
 

 





 

 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

ABSTRAKT 

Náplní této bakalářské práce je se představit proces míchání a základní konstrukční 

prvky míchacích zařízení pro farmaceutický a chemický průmysl, následně navrhnout míchací 

zařízení ze zadaných parametrů. Míchadlo je poháněno elektromotorem a může pracovat při 

proměnných otáčkách. Hlavními výpočty při návrhu je výpočet příkonu míchadla a kontrola 

napětí na hřídeli míchadla. Návrh je doplněn o CAD model a výkresovou dokumentaci. 

 

ABSTRACT 

The content of this bachelor thesis is to present the mixing process and design of mixing 

vessels for the pharmaceutical and chemical industries, then to design mixing vessles from 

specified parameters. The stirrer is driven by an electric motor and can operate at variable 

speeds. The main calculations in the design are the calculation of the power input of the stirrer 

and the control of the stress on the stirrer shaft. The design is complemented by a CAD model 

and drawing documentation. 
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1 ÚVOD 

Míchání kapalin je důležitou operací ve farmaceutickém, potravinářském a chemickém 

průmyslu. Míchání definujeme jako redukce nehomogenity za účelem dosažení požadovaného 

výsledku. Nehomogenita může být koncentrace, fáze nebo teplota. Sekundární efekty míchání, 

například chemická reakce nebo přenos hmoty, mohou být také cílem míchání. 

K míchání dochází v míchacích zařízeních, čímž se rozumí aparát, ve kterém se 

realizuje nucené míchání dvou nebo více různých látek. Podle prostředků, které využíváme pro 

vytváření účelného pohybu míchaného prostředí rozeznáváme: 

-Pneumatické míchání, kdy se do spodní části nádoby přivádí plyn, obvykle se jedná o 

vzduch nebo páru. Plynné bubliny vlivem menší hustoty stoupají k hladině a při pohybu 

strhávají k pohybu kapalinu, čímž se kapalina promíchává. 

-Hydraulické míchání se realizuje čerpáním jedné ze složek, nebo části míchané 

kapaliny přes trysky ponořené do kapaliny se vytvoří proud, který vytlačuje a strhuje 

okolní kapalinu, Na okraji proudu se tvoří víry a v celém objemu kapaliny pak nastává 

proudění, a tím postupné promíchávání. 

-Mechanické míchání patří mezi nejrozšířenější a nejčastější způsoby míchání. 

Účelného pohybu kapaliny je dosaženo tím, že v nádobě se pohybuje mechanický 

element vhodného tvaru – míchadlo, které předává mechanickou energii míchanému 

prostředí, a to buď tlakem povrchu míchadla na kapalinu, nebo třením mezi povrchem 

míchadla a okolní kapalinou. Tím je v nádobě vytvářeno účelné, nucené proudění. [2] 

Cílem této práce bude nastínit proces mechanického míchání a základní typy 

používaných konstrukcí míchacích zařízení a následně použít tyto informace a znalosti 

k návrhu míchacího zařízení s požadovanými parametry. Navržené zařízení by mohlo najít 

aplikaci v průmyslu při homogenizačním procesu za atmosférického tlaku. Návrh bude 

obsahovat výpočtovou zprávu společně s popisem konstrukce a výkresy. 





 

 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Proudění kapaliny v nádobě 

Při rotačním pohybu míchadla se v nádobě pohybuje současně i kapalina. Zcela obecný 

pohyb kapaliny můžeme podle převládajícího směru pohybu rozdělit na tři základní proudění: 

Axiální proudění kapaliny v nádobě vznikne, jsou-li v nádobě umístěny narážky a je-

li použit vhodný typ míchadla, vytvářející převládající proudění kapaliny rovnoběžně s osou 

míchadla. Směr axiálního proudění je většinou z míchadla směrem ke dnu nádoby. Není to však 

podmínkou. 

Radiální proudění v nádobě vznikne, jsou-li v nádobě umístěny narážky a je použit 

vhodný typ míchadla, vytvářející proudění kapaliny z míchadla převážně v radiálním směru. 

Tangenciální proudění kapaliny v nádobě vznikne vždy, pokud nádoba není opatřena 

zařízením pro zabránění prosté rotace kapaliny. Takovým zařízením jsou narážky různého typu. 

Pro vznik tangenciálního proudění není pak rozhodující typ míchadla. Tohoto typu proudění 

dosáhneme prakticky s kterýmkoliv typem mechanického míchadla, které rotuje v nádobě bez 

narážek. [2] 

a) axiální proudění (nádoba s narážkami), b) radiální proudění (nádoba s narážkami), 

c) tangenciální proudění (nádoba bez narážek) 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma proudění v nádobách s rotačními míchadly [1] 
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2.2 Hlavní typy míchadel  

Funkce samotného míchadla spočívá ve vyvození pohybu vsádky. Pohyb a proudění 

míchaného prostředí ve válcové nádobě však není pouze výsledkem tvaru míchadla, ale je dán 

také jeho polohou v nádobě, viskozitou vsádky a umístěním různých vestaveb v nádobě. 

Všechny faktory přispívají k vytváření charakteristického pohybu míchaného prostředí a změna 

kteréhokoliv může významně ovlivnit proces míchání. [2] 

 

Než si rozdělíme míchadla podle jejich tvaru, řekneme si jakými způsoby se dají 

míchadla do nádoby vložit. Většinou je míchadlo vloženo do nádoby shora nádoby. Míchadlo 

lze ale umístit různými způsoby. 

Ve vysokých nádobách může být míchadlo instalováno zespodu ke zkrácení délky 

hřídele a zajištění mechanické stability. Míchadla mohou vstupovat do nádoby ze strany u 

velkých skladovacích a míchacích nádrž a malých nádob bez narážek může být vloženo 

míchadlo shora pod úhlem. Proudy, které vytváří míchadlo vstupující ze strany a míchadla 

vložena pod úhlem jsou asymetrická a narážky nejsou potřeba. [4] 

Podle schopnosti míchadla vytvářet jednotlivé makrotoky kapaliny můžeme míchadla 

rozdělit na míchadla s axiálním, s radiálním a s tangenciálním prouděním kapaliny. 

- Mezi typická míchadla s axiálním prouděním kapaliny patří míchadlo vrtulové, 

míchadla s rovnými skloněnými lopatkami, lišícími se různým počtem lopatek a různým 

úhlem sklonu. Dále pak míchadla šroubová a pásová. 

-  Mezi typická míchadla s radiálním prouděním kapaliny patři míchadla souhrnně 

označována jako míchadla turbinová. 

