ona podobne wartości jak przy mniejszym stężeniu. Spowodowane jest to 

wyraźnie wyższymi częstościami dolnego mieszadła A315, na którym spoczywa 

ciężar poderwania z dna aparatu większej ilości ciała stałego i utrzymanie go w ruchu, 

a niższymi − górnego mieszadła, co ostatecznie kompensuje się w sumarycznej mocy 

mieszania. Zmieniają się jednak proporcje mocy wnoszonej przez poszczególne 

mieszadła, rośnie udział w niej dolnego mieszadła, kosztem górnego. 

Przy tym stężeniu ciała stałego i granicznych częstościach obrotów mieszadeł 

(górnego nG
(g-s) ∼ 6 s-1 i dolnego nD

(g-s) ∼ 8 s-1) całkowita moc mieszania należy do 

najniższych. Wytwarzanie nagazowywanej zawiesiny jest możliwe przy wyższych 

częstościach górnego mieszadła, a niższych − dolnego, ale podobnie jak poprzednio, 

wiąże się to z większymi nakładami energii, szybko rosnącymi wraz z częstościami 

mieszadła turbinowego. 
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Rys. 9.11. Sumaryczna moc mieszania PD + PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne − TR. Zgodne kierunki obrotów 
mieszadeł; ∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  

 

W przypadku, gdy te mieszadła obracają się w tym samym kierunku, do 

wytworzenia mieszaniny trójfazowej wymagane są częstości obrotów każdego z nich 

wyższe, niż przy przeciwnych kierunkach ich wirowania. Tym samym większa jest 

wtedy całkowita moc mieszania, i większy udział w niej ma dolne mieszadło. 

Najniższe moce mieszania występują przy częstościach obrotów odpowiadających 

punktom leżącym w środkowej części wykresu − rys. 9.11, podobnych dla każdego 

z mieszadeł. Przy wyznaczonych częstościach granicznych nD
(g-s) i nG

(g-s) całkowita 

moc jest większa. Zwiększenie częstości jednego z mieszadeł i odpowiednie 

skorygowanie częstości drugiego skutkuje wzrostem całkowitej mocy mieszania. 

Największe moce towarzyszą zawsze wysokim częstościom obrotów górnego 

mieszadła turbinowego. 
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Rys. 9.12. Sumaryczna moc mieszania PD + PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Obydwa mieszadła A315. Zgodne kierunki obrotów mieszadeł; 
∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

W odniesieniu do dwóch takich samych mieszadeł A315 ich sumaryczna moc 

mieszania, przy jakiej powstaje mieszanina trójfazowa jest podobna, niezależnie od 

częstości ich obrotów. Zależnie od stężenia ciała stałego, wydatku gazu i odległości 

między mieszadłami, przyjmuje jednak różne wartości. Są one zawsze znacząco 

niższe, w porównaniu z zestawem, w którym górnym mieszadłem jest turbinowe 

tarczowe. Widać to wyraźnie konfrontując ze sobą rys. 9.8 i 9.12, na których moce 

mieszania różnią się między sobą blisko trzykrotnie. 

Zwiększenie stężenia ciała stałego w mieszaninie powoduje wzrost mocy 

mieszania, bowiem do wytworzenia mieszaniny potrzebne są większe częstości 

obrotów mieszadeł (rys. 9.13). 
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Rys. 9.13. Sumaryczna moc mieszania PD + PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Obydwa mieszadła A315. Zgodne kierunki obrotów mieszadeł; 
∆h=1,5d; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Również odsunięcie mieszadeł dalej od siebie prowadzi do znacznego 

zwiększenia się mocy mieszania, spowodowanego dużym wzrostem granicznych 

częstości obrotów mieszadeł (rys. 9.14). Podobnie jak przy zestawie z górnym 

mieszadłem turbinowym, także tutaj, zwiększenie odstępu między mieszadłami od 

∆h=1,5d do 3d powoduje ponad dwukrotne zwiększenie całkowitej mocy mieszania, 

koniecznej do wytworzenia mieszaniny trójfazowej. 

W obydwu badanych konfiguracjach mieszadeł znacznie mniejszy wpływ na 

moc mieszania odgrywają, średnica cząstek ciała stałego i wydatek gazu. 
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Rys. 9.14. Sumaryczna moc mieszania PD + PG w zależności od częstości obrotowej 
mieszadeł. Obydwa mieszadła A315. Zgodne kierunki obrotów mieszadeł; 
∆h=3d; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Obserwacje wizualne procesu dyspergowania ciała stałego i gazu w cieczy 

wskazują na to, że przy używaniu mieszadła A315 jako górnego, w mieszaninie 

trójfazowej, spełniającej postawione kryteria, pęcherze gazu są większe i mniej 

równomiernie rozproszone w cieczy, mniej cząstek ciała stałego jest unoszonych 

w górne jej rejony, niż przy stosowaniu mieszadła turbinowego. Więcej na ten temat 

w rozdziale poświęconym jednorodności wytworzonej zawiesiny trójfazowej. 

