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АНОТАЦІЯ 

 

Мелконова І.В. Дисковий магнітний сепаратор з покращеними умовами 

розвантаження. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.01 «Електричні машини й апарати» (14 – Електрична 

інженерія) – Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля, Сєвєродонецьк, 2021. 

Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання з 

покращення умов розвантаження дискових сепараторів з магнітними системами 

на основі постійних магнітів при вилученні феромагнітних включень з сипких 

немагнітних середовищ, що транспортуються стрічковими конвеєрами. Умови 

розвантаження покращуються завдяки використанню удосконалених структур 

магнітних систем та формуванню робочого магнітного поля з заданою 

топологією. 

У роботі набув подальшого розвитку математичний опис робочого 

процесу магнітних сепараторів, на основі якого для дискового магнітного 

сепаратора отримано аналітичний вираз, що враховує основні геометричні 

розміри робочого простору сепаратора, матеріал постійних магнітів, параметри 

сипучого матеріалу та феромагнітних тіл, швидкість руху стрічки конвеєру, що 

наближає результати розрахунків до реальних процесів. Вперше визначено 

раціональні характеристики (форму та геометричні розміри) постійних магнітів 

магнітної системи дискового сепаратора нового конструктивного виконання за 

допомогою методу багатоваріантних чисельно-польових розрахунків з 

врахуванням просторового розподілу силової функції магнітного поля. 

Проведено розрахунково-експериментальні дослідження робочого 

процесу дискових магнітних сепараторів.  

Ключові слова: дисковий магнітний сепаратор, силова функція, магнітна 

система, феромагнітні включення, метод скінченних елементів, постійні 

магніти. 
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ABSTRACT 

 

Melkonova I. V. Disc Magnetic Separator with Improved Unloading 

Conditions. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for Candidate of Science Degree in Specialty 05.09.01 "Electrical 

Machines and Apparatuses" (14 – Electrical Engineering) – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Severodonetsk, 2021. 

The thesis is devoted to the solution of the curren scientific problem of 

improvement of  unloading conditions of Disk Separators with magnetic systems that 

is constructed on the basis of permanent magnets. Bulk substances are transported by 

belt conveyors. Unloading conditions are improved due to the using of advanced 

structures of magnetic systems and shaping of a working magnetic field with a preset 

topology. 

The mathematical description of the operating mode of magnetic separators is 

taken further development in this paper. Based on this description the Disk Magnetic 

Separator obtained new-made analytical expression that approximates the results of 

calculations to real processes and takes into account the basic geometric dimensions 

of the separator working space, permanent magnets material and parameters of bulk 

material, conveyor belt speed. For the first time the rational characteristics (shape and 

geometric dimensions) of the permanent magnets of the magnetic system of the disk 

separator of new design were determined with using the method of multivariate 

numerical-field calculations taking into account the spatial distribution of a force 

function for the magnetic field.  

Computational and experimental researchs of operating mode of the Disk 

Magnetic Separators were carried out. The dynamic problem of ferromagnetic solid 

motion in the working space of the Disk Magnetic Separator is formulated. The 

calculated relation is obtained which connects the basic geometric dimensions of the 

working space and takes into account the material of permanent magnets, parameters 

of bulk material and ferromagnetic solids and conveyor belt speed. The results thus 
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obtained are compatible with experimental results and in practice of the known 

Magnetic Separation Devices with excitation of the working magnetic field from 

permanent magnets. 

In conclusion the direction of improvement of the Disk Magnetic Separator 

with the use of the combined magnetic system with ferrite magnets on the peripheral 

disk is offered. This will reduce the departure range of ferromagnetic inclusions and 

ensure their entry into the unloading zone at a constant speed of rotation of the non-

magnetic unloading disk. 

Key words: disk magnetic separator, force function, magnetic system, 

ferromagnetic inclusions, finite element method, permanent magnets. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  

У будівельній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях промисловості 

широко використовуються дрібнодисперсні сипучі матеріали (гіпс, каолін, 

борошно, лікарські суміші тощо), які зазвичай розташовують на поверхні 

транспортуючого органу (транспортерній стрічці або віброплатформі) тонким 

шаром. Для вилучення небажаних феромагнітних домішок з сипучих матеріалів 

використовують сепаратори на постійних магнітах, які мають суттєві переваги 

над своїми електромагнітними аналогами: споживають меншу кількість 

електроенергії; працюють в умовах підвищеної вологості та запиленості; не 

потребують корегування технологічного процесу; можуть бути оснащені 

системами автоматичного розвантаження. Магнітні системи сепараторів з 

постійними магнітами доцільно використовувати там, де потрібно підвищувати 

якість очищення при мінімальних габаритах сепаратора. Поява постійних 

магнітів нового покоління на основі рідкоземельних елементів, різноманіття 

форм, конструктивних компоновок та напрямків намагніченості постійних 

магнітів дозволяють створювати магнітні системи сепараторів з заданим 

розподілом магнітного поля в робочій зоні. 

При встановленні над або під транспортуючим органом (наприклад, 

конвеєрною стрічкою) із сипким матеріалом використовують магнітні 

сепаратори дискового типу, робочий орган яких має форму диску з торцевою 

активною поверхнею. Дискові магнітні сепаратори доцільно використовувати 

для невеликих конвеєрних систем з шириною стрічки 200–650 мм при 

розміщенні сипких матеріалів на стрічці конвеєра тонким шаром. За цих умов 

дискові магнітні сепаратори, в яких винесення магнітних матеріалів до зони 

розвантаження здійснюється обертовими розвантажувальними дисками, мають 

переваги перед іншими типами магнітосепарувальних пристроїв. У порівнянні з 

магнітними сепараторами, що мають активну поверхню циліндричної форми 

(шківні та барабанні сепаратори), торцеві конструкції виграють за рахунок 
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більших розмірів робочої зони вилучення. Відсутність у дискових сепараторах 

ефекту провисання розвантажувальної стрічки, який є характерним для 

підвісних стрічкових сепараторів з плоскою формою активної поверхні, 

дозволяє встановлювати їх в безпосередній близькості від поверхні матеріалу. 

Робочий орган дискового сепаратора є центрально-симетричною фігурою, через 

те характер установки сепаратора не залежить від напрямку руху стрічки 

конвеєра. Малий осьової розмір дискових магнітних сепараторів забезпечує 

також їх компактність і зручність в експлуатації, конструктивну сумісність з 

приводним двигуном. 

Однією з актуальних експлуатаційних проблем сепараторів на постійних 

магнітах є проблема розвантаження вилучених феромагнітних включень. 

Вирішення зазначеної проблеми пов'язане з розробкою нових конструктивних 

варіантів магнітних сепараторів, у тому числі дискових, із таким розподілом 

магнітного поля в робочій зоні, при якому забезпечується самоочищення робочої 

поверхні сепаратора без застосування додаткових пристроїв, без зупинки 

робочого процесу та без погіршення ефективності процесу вилучення. 

Враховуючи вищенаведене, актуальним науковим завданням є покращення умов 

розвантаження дискових сепараторів із магнітними системами на основі 

постійних магнітів при вилученні феромагнітних включень із сипких 

немагнітних середовищ, які транспортуються стрічковими конвеєрами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до напряму наукових досліджень кафедри електричної 

інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля, а також є складовою частиною держбюджетної теми, в якій здобувач брав 

участь як співвиконавець, «Розробка нових приладів для дефектоскопії 

сталевих колісних пар» (№ держреєстрації 0117U000562), в якій автором 

проведено чисельно-польові розрахунки магнітного поля, індукованого 

ступінчастою поверхнею намагніченого об’єкту. 
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Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у покращенні 

розвантаження вилучених феромагнітних включень з немагнітних сипких 

середовищ дисковими магнітними сепараторами шляхом розроблення 

вдосконалених структур магнітних систем із заданим розподілом магнітного 

поля в робочій зоні. 

Для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі задачі: 

– аналіз конструктивних та функціональних особливостей сепараторів на 

основі постійних магнітів, призначених для очищення немагнітних сипких 

середовищ від небажаних феромагнітних включень, та способів покращення 

умов їх розвантаження; 

– визначення закономірностей структуроутворення магнітних сепараторів 

дискового типу та синтез їх нових структурних варіантів; 

– дослідження закономірностей просторового розподілу силового 

магнітного поля в робочій зоні дискового магнітного сепаратора з 

удосконаленою магнітною системою та вибір її основних конструктивних 

параметрів; 

– розрахунково-експериментальні дослідження робочого процесу 

дискових магнітних сепараторів та визначення напрямків подальших 

удосконалень їхніх магнітних систем. 

Об’єкт дослідження – сепарування феромагнітних включень із сипких 

немагнітних середовищ. 

Предмет дослідження – вплив розподілу робочого магнітного поля на 

умови розвантаження дискових магнітних сепараторів, нові технічні рішення.  

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дос-

лідження є фундаментальні положення теорії структурної організації та ево-

люції електромеханічних систем, теорії електромагнітного поля та теоретичної 

електротехніки. Для визначення видового різноманіття функціонального класу 

дискових магнітних сепараторів застосований комплексний аналіз та 

структурно-системний підхід. Аналіз закономірностей просторового розподілу 

силового магнітного поля в робочій зоні дискового магнітного сепаратора 
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виконано методом скінченних елементів в двовимірній та тривимірній 

постановках з використанням пакету прикладних програм COMSOL 

Multiphysics, для побудови геометрії моделей застосовано програму КОМПАС. 

Для розв’язання диференційного рівняння, що описує рух феромагнітного тіла 

через матеріал, задіяний метод Бернуллі. Для перевірки теоретичних положень і 

наукових результатів використані методи фізичного експерименту, 

відеофіксації процесів вилучення та розвантаження феромагнітних тіл, 

статистичної обробки експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

– удосконалено структурно-системний підхід щодо функціонального 

класу магнітних сепараторів, що дозволило вперше визначити межі існування, 

кількісний склад і генетичну структуру базових та гібридних видів дискових 

магнітних сепараторів та здійснити спрямований пошук їх нових структурних 

різновидів; 

– вперше визначено раціональні характеристики (форму та геометричні 

розміри) постійних магнітів магнітної системи дискового сепаратора нового 

конструктивного виконання за допомогою методу багатоваріантних чисельно-

польових розрахунків, що дозволило врахувати просторовий розподіл силової 

функції магнітного поля; 

– набув подальшого розвитку математичний опис робочого процесу 

магнітних сепараторів, на основі якого для дискового магнітного сепаратора 

отримано аналітичний вираз, що враховує основні геометричні розміри 

робочого простору сепаратора, матеріал постійних магнітів, параметри сипкого 

матеріалу та феромагнітних тіл, швидкість руху стрічки конвеєру, що наближує 

результати розрахунків до реальних процесів. 

Практичне значення отриманих результатів: 

– за результатами синтезу розроблено каталоги структур для базових 

видів магнітних сепараторів, а також каталоги гібридних структур, які 

використані для вибору нових технічних рішень дискових магнітних 

сепараторів із покращеними умовами розвантаження; 
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– експериментально обґрунтовано спрямований вибір 

конкурентоспроможних технічних рішень щодо вдосконалення конструкції 

дискового магнітного сепаратора, що дозволило отримати патенти (патенти 

України №116288, №136362); 

– запропоновано використання у дисковому магнітному сепараторі 

нового конструктивного виконання комбінованої магнітної системи із часткою 

феритової складової у загальній масі полюсів до 20 %, що дозволить зменшити 

на 25 % вартість і на 10 % – масу магнітної системи сепаратора; 

– результати дисертаційної роботи впроваджено в навчально-методичній 

роботі на кафедрі електричної інженерії Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля при викладанні дисциплін: 

«Енергозбереження в електромеханічних установках», «Моделювання 

електроенергетичних систем», «Сучасні технології та обладнання в 

електроенергетиці»; 

– результати роботи пройшли експериментальну перевірку в умовах 

науково-дослідних лабораторій кафедри електричної інженерії 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

Отримані експериментальні дослідження підтверджують основні теоретичні 

положення дисертації; 

– результати дисертаційної роботи впроваджено на підприємстві ТОВ 

«Краєвид» (ЗАТ «Згурівський цукровий завод»). 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, отримано автором самостійно. У публікаціях, що 

написані в співавторстві, здобувачеві належать: у [24] – комп’ютерні 

розрахунки магнітного поля; [119, 128–129 ] – дослідження впливу форми 

постійних магнітів методом скінченних елементів; вибір раціональних 

геометричних параметрів; [115, 121] – визначення розподілу силової функції в 

робочій зоні магнітного дискового сепаратора з використанням програмного 

пакету COMSOL Multiphysics; [106] – чисельне моделювання магнітного поля в 

двовимірній постановці; [94] – генетичний синтез дискових магнітних 
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сепараторів; [134] – розробка фізичної моделі дискового магнітного сепаратора, 

визначення частоти обертання немагнітного розвантажувального диску 

сепаратора та дальність вильоту вилучених феромагнітних предметів з його 

поверхні; [130] – визначення напрямків покращення розвантажувальної 

здатності дискового магнітного сепаратора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представлені й обговорені на Міжнародних симпозіумах та 

конференціях: «Проблеми електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки» (Харків, 2016 р., 2017 р.); «Технологія» (Сєвєродонецьк, 

2016 р., 2017 р., 2018 р); «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» 

(Сєвєродонецьк, Київ, 2016 р., 2017 р., 2018 р.); «Університетська наука. 

Проблеми міжнародної інтеграції» (Люблін, Польща, 2017 р.); International 

Conference on Modern Electrical and Energy Systems (Kremenchug, 2017), 

«Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» (Київ, 2018 р.); «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства» (Кременчук, 2019 р.); «Проблеми та 

перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» 

(Київ, 2019 р.); «Електромеханічні та інформаційні системи» (Київ, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

23 друкованих працях, зокрема: 2 статті у закордонному виданні (Естонія), 

занесеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; 1 стаття у 

закордонному виданні (Польща); 2 статті у фахових виданнях України, 

занесених до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science™ Core 

Collection; 1 стаття у фаховому виданні України, занесеному до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus; 1 стаття у матеріалах міжнародної 

конференції, що індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 

5 статтей у фахових наукових журналах України, занесених до міжнародних 

наукометричних баз даних «Ulrich’s Periodicals Directory», «Index Copernicus», 

«Infobase Index», «Google Scholar», «CiteFactor», «Universal Impact Factor» тощо, 

10 тез доповідей на конференціях, 2 патенти України на корисну модель. 

Чотири роботи опубліковано без співавторів. 
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Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації становить 189 

сторінок друкованого тексту й містить анотацію, вступ, чотири розділи, 

висновки, список використаних джерел і п’ять додатків. Основна частина 

викладена на 156 сторінках. Список використаних джерел складається зі 136 

найменування на 14 сторінках. Дисертація містить 54 рисунка і 20 таблиць, з 

яких 1 рисунок і 2 таблиці на окремих 3 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕПАРАТОРІВ НА ОСНОВІ ПОСТІЙНИХ 

МАГНІТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ НЕМАГНІТНИХ 

СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО  ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ СТРІЧКОВИМИ 

КОНВЕЄРАМИ 

 

1.1 Застосування постійних магнітів в магнітних сепараторах для 

очищення сипких матеріалів 

У будівельній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях 

промисловості широко використовуються дрібнодисперсні сипучі матеріали 

(гіпс, каолін, борошно, зерно, кам'яна сіль, цукор, лікарські суміші тощо). 

При переробці таких матеріалів існує ризик їх забруднення випадковими 

металевими домішками (у вигляді пилу, стружки, дрібних шматочків), які 

утворюються в процесі демонтажу, поломок, а також внаслідок зношення 

обладнання [1]. Для очищення дрібнодисперсних немагнітних сипучих 

матеріалів від феромагнітних включень знайшли застосування магнітні 

сепаратори [2, 3].  

