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S t r e s z c z e n i e  

W pracy zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dotyczących intensywności (stopnia) turbulencji 
cieczy w mieszalniku, w którym przepływ generowany był przez układ dwóch mieszadeł zamocowanych 
na jednym wale. Badania przeprowadzono dla różnych rodzajów mieszadeł i różnych odległości ich 
wzajemnego usytuowania. Dokonano oceny i porównania stopni turbulencji cieczy w mieszalniku dla 
badanych układów mieszadeł.  
Słowa kluczowe: mieszanie, turbulencja, stopień turbulencji, wielostopniowy układ mieszadeł 
 

A b s t r a c t  
In the paper the results of experimental investigations of liquid turbulence intensity (turbulence degree) 
for a stirred vessel equipped with two impellers located on the same shaft are presented. The 
investigations were carried out for various impeller systems and various distance between the impellers. 
Also the assessment and comparison of the turbulence degrees obtained for different impeller systems 
were done.     
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1. Wstęp  

Mieszanie mechaniczne jest operacją często stosowaną w wielu technologiach 
przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu, jak np. w przemyśle chemicznym, 
spożywczym, farmaceutycznym, w biotechnologii itp., i to zarówno w układach jedno- jak 
i wielofazowych. W warunkach przemysłowych proces taki prowadzony jest zwykle 
w klasycznych aparatach zbiornikowych, napełnionych cieczą do standardowej wysokości 
H = D (D – średnica wewnętrzna zbiornika) zwykle z użyciem jednego mieszadła. 
Jednakże w przypadku konieczności mieszania dużych objętości mediów i wynikającej 
stąd dużej smukłości aparatów, tj. aparatów, w których wysokość napełnienia cieczą H jest 
większa od średnicy zbiornika (H > D), stosuje się nie jedno – jak w rozwiązaniach 
klasycznych – lecz kilka mieszadeł, umieszczonych na wspólnym wale [1]. Takie 
rozwiązanie konstrukcyjne z co najmniej dwoma mieszadłami na wale określane jest często 
mianem wielostopniowego układu mieszadeł [2]. 

Zazwyczaj stosuje się taką liczbę mieszadeł na wspólnym wale, ile razy wysokość 
napełnienia cieczą H jest większa od średnicy aparatu D [3]. Mając jednak na uwadze ilość 
i różnorodność procesów, w jakich mają zastosowanie mieszalniki z kilkoma mieszadłami, 
powyższą uwagę należy traktować jedynie jako bardzo ogólną i przybliżoną, bowiem 
każdy proces, w którym zachodzi mieszanie jednej lub więcej faz, musi być na ogół 
rozpatrywany indywidualnie.  

Praktycznymi przykładami zastosowania mieszalników z wielostopniowym układem 
mieszadeł w różnych gałęziach przemysłu są np. reaktory do procesów rafinacji parafin, 
rafinacji olejów jadalnych, zbiorniki do magazynowania i rafinacji drożdży piwowarskich, 
reaktory do procesów polimeryzacji, procesów biotechnologicznych itp.  

Zastosowanie więcej niż jednego mieszadła na wale ma na celu wytworzenie 
odpowiednio intensywnej cyrkulacji cieczy w całej objętości smukłego mieszalnika, 
powstającej w wyniku superpozycji przepływów generowanych przez poszczególne 
mieszadła. Jeżeli mieszanie prowadzone jest w warunkach turbulentnego przepływu cieczy 
w aparacie – co najczęściej ma miejsce w zastosowaniach przemysłowych [4] – użycie 
wielostopniowego układu mieszadeł zapewnia rozwinięcie i zachowanie odpowiednio 
dużej turbulencji cieczy w całej objętości aparatu, a w konsekwencji intensyfikację 
procesów wymiany masy lub ciepła, przebiegających w mieszaninie. 