Najefektywniej mieszanie układu trójfazowego przebiega wtedy, gdy mieszadła 

znajdują się niewielkiej odległości, a ich częstości obrotów są podobne, nie odbiegają 

istotnie od siebie. Stosując dwa mieszadła A315 można wytworzyć mieszaninę 

trójfazową przy mniejszych nakładach mocy w porównaniu z zestawem mieszadeł 

A315−TR. 

Z punktu widzenia efektywności mieszania, w przypadku zestawu różnych 

mieszadeł A315−TR, korzystniej jest stosować niższe od ”teoretycznych” granicznych 
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częstości obrotów mieszadła turbinowego nG<nG
(g-s)*, a wyższe mieszadła 

A315 − nD ≥ nD
(g-s)*. Przy zestawie dwóch mieszadeł A315 wybór kombinacji częstości 

mieszadeł gwarantujących wytworzenie mieszaniny trójfazowej nie odgrywa większej 

roli. 

Przy granicznych częstościach obrotów nG
(g-s) i nD

(g-s) całkowita moc mieszania 

z reguły nie jest najniższą z możliwych, ale w większości badanych przypadków jest 

jej bliska. 

 

 

Rys. 9.15. Moc mieszania PD+PG różnych układów wielofazowych w zależności od częstości 
obrotowej mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne −TR. Przeciwne kierunki 
obrotów mieszadeł, ∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s  

 

Wykonane pomiary pokazują, że moc mieszania potrzebna do wytworzenia 

mieszaniny ciecz–gaz–ciało stałe jest zawsze mniejsza od mocy koniecznej do 

wytworzenia całkowitej zawiesiny ciała stałego w nienagazowywanej cieczy. Jest przy 

tym zbliżona, nieco tylko większa od mocy mieszania wymaganej do rozproszenia 

w cieczy samego gazu, w całej jej objętości, łącznie z obszarem przy samym dnie 

mieszalnika. Różnice między mocami mieszania układu trójfazowego i układów 
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dwufazowych zależą od konfiguracji mieszadeł, stężenia i wielkości ziaren ciała 

stałego oraz wydatku gazu. Dla trzech wybranych przypadków pokazano to 

przykładowo na rys. 9.15 ÷ 9.17. Generalnie można powiedzieć, że przy mniejszych 

stężeniach i odstępach między mieszadłami moc mieszania układu trójfazowego jest 

podobna lub niewiele większa niż przy dyspersji gazu, zwłaszcza wtedy, gdy górnym 

mieszadłem rozpraszającym gaz jest turbinowe tarczowe. 

 

 

 

Rys. 9.16. Moc mieszania PD+PG różnych układów wielofazowych w zależności od częstości 
obrotowej mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, górne −TR. Przeciwne kierunki 
obrotów mieszadeł; ∆h=3d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 
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Rys. 9.17. Sumaryczna moc mieszania PD+PG różnych układów wielofazowych w zależności 
od częstości obrotowej mieszadeł. Dwa mieszadła A315. Takie same kierunki 
obrotów mieszadeł; ∆h=1,5d; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

9.3.  Jednorodność wytwarzanej zawiesiny 

 
Badania jednorodności mieszaniny trójfazowej prowadzono w taki sam sposób 

jak w przypadku wytwarzania zawiesiny ciała stałego w samej cieczy. 

Przedstawione wyniki dotyczą mieszaniny trójfazowej powstającej przy 

granicznych częstościach obrotów mieszadeł, a więc takiej, w której wszystkie cząstki 

ciała stałego znajdują się już w ruchu, a gaz jest rozproszony w całej objętości 

zbiornika, dociera do jego dna. Dotyczą, więc stanu rozproszenia faz przy częstościach 

obrotów oznaczonych na rys. 9.2 ÷ 9.7 symbolem krzyżyka, dla których zmierzone 

moce mieszania wyróżniono na rys. 9.8 ÷ 9.14 przez ich zakreskowanie. 
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Rys. 9.18. Rozkłady stężenia ciała stałego w mieszaninie trójfazowej przy granicznych 
częstościach obrotów mieszadeł i różnym ich odstępie. 
Dolne mieszadło − A315, górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki 
obrotów mieszadeł; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

Na rysunku 9.18 przedstawiono rozkłady stężenia ciała stałego w cieczy wzdłuż 

wysokości zbiornika, w którym mieszadła A315–TR obracały się w przeciwnych 

kierunkach, przy dwóch wybranych odległościach między nimi. Jak widać przy 

większym rozstawie mieszadeł uzyskuje się bardziej jednorodną mieszaninę, 

zwłaszcza w części mieszalnika powyżej dolnego mieszadła. Dzieje się to jednak 

kosztem blisko dwukrotnie większej mocy mieszania, z racji różnych granicznych 

częstości obrotów mieszadeł, wynoszących przy ∆h=1,5d − nD
(g-s =4,9 s-1 i n(g-s)=8 s-1 

oraz przy ∆h=3d − nD
(g-s)=4,7 s-1 i nG

(g-s)=11 s-1. 

