
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 109125        (13) U 

(51) МПК  
B01F 7/18 (2006.01)  

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

U
A

  
 1

0
9

1
2

5
  

 U
 

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) ЛОПАТЕВА МІШАЛКА  

 

(57) Реферат: 

Лопатева мішалка містить вертикальний циліндричний корпус з кришкою, ввідним і вивідним 
патрубками, привід з можливістю передачі обертового руху на центральний вал, на якому 
закріплені лопатеві робочі органи. Всередині циліндричного корпусу на його стінках 
діаметрально протилежно по висоті твірної циліндра встановлені обертові пластини. Кожну 
пластину жорстко прикріплюють до стержня, який поміщають у вушка, які закріплені на стінках 
корпусу. На кришці корпусу на кожній пластині встановлюють фіксатори кута її відхилення. 

(21) Номер заявки: u 2016 01985 

(22) Дата подання заявки: 29.02.2016 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну 
модель: 

10.08.2016 

(46) Публікація відомостей 
про видачу патенту: 

10.08.2016, Бюл.№ 15 

 

(72) Винахідник(и): 
Білецький Володимир Стефанович (UA), 
Міщук Юлія Сергіївна (UA) 

(73) Власник(и): 
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ 
КОНДРАТЮКА, 

просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 
36011 (UA) 

(74) Представник: 
Тимофєєв Анатолій Маркович 

 



UA   109125   U 

 

 



UA   109125   U 

1 

Корисна модель належить до перемішуючих пристроїв для гомогенізації великих обсягів 
суспензії, гідросуміші і може застосовуватися на підприємствах хімічної, металургійної, гірничої, 
нафтогазової промисловості. 

Відома лопатева мішалка, що містить вертикальний циліндричний корпус з кришкою, 
ввідним і вивідним патрубками, привід з можливістю передачі обертового руху на центральний 5 

вал, на якому закріплені лопатеві робочі органи [1, 2]. 
Основним недоліком такої мішалки є нерівномірне перемішування суспензії (гідросуміші), 

осідання твердих частинок на стінках і дні. Це обумовлюється неоднорідним полем 
турбулентного перемішування по робочому об'єму мішалки. 

В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення рівномірного перемішування 10 

шляхом досягнення рівномірного поля турбулентностей по всьому робочому об'єму мішалки. 
Суть корисної моделі полягає в тому, що всередині циліндричного корпусу на його стінках 

діаметрально протилежно по висоті твірної циліндра встановлюють обертові пластини, котрі 
жорстко прикріплюють до стержня, який поміщають у вушка, закріплені на стінках корпусу, на 
кришці корпусу на кожній пластині встановлюють фіксатори кута її відхилення. 15 

При перемішуванні суспензії пластини встановлюють під однаковим кутом до дотичної 
циліндричного корпусу і фіксують це положення. Поле турбулентностей суспензії за відсутності 
обертової пластини характерне великою нерівномірністю - наявністю максимумів числа 
Рейнольдса в зонах між лопатями і стінкою корпусу. За наявності пластини поле 
турбулентностей стає рівномірним по всьому робочому об'єму мішалки. Це унеможливлює 20 

осідання твердих частинок на стінках і дні, забезпечує рівномірну гомогенізацію суспензії 
(гідросуміші). 

На фіг. 1 зображена лопатева мішалка, на фіг. 2 - вузол кріплення стержня з пластиною до 
стінки мішалки (переріз А-А на фіг. 1). 

Лопатева мішалка містить наступні елементи: корпус 1, кришку 2, ввідний 3 та вивідний 4 25 

патрубки, привід 5, вертикальний обертовий вал 6, лопатеві робочі органи 7, обертові пластини 
8, стержні 9, кріпильні вушка 10, фіксатори 11. Обертові пластини 8 жорстко з'єднані з 
стержнями 9, які вставлені в отвори кріпильних вушок 10, що жорстко кріпляться до стінки 
корпусу 1. Фіксатори 11 забезпечують сталий кут відхилення обертових пластин 8. У робочому 
режимі фіксаторами 11 забезпечують однаковий кут відхилення діаметрально розташованих 30 

пластин 8. 
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 40 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Лопатева мішалка, що містить вертикальний циліндричний корпус (1) з кришкою (2), ввідним (3) 
і вивідним (4) патрубками, привід (5) з можливістю передачі обертового руху на центральний 
вал (6), на якому закріплені лопатеві робочі органи (7), яка відрізняється тим, що всередині 45 

циліндричного корпусу на його стінках діаметрально протилежно по висоті твірної циліндра 
встановлені обертові пластини (8), кожну пластину жорстко прикріплюють до стержня (9), який 
поміщають у вушка (10), які закріплені на стінках корпусу, на кришці корпусу на кожній пластині 
встановлюють фіксатори кута її відхилення (11). 
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