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ЛЕКЦІЯ № 8 

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЗМІШУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 

 

ПЛАН 

7.1 Класифікація змішуючих органів 

7.2 Основи конструктивного розрахунку змішуючих елементів 

 

 

7.1 Класифікація змішуючих органів 

 

Змішувачем називається машина для утворення суміші два або більш за 

компоненти, що має необхідну однорідність і консистенцію. Основним елементом 

змішувача є місильна камера, в якій розташовані робочі органи, що переміщають 

компоненти по пересічних траєкторіях. Класифікація змішувачів приведена 

нижче по різних ознаках: 

1. по функціональному призначенню – утворення одно-, дво- і трифазних 

матеріалів; зміна або підтримка консистенції, температури; 

2. по характеристиці циклу – періодичної і безперервної дії; 

3. по розташуванню робочої камери – горизонтальне, вертикальне, довільне, 

змінна ємкість; 

4. по конструктивному виконанню робочих органів – лопатеві, валкові, шнекові, 

гвинтові, комбіновані; 

5. по кількості робочих органів – з одним або декількома; 

6. по кінематичних ознаках – статичні, з рухомими робочими органами; 

7. по кінематичних параметрах – рух з постійною або змінною швидкістю; 

8. по взаємодії робочих органів - що зачіпляються і не зачіплюються; 

9. по зачепленню між профілями робочих органів – нещільне, щільне; 

10. по руху робочих органів – обертання в один бік або в різні боки, складне; 

11. по характеру дії на матеріал – малошвидкісне, інтенсивне, швидкісне. 

До однофазних харчових матеріалів і напівфабрикатів, що отримуються в 

результаті змішування, відносяться рідини, наприклад спирт + вода, і тверді сипкі, 

до двофазних – рідина з газом – піна, наприклад, білкова; дві рідини – емульсії, 

наприклад майонез, рідина з твердим сипким, наприклад маса какао, до 

трифазних – тверде сипке з рідиною і газом, наприклад шоколад, кремова 

цукеркова маса, морожене і хлібопекарське тісто. 

При періодичній роботі завантаження компонентів, змішування і 

вивантаження готового матеріалу проводяться послідовно, при безперервному – 

одночасно. Можна використовувати змішувачі періодичної дії для здійснення 

безперервного циклу, для цього в лінії зазвичай встановлюють два змішувачі, які 

працюють в протифазах. У змішувачі безперервної дії робочі органи, окрім 

змішування, повинні забезпечувати транспортування суміші від зони 

завантаження до зони вивантаження. 
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Вибір змішувача по решті ознак залежить від виду матеріалу і вимог 

виробництва. При горизонтальному розташуванні робочої камери значна частка 

потужності витрачається на тертя матеріалу об внутрішні поверхні стінок, що 

особливо має значення при обробці сипких і пластичних матеріалів. Вертикальне 

розташування осі камери дозволяє використовувати гравітаційні сили і зменшити 

навантаження на вал. 

У статичних змішувачах, призначених для перемішування малов'язких 

рідин в умовах турбулентного режиму, обробка здійснюється нерухомими 

вставками 2 різних конфігурацій, встановленими в робочій камері-каналі 1, що 

має змінний перетин (рис. 1). Подача рідин в камеру проводиться насосом через 

сопло 3. 

 

 
Рисунок 1 – Статичний змішувач: 

1 – камера; 2 – насадки; 3 – сопло 

 

Для утворення збивних харчових мас використовується машина з робочим 

органом 2, що здійснює планетарний (рис. 2, в) рух. Для цих же цілей 

використовується змішувач 1 з двома вертикальними паралельними робочими 

органам 2 і 4, що мають різні частоти обертання і форму (рис. 2, б). 

Машини зазвичай забезпечені вузлами регулювання частоти обертання 

робочого органу і змінними лопатями різної конфігурації для мас різної 

консистенції. 

