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REZUMAT 
În această lucrare s-a analizat hidrodinamica reactoarelor cu agitare mecanică. Acest fenomen depinde de particularităţile 
constructive şi funcţionale ale cuvelor de agitare. Pentru a avea mai multe informaţii despre procesele care au loc într-un 
reactor cu agitare mecanică, cercetătorii au dezvoltat diferite tehnici bazate pe observarea vizuală a unor marcatori. S-au 
conturat două direcţii de cercetare: teoria Euler, care se bazează pe caracterizarea zonelor de curgere, furnizând informaţii 
mai ales asupra zonelor şi câmpului de viteză, şi teoria Lagrange, care constă în reconstituirea traiectoriilor unor marcatori cu 
aceleaşi proprietăţi ca ale fluidului, tehnică numită traiectografie. Aceste abordări vor permite conceperea dispozitivelor de 
agitare perfect adaptate la cerinţele industriale în vederea optimizării procedeelor implicate în biotehnologie, ingineria 
mediului înconjurător etc. 
 
ABSTRACT 
The hydrodynamic of the mechanical reactor was analyzed in this paper. This phenomenon depends on functional and 
constructive characteristics of the stirred vessel. For more information about the processes taking place in an agitated 
reactor, different techniques based on visual analysis of some markers were developed. Two direction of research were 
outlined: Euler theory, which characterizes flow zones giving information especially on the velocity field and Lagrange theory for 
reconstitution of the markers trajectories with the same properties like fluid, technique called trajectography. These landing 
will allow the agitators design adapted to industrial requirements focused on the optimization of the processes involved in 
biotechnology, environmental engineering etc. 
 

1. INTRODUCERE 

Operaţia de agitare joacă un rol important în procesele 
industriale din industria alimentară şi industria chimică, 
reprezentând un subiect vast de cercetare. Agitarea 
realizată în diferite tipuri de reactoare nu este aproape 
niciodată uniformă pentru utilizarea materialelor complexe 
nenewtoniene sau a sistemelor multifazice, fiind necesare 
consideraţii speciale. În plus, caracteristicile intrinseci ale 
dispozitivului de agitare modifică radical performanţele 
agitatorului. Informaţiile insuficiente legate de aceste 
operaţii pot determina, în industria alimentară şi chimică, 
costuri de producţie ridicate. De exemplu, în Statele Unite, 
în 1990 s-a înregistrat o pierdere de peste zece milioane 
dolari pe an (Smith, 1990). 

Dezvoltarea studiului hidrodinamicii depinde de tipul 
de reactor (cuvă) utilizat, de tipul şi numărul de dispo-
zitive de agitare utilizate, de poziţia acestora şi de viteza 
de rotaţie a agitatoarelor. Astfel, obiectivul principal este 
optimizarea acestor variabile pentru a răspunde tuturor 
cerinţelor impuse de realizarea agitării. 

Pentru a obţine mai multe informaţii despre procesele 
şi transformările care au loc într-un reactor cu agitare 
mecanică şi pentru a evidenţia apariţia zonelor specifice de 
agitare în cuvă, cercetătorii au pus la punct tehnici bazate 
pe observarea vizuală a unor marcatori. Una dintre aceste 
tehnici are drept principiu de bază traiectografia, care 
constă în înregistrarea deplasării unei particule şi reconsti-
tuirea traiectoriei acesteia. 

Cuvele de agitare sunt părţi esenţiale ale utilajelor 
implicate în procesele din industria alimentară, chimică 
şi/sau biologică, existând un vast domeniu de aplicaţie, 
cum ar fi punerea în suspensie a solidelor sau dispersia 
fazei gazoase prin efect de turbulenţă în fluidele newtoni-
ene sau nenewtoniene (lichide nenewtoniene şi produse 
păstoase). Aşadar, pentru agitare este important să se re-
alizeze o mişcare în condiţii de turbulenţă. 

Cercetări din ultimele decenii asupra amestecării lichid-
solid (precipitare) au evidenţiat  influenţa proceselor de 
agitare şi a modului de punere în contact a celor două faze 
asupra mărimii şi a formelor produselor precipitate. De 
asemenea, s-a observat modificarea drastică în funcţie de 
condiţiile de agitare, în cristalizare, a structurii cristaline 
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a unui compus sau al gradului de hidratare al unei sări 
(Pohorecki, 1988; Franke, 1995). 

