
3.3  Zariadenia na miešanie kvapalín      
 

S miešaním kvapalín sa dá najčastejšie stretnúť v chemickom a v potravinárskom 
priemysle. Účelom miešania je intenzifikácia procesu výmeny tepla, hmoty alebo príprava 
zmesí požadovaných vlastností.  

Kvapaliny je možné miešať: 
• pneumaticky,  
• hydraulicky, 
• mechanicky. 

 
Z uvedených spôsobov miešania kvapalín je v praxi najbežnejšie miešanie 

mechanickými rotačnými miešadlami. 
 

3.3.1  Zariadenia na pneumatické miešanie kvapalín 
 
Pri pneumatickom miešaní sa do dolnej časti nádoby privádza plyn, ktorý je 

vhodným zariadením rozptýlený do kvapaliny, v ktorej vytvára bubliny. Stúpajúce bubliny 
strhávajú pri pohybe kvapalinu, čím sa obsah premiešava. Miešacie zariadenia tohto druhu sa 
vyznačujú jednoduchosťou a nízkou cenou. Namiesto plynu sa niekedy používa na miešanie 
para, ktorá súčasne miešanú náplň zohrieva. Plyn alebo para sa do miešanej kvapalnej zmesi 
privádza vodorovnými rúrkami, v ktorých sú navŕtané otvory s priemerom 3,0 až 6,0 mm.  

Spotreba vzduchu na miešanie býva približne nasledovná:  
• na mierne miešanie                             0,4  m3/m2.s, 
• na stredne intenzívne miešanie           0,8  m3/m2.s, 
• na veľmi intenzívne miešanie             1,0  m3/m2.s. 

 
Pretlak vzduchu, použitého na miešanie pred výstupom z rúrky do miešanej kvapalnej 

zmesi, sa dá vypočítať podľa rovnice: 

h.g.).(u.p ρξρΔ ++= 1
2

2

  , Pa   (3.44) 

kde:  u  - stredná hodnota výstupnej rýchlosti plynu z otvoru, m/s 
ρ  - hustota plynu vo výstupnom otvore z rúrky, kg/m3

ξ  - súčiniteľ miestnej straty tlaku plynu v otvore, - 
      ξ = 0,5  
h  - hĺbka ponorenia výstupného otvoru pod hladinou miešanej kvapalnej zmesi, m 

 
Nevýhodou pneumatického miešania je jeho väčšia energetická náročnosť v porovnaní 

s miešaním mechanickými miešadlami, a tiež aj strhávanie kvapiek miešanej kvapaliny 
miešacím plynom, čo môže spôsobovať ich možný únik do okolia. 
 
3.3.2  Zariadenia na hydraulické miešanie kvapalín 
 

Hydraulické miešanie sa dá zabezpečiť ponornými dýzami alebo statickými 
zmiešavačmi.  

Najčastejšie sa v praxi na hydraulické miešanie používajú ponorné dýzy. Prúd 
kvapaliny vystupujúci z dýzy, ponorenej do miešanej kvapaliny, strháva okolitú miešanú 
kvapalinu a nadobúda tvar kužeľa, ktorý sa rozširuje smerom od ústia dýzy. Na okraji kužeľa 
sa tvoria víry, v celom objeme miešanej kvapaliny vzniká prúdenie, a tým jej postupné 
premiešavanie.  
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Hydraulické miešanie nastáva aj pri doprave vzájomne miešateľných kvapalín 
spoločným potrubím. Pomerne intenzívne je miešanie pri turbulentnom prúdení. Pri 
laminárnom prúdení je intenzita zmiešavania malá, a preto sa do potrubia vkladajú rôzne 
tvarované prvky, ktoré narúšajú rýchlostný profil a umožňujú tak premiešame rôznych vrstiev 
kvapaliny. Takéto zariadenia sa nazývajú statické zmiešavače.  

Statické zmiešavače tekutých zmesí sa vyznačujú kontinuálnou činnosťou (obr. 3.36). 
Okrem miešania účinne pomáhajú aj pri zvyšovaní súčiniteľa prestupu tepla z prúdiacej 
tekutiny do steny potrubia. 