Przebieg operacji mieszania i efekty procesów technologicznych realizowanych 
w mieszalniku z wielostopniowym układem mieszadeł zależą przede wszystkim od 
warunków hydrodynamicznych wytworzonych w aparacie, warunkujących z jednej strony 
wymaganą cyrkulację cieczy, a z drugiej odpowiednią turbulencję przepływu (rys. 1). 
Dokładna znajomość powyższych zagadnień hydrodynamiki mieszania stanowi podstawę 
modelowania przepływu płynu w zbiorniku, jak również poprawnego projektowania 
mieszalników.  

Cyrkulacja i turbulencja cieczy w mieszalniku zdeterminowane są parametrami 
konstrukcyjnymi i geometrycznymi aparatu oraz parametrami ruchowymi. Spośród 
parametrów konstrukcyjno-geometrycznych szczególnie ważne znaczenie mają: typ 
i geometria mieszadeł, geometria zbiornika i przegród, odległość pomiędzy 
poszczególnymi mieszadłami, a także odległość dolnego mieszadła od dna zbiornika. Ten 
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ostatni parametr ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku mieszania układów 
wielofazowych zawierających cząstki fazy stałej [3]. 
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Rys. 1. Podstawowe zagadnienia hydrodynamiki mieszania 

Fig. 1. Basic issues of mixing hydrodynamics 
 
Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący zarówno hydrodynamiki przepływu w aparatach 

z kilkoma mieszadłami, jak i wpływu poszczególnych parametrów konstrukcyjnych na 
turbulencję generowanego przepływu cieczy jest wciąż niepełny i fragmentaryczny, co 
implikuje i uzasadnia konieczność prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie, zarówno 
w aspekcie poznawczym, jak i utylitarnym. Sprzyja temu zaznaczający się w ostatnich 
latach dynamiczny rozwój i doskonalenie odpowiednich technik eksperymentalnych i 
pomiarowych, pozwalających na coraz dokładniejszy pomiar i opis przepływów 
turbulentnych w aparatach procesowych.  

2. Przedmiot i zakres pracy 

Przedmiotem prezentowanej pracy były badania doświadczalne intensywności (stopnia) 
turbulencji przepływu cieczy, powstającego w wyniku superpozycji strumieni przepływów 
generowanych w aparacie przez dwa mieszadła usytuowane na wspólnym wale.  

Wielkościami zmiennymi w trakcie badań były:  
− rodzaj współpracujących ze sobą mieszadeł mechanicznych – w sumie przebadano sześć 

różnych kombinacji dwustopniowego układu mieszadeł,  
− odległość pomiędzy mieszadłami, 
− częstość obrotów mieszadła.  

Szczegółowy zakres zmian zmiennych niezależnych podano w tabeli 1. 
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T a b e l a  1 

Zakres zmian badanych zmiennych niezależnych 

Zmienna niezależna Zakres zmian 
 
 
 
 
Badany  
dwustopniowy  
układ mieszadeł 

1 mieszadło górne:  turbinowe tarczowe    (RT) 
mieszadło dolne:  turbinowe tarczowe  (RT) 

2 mieszadło górne:  turbinowe z łopatkami pochylonymi (PBT) 
mieszadło dolne:  turbinowe z łopatkami pochylonymi (PBT) 

3 mieszadło górne:  turbinowe tarczowe   (RT) 
mieszadło dolne:  turbinowe z łopatkami pochylonymi (PBT) 

4 mieszadło górne:  turbinowe z łopatkami pochylonymi (PBT) 
mieszadło dolne:  turbinowe tarczowe  (RT) 

5 mieszadło górne:  turbinowe tarczowe   (RT) 
mieszadło dolne:  hydrofoilowe   (A315) 

6 mieszadło górne:  turbinowe tarczowe   (RT) 
mieszadło dolne:  hydrofoilowe  (HE-3) 

Odległość między 
mieszadłami    Δh 0,5 d÷2 d  

Częstość obrotów  n  300÷500  1/min 
 

Wybór typów mieszadeł do badań podyktowany był koniecznością zapewnienia 
różnych rodzajów przepływu wytwarzanych przez poszczególne mieszadła. Przedstawiony 
w tabeli 1 układ mieszadeł 1 charakteryzował się przewagą cyrkulacji promieniowej, układ 
2 przewagą cyrkulacji osiowej, natomiast układy mieszadeł 3–6 cyrkulacją mieszaną, tj. 
jedno z mieszadeł wytwarzało przepływ promieniowy, a drugie przepływ osiowy, przy 
czym każde z nich mogło pracować jako mieszadło górne lub mieszadło dolne.  
 