Магнітна сепарація є важливим технологічним процесом переробки 

сипучих матеріалів у зв’язку зі зростанням вимог до їхньої якості. Особливі 

вимоги до якості при магнітному очищенні висуваються до харчових 

сипучих продуктів та лікарських сумішей. Відповідно до чинних стандартів 

України [4, 5] масова частка феромагнітних домішок у цукрі та борошні не 

повинна перевищувати 3 мг на 1 кг готового продукту. 

В останні роки для магнітної сепарації все частіше застосовують 

постійні магніти. Це пов'язано, перш за все, з підвищенням ефективності 

роботи та зменшенням енерговитрат на створення в робочій зоні сепаратора 

магнітного поля [6-8]. Існують різні класифікації магнітотвердих матеріалів 

для постійних магнітів. Найбільш об'єктивною з точки зору використання в 
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сепараторах є класифікація, запропонована С.В. Вонсовським, в основі якої 

лежать відмінності в хімічному складі, природі висококоерцитивного стану 

та технології виготовлення [9]. Відповідно до цієї класифікації магнітотверді 

матеріали діляться на дев'ять основних груп. Слід зазначити, що шість з них 

внаслідок невисоких магнітних, фізичних, а також технологічних 

характеристик застосовувати в магнітних сепараторах для вилучення 

феромагнітних включень нераціонально, тому розглянемо останні три групи 

магнітотвердих матеріалів: феритові, самарій-кобальтові та неодимові 

магніти.   

В сепараторах при побудові магнітних систем знайшли застосування 

феритові магніти, як найбільш доступні і поширені. Феритові магніти 

складаються з оксиду заліза (приблизно на 80%) і оксиду барію або оксиду 

стронцію [10]. Існують різні добавки, наприклад, оксид бору, кремнію, 

вісмуту, та інші склоутворюючі елементи, що дозволяє отримувати різні 

марки магнітів і, таким чином, трохи варіювати їх магнітні та фізичні 

властивості. Вартість феритових магнітів невелика, вона визначається 

вартістю складових компонентів і вартістю самого виробництва, це зумовило 

широке застосування цих матеріалів при проектуванні і виробництві 

сепараторів. 

Феритові магніти бувають як ізотропними, так і анізотропними. 

Анізотропні магніти, маючи переважний напрямок намагніченості, володіють 

сильними магнітними властивостями уздовж цього напрямку. Ізотропні ж 

ферити ті, які намагнічуються в будь-якому напрямку, але при цьому мають 

більш слабкі магнітні властивості [11]. 

В силу виробничого процесу феритові магніти тверді та крихкі. Вони 

практично не піддаються механічній обробці і тому мають допуски ± 0,25мм 

або ± 3% від заявленої геометрії, що створює велику проблему при 

проектуванні магнітосепарувальних пристроїв. Через крихкість ферити не 

можна ставити в умовах механічного стресу, і вони не можуть розглядатися 

як конструктивні елементи кінцевого виробу. Оскільки вихідним матеріалом 
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для виробництва феритових магнітів є оксиди, то вони вже не можуть бути 

окислені надалі. Тому ферити мають чудові антикорозійні властивості, здатні 

протистояти багатьом агресивним середовищам (лужні розчини, розбавлені 

кислоти і т.д.) і не вимагають спеціального захисного покриття. Фізичні 

властивості феритів представлені в табл. 1.1 [12, 13]. 

Стійкість до розмагнічування, широкий температурний діапазон (в 

середньому до 250°C), корозійна стабільність і низька вартість феритових 

магнітів обумовили можливість їх застосування в магнітних сепараторах [14]. 

У магнітних сепараторах найбільш часто застосовують керамічні 

ферито-барієві магніти. Вихідні матеріали для їх виготовлення недефіцитні і 

дешеві, коерцитивна сила в кілька разів більше в порівнянні з іншими 

магнітами цього класу.  

 

Таблиця 1.1 – Фізичні властивості феритів [10] 

Показник Числове значення 

Питомий електричний опір 103 –106 Ом/м 

Коефіцієнт лінійного розширення паралельно текстурі 14·10-6 С-1 

Коефіцієнт лінійного розширення, перпендикулярно 

текстурі 
10·10-6 С-1 

Межа міцності на розрив 25–35 МПа 

Межа міцності на стискання 200–550 МПа 

Межа міцності на вигин 70–90 МПа 

Межа міцності на кручення (1,4-2,0)·105 МПа 
 

Найкращими магнітними властивостями володіють анізотропні 

ферріто-барієві магніти таких марок: 22БА220, 22БА190 і 28БА190. 

Залишкова індукція магнітів Br знаходиться в межах 0,36–0,39 Тл, 

коерцитивна сила Hc – 185-215 кА/м, магнітна енергія Wmax – 11,0–

14,0 кДж/м3. Ферит барію являє собою хімічну сполуку складу BaO-6Fe2-O3, 

кристали якого мають гексагональну структуру і одне переважне 

намагнічування, паралельне гексагональної осі [15].  
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Завдяки високій коерцитивної силі Hc феритові магніти всіх марок 

стійкі проти розмагнічувальної дії постійних і змінних зовнішніх магнітних 

полів напруженістю до 10 кА/м, що дає можливість намагнічувати феритові 

магніти окремо, до складання магнітної системи. Це дозволяє розробляти 

будь-які компонування магнітних систем, не обмежуючись можливістю їх 

намагнічування. Таким чином, застосування феритових магнітів вносить 

принципову відмінність в конструкцію магнітних сепараторів, а також в 

методику їхнього розрахунку [10]. 

Практичний досвід експлуатації магнітних систем сепараторів [16, 17] 

показав, що широке використання феритових магнітів обумовлене їх 

відносно невеликою вартістю, високою стабільністю магнітних властивостей 

та корозійною стійкістю. Так, в роботі [3] узагальнений досвід використання 

феритових магнітних систем сепараторів на постійних магнітах в харчовій, 

фармацевтичній, комбікормовій та інших суміжних галузях промисловості 

для очищення сипких речовин від феромагнітних включень. Показано, що 

при достатньо тривалому використанні таких систем (близько 30 років) 

зменшення магнітної індукції не перевищує 4 %. При розробці магнітних 

систем шкивних сепараторів, як показано в [6], доцільно також 

використовувати феритові постійні магніти через їхню відносно невисоку 

вартість.  

Основним недоліком феритових магнітів є невисока магнітна індукція 

серед всіх класів магнітів, то з розповсюдженням нових магнітних матеріалів, 

з більш високими магнітними властивостями, цей клас магнітів 

використовуються дедалі все рідше при проектуванні та виготовленні 

пристроїв для магнітної сепарації. 

Останніми роками при побудові магнітних систем сепараторів отримали 

розповсюдження висококоерцитивні рідкоземельні матеріали Sm-Co и Nd-

 Fe-B [7, 18]. Рідкоземельні постійні магніти, при однакових умовах, 

створюють магнітне поле в 5-10 разів більше, ніж феритові магніти.  
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Самарій-кобальтові магніти (Sm - Co5 і Sm2-Co5) мають унікальне 

поєднання високих магнітних властивостей, корозійної стійкості та 

стабільності при високих температурах (до 350°C) [9]. Ці магніти добре себе 

поводять в агресивних середовищах та в складних температурних умовах. 

Головним же недоліком самарій-кобальтових магнітів є їх вартість. Магніти 

Sm-Co доцільно застосовувати в разі необхідності для зменшення розмірів і 

ваги кінцевих виробів. З огляду на це, використання магнітів Sm-Co для 

магнітної сепарації є можливим, але недоцільним. В магнітних сепараторах, 

як правило, використовують магніти на основі сплаву Nd-Fe-B, які в 2-4 рази 

дешевше, ніж магніти Sm-Co [18].  

Постійні магніти сплаву Nd-Fe-B характеризуються достатньо високою 

залишковою магнітною індукцією Br (до Br = 1,44 Tл), температурною 

стабільністю (до 150°С), мають невеликий об’єм, що припадає на одиницю 

енергії. До недоліків магнітів слід віднести невисоку робочу температуру 

деяких марок, а також низьку корозійну стійкість, яка усувається покриттям 

поверхні магнітів захисними шарами міді, цинку, нікелю, хрому [7]. 

На сьогодні магніти на основі Nd-Fe-B не мають аналогів за величиною 

магнітної індукції та її стабільністю у часі. Вибір типу магнітного матеріалу 

для магнітного сепаратора має велике значення, тому що багато в чому 

визначає силові і магнітні параметри пристрою. 

Магнітні системи сепараторів з неодимовими магнітами доцільно 

використовувати там, де потрібно підвищувати якість очищення при 

мінімальних габаритах сепаратора. Так, в [3] обґрунтовано перспективність 

використання магнітних систем на основі неодимових магнітів при очищенні 

сипких речовин від слабомагнітних домішок на підприємствах харчової 

промисловості. Перспективним є також використання магнітів зі сплаву    

Nd-Fe-B в магнітних системах для високоградієнтної сепарації [5], зокрема в 

біомедицині – для адресної доставки й локалізації магнітних наночастинок у 

заданій області біологічного об’єкта [8].  
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Дотепер масове виготовлення неодимових магнітів практично повністю 

витіснило інші різновиди постійних магнітів, крім феритових, які 

виробляють великими партіями типових розмірів. Неодимові магніти 

виготовляються різної форми: диска, куба, стержня, циліндра, призми, 

бруска, кільця, сектора або кулі. Неодимові магніти найчастіше 

класифікують за направленням магнітного поля (рис.1.1) [19]. 

 
                               а                                б                                  в 

Рисунок 1.1 – Класифікація магнітів Nd-Fe-B за напрямком 

намагнічування: аксіальне намагнічування (а); діаметральне 

намагнічування (б); радіальне намагнічування (в) [19] 

Існує два способи виробництва неодімових магнітів. У першому 

випадку магніти виробляють методом лиття. Вироби, отримані таким 

способом, ще називають магнітопласти. Ця технологія дозволяє отримувати 

кінцеві вироби найрізноманітніших форм, що в деяких випадках їх 

застосування є незаперечною перевагою. Однак, магнітні властивості 

магнітопластів, зокрема магнітна сила, поступаються спеченим магнітам [18]. 

Другий метод виробництва заснований на принципах порошкової 

металургії. Спечені неодимові магніти досить крихкі, що вимагає особливого 

підходу при їх механічної обробки. Форми спечених неодимових магнітів 

досить прості: диски, циліндри, блоки, сегменти, кільця і інші. Одним з 

етапів виробництва є пресування магнітного порошку в спеціальній прес-

формі, тому магніти, вироблені цим методом, обмежені в геометричних 

розмірах і не перевищують 180 мм. Також вони схильні до корозії в умовах 

зовнішнього середовища; вирішується ця проблема нанесенням захисного 

покриття [18,19]. У табл. 1.2 представлені магнітні характеристики основних 

марок неодимових магнітів, що використовуються в магнітних 

сепараторах [20].  
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Таблиця 1.2 – Магнітні характеристики неодимових магнітів [20] 

Тип Марка 
матеріалу 

Залишкова 
магнітна 
індукція, 

Br, Тл 

Коерцитив-
на сила по 
намагніче-

ності  
Hcb, кА/м 

Коерцитив-
на сила по 

індукції  
Hcj, кА/м 

Максималь-
на магнітна 

енергія  
BH, кДж/м3 

Максималь-
на робоча 

температура 

Tmax, °С 

1 2 3 4 5 6 7 
N N35 1,17-1,22 868 955 263-287 80 

N38 1,22-1,25 899 955 287-310 80 
N40 1,25-1,28 923 955 302-326 80 
N42 1,28-1,32 923 955 318-342 80 

N45 1,32-1,37 876 955 342-366 80 
N48 1,37-1,42 892 955 366-390 80 

N50 1,42-1,44 836 955 374-406 80 
N52 1,44-1,47 876 836 390-422 80 

NM N35M 1,17-1,22 868 1114 263-279 100 

N38M 1,22-1,25 899 1114 287-303 100 
N40M 1,25-1,28 923 1114 303-318 100 

N42M 1,28-1,32 923 1114 318-334 100 
N45M 1,32-1,37 955 1114 334-358 100 

N48M 1,36-1,42 955 1114 358-382 100 
N50M 1,39-1,44 1035 1114 382-398 100 

NH N30H 1,08-1,13 796 1273 223-247 120 

N33H 1,14-1,17 836 1353 247-263 120 
N35H 1,17-1,21 868 1353 263-279 120 

N38H 1,22-1,26 899 1353 287-303 120 
N40H 1,26-1,29 923 1353 303-318 120 
N42H 1,29-1,33 955 1353 318-334 120 

N45H 1,33-1,37 971 1353 342-358 120 
N48H 1,36-1,42 1027 1353 358-382 120 

NSH N30SH 1,08-1,12 804 1592 223-239 150 
N33SH 1,14-1,17 820 1592 239-263 150 
N35SH 1,17-1,22 860 1592 263-279 150 

N38SH 1,22-1,26 907 1592 287-303 150 
N40SH 1,26-1,29 939 1592 303-318 150 

N42SH 1,29-1,33 971 1592 318-334 150 
N45SH 1,33-1,37 979 1592 334-358 150 

NUH N30UH 1,08-1,13 812 1990 223-239 180 

N33UH 1,13-1,17 852 1990 239-263 180 
N35UH 1,17-1,22 860 1990 263-279 180 

N38UH 1,22-1,25 876 1990 287-303 180 
N40UH 1,26-1,28 915 1990 303-318 180 

NEH N30EH 1,08-1,13 812 2388 223-239 200 

N33EH 1,13-1,17 820 2388 239-263 200 

N35EH 1,17-1,22 836 2388 263-279 200 

N38EH 1,20-1,25 915 2388 287-303 200 

NAH N28AH 1,04-1,07 780 2706 206-229 230 

N30AH 1,07-1,13 812 2706 215-247 230 

N33AH 1,11-1,17 836 2706 239-271 230 
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Як зазначено вище, на сьогодні магніти на основі Nd-Fe-B не мають 

аналогів за величиною магнітної індукції та її стабільністю у часі. Однак 

фізичні характеристики, такі як крихкість, корозійна нестійкість, відносно 

невисока робоча температура накладають певні обмеження. Саме тому, 

застосовуючи неодимові магніти Nd-Fe-B при виробництві магнітних 

сепараторів і залізовідокремлювачів, необхідно використовувати додаткове 

покриття для захисту від дії зовнішнього середовища.  

При побудові магнітних систем сепараторів на основі постійних магнітів 

застосовують також комбінування магнітних матеріалів різних типів. За 

результатами експериментальних досліджень в [21] запропоновані 

комбіновані компонувальні рішення магнітних систем сепараторів 

барабанного типу, в яких передбачено використання як феритових, так й 

рідкоземельних постійних магнітів. Блоки феритових магнітів рекомендовано 

використовувати для підмагнічування крайніх рядів магнітів зі сплаву Nd-

 Fe-B та для покращення умов сходу рудного матеріалу з поверхні барабану. 

При цьому на відстані 20 мм від поверхні барабану магнітна індукція 

становить 0,2 Тл, а її градієнт – 5 Тл/м. 

Комбіновані магніти можуть бути зібрані як з магнітів різних класів, 

так і з магнітів одного класу. В роботі [22] проаналізовано характеристики 

комбінованих магнітів, які зібрані з магнітів різного типу та розглядаються 

як новий клас постійних магнітів. Показано, що властивості таких магнітів 

визначаються як магнітними властивостями та об'ємним змістом їх 

складових, так і схемою зборки. Зроблено висновок про перспективність 

теоретичного й експериментального вивчення комбінованих магнітів з метою 

їхнього практичного застосування [22]. 

Таким чином, обґрунтований вибір матеріалу постійних магнітів є 

важливим етапом проектування нових типів магнітних сепараторів. З появою 

нових рідкоземельних матеріалів з високими магнітними характеристиками 

спостерігається тенденція поступової відмови від використання 
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електромагнітних систем в магнітних сепараторах та перехід до магнітних 

систем на основі постійних магнітів.  