Podľa požiadaviek kladených na statické zmiešavače výrobcovia ponúkajú ich rôzne 
konštrukcie, ktoré majú zabezpečovať v daných prevádzkových podmienkach vysokú 
účinnosť zmiešavania. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hlavné výhody statických zmiešavačov sú: 

• možnosť ich zabudovania do existujúcich potrubí, čím sa ušetrí priestor 
potrebný pre prietokovú nádobu s miešadlom, 

• nemajú žiadne pohyblivé časti, a preto nepotrebujú hriadeľ, ložiská a pohon, 
• pri správnej aplikácii môže byť energetická náročnosť prevádzky statického 

zmiešavača menšia v porovnaní s mechanickým miešadlom, 

d

l

Obr. 3.36  Skrutkový statický zmiešavač 

• sú nehlučné, 
• nepotrebujú prívod elektrickej energie, a preto sa ľahko aplikujú aj vo 

výbušných prostrediach. 
 
Nevýhodami statických zmiešavačov sú: 

• krátka doba zdržania tekutej látky v zmiešavači, 
• vysoké požiadavky na presnosť kontinuálneho dávkovania zložiek zmesi, 
• značne zvyšujú tlakovú stratu tekutej látky v potrubí, a preto sú vhodné najmä 

vtedy, keď  prúdiaca zmiešavaná tekutá zmes má dostatočnú energiu aj pri 
zvýšenej tlakovej strate spôsobenej zmiešavačom.  

 
3.3.3  Mechanické miešadlá kvapalín 

 
Pri mechanickom miešaní sa používajú mechanické miešadlá, ktoré vytvárajú 

v nádobe nútené prúdenie. Najbežnejšie sú rotačné miešadlá.  
V praxi sa používa mnoho rôznych konštrukčných riešení mechanických rotačných 

miešadiel.  Ich jednotlivé druhy sa rozdeľujú podľa rôznych hľadísk. 

Podľa rýchlosti otáčania sa mechanické miešadlá rozdeľujú na:  
• pomalobežné, 
• rýchlobežné.  
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Podľa druhu prúdenia spôsobeného miešadlom v nádobe s kvapalinou sa miešadlá 
rozdeľujú na miešadlá spôsobujúce prúdenie: 

• axiálne, 
• radiálne, 
• tangenciálne.  

 
Miešadlá spôsobujúce axiálne prúdenie (obr. 3.37a) sú charakteristické tým, že 

vytvárajú v miešacej nádobe prúd kvapaliny, ktorého prúdnice sú prevažne rovnobežné s osou 
otáčania miešadla. Do tejto skupiny patria napr. miešadlá vrtuľové, miešadlá so sklonenými 
lopatkami a skrutkové miešadlá.  

Miešadlá spôsobujúce radiálny charakter prúdenia (obr. 3.37b) vytvárajú v nádobe 
prúdenie prevažne radiálneho smeru. Patria sem predovšetkým miešadlá turbínové.  

Miešadlá spôsobujúce tangenciálne prúdenie (obr. 3.37c) vytvárajú v nádobe 
prevažne tangenciálne prúdenie v rovinách kolmých na os miešadla. Do tejto skupiny patria 
pomalobežné miešadlá lopatkové a kotvové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a b c

Obr. 3.37   Prevládajúce druhy prúdenia miešanej tekutej látky podľa typu miešadla 

a) axiálne prúdenie – vrtuľové miešadlo   
b) radiálne prúdenie – turbínové miešadlo    

       c)   tangenciálne prúdenie – kotvové miešadlo   

Hlavné typy mechanických miešadiel sú normalizované. Pri návrhu miešacích 
zariadení sa preto spravidla volia miešadlá s geometrickými parametrami odporúčanými 
normou. Ich parametre boli navrhnuté na základe praktických skúseností. 

 
Pomalobežné miešadlá 

Pomalobežné miešadlá (obr. 3.38) pracujú s nižšími otáčkami a vyznačujú sa nižšími 
hodnotami pomeru priemeru nádoby D k priemeru miešadla d, ktorý zvyčajne býva D/d ≤  2.  

Kotvové miešadlo vytvára v nádobe prevažne tangenciálne prúdenie. Pretože pracuje 
s malou medzerou medzi miešadlom a nádobou, je vhodné na zvýšenie prestupu tepla 
v nádobách s vyhrievacím alebo chladiacim plášťom.  

