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ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ У РОТОРНО-ПЛІВКОВОМУ 
АПАРАТІ З ЖОРСТКИМ КРІПЛЕННЯМ ЛОПАТЕЙ ЗА УМОВИ 

ІЗОТЕРМІЧНІЙ ТЕЧІЇ 
 

Проаналізовано використання роторно-плівкових апаратів із жорстким кріпленням лопатей. Досліджено 
співвідношення колової та осьової швидкостей за ізотермічної течії рідини. Результати узагальнено 
емпіричною залежністю. 
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Постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень 
Під плівковою течією в роторно-плівкових апаратах (РПА) зазвичай розуміють рух тонкого шару рідини 

вздовж твердої стінки, за якого зовнішня поверхня плівки залишається вільною. Течія рідинних плівок 
відбувається під дією гравітаційних, відцентрових сил, сил поверхневого натягу та сил, що передаються від 
лопатей. Основна перевага РПА полягає в можливості досягнення вищих порівняно з іншими випарними 
апаратами ступенів випарювання (до 0,9, іноді до 0,98).  

Щоб оцінити ефективність РПА, необхідно знати середню тривалість перебування продукту в робочій 
зоні (що є особливо важливим під час оброблення термолабільних речовин); гідродинамічну ситуацію та 
умови теплообміну, що суттєво змінюються за висотою апарата.  

Течію плівки в РПА описують рівнянням плоского руху рідини [1]: 
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де Wx, Wy, Wz – складові локальної швидкості вздовж осей x, y, z; φ – кут відхилення осі z від вертикалі; р – 
тиск рідини, Па; ρp – густина рідини, кг/м3; νp – коефіцієнт кінематичної в’язкості рідини, м2/с; ∇ – оператор 
Лапласа. 

Аналіз праць [1–6] свідчить, що теоретичне розв’язання задач гідродинаміки й теплообміну в РПА є 
досить складним. У РПА на гравітаційну течію плівки накладається дія лопатей ротора, які, з одного боку, 
розподіляють плівку рідини поверхнею нагріву, а з іншого – додатково її турбулізують і сприяють 
хвилеутворенню. Внаслідок цього надійні розрахункові залежності здебільшого одержують шляхом 
узагальнення результатів теоретико-експериментальних досліджень. Натепер кількість досліджень, що 
стосуються РПА, за значного ступеня випарювання чи дистиляції, коли товщина плівки є значно меншою, 
аніж зазор між лопаттю та стінкою апарата (δ << ∆) є недостатньою.  

Середня товщина плівки за відсутності хвиль на поверхні та дії лопатей [2]:  
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а середня швидкість течії вздовж вертикальної поверхні [2]:  
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де пл pRe 4Г= ν – плівкове число Рейнольдса; ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, м2/с; g – прискорення 

вільного падіння, м/c2 . 
Розрахунки за рівняннями (2) і (3) дають значення δ = 0,20…0,41 мм і zW = 0,23…0,64 м/с2. Отже, рідина 

контактує не з кромкою лопаті, а з паровою фазою, тобто присутній вентиляційний ефект.  
 
Метою статті є одержання залежностей для визначення співвідношення колової та осьової швидкостей 

в роторно-плівковому апараті з жорстким кріпленням лопатей, коли δ << ∆. 
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Викладення основного матеріалу 
 Автори експериментально досліджували залежність співвідношення колової Wx та осьової Wz 

швидкостей у РПА від щільності зрошення, частоти обертання й величини зазору між лопаттю та стінкою 
апарата на прозорій моделі РПА діаметром 100 мм, кількістю жорстко закріплених лопатей z = 3…6 і 
зазором між стінкою апарату та лопатями ∆ = 2 мм. Робочою рідиною була вода. Досліди виконували за 
ізотермічних умов. 

Із напірного бака за фіксованої частоти обертання ротора РПА подавали рідину в заданій кількості. 
Оскільки циліндрична частина апарата була прозорою, можна було візуально спостерігати розподіл 



оброблювальної рідини та характер її руху. Контролювали нерозривність потоку, тобто всі досліди проводили 
за щільності зрошення більшої, аніж мінімальна. Потім подавали трасер. Після виходу РПА на усталений 
режим заміряли кут нахилу траєкторії руху трасера x zW Wϕ = за шкалою, нанесеною на корпусі.  

Із збільшенням щільності зрошення 
величина φ зростала, на неї суттєво впливали 
частота обертання й кількість лопатей РПА (рис. 
1). Результати дослідів узагальнено рівнянням: 
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де 2
вц пRe r z= ω ν  – відцентрове модифіковане 

число Рейнольдса; r – радіус ротора, м; νп – 
коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря, м2/с ; 
ω = 2πп – кутова швидкість, рад/c.  

Використання відцентрового 
модифікованого числа Рейнольдса дозволяє 
врахувати вплив кількості лопатей. Його 
складовими є властивості повітря, оскільки саме 
його шар надає рідині колової швидкості.  

Одержане рівняння можна застосовувати, 
коли Reпл = 190…1000. При цьому коефіцієнт 
кореляції між розрахованим і визначеним 
експериментально співвідношенням колової та 
осьової швидкостей становить 0,86.  

Висновок 
На співвідношення колової та осьової швидкостей ізотермічної течії плівки рідини в РПА з жорстко 

закріпленими лопатями суттєво впливають щільність зрошення, кількість лопатей і частота обертання 
ротора. Їхній вплив можна врахувати, застосувавши пропоноване авторами емпіричне рівняння. 
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The analysis use of rotor type film apparatus is conducted. Researches of correlation of a cycle and axial speeds at 
the isothermal flow of liquid are conducted. Results are generalized by empiric dependence. 
Keywords: rotary film apparatus, film flow. 
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Рис. 1 – Залежність співвідношення колової  
та осьової швидкостей течії плівки рідини  

від щільності зрошення  