Різноманіття форм, конструктивних компоновок та напрямків 

намагнічування постійних магнітів дозволяє створювати нові магнітні 

системи магнітосепарувальних пристроїв з необхідною топологією 

магнітного поля в робочих проміжках. За цих умов сепаратори на основі 

постійних магнітів можуть не тільки успішно конкурувати з їхніми 

електромагнітними аналогами, але й мати розширені функціональні 

можливості (покращені умови розвантаження, підвищення якості очищення 

сипкої речовини). 

Магнітні системи сепараторів з постійними магнітами доцільно 

використовувати там, де потрібно підвищувати якість очищення при 

мінімальних габаритах сепаратора [23]. При цьому потребує уваги питання 

впливу матеріалу магнітів та компонувальних рішень магнітних систем на 

розподіл магнітного поля в робочих зонах магнітосепарувальних пристроїв. 

Вирішення цих завдань потребує проведення аналітичного огляду існуючих 

конструкцій магнітних сепараторів зі збудженням магнітного поля від 

постійних магнітів та умов їх експлуатації.  

 

1.2 Аналітичний огляд магнітних сепараторів для очищення 

сипких матеріалів, що транспортуються стрічковими конвеєрами 

Одним з найбільш поширених типів магнітосепарувальних пристроїв є 

магнітні сепаратори для очищення сипких матеріалів, що транспортуються 

стрічковими конвеєрами. За геометричною формою активної (робочої) 

поверхні магнітні сепаратори цього типу поділяють на пристрої [2, 3]: 

- з плоскою формою активної поверхні (блочні магніти, стрічкові 

магнітні сепаратори); 

- з циліндричною формою активної поверхні (шківні та барабанні 

магнітні сепаратори); 
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- з тороїдною плосокою формою активної поверхні (дискові магнітні 

сепаратори, підйомні магніти). 

Всі магнітні сепаратори незалежно від активної форми робочої 

поверхні можуть встановлюватися як у підвісному виконанні над стрічковим 

конвеєром (нижня подача вихідного матеріалу), так й під стрічкою 

транспортера (верхня подача вихідного матеріалу). Той чи інший спосіб 

установки залежить від речовини, що транспортується, і способу 

розвантаження [24]. 

Для блочних магнітів та стрічкових магнітних сепараторів традиційним 

є такий спосіб монтажу, коли пристрої встановлюють над стрічковим 

конвеєром, на якому транспортується вихідний матеріал. Шківні (барабанні) 

магнітні сепаратори представляють собою ведучий (рідше – ведений) 

барабан стрічкового конвеєра зі встановленою усередині барабана магнітною 

системою; матеріал, що сепарується, подається безпосередньо на конвеєрну 

стрічку [25]. Іноді шківні магнітні сепаратори встановлюють у підвісному 

виконанні над конвеєрною стрічкою. Дискові магнітні сепаратори (за 

винятком підйомних магнітів) можуть встановлюватися як над, так під 

конвеєрною стрічкою.  

Магнітні системи сепараторів для конвеєрних систем можуть 

відрізнятися за типом збудження робочого магнітного поля:  

- з електромагнітним збудженням та з відносно великими робочими 

міжполюсними проміжками (100-500 мм);  

- із збудженням на основі постійних магнітів, передусім, магнітів на 

основі рідкоземельних матеріалів з високими магнітними 

характеристиками [14]. 

Як зазначено вище, поява постійних магнітів на основі рідкоземельних 

матеріалів (Sm-Co і Nd-Fe-B), які мають сильні магнітні властивості, 

зумовило подальший розвиток магнітних сепараторів для очищення сипких 

матеріалів. Використання в магнітних сепараторах постійних магнітів 

дозволяє відмовлятися від традиційних конструкцій магнітних систем з 
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електромагнітним збудженням і замінювати їх магнітними системами нового 

покоління, які не поступаються принципово за максимальною інтенсивністю 

магнітного поля в робочій зоні сепаратора [26]. 

Перевагами магнітних сепараторів на основі рідкоземельних 

магнітів є [27, 28]: 

- тривалий термін стабільності магнітних властивостей (більше 12 років 

проти 3-5 у феритових магнітів);  

- відсутність споживання електроенергії для збудження постійного 

магнітного поля (у електромагнітів – до 9,8 кВт · год.); 

- високі магнітні властивості при значно менших розмірах і масі; 

- зручність і безпечність в експлуатації та огляді завдяки оригінальним 

конструкціям і системам очистки від домішок; 

- легкість монтажу в існуючі технологічні лінії. 

Обмежимося далі аналізом конструктивних особливостей та умов 

застосування магнітних сепараторів у підвісному виконанні з плоскою 

формою активної поверхні та із збудженням магнітного поля від постійних 

магнітів. Магнітносепарувальні пристрої з активною поверхнею 

циліндричної форми (шківні, барабанні сепаратори) при їх монтажу над 

стрічкою конвеєру відрізняються невеликими розмірами робочої зони, тому в 

подальшому викладенні не розглядаються. 

Вилучення феромагнітних часток з потоку речовини знаходиться в 

прямій залежності від інтенсивності взаємодії феромагнітних компонентів 

речовини з магнітним полем і різко знижується при віддаленні полюсів 

магнітного пристрою від речовини, що транспортується (рис. 1.2) [29]. Так, 

гранична висота установки блочних та стрічкових підвісних магнітних 

сепараторів над стрічкою конвеєра – 600 мм (переважно не більше             

300-350 мм). У будь-якому випадку висота встановлення сепаратора повинна 

забезпечувати вільне проходження під ним матеріалу (мінімальна висота 

підвісу сепаратора над конвеєрною стрічкою – не менше двократної висоти 

найбільших вилучених предметів).  
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Вилучення 

феромагнітних компонентів 

залежить також від 

тривалості процесу 

сепарації. В свою чергу, час 

перебування феромагнітних 

частинок в магнітному полі 

сепаратора залежить від 

швидкості транспортування 

речовини (від швидкості 

конвеєрної стрічки) [31]. 

Для видалення феромагнітних частинок з потоку матеріалу вони повинні 

знаходитися приблизно від 0,3 до 0,5 секунди в магнітному полі, в якому 

вони намагнічуються. Для досягнення максимального ступеня поділу 

важливо оптимально підібрати розміри магнітної системи (полюсів) і 

швидкість стрічки. 

Основний недолік підвісних систем для магнітної сепарації із 

збудженням магнітного поля від постійних магнітів пов'язаний із 

організацією систем розвантаження видалених феромагнітних включень [1]. 

Можна виділити дві основні групи підвісних магнітних сепараторів в 

залежності від умов розвантаження включень: з ручним розвантаженням та 

саморозвантажувальні пристрої. Підвісні сепаратори з ручним 

розвантаженням (наприклад, блочні магніти) застосовують при невеликій 

кількості феромагнітних частинок у вихідному продукті. Під час 

розвантаження робочий процес сепарації зупиняється. Саморозвантажувальні 

пристрої (стрічкові сепаратори) забезпечують безперервне (або періодичне) 

вилучення і розвантаження феромагнітних включень [32]. Вони містять 

спеціальні розвантажувальні пристосування, в якості яких застосовують:  

- розвантажувальні транспортерні стрічки або немагнітні пластини 

(рейки) поступального руху; 

 

Рисунок 1.2  – Залежність вилучення 

феромагнітних компонентів від висоти зони 

сепарації для магнітних сепараторів підвісного 

типу на постійних магнітах [30] 
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- очисники у вигляді скребків та розвантажувальних дисків 

обертального руху. 

Найчастіше як пристрої для розвантажування використовується 

внутрішній транспортуючий орган у вигляді розвантажувальної стрічки 

(стрічкові магнітні сепаратори). Причому швидкість розвантажувальної стрічки 

в підвісних магнітних сепараторах, встановлених над конвеєром, повинна бути 

вищою за швидкість стрічки основного конвеєра.  

Нижче (табл.1.3) наведений для прикладу порівняльний аналіз двох 

магнітосепарувальних систем на постійних магнітах компанії Goudsmit 

Magnetics [33]. Компанія Goudsmit Magnetics випускає підвісні магнітні 

сепаратори з розвантажувальною стрічкою та з магнітними системами на 

основі феритових (рис.1.3, а) та неодимових магнітів (рис.1.3, б). 

Особливістю магнітних систем (рис. 1.3) є плоска форма робочої поверхні та 

можливість встановлення магнітної системи як вздовж, так й поперек 

конвеєрної стрічки.  

Підвісні магнітні сепаратори Goudsmit Magnetics доступні для різної 

ширини стрічки та мають енергоефективну конструкцію: електроенергія 

використовується тільки для приводу двигуна розвантажувальної стрічки. 

Порівняльний аналіз підвісних магнітосепарувальних систем на постійних 

магнітах компанії Goudsmit Magnetics наведений в табл. 1.3 [33]. 

При установці сепаратора конструктивні елементи, розташовані під 

магнітом, такі як рама, опорні ролики та поворотні ролики, повинні бути 

виготовлені з немагнітного матеріалу. Це пов'язано з тим, що сталеві деталі 

стануть намагніченими, що негативно позначиться на характеристиках 

сепарації підвісного магніту. Goudsmit використовує наступне емпіричне 

правило: область на відстані в 1/3 від ширини магніту з усіх його сторін не 

повинна містити магнітний матеріал. Для області під магнітом слід залишати 

немагнітну зону, яка в два рази перевищує висоту блочного магніту. 

Важливо, щоб усі компоненти в цій зоні були виготовлені з нержавіючої 

сталі, пластмаси або іншого немагнітного матеріалу [34].  
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Таблиця 1.3 – Порівняльний аналіз підвісних магнітосепарувальних 

систем на постійних магнітах компанії Goudsmit Magnetics [33] 

Робочі характеристики 
Магнітні системи на 

основі феритових 
магнітів (рис. 3, а) 

Магнітні системи на 
основі неодимових 
магнітів (рис. 3, б) 

Матеріал постійного магніту 
Анізотропний ферит 
GSFD-33, Br 0,41 Тл 

(при 20 °C), Tmax 225°C 

Неодим GSN-38, Br 1,26 
Тл (при 20°C), Tmax 80°C 

Мінімальний розмір часток, 
що вилучаються, мм 

1 
(феромагнітні) 

1 
(феромагнітні та 
слабомагнітні) 

Швидкість стрічки конвеєра, 
м/с 

1,5 

Робочий цикл 100%, 24 години на добу 

Максимальна рекомендована 
висота встановлення, мм 

230-450 300-350 

Максимальна товщина шару 
матеріалу, мм 

300 250 

Ширина стрічки, мм 400-1600 650-1300 

Компактність конструкції Ні Так 

Невисока маса Ні Так 

 * Дані взяті з інтернет ресурсу www.goudsmitmagnets.com  
 

Важливою перевагою підвісних магнітних сепараторів на неодимових 

магнітах є те, що їхнє утримуюче магнітне поле вище в порівнянні з 

феритовими магнітами. Залишкова магнітна індукція магнітних сепараторів 

на неодимових магнітах, як видно з табл. 1.3, в 3,07 рази перевищує 

відповідний показник для феритових систем. Тому підвісні магнітні 

сепаратори на неодимових магнітах підходять для сепарації дрібнозернистих 

(в т.ч. слабомагнітних) фракцій. Однак їх магнітне поле проникає дещо менш 

глибоко в порівнянні з феритовими магнітами. Цим обумовлена їх 

придатність для максимальної товщини шару на стрічці конвеєра до 350 мм. 

В цілому, магнітні сепаратори на неодимових магнітах надзвичайно потужні 

http://www.goudsmitmagnets.com/
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й компактні. У той же час їх феритові аналоги представляють собою надійне 

та економічне рішення. 

 

  

а б 

Рисунок 1.3 – Підвісні магнітні сепаратори компанії  

Goudsmit Magnetics з магнітними системами: на основі феритових 

магнітів (а); на основі неодимових магнітів (б) [33] 

 

Наведемо далі для порівняння масогабаритні показники магнітних 

сепараторів компанії Goudsmit Magnetics на основі феритових та неодимових 

магнітів для конвеєра з шириною стрічки 650 мм [33]: 

- розміри блочного магніту для магнітного сепаратора на феритових 

магнітах складають 830x615x256 мм, на неодимових – 830x470x85 мм, 

відповідно;  

- габаритні розміри магнітного сепаратора на феритових магнітах – 

1800х1100х430 мм, на неодимових – 1450х960х635 мм; 

- маса магнітного сепаратора на феритових магнітах – 755 кг, на 

неодимових – 465  кг. 

В табл. 1.4 наведені технічні характеристики підвісних магнітних 

сепараторів серії RCYC, RCYD, що випускаються компанією «LIMING» з 

використанням феритових магнітів при швидкості стрічки конвеєра ≤2,5 м/с. 

Компанія «LIMING» є одним з ведучих виробників дробильно-сортувального 

обладнання, а також сепараторів на постійних магнітах [35].  

Підвісні магнітні сепаратори серії RCYD(C) (рис. 1.4) – це магнітні 

саморозвантажувальні пристрої з плоскою формою активної поверхні. 

https://www.giordanogardenghi.it/gold/May-1153/
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Призначені для встановлення над конвеєрною стрічкою з матеріалом поперек 

напрямку руху матеріалу на висоті 150-550 мм від конвеєру. Завдяки 

наявності в сепараторі власної транспортерної стрічки, яка знаходиться під 

магнітним блоком, вилучені феромагнітні предмети виносяться із зони дії 

магнітного поля і скидаються в спеціально підготовлений для цього 

контейнер-приймач.  

Як видно з табл. 1.4 [36], підвісні магнітні сепаратори на феритових 

магнітах компанії «LIMING» поступаються за своїми масо-габаритними 

показниками пристроям фірми Goudsmit Magnetics. Мінімальна магнітна 

індукція на поверхні магнітів (в залежності від типорозміру пристрою) 

складає 65-75 мТл. 

 

 

Рисунок 1.4 – Підвісний магнітний сепаратор серії RCYD (C) з автоматичним 

розвантаженням видалених феромагнітних включень [36] 

 

У той самий час за даними виробника магнітних сепараторів 

Укрпроммагніт [34] магнітна індукція на поверхні магнітів, виготовлених з 

рідкоземельних матеріалів, для конвеєрів з шириною стрічки від 400 до 1400 

мм складає: для магнітної системи з ферит-стронцієвих магнітів –               

200–250 мТл; для магнітної системи з неодимових магнітів – 350–800 мТл. 

Зокрема, для магнітного сепаратора типу ПМ-А 65/10, призначеного для 

встановлення над конвеєрною системою з шириною стрічки 650 мм, магнітна 

індукція на поверхні магнітів складає від 350 до 500 мТл.  
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Таблиця 1.4 – Технічні характеристики підвісних 

магнітосепарувальних систем на феритових магнітах компанії 

«LIMING» [36] 

Модель 

Робоча 

ширина, 

мм 

Висота 

підвісу, 

мм 

Товщина 

шару 

матеріалу, 

мм 

Магнітна 

індукція, 

≤мТл 

Потуж

-ність, 

кВт 

Маса,  

кг 

Габаритні 

розміри 

(довжина, 

висота, 

ширина), 

мм 

RCYC 

(D)-5 
500 150 100 65 1,5 750 

1900, 735, 

935 

RCYC 

(D)-6 
600/650 180 130 65 1,5 920 

2050, 780, 

1030 

RCYC 

(D)-6,5 
650 200 150 70 1,5 1200 

2156, 780,  

1080 

RCYC 

(D)-8 
800 250 200 70 2,2 1400 

2350, 786, 

1280 

RCYC 

(D)-10 
1000 300 250 70 3,0 2120 

2660, 920, 

1550 

RCYC 

(D)-12 
1200 350 300 70 4,0 3350 

2860, 1010 

1720 

RCYD 

(C)-14 
1400 400 350 70 4,0 4450 

3225, 1050, 

1980 

RCYD 

(C)-16 
1600 450 400 79 5,5 6200 

3350, 1180, 

2160 

RCYD 

(C)-18 
1800 500 450 75 5,5 8100 

3580, 1212, 

2450 

RCYD 

(C)-20 
2000 550 500 75 7,5 9700 

3800, 1300, 

2700 

* Данні взяті з інтернет ресурсу www.zenitrus.ru  

Стрічкові сепаратори отримали широке поширення на практиці завдяки 

відносній простоті конструкції, надійності, можливості використання для 

конвеєрів з шириною стрічки від 400 до 1600 мм з максимальною товщиною 

шару матеріалу на стрічці до 500 мм. У той самий час в стрічкових сепараторах 

може спостерігатися провисання розвантажувальної стрічки. Відрізняються 

стрічкові сепаратори також значними масо-габаритними показниками (у тому 

числі за рахунок бічного розташування приводного двигуна та інших 

конструктивних елементів). 
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При встановленні над або під конвеєрною стрічкою з сепарувальним 

сипучим матеріалом також використовують дискові магнітні сепаратори 

обертального руху. Робочий орган дискових сепараторів має форму диску з 

торцевою активною поверхнею з розташованою на неї магнітною системою.  