Moc mieszania układu trójfazowego jest zawsze mniejsza niż układu 

dwufazowego ciecz–ciało stałe. Gaz doprowadzany pod górne mieszadło wypełnia, 

bowiem przestrzenie za jego łopatkami, zmniejszając moc pobieraną przez to 

mieszadło, a tym samym i sumaryczną, obydwu mieszadeł. Na rys. 9.19 porównano 

rozkłady stężenia ciała stałego, w tych dwóch układach. Jak widać pomimo mniejszej 

mocy mieszania rozproszenie cząstek ciała stałego w cieczy nagazowywanej jest 

podobne, w dolnej połowie mieszalnika nawet lepsze, a w górnej tylko nieco gorsze, 

niż w mieszaninie dwufazowej. 
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Rys. 9.19. Rozkłady stężenia ciała stałego w mieszaninie dwu i trójfazowej przy 
granicznych częstościach obrotów mieszadeł.  Dolne mieszadło − A315, 
górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki obrotów mieszadeł;   
∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 
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Kierunek obrotów: P [W]
        zgodny           23,4
        przeciwny       17,6

 

Rys. 9.20. Rozkłady stężenia ciała stałego w mieszaninie trójfazowej przy granicznych 
częstościach obrotów mieszadeł i różnych ich kierunkach. Dolne mieszadło 
− A315, górne − turbinowe tarczowe. ∆h=1,5d; cm=0,02 kg/kg; ds=0,58 mm; 
wg=1,067⋅10-3 m/s 
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Kierunki obrotów mieszadeł nie wpływają zasadniczo na rozkład stężenia, 

w warunkach powstawania mieszaniny trójfazowej. Pokazuje to przykładowo rys. 

9.20, na którym obok jednego z rozkładów z poprzednich rysunków, zaznaczono 

analogiczny, ale otrzymany przy takich samych kierunkach obrotów mieszadeł. 

Graniczne ich częstości są wtedy wyższe, w tym przypadku wynosiły one 

nD
(g-s)=5,47s-1 i nG

(g-s)=8,7 s-1, a w ślad za tym całkowita moc mieszania P=23,4 [W]. 

Rysunek 9.21 przedstawia jak zmienia się rozkład stężeń w zależności od 

różnych kombinacji częstości granicznych, „dokładnych” bądź im bardzo bliskim, na 

przykładzie omawianego zestawu mieszadeł. Dotyczy on wyższego z badanych stężeń, 

cm=0,05 kg/kg. Czarna linia (z symbolami O), obrazuje tutaj rozkład występujący przy 

granicznych częstościach obrotów mieszadeł nG
(g-s), nD

(g-s). Pozostałe dwie linie 

i przypisane im symbole (M, ,) odpowiadają skrajnym z badanych wcześniej 

częstościom, leżącym w otoczeniu krzywych granicznych na rys. 9.5, przy jakich 

powstaje mieszanina, co najmniej spełniająca przyjęte kryteria rozproszenia faz. Jak 

widać między poszczególnymi rozkładami występują pewne różnice. Najbardziej 

równomiernie jest rozproszone ciało stałe w górnej połówce zbiornika, przy 

najwyższych z rozpatrywanych częstości górnego mieszadła, bardzo podobnie przy 

granicznych częstościach obrotów obydwu mieszadeł nD
(g-s)=8 s-1 i nG

(g-s)=6,3 s-1, 

chociaż całkowita moc mieszania jest wtedy znacznie niższa. Wyraźne różnią się 

natomiast stężenia ciała stałego w rejonie poniżej dolnego mieszadła, z racji różnych 

częstości jego obrotów. Najlepiej pod tym względem wygląda trzeci rozkład, 

otrzymany przy zdecydowanie najwyższych częstościach dolnego mieszadła. 

Ocena jednorodności wytworzonej zawiesiny tylko na podstawie rozkładów 

stężenia ciała stałego, może nie być do końca obiektywna. Dlatego też w pracy za jej 

miarę ilościową przyjęto stopień zmieszania M. 
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Rys. 9.21. Rozkłady stężenia ciała stałego przy częstościach obrotów mieszadeł 
pozwalających wytworzyć mieszaninę trójfazową. Dolne mieszadło − A315, 
górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki obrotów mieszadeł; ∆h=1,5d; 
cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

W tym przypadku, przy podobnych mocach mieszania i częstościach obrotów 

dolnego mieszadła wyższych niż górnego (symbole O i ,) stopień ten przyjmuje 

bliskie sobie wartości, odpowiednio M=0,883 i M=0,886. Natomiast przy częstościach 

górnego mieszadła większych niż dolnego (dla trzeciego rozkładu − symbole M), 

pomimo wyraźnie większej mocy mieszania, stopień zmieszania zawiesiny jest 

zdecydowanie niższy, bowiem wynosi tylko M=0,854. 

