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Корисна модель належить до галузі промислового водопостачання і використовується як 
допоміжне устаткування й обладнання водоочисного обладнання систем оборотного 
водопостачання при дозуванні реагентів, перемішуванні інгредієнтів в рідинах, 
двокомпонентних і більш компонентних рідин. 

Відома конструкція апарата для змішування водних розчинів [Патент на корисну модель № 5 

122533 Україна, МПК7 В02F 5/00, С02F 1/46 (2006.01). С02F 103/02 (2006.01). Апарат для 
змішування водних розчинів / С. І. Мовчан, О. О. Дереза та ін. - Заявка № u 2017 08377; заявл. 
14.08.2017, опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1], який включає корпус апарата, променеві перфоровані 
трубопроводи відведення суміші, циркуляційний патрубок, патрубок подачі реагенту, отвір для 
виходу реагенту, камеру змішування реагенту і трубопроводи тангенційного підведення 10 

реагентів, конусний ущільнювач флотошламу. 
Недоліком є низький ступінь перемішування реагентів із стічною водою, гідравлічний опір, 

що виникає при підведенні потоку водного розчину та підвищені гідравлічні навантаження в 
роботі очисних споруд. 

Найближчим аналогом є апарат-змішувач водних розчинів [Патент на корисну модель № 15 

137138 Україна, МПК7 (2019.01) В01F 5/00. С02F 1/46 (2006.01). С02F 103/02 (2006.01). Апарат-
змішувач водних розчинів / С. І. Мовчан. - Заявка № u 2019 02078; заявл. 01.03.2019, опубл. 
10.10.2019, Бюл. № 20.], який включає корпус, променеві перфоровані труби відведення суміші, 
циркуляційний патрубок, патрубок подачі реагенту, отвори для виходу реагенту в нижню 
частину корпусу апарата, камеру змішування реагенту і трубопроводи тангенційного підведення 20 

реагентів, конусний ущільнювач флотошламу. 
Недоліком апарата-змішувача водних розчинів є низька ефективність і нерівномірність 

змішування водного розчину з реагентами та обмежені функціональні можливості апарата-
змішувача. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити апарат-змішувач водних 25 

розчинів шляхом встановлення трубопроводів тангенційного підведення реагентів під кутом 60° 
або кутом 75° до горизонтальної поверхні, що підвищує ефективність і рівномірність змішування 
водного розчину з реагентами та поширює функціональні можливості апарата-змішувача. 

Поставлена задача вирішується тим, що в апараті-змішувачі водних розчинів, що містить 
корпус, променеві перфоровані труби відведення суміші, циркуляційний патрубок, патрубок 30 

подачі реагенту, отвори для виходу реагенту в нижню частину корпусу апарата, камеру 
змішування реагенту і трубопроводи тангенційного підведення реагентів, конусний ущільнювач 
флотошламу, згідно з корисною моделлю, трубопроводи тангенційного підведення реагентів 
встановлені під кутом 60° або кутом 75° в межах відхилення ±1,5° до горизонтальної поверхні. 

Встановленням трубопроводів тангенційного підведення реагентів під кутом 60° в межах 35 

відхилення ±1,5° і 75° в межах відхилення ±1,5° до горизонтальної поверхні дозволяє підвищити 
ефективність і рівномірність змішування водного розчину з реагентами та поширює 
функціональні можливості апарата-змішувача, а також забезпечити підведення водних розчинів 
і реагентів з використанням сили тяжіння і ваги інгредієнтів, які входять до складу реагентів. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 представлена конструктивно-40 

технологічна схема апарата-змішувача (вигляд загальний, повздовжній переріз); на фіг. 2 - 
трубопроводи тангенційного підведення реагентів встановлені під кутом 60° в межах відхилення 
±1,5° і 75° в межах відхилення ±1,5° до горизонтальної поверхні (живий переріз). 

Апарат-змішувач водних розчинів включає корпус 1, променеві перфоровані труби 2 
відведення суміші, циркуляційний патрубок 3, патрубок 4 подачі реагенту, отвори 5 для виходу 45 

реагенту в нижню частину корпусу 1 апарату, камеру 6 змішування реагенту, трубопроводи 7 
тангенційного підведення реагентів, які встановлені під кутом 60° або 75° в межах відхилення 
±1,5° - кожного кута до горизонтальної поверхні і конусний ущільнювач 8 флотошламу. 

Апарат-змішувач водних розчинів працює наступним чином. 
Вода, що обробляється, надходить в нижню частину корпусу 1 апарата і підіймається до 50 

рівня променевих труб 2 зі скосами і циркуляційного патрубка 3, де відбувається її первинне 
перемішування з реагентами, що подаються низхідним потоком з верхньої частини корпусу 1 
апарата-змішувача. 

У патрубку 4 подачі реагенту відбувається рух потоків висхідними і низхідними потоками, що 
сприяє інтенсифікації при перемішуванні водного розчину, створює умови утворення 55 

однорідності водоповітряної суміші і стабілізації процесу очищення стічних вод. 
Водний потік заповнює променеві перфоровані трубопроводи відведення розчину, по яких 

відбувається рух потоків в різних напрямах із сумішшю, насичення їх киснем, внаслідок чого 
перемішування стає більш ефективним та насиченим. У місці підключення перфорованих 
трубопроводів до корпусу 1 апарата-змішувача підвищується швидкість потоку, що сприяє появі 60 
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додаткових вихорів при перемішуванні розчину, утворення нерівномірності руху водного потоку, 
що створює сприятливі умови руху водного потоку із розчином реагенту. 

Встановлені трубопроводи 7 тангенційного підведення реагентів під кутом 60 або 75 в 

межах відхилення 1,5 - для кожного значення кута підйому, до горизонтальної поверхні 
створює умови для появи додаткових вихорів потоків, що дозволяє забезпечити більш повне 5 

розчинення й сприяє ефективному перемішування компонентів реагенту у водному розчині 
Відбір кута розташування трубопроводу 7 тангенційного підведення реагентів, їх діаметру 

залежить від потужності обладнання. 
Запропонована конструкція апарата-змішувача водних розчинів підвищує потужність 

водоочисного обладнання, поширює можливості щодо використання різних видів реагентів та 10 

забезпечує ефективність очищення стічних вод промислових підприємств. 
Таким чином, розроблена конструкція апарата-змішувача водних розчинів разом із 

трубопроводами 7 тангенційного підведення реагентів підвищує інтенсивність перемішування у 
водних розчинах різних реагентів.  

 15 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Апарат-змішувач водних розчинів, що включає корпус, променеві перфоровані труби 
відведення суміші, циркуляційний патрубок, патрубок подачі реагенту, отвори для виходу 
реагенту в нижню частину корпусу апарата, камеру змішування реагенту і трубопроводи 20 

тангенційного підведення реагентів, конусний ущільнювач флотошламу, який відрізняється 
тим, що трубопроводи тангенційного підведення реагентів встановлені під кутом 60° або кутом 
75° в межах відхилення ±1,5° до горизонтальної поверхні. 
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