За певних умов експлуатації дискові магнітні сепаратори мають ряд 

переваг у порівнянні зі стрічковими пристроями, розглянутими вище. Робочі 

характеристики дискових сепараторів не змінюються при будь-якому їх 

розташуванні відносно конвеєрної стрічки. Малий осьової розмір дискових 

магнітних сепараторів забезпечує їх компактність і зручність в експлуатації, 

конструктивну сумісність з приводним двигуном, що важливо для невеликих 

конвеєрних систем з шириною стрічки 200–650 мм, які найчастіше 

використовують на підприємствах харчовій та фармацевтичній 

промисловості [2, 37]. В середньому, маса дискових сепараторів при 

однакових умовах експлуатації зі стрічковими пристроями менше маси 

останніх в 3–4 рази.  

Таким чином, для невеликих конвеєрних систем з шириною стрічки 

200–650 мм при розміщенні сипких матеріалів, що підлягають сепарації, на 

стрічці конвеєра тонким шаром, доцільно використовувати дискові магнітні 

сепаратори. За рахунок відсутності в таких пристроях ефекту провисання 

розвантажувальної стрічки їх можна встановлювати в безпосередній 

близькості від поверхні матеріалу. 

Традиційна конструкція магнітного сепаратора дискового типу містить 

феромагнітний диск зі встановленою на ньому магнітною системою. Один з 

варіантів конструктивного виконання дискового магнітного сепаратора 

представлений на рис. 1.5 і містить: феромагнітний диск, встановлений з 

можливістю обертання в горизонтальній площині над поверхнею сипучого 

матеріалу, розміщені на диску концентричні кільцеподібні постійні магніти, 

в міжполюсному робочому проміжку яких утворюється магнітне поле з 

відносно високим градієнтом напруженості [38]. Недоліком сепаратора є 

відсутність автоматичного розвантаження вилучених феромагнітних тіл, що 
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ускладнює його експлуатацію. Для очистки поверхні магнітів необхідна 

зупинка робочого процесу сепарації. 

 

 

а         б 

Рисунок 1.5 – Дисковий магнітний сепаратор традиційної конструкції, з 

ручним розвантаженням: загальний вигляд сепаратора (а); вид знизу (б) 

(1– феромагнітний диск; 2 – магніти; 3 – двигун) [38] 

 

Проблема розвантаження вилучених феромагнітних включень є однією 

з актуальних експлуатаційних проблем сепараторів на постійних магнітах. 

Для автоматизації процесу розвантаження вилучених феромагнітних 

включень в дискових магнітних сепараторах часто застосовують такі 

конструктивні елементи, як обертальні немагнітні екрани та скребки. Так, 

зазначені елементи застосовано в дискових магнітних сепараторах, 

зображених на рис. 1.6 [39] та на рис.1.7 [40]. Конструкція дискового 

сепаратора згідно рис. 1.6 є удосконаленим варіантом дискового магнітного 

сепаратора, наведеного на рис. 1.5, в якій магніти виконано дугоподібними та 

відокремлено один від одного двома розвантажувальними секторами, 

виконаними із немагнітного матеріалу. 

Дисковий магнітний сепаратор (рис. 1.6) містить феромагнітний диск 1, 

встановлені на диску 1 концентричні дугоподібні магніти 2, відокремлені 

двома розвантажувальними секторами 3, виконаними із немагнітного 

матеріалу, обертовий диск 4, виконаний із немагнітного матеріалу та  

розміщений під магнітами 2 у площині, паралельній площині диску 1, 
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нерухомий скребок 5, розташований під обертовим диском 4 збоку від 

конвеєра. За рахунок цих конструктивних особливостей забезпечується 

розвантаження видалених феромагнітних включень без припинення робочого 

процесу сепарації. 

 

   
   а            б 

Рисунок 1.6 – Удосконалена конструкція дискового магнітного 

сепаратора: загальний вигляд сепаратора (а); вид знизу (б)  

(1 – феромагнітний диск; 2 – постійні магніти; 3 – розвантажувальні 

сектори; 4 – обертовий немагнітний диск; 5 – скребок; 6 – двигун) [39] 

 

Феромагнітні частинки, що транспортуються разом з сипучою  

речовиною, під дією магнітних сил притягуються до поверхні немагнітного  

обертового диску 4 та деякий час обертаються разом з немагнітним диском 4, 

затримуючись біля нерухомого скребка 5, який розташовано збоку від 

конвеєра. Розвантаження вилучених феромагнітних включень відбувається 

по мірі їх накопичення біля скребка 5 та при проходженні через місце  

скупчення феромагнітних часток одного з розвантажувальних секторів 3,  

виконаних  з  немагнітного матеріалу.  

При проходженні через місце скупчення феромагнітних часток 

розвантажувального сектору 3, виконаного з немагнітного матеріалу, значно 

зменшується напруженість магнітного поля, що полегшує розвантаження  

вилучених феромагнітних включень без припинення робочого процесу. Крім 

того, завдяки розташуванню магнітів 2 дугоподібної форми з чергуванням  

полярності полюсів у радіальному напрямку в зоні розміщення  
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розвантажувальних секторів 3, між полюсами магнітів 2 з однойменною 

полярністю утворюється вертикальна складова градієнту напруженості  

магнітного поля, направлена униз, що створює додаткові умови для 

покращення умов розвантажених видалених феромагнітних включень. 

На рис. 1.7 показано ще одну конструкцію дискового магнітного 

сепаратора [40]. У зоні розділення над транспортуючим пристроєм 1 

розташовується обертовий диск 2 з немагнітного матеріалу, оснащений 

магнітною системою, а під немагнітним диском розташований скребок 3, 

який має фіксоване положення. При цьому скребок 3 торкається поверхні 

обертового немагнітного диску. Недоліком даного пристрою є його висока 

матеріалоємність, яка обумовлена значними розмірами диску. Для 

автоматичного видалення вилучених домішок діаметр диску повинен 

перевищувати ширину транспортуючого органу приблизно в два рази, що 

призводить до зростання масогабаритних показників магнітосепарувального 

пристрою в цілому [40]. 

Як зазначено в [41, 42], в нижньому 

шарі матеріалу, що знаходиться на стрічці 

конвеєру, тиск верхніх шарів створює 

механічну силу, яка перешкоджає орієнтації 

феромагнітних частинок в напрямку силових 

ліній магнітного поля для їх подальшого 

вилучення. Для усунення цієї проблеми в 

[41, 42] запропоновано використовувати 

магнітосепарувальні пристрої, що 

створюють локальні обертальні і біжучі 

магнітні поля високої інтенсивності. Для обробки матеріалу (мінеральної 

суміші) безпосередньо на стрічковому конвеєрі запропоновано апарати 

(рис. 1.8) з обертовими магнітними полями, що відрізняються розташуванням 

магнітів на немагнітної основі. Магнітні системи містять декілька 

рідкоземельних магнітів з чергуванням полярності; намагніченістю, 

Рисунок 1.7 – Дисковий 

магнітний сепаратор [40]: 

1 – транспортер;  

2 – розвантажувальний 

диск; 3 – скребок 
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паралельної осі обертання диску, встановлених з проміжками і розташованих 

під стрічкою конвеєра.  

Новизна запропонованого рішення [40, 41] полягає у використанні 

обертової магнітної системи, розташованої в горизонтальній площині під 

стрічкою конвеєра для магнітної обробки матеріалу з регульованою частотою 

магнітного поля порядку 15-50 Гц. При обертанні магнітної системи в зоні 

знаходження мінеральної суміші створюються рухомі знакозмінні магнітні 

поля, які призводять до відриву зерен магнітних мінералів від флокул, 

утворенню з них механічно міцних магнітних прядей і виходу їх на поверхню 

оброблюваного матеріалу. Матеріал перерозподіляється за напрямками 

магнітних силових ліній до центру працюючого апарату, частинки 

магнітного матеріалу при цьому безперервно обертаються в усіх напрямках 

при зміні полярності постійних магнітів. 

 

   

     а                                                           б 

Рисунок 1.8 – Магнітний сепаратор з постійними магнітами, 

призначений для встановлення під стрічкою конвеєра [40, 41]:  

магнітна система з 8 полюсами (а); магнітна система з 12 полюсами (б) 
 

Таким чином, проведений огляд конструктивних особливостей та умов 

застосування конвеєрних підвісних систем для магнітної сепарації, 

призначених для очищення від феромагнітних домішок дрібнодисперсних 

сипких речовин, дозволяє зробити наступні висновки: 

- за певних умов дискові магнітні сепаратори, в яких вилучення 

магнітних матеріалів до зони розвантаження здійснюється обертовими 
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розвантажувальними дисками, мають переваги перед стрічковими 

магнітними сепараторами. Дискові сепаратори доцільно використовувати для 

невеликих конвеєрних систем з шириною стрічки 200-650 мм, що актуально 

для харчових та фармацевтичних підприємств. Крім того, робочі 

характеристики дискових сепараторів не змінюються при будь-якому 

розташуванні їхніх магнітних систем відносно конвеєрної стрічки; 

- однією з актуальних експлуатаційних проблем сепараторів на 

постійних магнітах є проблема розвантаження вилучених феромагнітних 

включень. Відомі конструкції магнітних сепараторів характеризуються 

невисокою ефективністю процесу розвантаження, що часто призводить до 

необхідності зупинки робочого процесу сепарації, наприклад, при ручному 

очищенні поверхні магнітів від феромагнітних включень. Вирішення 

проблеми розвантаження пов'язане з розробкою нових конструктивних 

варіантів магнітних сепараторів з таким розподілом магнітного поля в 

робочій зоні, при якому забезпечується покращення умов розвантаження без 

застосування додаткових пристроїв та без погіршення ефективності 

сепарації. 

 

1.3 Методи розрахунку магнітних полів сепараторів на постійних 

магнітах 

Існує достатньо багато методів розрахунку магнітних полів в 

сепараторах на постійних магнітах, які відрізняються за складністю та 

точністю отримуваних результатів. З початком використання постійних 

магнітів з’явилось питання створення математичних моделей полів постійних 

магнітів, які будуть володіти високою точністю, високим ступенем 

адекватності і будуть високоекономічними [43]. 

Для практичного розрахунку магнітного поля в магнітних сепараторах 

застосовуються різні підходи і методи: використовується фундаментальний 

закон Біо-Савара-Лапласа, розглядаються рівняння магнітостатики для 
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векторного потенціалу і для скалярного потенціалу [44], використовується 

кулонівський підхід тощо.  

Всі методі розрахунку магнітних полів на постійних магнітах можна 

розділити на дві великі групи: чисельні та аналітичні методи. У загальному 

випадку задача про знаходження магнітного поля постійного магніту 

вирішується чисельно, але для систем, де магніти мають просту форму, 

можна знайти аналітичне рішення цієї задачі [44, 45]. 

На основі аналізу літературних джерел [45, 46] запропоновано 

класифікацію методів розрахунку магнітних полів на постійних магнітах, яка 

представлена на рис. 1.5.  

Усі методи, представлені на рис. 1.5, засновані на постулатах Максвела, 

які встановлюють взаємозв’язок між векторними польовими функціями, 

характеристиками джерел поля і фізичними параметрами матеріальних 

середовищ [47]. В магнітних сепараторах на постійних магнітах задача 

розрахунку магнітного поля ускладняються необхідністю врахування 

властивостей магнітної системи, процесу її виготовлення, відносно складною 

геометрією розрахункових областей. 

Аналітичні методи засновані на математичній теорії поля [48-50]. 

Аналітичні методи поділяються на методи безпосереднього вирішення і 

методи перетворень [51-54]. Всі електромагнітні явища описуються 

рівняннями Максвелла (1.1-1.2) в часткових похідних 

 

,0
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       (1.1) 

 

де H – вектор напруженості магнітного поля; B – вектор магнітної індукції.  

Рівняння, що описує стан феромагнітних елементів та оточуючого 

середовища (повітря), має вигляд 

 

,HB r 0              (1.2) 
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де r - відносна магнітна проникність феромагнітного матеріалу та   повітря 

( 1 r ). В загальному випадку магнітна проникність r  феромагнітного 

матеріалу залежить від напруженості магнітного поля H. При розв’язанні 

задачі у лінійній постановці залежність магнітної проникності r  від 

напруженості магнітного поля H не враховується [2]. 

Метод розділення змінних відноситься до аналітичних методів та 

зводиться до знаходження потенційної функції, що задовольняє рівнянню 

Лапласа, а також заданих граничних і другим умов, що визначає магнітне 

поле в конкретній досліджуваній області. Однак отримати рішення можливо 

не для кожної задачі [55]. 

До методів безпосереднього вирішення польових рівнянь відносять 

метод дзеркальних відображень, який дозволяє розв’язати задачі в тих 

випадках, коли границями поля є плоскі або циліндричні поверхні. 

Методом дзеркальних відображень отримують готові рішення, 

уникаючи безпосереднього вирішення рівнянь Лапласа або Пуассона. Ідея 

методу запропонована в працях XIX в. Кельвіном і Максвеллом. Подальший 

розвиток метод отримав в роботах Сірпа. Цей метод є класичним. Перевагою 

даного методу є те, що всі отримані результати можна перевірити за 

граничними умовами [56, 58]. 

Метод дзеркальних відображень у багатьох випадках при визначенні 

магнітних полів в областях з декількома границями, а також при заданому 

розподілі потенціалу або його градієнта, рівняння Лапласа вирішують 

безпосередньо за допомогою розділення змінних.  

Для плоских границь, що дають нескінченне число відображень, 

застосовують метод Роговського, де рішення знаходиться в вигляді простого 

ряду Фур'є. Більш просте рішення виходить методом Рота у вигляді 

подвійного ряду Фур'є [46]. 
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Рисунок. 1.5 − Класифікація методів розрахунку магнітних полів  

сепараторів на постійних магнітах [50-55] 

 

У методах розрахунку шляхом перетворень основне місце займає метод 

конформних перетворень. Конформні перетворювання дають можливість 

вирішити задачі, в яких границі поля є еквіпотенціальними або лініями 

потоку, а також задачі Діріхле при заданому розподілі потенціалу вздовж 

границі [59].  

Конформне перетворення відображує кожну точку z = x + jy реального 

розрахункового поля, що характеризують комплексною площиною, в точку 

w = u + jv іншої комплексної площині, з більш легкою конфігурацією 

поля [59]. Складність методу полягає в знаходженні виду функції для даної 

реальної полюсної системи. При використанні методу на практиці, якщо 

стоїть завдання знайти функцію конформного відображення, застосовують 
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спеціальні каталоги конформних відображень, чи шукають її за допомогою 

послідовних спроб [60]. 

Конформні відображення доцільно використовувати для систем як на 

постійних магнітах, так і з електромагнітним збудженням. Конформні 

перетворення дозволяють врахувати вплив границь набагато більш складної 

конфігурації, ніж інші аналітичні методи [60].  

Перевага аналітичних методів полягає в можливості знаходження 

рішення задачі у такому вигляді, за яким можна оцінити вплив на розподіл 

поля і його характеристики різних параметрів. Серед переваг цих методів 

слід зазначити їх універсальність і можливість отримання точного рішення в 

будь-якій точці розрахункової області [61].  