-  Typická míchadla s tangenciálním prouděním jsou míchadla kotvová a listová. [2] 

Podle frekvence otáčení je možno míchadla rozdělit na míchadla rychloběžná a 

pomaloběžná. Rychloběžná míchadla pracují s vyššími frekvencemi otáčení. To je dáno tím, že 

jejich funkční plochy jsou relativně malé a jsou umístěny blízko osy rotace míchadla. 

Pomaloběžná míchadla pracují s menšími frekvencemi otáčení a je pro ně typické, že jejich 

relativně větší funkční plochy jsou umístěny na velkém poloměru otáčení. V některých 

případech až velmi těsně od stěny. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Typ Schéma 
Název               

rozměrová norma 
T/d 

Geometrické 
parametry 

1 

 

Kotvové míchadlo   

CVS 69 1014 
1,11  

hv / d = 0,8                      

h / d = 0,12                   

H2 / d = 0,055 

2 

 

Šroubové míchadlo        

s usměrňovacím    

válcem                        

CVS 69 1028 

2 

hv / d = 1,5                       

s / d = 1                           

D' / d = 1,1                       

H' / D' =1,15 

3 

 

Šroubové míchadlo       

v excentrickém 

uspořádaní 

2 

hv / d = 1,5                    

H2 / d = 0,25                    

s / d = 1                             

c / T = 0,02 

4 

 

Pásové míchadlo      

CVS 69 1029 
1,05 

hv / d = 1                           

s / d = 1                            

h / d = 0,1 

5 

 

Listové míchadlo CVS 

69 1016 
2 h / d = 1 

6 

 

Čtyřnásobné    lopatkové 

míchadlo       v 

excentrickém uspořádaní 

2 

h / d = 0,1                      

hv / d = 1,65                    

α = 45°                              

β = 45°                                 

c / T = 0,02                    

H2 / d = 0,175 

Tabulka 1: Hlavní typy pomaloběžných míchadel [1] 
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Typ Schéma 
Název               

rozměrová norma 
T/d 

Geometrické 
parametry 

1 

  

Turbinové míchadlo 

s dělícím kotoučem   

CVS 69 1021 

3 ÷ 4 

h / d = 0,2                      

1 / d = 0,25                   

d1 / d = 0,75 

6 lopatek 

2 

  

Turbinové míchadlo 

bez dělícího kotouče 
3 ÷ 4 

h / d = 0,2                       

6 lopatek 

3 

  

Šestilopatkové 

míchadlo se šikmými 

lopatkami            

CVS 69 1020 

3 ÷ 4 
α = 45°                      

h / d = 0,20                              

4 

  

Třílopatkové 

míchadlo se šikmými 

lopatkami            

CVS 69 1025.3 

3 ÷ 4 
h / d = 0,2                           

α = 45° 

5 

  

Vrtulové míchadlo     

s konstantním 

stoupáním šroubovice 

CVS 69 1019 

3 ÷ 4 

s / d = 1                           

h / d = 0,22                            

R / d = 0,4 

R1 / R = 0,16 

6 

  

Zubové míchadlo 

CVS 69 1038.1, .2 
2 ÷ 4 

provedení 1 

h / d = 0,1                      

d2 / d = 0,8 

                     

provedení 2 

h / d = 0,1                    

d2 / d = 0,85 

Tabulka 2: Hlavní typy rychloběžných míchadel [1] 

 



 

 

2.3 Geometrie nádoby míchacího zařízení  

Z hlediska proudění kapaliny v nádobě je 

nejvýhodnější klenuté dno. Rovná dna se používají u 

menších zařízení (např. laboratorních), především 

z důvodu snadné výroby. Kuželová dna se využívají 

v některých případech, kdy produktem technologické 

operace je vznik pevných částic (krystalizace). [2] 

Klenuté dno vyžaduje méně energie než 

ploché. Pokud se má použít jediné míchadlo je 

optimální, když se hladina kapaliny rovná průměru 

nádoby (H = D). [5] c 

 

 

2.4 Narážky 

Narážky se obvykle skládají z pevných povrchů umístěných v dráze tangenciálních toků 

generovaných rotujícím míchadlem. Narážky mají významný vliv na chování toku a výslednou 

kvalitu míchání. Při absenci narážek, tok vytvořený rotací míchadla je dvourozměrný a 

způsobuje víření. Narážky na stěnu transformují tangenciální toky do radiálních toků, zajišťuje 

míchání shora dolů bez víření. Narážky zvyšují odpor a příkon míchadla. [4] 

Standardní konfigurace narážky se skládá ze čtyř svislých desek o šířce 8 až 10 % 

průměru nádoby. Užší narážky, se používají někdy používány pro systémy s vysokou 

viskozitou. Malá mezera mezi narážkami a stěnou nádoby (1,5 % průměru nádoby) je 

umožněno pro minimalizování mrtvých zón zejména v systémech pevná látka-kapalina. 

Přepážky na stěnu zvyšují spotřebu energie mixéru a obecně zlepšují výsledek procesu. [4] 

2.5 Příkon míchadla při míchání newtonských kapalin 

Nejprve bychom si měli definovat kapaliny newtonské a nenewtonské. 

Newtonské kapaliny – kapalina, která při laminárním toku vykazuje lineární závislost 

mezi tečným napětím 𝜏 a rychlostním gradientem 
𝑑𝑤

𝑑𝑥
. Řídí se Newtonovým zákonem: 

𝜏 = 𝜂 ∙
𝑑𝑤

𝑑𝑥
        (1) 

Dynamická viskozita 𝜂 je zde konstanta, nezávislá na velikosti tečného napětí ani na 

rychlostním gradientu; je vlastností charakteristickou pro danou tekutinu. Jako tekutiny se 

chovají všechny plyny, většina čistých kapalin a mnoho roztoků a disperzí. [9] 

Nenewtonské kapaliny – všechny kapaliny, pro než grafy funkcí 𝜏 = 𝑓(𝑑𝑤/𝑑𝑥) 

nejsou přímkami, tj. kapaliny, které se neřídí Newtonovou rovnicí. Výraz 𝜏/(𝑑𝑤/𝑑𝑥) 

označovaný v tomto případě zdánlivá viskozita, není při ustálených hodnotách tlaku a teploty 

konstantní veličinou, jako pro newtonské kapaliny, nýbrž závisí na rychlosti střihu a na mnoha 

dalších faktorech. [6] 

 

 

Obrázek 2:  Schéma typického 

míchacího zařízení s narážkami [3] 
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Zaměříme se na příkon míchadla, které pracuje s newtonskými kapalinami. 