Для сипких, в'язких матеріалів частіше застосовують змішувачі з 

горизонтальною місильною камерою, в якій обертаються один або два паралельні 

вали з лопатями. Конструкція лопатей залежить від роду матеріалу, що 

переробляється. Завантаження компонентів здійснюється через отвори в кришці 

місильної ємкості, вивантаження – шляхом її перекидання вбудованим 

механізмом або за допомогою шнека (насоса), встановленого в нижній частині 

ємкості. Робочі органи двохвальних змішувачів можуть обертатися або в одному 

напрямі, або в різних. 

Одновальні змішувачі такого типу використовуються для сипких або 

середнев'язких харчових мас. Поширеніші двохвальні змішувачі. 

Для замісу тіста, високов'язких кондитерських мас використовують 

змішувачі з Z-образними або іншої форми масивними лопатями. Траєкторії руху 

лопатей можуть перетинатися і не перетинатися, частоти обертання валів можуть 

бути однаковими або різними. 

Для малов'язких матеріалів використовуються також одно- і двохвальні 

змішувачі, що відрізняються менш масивними лопатями. Зазвичай вони 

виконуються у вигляді лопаток простій або складній конфігурації, закріплених під 

кутом до осі валу і розташованих по гвинтовій лінії. 

Основою цих конструкцій є шнекові і гвинтові змішувачі. Шнеком є 

зварний або складальний вузол, у разі парної установки шнеки між собою не 
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зачеплені. Такі конструкції застосовують для змішування сипких і середньо-

в'язких матеріалів. 

 
 

Рисунок 2 – Змішувачі для утворення збівних мас: 

а – з планетарним рухом робочого органу; б – з планетарним рухом 

робочого органу і зчищаючою лопатю; у – з просторовою траєкторією робочого 

органу; г – з двома паралельними робочими органами: 1 – діжа; 2 – робочий 

орган; 3 – привід; 4 – лопать 

 

У валкових змішувачах суміщені процеси подрібнення і змішування. 

Машини можуть мати різні конструктивні рішення за формою валків, їх числу і 

взаємному розташуванню, співвідношенню швидкостей. 

Змішувачі підрозділяються по характеру дії на оброблюваний матеріал. При 

малошвидкісний дії суміш утворюється з швидкістю, сумірною з ручною 

обробкою. Інтенсивну дію припускає отримання ефекту, який неможливо досягти 

ручною обробкою. Швидкісна обробка дозволяє утворити матеріал за вельми 

короткий проміжок часу. 

 

МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ СЕРЕДНЬО- І ВИСОКОВ'ЯЗКИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
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У машинах для перемішування середньо- і високов'язких матеріалів 

(умовний діапазон динамічної в'язкості для средневязких матеріалів 10..100 Па·с, 

вище -для високов'язких) реалізуются різні механічні процеси. 

Перемішування – механічна обробка матеріалів в спеціальному 

устаткуванні, що забезпечує досягнення декількох результатів: 

змішування – забезпечення заданої рівномірності розподілу за об'ємом суміші 

два або більш за компоненти; 

пластикації – зміни структурно-механічних характеристик матеріалу від твердої 

до в'язкою, або від високов'язкої до текучої консистенції. 

збивання – перетворення однофазної або двофазної систем в двух- або трифазну 

при інтенсивних механічних діях. 

Для реалізації одного їх цих процесів служать змішувач, пластикатор, 

диспергатор і машина збиття. При реалізації в одній машині декількох операцій 

застосовуються самі різні конструкції устаткування для перемішування харчових 

мас (табл. 1). 