За допомогою аналітичних методів розрахунку магнітних полів, 

зокрема методом комформних перетвоювань, в роботах [2, 62-63] були 

проведені аналітични розрахунки магнітних сепараторів. Використовуючи 

метод конформних перетворень в роботі [61] отримані розрахункові вирази 

для визначення напруженості магнітного поля у робочій зоні 

багатополюсних структур магнітних сепараторів. 

До недоліків аналітичних методів слід віднести громіздкість 

аналітичних перетворень і їх обмежене застосування. Тому для розрахунку 

поля, в основному, застосовують чисельні методи, які дозволяють істотно 

розширити клас розв'язуваних задач. 

В даний час існує безліч чисельних методів розрахунку магнітного 

поля. Вони істотно розрізняються як за своїми можливостями, так і за 

складністю їх практичної реалізації. Розглянемо деякі з них. 

Метод скінченних різниць (МКР) або, як часто його називають, метод 

сіток – найбільш відомий і достатньо простий в реалізації метод, оскільки 

вимагає мінімальної математичної роботи. МКР успішно застосовується в 

даний час для вирішення широкого кола задач розрахунків магнітних полів. 

При використанні методу досліджувана область розбивається на двовимірну 

або тривимірну сітку залежно від розмірності задачі [64]. Часткові похідні в 
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рівнянні Пуассона або Лапласа замінюються відповідними їм скінченно-

різницевими апроксимаціями на прямокутної сітці. В результаті такої заміни 

виходить система алгебраїчних рівнянь щодо невідомих потенціалів у вузлах 

сітки. Недоліками методу є необхідність застосування спеціальних методів 

зберігання слабонаповнених матриць, а також складність опису 

криволінійних поверхонь через застосування прямокутної скінченно-

різницевої сітки [65, 66]. 

Сьогодні набув широкого поширення метод скінченних елементів 

(МСЕ). Його перевагами є: точність; можливість опису криволінійних 

границь області будь-якої складності; врахування граничних умов різних 

типів; автоматичний розрахунок значень потенціалу у всіх вузлах і швидкість 

обчислення потенціалу та напруженості поля в будь-якій точці області. МСЕ 

заснований на інтегральному формулюванні граничної задачі. Використання 

методу Релея-Рітца дозволяє потім отримати систему лінійних алгебраїчних 

рівнянь, з розв’язання якої в кінцевому підсумку будуть отримані значення 

потенціалів в кожному вузлі сітки скінчених елементів. МСЕ має деяку 

перевагу перед МКР в гнучкості щодо врахування граничних умов для 

розрахункових областей зі складною геометрією [67-69]. 

Метод граничних елементів (МГЕ) представляє собою поєднання двох 

підходів вирішення крайових задач для диференційних рівнянь з частковими 

похідними [70]. Перевагою методу є зменшення розмірності задачі і, як 

наслідок, менша в порівнянні з методом скінченних елементів необхідна 

оперативна пам'ять обчислювального пристрою і час розрахунку. Недоліком 

МГЕ є оперування повними несиметричними матрицями з коефіцієнтами, що 

обчислюються шляхом чисельного інтегрування. 

Порівняльну характеристику основних чисельних методів розрахунку 

магнітних полів представлено в табл. 1.3. [71]. 
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Таблиця 1.3. – Порівняльна характеристика основних чисельних 

методів розрахунку магнітних полів [71] 

Метод 

розрахунку 
Переваги методу Недоліки методу 

Метод 

скінченних 

різниць 

(МКР) 

Достатньо простий метод, який не 

потребує значної математичної 

роботи. МКР досить успішно 

застосовується для розв’язання 

широкого кола задач розрахунків 

магнітних полів. 

Необхідність застосування 

спеціальних методів зберігання 

слабозаповнених матриць, а 

також складність опису 

криволінійних поверхонь через 

застосування скінченно-

різницевої сітки. 

Метод 

скінченних 

елементів 

(МСЕ) 

Достатньо висока точність розв’язання 

задач розрахунку фізичних полів, 

можливість опису криволінійних 

границь області будь-якої складності, 

можливість врахування граничних 

умов різних типів, розрахунок поля з 

об'ємним зарядом. Метод забезпечує 

можливості візуалізації результатів 

розрахунку. 

Складність програмної 

реалізації, необхідність 

створення сітки елементів у 

всій області, що вимагає 

великого обсягу пам'яті. МСЕ 

не дозволяє розраховувати поля 

в необмеженому просторі. 

Метод 

граничних 

елементів 

(МГЕ) 

Зменшення розмірності задачі і, як 

наслідок, менша в порівнянні з МСЕ 

необхідна оперативна пам'ять 

комп'ютера і час розрахунку. 

Оперування повними 

несиметричними матрицями з 

коефіцієнтами, що 

обчислюються шляхом 

чисельного інтегрування. 
 

Останніми роками особливого значення набули комбіновані 

методи [72]. Відповідно до цього підходу при вирішенні конкретної задачі 

обираються переваги двох чисельних методів (МГЕ і МСЕ). Ідея створення 

комбінованих методів, безсумнівно, виграшна, але здійснити це на практиці 

досить складно. Також виникає складність у прийнятті рішення, який метод 

використовувати як основний в залежності від типу завдання [46]. 

Найчастіше передбачається використання граничних елементів у всіх 

лінійних областях і скінченних елементів – у нелінійних областях. 

На сьогодні розроблено велику кількість прикладних програм, 

призначених для розрахунку магнітного поля. Для розрахунків магнітних 

полів електромеханічних пристроїв знайшли застосування наступні 

скінченно-елементні програмні продукти: COMSOL Multiphysics [73], 

ELCUT [74], ANSYS MAXWELL [75], FEMLAB [76], Flux [77], INFOLITICA 
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[78], які дозволяють робити розрахунки як двомірних, так й тривимірних 

магнітних полів [79].  

Однією з головних перешкод, що ускладнює розрахунки магнітних 

полів, є складна геометрія досліджуваних областей, яка обумовлена 

конструкцією сепараторів, наявністю великого числа внутрішніх границь 

розділу середовищ. При використанні аналітичних методів труднощі, 

пов'язані з урахуванням геометрії області, зазвичай виникають в разі 

некоординатних границь. При чисельних розрахунках врахування складної 

геометрії області, особливо в тривимірних задачах, призводить до 

необхідності вирішення систем алгебраїчних рівнянь з багатьма невідомими, 

що пов'язано з великими витратами часу рахунки і пам'яті обчислювальних 

пристроїв.  

Розв’язання задачі розрахунку магнітного поля методом скінченних 

елементів при проектуванні магнітних сепараторів на постійних магнітах 

висвітлене в роботах [80, 81]. В роботі [82] запропоновано і реалізовано 

підхід до автоматичного побудови сітки дискретизації для розв'язання 

крайових задач розрахунку магнітних полів методом скінченних елементів. 

В роботах [83–86] відображені результати розрахунків магнітних полів 

систем з постійними магнітами, призначення яких полягає в адресній 

доставці й локалізації магнітних наночастинок у заданій області біологічного 

об’єкта. У зв’язку зі складною просторовою геометрією магнітного поля така 

задача вирішується із застосуванням чисельного методу скінченних 

елементів для двовимірної моделі з використанням програмного продукту 

COMSOL Multiphysics [73]. У роботі [8] розглянуто структуру магнітного 

поля всередині барабанного сепаратора з постійними магнітами.  

Результати експериментальних досліджень розподілу магнітних полів 

сепараторів на постійних магнітах представлені в роботах [87–89].  

Таким чином, проведений аналіз публікацій показав, що в практиці 

проектування магнітних сепараторів знайшли застосування аналітичні, 

експериментальні та чисельні методи. Аналітичний розрахунок магнітного 
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поля в робочих міжполюсних зазорах магнітних сепараторів є досить 

складним завданням. Для більшості конфігурацій магнітних систем це 

завдання так і не вирішено до теперішнього часу аналітично, а 

експериментальні методи достатньо трудомісткі. Останніми роками при 

магнітних розрахунках сепараторів одержали поширення чисельні методи, 

серед яких найбільш прийнятним є метод скінченних елементів, для якого 

розроблені доступні програмні продукти, що дозволяють реалізувати метод. 

Основна перевага чисельних методів полягає в отриманні достовірних 

результатів в тих випадках, коли використання аналітичних методів є 

практично неможливим. При використанні чисельних методів можна 

отримати результати, які найбільш наближені до реальних фізичних 

процесів. Тому для отримання інформації про розподіл магнітного поля в 

робочих зазорах сепараторів на постійних магнітах доцільно 

використовувати чисельні методи із застосуванням відповідних 

комп'ютерних програм. 

1.4 Висновки за розділом 1 

1. Обґрунтовано, що вибір матеріалу постійних магнітів є важливим 

етапом проектування нових типів магнітних сепараторів. З появою нових 

рідкоземельних матеріалів з високими магнітними характеристиками 

спостерігається тенденція поступової відмови від використання 

електромагнітних систем в магнітних сепараторах та перехід до магнітних 

систем на основі постійних магнітів, що обумовлене зменшенням 

енерговитрат на створення в робочій зоні сепаратора магнітного поля. 

Магнітні системи сепараторів з постійними магнітами доцільно 

використовувати там, де потрібно підвищувати якість очищення при 

мінімальних габаритах сепаратора.  

2. Основною задачею робочого процесу магнітних сепараторів на 

постійних магнітах є утримання вилучених феромагнітних включень в 

магнітному полі до виносу їх в зону розвантаження. Для переважної 

більшості сепараторів розвантаження вилучених включень здійснюється 
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вручну шляхом простого очищення поверхні магнітів. У той самий час саме в 

системах на постійних магнітах шляхом підбору певної їх конфігурації 

можна сформувати таку топологію магнітного поля, яка забезпечить умови 

для автоматичного розвантаження без застосування додаткових пристроїв та 

без погіршення ефективності сепарації. 

3. На основі порівняльного аналізу підвісних систем для магнітної 

сепарації (стрічкових і дискових) встановлено, що за певних умов дискові 

магнітні сепаратори, в яких виніс магнітних матеріалів до зони 

розвантаження здійснюється обертовими розвантажувальними дисками, 

мають переваги перед стрічковими сепараторами. Якщо робочі 

характеристики стрічкових магнітних сепараторів визначаються способом їх 

установки над стрічкою основного транспортеру, то робочі характеристики 

дискових сепараторів не змінюються при будь-якому розташуванні 

магнітних систем відносно конвеєрної стрічки. Малий осьової розмір 

дискових магнітних сепараторів забезпечує їх компактність і зручність в 

експлуатації, конструктивну сумісність з приводним двигуном. Дискові 

магнітні сепаратори доцільно використовувати для невеликих конвеєрних 

систем з шириною стрічки 200-650 мм при розміщенні сипких матеріалів на 

стрічці конвеєра тонким шаром. Відсутність в дискових сепараторах ефекту 

провисання розвантажувальної стрічки, характерного для стрічкових 

пристроїв, дозволяє встановлювати їх в безпосередній близькості від 

поверхні матеріалу. 

4. На основі аналізу методів розрахунку магнітних полів встановлено, 

що для розрахунку магнітних полів магнітних систем сепараторів знайшли 

застосування аналітичні та чисельні методи розрахунку. Переважне 

використання отримав чисельний метод скінченних елементів, так як він 

забезпечує більшу точність у розрахунку характеристик поля і гнучкість в 

завданні геометрії і джерел поля в порівнянні з іншими чисельними 

методами.  
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ 

ДИСКОВИХ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ ТА ВИБІР СТРУКТУРИ-

ПРОТОТИПУ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Основні етапи вирішення задачі по вибору структури-

прототипу  

Як показав аналіз інформаційних джерел, представлений у Розділі 1, 

для очищення від феромагнітних домішок дрібнодисперсних сипких 

речовин, що транспортуються стрічковими конвеєрами тонким шаром, 

доцільно використовувати дискові сепаратори на постійних магнітах з 

торцевою активною поверхнею. Робочий орган цих пристроїв має форму 

диску з розташованою на ньому магнітною системою. Це обумовлює певні 

конструктивні переваги дискових магнітних сепараторів перед пристроями з 

циліндричною або плоскою формою активної поверхні.  

Робочий орган дискового сепаратора є центрально-симетричною 

фігурою та відрізняється поворотною симетрією (симетрією обертання). За 

цієї умови орієнтація робочого органу (диску) відносно напрямку руху 

стрічки конвеєра при його повороті від 0º (поздовжня установка) до 180º 

(поперечна установка) залишається незмінною, що є особливістю дискових 

магнітних сепараторів.  

Для дослідження закономірностей структуроутворення та вибору 

структури-прототипу магнітного сепаратора дискового типу будемо 

використовувати методологічні інструменти структурно-системного підходу 

[90, 91], що передбачає вирішення задач: 

1. Визначення повного видового складу (видової різноманітності) класу 

дискових магнітних сепараторів – для систематизації інформації та 

передбачення нових різновидів пристроїв. 
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2. Побудова генетичної моделі структуроутворення видів – для пошуку 

нових структур дискових магнітних сепараторів. 

3. Визначення на основі аналізу результатів генетичного моделювання 

структури-прототипу для проведення подальших досліджень, обґрунтування 

її переваг перед аналогами.     

Наявність інформації про особливості структуроутворення, а, отже, і 

про можливі структурні різновиди магнітних сепараторів досліджуваного 

класу дозволяє зменшити трудомісткість проектних процедур пошукового 

характеру на початкових етапах проектування. 

 

2.2 Визначення видової різноманітності дискових магнітних 

сепараторів 

Різноманітність породжувальних структур розглянутого класу 

обмежується розглядом різноманітності трьох підкласів: підкласу 

породжувальних структур QDMSr обертового руху, побудованих на 

первинних джерелах поля (ПДП) обертового поля; підкласу 

породжувальних структур QDMSт поступального руху, побудованих на ПДП 

біжучого поля; підкласу QH генетично допустимих породжувальних 

гібридних структур внутрішньородового рівня, утворених за ознакою 

ортогональної електромагнітної орієнтованості (х-у орієнтованих). 

Вирішення завдання по визначенню повного видового складу 

функціонального класу дискових магнітних сепараторів передбачає 

визначення області QDMS існування породжувальних структур класу, які 

відповідають цільовій функції Fp виду [91, 92]  

 

Fp = (р1, р2, р3),      (2.1) 

 

де р1 – наявність первинної твердотільної структури (магнітної системи із 

збудженням магнітного поля від постійних магнітів) у формі диску; р2 – 
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наявність вторинної дискретної структури (феромагнітних робочих тіл); р3 –

можливість суміщення з немагнітними розвантажувальними екранами. 

З урахуванням (2.1) породжувальна структура довільного виду 

магнітних сепараторів досліджуваного класу являється електромеханічною 

парою (парною хромосомою), утвореною в результаті схрещування 

твердотільної первинної і вторинної дискретної структур, що допускає 

можливість просторового поєднання з немагнітними розвантажувальними 

екранами. Тому область QDMS визначається також як скінченна множина 

допустимих парних хромосом, що виконують функцію геному видів 

базового рівня. 

Для коректного вирішення завдання пошуку на область QDMS 

накладаються наступні обмеження:  

1. Пошук здійснюється в межах першого P1 і другого P2 великих 

періодів генетичної класифікації (ГК) (P1<S0 >, P2<S0 >, де < S0 > – 

впорядкована множина первинних джерел електромагнітного поля (ПДП) в 

періодичній структурі генетичної класифікації (ГК)).  

2. На даному етапі вирішення задачі з розгляду виключаються: 

джерела-ізотопи, що визначають різноманітність видів-близнюків; складні 

варіанти суміщених систем з багатоелементними структурами. 