Příkon míchadla je množství mechanické energie za jednotku času předané míchadlem 

míchané vsádce a je jedním z hlavních návrhových parametrů míchacího zařízení. [2] Po úpravě 

vztahu rychlostního pole popsané ve zdroji [1] získáme bezrozměrné kritérium, které se nazývá 

příkonové číslo Po a je dáno: 

𝑃𝑜 =
𝑃

𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑑5        (2) 

a zároveň je funkcí modifikovaného Reynoldsova čísla Re: 

𝑃𝑜 = 𝑓(𝑅𝑒)        (3) 

Dále je ve zdroji [1] uvedeno, že modifikované Reynoldsovo číslo (kritérium) Re lze vyjádřit 

jako: 

𝑅𝑒 =
𝑛 ∙ 𝑑2 ∙𝜌 

𝜂
       (4) 

Pro stanovení příkonu míchadla s využitím výpočetní techniky je vhodnější nahradit grafické 

příkonové charakteristiky univerzální korelační rovnicí [1]: 

𝑃𝑜 = [(
𝐴1

𝑅𝑒
)

𝐴2

+
𝐴3

𝑅𝑒(𝐴4 ∙ 𝑅𝑒𝐴5)
+ 𝐴6 ]

1/𝐴2

   (5) 

Hodnoty parametrů 𝐴1 až 𝐴6 jsou pro jednotlivé typy míchadel uvedeny v tabulce 2.6-1. Pro 

pomaloběžná míchadla s pořadovým číslem 1 až 5 platí korelační rovnice (5) při hodnotách 

𝑅𝑒 < 2 ∙ 104 (Pro větší hodnoty Re nebyla k dispozici experimentální data) 

Výpočty příkonů rychloběžných míchadel s pořadovými čísly 7 a 8, 12 a 13 však při Re 

>5∙105 mohou vést k číselnému přeplnění počítače. To lze u uvedených typů míchadel obejít 

tím, že pro Re >5∙105 počítáme příkonové číslo z rovnice [1]: 

𝑃𝑜 = 𝐴6
1/𝐴2       (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 3: Hodnoty parametrů 𝐴1 až 𝐴6 v korelační rovnici (5) pro vybrané typy 

míchadel [1] 
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2.6 Doba homogenizace 

Při mechanickém míchání lze dosáhnout homogenizace v zásadě těmito třemi způsoby: 

a) vlivem recirkulačního proudění, kdy je vzájemné promíchávání způsobeno 

nestejně rychlým pohybem jednotlivých částic kapaliny po drahách nestejné 

délky (konvektivní difuzí), 

b)  vlivem turbulentního proudění, kdy směšování způsobuje tvorba turbulentních 

vírů (turbulentní difuzí), 

c) vlivem molekulární difúze. [1] 

Většinou se předpokládá, že k homogenizaci dochází kombinací prvních dvou vlivů, tj. 

v bezprostředním okolí míchadla vlivem vysoké úrovně turbulence dojde k intenzivnímu 

promíchání složek, které se pak cirkulačními účinky míchadla rozšíří do celého objemu 

kapaliny. Pro posouzení homogenity míchané směsi je možno použít tzv. bezrozměrné 

koncentrace x*, pro kterou platí: 

𝑥∗ =
𝑥 − 𝑥0

𝑥𝑘 − 𝑥0
∙ 100[%]          (7) 

Je zřejmé, že pro 𝑥 = 𝑥𝑘  bude 𝑥∗ = 1 (100 %). Doba, za kterou bude tohoto stavu dosaženo, 

označíme jako dobu homogenizace 𝜏ℎ. Pro praktické účely většinou nepožadujeme, aby  𝑥∗ =

1. Většinou je postačující, aby se konečná koncentrace lišila od rovnovážné koncentrace o 2 či 

5 procent. Potřebná doba je pak doba homogenizace pro zvolený stupeň nehomogenity. [2] 

 

 

Graf 1: Průběh změny koncentrace s časem při míchání [2] 

 

 

 

 



 

 

Pokud vyloučíme vliv gravitačních sil (např. při míchání vysokoviskózních kapalin 

nebo instalací narážek u nízkoviskózních kapalin) můžeme popsat problém dvěma 

podobnostními kritérii [2]: 

-modifikované Strouhalovo kritérium pro míchání 

𝜏ℎ ∙ 𝑛 = 𝑆𝑙𝑀       (8) 

-modifikované Reynoldsovo kritérium pro míchání 

𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜌

𝜂
= 𝑅𝑒𝑀       (9) 

Mezi těmito kritérii můžeme hledat závislost:  

 𝑆𝑙𝑀 = 𝑛 ∙ 𝜏ℎ = 𝑓(𝑅𝑒)  [2]      (10) 

 

Graf 2: Závislost (Strouhalova) kritéria 𝑛 ∙ 𝜏ℎ na Reynoldsově čísle Re pro některé 

typy míchadel [1] 

1 – šroubové míchadlo (CVS 69 1028), 2 – šroubové míchadlo umístěné excentricky, 3 

– pásové míchadlo (CVS 69 1029), 4 – čtyřnásobné lopatkové míchadlo umístěné excentricky, 

5 – kotvové míchadlo (CVS 69 1014), 6 – turbínové míchadlo (CVS 69 1021) 
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2.7 Míchací ústrojí  

Míchací zařízení musí být navrženo pro 

mechanický i procesní provoz. Přestože konstrukce 

míchacího zařízení začíná zaměřením na požadavky 

procesu, je pro úspěšný provoz nezbytná jeho 

optimální konstrukce. Podmínky procesu, jako je 

provoz míchadla v blízkosti povrchu kapaliny, mohou 

působit vysoké mechanické zatížení. Obdobně bude 

procesní prostředí ovlivňovat výběr krytu motoru. V 

mnoha ohledech mohou mít požadavky na proces 

přímý dopad na mechanické provedení. Ať už je 

důvod jakýkoli, znalost mechanických požadavků na 

míchací zařízení pomůže technikovi vést k návrhu, 

který splní jak procesní, tak mechanická kritéria. [4] 

Každé míchací zařízení se skládá ze dvou 

hlavních částí: z míchacího ústrojí a vlastní nádoby. 

Části míchacího ústrojí jsou převodové ústrojí, hřídel 

s uložením a vlastní míchadlo. Převodové ústrojí 

může mít buď převod klínovými řemeny nebo převod 

s mechanickou převodovkou. [1] 

Na motor a převodovku navazuje ložisková 

skříň, v níž je hřídel uložena a utěsněna. Nachází se 

zde spojka, radiální a axiální ložisko. Tyto součásti se 

nachází nad víkem míchadla a na víko dosedá 

ucpávka. 