Referitor la agitarea gaz-lichid, există aplicaţii în do-
meniul microbiologic (dezvoltarea microorganismelor 
în mediu aerob). Dacă în reactor nu se realizează o agitare 
corespunzătoare, unele microorganisme mor asfixiate în 
zonele în care nu este suficient oxigen, în timp ce altele se 
dezvoltă normal în rest, în prezenţa oxigenului. Aceeaşi 
problemă apare în cazul staţiilor de epurare a apelor rezi-
duale, când sedimentul trebuie menţinut corect în suspensie. 

De asemenea, trebuie subliniată importanţa agitării în 
transferul de căldură. Existenţa punctelor calde într-un 
reactor poate conduce nu numai la o creştere a reacţiilor 
parazite, dar şi la o intensificare diferenţiată pe zone a 
reacţiilor principale sau chiar la o explozie a reactorului. 
Asigurarea unei agitări corespunzătoare în timpul unei re-
acţii exoterme permite realizarea unui transfer de căldură 
echilibrat către fluidul care circulă prin manta (Pitiot, 
1999). 

Ce reprezintă un sistem de agitare? 
Agitarea mecanică intervine în diferite etape ale unui 

proces industrial, scopul principal fiind omogenizarea unor 
lichide miscibile sau a unor suspensii lichid-solid, dispersia 
gaz-lichid şi controlul fazei dispersate în lichide nemisci-
bile. Alegerea sistemului de agitare depinde atât de operaţia 
de agitare cât şi de natura fluidelor puse în contact. 

Cuvele cu agitare mecanică pot fi „sisteme deschise” 
în care se pompează reactivi în mod continuu sau „sisteme 
închise” („batch”) în care reactivii sunt introduşi la anu-
mite momente în timpul operaţiilor de agitare şi a reacţiilor 
chimice. Cuvele sunt cilindrice cu fundul plat, curbat sau 
conic (Wittmer, 1996). 

Numeroase dispozitive de agitare (elemente suspendate 
în mişcare de rotaţie) sunt astăzi disponibile pe piaţă într-o 
gamă foarte variată, cu dimensiuni fie universale (ca de 
exemplu, cea a turbinei Rushton), fie proprii proiectantului. 

Curgerea generată de dispozitivele de agitare este tridi-
mensională. Agitatoarele provoacă curgeri diferite, conform 
geometriei lor. Ele sunt clasificate conform tipului de 
curgere pe care îl induc în planul de refulare: 

– agitatoare axiale: tip elice; 
– agitatoare radiale: t ip turbină Rushton; 
– agitatoare mixte: t ip turbină cu pale înclinate; 
– agitatoare tangenţiale: t ip agitatoare raclante (ancoră). 
Alegerea dispozitivului de agitare depinde de aplicaţia şi 

performanţa de agitare dorite (Barrué, 1998; Baudou, 1997). 
Rolul şicanelor în cuvele de agitare este important, 

deoarece ele permit modificarea structurii curgerii. În loc 
ca fluidul să fie antrenat pur şi simplu în mişcarea de 
rotaţie de către agitator, acesta este forţat să circule 
conform direcţiei indicate de şicane şi conform modelelor 
acestora. Un alt  avantaj al şicanelor este minimizarea efec-
tului componentei tangenţiale a mişcării pentru a împiedica 
formarea vârtejului. 

Pentru realizarea unei suspensii, Myers (1992) reco-
mandă utilizarea unei distanţe optime dintre baza şicanei şi 
baza reactorului pentru a se obţine o viteză minimală cu 
o valoare cât mai mică. Într-adevăr, pentru un agitator 
care provoacă o viteză tangenţială puternică, în spatele 
şicanelor se poate aglomera o cantitate mare de particule 
solide. Însă efectul şicanelor devine nesemnificativ pentru 
concentraţii mai mari de 20% particule solide. 

Reactoarele cu agitare mecanică fără şicane sunt 
caracterizate de un fenomen hidrodinamic particular. Vâr-
tejul format în interiorul cuvei este alcătuit  din două zone: 
o zonă forţată a vârtejului (efect de agitare locală), situată 
în partea centrală a reactorului, şi o zonă liberă a vârtejului 
(efect de agitare generală), situată împrejurul vârtejului 
forţat şi care reprezintă de fapt o extindere a efectelor de 
agitare locală. Utilizarea acestei zone forţate ca zonă de 
agitare poate prezenta anumite avantaje. De exemplu, în 
precipitare, limitarea fenomenului de formare a crustei 
este un avantaj (Rousseaux et al., 2001). 