Skrutkové miešadlo s umerňovacím valcom spôsobuje intenzívnu cirkuláciu 
kvapaliny v celom objeme nádoby.  
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Skrutkové miešadlo bez usmerňovacieho valca je konštrukčne jednoduchšie a môže 
pracovať aj pri premenlivej výške hladiny kvapaliny v nádobe. 

Pásové miešadlo sa vyznačuje pomerne malou medzerou medzi listom miešadla 
a stenou nádoby, a preto sa používa najmä na zvyšovanie prestupu tepla zo steny nádoby do 
kvapaliny. 

 
 

Obr. 3.38 Pomalobežné miešadlá 
        a – kotvové, b – skrutkové s usmerňovacím valcom, c – skrutkové,  
        d – pásové, e – listové, f – štvornásobné lopatkové 
 
Listové miešadlo predstavuje klasický typ konštrukčne jednoduchého miešadla, avšak 

v porovnaní s ostatnými typmi sa vyznačuje pomerne nízkou intenzitou zmiešavania, a preto 
sa používa veľmi zriedka.  
Štvornásobné lopatkové miešadlo so širokými lopatkami zaručuje dobrú cirkuláciu miešanej 
náplne a výrobne je menej náročné ako miešadlo skrutkové. 
 
Rýchlobežné miešadlá 

Rýchlobežné miešadlá pracujú s vyššími otáčkami a v niektorých prípadoch je hriadeľ 
miešadla priamo spojený s hriadeľom elektromotora (obr. 3.39). Vyznačujú sa vyšším 
pomerom D/d, ktorý v tomto prípade býva D/d ≥ 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.39 Rýchlobežné miešadlá 
       a – turbínové s deliacim kotúčom, turbínové, c – trojlopatkové,  
       d – vrtuľové, e - zubové 
 
Turbínové miešadlo s deliacim kotúčom je najznámejším typom rýchlobežného 

miešadla. Používa sa najmä na zvýšenie prestupu tepla a na rozptyľovanie plynu v miešanej 
kvapaline.  

Turbínové miešadlo bez deliaceho kotúča je vhodné v tých prípadoch, kde treba 
umiestniť turbínové miešadlo v blízkosti dna nádoby. V takýchto prípadoch by pri použití 
miešadla s deliacim kotúčom značne poklesol jeho objemový prietok.  
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Zubové miešadlá sa používajú prevažne na rozptyľovanie tuhej fázy v kvapaline. 
Vyznačujú sa vysokými šmykovými účinkami a pomerne nízkym čerpacím výkonom, ktorý je 
závislý od výšky zubov. 

Zatiaľ čo predchádzajúce typy miešadiel vytvárajú v nádobách prevažne radiálne 
prúdenie, nasledujúce tri typy miešadiel vytvárajú v nádobe prúdenie predovšetkým axiálne 
prúdenie. 

Trojlopatkové miešadlo má vzhľadom na smer otáčania zošikmené lopatky, ktoré sú 
na rozdiel od pomalobežného štvornásobného lopatkového miešadla umiestnené na hriadeli 
v rovnakej výške. V porovnaní s turbínovým miešadlom má nižší príkon, a preto sa môže 
používať pri vyšších otáčkach.  

Šesťlopatkové miešadlo má v porovnaní s trojlopatkovým lepší homogenizačný 
účinok a je vhodné tam, kde je potrebné docieliť vznos tuhej fázy v kvapaline.  

Vrtuľové miešadlo je klasickým typom miešadla s axiálnym prúdením. Pretože je 
výrobne náročné dodržať presný tvar skrutkovej plochy lopatiek, v poslednom čase sa 
vrtuľové miešadlo nahrádza miešadlom trojlopatkovým.  

Kým pomalobežné miešadlá sa používajú takmer výhradne v nádobách bez prepážok, 
pri použití rýchlobežných miešadiel uložených v nádobe centricky sú prepážky na potlačenie 
tvorby stredového víru nevyhnutné. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 3.40 Vplyv umiestnenia miešadla na stredový vír   

 
Rýchlobežné miešadlá sa umiestňujú do nádoby centrálne. Pri ich použití bývajú na 

vnútornom obvode miešacej nádoby zvislé prepážky široké 0,1 D (obr. 3.37a,b). Tieto 
prepážky zabraňujú rotácii kvapaliny, a tým aj vzniku stredového víru, ktorý znižuje intenzitu 
miešania a môže viesť aj k prisávaniu vzduchu do kvapaliny. Vytvorenie stredového víru je 
možné obmedziť aj umiestnením miešadla mimo osi nádoby (obr. 3.40 b), prípadne šikmo 
vzhľadom k osi nádoby. 
 