a) b)  
Rys. 2. Rodzaje mieszadeł 

zastosowanych w badaniach:  
a) turbinowe tarczowe RT;  
b) turbinowe z łopatkami pochylonymi 

PBT;  
c) hydrofoilowe A315;  
d) hydrofoilowe HE-3  
 
Fig. 2. Different impellers used in 

investigations:  
a) Rushton turbine,  
b) pitched-blade turbine,  
c) hydrofoil A315,  
d) hydrofoil HE-3 

  
c) d) 

  
 

Wybrane do badań mieszadło turbinowe tarczowe (RT) oraz turbinowe z łopatkami 
pochylonymi (PBT) należą do grupy klasycznych konstrukcji mieszadeł (rys. 2a i 2b) 
często stosowanych w praktyce, natomiast mieszadła hydrofoilowe typu A315 oraz HE-3 
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[2] (rys. 2c i 2d) są nowymi konstrukcjami mieszadeł osiowych, których działanie w 
układzie wielostopniowym jest do tej pory mało znane i wymaga eksperymentalnej 
weryfikacji. Uzyskane dla tych mieszadeł wyniki badań stanowić mogą zdaniem autorów 
istotny efekt praktyczny pracy.  
 

3. Wyznaczanie stopnia turbulencji 
 
Ilościową miarą intensywności turbulencji jest stopień turbulencji definiowany w ogól-

nym przypadku jako stosunek uśrednionej w czasie wartości pulsacji prędkości do średniej 
prędkości przepływu, tj.  
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Stopień turbulencji może być wyznaczany osobno dla poszczególnych kierunków 
przepływu, np. w kierunku wzdłużnym i kierunku poprzecznym do przepływu głównego. 
W przypadku uwzględniania trójwymiarowego charakteru przepływu (w kierunku osi x, y, 
z) stopień turbulencji definiowany jest w różny sposób jako [5]  
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gdzie u’x, u’y, u’z są składowymi fluktuacyjnymi prędkości, natomiast u  jest prędkością 
średnią dla głównego kierunku przepływu. Wielkość stopnia turbulencji określonego 
równaniami (1–4) podawana jest najczęściej w procentach.  

Wyznaczanie stopnia burzliwości cieczy w mieszalniku na podstawie podanych 
powyżej definicji prowadzi często do bardzo dużych wartości, dochodzących nawet do 
kilkuset procent [8], co jest trudno wytłumaczalne na gruncie teorii przepływów 
turbulentnych w cieczy. Tak duże wartości stopnia turbulencji sugerują mylnie nie 
istniejące w rzeczywistości duże wartości pulsacji prędkości, gdy tymczasem tak duże 
stopnie turbulencji są najczęściej wynikiem małych prędkości średnich występujących 
w mianowniku podanych równań definicyjnych.  
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Uwzględniając powyższe uwagi, zdecydowano się wyznaczać stopień turbulencji 
cieczy w mieszalniku na podstawie następującej zależności [9, 10]   

 %
nd

'uTu 100⋅
π

=  (5) 

w której pulsacje prędkości w różnych punktach pomiarowych w mieszalniku odnoszone 
są do jednej, stałej prędkości, tj. prędkości obwodowej końca łopatek mieszadła. 
Występujące w liczniku tzw. charakterystyczne fluktuacje prędkości u’ [11] wyznaczano w 
oparciu o wyniki pomiarów składowych fluktuacyjnych w kierunku promieniowym u’r, 
osiowym u’z i obwodowym u’t z następującej zależności  
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Zdefiniowana równaniem (6) wielkość stopnia turbulencji stanowi obiektywne 
kryterium oceny burzliwości cieczy w mieszalniku, a ponadto umożliwia porównanie 
burzliwości niezależnie od częstości obrotów mieszadła.  

