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(57) Пристрій для електромагнітної обробки води, 
який містить корпус, виготовлений із діамагнітного 
матеріалу, на зовнішній поверхні котрого розташо-
вані попарно котушки електромагнітів, кожна із 
яких має полюсне осердя та кутове зміщення одна 
проти іншої назустріч різноіменним полюсам елек-
тромагнітів, який відрізняється тим, що у внутрі-
шній порожнині корпусу, коаксіально до нього, 
встановлена залізна труба із поздовжніми пазами, 
обидва кінці якої з'єднані з циліндричними патруб-
ками із діамагнітного матеріалу, на зовнішній по-
верхні котрих розташовані центрувальні болти. 

 
 

 
 

Винахід відноситься до промислової галузі і 
може бути використаний в газовій, нафтовій та 
хімічній промисловості. 

Відомий пристрій - апарат для електромагніт-
ної обробки води [Див. книгу А.Н. Бибишев, З.Я. 
Рабинович "Експлуатація магістраль-газапроводів" 
Москва, Гостіздат, 1953, стор.212-213]. 

Відомий пристрій містить корпус, у внутрішній 
порожнині котрого розташований мідний кожух з 
електромагнітом, сталевий керн котрого виготов-
лено у вигляді стрижня з кільцевими пазами, в 
яких розташовані котушки електромагніта. 

У кільцевому проміжку, який утворюють між 
собою корпус пристрою і мідний кожух з електро-
магнітом, рухома вода перетинає магнітні потоки, 
які утворені електромагнітом і корпусом пристрою, 
внаслідок чого проходить її магнітна обробка. 

Недоліком відомого пристрою є його кільцевий 
проміжок між корпусом і мідним кожухом, що пе-
решкоджає проводити технологічні операції для 
підтримки трубопроводу у робочому стані, напри-
клад, при необхідності огляду котушок електрома-
гніта. 

Найбільш близьким аналогом-прототипом є 
пристрій для магнітної обробки води по [Патенту 
України №35820 (Див. Бюл. №19, 2008р.)]. 

Заявник: Дочірня Компанія "Укргазвидобуван-
ня" Національної Акціонерної компанії "Нафтогаз 
України", Автори: Фоменко Г.О., Вовк B.I., Малі-
товськии Р.В., гравців Б.Т., інш. 

Відомий пристрій містить корпус, виготовлений 
у вигляді петлеподібного змійовика з діамагнітного 
матеріалу, на зовнішній поверхні котрого попарно 
розташовані котушки електромагнітів, кожна з яких 
має полюсне осереддя та кутове зміщення одне 

проти іншої на величину кута =180  назустріч 
різноіменним полюсам електромагнітів пристрою. 

При проходженні електричного струму по ко-
тушках електромагнітів полюсні осереддя кожної 
котушки набувають властивості магнітів, при про-
ходженні потоку води по корпусу пристрою магнітні 
маси котушок електромагнітів, а саме їх полюсні 
осереддя, здійснюють магнітну обробку води. Маг-
нітна обробка води відбувається внаслідок перпе-
ндикулярного перетинання потоками води магніт-
них силових потоків між полюсним осереддям 
котушок електромагнітів. 

Недоліком відомого пристрою є його обме-
ження по якості магнітної обробки води при збіль-
шені поперечного перерізу пристрою. 

Задачею данного винаходу є утворення при-
строю із збільшенням поперечного перерізу і під-
вищення якості магнітної обробки води. 

Для вирішення поставленої задачі пристрій мі-
стить корпус, виготовлений у вигляді циліндричної 
труби з діамагнітного матеріалу, на зовнішній по-
верхні котрого попарно розташовані котушки елек-
тромагнітів, кожна із яких має полюсне осереддя, 
а у внутрішній порожнині корпусу, коаксіально до 
нього, встановлено залізна труба із поздовжніми 
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пазами, обидва кінці якої з’єднані з циліндричними 
патрубками із діамагнітного матеріалу, на зовніш-
ній поверхні котрих розташовані центрувальні бо-
лти. 

Магнітне напруження поля в пристрою утво-
рюють підключенням котушок електромагнітів до 
електромережі з постійним струмом відомим спо-
собом та відомими пристроями. 

Нa Фіг.1 зображено поздовжній розріз при-
строю. 

нa Фіг.2 зображено поперечний розріз при-
строю, який проходить через захисний кожух 8, 
корпус 1, центрувальні болти 6 та циліндричні пат-
рубки 5. 

На Фіг.3 зображено поперечний розріз залізної 
труби 3 з поздовжніми пазами 4, яка розташована 
у внутрішній порожнині корпуса 1. 

Пристрій для електромагнітної обробки води 
містить корпус 1, виготовлений у вигляді цилінд-
ричної труби із діамагнітного матеріалу, на зовні-
шній поверхні котрого розташовані котушки елект-
ромагнітів 2, кожна із котрих має полюсне 
осереддя 7, а у внутрішній порожнині корпусу 1, 
коаксіально до нього, встановлено залізна труба 3 
із поздовжніми пазами 4, обидва кінці якої з’єднані 
з циліндричними патрубками 5 із діамагнітного 
матеріалу, на зовнішній поверхні котрих розташо-
вані центрувальні болти 6. 7 - полюсне осереддя. 
9 - стопорний болт. 

Пристрій працює наступним чином. 

Після монтажу пристрою на лінії водопроводу і 
підключення котушок електромагнітів 2 до елект-
ромережі з постійним струмом відомим способом 
та відомими пристроями, пристрій готовий до ро-
боти, тому що при проходженні електричного 
струму по катушках електромагнітів 2 полюсних 
осереддя 7 кожної котушки набувають властивості 
магнітів. Також набуває властивості магнітів і залі-
зна труба 3, яка встановлена у внутрішній порож-
нині корпусу 1. При проходженні потоку води по 
водопроводу і корпусу і пристрою магнітні маси 
котушок електромагнітів 2, а саме їх полюсні осе-
реддя 7 та залізна труба 3, здійснюють магнітну 
обробку води. Магнітна обробка води відбувається 
внаслідок перпендикулярного перетинання пото-
ками води магнітних силових потоків між полюс-
ним осереддям 7 котушок електромагнітів 2 та 
зовнішній поверхні залізної труби 3, а також між 
двох половин залізної труби 3. 

Все це значно збільшує якісність магнітної об-
робки води безпосередньо у корпусі 1, що є осно-
вним фактором забезпечення якісної магнітної 
обробки води. 

Центрувальні болти 6 забезпечують встанов-
лення залізної труби 3 коаксіальне до корпусу 1. 
Стопорний болт 9 закріплює захисний кожух 8. 

Встановлення залізної труби 3 у внутрішній 
порожнині корпусу 1 пристрою збільшує якісність 
магнітної обробки води, забезпечує надійність во-
допостачання для роботи допоміжного обладнан-
ня систем обслуговування видобутку нафти і газу. 
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