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(57) Пристрій безперервного очищення робочої
поверхні елеісгромагнітів складається з вібратора,
системи електромагнітів з полюсами, пристроїв
для транспортування вхідного матеріалу і вилуче-
них феромагнітних домішок, бункерів приймально-

го і для продуктів розподілу, який відрізняється
тим, що пристрій для транспортування вилучених
феромагнітних домішок виконано у вигляді обер-
тового диска із немагнітного матеріалу, який на
своїй поверхні має спеціальні лопатки і розташо-
ваний між прошарком очищуваного матеріалу та
робочою поверхнею системи електромагнітів з
полюсами, при цьому одна половина пристрою
для транспортування вилучених феромагнітних
домішок перекриває робочу поверхню системи
електромагнітів з полюсами, а друга знаходиться
над бункером для продуктів розподілу

Винахід відноситься до галузі сільського гос-
подарства, призначено для очистки магнітної по-
верхні пристроїв вилучення феромагнітних домі-
шок із сипких матеріалів, що використовуються в
області переробки продукції рослинництва

Існує пристрій який вміщує вібролоток, систе-
му електромагнітів з полюсами, бункер для заван-
таження вхідного матеріалу, транспортер для ви-
далених феромагнітних часток, приймальні
бункери для продуктів розподілу (А С СРСР
№545383 МКИ2 В03С1/08, І977)

Недоліком цього пристрою є велика енергоєм-
ність за рахунок наявності стрічкового транспорте-
ра для вилучених феромагнітних часток, а також
він характеризується збільшеними габаритами і
незручністю при монтажі

Найбільш близьким технічним рішенням, об-
раним як прототип, є пристрій, який складається з
вібратора, системи електромагнітів з полюсами,
пристроїв для транспортування вхідного матеріалу
і вилучених феромагнітних домішок, бункерів при-
ймального і для продуктів розподілу (патент Укра-
їни №38894А МПК7 В03С1/08, 2001)

Недоліком даного пристрою є складність мон-
тажу системи електромагнітів всередині пристрою
для транспортування вилучених феромагнітних
домішок, а також достатньо висока живляча поту-
жність для його приводу При тривалій роботі при-
строю для транспортування вилучених феромагні-
тних домішок, виконаного у вигляді стрічкового
транспортера, натяг стрічки може послаблювати-
ся, що приведе до її нерівномірного руху тому змі-

нюється відстань між системою електромагнітів та
стрічкою, а її збільшення може призвести до пе-
редчасного падіння феромагнітної частки при не-
повному виході и з магнітного поля

В основу винаходу поставлена задача вдоско-
налення пристрою безперервного очищення робо-
чої поверхні електромагнітів в якому пристрій для
транспортування феромагнітних домішок виконано
у вигляді обертаючого диску із немагнітного мате-
ріалу який на своїй поверхні має спеціальні лопат-
ки, при цьому забезпечується постійна відстань від
робочої поверхні системи електромагнітів з полю-
сами до притягнутої феромагнітної частки, що до-
зволить підвищити ступінь очищення готової про-
дукції за рахунок підвищення якості очищення
робочої поверхні системи електромагнітів з полю-
сами та значно зменшити експлуатаційні витрати
на обслуговування пристрою для транспортування
вилучених феромагнітних домішок

Поставлена задача вирішується тим, що при-
стрій безперервного очищення робочої поверхні
електромагнітів складається з вібратору, системи
електромагнітів з полюсами, пристроїв для транс-
портування вхідного матеріалу і вилучених феро-
магнітних домішок, бункерів приймального і для
продуктів розподілу, який відрізняється тим, що
пристрій для транспортування вилучених ферома-
гнітних домішок виконано у вигляді обертаючого
диску із немагнітного матеріалу, який на своїй по-
верхні має спеціальні лопатки і розташований між
прошарком очищуваного матеріалу та робочою
поверхнею системи електромагнітів з полюсами,
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при цьому одна половина пристрою для транспор-
тування вилучених феромагнітних домішок пере-
криває робочу поверхню системи електромагнітів з
полюсами, а друга знаходиться над бункером для
продуктів розподілу

Застосування пристрою безперервного очи-
щення робочої поверхні електромагнітів вдоскона-
леної конструкції дасть змогу при ПОСТІЙНІЙ ОЧИСТЦІ
робочої поверхні системи електромагнітів з полю-
сами на порядок зменшити енергоємність пристро-
їв вилучення феромагнітних домішок з сипких ма-
теріалів, підвищити зручність їх монтажу та
зменшити габарити, при цьому забезпечується
постійна відстань від робочої поверхні системи
електромагнітів до притягнутої феромагнітної час-
тки, що дасть змогу більш ефективно очищати
робочу поверхню, цим самим підвищити ступінь
очищення сипких матеріалів від феромагнітних
домішок

На фіг 1 зображений сепаратор у загальному
виді

Нафіг2 вид А фіг 1
На фіг 3 вид В фіг 2
Пристрій складається із пристрою транспорту-

вання вхідного матеріалу 1, всередині якого роз-
міщений вібратор 2, а зовні - бункери вхідного 3 та

приймальний бункер очищеного матеріалу 4, сис-
теми електромагнітів з полюсами 5, розташованої
над пристроєм для транспортування вхідного ма-
теріалу 1 розташований пристрій транспортування
вилучених феромагнітних домішок виконаний у
вигляді диску 6 із немагнітного матеріалу з спеціа-
льними лопатками 7 який обертається за допомо-
гою мотор-редуктору 8 При цьому одна половина
диск перекриває робочу поверхню системи елект-
ромагнітів з полюсами 5, а друг знаходиться над
бункером для продуктів розподілу 9

Пристрій працює слідуючим чином
Сипкий матеріал, який підлягає очищенню,

надходить через бункер вхідного матеріалу 3 на
пристрій транспортування вхідного матеріалу 1 За
рахунок вібрації під час руху, створеної вібратором
2, феромагнітні домішки піднімаються на поверх-
ню прошарку очищуваного матеріалу і захоплю-
ються під дією магнітних сил створених системою
електромагнітів з полюсами 5, притягаються до
обертаючого мотор-редуктором 8 диску 6, одна
половина якого перекриває робочу поверхні сис-
теми електромагнітів з полюсами 5, захоплюються
лопатками 7 і за рахунок того, що друга половина
диску 6 знаходиться над бункером для продуктів
розподілу магнітні домішки скидаються в нього
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