2. CARACTERIZAREA HIDRODINAMICII 

2.1. Teoria Euler 

Cunoaşterea detaliată a fenomenului de turbulenţă 
prezintă un interes major, deoarece aceasta intervine în 
toate fenomenele de transfer (transfer de masă, de căldură 
şi de mişcare) cu implicaţii asupra randamentului reacţiilor 
chimice şi a t impului de agitare. Determinarea caracte-
risticilor turbulenţei, pentru un sistem de agitare dat, 
permite definirea tipului de aplicaţie pentru care acest 
sistem este adaptat; permite, printre altele, cunoaşterea 
dimensiunilor picăturilor sau bulelor de gaz în reacţiile 
polifazice, precum şi repartiţia energiei disipate în operaţia 
de agitare (Boudou, 1997). 

2.1.1. Funcţii de distribuţie frecvente 

DTS. Funcţia de distribuţie clasică pentru descrierea 
globală a hidrodinamicii unui reactor deschis este distri-
buţia timpului de staţionare în reactor (“distribution de 
temps de sejour”) – DTS. Particulele marcate sunt injectate 
în fluxul de intrare al reactorului la un timp iniţial, apoi 
sunt înregistrate în funcţie de timp în curentul de ieşire. 
Durata de staţionare în reactor a particulelor între intro-
ducerea lor (aproape simultană pentru toate particulele 
marcate) şi ieşirea lor depinde de înaintarea lor în reactor. 
Reprezentând grafic procentul de particule ieşite în funcţie 
de timp, se obţine curba DTS (Vandanjon, 2000). 
DAI. Prin analiza DTS se pot astfel determina existenţa 

şi importanţa zonelor particulare din reactorul cu agitare 
mecanică, dar este imposibil de a le localiza în sistem. 
Sunt necesare, aşadar, metode complementare, precum 
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distribuţia vârstelor interne (“distribution des ages in-
ternes”) – DAI. 

DAI răspunde la următoarea dilemă: dintre toate parti-
culele prezente în interiorul reactorului, care este fracţiunea 
de particule cu vârsta α ce realizează o traiectorie definită 
ca timp între un moment iniţial şi unul final şi care are la 
ieşire vârsta α + dα. 
DTR. Pentru că într-un reactor închis funcţia DTS nu are 

sens, structurile macroscopice ale curgerii sunt descrise în 
prezent prin distribuţia timpului de retur (“distribution de 
temps de retour”) – DTR la planurile fictive definite în 
spaţiul reactorului (în mod normal, planul agitatorului). 
Interesul este de a şt i în cât t imp, în medie, un element de 
fluid revine într-un plan sau în anumite regiuni şi care este 
distribuţia acestor evenimente de retur. De exemplu, 
într-un reactor biotehnologic cu o distribuţie neomogenă a 
oxigenului, interesul este să se afle dacă bacteriile au o 
şansă de a reveni într-o zonă oxigenată înainte de a suferi 
o degradare. Determinarea DTR este mai complicată decât 
determinarea DTS sau DAI. Aceasta cere o urmărire 
specială a particulelor, din moment ce trebuie cunoscut 
când particulele analizate se întorc într-o zonă bine 
definită (Wittmer, 1996). 

Teoria Euler se bazează pe caracterizarea zonelor de 
curgere şi are ca aplicaţii, în special, metodele LDA 
(Laser Doppler Anenometry) şi PIV (Particle Image 
Velocimetry). Această teorie este considerată „a lui Euler” 
deoarece metodele descrise mai sus furnizează informaţii 
mai ales asupra zonelor şi câmpului de viteză în timpul 
curgerii. 

În prezent, pentru a descrie câmpul de viteză cu o mare 
precizie, este foarte utilizată metoda LDA, mai ales 
datorită progreselor în electronică şi informatică. Această 
metodă constă în utilizarea efectului Doppler prin măsu-
rarea diferenţei dintre frecvenţa unui semnal luminos 
precis şi frecvenţa unui semnal reflectat de particulele fine 
(cu diametru de ordinul micronilor) aflate în suspensie în 
interiorul unui fluid în mişcare (Bittorf et al, 2000). 