Stopień zmieszania uzyskiwany przy granicznych częstościach obrotów 

mieszadeł dla układu trójfazowego przyjmuje inne wartości niż dla całkowitej 

zawiesiny ciała stałego w samej cieczy. Dla przypadków, których rozkłady stężenia 

przedstawiono na rys. 9.18 i 9.20, zobrazowano to na kolejnym rysunku. Jak widać 

przy umiarkowanym rozsunięciu mieszadeł A315 i TR, stopień zmieszania ciała 

stałego w nagazowywanej zawiesinie jest wyraźnie większy. Dzieje się tak, dlatego że 

rozproszone w cieczy pęcherze gazu, przemieszczając się do góry, ułatwiają unoszenie 

cząstek ciała stałego, które transportowane są wyżej i większej ilości. Co więcej górne 
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mieszadło na ogół pracuje wtedy z większymi częstościami, niż w układzie 

dwufazowym, a to poprawia wymieszanie ciała stałego w tej części zbiornika. 
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Rys. 9.22. Stopień zmieszania ciała stałego z cieczą w zależności od mocy mieszania,  

przy granicznych częstościach obrotów mieszadeł. Dolne mieszadło − A315, 
górne − turbinowe tarczowe. Przeciwne kierunki ich obrotów; cm=0,02 kg/kg; 
ds=0,58 mm; wg=1,067⋅10-3 m/s 

 

W miarę zwiększania odległości między mieszadłami stopień zmieszania układu 

trójfazowego rośnie, ale nie tak szybko jak przy rozpraszaniu w cieczy tylko ciała 

stałego. W konsekwencji tego, przy największym z badanych rozsunięciu mieszadeł na 

∆h=3d jest on ewidentnie niższy, niż w samej zawiesinie. 

Na rys. 9.23 przedstawiono przykładowe rozkłady stężenia ciała stałego 

w cieczy, otrzymane w układzie trójfazowym, przy granicznych częstościach obrotów 

mieszadeł A315. Jak widać także przy tym zestawie mieszadeł bardziej jednorodną 

zawiesinę uzyskuje się przy większej odległości między mieszadłami. 

W tym przypadku wiążę się to jednak z ponad trzykrotnym wzrostem mocy 

mieszania, wynikającym z większych częstości górnego mieszadła, jakie są potrzebne 

do wytworzenia mieszaniny trójfazowej, przede wszystkim do wymaganego 

rozproszenia gazu w cieczy (przeszło dwukrotnie wyższe częstości w stosunku do 

rozstawu mieszadeł ∆h=1,5d). 
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Rys. 9.23. Rozkłady stężenia ciała stałego w mieszaninie trójfazowej przy granicznych 
częstościach obrotów mieszadeł i różnym ich odstępie.   
Obydwa mieszadła A315, obracające się w tym samym kierunku. 
cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=3,2⋅10-3 m/s 
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Rys. 9.24. Stopień zmieszania ciała stałego z cieczą w zależności od mocy mieszania,  
przy granicznych częstościach obrotów mieszadeł. Obydwa mieszadła A315. 
Zgodne kierunki ich obrotów; cm=0,05 kg/kg; ds=0,58 mm; wg=3,2⋅10-3 m/s 

 

Przy tym zestawie mieszadeł, niezależnie od ich wzajemnego usytuowania, 

obecność gazu stanowiącego drugą fazę rozpraszaną w cieczy, powoduje zawsze duży 

spadek jednorodności zawiesiny. Jak widać z rys. 9.24, będący jej miarą, stopień 

zmieszania jest o około 0,05 mniejszy w porównaniu z dwufazową zawiesiną 

otrzymywaną przy podobnej mocy mieszania. 
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10.  Wnioski i uwagi końcowe 
 

Procesy przebiegające w układach wielofazowych realizowane są często 

w aparatach z mieszadłami. W smukłych aparatach, przy wysokościach napełnienia 

większych od standardowych, jedno mieszadło na ogół nie gwarantuje właściwego 

wymieszania i rozproszenia faz w całym układzie, szczególnie w górnych jego 

rejonach. Jest to możliwe dopiero po wprowadzeniu dodatkowych mieszadeł. 

Umieszcza się je na tym samym wale, obracają się więc zawsze z taką samą częstością 

obrotów, zachowując stosunkowo znaczny odstęp między nimi. 

Jednak nie zawsze takie rozwiązanie daje oczekiwane efekty. Trudności 

pojawiają się w układach trójfazowych, wtedy, gdy w cieczy oprócz ciała stałego 

równocześnie ma być rozpraszany gaz. Nie istnieją, bowiem mieszadła, które równie 

dobrze dyspergowałyby w cieczy obydwie te fazy. 

