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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 
 
Celem ćwiczenia jest obserwacja wpływu zastosowania przegród oraz zbadanie 
wpływu napowietrzania cieczy w mieszalniku na przebieg procesu i moc mieszania.  
 
 
 
1. Budowa i wyposażenie stanowiska 
Podstawowe elementy zestawu laboratoryjnego stanowią: 
 mieszalnik wyposażony w mieszadło napędzane silnikiem elektrycznym, 

przegrody i bełkotkę doprowadzającą powietrze, 
 układ regulacji obrotów silnika i pomiaru mocy prądu elektrycznego pobieranej 

przez silnik zbudowany z autotransformatora i watomierza, 
 miernik liczby obrotów mieszadła z podłączoną prądnicą tachometryczną 

umocowaną do wału wirnika silnika napędzającego mieszadło, 
 układ doprowadzający sprężone powietrze do bełkotki zbudowany z filtra 

powietrza, reduktora ciśnienia, zaworu do regulacji strumienia powietrza i 
rotametru do pomiaru strumienia objętości powietrza wprowadzanego do 
mieszalnika, 

 manometr mierzący ciśnienie powietrza dopływającego do bełkotki, 
 termometr do pomiaru temperatury wody w mieszalniku. 
 
Dane:  
 
    

średnica mieszalnika D = 400 mm 

średnica mieszadła d = 134 mm 

szerokość łopatki mieszadła b = 33 mm 

odległość mieszadła od dna h = 217 mm 

szerokość przegród B = 40 mm 

wysokość słupa cieczy w 
mieszalniku 

ok. 550 mm 

 
 
 
2. Wykonanie pomiarów 
 

 zamocować bełkotkę w mieszalniku, założyć przegrody (wykonuje prowadzący); 

 wykonać pomiary poboru mocy w zależności od liczby obrotów  
 

I seria pomiarów - bieg jałowy: 
 

 nastawić liczbę obrotów ok. 120 - 130 1/min, odczytać moc i liczbę obrotów; 
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UWAGA: dla obliczenia rzeczywistej liczby obrotów zapisywać zawsze 
minimum 10 odczytów n [obr/min]. 

 

 zmienić liczbę obrotów do ok. 180 1/min, a następnie do ok.240 obrotów, 
powtórzyć pomiary. 

 
II seria pomiarów - mieszalnik z przegrodami wypełniony wodą: 

 

 napełnić mieszalnik wodą; 

 nastawić liczbę obrotów ok. 120 - 130 1/min, poczekać chwilę do ustabilizowania 
się parametrów, odczytać moc i liczbę obrotów;  

 zmieniać liczbę obrotów o ok.30 1/min do osiągnięcia 250 obrotów, powtarzać 
pomiary; 

 wykonać 5 pomiarów - jeden pomiar to jeden odczyt mocy i dziesięć 
odczytów liczby obrotów; 

 
 

III seria pomiarów - mieszalnik z przegrodami wypełniony mieszaniną wody i 
powietrza: 

 

 ustawić przepływ powietrza przez bełkotkę na 400 dm3/h, powtórzyć całą serię 
pomiarową (5 pomiarów);  

 
 

IV seria pomiarów - mieszalnik z przegrodami wypełniony mieszaniną wody i 
powietrza o innym natężeniu przepływu powietrza: 

 

 zmienić natężenie przepływu powietrza na 600 - 800 dm3/h, powtórzyć pomiary 
(ponownie 5 pomiarów);  

 
V seria pomiarów - mieszalnik z przegrodami wypełniony mieszaniną wody i 

powietrza, stała prędkość obrotowa mieszadła: 
 

 nastawić podaną przez prowadzącego liczbę obrotów, poczekać chwilę do 
ustabilizowania się parametrów, odczytać moc i liczbę obrotów, 

 włączyć przepływ powietrza i wykonać serię 5  pomiarów przy ustalonej prędkości 
obrotowej mieszadła i zmiennym natężeniu przepływu powietrza, przepływy 
powietrza podaje prowadzący;  

 
VI seria pomiarów - mieszalnik bez przegród wypełniony wodą: 

 

 wyłączyć mieszadło, usunąć z mieszalnika przegrody oraz bełkotkę (wykonuje to 
prowadzący ćwiczenie), poczekać do uspokojenia się cieczy, wykonać pomiary 
(znowu 5 pomiarów); 

 

 wyłączyć mieszadło, zmierzyć temperaturę wody;  

 otworzyć kurek spustowy i opróżnić mieszalnik;  

 zanotować wartość ciśnienia atmosferycznego.; 
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3. Opracowanie wyników  
 

 wyniki  pomiarów serii I, II, III, IV i VI przedstawić na wykresie jako zależność 
zużycia mocy od liczby obrotów mieszadła [N = f(n)], 

 
UWAGA:  
rzeczywista wartość prędkości obrotowej to średnia arytmetyczna z 10 
odczytów n [obr/min]. 
 
 

 wykonać obliczenia wartości liczby mocy mieszania LM oraz liczby Reynoldsa ReM 
dla pomiarów wykonanych w seriach II i VI; należy przy tym pamiętać, że są to 
liczby kryterialne oraz, że mierzone na watomierzu zużycie mocy jest sumą mocy 
mieszania oraz mocy zużywanej na pokonanie oporów pracy mieszadła /bieg 
jałowy/; wyniki  obliczeń przedstawić na wykresie jako zależność logarytmu z 
liczby mocy w funkcji logarytmu z liczby Reynoldsa [log LM = f(log ReM)], 

 

 Wykonać obliczenia liczby napowietrzania Na oraz obniżenia zużycia mocy NP/N 
(stosunek mocy zużywanej na mieszanie układu woda-powietrze do mocy 
zużywanej na mieszanie wody, przy tej samej prędkości obrotowej mieszadła) dla 
pomiarów wykonanych w serii V; wyniki obliczeń przedstawić na wykresie jako 
zależność NP/N=f(Na) 
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gdzie:   PV  - strumień objętości gazu [m3/s]. 

 
 

Sprawozdanie powinno zawierać zebrane w tabelach wyniki pomiarów i wyniki 
obliczeń, przykładowe obliczenia (wzór – podstawienie - wynik), wykresy oraz 
wnioski 