З урахуванням зазначеного вище, області існування породжувальних 

структур магнітних сепараторів дискового типу обертального QDMSr и 

поступального QDMSт руху можуть бути записані в у вигляді:  

 

QDMSr = (ТП 0.0у, ТП 0.2у, ТП 2.2у, ТП2 2.2у),     (2.2) 

QDMSт = (ТП 0.0х, ТП2.0х, ТП 2.2х, ТП2 2.2х),     (2.3) 

 

де ТП 0.0у…ТП 2.2х – генетичні коди ПДП геометричного класу «тороїдні 

плоскі» базового рівня першого великого періоду Р1 ГК; ТП2 2.2у, ТП2 2.2х – 

генетичні коди ПДП геометричного класу «тороїдні плоскі» базового рівня 
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другого великого періоду P2 ГК, активні поверхні які відносяться до 

поверхонь спірального типу [90]. Області існування QDMSr и QDMSт 

породжувальних хромосом (структур) магнітних сепараторів дискового 

типу можуть бути представлені також в координатах ГК (виділені кольором 

в табл.2.1). 
 

Таблиця 2.1 – Області існування QDMSr и QDMSт породжувальних 

хромосом (структур) дискових магнітних сепараторів [90, 93, 94] 

Група 

ГК 

Період ГК 

1 

ЦЛ КН ПЛ ТП СФ ТЦ 

0.0 

ЦЛ 0.0х КН 0.0х ПЛ 0.0х ТП 0.0х 
СФ 

0.0х 
ТЦ 0.0х 

ЦЛ 0.0у КН 0.0у ПЛ 0.0у ТП 0.0у 
СФ 

0.0у 
ТЦ 0.0у 

0.2 ЦЛ 0.2у КН 0.2у ПЛ 0.2у ТП 0.2у 
СФ 

0.2у 
ТЦ 0.2у 

2.0 ЦЛ 2.0х КН 2.0х ПЛ 2.0х ТП 2.0х 
СФ 

2.0х 
ТЦ 2.0х 

2.2 

ЦЛ 2.2х КН 2.2х ПЛ 2.2х ТП 2.2х 
СФ 

2.2х 
ТЦ 2.2х 

ЦЛ 2.2у КН 2.2у ПЛ 2.2у ТП 2.2у 
СФ 

2.2у 
ТЦ 2.2у 

 
2 

ЦЛ2 КН2 ТП2 СФ2 

0.0 ЦЛ2 0.0 х КН2 0.0 х ТП2 0.0 х СФ2 0.0 х 

 ЦЛ2 0.0 у КН2 0.0 у ТП2 0.0 у СФ2 0.0 у 

0.2 ЦЛ2 0.2 у КН2 0.2 у ТП2 0.2 у СФ2 0.2 у 

2.0 ЦЛ2 2.0 х КН2 2.0 х ТП2 2.0 х СФ2 2.0 х 

2.2 
ЦЛ2 2.2 х КН2 2.2 х ТП2 2.2 х СФ2 2.2 х 

ЦЛ2 2.2 у КН2 2.2 у ТП2 2.2 у СФ2 2.2 у 
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Таким чином, області існування QDMSr и QDMSт породжувальних 

структур магнітних сепараторів дискового типу впорядковані на восьми 

ПДП, в межах трьох груп симетрії (0.0, 0.2 і 2.2), одного геометричного 

класу (тороїдні плоскі ТП) і двох великих періодів ГК. Електромеханічні 

об'єкти на тороїдних циліндричних (ТЦ) поверхнях, а також поздовжньо і 

або поперечно-симетричні структури з групами симетрії 0.0 і 0.2, що 

відносяться до другого великого періоду P2  ГК, виключені з розгляду в силу 

досить складного характеру їхньої поверхні, що ускладнює суміщення з 

немагнітними розвантажувальними екранами (цільова функція p3). 

Область існування QH генетично допустимих гібридних структур в 

межах роду тороїдні плоскі (ТП) буде визначатися комбінаторним 

простором припустимих схрещувань на елементному базисі з восьми 

електромагнітних хромосом базового рівня (вирази (2.2-2.3)), які 

відрізняються за ознакою електромагнітної орієнтованості.  

Електромагнітні породжувальні хромосоми (х- та y- орієнтованості) 

задовольняють принципу парності. При схрещуванні таких хромосом 

утворюються структури-нащадки більш високого рівня складності - 

двійникові гібридні електромеханічні структури внутрішньородового рівня. 

Залежно від кількості ознак, що схрещується, розрізняють: моногібриди 

(одна ознака), дигібриди (пара ознак) і полігібриди (більше двох 

схрещуваних ознак). Особливістю гібридних структур є їх емерджентність, 

тобто поява нових особливостей, які відсутні в її складових [93].  

Простір можливих схрещувань (з урахуванням місця розташування 

батьківських хромосом в межах періоду, генетичної природи і кількості 

схрещуваних ознак) за ознакою ортогональної електромагнітної 

орієнтованості (х-у орієнтованих) буде визначатися наступними варіантами: 

 20.0 ( ), 2.2 ( ), 2.2 ( )ТП у х ТП у х ТП у х    – моногібриді породжувальні 

структури;  (0.2 2.0 )ТП у х  – дигібридна породжувальна структура. 
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Двійникові моногібриди характеризуються: ідентичністю просторової 

геометрії джерел поля, що схрещуються; належністю джерел поля до однієї 

групи електромагнітної симетрії [90, 95]. Двійникові дигібриди поєднують 

джерела поля, що належать до різних груп електромагнітної симетрії, і 

відрізняються за ознакою орієнтованості.  

Таким чином, область існування  QH на внутріродовому рівні 

міжвидових гібридних породжувальних структур магнітних сепараторів 

дискового типу, утворених на основі геометрично еквівалентних джерел 

поля, визначається виразом 

 

2

0.0 ( ), (0.2 2.0 ),
.

2.2( ), 2.2( )
H

ТП у х ТП у х
Q

ТП у х ТП у х

  
 

  

      (2.4) 

 

Хромосомні набори, що визначаються множинами (2.2-2.4), 

утворюють генетичну програму розглянутого функціонального класу 

дискових магнітних сепараторів. Генетична програма представлена набором 

з восьми парних електромагнітних хромосом (вирази (2.2-2.3)) і 

комбінаторним простором з чотирьох (вираз (2.4)) гібридних 

електромеханічних пар, структури яких представлені допустимими 

комбінаціями, що відрізняються за ознакою орієнтованості. Генетична 

програма містить повну та впорядковану інформацію про генетично 

допустиме структурне і видове розмаїття об'єктів досліджуваного класу, як 

відомих, так і потенційно можливих на теперішній період технічної 

еволюції [90]. 

Відповідно до принципу збереження генетичної інформації кожній 

породжувальній структурі (вирази (2.2-2.3)) ставиться у відповідність певна 

структура базового виду (реально-інформаційного або неявного), що 

дозволяє встановити видовий склад  DMSHS =(  DMSrHS + DMSmHS ) 
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досліджуваного класу магнітних сепараторів дискового типу, відповідно, 

обертального  DMSrHS
 
и поступальних  DMSmHS

 
рухів, 

 
 

 DMSrHS = (ТП0.0у, ТП0.2у, ТП2.2у, ТП2 2.2у),      (2.5) 

 DMSmHS = (ТП0.0х, ТП2.0х, ТП2.2х, ТП2 2.2х).     (2.6) 

 

 

Відповідно до принципу збереження генетичної інформації 

хромосомним наборам гібридного типу (вираз (2.4)) на еволюційному рівні 

відповідають електромеханічні об'єкти, що належать до видів-

двійників [96], 

 

 HHS
2

ТП 0.0 (у×х), ТП(0.2у×2.0х),
.

ТП2.2(у×х), ТП 2.2(у×х)


 
 

      (2.7) 

 

Тоді повне видове різноманіття магнітних сепараторів дискового типу 

представлено восьма видами базового рівня і чотирма видами гібридного 

типу або видами-двійниками. 

Для підтвердження достовірності отриманих вище результатів 

проведено еволюційний експеримент на історичному рівні (геномно-

історичний експеримент), в ході якого ідентифікована генетична інформація 

документально підтверджених (за результатами патентно-інформаційних 

досліджень) відомих електромеханічних об'єктів – структурних 

представників реально-інформаційних видів досліджуваного класу 

магнітносепарірувальних пристроїв. Практична реалізація геномно-

історичного експерименту безпосередньо пов'язана з проведенням 

макроеволюційного аналізу, що дозволяє отримати інформацію про рівень і 

темпи еволюції існуючого видового різноманіття пристроїв, про структуру і 
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кількісний склад реально-інформаційних і неявних (невідомих на даний 

момент еволюції) видів, визначити інноваційний потенціал класу [ 90, 97-98]. 

Результати геномно-історичного експерименту для функціонального 

класу дискових магнітних сепараторів на об'єктно-видовому рівні 

представлені в табл. 2.2, а структурні представники сепараторів зазначеного 

класу показані на рис. 2.1 [94, 99]. 

 

Таблиця 2.2 – Результати геномно-історичного експерименту на 

об'єктно-видовому рівні  

 

Базові види геометричного класу тороїдні плоскі (ТП) відносяться до 

категорії малочисельних, тому що їх питома вага в цілому для класу 

магнітних сепараторів не перевищує 5 % [104]. Загальний час технічної 

еволюції класу дискових магнітних сепараторів становить ТЕ = 115 років. 

Перші зразки магнітних сепараторів з торцевою активною поверхнею 

з'явилися на початку минулого століття. Це були підйомні електромагніти, 

які ідентифікуються як структурні представники базового виду ТП2.0х [94]. 

Генетичний 

код виду 
Пристрій Час появи 

ТП2.0х 
Промисловий підйомний електромагніт Приблизно 

1900 рр. 

ТП0.2у Електромагнітний сепаратор типу Рапід 1920 р. 

ТП0.0x Магнітний диск 1970 р. 

ТП2.2у 
Пристрій для магнітного поділу сипучих 

матеріалів 
2007 р. 

ТП2.2х Дисковий магнітний сепаратор 2010 р. 

ТП0.0y 
Пристрій для вилучення металевих 

включень 
2010 р. 
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Рисунок 2.1 – Структурні представники реально-інформаційних видів: 

ТП0.0x [100] (а); ТП2.0х [101] (б); ТП0.2у [102] (в); ТП0.0у [103] (г); 

ТП2.0х [39] (д); ТП2.2х [40] (е); ТП2.2у [104] (ж) 
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 Дискові магнітні сепаратори типу Рапід (1920 р.) поклали початок 

базового виду магнітних сепараторів обертального руху (ТП0.2у) [102]. 

Японські фірма «Miura Kagaku Soti» і компанія ASEA в 1970 рр. розробили 

дискові магнітні сепаратори з двосторонньою активною поверхнею (базовий 

вид ТП0.0x) [100]. Три базових виду (ТП0.0y, ТП2.2у, ТП2.2х) отримали 

статус реально-інформаційних за відносно короткий проміжок часу (2007-

2012 рр.), в тому числі завдяки використанню методологічних інструментів 

структурно-системного підходу [38, 100-101]. Базові види ТП2 2.2у і 

ТП2 2.2х, що відносяться до другого великого періоду Р2 ГК, а також види-

двійники утворюють структурний потенціал класу. 

Геномно-історичний експеримент на об'єктно-видовому рівні дозволив 

встановити послідовність виникнення, визначити кількість реально-

інформаційних видів дискових магнітних сепараторів та перейти до 

практичної реалізації процедури генетичного синтезу структур базових видів. 

 

2.3 Генетичне моделювання структурних варіантів дискових 

магнітних сепараторів 

2.3.1 Синтез генетичної моделі структуроутворення базових видів 

дискових магнітних сепараторів 

Для здійснення процедури внутрішньовидового генетичного синтезу 

розроблена генетична модель структуроутворення, яка задовольняє цільовій 

функції FS=(рS1), де рS1 – суттєва ознака синтезованих структур – наявність 

багатополюсної магнітної системи.  

Синтез генетичної моделі (рис. 2.2) здійснений з урахуванням 

обмежень щодо використання генетичних операторів синтезу. При побудові 

генетичної моделі (рис. 2.2) враховуються:  

- fСН – оператор неоднорідного схрещування, що відповідає за 

просторове поєднання підсистем різної генетичної природи [104]; 
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- fR(1) – оператор реплікації, що відповідає за зміну кількісного складу 

елементів (полюсів) первинної структури (магнітної системи) з коефіцієнтом 

реплікації kR =1, 2, 3.…n, де n – кількість пар полюсів магнітної системи;  

- fМ(1) – оператор мутації, пов'язаний з порушенням пропорцій і 

геометричних співвідношень полюсів багатоелементної первинної структури 

(магнітної системи) [98].  

Таким чином, з врахуванням прийнятої цільової функції FS=(рS1) та 

зазначених вище обмежень щодо використання генетичних операторів 

синтезу може бути здійснена побудова генетичної моделі 

структуроутворення базових видів дискових магнітних сепараторів 

(зображена на рис.2.2 на прикладі базового виду ТП0.2у). На рис. 2.2 

прийняті наступні позначення: S0(1), S0(2) – первинна твердотільна 

(двополюсна магнітна система) і вторинна дискретна (феромагнітні тіла) 

структури, відповідно; S0 – електромеханічна пара (kR =1); S21 –

електромагнітна хромосома-реплікатор інформаційного типу; S212, S213, S214, 

…., S21n – репліковані породжувальні багатополюсні структури 

(відрізняються кількістю пар полюсів магнітної системи, kR = 2, 3.…n,); Р11, 

Р212, Р213, Р214, …., Р21n  – структурні популяції. 

Генетичну модель (рис. 2.2) можливо представити у вигляді кінцевої 

послідовності композицій К1 и К2  генетичних перетворень 

 

К1=fСН(S0(1), S0(2)) → S0 ↓,      (2.8) 

                                      Р11 

К2=fR(1)(S0), fМ(1) (S0) → S21 (S212, S213, S214, …., S21n)↓.    (2.9) 

                                                     Р212,  Р213,  Р214, …., Р21n 
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Рисунок 2.2 – Генетична модель структуроутворення 

(на прикладі базового виду ТП 0.2у)  

 

Розглянемо популяційну структуру виду ТП 0.2у в напрямку 

підвищення рівнів складності електромеханічних структур в процесі 

генетичних перетворень. 

Електромеханічна пара S0 (хромосомний набір 1-го покоління) 

представляє результат просторового суміщення (схрещування) двох 

структур: первинної твердотільної структури (індуктора магнітного поля) 

S0(1)  і дискретного набору феромагнітних тіл S0(2), розташованого з однієї зі 

сторін індуктора, і допускає можливість просторового суміщення з 

підсистемами інший генетичної природи (наприклад, з немагнітними 

розвантажувальними екранами), що реалізовують обертальний рух. 

Електромеханічна пара визначає структуру потенційно можливої популяції 

Р11, системною ознакою якої є варіанти структур тороїдних плоских систем 

магнітних сепараторів обертального руху, які містять двополюсний індуктор 

і феромагнітні робочі тіла, розташовані з одного боку індуктора. 

Хромосомний набір 2-го покоління представлено структурами S212, S213, 

S214, …., S21n, утвореними композицією операторів реплікації fR(1)  і мутації 

fM(1) та синтезованих на основі електромагнітної хромосоми-реплікатора S21, 

визначаючи генетичні властивості популяцій Р212, Р213, Р214, …., Р21n, 
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системною ознакою яких є варіанти багатополюсних структур тороїдних 

плоских систем магнітних сепараторів обертального руху [99]. 