 
 

4. Warunki prowadzenia badań  
 

W tabeli 2 przedstawiono stałe warunki prowadzenia badań w mieszalniku. Mieszaną 
cieczą był sulfotlenek dwumetylu o gęstości ρ = 1100 kg/m3 i lepkości η = 2,3 mPas. 
Pomiarów chwilowych prędkości przepływu cieczy w mieszalniku – stanowiących 
podstawę do wyznaczenia składowych fluktuacyjnych prędkości, a następnie stopnia 
turbulencji – dokonano za pomocą dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA). 
Punkty pomiarowe usytuowane były w płaszczyźnie środkowej leżącej pomiędzy dwoma 
sąsiednimi przegrodami na różnych wysokościach Z w mieszalniku i w różnych 
odległościach od osi aparatu określonych bezwymiarową odległością r* = 2r/D. 

 
T a b e l a  2 

Zestawienie stałych warunków prowadzenia badań 

Średnica mieszalnika   D 286  mm  
Średnica mieszadeł  d 1/3 D 
Odległość dolnego mieszadła od dna aparatu h 0,5 d  
Wysokość napełnienia cieczą mieszalnika  H 1,5 D  
Pozostałe warunki badań  zbiornik z dnem płaskim, 

4 przegrody o szerokości 1/10 D 
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Rys. 3. Zmiany stopnia turbulencji cieczy w funkcji bezwymiarowej odległości od osi aparatu r* 

dla różnych poziomów wysokości w mieszalniku:  a) pod dolnym mieszadłem;  b) w płaszczyźnie 
dolnego mieszadła;  c) między mieszadłami;  d) w płaszczyźnie górnego mieszadła  

Fig. 3. Turbulence intensity as a function of  dimensionless distance from the vessel center axis r* 
for different height levels in the mixing vessel:   a) under the lower impeller;  b) at the lower 

impeller level;  c) between impellers;  d) at the upper impeller level 
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5. Wyniki badań  

Na wykresach przedstawionych na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowo porównanie 
stopni turbulencji dla wszystkich badanych układów mieszadeł na różnych poziomach 
wysokości Z cieczy w mieszalniku i dla przypadku, gdy odległość między mieszadłami 
wynosiła Δh = 2d. Przy tej bowiem odległości między mieszadłami obserwuje się brak 
efektu wzajemnego oddziaływania obu mieszadeł na cyrkulację cieczy w mieszalniku [12]. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że wielkość stopnia turbulencji w całej objętości w 
mieszalniku zmienia się w szerokich granicach od 1,8% do 27,2% i zależy zarówno od 
zastosowanej kombinacji mieszadeł, jak i od umiejscowienia poszczególnych mieszadeł 
w mieszalniku. Najwyższe stopnie turbulencji występują zawsze w płaszczyźnie mieszadła 
o działaniu promieniowym RT, niezależnie od tego, czy mieszadło to usytuowane jest jako 
dolne, czy też górne (rys. 3b i 3d).  

W obszarze cieczy pod dolnym mieszadłem najwyższe stopnie turbulencji do około 
16% obserwuje się dla mieszadeł o działaniu osiowym PBT i A315, przy czym efekt ten 
nie dotyczy mieszadła hydrofoilowego HE-3 (również o działaniu osiowym), dla którego 
stopnie burzliwości są najniższe (rys. 3a). Mieszadło to generuje również najmniejszą 
turbulencję w płaszczyźnie jego usytuowania (rys. 3b) oraz w obszarze między 
mieszadłami (rys. 3c).  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
r*=2r/D 

0

10

20

30

40

Tu
  [

%
] 

  
      RT    
     PBT  
     A315   
     HE-3  
     PBT  
     RT   

      dolne            górne
  mieszadło:   mieszadło:  

     PBT
     RT
     RT
     RT
     PBT
     RT

Δh=2d

Z=340 mm
 

Rys.4.  Zmiany stopnia turbulencji cieczy w 
funkcji bezwymiarowej odległości od osi 
aparatu r* na poziomie cieczy w górnej części 
zbiornika 