 

2.7.1 Motor 

Motory jsou základní součástí většiny míchadel. Elektromotory jsou bezpochyby 

primárním zdrojem rotační energie pro míchací zařízení. Pro některé aplikace se používají 

vzduchové a hydraulické motory, zejména tam, kde je vyžadována kombinace proměnných 

otáček a ve výbušném prostředí. [4] 

 

2.7.2 Převodovka 

S výjimkou některých přenosných míchadel, míchadel s vysokými otáčkami a několika 

speciálních míchadel pracuje většina míchadel se standardními otáčkami motoru. Typické 

otáčky motoru 1800 nebo 1200 ot/min (30 nebo 20 ot/s) jsou u většiny aplikací míchacích 

zřízení sníženy na 350 až 30 ot/min (5,8 až 0,5 ot/s). [4] 

 

2.7.3 Provozní faktor 

Provozní faktor popisuje, na kolik může být motor přetížen bez poškození. Energetické 

požadavky pro aplikace míchacího zařízení je obtížné přesně odhadnout, zvláště když se 

podmínky procesu změní po počátečním návrhu. [4] 

 

Obrázek 3: Míchací ústrojí vstupující 

shora s mechanickou ucpávkou [4] 



 

 

 

Tabulka 4: Hydraulický provozní faktor pro různá míchací prostředí [4] 

2.7.4 Spojka 

K návrhu míchadla patří výběr vhodné spojky pro spojení hřídele míchadla s hřídelem 

pohonu. Spojka musí zabezpečit přenos kroutícího momentu, osových napětí vyplývajících 

z působení rotoru a hmotnosti hřídele a souosost obou hřídelů. Ke spojení míchadla s hřídelem 

pohonu se užívá pevných nebo pružných spojek. Lépe vyhovuje spojení pružné, neboť rázy 

vznikající při přenosu kroutícího momentu z hřídele míchadla na hřídel pohonu a opačně jsou 

pak menší. U rychloběžných míchadel se zpravidla užívá pružných spojek, kdežto u míchadel 

se střední frekvencí otáčení a u pomaloběžných míchadel se užívají spojky pružné i pevné. [6] 

2.7.5 Ucpávka 

Ucpávka je montována na víko nádoby. U míchacích zařízení se vstupem míchadla 

shora slouží k tomu, aby se do nádoby, a tedy i do míchané látky, nedostalo mazivo z ložisek 

či motoru a jiné nečistoty. Pro naše účely se zaměřme na mechanické ucpávky.  

Tento typ těsnění je založen na čelním styku dvou prstenců, z nichž jeden je 

nepohyblivý, kdežto druhý se otáčí s hřídelem. Alespoň jeden z nich přitom musí mít možnost 

axiálního posuvu. Prstence jsou vzájemně přitlačovány celkovou uzavírací silou, která je 

výslednicí působících sil. [6] 

Těsnicí plochy jsou tlačeny k sobě pomocí kombinace tlaku vyvolaného prostředím 

nádoby a silou pružiny ucpávky. Tímto způsobem je vytvořeno utěsnění, zabraňující 

procesnímu úniku mezi rotující (hřídel) a statickou částí míchacího zařízení. [7] 

U většiny mechanických ucpávek jsou plochy mazány udržováním tenké vrstvy tekutiny 

mezi plochami ucpávky. Tento film může pocházet buď z čerpané procesní kapaliny, nebo z 

externího zdroje. Toho je dosaženo udržováním přesné mezery mezi plochami, která je 

dostatečně velká, aby umožňovala malé množství čisté mazací kapaliny, ale dostatečně malá, 

aby zabránila znečištění ve vstupu do mezery mezi těsnicími plochami. [7] 

Ucpávky míchacích zařízení, se vstupem míchadla do nádoby shora, pracují v tzv. dry 

running procesu. To znamená, že ucpávka pracuje bez potřeby vnějšího mazání. Toto řešení je 

možné díky vlastnosti „samomazání“ grafitu, ze kterého je čelo rotujícího prstence. Statický 

prstenec je většinou vyráběn z karbidu křemíku.  
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Grafit má tuto vlastnost díky jeho molekulární struktuře. Obyčejný uhlíkový grafit se 

skládá z grafitových zrn spojených dohromady silným amorfním uhlíkem. Zatímco amorfní 

uhlík poskytuje velkou část pevnosti materiálu, grafitová zrna umožňují „samomazání“ 

materiálu. [8] 

 

 

Obrázek 4: Schéma mechanické ucpávky se zvýrazněným statickým a rotujícím 

prstencem výrobce AESSEAL [7] 

 

2.7.6 Návrh a uložení hřídele 

Konstrukce hřídele musí odpovídat hydraulickému a mechanickému zatížení. 

Hydraulická zatížení na hřídeli jsou výsledkem točivého momentu potřebného k otáčení 

míchadla a náhodných nebo systematických bočních hydraulických zatížení míchadla. [4] 

Pro návrh hřídele se využívá příkonu míchadla k výpočtu točivého momentu a 

hydraulických sil a k dimenzování hřídele v rámci přípustných mezí napětí. Kromě krutu je 

hřídel namáhána i na ohyb, což je způsobeno náhodnými hydraulickými silami na míchadlo. 

Zatížení v ohybu může být velké, jak z důvodu hydraulických sil, tak z důvodu délky hřídele 

míchadla. Ohybová zatížení také přispívají k vnitřním napětím a musí být zohledněna při 

návrhu hřídele. [4] 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část se bude zabývat výpočty a návrhem konstrukce míchacího reaktoru ze 

zadaných parametrů. Jako základ budou sloužit informace a vztahy popsané v rešerši. 

