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Корисна модель належить до галузі електросилового обладнання, яке використовується в 
підготовчих операціях окремим елементом водоочисного обладнання, і може бути використана 
в головних процесах при очищенні виробничих стічних вод, технічних рідин, двокомпонентних 
водних розчинів в системах оборотного водопостачання промислових підприємств від 
феромагнітних частинок, механічних домішок, включень металевого походження та інших 5 

аналогічних компонентів, а також визначати металеві предмети в нейтральному або 
слабкопровідному рідинному середовищі за рахунок їх провідності. 

Відомий роздільний електромагнітний фільтр-сепаратор, вибраний як аналог [Патент на 
корисну модель № 133109 Україна, МПК7 (2019.01) В03С 1/00. Роздільний електромагнітний 
фільтр-сепаратор /Кюрчев В.М., Мовчан С.І. - Заявка № 2018 10000; заявл. 08.10.2018, опубл. 10 

25.03.2019, Бюл. № 6], який складається з робочої камери з вхідним і вихідним патрубками, 
магнітопроводу з обмотками, підключеними до двох клем підведення електричного струму, 
немагнітних конусів, вертикальних перегородок: верхньої та нижньої, контурної вставки в 
середині обмоток і корпусу робочої камери, двох клем, вентиля подачі стічних вод на 
оброблення і вентиля відведення стічних вод після оброблення. 15 

Недоліками роздільного електромагнітного фільтр-сепаратора є низька ефективність, 
відсутність умов стабілізації та обмежені функціональні можливості. 

Найбільш близьким аналогом є блочний електромагнітний фільтр-сепаратор [Патент на 
корисну модель № 141749 Україна, МПК7 (2020.01) В03С 1/00, В03С 1/035 (2006.01), В033С 1/32 
(2006.01). Блочний електромагнітний фільтр-сепаратор /Кюрчев В.М., Мовчан С.І. - Заявка № 20 

2019 10219; заявл. 07.10.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.], який складається з робочої 
камери з вхідним і вихідним патрубками, магнітопроводу з обмотками, підключеними до двох 
клем підведення електричного струму, немагнітних конусів, розташованих в блоках, 
вертикальних перегородок: верхньої та нижньої, контурної вставки в середині обмоток, 
розміщених в середині двох коаксіальних ємностей, корпусу робочої камери, двох клем, 25 

вентиля подачі стічних вод на оброблення, вентиля відведення оброблених стічних вод. 
Недоліками найближчого аналога є підвищені гідравлічні опори, низька потужність та 

обмежені функціональні можливості при обробленні окремих видів стічних вод. 
В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити блочний електромагнітний 

фільтр-сепаратор шляхом встановлення блока зі ступенево розташованими секціям в напрямку 30 

руху потоку стічних вод, що зменшує гідравлічні опори, підвищує потужність фільтр-сепаратора 
та поширює функціональні можливості при обробленні окремих видів стічних вод. 

Поставлена задача вирішується тим, що у блочний ступеневий електромагнітний фільтр-
сепаратор, що містить робочу камеру з вхідним і вихідним патрубками, магнітопровід з 
обмотками, підключений до двох клем підведення електричного струму, немагнітні конуси, 35 

вертикальні перегородки: верхні та нижні, контурні вставки всередині обмоток, розташовані 
всередині зовнішньої і внутрішньої коаксіальних ємностей, корпус робочої камери, дві клеми, 
вентиль подачі стічних вод на оброблення і вентиль відведення оброблених стічних вод, згідно 
з корисною моделлю, встановлено блок зі ступенево розташованими секціями в напрямку руху 
потоку стічних вод. 40 

В прикладах конкретного виконання у блочному ступеневому електромагнітному фільтр-
сепараторі встановлено блок зі ступенево розташованими секціями в напрямку руху потоку 
стічних вод, з можливістю спрямування потоку стічних вод по одній або по двом технологічним 
лініям. 

Спрямування потоку стічних вод по одній або двом технологічним лініям, розташованим 45 

ступнево, в напрямку руху потоку стічних вод, зменшує гідравлічні опори, підвищує потужність 
та поширює функціональні можливості при обробленні окремих видів стічних вод. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 представлена загальна схема 
блочного ступеневого електромагнітного фільтр-сепаратора; на фіг. 2 - розташування контурних 
вставок попарно в блоках ступеневого електромагнітного фільтр-сепаратора (вид зверху, з 50 

позначенням напрямку руху потоку стічних вод по одній з двох технологічних ліній окремо); на 
фіг. 3 - секція І блочного ступеневого електромагнітного фільтра-сепаратора (рух водного 
потоку по лінії І). 