В табл. 2.3 представлені результати аналізу генетичної моделі для 

базових видів ТП 0.2у (kR ≤ 4) і ТП20.2у (kR ≤ 3); північні полюси 

синтезованих структур виділені темним кольором, здійснена візуалізація 

результатів моделювання. В табл. 2.3 вихідна структура – це структура, 

відносно якої здійснюється процедура синтезу генетично допустимих 

варіантів структур [97]. Результати аналізу генетичної моделі для інших 

базових видів, зокрема ТП 0.0у, ТП 2.2у, ТП 0.0х, ТП2.0х, ТП 2.2х, ТП2 2.2х, 

наведені у Додатку А. Достовірність результатів генетичного моделювання 

визначена шляхом порівняння результатів патентно-інформаційного пошуку 

та результатів синтезу. Належність структур S212 -S214 (базовий вид 

ТП 0.2у) [41] до реально-інформаційних видів підтверджує достовірність 

прийнятої генетичної моделі. Як буде показано в подальшому викладенні, 

можливість спрямованої генерації нових структур, новизна яких 

підтверджується патентами (наприклад, [102, 103]), свідчить про 

адекватність проведеної процедури синтезу генетичної моделі.  

 

2.3.2 Синтез генетичної моделі структуроутворення гібридних 

структур дискових магнітних сепараторів 

У загальному вигляді задачу генетичного синтезу популяцій довільних 

гібридних структур з області QН можна сформулювати наступним чином: за 

відомою генетичною інформацією (генетичним кодом) породжувальних 

структур SijХ та SijY (i, j=1, 2, …) базових видів, що схрещуються, визначити 

кінцеву множину породжувальних електромагнітних структур-гібридів SijХY 

та ідентифікувати генетичну інформацію гібридних популяцій РijХY 

(SijХY→РijХY).  
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Таблиця 2.3 – Результати аналізу генетичної моделі (на прикладі 

базових видів ТП 0.2у і ТП2 2.2у) 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Візуалізація 

результатів  

Базовий вид ТП 0.2y 

S0(1), S0(2) fСН S0 

 

S0 

fR(1) – реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1) – мутація 

S212 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S213 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S214 

 
Базовий вид ТП2 2.2у 

S0(1), S0(2) fСН S0 

 

S0 

fR(1)   – реплікація 

 (kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S212 

 

S0 

fR(1) – реплікація 

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S213 
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При генетичному моделюванні гібридних структур приймаються такі 

припущення [96]: 

1. Процеси утворення і ускладнення породжувальних структур 

гібридних популяцій моделюються за допомогою конвергентної моделі 

структуроутворення, тобто моделі структуроутворення, організованої за 

принципами інтеграції (сходження) складових генетичної інформації. 

2. Приймається генетична модель структуроутворення, яка передбачає 

використання наступних генетичних операторів синтезу: 

- схрещування fС, якому ставиться у відповідність процедура суміщення 

двох або більше електромагнітних хромосом з різною генетичною 

інформацією; 

- реплікації fR, що відповідає за зміну кількісного складу елементів 

синтезованих структур (з коефіцієнтом реплікації kR = 2, 3, 4, …,.. n, де            

n – кількість пар полюсів); 

- мутації fМ, який пов'язаний з порушенням пропорцій і геометричних 

співвідношень полюсів багатоелементної магнітної системи.  

3. Оператор мутації fМ використовується спільно з оператором 

реплікації fR. 

Схрещуванню підлягають хромосомні набори (просторові структури на 

рівні ПДП), що належать до різних видів одного і того ж покоління. 

З метою можливої подальшої перевірки коректності моделювання 

синтез генетичної моделі видоутворення будемо здійснювати на прикладі 

дигібридної двійникової структури ТП (0.2у × 2.0х). Графічна інтерпретація 

генетичної моделі, яка відображає багаторівневу структуру гібридних 

популяцій ТП (0.2у × 2.0х) магнітних сепараторів, представлена на рис.2.3. 

З урахуванням прийнятих обмежень і правил застосування генетичних 

операторів процедура синтезу породжувальних структур гібридних 

популяцій набуває спрямований характер і її можна описати послідовністю 

композицій генетичних перетворень 
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К1= S11X ↓→fR(1) (S11X) → S21X ↓ ,    (2.11) 

                                             Р11X                           Р21X   

К2= S11Y ↓→fR(1) (S11Y) → S21Y↓,     (2.12) 

                                            Р11Y                           Р21Y   

         К3=fС(S11X, S11Y)→ S11XY ↓,     (2.13) 

                                                                              Р11XY   

          К4=fС(S21X, S21Y)→ S21XY ↓,     (2.14) 

                                                                             Р21XY   

 

де S11X; S11Y – електромеханічні структури (х- і y-орієнтованості) або 

хромосомні набори, що схрещуються, 1-го покоління; S21X, S21Y – 

електромеханічні структури (х- і y-орієнтованості) або хромосомні набори, 

що схрещуються, 2-го покоління; S11XY, S21XY – синтезовані гібридні структури 

1-го та 2-го поколінь, відповідно; Р11X , Р21X – структурні популяції базового 

виду ТП2.0х; Р11Y , Р21Y – структурні популяції базового виду ТП0.2у; Р11XY,  

Р21XY  – структурні популяції гібридного виду ТП(0.2у × 2.0х). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Генетична модель структуроутворення  

гібридних структур ТП (0.2у × 2.0х) дискових магнітних сепараторів  
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Результати перетворень, представлені виразами (2.11) і (2.12), можна 

розглядати як формалізовану запис генетичних механізмів 

структуроутворення хромосомних наборів базових видів ТП2.0х і ТП0.2у 1-

го та 2-го поколінь, відповідно, визначаючи генетичну структуру потенційно 

можливих популяцій (Р11X, Р21X, Р11Y, Р21Y) [96]. Результати перетворень, 

представлені виразами (2.13) - (2.14), являють собою формалізовану запис 

генетичних механізмів структуроутворення гібридного виду ТП (0.2у × 2.0х) 

і його популяційної структури (Р11XY, Р21XY). 

Розглянемо популяційну структуру гібридних популяцій (Р11XY, Р21XY) в 

напрямку підвищення рівнів складності електромеханічних структур в 

процесі генетичних перетворень. 

Хромосомний набір Н11XY 1-го покоління гібридів представлений 

породжувальною структурою S11XY, утвореною в результаті генетичного 

схрещування породжувальних структур S11Х и S11Y або хромосомних наборів 

1-го покоління базових видів ТП0.2у і ТП2.0х, відповідно. Гібридна 

породжувальна структура S11XY визначає генетичні властивості гібридної 

популяції Р11XY, системною ознакою якої є варіанти структур магнітних 

сепараторів з чотириполюсним індуктором і з чергуванням полярності його 

полюсів, як в напрямку окружності диска (y-орієнтованість), так і в напрямку 

радіуса диска (х-орієнтованість), 

 

fС(S11X, S11Y)→ < S11XY  >  Н11XY → Р11XY.   (2.16) 

 

Хромосомні набори Н21XY й Н22XY 2-го покоління представлені 

породжувальними структурами або хромосомними наборами 2-го покоління 

S21XY (результат генетичного схрещування реплікованих породжувальних 

структур S21Х и S21Y) базових видів ТП0.2у и ТП2.0х, відповідно. 

Породжувальна структура S21XY визначає генетичні властивості гібридної 

популяції Р21XY:  
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fС(S21X, S21Y)→ < S21XY  >  Н21XY → Р21XY,   (2.17) 

 

Системними ознаками гібридних популяцій є відповідні варіанти 

реплікованих (багатополюсних) структур (популяція Р21XY) магнітних 

сепараторів.  

Таким чином, структуру геному гібридного виду-близнюка 

ТП(0.2у×2.0х) магнітних сепараторів з відкритою робочою зоною можна 

представити двома поколіннями електромагнітних хромосом (S11XY, S21XY), які 

визначають кількісний склад і генетичну інформацію двох структурних 

популяцій (Р11XY, Р21XY). У табл. 2.4 представлені результати аналізу 

генетичної моделі згідно з рис.2.3. 

Достовірність генетичної моделі структуроутворення може бути 

визначена шляхом порівняння результатів патентно-інформаційного пошуку 

та результатів синтезу. В роботі був проведений аналіз інформаційних 

джерел на глибину 80 років, що відповідає реальному часі еволюції базових 

видів ТП0.2у і ТП2.0х. Належність ряду синтезованих структур до реально-

інформаційних видам, підтверджує достовірність прийнятої методики 

синтезу. Можливість спрямованої генерації нових структур, новизна яких 

підтверджується патентами (наприклад, [102, 103]), свідчить про 

адекватність генетичної моделі (рис.2. 3) реальним процесам 

структуроутворення. 

 

2.4 Вибір структури-прототипу дискового магнітного сепаратора 

для подальших досліджень 

Синтезовані при генетичному моделюванні структурні варіанти 

дискових магнітних сепараторів складають своєрідний банк технічних 

рішень, звідки перебором варіантів структур можуть бути знайдені такі, що 

задовольняють певній цільовій функції пошуку, визначеній у відповідності 

до основних задач дисертаційної роботи.  



62 

 

Таблиця 2.4 – Результати аналізу генетичної моделі (на прикладі 

гібридного виду ТП(0.2у × 2.0х))  

Породжувальні 

структури 

Структурний код 

гібридної структури 

Візуалізація результатів  

1 2 3 

S11X, S11Y, 

(kR = 1) 
S11XY 

 

S21X, S21Y 

(kR = 2) 

 

S21XY 

 

S21X, S21Y 

(kR = 3) 
S21XY 

 

S21X, S21Y 

(kR = 4) 
S21XY 

 

 

Як зазначено в розділі 1, однією з експлуатаційних проблем сепараторів 

на постійних магнітах є проблема розвантаження вилучених феромагнітних 

включень. Тому отримані вище результати генетичного моделювання 

використані для пошуку структур-прототипів дискового магнітного 
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сепаратора, здатних забезпечити покращені умови розвантаження. Цільова 

функція пошуку FТР була визначена як сукупність вимог: 

1. Наявність торцевої односторонньої активної поверхні (ТР); 

2. Можливість реалізації складної просторової топології магнітного 

поля в робочій зоні (1 × ω2); 

3. Джерело магнітного поля (L) – зі збудженням магнітного поля від 

постійних магнітів;  

4. Конкурентоспроможність технічного рішення (КS). 

З урахуванням зазначеного вище функція пошуку FТР матиме вигляд 

 

FТР = [ТР; (1 × ω2); L; KS]   Rn,   (2.18) 

 

де Rn – багатовимірний пошуковий простір. 

Аналіз цільової функції FТР  пошуку показує: 

- відповідно до вимоги ТР множину генетично допустимих структур 

можна обмежити розглядом структур базових видів геометричного класу 

«тороїдні плоскі», визначених за формулами (2.5)-(2.7) (за винятком базових 

видів ТП 0.0у, ТП 0.0х, ТП 0.0(у×х) з двосторонньою активною поверхнею): 

ТП0.2у, ТП2.2у, ТП22.2у, ТП2.0х, ТП2.2х, ТП22.2х, ТП(0.2у×2.0х), 

ТП2.2(у×х), ТП22.2(у×х); 

- виконання вимоги два (1×ω2) передбачає використання 

багатополюсних структур (n≥2) гібридного типу (гібридні види 

ТП(0.2у×2.0х), ТП2.2(у×х), ТП22.2(у×х)) з відносно складною топологією 

магнітного поля: біжучим магнітним полем – у радіальному напрямку; 

обертовим магнітним полем – у напрямку обертання диску. Формування 

необхідної топології силового магнітного поля є передумовою покращення 

умов розвантаження видалених феромагнітних включень; 

-  виконання вимоги три (L) (використання джерела магнітного поля на 

постійних магнітах) з точки зору створення умов для автоматичного 
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розвантаження видалених включень передбачає наявність немагнітного 

обертового диску (екрану), встановленого під постійними магнітами. У разі  

відсутності немагнітного екрану розвантаження може бути тільки ручним; 

- вимога 4 (KS) є одним із критеріїв, який підтверджує достовірність і 

ефективність результатів синтезу. 

Таким чином, у відповідності до вимог (2.18) структура-прототип має 

бути обрана з множини структур, що відносяться до гібридних видів 

ТП(0.2у×2.0х), ТП2.2(у×х) та ТП22.2(у×х) з відносно складною топологією 

магнітного поля. З огляду на це, заданій FТР ставиться у відповідність 

генетична модель, зображена на рис. 2.4 на прикладі гібридного виду 

ТП22.2(у×х). 

 

 

Рисунок 2.4 – Генетична модель структуроутворення, що задовольняє 

цільовій функції FТР: f
R1, fR2, fМ1

, f
М2

, f
S – оператори генетичного синтезу; S10 , 

S20 , S10R, S20R, SC – синтезовані структури хромосом; STR – технічне рішення; 

РTR – популяція технічних рішень схрещування  fC . 

 

Синтезованим хромосомам SCі (і=1, 2, 3) і відповідним їм популяціям 

технічних рішень РTRі можуть бути поставлені у відповідність структурні 

формули [90, 105] 
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SС1 = [(ТП 2.2х): f
M1

, f
R1

(kR≥2)]×[ (ТП 2.2у): f
M2

, f
R2

(kR≥2)] ⊂  STR1
.  (2.19) 

SС2 = [(ТП 2.0х): f
M1

, f
R1

(kR≥2)]×[ (ТП 0.2у): f
M2

, f
R2

(kR≥2)]  ⊂  STR2
.  (2.20) 

SС3 = [(ТП2 2.2х): f
M1

, f
R1

(kR≥2)]×[ (ТП2 2.2у): f
M2

, f
R2

(kR≥2)]  ⊂  STR3
. (2.21) 

 

В свою чергу, структурним формулам (2.19) – (2.21) ставляться у 

відповідність довільні геометричні моделі потенційних структур-прототипів 

дискового магнітного сепаратора, представлені на рис. 2.5. 

 

   

а б в 

Рисунок 2.5 – Геометричні моделі структур-прототипів гібридних видів:  

ТП2.2(у×х) (а); ТП(0.2у×2.0х) (б); ТП22.2(у×х) (в)  

 

Розглянемо більш детально особливості наведених на рис. 2.5 

гібридних структур з точки зору доцільності їх застосування для розроблення 

нових технічних рішень дискових магнітних сепараторів з покращеними 

умовами розвантаження. Слід зауважити, що для побудови геометричних 

моделей структур магнітних систем сепараторів (рис. 2.5) застосовані 

постійні магніти кільцевої форми, яка добре узгоджується із формою 

робочого органу (диску). 
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1. Структура ТП 2.2(у×х) (рис. 2.5, а) характеризується тим, що на 

поверхні диску розташована зона розвантаження (немагнітний сектор) з 

ослабленим магнітним полем, де відсутні магніти.  

При встановленні диску з магнітами над конвеєрною стрічкою з 

матеріалом, що підлягає сепарації, феромагнітні включення під дією 

магнітних сил притягуються до поверхні розвантажувального екрану та 

починають обертатися разом з ним. Однак наявність немагнітного сектору 

призводить до зменшення розмірів активної поверхні диску сепаратора. 

Для розвантаження вилучених феромагнітних включень у приймальний 

бункер, який знаходиться збоку від конвеєрної стрічки, зона розвантаження 

(немагнітний сектор) має бути розташована над ним. За цих умов можливі 

такі варіанти встановлення магнітного диску:  

- диск не перекриває повністю конвеєрну стрічку з матеріалом, це 

призведе до погіршення умов сепарації – частина феромагнітних включень 

залишається у матеріалі; 

- диск перекриває повністю конвеєрну стрічку з матеріалом, що 

можливо тільки за рахунок збільшення розмірів диску, це призведе також до 

збільшення маси та вартості магнітної системи сепаратора. 

Таким чином, використання розвантажувального сектору має такі 

негативні наслідки, як зменшення робочої поверхні диску або збільшення 

масо-габаритних показників пристроїв.  

2. Структура ТП(0.2у×2.0х) (рис. 2.5, в) відрізняється тим, що в неї 

відсутній розвантажувальний сектор, тому автоматичне розвантаження 

вилучених феромагнітних включень може здійснюватися тільки за рахунок 

відцентрових сил шляхом підвищення частоти обертання диску. З огляду на 

це, обґрунтуємо далі доцільність використання цього варіанту структури для 

покращення розвантажувальної здатності дискових магнітних 

сепараторів [106]. Зауважимо при цьому, що зазвичай частота обертання 

диску складає 30-40 об/хв [92]. 
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На рис. 2.6 схематично показаний диск з магнітною системою, 

розташований над стрічковим конвеєром. В точці 0 на відстані R від осі 

обертання диска знаходиться феромагнітний об’єкт, вилучений із сипучого 

матеріалу, що транспортується конвеєром. Визначимо кутову швидкість ω 

обертання диску відносно вертикальної осі, за якої почнеться ковзання 

об’єкту вздовж диска до його повного розвантаження.  