 

 

МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

Механічні мішалки. У механічних мішалках ряд лопатей різної 

конфігурації, насаджених на вал, що обертається, забезпечують різний ступінь 

інтенсивності перемішування, у зв'язку з чим їх підрозділяють на швидкохідні і 

тихохідні. До швидкохідних мішалок (рис. 3), що працюють переважно в 

перехідному і турбулентному режимах руху перемішуваного середовища, 

відносяться лопатеві, пропелерні і турбінні мішалки, а до тихохідних -якорні і 

рамні мішалки, що працюють в області ламінарного руху середовища (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Швидкохідні механічні мішалки: 

а – пропелерна; б – турбінна; 1 – апарат; 2 – робочий орган (мішалка); 3 – 

вал; 4 – співісний циліндр (дифузор) 
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Таблиця 1 – Типи змішувачів, що рекомендуються, залежно від їх призначення 

 

Процес 
Приклад матеріалу, 

що утворюється 
Тип змішувача Режим обробки 

Змішування 

Рецептурна суміш 

для глазурі, 

шоколадної маси 

Одновальний або 

двовальний змішувач з 

горизонтальною 

місильною камерою 

періодичної або 

безперервної дії 

Малошвидкісний 

Пластикація 

Пластиковані тверді 

жири тваринного і 

рослинного 

походження 

Гвинтовий двохвальний 

пла-стикатор з 

комбінованими 

робочими органами 

Інтенсивний 

Диспергування 

Сипкий 

напівфабрикат для 

пралинової маси 

(пралине), шоколаду, 

глазурі 

Валкові машини. 

Меланжер (грубе 

подрібнення) 

Звичайний 

П’ятивалковий млин 

(тонке подрібнення) 
Інтенсивний 

Збивання 

Кремова цукеркова 

маса, маса для зефіру 

і пастили, крем для 

борошняних 

кондитерських 

виробів, білково-

цукрова піна 

Збивач з вертикальним 

робочим органом 

періодичної або 

безперервної дії 

Інтенсивний 

Змішування і 

пластикація 

Пралінова цукеркова 

маса, кондитерське 

тісто 

Двохвальний змішувач з 

Z-образними лопатями 
Малошвидкісний 

Змішувач-пластикатор 

безперервної дії з одним 

або двома лопатевими 

валами 

Інтенсивний 

Хлібопекарське тісто, 

кондитерське тісто 

Машина з підкатною 

діжею 

Малошвидкісний 

 

Двохвальний змішувач з 

Z-образними або іншої 

форми лопатями 

Малошвидкісний, 

інтенсивний 
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Змішування і 

диспергування 

Шоколадна маса, 

готова до відливання 

Спеціальні вальцові 

машини, конши 

періодичної або 

безперервної дії 

Звичайний, 

інтенсивний 

 
Рисунок 4 – Тихохідні механічні мішалки: 

а – якірна; б – шнекова; у – стрічкова; 1 – апарат; 2 – робочий орган (мішалка); 

3 – вал; 4 – співісний циліндр (дифузор) 

 

Такі машини застосовують для приготування розчинів, емульсій, суспензій і 

інтенсифікації теплових, фізичних або хімічних процесів. 

залежно від конструктивного виконання робочих органів машини для 

перемішування рідких харчових продуктів можуть бути розділені на лопатевих, 

пропелерних, турбінних, шнекових і інжекторні (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Типи машин і їх призначення 

 

Тип робочого органу 

мішалки 
Призначення Процес 

Лопатевий (якірний) 

Для отримання розчинів, змішування 

рідких продуктів або рідких 

продуктів з твердими 

Періодичний або 

безперервний 

Пропелерний 

Для змішування рідких продуктів, 

рідких з незначною кількістю 

твердого продукту, для отримання 

розчинів і інтенсифікації реакцій 

Періодичний 

Турбінний 

Для інтенсифікації реакцій, для 

змішування рідких продуктів або 

рідких з твердими продуктами при 

значній в'язкості рідин 

Періодичний 

Шнековий або 

спіральний 

Для змішування твердих продуктів з 

рідинами 
Періодичний або 

безперервний 
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Інжекторний або що 

розбризкує 

Для змішування рідин 
Безперервний 

 

В умовах консервного виробництва масообмін відбувається при перенесенні 

твердої фази в рідку, газоподібної фази в рідку і рідкої фази в рідку. Що 

утворюються на межах двох фаз плівки створюють основний опір масообміну. 

