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Розробка мішалок нетрадиційної конструкції – актуальна задача. Зокрема, нами 

запропоновані мішалки зі спіральними (в площині обертання) лопатями. Аналітично 
було доведено, що така форма лопатей дозволить зменшити величину пускової 
потужності, а отже – використати електропривод меншої номінальної потужності [1-4].  

Зрозуміло, що чим більша кривизна лопатей, тим пускова потужність буде мен-
шою, однак за рахунок негативного збільшення довжини, а значить – матеріалоємності 
лопатей мішалки. Деяким зменшенням товщини лопатей заданої радіальної довжини та 
висоти цей недолік можна практично нівелювати.  

Окремі лопаті у вигляді спіралей Архімеда та розгорток кола зображені на рис. 1.  

             
 

Рисунок 1. Деякі лопаті у вигляді спіралей Архімеда виду л brϕ =  [а): 1 – 100b = , 
2 – 30 , 3 – 10b = ]  

та розгорток кола 2 1/2 2 1/2
л ( 1) arctg( 1)a r r ϕ = − − −   [б): 1 – 10a = , 2 – 5 , 3 – 2a = ];  

вн/r R R=  – безрозмірний радіус точки; внR  – радіус внутрішніх кромок лопаті;  
10, 20, … – радіус мішалки та можливий діаметр втулки у відносних одиницях.  
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