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У різних галузях хімічної і харчової промисловості, які виробляють 

напівпродукти для пластмас, хімічних волокон, харчових концентратів, існує 

потреба в апаратах для обробки температуронестійких продуктів, які втрачають 

свої цінні якості вже при температурах, близьких до температури їх кипіння 

при атмосферному тиску. Також негативно на властивості цих продуктів 

впливає час перебування їх у зоні нагрівання. Звідси виникає необхідність у 

проведенні технологічних процесів обробки термолабільних продуктів при 

мінімальних температурах і за найкоротший час. Цього можна досягти, 

проводячи процеси під вакуумом у тонкій плівці рідини [1]. 

Найбільш поширеними апаратами плівкового типу є апарати з вільно 

стікаючою плівкою, які мають ряд переваг порівняно з апаратами об'ємного 

заповнення, а саме: малий час перебування продукту в зоні нагрівання, велика 

інтенсивність процесів тепло- й масопередачі, практична відсутність 

гідростатичного тиску в шарі. 

Найпростішою конструкцією плівкового апарата є трубчастий апарат, у 

якому рідина вільно стікає вниз по внутрішній поверхні вертикальних 

обігріваних зовні труб. Але труднощі в забезпеченні повного змочування 

гріючої поверхні дуже обмежують область застосування цього виду апаратів. 

Для поліпшення гідродинаміки течії рідини в вертикальних апаратах було 

розроблено роторні тонкоплівкові апарати (РПА), у яких плівка рідини 

створюється й підтримується на гріючій поверхні механічним способом за 

допомогою лопаток обертового ротора.  

Крім загальних переваг, характерних для плівкових апаратів, РПА мають 

додаткові переваги. Інтенсивне перемішування і рівномірний розподіл рідини 

дозволяє при малої щільності зрошення забезпечувати високі коефіцієнти 

теплопередачі (коефіцієнт теплопередачі для РПА може в кілька разів 

перевищувати коефіцієнт теплопередачі для плівкових випарників з вільно 

стікаючою плівкою при роботі на одному і тому ж продукті) і тим самим 

добиватися високого ступеня випарювання (0,9 – 0,98) при мінімальному часі 

перебування продукту в апараті (секунди або десятки секунд, і лише для 

високов'язких продуктів більше хвилини). 

Крім того, механічне перемішування і пов'язаний з цим ефект 

самоочищення теплообмінної поверхні забезпечує РПА можливість роботи з 

такими продуктами, з якими жоден інший випарної апарат безперервної дії 
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працювати не може (це високов'язкі продукти з в'язкістю до 1000 Па·с, 

емульсії, суспензії, пасти) [1, 2]. 

До основних недоліків РПА можна віднести значно вищу вартість 

виготовлення, велику складність в управлінні та технічному обслуговуванні в 

порівнянні з випарними апаратами інших конструкцій. Крім того, складність 

конструкції обмежує площу поверхні теплообміну РПА: практично 20 м
2
 для 

них є граничною величиною, при цьому висота такого апарату більше 12 м, а 

маса 14 т, що набагато більше, ніж у випарних апаратів інших конструкцій. 

Тому РПА застосовуються в основному там, де використання випарних 

апаратів інших конструкцій або в принципі технічно неможливо, або можливо, 

але при вкрай низькій ефективності теплообміну або неприпустимо великому 

часу перебування продукту під дією високих температур. 

Характерні особливості тонкоплівкових роторних апаратів, їх 

універсальність, обумовили їх широке використання на підприємствах харчової 

промисловості для здійснення багатьох технологічних процесів, а саме: 

підігрівання, дистиляція, випарювання, сушіння [3]. 

РПА набули широкого розповсюдження в консервному виробництві, що 

відрізняється різноманіттям процесів концентрації харчової сировини. Процес 

уварювання соків і паст звичайно здійснюється при залишковому тиску (8 – 

21) кПа і температурі (60 – 95) 
0
С, що забезпечує отримання продукту високої 

якості. 

Роторно-плівкові апарати використовуються при виробництві повидла, для 

випаровування м'якоті плодів, змішаної з цукром і пектином, оскільки 

зважаючи на малу текучість цього продукту процес його випаровування в 

апаратах інших типів є мало інтенсивним або взагалі неможливим (у апаратах з 

природною циркуляцією). Також РПА застосовуються при виробництві 

фруктових порошків, де необхідна максимально можлива концентрація соків у 

випарних апаратах [4].  

Таким чином можна зробити висновок, що тонкоплівкові роторні апарати з 

їхніми перевагами часто є єдиним видом устаткування, що дає змогу виробити 

продукт потрібної якості. 
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