3.1 Zadané parametry 

 

 

 

Míchací nádoba 
 

   

1.Základní parametry:     

Typ nádoby: nádrž s míchadlem, statický 
 

Intended Use: skladování farmaceutických 

roztoků 

 

   

2. Parametry produktu     

Popis produktu: kapalné produkty na bázi vody, 

bez organických rozpouštědel 

 

Hustota produktu: 0,90 - 1,25 g/cm3 při 20 °C 
 

Viskozita: voda – max. 6 000 mPa.s 
 

   

3. Parametry nádoby:     

Materiál: části, které přijdou do kontaktu s 

produktem 

nerezová ocel AISI 316L, 

povrch Ra 0,8   
zbylé části nádoby: nerezová ocel AISI 304 

Provozní tlak: atmosférický 
 

Provozní tlak: max. 40 °C 
 

Provozní kapacita: min. 1000 l, max. 2000 l 
 

Míchadlo: typ: kotvové  
rychlost: 10-40 min-1  
Pohon míchadla: elektromotor 

Požadavky procesu: plněno pomocí čerpadla 

z výrobní nádoby skrze potrubní 

filtr  

 

 
míchání 

 

 
výpusť 

 

Parametry elektrické 

sítě 

400 V/ 230 V/ 50 Hz 
 

Trysky: víko: plnící tryska DN200 s krytem, 

průhledítko DN100 s 

osvětlením   
6x tryska (přívod kapaliny, 

2xCIP, 3x volné)  
dno: výpustní tryska s ventilem     

4. Požadavky čištění:      
Poloautomatické čištění, mycí 

hlava uvnitř nádoby 

 

Tabulka 5: Zadané parametry míchacího zařízení 
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3.2 Nádoba míchacího reaktoru 

Jako určující parametr k návrhu nádoby a volbě rozměrů, posouží zadaný maximální 

objem míchané kapaliny. Základní předpoklad, uveden v [5], uvažuje, že výška hladiny se 

rovná vnitřnímu průměru nádoby (H = D). Pro spodní část nádoby bude použito klenuté dno 

DIN 28011.  

 

Obrázek 5: Schéma klenutého dna DIN 28011 s označenými hlavními rozměry [10] 

Následující vztahy pro rozměry a objem zvoleného dna pochází ze zdroje [11] 

Větší průměr zakřivení: 

𝑟1 = 𝑑𝑎         (11) 

Menší průměr zakřivení: 

𝑟2 = 0,1 ∙ 𝑑𝑎         (12) 

Výška lemu: 

ℎ1 ≥ 3,5 ∙ 𝑠         (13) 

Výška klenuté části 

ℎ2 = 0,1935 ∙ 𝑑𝑎 − 0,455 ∙ 𝑠       (14) 

Celková výška klenutého dna 

ℎ3 = ℎ1 + ℎ2         (15) 

Vnitřní objem klenutého dna: 

𝑉𝑑 = 0,1 ∙ (𝑑𝑎 − 2 ∙ 𝑠)3 + 𝜋 ∙ ( 
𝑑𝑎−2 ∙ 𝑠

2
 )

2

∙ ℎ1     (16) 

Pro objem kapaliny nad oblastí klenutého dna (o výšce 𝐻 − ℎ3) platí: 

𝑉𝑣 =  𝜋 ∙  (
𝑑𝑎−2 ∙ 𝑠

2
)

2

∙ (𝐻 − ℎ3)      (17) 

Celkový objem kapaliny v nádobě: 

𝑉 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝑣         (18) 

 



 

 

Rozepsaný vztah pro výpočet objemu kapaliny v nádobě vzniklý spojením rovnic (14), 

(15), (16), (17) a dosazením do rovnice (18) vypadá takto (při dosazování bereme v úvahu, že: 

𝑑𝑎 = 𝐷 = 𝐻): 

𝑉 = 0,1(𝑑𝑎 − 2 ∙ 𝑠)3 + 𝜋 ∙ ( 
𝑑𝑎−2 ∙ 𝑠

2
 )

2
∙ ℎ1 + 𝜋 ∙  (

𝑑𝑎−2 ∙ 𝑠

2
)

2
∙ (𝑑𝑎 − (0,1935 ∙ 𝑑𝑎 − 0,455 ∙ 𝑠))    (19) 

Pokud uvažujeme objem jako maximální zadaný (tedy 2000 litrů) stále máme v rovnici 

3 neznámé. Jsou to parametry 𝑑𝑎, 𝑠, ℎ1. Tyto tři parametry jsou zadány výrobcem klenutého 

dna (ZYKSAL) a postupnými iteracemi lze dospět k určujícím rozměrům konkrétního 

klenutého dna: 

𝑑𝑎 = 1400 𝑚𝑚 

𝑠 = 4 𝑚𝑚 

ℎ1 = 20 𝑚𝑚 

Ke zvolenému klenutému dnu je přivařen válcový plášť s vnějším průměrem 1400 mm 

a výškou 1500 mm, vyroben z plechu tloušťky 4 mm. 

Na spodu klenutého dna je vyříznuta díra pro trubku se závitem, na níž je našroubován 

výpustný kulový kohout DN65 s trubkovým závitem 2 1/2“ firmy heco. 

Na horní část pláště je přivařena příruba tloušťky 20 mm s drážkou pro těsnění. 

Do drážky je vložena pryžová těsnící šňůra s lichoběžníkovým profilem od firmy GUMEX. 

K plášti jsou z vnějšku přivařeny 3 jekly (80x80x4). K jeklům jsou zespodu přivařeny 

patky, na nichž míchací reaktor stojí. Na jedné z nich je přivařena uzemňovací svorka s 

upevňovacím závitem firmy OBO BETTERMANN (Obrázek 6). Uzemňovací svorka slouží k 

upevnění vodiče pro vyrovnání potenciálu na kabelový nosný systém. 

 

Obrázek 6: Uzemňovací svorka s upevňovacím závitem firmy OBO BETTERMANN 

[12] 

3.3 Míchací ústrojí 

Míchadlo bude pohánět elektromotor s převodovkou a kvůli požadovaným proměnným 

otáčkám, bude elektromotor opatřen frekvenčním měničem. K elektromotoru bude přírubami 

připojena převodovka a ta bude, opět přírubovým spojením, připojena na ložiskovou skříň, ve 

které bude hřídel míchadla uložena.  
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3.3.1 Míchadlo  

Zadáno je míchadlo kotvové. Budeme tedy používat vztahy pro normalizované kotvové 

míchadlo CVS 69 1014. Výpočtové vztahy pro rozměry jsou uvedeny v tabulce 2.3-1. Lopatky 

míchadla jsou vypáleny z plechu a přivařeny na náboj míchadla, který je přivařen na spodní 

konec duté hřídele. 

