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(57) Сепаратор для магнітного відділення домішок
від текучого середовища, який містить робочу ка-

меру, магнітну систему, патрубки вводу і виводу
очищуваного середовища, фільтруючу насадку у
вигляді сіток, виготовлених з феромагнітних еле-
ментів, сітчатої насадки, що виготовлена з нефе-
ромагнітних елементів, переплетеної з фільтрую-
чою насадкою, виготовленою з феромагнітних
елементів, який відрізняється тим,  що в нього
вводиться концентратомір, вмонтований в патру-
бок вводу, вихідний сигнал якого з'єднаний з регу-
лятором напруги, вихід якого з'єднаний з магніт-
ною системою.

Винахід відноситься до технології очищення
вододисперсних систем, наприклад, для очищення
напівпродуктів переробних виробництв (цукрових,
спиртових) а також для технології очищення стіч-
них вод, питної води, які мають органічні та неор-
ганічні забруднення; винахід може бути викорис-
таний для локальних станцій очищення та фільт-
рації текучого середовища.

Відомий пристрій для магнітного відділення
домішок від текучого середовища, що складається
з корпуса, виготовленого з немагнітного матеріалу,
наконечників, котушок намагнічення з сердечника-
ми, магнітопроводу і деталей кріплення (див. Ми-
ненко В.И. Магнитная обработка вододисперсных
систем. - К.: Техніка, 1970. - С. 72).

В процесі роботи такого устаткування не здій-
снюється підвищена ефективність процесу розпо-
ділу за рахунок збільшення силової дії поля на
осаджувальні домішки і тим самим не збільшуєть-
ся ефективність зон осадження, що звужує об-
ласть використання сепаратора.

Найбільш близьким до винаходу є сепаратор
для магнітного відділення домішок від текучого се-
редовища, що містить робочу камеру, магнітну си-
стему, патрубок вводу і виводу очищеного середо-
вища, фільтруючу насадку у вигляді сіток, вигото-
влених з феромагнітних елементів та сітчатої на-
садки, що виготовлена з неферомагнітного мате-
ріалу, причому елементи фільтруючої насадки з
феромагнітів переплетені з елементами неферо-
магнітного матеріалу (див. а.с. СССР № 1706670,
КлВ01D35/06 Сепаратор для магнитного удаления
примесей от текучей среды).

До недоліку роботи даного сепаратора відно-
ситься те, що магнітне поле, створене магнітною

системою, однакове для різних концентрацій теку-
чого середовища, таким чином при малих концен-
траціях проходять перевитрати електричної енергії
і тим самим підвищується енергомісткість і собі ва-
ртість сепаратора.

В основі винаходу поставлене завдання зме-
ншення витрат електричної енергії та собівартості
процесу розділення домішок.

Це завдання досягається шляхом застосуван-
ня пристрою для вимірювання концентрації завис-
лих частинок в потоці рідини,  який монтується на
патрубку вводу, а вихідний сигнал його з'єднаний з
регулятором напруги магнітної системи.

Розроблений сепаратор дає можливість за-
безпечити напругу магнітної системи в залежності
від концентрації текучого середовища, тим самим
величина магнітного поля залежить від величини
концентрації текучого середовища, що гарантує
оптимальний режим роботи процесу відділення і
приводить до зменшення витрат електричної ене-
ргії і зменшення собівартості процесу відділення
текучого середовища від домішок.

На ілюстрації (фіг.) зображена функціональна
схема пропонованого сепаратора.

До складу сепаратора входить робоча каме-
ра 1, виготовлена з немагнітного матеріалу, магні-
тна система 2, патрубок вводу 3 та виводу 4 очи-
щуваного середовища, фільтруюча насадка з фе-
ромагнітних елементів 5, сітчата насадка з нефе-
ромагнітного матеріалу 6, що переплетена з філь-
труючою насадкою, виготовленою з феромагнітно-
го матеріалу, концентратомір 7, який монтується
на патрубку вводу та під'єднаний до входу ре-
гулятора напруги 8, з виходом якого з'єднана маг-
нітна система.
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Пристрій працює таким чином.
Текуче середовище поступає в концентрато-

мір 7, через патрубок вводу 3, де визначається йо-
го концентрація і подається сигнал на регулятор
напруги 8, який встановлює напругу, що відповідає
величині концентрації, а середовище з домішками
поступає в робочу камеру 1 через фільтруючу на-
садку у виді сіток виготовлених з феромагнітних
елементів 5 і сітчату насадку оснащену неферома-
гнітними елементами 6, що переплетені з фільт-
руючою насадкою з феромагнітного матеріалу, і
тим самим, величина магнітного поля магнітної си-

стеми 2 оптимально відповідає величині концент-
рації,  що приводить до відділення домішок від те-
кучого середовища і вихід очищеного середовища
через патрубок виводу 4 без зайвих витрат елект-
ричної енергії.

Покращення економічних показників сепара-
тора полягає в тому, що в процесі очищення зме-
ншуються витрати електричної енергії за рахунок
виміру концентрації і регулювання величини магні-
тного поля магнітної системи в залежності від кон-
центрації і тим самим зниження собівартості про-
цесу відділення домішок текучого середовища.
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