W pracy zaproponowano niestosowane dotychczas rozwiązanie, z dwoma 

mieszadłami, napędzanymi niezależnie od siebie. Mieszadłom tym przypisano różne 

role. Dolne miało za zadanie wprawiać w ruch ciało stałe i zawieszać je w cieczy, 

górne zaś, oprócz wspomagania przebiegu wytwarzania zawiesiny i podniesienia jej 

jednorodności, przez rozprowadzanie poderwanych już cząstek ciała stałego w całej 

objętości cieczy, miało dyspergować wprowadzany pod nie strumień gazu. 

Takie rozwiązanie w zamyśle miało umożliwi ć wpływanie na przebiegi 

rozpraszania poszczególnych faz w cieczy, a tym samym i na intensywność oraz 

efektywność tych procesów. Pozwala ono, bowiem nie tylko wybierać odpowiednie 

rodzaje mieszadeł i ich wzajemne usytuowanie w aparacie, ale również kierunki oraz 

częstości ich obrotów. Jak wykazały badania dzięki temu można zmieniać „obszary” 

oddziaływania poszczególnych mieszadeł, wpływając w ten sposób zarówno na 

jednorodność powstającej mieszaniny wielofazowej, jak i na ponoszone nakłady 

energetyczne, wyrażone przez moc mieszania. 
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♦ Wytwarzanie zawiesiny ciała stałego w cieczy 

W pracy analizowano warunki prowadzenia mieszania gwarantujące 

wytworzenie całkowitej zawiesiny. Zgodnie z przyjętymi i stosowanymi powszechnie 

kryteriami za taką uznaje się mieszaninę, w której wszystkie cząstki ciała stałego 

znajdują się już w ruchu, są zawieszone w cieczy, bądź poruszają się po dnie aparatu. 

Najniższe częstości obrotów dolnego mieszadła, przy jakich ma to miejsce, nazwano 

granicznymi i oznaczono przez nD1
(s), gdy górne mieszadło jest nieruchome 

i nD
(s) − gdy obracają się obydwa mieszadła. 

Stwierdzono, że te częstości różnią się między sobą w różnym stopniu, zależnie 

od rodzaju górnego mieszadła, kierunku i częstości jego obrotów, a także od odstępu 

między obydwoma mieszadłami oraz stężenia ciała stałego i średnicy jego cząstek. 

W pracy przedstawiono to w formie bezwymiarowej, uzależniając względne 

graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła nD
(s)/nD1

(s) od tych wielkości. 

Opracowując statystycznie wyniki pomiarów otrzymano: 

− dla zestawu mieszadeł A315−A315, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla zestawu mieszadeł A315−A315, przy przeciwnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla zestawu mieszadeł A315−TR, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla zestawu mieszadeł A315−TR, przy przeciwnych kierunkach ich obrotów: 
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Wprowadzenie drugiego, górnego mieszadła powoduje obniżenie granicznych 

częstości obrotów dolnego mieszadła, przy jakich powstaje całkowita zawiesina. Dla 

większego z badanych stężeń ciała stałego cm=0,05 kg/kg wielkość tego spadku zależy 
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od kierunków obrotów mieszadeł. Jeżeli obracają się one przeciwnie to jest on zawsze 

większy, niż przy zgodnych kierunkach ich obrotów. 

Odstępstwo od tej prawidłowości ma miejsce tylko wtedy, gdy mieszadła 

obracają się w tym samym kierunku, a stężenie ciała stałego jest niewielkie i wynosi 

cm=0,02 kg/kg. Obracające się górne mieszadło wywołuje wtedy wzrost granicznych 

częstości obrotów dolnego mieszadła. 

Graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła są generalnie tym niższe, im 

bliżej niego znajduje się drugie, górne mieszadło. Jedyny wyjątek wystąpił przy 

stężeniu ciała stałego wynoszącym cm=0,05 kg/kg i mieszadłach obracających się w tę 

samą stronę. Graniczne częstości obrotów dolnego mieszadła nieznacznie zmieniają 

się wtedy wraz z odległością między mieszadłami, przyjmując najniższe wartości przy 

największym ich oddaleniu, ∆h=3d. 

Z badanych zmiennych najmniejszy wpływ na graniczne częstości obrotów 

dolnego mieszadła wywiera wielkość cząstek ciała stałego, przy czym względna ich 

wartość nD
 (s) / nD1

(s) jest tym mniejsza, im cząstki te są większe. 

Graniczne częstości obrotów, stanowiące najmniejsze, z jakimi należy 

prowadzić mieszanie, nie dają pełnej wiedzy o jakości powstałej zawiesiny. 

Naturalnym wydaje się być dążenie do uzyskania, możliwie jednorodnej zawiesiny 

w całej objętości, choć jest to trudne do osiągnięcia i wymaga wyższych częstości 

obrotów mieszadeł, a w ślad za tym i dużych nakładów energii, czyniąc proces mało 

efektywnym. Z tego względu w praktyce najczęściej poprzestaje się na wytwarzaniu 

zawiesiny całkowitej, bądź tylko niewiele od niej bardziej homogenicznej. 