Príkon mechanických miešadiel 

Dôležitým parametrom pri návrhu miešadla je jeho príkon. Teoretický výpočet 
príkonu miešadla by vyžadoval znalosť rýchlostných pomerov v miešanej kvapaline, preto sa 
na výpočet príkonu využíva hydrodynamické modelovanie. 

Na tieto účely bolo odvodené príkonové číslo pre miešanie Po a Reynoldsovo číslo pre 
miešanie ReM.  
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Príkonové číslo pre miešanie je definované vzťahom: 

53.. dn
PPo

ρ
=   , -   (3.45) 

kde: P  -  príkon potrebný na otáčanie miešadla, W = kg.m2/s3  
ρ   - hustota miešanej kvapaliny, kg/m3

n   -  otáčky miešadla, 1/s  
d  -  priemer miešadla, m 
 
Reynoldsovo číslo pre miešanie je definované vzťahom: 

η
ρ.d.nReM

2

=   , - (3.46) 

kde: η  - dynamická viskozita miešanej kvapaliny, Pa.s = kg /m.s 
 
Pre miešanie kvapalín platí funkčná závislosť medzi kritériami Po = f (ReM). Pre 

pomalé prúdenie kvapaliny, kedy sú zotrvačné sily v porovnaní so silami viskóznymi 
a tlakovými zanedbateľné, je možné uvedenú funkčnú závislosť napísať rovnicou v tvare: 

MRe
A

d.n.
PPo == 53ρ

   , -  

z toho:  

( )53
53

d.n..Po
Re

)d.n..(AP
M

ρρ
==   , W (3.47) 

kde:  A - bezrozrmerná konštanta, ktorej hodnota závisí od typu miešadla. Zisťuje sa   
                 v tabuľkách. 

 
Konkrétny tvar tejto závislosti sa nazýva príkonová charakteristika. Pre  pomalobežné 

miešadlá je znázornená na obr. 3.41 a pre rýchlobežné čerpadlá je znázornená na obr. 3.42. 
Oblasť pomalého prúdenia pri miešaní je obmedzená určitou medznou hodnotou čísla 

ReM, ktorého veľkosť je pre väčšinu miešadiel ReM = 10. Pri vyšších hodnotách ReM sa  začnú 
uplatňovať zotrvačné sily a príkonová charakteristika sa zakrivuje. Ak sú v nádobe 
umiestnené prepážky, potom pri hodnotách ReM > 104 je v nádobe vyvinuté  turbulentné 
prúdenie a príkonové číslo nadobúda konštantnú hodnotu. Hodnota tejto konštanty závisí od 
typu použitého miešadla.  

Pri veľmi vysokej intenzite miešania môže aj pri použití prepážok dôjsť ku strhávaniu 
vzduchu do kvapaliny lokálnymi turbulentnými vírmi na hladine.  

Z parametrov, ktoré charakterizujú geometriu sústavy nádoba - miešadlo sú 
najdôležitejšie pomer priemeru nádoby k priemeru miešadla D/d a relatívna výška miešadla 
nad dnom nádoby H/d. 

Ak platí nerovnosť D/d< 3, potom môžeme pri výpočte príkonu miešadla nahradiť 
grafické príkonové charakteristiky univerzálnou korelačnou rovnicou: 

( ) 6
31

5
4

2

A
Re

A
Re
APo A

MRe.A
M

A

M

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (3.48) 