Prin analizarea şi tratarea acestor semnale cu frecvenţă 
cunoscută se poate determina cu precizie viteza absolută a 
fluidului (fig. 1). În urma unor serii de experienţe LDA se 
obţine în volumul studiat un câmp de viteză mono-, bi- sau 
tridimensional; modificând orientarea fasciculelor lumi-
noase şi deplasând volumul de studiu, este posibil să se 
„cartografieze” tot reactorul (Michelet, 1998). 

Rezultate asemănătoare se obţin şi prin metoda PIV. În 
figura 2 sunt comparate câmpurile de viteze obţinute prin 
metodele LDA şi PIV pentru o curgere realizată în cuve de 
agitare cu şicane (mediu-apă), folosind o turbină cu pale 
înclinate (diametrul cuvei, D, diferă). 

Aceste metode permit o descriere spaţială completă şi 
foarte fină a curgerii şi servesc la determinarea profilurilor 
vitezei şi/sau la calcularea energiei sau intensităţii de 
turbulenţă (Pitiot, 1999). 

Alături de tehnicile PIV şi LDA (considerate tehnici 
convenţionale), ca metodă de trasaj trebuie menţionată şi 

metoda CARPT (Computer Automated Radioactive Particle 
Tracking). Această metodă constă în introducerea, în cuva 
de agitare, a unei mici sfere care conţine o substanţă 
radioactivă (scandiu-46, 46Sc) şi urmărirea deplasării 
acesteia în funcţie de timp, cu ajutorul unui dispozitiv cu 
raze γ (Devanathan et al., 1990). Tehnica CARPT este 
utilizată pentru a înregistra calitativ cele mai importante 
fenomene de curgere observate în cuvele de agitare, de 
exemplu, buclele care se formează în jurul dispozitivului 
de agitare şi „zona moartă” de la baza cuvei (Rammohan 
et al., 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. P rincipiul metodei LDA: 
1 – laser; 2,3 – sistem optic; 4 – fotomultiplicatori; 5 – analizator 
de covarianţă; 6 – osciloscop; 7 – calculator; 8 – motoreductor;  
9 – cuplaj; 10 – cuvă cilindrică; 11 – cuvă cubică; 12 – placă  

de poliuretan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Compararea câmpurilor de viteze medii  
obţinute prin metoda LDA (stânga)  

şi prin metoda PIV (dreapta). 
 

O altă tehnică (Takeda, 1999) în plină dezvoltare, cu 
aplicaţii în caracterizarea hidrodinamicii, este UDVP 
(Ultrasound Doppler Velocity Profile) care reia principiul 
LDA, dar cu emitere de ultrasunete. Această tehnică 
prezintă avantajul de a nu fi limitată doar pentru medii 
transparente. Însă, la studierea fluidelor vâscoase pot apărea 
inconveniente legate de posibila deteriorare a lanţurilor de 
polimeri ca urmare a ultrasunetelor. 

Deşi teoria Euler realizează o descriere amănunţită a 
curgerii, aceasta este incompletă întrucât obţinerea unui 
câmp de viteze, oricât de fin ar fi, nu informează direct 

LDA: D = 0,145 m PIV: D = 0,29 m 
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asupra calităţii agitării şi asupra câmpului de concentraţie 
şi variabilitate a acestuia. 

2.2. Teoria Lagrange 

Pentru a caracteriza hidrodinamica curgerii, în vederea 
proiectării printr-o metodă mai fină decât LDA sau PIV şi 
mai uşor de exploatat decât teoria Euler, se utilizează teoria 
Lagrange. Aceasta constă în urmărirea traiectoriei unei 
singure particule cu aceleaşi proprietăţi ca ale fluidului. Mai 
exact, este urmărită deplasarea unui marcator Lagrange în 
funcţie de timp şi reconstituită traiectoria acestuia (Viller-
maux, 1996). Se disting două direcţii: 

• urmărirea particulelor, şi nu a moleculelor, pierzân-
du-se deci puţin din precizia metodelor teoriei euler; 

• orientare asupra traiectoriei particulelor, şi nu asupra 
câmpului de viteze. 