Jak stwierdzono zastosowanie drugiego mieszadła znaczenie poprawia 

jednorodność całkowitej zawiesiny, przy czym jeśli tym mieszadłem jest turbinowe 

tarczowe, to rozkłady stężenia ciała stałego w cieczy wzdłuż wysokości aparatu, są 

bardziej równomierne, niż wtedy, gdy jako górne stosuje się mieszadło A315. 

Wyższe częstości obrotów górnego mieszadła poprawiają jednorodność 

zawiesiny, i to tym znaczniej, im większe jest w niej stężenie ciała stałego. 

Przeprowadzone badania pokazały, że przy przeciwnych kierunkach obrotów 

mieszadeł, z punktu widzenia jednorodności powstającej zawiesiny, korzystniej jest 
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stosować, jako górne mieszadło turbinowe tarczowe, i to niezależnie od odległości 

między mieszadłami. 

W przypadku dwóch takich samych mieszadeł A315 zawiesina o wyższym 

stopniu jednorodności powstaje wtedy, gdy obracają się one w tym samym kierunku. 

Wpływ kierunku obrotów mieszadeł maleje jednak w miarę rozsuwania tych 

mieszadeł i przy ∆h = 3d praktycznie zanika. 

Na jednorodność uzyskanej zawiesiny wpływa również wielkość cząstek ciała 

stałego. Maleje ona wraz ze wzrostem ich wymiarów, ponieważ cięższe cząstki nie 

docierają z cieczą tak wysoko jak lżejsze, a tym samym więcej ich pozostaje w dolnej 

części aparatu. 

Biorąc pod uwagę aspekty energetyczne towarzyszące wytworzeniu całkowitej 

zawiesiny, mniejszych nakładów mocy wymaga zestaw złożony z dwóch mieszadeł 

A315. Otrzymywana wtedy zawiesina jest jednak mniej homogeniczna, od 

powstającej przy stosowaniu, jako górnego mieszadła turbinowego tarczowego, 

zwłaszcza przy przeciwnych kierunkach obrotów mieszadeł. Moc mieszania zestawu 

mieszadeł A315–TR jest większa niż dwóch mieszadeł A315, i nie zależy od kierunku 

obrotów poszczególnych mieszadeł. 

♦ Dyspergowanie gazu w cieczy 

Mieszanie cieczy barbotowanej gazem należy prowadzić tak, aby gaz był 

dyspergowany możliwie równomiernie w całej jej objętości. W rozpatrywanym 

w pracy rozwiązaniu wprowadzano go pod górne mieszadło, a za konieczny stan jego 

rozproszenia przyjmowano taki, gdy pęcherze gazu docierały już do dna aparatu. 

Najniższe częstości obrotów górnego mieszadła, przy jakich miało to miejsce, 

nazwano granicznymi i oznaczono przez nGd1
(g) − gdy dolne mieszadło pozostawało 

nieruchome i nGd
(g) − gdy obracało się z częstością nD.. 

Stwierdzono, że obecność drugiego, obracającego się mieszadła, powodowała 

obniżenie granicznych częstości obrotów górnego mieszadła, dyspergującego gaz. 

Wielkość tego spadku zależała od częstości obrotów dolnego mieszadła, odległości 

miedzy mieszadłami oraz wydatku doprowadzanego gazu. 
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Wyniki badań opracowano statystycznie, otrzymując: 

− dla zestawu mieszadeł A315−A315, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla zestawu mieszadeł A315−TR, przy zgodnych kierunkach ich obrotów: 
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− dla zestawu mieszadeł A315−TR, przy przeciwnych kierunkach ich obrotów: 

672,0
132,0613,0

)(
1

)(

1Re436,11
−

−







 +∆−=
d

h
Fr

n

n
gDg

Gd

g
G   

 

Generalnie można powiedzieć, że im szybciej obraca się dolne mieszadło, 

wydatek objętościowy gazu jest większy, a drugie mieszadło znajduje się niżej 

w zbiorniku (mniejszy jest odstęp między mieszadłami), tym analizowane graniczne 

częstości obrotów górnego mieszadła są niższe. Zauważalny wpływ na nie wywiera 

także kierunek jego obrotów. W przypadku, gdy jest to mieszadło turbinowe tarczowe 

i obraca się przeciwnie w stosunku do dolnego, to dysperguje gaz przy niższych 

częstościach niż wtedy, gdy obydwa mieszadła obracają się w tę samą stronę. 

Przy dwóch takich samych mieszadłach A315, największe obniżenie 

analizowanych względnych granicznych częstości obrotowych, ma miejsce wtedy, gdy 

mieszadła znajdują się blisko siebie. Obserwacje przebiegu dyspersji gazu pokazały, 

że wytworzona wtedy mieszanina ciekło–gazowa jest jednak niejednorodna – znaczna 

część dużych pęcherzy przepływa wzdłuż osi aparatu, pozostając w cieczy krótko. 

Zwiększanie odległości między mieszadłami prowadzi do podniesienie jej 

jednorodności. Znacznie lepsze rozproszenie gazu w cieczy osiąga się stosując 

mieszadło turbinowe, szczególnie wtedy, gdy jest ono umieszczone możliwie nisko. 