Завданням перемішування є зменшення товщини плівок, що утворюються при 

масообміні. Як відомо, рушійною силою процесу при масообміні є різниця 

концентрацій речовини в плівках. 

В лопатевих мішалках змішування проводиться лопатями, змонтованими 

на вертикальному валу. Лопаті нахилені до горизонталі під кутом 45°. Кожна пара 

лопатей розташована під прямим кутом до сусідньої пари. 

Для перемішування рідин з підвищеною в'язкістю застосовують лопатеві 

мішалки з додатковими нерухомими лопатями, закріпленими на стінках судини, 

які перешкоджають руху в'язкої рідини разом з рухомими лопатями мішалки. Для 

кращого перемішування рідини робочим органом мішалок надають складну 

форму. Нижня частина лопаті повинна відповідати профілю днища змішувача. У 

мішалках з сферичним днищем застосовуються лопаті якірного типу. 

Пропелерні мішалки характеризуються нахилом лопатей, що поступово 

змінюється, від 0° у осі до 90° на кінці лопаті. Поверхнею лопаті є елемент 

гвинтової поверхні, крок якої можна визначити по рівнянню, м. 

Пропелерні мішалки застосовуються головним чином для перемішування 

нев'язких рідин в судинах, що мають невеликі діаметри. Вони відрізняються 

малою питомою витратою енергії. Частота обертання пропелера складає 3...25 с
-1

. 

Ефект перемішування значно підвищується, якщо пропелерну мішалку 

встановити під кутом 10...20° до вертикалі або змістити щодо центру судини. 

Спіральна, або шнекова мішалка є стрічковим шнеком, закріпленим на 

вертикальному валу, який приводиться в обертання через конічну передачу (мал. 

5.9). Такі мішалки застосовуються головним чином для перемішування 

пастоподібних продуктів. 

Турбінні мішалки застосовують для в'язкіших середовищ, а також в тих 

випадках, коли форма судини не дозволяє використовувати пропелерну мішалку. 

Ці пристрої призначені для інтенсивного перемішування при приготуванні 

розчинів, гідрогенізації жирів, змішуванні масел, а також в якості емульсаторів та 

змішувачів для виготовлення крохмальних мас. 

 

 

МАШИНИ ДЛЯ ЗМІШЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Фізичні основи змішення. Процес змішення різних по физико-

механическим властивостях сипких матеріалів припускає отримання на виході з 

машини однорідною по складу суміші, в будь-якій точці якої до кожної частинки 

одного компоненту примикають частинки інших компонентів в співвідношенні, 

заданому рецептурою. 

Якість змішення залежить від багатьох чинників: 

1. щільність змішуваних матеріалів; 

2. розміру частинок матеріалів; 
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3. вологості змішуваних матеріалів; 

4. форми частинок матеріалів; 

5. адгезійних властивостей частинок компонентів. 

З урахуванням цих чинників розроблений великий парк змішувачів, що 

розрізняються по структурі робочого циклу, по характеру дії і по конструктивних 

ознаках. 

Змішувачі періодичної дії. 

Механічні змішувачі періодичної дії підрозділяються на тих, що 

обертаються і транспортують. Схеми барабанних змішувачів різних типів, що 

обертаються, представлені на рис. 5. Вал барабана співпадає або з віссю симетрії 

барабана, або з його діагоналлю. 

Для поєднання змішення з частковим подрібненням сипких матеріалів 

використовуються шестикутні барабани (рис. 5, в). Змішення матеріалів, що не 

допускають дроблення, проводять в барабанах з конічним дном (рис. 5, г) 

Найбільш ефективне змішення в барабані V-образної форми (рис. 5, е) з кутом 90° 

при вершині. 