 

Obrázek 7: Výstřižek z Tabulky 1 pro kotvové míchadlo [1] 

Průměr i tloušťka pláště nádoby je stejný jako u zvoleného klenutého dna 

Pro 𝑇 = 𝑑𝑎 − 2 ∙ 𝑠  

Průměr míchadla: 

𝑇

𝑑
= 1,11 → 𝑑 =

𝑇

1,11
≐ 1250 𝑚𝑚   (20) 

Výška míchadla: 

ℎ𝑣

𝑑
= 0,8 → ℎ𝑣 = 0,8 ∙ 𝑑 = 1000 𝑚𝑚  (21) 

Šířka míchadla: 

ℎ

𝑑
= 0,12 → ℎ = 0,12 ∙ 𝑑 = 150 𝑚𝑚  (22) 

Vzdálenost míchadla ode dna nádoby: 

𝐻2

𝑑
= 0,055 → 𝐻2 = 70 𝑚𝑚      (23) 

3.3.2 Výpočet příkonu míchadla 

Příkon míchadla musíme znát pro zvolení vhodného pohonu. Na výpočet použijeme 

postup z kapitoly 3.6. Pro výpočet Reynoldsova kritéria použijeme rovnici (4):  

   𝑅𝑒 =
𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜌

𝜂
=

40

60
 ∙ 1,24302 ∙1250

6
= 214,66    

Je splněna podmínka Re <2 ∙104. Pro výpočet příkonového čísla tedy platí rovnice (5): 

𝑃𝑜 = [(
𝐴1

𝑅𝑒
)

𝐴2

+
𝐴3

𝑅𝑒(𝐴4 ∙ 𝑅𝑒𝐴5)
+ 𝐴6 ]

1/𝐴2

    

Hodnoty 𝐴1 až 𝐴6 z tabulky 3.6-1 pro kotvové míchadlo CVS 69 1014: 

𝐴1 = 180, 𝐴2 = 1,463, 𝐴3 = 20,80, 𝐴4 = 0,438, 𝐴5 = 0, 𝐴6 = 0 

Po dosazení: 

𝑃𝑜 = [(
180

214,66
)

1,463

+
20,80

214,66(0,438 ∙ 214,660)
+ 0 ]

1/1,463

= 1,988 



 

 

 

 

Z rovnice (2) vyjádříme příkon a dosadíme hodnoty: 

𝑃𝑜 =
𝑃

𝜌 ∙  𝑛3 ∙  𝑑5
 →  𝑃 = 𝑃𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑑5 

𝑃 = 1,988 ∙ 1250 ∙ (
40

60
)

3

∙ 1,255 = 2246,42 𝑊 ≈ 2,25 𝑘𝑊 

3.3.3 Elektromotor s převodovkou 

Elektromotor i převodovku volíme od výrobce VYBO Electric a.s. 

Převodovka 

Z vypočítaného příkonu a požadovaných maximálních výstupních otáček vybereme 

vhodný elektromotor s čelní převodovkou z katalogu výrobce. 

 

 

Tabulka 6: Parametry převodovky firmy VYBO Electric a.s. [13] 

Obr.3.4.1-1: Tabulka výběru převodovky [13] 

  

Podle výstupních otáček a převodového poměru převodovky je možné spočítat vstupní otáčky, 

tedy otáčky elektromotoru, které poslouží při jeho výběru. 

𝑛𝑒 = 𝑛2 ∙ 𝑖 = 42,6 ∙ 21,15 = 901 𝑚𝑖𝑛−1                   (24) 

Elektromotor 

Dle vypočítaného příkonu a otáček 𝑛𝑒 byl vybrán vhodný elektromotor: třífázový 

elektromotor 1AL. Rozměry výstupní hřídele elektromotoru vyhovují již vybrané převodovce 

 

Obrázek 8: Parametry vybraného elektromotoru od firmy VYBO Electric s parametry 

[13] 
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3.3.4 Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič, sloužící k regulaci otáček, byl vybrán tak, aby splňoval parametry 

jako příkon (2,25 kW) a frekvenční rozpětí (0 až 400 Hz). Podmínkám vyhovuje frekvenční 

měnič od stejné firmy jako je převodovka a elektromotorem, VYBO Electric a.s. 

 

Obrázek 9: Vybraný frekvenční měnič firmy VYBO Electric a.s. s parametry [13] 

3.3.5 Spojka 

Pro spojení výstupní hřídele převodovky a hřídele míchadla je využita mechanická 

spojka. Při výběru spojky byl zohledněn průměr výstupní hřídele. Spojka, od výrobce Mateza, 

má stejné rozměry na vstupu i na výstupu (průměr, výška a šířka pera). 

 

 

Obrázek 10: Parametry vybrané spojky od firmy Mateza [14] 

Vnitřní průměr vyráběné spojky má rozsah 20 až 60 mm. Průměr hřídele do spojky 

vstupující i vystupující do spojky je 35 mm. Vybraná spojka je tedy vyhovující. Výstupní hřídel 

převodovky a hřídel míchadla bude ve spojce upevněna celkem čtyřmi stavěcími šrouby. 

 



 

 

3.3.6 Hřídel míchadla 

Hřídel míchadla je kvůli instalaci rozdělena na dvě části. Skládá se z duté části (delší) a 

plné části (kratší). Jsou spojeny osazenými přírubami, kvůli vystředění os hřídelí míchadla (viz 

Obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Schéma přírubového spojení hřídelí míchadla-Autodesk Inventor 2020 

Kontrola pevnosti hřídele 

Použité vzorce pochází ze zdroje [4] 

Kroutící moment: 

𝑇𝑄(𝑚𝑎𝑥) =
𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛
=

2,2 ∙ 103

2 ∙ 𝜋 ∙ 
40

60

= 525,21 𝑁 ∙ 𝑚     (25) 

 

Ohybový moment (vzorec upravený pro 1 míchadlo): 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
0,048∙𝑃∙𝐿 ∙𝑓ℎ

𝑛 ∙ 𝑑
       (25) 

  

  𝑀𝑚𝑎𝑥 =
0,048 ∙ 2,2 ∙ 103 ∙ 2,217 ∙ 3,5

40

60
 ∙ 1,25

= 978,85 𝑁 ∙ 𝑚  

𝑓ℎ −pro provoz míchadla v kapalině po delší dobu 𝑓ℎ = 3,5 (viz Tabulka 4) 

Smykové napětí v duté části hřídele: 

𝜎𝑠 =
16∙√𝑇𝑄(max)

2+𝑀𝑚𝑎𝑥
2

𝜋
∙

𝑑𝑜

𝑑𝑜
4−𝑑𝑖

4      (26) 

  𝜎𝑠 =
16 ∙ √525,212+978,852

𝜋
 ∙  

0,057

0,0574 + 0,0574 = 19,8𝑀𝑃𝑎  

Normálové napětí v duté části hřídele: 

𝜎𝑛 =
16 ∙ (𝑀𝑚𝑎𝑥+√𝑇𝑄(max)

2 + 𝑀𝑚𝑎𝑥
2)

𝜋
∙

𝑑𝑜

𝑑𝑜
4−𝑑𝑖

4     (27) 

   𝜎𝑛 =
16 ∙ (978,85 + √525,212 + 978,852

𝜋
∙

0,057

0,0574 + 0,0574 = 37,2 𝑀𝑃𝑎  
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Bezpečnost vůči maximálnímu dovolenému smykovému napětí: 