W miarę zwiększania wysokości jego zawieszenia w cieczy różnice te zanikają. 

Gaz wprowadzony do mieszanej cieczy powoduje spadek mocy mieszania, 

zależny od tego, jaka ilość gazu pozostaje w najbliższym otoczeniu mieszadła, 

bezpośrednio za jego łopatkami. Wyniki badań pokazały, że sumaryczna moc 

mieszania zestawu mieszadeł A315–TR, przy granicznych częstościach obrotów 
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górnego mieszadła, była zawsze mniejsza niż wtedy, gdy to mieszadło dyspergowało 

gaz samodzielnie. 

Podobnie wygląda to przy dwóch takich samych mieszadłach A315, z wyjątkiem, gdy 

są one umieszczone blisko siebie, a dolne obraca się z częstością większą od 6 s-1. 

Z racji dominującego udziału mocy dolnego mieszadła w sumarycznych jej nakładach 

efektywność rozpraszania gazu w takich przypadkach jest mniejsza niż pojedynczego 

mieszadła tego typu. 

Ponoszone nakłady energetyczne bardzo silnie zależą od odległości między 

mieszadłami i szybko rosną z jej wzrostem. 

Na sumaryczną moc mieszania ma również wpływ kierunek obrotów mieszadeł 

względem siebie. W takich samych warunkach, jest ona mniejsza wtedy, gdy 

mieszadła obracają się przeciwne. 

Większy wydatek doprowadzonego gazu, powoduje wzrost granicznych 

częstości obrotowych górnego mieszadła, nie przekłada się to jednak na większą moc 

mieszania, wręcz przeciwnie – sumaryczna moc maleje, czyniąc proces rozpraszania 

efektywniejszym. 

♦ Wytwarzanie mieszaniny trójfazowej ciecz–gaz–ciało stałe 

Mieszaninę trójfazową można wytworzyć przy różnych kombinacjach częstości 

obrotów dolnego i górnego mieszadła. Są one określone przez graniczne wartości tych 

częstości, przy jakich powstaje już całkowita zawiesina ciała stałego w cieczy, 

a pęcherze rozpraszanego w niej gazu docierają do dna zbiornika. 

W pracy wyznaczono graniczne częstości obrotów każdego z mieszadeł, przy 

jakich spełnione są te kryteria rozproszenia faz, a także kombinacje obejmujące 

częstości graniczne jednego z mieszadeł i częstości drugiego − przy jakich każda z faz 

jest zdyspergowana w cieczy, co najmniej w stopniu określonym przez przyjęte dla 

niej kryterium. Stwarza to szerokie możliwości doboru częstości obrotowych 

mieszadeł, w zależności od potrzeb procesów, w jakich takie układy występują. 

Graniczne częstości obrotów mieszadeł konieczne do wytworzenia mieszaniny 

trójfazowej są na ogół nieco wyższe od wymaganych do powstania mieszanin 

ciecz−ciało stałe i ciecz−gaz (odpowiadających punktowi przecięcia się krzywych 
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obrazujących przebiegi częstości granicznych układów dwufazowych). Nie różnią się 

jednak od nich znacząco. Wyjątek stanowi przypadek dwóch mieszadeł A315, 

umieszczonych w odległości ∆h=1,5d i obracających się w tę samą stronę. W takich 

warunkach mieszanina trójfazowa powstaje przy niższych częstościach obrotów 

dolnego mieszadła i wyższych górnego, w stosunku do koniecznych dla wytworzenia 

odpowiednich układów dwufazowych. 

Przeprowadzone badania wskazują na to, że mieszaninę trójfazową można 

zawsze wytworzyć przy częstościach obrotów mieszadeł leżących w obszarze powyżej 

krzywych częstości granicznych dla układów dwufazowych: nD
(s )=f1(nG), nG

(g )=f2(nD). 

Pełną gwarancję uzyskania takiej mieszaniny, we wszystkich analizowanych w pracy 

przypadkach, daje podniesienie częstości obrotów mieszadeł powyżej tych 

granicznych o 0,7 s-1 przy stosowaniu, jako górnego mieszadła turbinowego 

tarczowego, i o  0,6 s-1 − gdy jest nim mieszadło A315. Zobrazowano to na rys. 10.1. 

 

 

 Rys. 10.1. Graniczne częstości obrotów mieszadeł dla układów trójfazowych;  
jasne kreskowanie – istnieje możliwość uzyskania układu trójfazowego,  
ciemne – daje pewność uzyskania mieszaniny trójfazowej 

Wyznaczone częstości graniczne mieszadeł determinują wielkość nakładów 

energii, jakie trzeba ponieść, aby wytworzyć mieszaninę trójfazową. Znajomość tych 

nakładów pozwala ocenić efektywność mieszania. 
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Przy granicznych częstościach obrotów nG
(g-s) i nD

(g-s) mieszadeł A315−TR, ich 

sumaryczna moc mieszania nie jest najniższą ze zmierzonych dla tego zestawu 

mieszadeł. 