 
Рисунок 5 – Схеми осиовних типів барабанних змішувачів 

 

Шнекові робочі органи відрізняються розвиненою робочою поверхнею, але 

малою ефективністю змішування: а) найбільш простою; б) з додаванням лопаток; 

у) з розрізним пером шнека, що підвищує інтенсивність переміщення продукту в 

радіальному напрямі. 

Шнекові змішувачі діляться на вертикальних і горизонтальних. 

 

Забезпечення процесу подовжнього змішення досягається шляхом 

використання робочих органів, що створюють зустрічний рух потоків матеріалу. 

Це досягається в двохвальних змішувачах обертанням валів з різною частотою, а в 

одновальних – установкою одного-двух витків із зворотним напрямом навивки. 

Лопатеві радіальні робочі органи змішувачів безперервної дії представлені 

на рис. 6. Кут α (рис. 6, а – в) може змінюватися, унаслідок чого змінюються об'єм 

і напрям переміщення продукту в змішувачі. Уголковая лопать (рис. 6, г) дозволяє 

переміщати продукт одночасно в протилежні напрями. 
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Змішувачі безперервної дії. Робочі органи змішувачів безперервної дії 

повинні забезпечувати подовжнє і радіальне переміщення компонентів, що 

знаходяться в змішувачі мас, що супроводжується їх змішенням. 

 
Рисунок 6 – Радіальні лопаті змішувачів безперервної дії 

 

 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ В'ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

На підприємствах масового живлення залежно від технологічних вимог при 

перемішуванні може бути отримана проста однорідна маса (наприклад, котлетна), 

тістоподібна, коли перемішування супроводжується біохімічними і колоїдними 

процесами, або збита, збільшена в об'ємі унаслідок перемішування продукту з 

повітрям (збиті сливки, яєчні білки, креми і ін.) 

Перераховані технологічні операції виконуються машинами і механізмами 

різної конструкції, які можна підрозділити на наступні три групи: 

1. машини і механізми для перемішування (призначені для рівномірного 

розподілу всіх компонентів в загальному об'ємі без порушення фізичних 

властивостей початкових продуктів); 

2. машини тістомісилок (призначені для утворення тістоподібної маси з ряду 

компонентів і додання їй певних механічних властивостей); 

3. машини збивачок і механізми (призначені для перемішування і збивання рідких 

сумішей). 

 

Розглянемо більш докладно тістомісильні машини 

 

Для замісу тіста застосовують різні типи тістомісильних машин, які в 

залежності від виду борошна, рецептурного складу її особливостей асортименту, 

роблять різний механічний вплив на тісто. 

Тістомісильні машини розділяють на машини періодичної і безперервної дії. 

Машини періодичної дії (рис. 7) бувають з місильними ємностями (діжами) – 



 

10 

стаціонарними і змінними (підкатними), а діжі нерухомими, з вільним і 

примусовим обертанням. 

 
Рисунок 7 – Схеми тістомісильних машин періодичної дії з стаціонарними 

діжами: 

а – машини з горизонтальними та похилими циліндричними місильними валами; 

б – машини зі спареними Z – образними лопатями, які обертаються в різні 

сторони навколо горизонтальної вісі; в – машини з шарнірною Z – образною 

місильною лопатю; г – машини з багато кутовим ротором і витком шнеку на дні 

ємності. 
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Рисунок 8 – Схеми тістомісильних машин безперервної дії. 

