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ЗАТРАТИ ПОТУЖНОСТІ НА ПЕРЕМІШУВАННЯ В ГАЗОРІДИННОМУ 
РЕАКТОРІ ЗІ СТАТОРОМ 

 
Батюта А. С., магістрант; Стороженко В. Я., професор 

 
При виборі приводу в реакторах для перемішування газорідинної 

системи потужність, що витрачається на перемішування розраховується за 
відомим рівнянням, яке дійсне для однорідних рідин і типів перемішуючих 
пристроїв. 

Введення газу в перемішуючий обсяг викликає втрати потужності, що 
витрачається на перемішування, що в першу чергу залежить від кількості 
газу який знаходиться в рідині. 

Як відомо оцінка витрат енергії на перемішування необхідна в двох 
випадках: при розрахунку газовмісту системи і тепломасопереносу. 

Як показують дослідження, проведені раніше, потужність 
витрачається на перемішування газорідинної суміші залежить не тільки від 
властивостей газо-рідинної суміші, а й від конструктивних особливостей 
перемішуючих пристроїв. 

На лабораторній установці для дослідження об'ємного реактора з 
вбудованим статором були проведені дослідження на моделі з розмірами: 
діаметр апарату  Dа=0,4м, діаметр мішалки dм=0,13м, глибина занурення 
мішалки hм=0,18м. 

Обробка даних досліджень дозволяє отримати розрахункове рівняння 
для елементів зі статором: 

 
Використання отриманого рівняння дає змогу розраховувати затрати 

потужності в газорідинних реакторах з використанням для охолодження 
системи за допомогою статора. 
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