Hodnoty parametrov A1 až A6 uvedené v tab. 3.7.   
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Obr. 3.41  Príkonové charakteristiky niektorých typov pomalobežných
miešadiel  

l - kotvové miešadlo, 2 - skrutkové miešadlo s usmerňovacím 
valcom, 3 - skrutkové miešadlo umiestnené excentricky, 4 - pásové 
miešadlo, 5 - listové miešadlo, 6 - štvornásobné lopatkové miešadlo 
umiestnené excentricky 
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Obr. 3.42    Príkonové charakteristiky rýchlobežných miešadiel pri miešaní v nádobe
l - turbínové miešadlo, 2 - turbínové miešadlo bez deliaceho kotúča, 
3 - šesťlopatkové miešadlo, 4 - trojlopatkové miešadlo, 5 - vrtuľové miešadlo,
6a, b - zubové miešadlá  
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Tab. 3.7 Hodnoty parametrov A1 až A6  korelačnej rovnice (vzťah 3.48) 

Názov miešadla, norma A1 A2 A3 A A5 A64

Kotvové miešadlo, STN691014b 180 1,463 20,80 0,438 0 0 

Skrutkové miešadlo, STN 69 1028 233 1,799 24,53 0,410 0 0 

Skrutkové miešadlo exentrické 154 1,151 4,574 0,116 0 0 

Listové miešadlo, STN 691016 115 1,619 91,88 0,457 0 0 

Pásové miešadlo, STN 69 1029 296 1,234 8,743 0,397 0 0 

Štvornásobné lopatkové miešadlo 138 1,648 0 0 0 6,009 

Turb.miešadlo s deliacim kotúčom, 
STN 69 1021 3,24.10-573,1 1,595 -6,510 1 13,44 

Turbínové miešadlo bez deliaceho 
kotúča 6,25. l0-373,1 1,549 -2,680 0 8,56 

Šesťlopakové miešadlo  
so šikm.lopatkami, STN 64,0 0,836 -5,500 0,617 0 1,56 69 1020 

Vrtuľové miešadlo, STN 69 1019a 40,0 0,640 -0,906 0,365 0 0,511 

Zubové miešadlo, STN 69 1038a 67,0 0,526 -1,500 0,386 0 0,764 

Zubové miešadlo, STN 69 1038b 67,0 0,420 -1,090 0,258 0 0,681 

Trojlopatkové miešadlo  
so šikm.lopatkami, STN 6 3,145.10-847,5 1,074 -0,214 1,609 1,108 9 1025 

  
 
Čerpacie účinky miešadiel 

Primárnym účinkom mechanického miešadla je prúdenie a cirkulácia miešanej 
kvapaliny v nádobe.  

Miešadlá, ktoré vyvodzujú v kvapaline axiálne alebo radiálne prúdenie, môžeme 
považovať za špeciálne druhy čerpadiel. V takom prípade jednou z charakteristických veličín, 
podľa ktorej môžu byť tieto miešadlá hodnotené, je ich objemový prietok. Objemový prietok 
miešadla je definovaný podobne ako pri čerpadlách, t. j. ako objemové množstvo kvapaliny  
vystupujúce z miešadla za jednotku času.  

V miešadlách s radiálnym prúdením je kontrolnou plochou plášť valca s priemerom 
miešadla d a výškou rovnajúcou sa šírke lopatiek. V miešadlách s axiálnym prúdením je 
kontrolnou plochou plocha kruhu s priemerom miešadla d. 

 
Homogenizačné účinky mechanických miešadiel 

Jedným z najčastejších dôvodov miešania je vytvorenie homogénnej zmesi dvoch 
alebo viacerých vzájomne miešateľných kvapalín.  
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Ku homogenizácii pri mechanickom miešaní dochádza troma spôsobmi: 
• vplyvom   recirkulačného  prúdenia,   keď  vzájomné  premiešavanie je  

spôsobené  tým,   že jednotlivé  častice  kvapaliny  sa  pohybujú  po  dráhach   
nerovnakej   dĺžky  a nerovnakou rýchlosťou (konvektívna difúzia), 

• úzia),  vplyvom turbulentného prúdenia spôsobujúceho víry (turbulentná dif
• vplyvom molekulovej difúzie. 

 
Mierou homogenizačného účinku určitého miešadla je rovnorodosť vyrobenej zmesi, 

prípadne rovnomerné rozloženie teplôt v miešanej kvapaline.  
Homogenizačné účinky miešadiel pracujúcich periodicky sa posudzujú podľa času 

potrebného na vytvorenie homogénnej zmesi. Pretože sledovanie priebehu zmiešavania až na 
molekulovú úroveň je experimentálne ťažko uskutočniteľné, čas trvania homogenizácie sa 
definuje ako čas potrebný na dosiahnutie určitého, vopred zvoleného, stupňa homogenity 
miešanej vsádzky. 