 𝑘𝑠 =
𝜎𝐴𝑠

𝜎𝑠
=

35,9

19,8
= 1,81                  (28) 

𝜎𝐴𝑠 − maximální dovolené napětí ve smyku (pro nerezovou ocel 316L 𝜎𝐴𝑠 = 35,9𝑀𝑃𝑎 [4]) 

 

Bezpečnost vůči maximálnímu dovolenému normálovému napětí: 

𝑘𝑡 =
𝜎𝐴𝑡

𝜎𝑡
=

60

37,2
= 1,61       (29) 

𝜎𝐴𝑡 − maximální dovolené napětí v tahu (pro nerezovou ocel 316L 𝜎𝐴𝑡 = 60𝑀𝑃𝑎 [4]) 

3.4 Ložisková skříň 

 Ložisková skříň je připevněna k víku nádoby pomocí šroubů a na ní je shora připevněna 

převodovka s elektromotorem. Uvnitř se nachází dvojice kuličkových ložisek s roztečí 200 mm. 

Níže umístěné je ložisko axiální a v horní části ložiskové skříně je ložisko radiální. 

 

Obrázek 12: Schéma ložiskové skříně-Autodesk Inventor 2020 

3.4.1 Axiální ložisko  

Zvolené axiální ložisko - 51112 od firmy SKF. 

Trvanlivost axiálního ložiska 

Axiální zatížení je způsobeno vlastní vahou míchadla. Po vymodelování a zvolení 

materiálu byla v Autodesk Inventor 2020 vypočítána váha cca 65 kg (𝐹𝐴 = 𝑚 ∙ 𝑔). 

Základní trvanlivost axiálního ložiska: 

𝐿𝐴10ℎ = (
𝐶𝐴

𝐹𝐴
)

𝑎

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

46,4 ∙ 103

65 ∙ 9,81
)

3

∙
106

60 ∙ 
40

60

= 9,63 ∙ 109 ℎ𝑜𝑑 (30) 



 

 

𝐶𝐴 – dynamická únosnost ložiska předepsaná výrobcem (𝐶𝐴  = 46,4 ∙ 103 𝑁)  

𝑎 − pro ložiska s bodovým stykem 𝑎 = 3 

Vypočtená trvanlivost axiálního ložiska je pro předpokládanou životnost zařízení vyhovující. 

3.4.2 Radiální ložisko  

Zvolené radiální ložisko - 6208 od firmy SKF. 

Trvanlivost radiálního ložiska 

Radiální zatížení je způsobeno ohybovým momentem působícím na hřídeli míchadla. 

Ohybový moment je již spočítán v kapitole 4.3.6, v rovnici (25). Ze známého momentu je již 

snadné spočítat zatížení, tedy sílu na rameni. 

Radiální zatížení: 

𝐹𝑅 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐿
=

978,85

2,217
= 441,52 𝑁      (30) 

Základní trvanlivost radiálního: 

  𝐿𝑅10ℎ = (
𝐶𝑅

𝐹𝑅
)

𝑎

∙
106

60∙𝑛
= (

32,633 ∙ 103

441,52
)

3

∙
106

60 ∙ 
40

60

= 1.01 ∙ 1010 ℎ𝑜𝑑     (31) 

𝐶𝑅 – dynamická únosnost ložiska předepsaná výrobcem (𝐶𝑅 = 32,633 ∙ 103 𝑁)  

𝑎 − pro ložiska s bodovým stykem 𝑎 = 3 

Vypočtená trvanlivost radiálního ložiska je pro předpokládanou životnost zařízení vyhovující. 

Nesouosost uložení ložisek 

Výrobce uvádí maximální přípustnou nesouosost 2 úhlové minuty. Je nutné převést tuto 

nesouosost na geometrické tolerance souososti děr, v nichž jsou ložiska uložena. Ložiska jsou 

od sebe vzdálená 𝑦 = 200 𝑚𝑚. 

𝑡𝑔(𝛼) =
𝑦

ℎ𝑙
→ 𝑦 = 𝑡𝑔(𝛼) ∙ ℎ𝑙 = 𝑡𝑔(0° 2´) ∙ 200 = 0,116 𝑚𝑚 (32) 

3.4.3 Mechanická ucpávka 

Na vrchu nádoby je mechanická ucpávka CSM (Cartridge Single for Mixers) od firmy 

AESSEAL. 

 

Obrázek 13: Schéma mechanické ucpávky CSM (Cartridge Single for Mixers) 

AESSEAL [7] 
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Statický prstenec je z karbidu křemíku a rotující z grafitu, proto ucpávka pracuje bez 

nutnosti vnějšího mazaní tzv. dry running (viz kapitola 3.8.5.). Podle výrobce má tato ucpávka 

pro požadované parametry (rychlost otáčení, průměr hřídele tlak v nádobě a obvodová rychlosti 

míchadla) životnost větší než 70 000 hodin, což je pro předpokládanou životnost zařízení 

vyhovující. 

3.5 Víko nádoby 

Víko nádoby je vyrobeno z klenutého dna DIN 28011 s průměrem 1400 mm (stejné jako 

dno nádoby), na jehož válcovou část je navařena příruba tloušťky 20 mm, která je spojena 

šrouby M16 s přírubou nádoby. Do středu klenutého dna je vyříznuta díra o průměru 400 mm, 

do ní vsazen a přivařena příruba, ke které je šrouby připojena ložisková skříň. 

Na víku je přivařen průlez T1/400 firmy ARMAT s vnitřním průměrem 400 mm se 

snadným otevíráním směrem do strany.  

3.5.1 Trysky 

Na víku se nachází plnící trubka DN200 a další 4 trubky DN65. Na trubkové části jsou 

navařena příslušná hrdla spojení CLAMP dle DIN 32676. CLAMP spojení je vhodné pro 

snadné připojování armatur. Celkem se spojení skládá ze dvou protijdoucích hrdel, spojující 

objímky a těsnění. Veškeré armatury jsou od firmy ARMAT. 

3.5.2 Mycí sestava 

Dle zadání jsou dále připevněny další dvě CLAMP hrdla, ke každé z nich je CLAMP 

objímkou připojena CIP (tedy Clean-in-place) sestava. 

CIP sestava obsahuje aseptickou trubku procházející zaslepovacím hrdlem CLAMP, 

k němuž je přivařena. Na obou koncích trubky je přivařen navařovací adaptér se závitem 

TANKO AN. Na spodním adaptéru je našroubovaná rotující mycí hlava TANKO S40. (viz. 