Тістомісильні машини безперервної дії (рис. 8) звичайно мають стаціонарну 

місильну ємність і розташовані в ній обертові чи здійснюючі круговий рух 

місильні органи. Ці машини розділяються на наступні групи: 

– однокамерні з горизонтальним валом і Т-образними місильними лопатями 

(рис. 8, а) 

– одновальні з горизонтальним валом, на якому на початку місильної ємності 

розміщені трапецеїдальні плоскі лопаті, а наприкінці – гвинтовий шнек, 

укладений у циліндричний корпус (рис. 8, б); 

– одновальні з горизонтальним валом, на якому на початку розміщений 

змішувальний шнек, а потім радіальні циліндричні лопатки (рис. 8, в); 

– одновальні з горизонтальним валом, на початку якого закріплений шнек і потім 

дискова діафрагма і чотирьохлопатевий пластифікатор (рис. 8, г); 

– одновальні з горизонтальною віссю обертання, на якій у циліндричній камері 

змішування розміщений шнековий барабан з незалежним приводом, у конічній 

камері на валу закріплені місильні прямокутні лопатки, а на її стінках – 

нерухомі лопатки (рис. 8, д); 

– двухвальні з горизонтальними валами, на яких закріплені Т-образні місильні 

лопаті (рис. 8, е): 

– двухвальні з горизонтальними валами, що обертаються у зворотних напрямках і 

закріпленими на них стрічковими лопатями (рис. 8, ж); 

– двокамерні двухвальні, на валах яких закріплені гвинтоподібні лопаті, що 

утворять зони змішання і замісу, а зона пластифікації обладнана двома 

чотирикутними зірочками (рис. 8, з); 
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– двокамерні двухвальні, які мають окрему змішувальну камеру з приводом, а 

місильна камера з регульованим приводом містить дві зони замісу: 

місильними, постаченими шнеками, і зону пластифікації, робочим органом 

якої є кулаки (рис. 8, і); 

– з трилопатевим ротором (рис. 8, к); 

– з вертикальним циліндричним ротором (рис. 8, л), 

– з дисковим ротором, на якому розміщені кільцеві виступи, а в щілину між ними 

входять з невеликим зазором кільцеві виступи корпуса (рис. 8, м). 

 

Тістомісильні машини з підкатними діжами отримали широке 

застосування в хлібопекарній та кондитерській промисловості. Ці машини за 

конструктивним призначенням поділяються на такі групи: 

– тістомісильні машини з похилою віссю місильної лопаті і поступальним 

коловим рухом (рис. 9, а); 

– машини з похилою віссю обертання місильної спіралеподібної лопаті, яка при 

обертанні описує поверхню подвійного конуса (рис. 9, б); 

– машина з місильною лопаттю, що робить криволінійний просторовий рух по 

замкнутій кривій у вигляді еліпса (рис. 9, в). 

 
Рисунок 9 – Тістомісильні машини з підкатними діжами: 

а) з похилою віссю місильної лопаті; б) з похилою віссю обертання 

місильної спіралеподібної лопаті; в) з місильною лопаттю, що робить 

криволінійний просторовий рух. 

 

По інтенсивності впливу робочого органа на тісто тістомісильні машини 

розділяються на три групи: 

– звичайні тихохідні (робочий процес не супроводжується нагріванням тіста); 

– швидкохідні (робочий процес супроводжується нагріванням тіста на 5...7°С); 

– супершвидкохідні (заміс супроводжується нагріванням – тіста на 10...20°С і 

потрібно спеціальне водяне охолодження корпуса (камери). 

По характеру руху місильного органу розрізняють машини з круговим, 

обертальним, планетарним і складним плоским і просторовим рухом місильного 

органу. 

 

Перемішуючі машини. В даний час у виробництві знаходиться достатньо 

велика кількість моделей перемішуючого устаткування, які не мають принципово 

значущих відмінностей і відрізняються між собою продуктивністю і окремими 

конструктивними елементами. 
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Вибір способів перемішування залежить від вигляду і стану перемішуваної 

маси, об'єму робочої камери, продуктивності машин, співвідношення речовин, що 

дозуються, допустимого ступеня однорідності і інших чинників. 

Ступінь однорідності отримуваної маси характеризує ефективність 

процесу перемішування. 