Jeden z viacerých používaných spôsobov vyjadrenia stupňa homogenity zmesi 
definuje homogenitu pomocou bezrozmernej koncentrácie, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu: 

0

0

cc
cc −c

k −
=∗  (3.49)  

kde: c0  -  začiatočná koncentrácia pridávanej zložky v miešanej vsádzke v čase t = 0,  
ck -  konečná koncentrácia po dokonalom zamiešaní (možno ju určiť z materiálovej   
       bilancie),  
c  -  okamžitá koncentrácia zložky v sledovanom mieste. 

 
Stupeň homogenity sa zvyčajne 

posudzuje na základe merania koncentrácie c 
v jednom zvolenom mieste miešanej 
vsádzky. Miešanie v praxi zvyčajne prebieha 
dovtedy, kým sa meraním nezistí, že rozdiel 
medzi teoreticky dosažiteľnou koncentráciou 
ck a koncentráciou c,  nie je väčší ako 5 % 
alebo 2 %. Z toho vyplýva, že čas trvania 
homogenizácie tm je definovaný ako čas 
potrebný na dosiahnutie stavu, keď ∗c  = 0,95 
alebo 0,98. Čas tm sa vzhľadom na zložitý 
pohyb homogenizovanej zmesi musí určovať 
na základe vykonania niekoľkých 
opakovaných meraní parametra c. Typický 
priebeh zmeny koncentrácie a spôsob určenia 
doby homogenizácie je zrejmý z obr. 3.43.  
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Obr. 3.43 Závislosť koncentrácie na čase 
                 miešania 

3.3.4  Konštrukcia mechanických miešacích zariadení pre kvapalné látky 
 

  Každé miešacie zariadenie sa skladá z dvoch hlavných častí, z miešacieho 
ústrojenstva a z miešacej nádoby. Miešacie ústrojenstvo sa skladá z motora, prevodového 
ústrojenstva, hriadeľa s uložením a miešadla.  
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Pri výpočtoch a návrhoch miešacích zariadení je potrebné: 
• zabezpečiť požadovaný maximálny čas homogenizácie, 
• zvoliť vhodné miešadlo pre dané podmienky práce, 
• pri návrhu miešania sústavy kvapalina - plyn zabezpečiť potrebnú dispergáciu 

plynu do kvapaliny, pričom príkon na miešanie prevzdušnenej kvapaliny bude 
menší, ako u kvapaliny neprevzdušnenej, 

•  - kvapalina zabezpečiť potrebnú pri návrhu miešania sústavy kvapalina
dispergáciu dispergovanej kvapaliny do disperznej kvapaliny, 

• usí zabezpečiť pri návrhu miešania sústavy kvapalina - tuhé častice sa m
vznášanie tuhých dispergovaných častíc v kvapaline. 

 
Miešacie zariadenia menších rozmerov s rýchlobežnými miešadlami majú často 

elektromotor spojený priamo s hriadeľom miešadla. Môžu byť konštruované tak, že 
rýchlobežné miešadlo je umiestnené v osi valcovej nádoby s kužeľovým dnom, ktorá má na 
vnútornom obvode štyri prepážky na potlačenie vzniku stredového víru.  
  Miešadlá väčších rozmerov je potrebné navrhovať tak, že medzi hriadeľ miešadla 

ujú na bok nádoby. Kladú veľké 

lých objemov sa niekedy používajú aj vibračné miešadlá, v ktorých 
miešad

a hnací motor sa vloží prevodové ústrojensvo. Môže to byť prevod pomocou klinových 
remeňov, alebo sa môže použiť kompaktná prevodovka.  
  Miešadlá s horizontálnym hriadeľom sa umiestň
nároky na utesňovanie hriadeľa, aby miešaná kvapalina nevytekala okolo hriadeľa vplyvom 
hydrostatického tlaku.  

Na miešanie ma
lo koná kmitavý pohyb s malým zdvihom spôsobeným zvyčajne elektromagnetom, 

napájaným striedavým prúdom. 
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