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Корисна модель належить до хімічної галузі, інтенсифікації діючих і реконструкції систем 
промислового водопостачання при перемішуванні компонентів водних розчинів і рідинних 
двокомпонентних середовищ, використовується при реагентній обробці стічних вод 
промислових підприємств, що складаються з двох та більше інгредієнтів. 

Відома конструкція змішувача водних розчинів [Патент на корисну модель № 114364 5 

Україна, МПК7 (2006.01) В01F 5/00, С02F 1/46 (2006.01), С02F 103/02 (2006.01). Змішувач 
водних розчинів /С.І. Мовчан та ін. - Заявка № u 2016 08570; заявл. 04.08.2016, опубл. 
10.03.2017, бюл. № 5], який містить корпус, променеві перфоровані трубопроводи відведення 
суміші, циркуляційний патрубок, патрубок подачі реагенту, отвір для виходу реагенту, камеру 
змішування реагенту і трубопроводи тангенційного підведення реагентів. 10 

Недоліком цього змішувача є функціональна обмеженість при відведенні завислих речовин, 
які накопичуються у верхній частині корпусу, нерівномірність перемішування водних розчинів і 
рідинних двокомпонентних середовищ. 

Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним як найближчий аналог, є апарат для 
змішування водних розчинів [Патент на корисну модель № 122533 Україна, МПК7 В02F 5/00, 15 

С02F 1/46 (2006.01), С02F 103/02 (2006.01). Апарат для змішування водних розчинів /С.І. 
Мовчан та ін. - Заявка № u 2017 08377; заявл. 14.08.2017, опубл. 10.01.2018, бюл. № 1], який 
містить корпус, променеві перфоровані трубопроводи відведення суміші, циркуляційний 
патрубок, патрубок подачі реагенту, отвір для виходу реагенту, камеру змішування реагенту і 
трубопроводи тангенційного підведення реагентів, конусний ущільнювач флотошламу. 20 

Недоліком апарата - найближчого аналога є підвищені гідравлічні навантаження, низький 
коефіцієнт корисної дії та обмежені функціональні можливості апарата для змішування водних 
розчинів. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити апарат для змішування водних 
розчинів шляхом встановлення змінених конструкцій ємностей циркуляції водних потоків, що 25 

зменшує гідравлічні навантаження, підвищує коефіцієнт корисної дії і поширює функціональні 
можливості апарата. 

Поставлена задача вирішується тим, що у апараті-змішувачі з циркуляцією водних потоків, 
який містить корпус, променеві перфоровані трубопроводи відведення суміші, циркуляційний 
патрубок, патрубок подачі реагенту, отвір для виходу реагенту, камеру змішування реагенту і 30 

трубопроводи тангенційного підведення реагентів, конусний ущільнювач флотошламу, згідно з 
пропонованою корисною моделлю, встановлено змінені конструкції ємностей циркуляції водних 
потоків. 

Встановлення змінених конструкцій ємностей циркуляції водних потоків дозволяє зменшити 
гідравлічні навантаження руху водних потоків, підвищити коефіцієнт корисної дії та поширити 35 

функціональні можливості апарату для змішування водних розчинів. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де  
на Фіг. 1 представлена конструктивна схема апарата-змішувача з циркуляцією водних 

потоків (вигляд загальний);  
на Фіг. 2 - апарат-змішувач з циркуляцією водних потоків (переріз А-А);  40 

на Фіг. 3 - ємності циркуляції водних потоків (повздовжній розріз). 
Запропонована конструкція апарата-змішувача водних потоків містить корпус 1, променеві 

перфоровані труби відведення суміші 2, циркуляційний патрубок 3, патрубок подачі реагенту 4, 
отвір для виходу реагенту 5, камеру змішування реагенту 6 і трубопроводи тангенційного 
підведення реагентів 7, конусний ущільнювач 8 флотошламу і ємності 9 циркуляції водних 45 

потоків. 
В апараті-змішувачі з циркуляцією водних потоків використано наступні позначення 

геометричних розмірів: 
максимальний зовнішній діаметр апарата-змішувача D, мм; 
діаметри D1, D2 і D3 ємностей, відповідно зовнішнього, внутрішнього і мінімального, мм; 50 

висота Н1 самої частини ємностей, мм; 
висота Н2 робочої частини ємностей, мм. 
Апарат-змішувач з циркуляцією водних потоків працює наступним чином. Вода, що 

обробляється, надходить в нижню частину корпусу 1, надходить до циркуляційного патрубка 3, 
де відбувається її первинне перемішування з реагентами, що подаються з верхньої частини 55 

корпусу 1 змішувача. Суміш заповнює променеві перфоровані трубопроводи відведення суміші. 
У місці підключення перфорованих трубопроводів (зрізаних під кутом 45°) до корпусу 1 
підвищується швидкість потоку, що сприяє появі додаткових вихорів при перемішуванні 
розчину. 



UA   146933   U 

2 

Встановлена камера змішування реагенту 6, до якої підключені трубопроводи 7, дозволяє 
забезпечити високу якість перемішування та розчинення реагентів у водних розчинах та 
створює умови для ефективної роботи водоочисного обладнання. 

Конструктивне виконання ємностей 9 циркуляції водних потоків створює умови для більш 
інтенсивного перемішування компонентів водного розчину, підвищення розчинення компонентів 5 

реагентів та поширенню функціональних можливостей апарата. 
Таким чином, розроблений апарат-змішувач з циркуляцією водних потоків підвищує 

надійність обладнання, забезпечує ефективність очищення стічних вод промислових 
підприємств та поширює функціональні можливості щодо використання різних видів реагентів.  

 10 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Апарат-змішувач з циркуляцією водних потоків, що містить корпус, променеві перфоровані 
трубопроводи відведення суміші, циркуляційний патрубок, патрубок подачі реагенту, отвір для 
виходу реагенту, камеру змішування реагенту і трубопроводи тангенційного підведення 15 

реагентів, конусний ущільнювач флотошламу, який відρізняється тим, що встановлено змінені 
конструкції ємностей циркуляції водних потоків. 
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