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Корисна модель належить до галузі агропромислового комплексу, а саме до пристроїв 
очищення технічних рідин від феромагнітних часток, наприклад мастильно-охолоджувальних. 

Найбільш близьким аналогом пропонованої корисної моделі, прийнятим за найближчий 
аналог, є електромагнітний відстійник, що містить робочу камеру, вхідний патрубок, вихідний 
патрубок, електромагнітну систему, пристрій для визначення габаритних розмірів і форм 5 

феромагнітних тіл, зворотний патрубок (Патент UA № 128571. МПК (2018.01) В02С 1/00, В02С 
1/02 (2006.01). Опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18). 

Недоліком цього відомого пристрою є низька ефективність очищення технічних рідин, 
складність видалення феромагнітних тіл, які вилучені з рідини та регенерації стінок робочої 
камери, великі витрати енергії. 10 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення пристрою, в якому шляхом 
модифікації конструкції підвищується ефективність очищення технічних рідин, спрощується 
видалення феромагнітних тіл, які вилучені з рідини та регенерація стінок робочої камери, 
зменшуються витрати енергії. 

Поставлена задача вирішується тим, що у регенеративному пристрої очищення рідин від 15 

феромагнітних домішок, який містить робочу камеру, вхідний патрубок, вихідний патрубок, 
електромагнітну систему, пристрій для визначення габаритних розмірів і форм феромагнітних 
тіл, зворотний патрубок, згідно пропонованої корисної моделі, робоча камера виконана у 
вигляді U-подібної трубки, навколо якої встановлена тороїдальна електромагнітна система, 
робоча камера приєднана до вхідного патрубка і до пристрою для визначення габаритних 20 

розмірів і форм феромагнітних тіл за допомогою еластичних вставок, в нижній точці робочої 
камери встановлено дренажний патрубок та вібратор. 

Запропонована конструкція дозволяє підвищити ефективність очищення технічних рідин та 
зменшити витрати енергії завдяки тому, що робоча камера виконана у вигляді U-подібної 
трубки, навколо якої встановлена тороїдальна електромагнітна система, що зменшує товщину 25 

шару рідини та забезпечує просторову дію електромагнітної системи, на відміну від 
найближчого аналога, у якому рідина надходить у великооб'ємну робочу камеру, а 
електромагнітна система здійснює вплив тільки на дно камери. Завдяки тому, що робоча 
камера приєднана до вхідного патрубка і до пристрою для визначення габаритних розмірів і 
форм феромагнітних тіл за допомогою еластичних вставок, а в нижній точці робочої камери 30 

встановлено дренажний патрубок та вібратор, запропонована конструкція дозволяє спростити 
видалення феромагнітних тіл, які вилучені з рідини, та регенерацію стінок робочої камери, на 
відміну від найближчого аналога, в якому ці питання не вирішені. 

Суть пропонованого пристрою пояснюється кресленням, де представлено його схематичне 
зображення. 35 

Регенеративний пристрій очищення рідин від феромагнітних домішок містить вхідний 
патрубок 1, робочу камеру 2, виконану у вигляді U-подібної трубки, навколо якої встановлено 
тороїдальну електромагнітну систему 3, в нижній точці робочої камери встановлено дренажний 
патрубок 4 та вібратор 5, за допомогою еластичних вставок 6, робоча камера 2 приєднана до 
вхідного патрубка 1 і до пристрою 7 для визначення габаритних розмірів і форм феромагнітних 40 

тіл, зворотний патрубок 8, вихідний патрубок 9. 
Принцип дії пропонованого регенеративного пристрою очищення рідин від феромагнітних 

домішок полягає у наступному. 
Забруднена рідина, яка містить феромагнітні домішки надходить по вхідному патрубку 1 в 

робочу камеру 2, виконану у вигляді U-подібної трубки, навколо якої встановлено тороїдальну 45 

електромагнітну систему 3. 
При підключенні тороїдальної електромагнітної системи 3 до джерела постійного струму (не 

показано) на стінках робочої камери 2 під дією електромагнітного поля відбувається осадження 
флокул та феромагнітних часток. Для більш точного визначення, чи залишилися в рідині дрібні 
частинки, рідина потрапляє в пристрій 7 для визначення габаритних розмірів і форм 50 

феромагнітних тіл. В пристрої 7 рідина проходить сканування на визначення частинок, які 
залишилися після осадження. Якщо пристрій 7 виявив невилучені частинки, рідина надходить 
до зворотного патрубка 8 і проходить очищення ще раз. Очищена рідина покидає пристрій 
через вихідний патрубок 9. Періодично виконують регенерацію стінок робочої камери 2 шляхом 
відключення тороїдальної електромагнітної системи 3 від джерела постійного струму (не 55 

показано) та ініціації вібратора 5. При цьому магнітне поле в робочій камері 2 зникає, 
феромагнітні тіла під дією вібрації та сил тяжіння переміщуються в нижню точу U-подібної 
робочої камери 2 і через встановлений дренажний патрубок 4 видаляються з пристрою. 
Еластичні вставки 6 забезпечують коливання робочої камери 2. Далі цикл повторюється.  

 60 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Регенеративний пристрій очищення рідин від феромагнітних домішок, що містить робочу 
камеру, вхідний патрубок, вихідний патрубок, електромагнітну систему, пристрій для 
визначення габаритних розмірів і форм феромагнітних тіл, зворотний патрубок, який 5 

відрізняється тим, що робоча камера виконана у вигляді U-подібної трубки, навколо якої 
встановлена тороїдальна електромагнітна система та приєднана до вхідного патрубка і до 
пристрою для визначення габаритних розмірів і форм феромагнітних тіл за допомогою 
еластичних вставок, в нижній точці робочої камери встановлено дренажний патрубок та 
вібратор. 10 
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