Запропонована конструкція блочного ступеневого електромагнітного фільтр-сепаратора 
включає робочу камеру 1 з вхідним 2 і вихідним 3 патрубками, магнітопровід 4 з обмотками 5, 55 

підключеними до двох клем 11 підведення електричного струму, немагнітні конуси 6, 
розташовані в блоках 14, вертикальні перегородки: верхні 7 та нижні 8, контурну вставку 9 
всередині обмоток, розміщених всередині двох коаксіальних ємностей, і корпус 10 робочої 
камери, дві клеми 11, вентиль 12 подачі стічних вод на оброблення, вентиль 13 відведення 
оброблених стічних вод. 60 
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Блочний ступеневий електромагнітний фільтр-сепаратор працює наступним чином. 
Стічні води для оброблення подаються до робочої камери 1 через вхідний патрубок 2 і 

вентиль 12 подачі стічних вод, в камері якої відбувається вилучення магнітних домішок завдяки 
пондеромоторній силі магнітного поля, та за рахунок утворення й осадження флокул до полюсів 
магнітопроводу 4. Для запобігання утворенню магнітних шунтів між полюсами в магнітопроводі 5 

4 встановлені немагнітні конуси 6, вершини яких розташовані над серединою обмоток 5, 
підключених до двох клем 11. Підведення електричного струму у площину збільшено за рахунок 
контурної вставки 9 всередині обмоток, розташованих всередині блока 14 електромагнітного 
фільтр-сепаратора, виконаних пустотілими - за одним конструктивним виконанням, і з 
отворами, площина яких не перевищує 50 % від загальної площі нижньої частини - за іншим 10 

конструктивним виконанням, а їх конструктивне виконання включає обертання навколо своєї осі 
в різні та/або одну сторону за блочним принципом; все обладнання розташовано в корпусі 10, а 
відведення стічних вод після їх оброблення відбувається через вихідний патрубок 3 і вентиль 
13. 

Вертикальні перегородки виконані з двох верхньої 7 та нижньої 8 половинок, розташованих 15 

в шаховому порядку, що створює умови для підвищення турбулентності руху водного потоку та 
повного відведення очищеної стічної води, яке відбувається через вихідний патрубок 3 і вентиль 
13 відведення стічних вод. 

Розміщення контурних вставок у блоках попарно на одній осі, які обертаються, створює 
умови для підпорядкування ламінарні течії у відповідному напряму. 20 

Регулювання потужності електромагнітного фільтр-сепаратора відбувається за рахунок 
вхідного патрубка 2 і вентиля 12 подачі стічних вод на оброблення. 

Ступеневе виконання електромагнітного фільтр-сепаратора забезпечує оптимальне 
розташування елементів в конструкції пристрою і позитивно впливає на гідравлічні 
характеристики в роботі всього апарату. 25 

Крім цього, блочне ступеневе розміщення контурних вставок створює умови для 
автоматизації і керування процесом подачі стічних вод, регулювання потужності фільтр-
сепаратора та контролю роботи усієї системи у цілому. 

Таким чином, використання пропонованої конструкції блочного ступеневого 
електромагнітного фільтр-сепаратора зменшує гідравлічні опори, підвищує потужність фільтр-30 

сепаратора та поширює функціональні можливості при обробленні окремих видів стічних вод. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Блочний ступеневий електромагнітний фільтр-сепаратор, що містить робочу камеру з вхідним 35 

і вихідним патрубками, магнітопровід з обмотками, підключений до двох клем підведення 
електричного струму, немагнітні конуси, вертикальні перегородки: верхні та нижні, контурні 
вставки всередині обмоток, розташовані всередині зовнішньої і внутрішньої коаксіальних 
ємностей, корпус робочої камери, дві клеми, вентиль подачі стічних вод на оброблення і 
вентиль відведення оброблених стічних вод, який відрізняється тим, що встановлено блок зі 40 

ступенево розташованими секціями в напрямку руху потоку стічних вод. 
2. Блочний ступеневий електромагнітний фільтр-сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що 
встановлено блок зі ступенево розташованими секціями в напрямку руху потоку стічних вод, з 
можливістю спрямування потоку стічних вод по одній або по двох технологічних лініях. 
 45 
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