Traiectoria corespunde unui traseu înregistrat în funcţie 
de variabila „timp”. Traiectografia este tehnica ce permite 
reconstituirea sau determinarea traiectoriei. În general, se 
urmăreşte nu doar efectuarea unui traseu, ci şi optimizarea 
acestuia în funcţie de informaţiile primite. Aşadar, urmă-
rind acest concept de traiectografie, se studiază informaţia 
dată de traiectoriile parcurse de elementele de fluid. Pornind 
de la aceasta şi inspirându-se din cercetările lui Scotfield, 
1990, Pitiot (1999) a pus la punct o nouă metodă experi-
mentală de urmărire a unei particule în trei dimensiuni. 

Un exemplu elocvent de traiectografie este determina-
rea, de către Brahe, Kepler şi Newton, a mişcării planetelor 
şi reducerea acesteia la mecanisme fizice care stau la baza 
traiectoriei planetelor. 

În cazul urmăririi unei particule, cercetările au eviden-
ţiat  numeroase probleme caracteristice: 

• probleme legate de calitatea imaginilor obţinute, 
adică de contrastul dintre obiectul de studiu şi structurile 
fără importanţă. Calitatea contrastului este puternic legată 
de iluminarea reactorului şi determină în mod considerabil 
uşurinţa exploatării imaginilor; 

• probleme legate de cantitatea mare de informaţii 
despre imaginile înregistrate automat şi de necesitatea 
„reducerii informaţiilor”, adică obţinerea sistematică de 
mărimi fizice; pentru aceasta, se recurge des la înregistrarea 
şi interpretarea manuală a imaginilor; 

• probleme legate de scară, de proiectare şi de studiu 
tridimensional: permutarea coordonatelor aparente ale 
imaginilor în coordonate reale; 

• probleme legate de particulele utilizate ca marcatori: ele 
trebuie să fie suficient de mici pentru a avea calitatea unui 
marcator de fluid şi suficient de mari pentru a fi reperabile. 

Chang (1985) este unul dintre primii care au creat un 
sistem viabil şi automatizat de înregistrare tridimensională 
a traiectoriei particulelor într-un reactor cu agitare mecanică 
în regim turbulent. El a urmărit mai multe particule (densi-
tate 1020 kg/m3 şi diametru 400 microni) pe durate de timp 

scurte. Aplicarea tehnicii de tratare digitală a imaginilor care 
este descrisă în cercetările lui Chang permite o analiză a 
câmpului de viteze cu o mare precizie. Sincronizarea mai 
multor vederi prin lentila stereoscopică utilizată de Chang 
pune pe puţin două probleme: precizia înregistrării în 
profunzimea câmpului este limitată şi observarea imaginilor 
pe durate mari cere pe puţin două puncte de vedere diferite şi 
deci pe puţin două camere video pentru înregistrare. 

Nishino (1989) a utilizat un dispozitiv de trei camere 
video dispuse arbitrar în jurul reactorului pentru urmărirea 
particulelor (diametru 280 µm). Această metodă a fost 
aplicată la mai multe tipuri de curgere în scopul furnizării 
de date pentru statistici de turbulenţă. 

În tabelul 1 este prezentată centralizat activitatea de 
cercetare asupra studiilor de traiectografie. 

În prezent se înregistrează un înalt  grad de automati-
zare pentru exploatarea imaginilor, totuşi, cercetările sunt 
departe de finalizarea acestei evoluţii. Aceasta este consecinţa 
unui progres tehnologic considerabil în tehnica imaginilor 
(fotografii, film, video), în numerizarea acestor imagini şi 
în introducerea calculului numeric asistat de calculator. 

În concluzie, teoria Lagrange permite, pe de o parte, ur-
mărirea unei particule timp îndelungat, particulă presupusă 
a fi un marcator perfect pentru fluid şi, pe de altă parte, 
reconstituirea traiectoriei acestui marcator. Observând depla-
sarea particulei suficient de mult timp, descrierea curgerii 
este completă şi se obţine o informaţie atât spaţială (cum e 
cea a teoriei Euler) cât şi temporală. Informaţia furnizată de 
o traiectorie lungă este simplă (vizualizarea traiectoriei), dar 
foarte bogată. Pitiot (1999) calculează, de exemplu, inter-
secţia traiectoriei cu planuri orizontale, verticale sau cilindri 
daţi (secţiunea Poincaré) pentru a determina caracteristicile 
de retur, funcţii de distribuţie spaţiale etc. 