Obrázek 14) Veškeré komponenty jsou od firmy ARMAT. Mycí hlava se nachází přibližně 350 

mm nad hladinou při maximálním objemu míchané látky. Mycí sestava tedy může být v nádobě 

i při procesu míchání. 

 

Obrázek 14: Schéma mycí sestavy s popisem komponent – Autodesk Inventor 2020 



 

 

Mycí hlava se nachází přibližně 350 mm nad hladinou, při maximálním objemu míchané 

kapaliny. Mycí hlava se nachází 1750 mm ode dna (nejvzdálenější místo). Z pravého grafu na 

(Graf 3) lze vyčíst, že na vzdálenost 1750 mm lze čistit pod tlakem přibližně 2 bary. Z levého 

grafu na (Graf 3) vyplývá, že pro tlak 2 bary bude průtok 67 𝑙/𝑚𝑖𝑛. 

3.5.3 Průhledítko 

Dále se na víku nádoby nachází průhledítko Lumiglas DN100 upevněno mezi nerezové 

příruby. Na horní přírubu průhledítka je šroubem připevněno LED osvětlení Lumistar 

Luminaire USL 03. Průhledítko i osvětlení je od firmy Papenmeier Lumiglas 

3.6 Materiál 

Všechny díly, které přijdou do kontaktu s míchaným produktem, budou dle zadání z nerezové 

oceli AISI 316L a budou broušeny na drsnost povrchu Ra 0,8. Odpovídá ekvivalentu ČSN 

17349. Jedná se o dno a plášť nádoby, lopatky, náboj a dutou hřídel míchadla a další díly, 

kterými jsou míchané komponenty přiváděny a odváděny. Tato ocel se používá do chemicky 

agresivních prostředí a je odolná vůči korozi, udává zdroj [16]. 

Díly, které nepřijdou do kontaktu s míchaným produktem (tj. všechny ostatní) budou z 

nerezové oceli AISI 304. Odpovídá ekvivalentu ČSN 17240. Tato ocel je není vhodná pro 

chemicky agresivní prostředí a v oblasti svarů náchylná na korozi. Udává zdroj [16]. 

 

 

 

Graf 3: Závislost průtoku vody (vlevo) a dostřiku (vpravo) na tlaku mycí hlavy hlava 

TANKO S40 firmy ARMAT [15] 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční návrh míchacího zařízení se zadanými 

základními parametry. Zbylé hodnoty byly zvoleny. Nicméně ke zvolení zbylých hodnot, bylo 

třeba znát a rozumět funkcím jednotlivých konstrukčních prvků. Proto bylo nezbytné začít tuto 

práci rešerší, ve které je popsáno, jak míchací zařízení funguje. 

Navržené míchací zařízení je vzhledem k použitým materiálům vhodné k homogenizaci 

kapalných směsí ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. Vzhledem k typu 

míchadla a rychlosti otáčení je ideální k zachování dlouhodobé homogenity média s objemem 

maximálně 2000 litrů. Shora je vybaveno přípojnými CLAMP hrdly, průhledítkem 

s osvětlením, CIP soustavou a průlezem. Ve spodu je výpustný kohout. 

V praxi by bylo přihlíženo k rozpočtu, technickým možnostem a zvyklostem výrobce 

zařízení. V případě realizace projektu zbývá dopracovat výrobně technickou dokumentaci 

včetně montážního a provozního manuálu.  

Tato bakalářská práce má, i přes výše uvedené nedostatky, vyplývající z převážně 

teoretických znalostí získaných studiem, potenciál být úvodem do problematiky míchání a 

návrhů procesních zařízení podobného typu.  
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6 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ, 

TABULEK A GRAFŮ 

6.1 Seznam zkratek a symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

   
a [-] Koeficient zohledňující exponenciální závislost 

trvanlivosti na zatížení 

CA [N] Dynamická únosnost axiálního ložiska 

CR [N] Dynamická únosnost axiálního ložiska 

d [mm] Průměr míchadla 

da [mm] Vnější průměr klenutého dna 

di [m] Vnitřní průměr hřídele 

do [m] Vnější průměr hřídele 

FA [N] Axiální zatížení ložiska 

fh [-] Hydraulický provozní faktor 

FR [N] Radiální zatížení ložiska 

h [mm] Šířka míchadla 

h1 [mm] Výška válcového okraje klenutého dna 

h1 [mm] Tolerance souososti děr pro uložení ložisek 

h1 [mm] Tolerance souososti děr pro uložení ložisek 

h2 [mm] Vnitřní výška klenutí klenutého dna 

H2 [mm] Vzdálenost míchadla ode dna nádoby 

h3 [mm] Celková výška klenutého dna 

hv [mm] Výška míchadla 

i [-] Převodový poměr 

ks [-] Bezpečnost vůči maximálnímu dovolenému napětí 

smykovému napětí 

kt [-] Bezpečnost vůči maximálnímu dovolenému 

normálovému napětí 

L [m] Vzdálenost náboje míchadla od ložiska (radiálního) 

LA10h [hod] Základní trvanlivost axiálního ložiska 

LR10h [hod] Základní trvanlivost radiálního ložiska 

Mmax [N∙m] Ohybový moment 

n [s-1] Otáčky míchadla 

n2 [min-1] Otáčky míchadla po převodu do pomala 

ne [min-1] Otáčky elektromotoru 

P [W] Příkon 
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Po [-] Příkonové číslo 

r1 [mm] Velký rádius klenutého dna 

r2 [mm] Malý rádius klenutého dna 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

s [mm] Tloušťka stěny klenutého dna 

T [mm] Vnitřní průměr nádoby 

TQ(max) [N∙m] Kroutící moment 

V [m3] Objem kapaliny míchané kapaliny 

Vd [m3] Vnitřní objem klenutého dna 

Vv [m3] Objem kapaliny nad oblastí klenutého dna 

w [m∙s-1] Rychlost toku 

x [%] Okamžitá koncentrace sledované složky v čase  

x* [-] Bezrozměrná koncentrace 

x0 [%] Počáteční koncentrace složky 

xk [%] Konečná koncentrace složky 

y [mm] Rozteč ložisek 

α [°] Přípustný úhel nesouososti uložení ložisek 

η [Pa·s] Dynamická viskozita 

ρ [g/cm3] Hustota míchané kapaliny 

σAs [Pa] Maximální dovolené napětí ve smyku 

σAt [Pa] Maximální dovolené napětí ve smyku 

σn [Pa] Normálové napětí v duté části hřídele 

σs [Pa] Smykové napětí v duté části hřídele 

τ [Pa] Tečné napětí 

τh [s] Homogenizační doba 
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