Wyższą efektywność można uzyskać zwiększając częstość dolnego mieszadła 

(nD ≥nD
(g-s)*) kosztem górnego (nG<nG

(g-s)*) (rys. 9.1) tak, aby całkowita moc nie uległa 

zwiększeniu. Otrzymuje się wówczas bardziej jednorodną mieszaninę, przy podobnej, 

a nawet mniejszej mocy mieszania. Podobną homogeniczność zawiesiny można 

osiągnąć również przy wyższych częstościach górnego mieszadła, a niższych − 

dolnego, ale wiąże się to z większymi nakładami energii, szybko rosnącymi wraz ze 

wzrostem obrotów mieszadła turbinowego. 

Z tego punktu widzenie nie jest korzystne zbytnie rozsuwanie mieszadeł. Rosną 

wtedy szybko częstości górnego mieszadła, niezbędne do rozproszenia pęcherzy gazu 

w całej objętości mieszaniny, zwiększając jego udział w sumarycznej mocy mieszania, 

przykładowo nawet do 90%, przy odstępie ∆h=3d. 

Rozsunięcie mieszadeł z ∆h=1,5d do 3d skutkuje dwukrotnym wzrostem mocy 

mieszania, i chociaż towarzyszy temu znaczna poprawa jednorodności mieszaniny, to 

nie zawsze kompensuje ona poniesione nakłady energetyczne.  

Większe stężenie ciała stałego nie powoduje istotnego wzrostu sumarycznej 

mocy mieszania. Zmieniają się jednak wtedy udziały, jakie mają w niej poszczególne 

mieszadła. Ze wzrostem stężenia znacząco wzrasta udział mocy dolnego mieszadła, 

odpowiedzialnego za zawieszanie ciała stałego w cieczy. 

Biorąc pod uwagę efektywność mieszania, korzystniejsze jest, gdy mieszadła 

obracają się przeciwnie do siebie. Niższe są wtedy graniczne częstości ich obrotów, 

w porównaniu ze zgodnymi kierunkami ich wirowania, przy podobnej jednorodności 

powstającej mieszaniny. 

W przypadku stosowania dwóch mieszadeł A315, obracających się zgodnie, ich 

sumaryczna moc mieszania potrzebna do wytworzenia mieszaniny trójfazowej jest 

podobna, niezależnie od częstości obrotów poszczególnych mieszadeł, choć ich 

udziały w niej zmieniają się znacząco. Ta sumaryczna moc rośnie jednak ze wzrostem 

stężenia ciała stałego, i bardzo mocno ze wzrostem odległości między mieszadłami. 
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Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że rozpraszanie w niej gazu może 

poprawić jednorodność zawiesiny całkowitej. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy 

górne mieszadło turbinowe znajduje się stosunkowo blisko mieszadła A315, w 

odległości ∆h/d=1,5. Stopień zmieszania nagazowywanej zawiesiny jest wtedy o kilka 

procent większy, niż samej zawiesiny, przy podobnych nakładach mocy. 

Spowodowane jest to wyższymi częstościami obrotów mieszadeł, które jednak 

pracując w mieszaninie z gazem, wykazują mniejszą moc mieszania. Przy większych 

rozstawach mieszadeł (∆h/d=3) już tak nie jest, bowiem następuje pogorszenie się 

warunków transportu cząstek ciała stałego w górne rejony mieszaniny. 

Jeżeli jednak, jako górne stosuje się mieszadło A315, zamiast turbinowego 

tarczowego, to stopień zmieszania zawiesiny, a więc i jej jednorodność maleją 

w wyniku wprowadzenia gazu do cieczy. 

Sumaryczna moc mieszania potrzebna do wytworzenia mieszaniny trójfazowej 

jest zawsze większa od mocy niezbędnej do rozproszenia tylko gazu w cieczy, ale 

mniejsza od mocy pobieranej przez mieszadła dla powstania całkowitej zawiesiny 

ciała stałego w cieczy, przy takich samych częstościach ich obrotów. 

Ze względu na złożoność zagadnienia, wynikającą z dużej liczby zmiennych 

trudno jest jednoznacznie określić, przy jakich ich wartościach można uzyskać 

najlepszy efekt mieszania, zarówno pod kątem powstawania mieszaniny trójfazowej, 

jej jednorodności, jak i ponoszonych nakładów energetycznych. W niektórych 

przypadkach chodzi tylko o wytworzenie mieszaniny, przy jak najniższym zużyciu 

energii, w innych o uzyskanie możliwie wysokiej jej jednorodności, przywiązując 

mniejszą uwagę do poniesionych nakładów energii. 

 

Autor ma nadzieję, że przedstawione w pracy wyniki badań mogą być pomocne 

przy wyborze odpowiednich parametrów prowadzenia mieszania w układach 

wielofazowych, pozwalając na uzyskanie oczekiwanych efektów. 
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