3. CONCLUZII  

Soluţionarea problemelor complexe legate de sistemele 
de agitare necesită investiţii mari, atât în ceea ce priveşte 
resursele materiale cât şi pe cele financiare. În cazul tratării 
apelor, în biotehnologie şi ingineria mediului înconjurător 
se întâlnesc de asemenea numeroase dificultăţi, cu un con-
trol minim asupra proceselor fizice implicate în sistemele de 
agitare. Aşadar, colaborările interdisciplinare sunt foarte be-
nefice pentru a răspunde tuturor cerinţelor. Această abordare 
va permite conceperea unor dispozitive de agitare perfect 
adaptate cererilor industriale în vederea optimizării proce-
deelor. 

Urmărirea unei particule într-un reactor cu configuraţie 
standard a permis recunoaşterea traiectografiei ca o nouă 
metodă de caracterizare performantă a curgerilor şi a 
deschis largi perspective. 

Informaţiile obţinute despre traiectoria unui marcator 
sunt preţioase pentru faza de validare a modelelor numerice, 
deoarece ele vor permite o comparare a rezultatelor obţinute 
în întreaga cuvă, şi nu doar în zona de formare a vârtejurilor. 
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Tabelul 1. Bilanţ recapitulativ al câtorva studii traiectografice 
 

Autor, an Tip de curgere Câmp de 
observare 

Tip, dimensiune şi 
număr de particule 

Durată şi imagini/s Obiective 

Sato,1987 Turbulenţă pe grătar, apă, 2D 15 cm2 Solide 
300-500 µm, 1 

1 s 
50 imagini/s 

Difuziune turbulentă 
Corelare Lagrange 

Ramshankar, 
1990 

Unde de suprafaţă, apă, 2D 8 cm2 Solide, 100-200 µm, 1 8 min, 5 imagini/s Mişcare browniană 
Sistem dinamic 

Scotfield, 1990a,b Cuvă de agitare 280 l, apă, 3D 60 cm2 Solide 
1 cm, 1 

10 h 
30 imagini/s 

Abordare geometrică 
Sistem dinamic 

Lowe, 1992 Tuburi circulare, apă, 3D 5 cm2 Solide 
0,5-2 mm, 100 

Câteva minute 
60 imagini/s 

Topologie de traiectorie 

Pervez, 1994 Tip couette 
Glicerină-apă, 2D 

44 cm2 Solide 
1-2 mm, 100 

1 h 
15 imagini/s 

Mişcare browniană 
generalizată 

Grasselli, 1995 Particule în suspensie, ulei de 
silicon, 3D 

100 µm3 Solide 
100-200 µm, 100 

 Mişcare browniană 
generalizată 

Luewisuthichat, 
1995 

Reactor trifazic, apă, azot, 2D 10 cm2 Solid, 250-1000 µm, 
100 

5000 imagini/s Dimensiune fractală de 
traiectorii 

Wittmer, 1996 Cuvă de agitare 20 l, apă, 3D 30 cm2 Solide, 4-7 mm, 1 1 h 
25 imagini/s 

Structură, timp de retur, 
dimensiune fractală 

Pitiot, 1997 Cuvă de agitare 20 l, apă şi 
mediu vâscos, 3D 

30 cm2 Microcapsule 
1,8 mm, 1 

De la 20 min la 3 h 
8,3 la 25 imagini/s 

Traiectorii, structuri 

Tajima, 1998 Cuvă cu gradient de 
temperatură impus, apă, 3D 

170 cm2 Microcapsule 
20 mm, 1 

2 h 
30 imagini/s 

Porţiuni de traiectorii induse 
prin gradient de temperatură 

Pitiot, 1998 Cuvă de agitare 20 l, apă 
sistem deschis, 3D 

30 cm3 Microcapsule, 1,8 mm, 1 Până la 40 min 
12,5 imagini/s 

 

Fangary, 2000 Cuvă de agitare 30 cm3 Solide, 600 µm, 1 30 min Traiectorie 
Rammohan, 2001 Cuvă de agitare 30 cm3 Solide, 2,3 mm, 1 30 imagini/s Vizualizarea curgerii 

 
Mulţumiri: Publicarea acestui articol a fost finanţată 
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director de grant conf. dr. ing. Maria Turtoi, Universitatea 
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