Fig.4. Turbulence intensity as a function of  
dimensionless distance from the vessel center 
axis r* at the level in the upper part of  the 
vessel  

Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań przedstawione na rys. 4, ilustrujące 
wielkości stopnia turbulencji w górnej części zbiornika, tj. ponad mieszadłami. Na ich 
podstawie można stwierdzić, że układ dwóch mieszadeł na wale, w którym górnym 
mieszadłem jest mieszadło o działaniu osiowym (PBT), charakteryzuje się około 2,5÷3 
razy mniejszą intensywnością burzliwości w tej części zbiornika w porównaniu z układami 
z górnym mieszadłem o działaniu promieniowym (RT).  
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Przedstawione wykresy obrazują zmiany lokalnych wartości stopnia turbulencji cieczy 
w różnych miejscach w mieszalniku – odpowiadających przyjętym punktom pomiarowym 
– nie umożliwiają jednak dokonania globalnej oceny i porównania intensywności 
turbulencji w całym zbiorniku. W celu przeprowadzenia takiej oceny sformułowano w 
pracy pojęcie uśrednionego (globalnego) stopnia turbulencji Tuśr, będącego średnią ważoną 
stopni burzliwości Tui wyznaczonych w poszczególnych punktach pomiarowych w 
mieszalniku, przy czym współczynnik wagowy był równy objętości cieczy wokół danego 
punktu pomiaru prędkości. Tak więc każdy wynik obliczeń stopnia turbulencji był 
reprezentatywny tylko dla pewnej określonej objętości cieczy, której wielkość była zależna 
od odległości pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi. Suma poszczególnych wag 
była równa całej objętości cieczy w mieszalniku. Zgodnie z powyższymi założeniami 
uśredniony stopień turbulencji obliczano dla każdego badanego układu mieszadeł z 
zależności  
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Wyniki obliczeń uśrednionych stopni turbulencji dla trzech różnych odległości między 
mieszadłami: Δh = 1d, Δh = 1,5d i Δh = 2d przedstawiono wykreślnie na rys. 5. 
Wyznaczone wartości Tuśr mogą stanowić – zdaniem autorów – dogodną, liczbową miarę 
porównania intensywności turbulencji, generowanej w mieszalniku przez różne układy 
mieszadeł, jak również umożliwiają ich klasyfikację pod tym kątem. 
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Rys. 5. Uśredniony stopień turbulencji w 
funkcji odległości między mieszadłami dla 
wszystkich badanych układów mieszadeł  
Fig. 5. Average turbulence degree as a 
function of distance between impellers for all 
investigated impeller systems  
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6. Wnioski 

Na podstawie wykresu przedstawionego na rys. 5 można stwierdzić, że największą 
intensywność turbulencji w całej objętości mieszalnika zapewnia układ dwóch mieszadeł 
turbinowych tarczowych RT, tj. mieszadeł o działaniu promieniowym. Niższą turbulencję 
generują układy z mieszaną cyrkulacją cieczy, a mianowicie układ z dolnym mieszadłem 
hydrofoilowym A315 i górnym RT, a następnie układ PBT–RT. Z kolei najniższej 
intensywności turbulencji należy oczekiwać w przypadku zastosowania dwóch mieszadeł 
o działaniu osiowym, tj. układu PBT–PBT oraz układu z dolnym mieszadłem hydro-
foilowym HE-3 i górnym RT.  

Wyniki obliczeń uśrednionego stopnia turbulencji, przedstawione na ryc. 5, stanowią 
również potwierdzenie prezentowanych we wcześniejszej pracy wniosków [12], 
dotyczących zalecanej odległości między dwoma mieszadłami Δh = 2d. Taka odległość 
gwarantuje bowiem największą turbulencję cieczy w mieszalniku dla wszystkich badanych 
kombinacji mieszadeł. Największy wpływ zmian odległości Δh na intensywność 
turbulencji ma miejsce w przypadku dwóch mieszadeł o działaniu promieniowym, a 
najmniejszy dla dwóch mieszadeł o działaniu osiowym.  
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