 

Ступінь однорідності маси 

 a b
C

a


  

де а – середня концентрація речовини, задана умовами змішування; 

b – середнє арифметичне відхилення від заданої концентрації. 

Для ідеальних умов C = 1, практично C = 0,8...0,9.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Основи конструктивного розрахунку змішуючих елементів 

 

Загальні методи розрахунку. Початковими даними для розрахунку є: 

масова Q або об'ємна продуктивність QQ (кг/с), характеристика виробничого 

циклу, структурно-механічні характеристики і технологічні показники 

компонентів і суміші. 

 

Масова продуктивність змішувачів періодичної дії  

 

з

с д

V
Q

t t

 



  

де ψз – коефіцієнт заповнення місильної камери; 

V – об'єм місильної камери, м
3
; 

ρ – щільність матеріалу, кг/м
3
; 

tc – тривалість змішування, c; 

tд – тривалість допоміжних операцій (завантаження компонентів, 

вивантаження матеріалу, санобробка і ін.), с. 

Масова продуктивність змішувачів безперервної дії 

 з ср
Q S v  

  
де S – площа поперечного перетину місильної камери, м^; 

vср – середня швидкість руху матеріалу вздовж осі місильної камери, м/с. 

Потрібна потужність, Вт 

 пит
N A Q   

де Aпит – питома робота, необхідна для змішування матеріалу, Дж/кг. 

 

Технологічний розрахунок.  

Об'єм місильної камери 

 к к
V S L   

де L – довжина камери, м; 
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Sк – площа поперечного перетину камери, м
2
 

Загальні конструктивні параметри робочих органів. 

Площа поверхні зрізу, що утворюється робочим органом за один оберт 

 
о(роб) с л

S  =S +S   

де Sс – площа поверхні, що утворюється спіраллю за один оберт, м
2
/об; 

Sл – площа поверхні, що утворюється лопатями, що кріплять, за один 

оберт, м
2
/об. 

Питома площа поверхні, що утворюється в масі робочим органом за один 

оберт 

 
о(роб)

пит

з

S
S

V 



  

V – об’єм місильної камери, м
3
; 

ψз – коефіцієнт заповнення місильної камери. 

 

Розглянемо методику розрахунку конструктивних елементів змішувача 

пластичних продуктів 

На прикладі тістомісильної машини з робочими органами у вигляді лопаток. 

Продуктивність визначається за залежністю: 

 
л в

Q f ( , ,s,n,D ,D )    

де   – коефіцієнт подачі, що залежить від конструкції місильного органу; 

  = 0,015…0,04; 

 – об’ємна маса тіста; (=1100 кг/м
3
); 

Dл – зовнішній діаметр лопаток, м; 

Dв – внутрішній діаметр лопаток, м; 

s– крок лопаток, м; 

n – число обертів валу з лопатками за хвилину, об/с. 

 Dв=0,5 Dл  

Відстань sл між двома сусідніми лопатками приймається із діапазону 

sл=0,07...0,14 м, тому крок s між лопатками відповідно буде s=4sл. 

 

Діаметр валу на якому закріплюються лопатки приймається із діапазону

 Dв=(0,2...0,4) DВ м  

 

Довжина вікна Lв, м, повинна бути не меншою, ніж відстань між 

лопатками 

 
В Л

L S   

Ширина вікна BB, м, повинна бути такою, як зовнішній діаметр лопаток Dл 
 

B л
B D   

Довжина мішалки розраховується за формулою: 

 
1 л 2

L K s K s    ,  

де K1 – коефіцієнт, враховуючий перекриття завантажуючого вікна,  

K1=1,2…2,0; 

K2 – коефіцієнт, враховуючий кратність транспортування сировини в зоні 

перемішування, K2=2,5…5, в залежності від тривалості замішування. 
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Кількість лопаток визначається за формулою 

 

л

L
K 1

s
    

Діаметр бункера 
  л

D D 0,01 0,02    