На рис. 2.6 вказані сили, що діють на об’єкт:  – магнітна сила;  – 

сила нормальної реакції опори;  – сила тертя; gm  – сила тяжіння (m – маса 

вилученого феромагнітного включення; g  – вектор прискорення вільного 

падіння);  – відцентрова сила.  

Другий закон Ньютона для вказаної системи сил матиме вигляд 

 

0.M T iF N F mg F         (2.22) 

 

 

Рисунок 2.6 – Сили, що діють на вилучений феромагнітний об’єкт 

 

Вираз (2.22) в проекціях на координатні осі 0x та 0y, відповідно, можна 

записати таким чином 

 

iТ FF  ,      (2.23) 

0 mgNFM ,     (2.24) 



68 

 

де  = N – модуль сили тертя; N – модуль сили нормальної реакції опори; 

 – коефіцієнт тертя (для пари сталь-сталь =0,8 [107]);  – модуль 

відцентрової сили. 

З урахуванням явного вигляду виразів для сили тертя  та сили інерції 

 розв’язання системи рівнянь (2.23)-(2.24) відносно ω дає наступний 

результат 

 

)1( 


 k
R

g
,      (2.25) 

 

де mgFk M /  – параметр (k 1), що становить: k =5–10 – для ферит-барієвих 

магнітних систем; k = 20–25 – для магнітних систем на основі 

рідкоземельних магнітів [14-15, 17]. 

Розрахунки за виразом (2.25) дозволили отримати такі результати. 

Мінімальна частота обертання ω диску, за якої почнеться ковзання об’єкту, 

розташованого на відстані R =50 мм від осі обертання диску, становитиме 

(для диску діаметром 700 мм): для ферит-барієвих магнітних систем – 241 

об/хв; для магнітних систем на основі рідкоземельних магнітів – 526 об/хв 

[108,109].  

Таким чином, для розвантаження вилучених феромагнітних включень 

через відцентрові сили необхідна достатньо висока частота обертання диску, 

яка для магнітних систем на основі рідкоземельних магнітів в середньому в 15, 

а для ферит-барієвих магнітних систем, відповідно, в 7 разів перевищує робочу 

частоту. Таке значне підвищення частоти обертання диска призведе до 

додаткових складнощів в організації зон розвантаження, тому що траєкторії 

ковзання вилучених об’єктів вздовж диску неможливо буде передбачити.  

3. Структура ТП22.2 (у×х) (рис. 2.5, в) характеризується тим, що 

магніти на поверхні диску розміщені по спіралі на рівних відстанях один від 
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одного з чергуванням полярності полюсів як у напрямку розгортання спіралі, 

так і в радіальному напрямку.  

На рис. 2.7 показано в перерізі розташування магнітів на диску вздовж 

напівпрямих 1, 2 і 3 в різні моменти часу, що відповідають різній просторовій 

орієнтації немагнітного розвантажувального диску для структур:  

- ТП(0.2у×2.0х) – рис. 2.7,а;  

- ТП22.2 (у×х) – рис. 2.7, б.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.7 – Розташування магнітів на диску вздовж  

напівпрямих 1, 2 і 3 для структур ТП(0.2у×2.0х) (а) та ТП22.2 (у×х) (б) 
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Як можна бачити з рис. 2.7, за рахунок перерозподілу магнітного поля 

у напрямку периферії диску в структурі ТП22.2 (у×х) (рис. 2.7, б), на відміну 

від структури ТП(0.2у×2.0х) (рис. 2.7, а), утворюється радіальна складова 

магнітної сили, за рахунок якої створюються умови для переміщення 

видалених феромагнітних предметів у радіальному напрямку без будь-яких 

додаткових пристроїв, що спрощує процес розвантаження. 

Таким чином, для подальших теоретичних досліджень обираємо 

структуру-прототип, що відноситься до базового виду ТП22.2 (у×х) 

(рис. 2.7, б). Цю синтезовану структуру покладено також в основу розробки 

конкурентоспроможних технічних рішень дискового магнітного 

сепаратора [110, 111].  

 

2.5 Висновки за розділом 2 

1. Визначено видове різноманіття функціонального класу дискових 

магнітних сепараторів яке представлено вісьмома видами базового рівня 

(ТП 0.0у, ТП 0.0х, ТП 0.2у, ТП 2.0х, ТП 2.2у, ТП 2.2х, ТП2 2.2у, ТП2 2.2х) і 

чотирма видами гібридного типу або видами-двійниками (ТП 0.0(ух), 

ТП(0.2у2.0х), ТП2.2(ух), ТП22.2(ух)). 

2. Геномно-історичний експеримент, заснований на використанні 

результатів історичних і патентних досліджень, показав:  

- базові види геометричного класу тороїдні плоскі (ТП) відносяться до 

категорії малочисельних, їх питома вага в цілому для функціонального класу 

магнітних сепараторів з відкритою робочою зоною не перевищує 5%, що 

свідчить про існуючий потенціал подальшого розвитку класу; 

- різноманітність видів дискових магнітних сепараторів включає 

представників шести реально-інформаційних видів (50% від загальної  

кількості видів);   

- структурний (інноваційний) потенціал класу дискових магнітних 

сепараторів представлений шістьма неявними видами: базовими видами 
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ТП22.2у і ТП2 2.2х, що відносяться до другого великого періоду Р2 ГК, а 

також чотирма (ТП 0.0(ух), ТП(0.2у2.0х), ТП2.2(ух), ТП22.2(ух)) 

видами-двійниками; 

- час еволюції класу дискових магнітних сепараторів 

становить 115 років. 

3. Розроблено генетичну модель структуроутворення базових видів 

дискових магнітних сепараторів. Показано, що структура геному базових 

видів представлена хромосомними наборами двох поколінь. 

Електромеханічна пара S0 (хромосомний набір 1-го покоління) визначає 

структуру потенційно можливої популяції Р11, системною ознакою якої є 

варіанти структур тороїдних плоских систем магнітних сепараторів 

обертального руху, які містять двополюсний індуктор і феромагнітні робочі 

тіла, розташовані з одного боку індуктора. Хромосомний набір 2-го 

покоління представлено структурами S212, S213, S214, …., S21n, визначаючи 

генетичні властивості популяцій Р212, Р213, Р214, …., Р21n, системною ознакою 

яких є варіанти багатополюсних структур тороїдних плоских систем 

магнітних сепараторів обертального руху. 

4. Розроблено генетичну модель структуроутворення гібридних видів 

магнітних сепараторів двійникового типу, структура геному яких 

представлена двома поколіннями електромагнітних хромосом (S11XY, S21XY), 

які визначають кількісний склад і генетичну інформацію двох структурних 

популяцій (Р11XY, Р21XY).  

5. Достовірність генетичних моделей структуроутворення базових та 

гібридних видів визначена шляхом порівняння результатів патентно-

інформаційного пошуку та результатів синтезу моделей. Належність ряду 

синтезованих структур (наприклад, структур S212, S213, S214 базового виду 

ТП 0.2у) до реально-інформаційних видів підтверджує достовірність 

прийнятої методики синтезу. Можливість спрямованої генерації нових 
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структур, новизна яких підтверджується патентами, свідчить про 

адекватність генетичних моделей реальним процесам структуроутворення. 

6. Розроблено каталоги структур для базових видів ТП 0.0у, ТП 2.2у, 

ТП 0.0х, ТП2.0х, ТП 2.2х, ТП2 2.2х, а також каталоги гібридних структур, які 

можуть бути використані для вибору нових технічних рішень при 

пошуковому проектуванні дискових магнітних сепараторів.  

7.  Визначена множина структур, що відносяться до гібридних видів 

ТП(0.2у×2.0х), ТП2.2(у×х) та ТП22.2(у×х) з відносно складною топологією 

магнітного поля, які задовольняють прийнятій цільовій функції пошуку FТР, 

що узагальнює властивості структур, здатних забезпечити покращені умови 

розвантаження дискового магнітного сепаратора. За допомогою 

порівняльного аналізу структур обрано структуру-прототип, що відноситься 

до базового виду ТП22.2 (у×х), яку покладено в основу розробки 

конкурентоспроможних технічних рішень дискового магнітного сепаратора.  
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ СИЛОВОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ  

В РОБОЧІЙ ЗОНІ ДИСКОВОГО МАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА  

 

3.1 Опис конструкції дискового магнітного сепаратора  

На основі обраної структури-прототипу розроблена конструкція 

дискового магнітного сепаратора, особливістю якої є покращення умов 

розвантаження вилучених феромагнітних включень без зупинки робочого 

процесу. 

Конструкція дискового магнітного сепаратора схематично показана 

на рис. 3.1. Сепаратор призначений для встановлення над транспортерною 

стрічкою з сипкою речовиною [112]. 

 

 

 

а                                                                    б 

Рисунок 3.1 – Дисковий магнітний сепаратор:  

загальний вигляд сепаратора (а); вид знизу (б) 

(1 – феромагнітний диск; 2 – магніти; 3 – немагнітний обертовий диск;  

4 – двигун) 

 

Магнітний сепаратор дискового типу складається з нерухомого 

феромагнітного диску  1, встановлені на диску 1 магніти 2, розташовані по 

спіралі на однакових відстанях один від одного з чергуванням полярності 
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полюсів як у напрямку розгортання спіралі, так і в радіальному напрямку, 

обертовий диск 3 з немагнітного матеріалу, .розміщений під магнітами 2 у 

площині, паралельній площині феромагнітного диску 1 [113]. 

Магнітний сепаратор дискового типу працює таким чином. У робочому 

режимі сепаратор розташовують над поверхнею сипучого матеріалу, який 

містить феромагнітні включення, що транспортуються стрічковим 

конвеєром. Обертовий диск 3 з немагнітного матеріалу, розміщений під 

магнітами, 2 розташовано паралельно феромагнітному диску 1. В цей час у 

зоні знаходження сипкого матеріалу утворюється магнітне поле: біжуче – у 

радіальному напрямку та обертове – у напрямку обертання диску 3 з 

немагнітного матеріалу [112, 113]. 

Феромагнітні частинки, що транспортуються разом з сипучим 

матеріалом, під дією магнітних сил притягуються до поверхні обертового 

диску 3 з немагнітного матеріалу та починають обертатись разом з ним, 

одночасно рухаючись у напрямку розгортання спіралі та поступово 

переміщуючись по поверхні обертового диску 3 з немагнітного матеріалу у 

радіальному напрямку до периферії диску [112, 113]. 

Розташування магнітів 2 на феромагнітному диску 1 по спіралі 

забезпечує можливість самоочищення поверхні немагнітного обертового 

диска 3 від феромагнітних включень завдяки створенню умов для їх 

переміщення в радіальному напрямку без будь-яких додаткових пристроїв, 

що набагато спрощує процес розвантаження вилучених феромагнітних 

включень без припинення робочого процесу сепарації . 

У процесі поділу матеріалів може мати місце винесення разом з 

феромагнітними предметами деякої кількості сипучої речовини, що 

призведе до забруднення феромагнітної фракції. Розташування магнітів 2 з 

чергуванням полярності полюсів у напрямку розгортання спіралі приведе до 

періодичного перемагнічуванням і переорієнтації феромагнітних частинок, 

що забезпечить більш повне видалення немагнітних частинок. 
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Змінюючи кількість магнітів 2, відстань між ними і кількість витків 

спіралі, можна підібрати найбільш оптимальний режим для видалення, 

переміщення і розвантаження витягнутих феромагнітних частинок. 

Конкурентоспроможність технічного рішення на конструкцію 

магнітного сепаратора підтверджена охоронними документами [38, 112]. 

Використання запропонованої конструкції в порівнянні з іншими 

аналогами [37, 39] дозволяє реалізувати переваги: 

- поліпшити умови розвантаження витягнутих феромагнітних 

включень при збереженні високої надійності вилучення; 

- забезпечити зниження масогабаритних показників пристрою. 

 

3.2 Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу 

силового магнітного поля  

Аналіз силового магнітного поля в робочій зоні обраної конструкції 

магнітного сепаратора передбачає дослідження впливу факторів:  

- формоутворювальних факторів – виконання постійних магнітів за 

формою та геометричної форми поперечного перерізу магнітів; 

- кількості та геометричних розмірів постійних магнітів; 

- матеріалу постійних магнітів. 

Послідовність аналізу містить етапи, які відображені в табл. 3.1. 

 

3.3 Магнітне поле в системі з постійними магнітами 

Як зазначено в розділі 1, магнітне поле в системі з постійними 

магнітами при відсутності електричного струму описується системою 

рівнянь Максвелла, яка у магнітостатичному наближенні набуває 

вигляду [52-55]  

 

,Η 0  

     ,B 0        (3.1) 

 

де H – вектор напруженості магнітного поля; B – вектор магнітної індукції. 
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Таблиця 3.1 – Основні етапи дослідження силового магнітного поля 

№ 

етапу 

Характеристика аналітичної 

роботи  

Методичний інструментарій 

дослідження 

1 

етап 

Аналіз формоутворюючих 

факторів: 

1. вплив форми поперечного 

перерізу постійних магнітів; 

2. порівняння магнітних систем з 

постійними магнітами 

призматичної та дугоподібної 

форми. 

Чисельний метод скінченних 

елементів з використанням 

програмного пакету Сomsol 

Multiphysics 3.5а в 

двовимірній та тривимірній 

постановці. Експериментальні 

дослідження на фізичній 

моделі магнітного сепаратора. 

2 

етап 

Визначення раціональних 

геометричних параметрів 

магнітної системи сепаратора 

(кількості та геометричних 

розмірів постійних магнітів) 

шляхом дослідження розподілу: 

1. магнітної індукції в робочій 

зоні; 

2. силової функції в робочій зоні. 

Чисельний метод скінченних 

елементів з використанням 

програмного пакету 

Сomsol  Multiphysics 3.5а в 

тривимірній постановці. 

3 

етап 

Дослідження впливу матеріалу 

постійних магнітів на розподіл 

магнітного поля в робочій зоні 

магнітного сепаратора. 

 

Рівняння для постійних магнітів має вигляд 

 

rr BHB  0 ,                                            (3.2) 

 

де µ0 – магнітна проникність вакууму, яка дорівнює µ0 = 4π·10–7 Гн/м; µr, Br – 

відносне значення магнітної проникності та залишкової магнітної індукції 

матеріалу постійного магніту, відповідно. 

Рівняння магнітного стану для феромагнітних елементів та оточуючого 

середовища (повітря) може бути записано як 

 

HB r 0 ,                                                      (3.3) 
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де r  – відносне значення магнітної проникності для феромагнітного диску 

(r =1000) та повітря (r =1), відповідно. 

На основі виразів (3.1)-(3.3) може бути отримано диференційне 

рівняння для розрахунку векторного магнітного потенціалу А ( AB  )) 

 

.)B( 00  rr А                                                (3.4) 

 

Враховуючи, що магнітна система здійснює силовий вплив на 

багатодоменні феромагнітні частинки, то магнітна сила Fm може бути 

описана згідно [114] за допомогою виразу  

 

,VV pp G
B

Fm 



0

0

2

2
     (3.5) 

 

де B0 – магнітна індукція неоднорідного магнітного поля в місці 

розташування частинки; Vp – об’єм частинки; χ – магнітна сприйнятливість 

матеріалу частинки. 

У виразі (3.5) виділяють векторну функцію G  

 

,
0

0

2

2




B
G       (3.6) 

 

яка дорівнює магнітній силі, що діє на феромагнітну частинку одиничного 

об’єму з одиничною магнітною сприйнятливістю та яка розташована в точці. 

Функція G має назву силової функції неоднорідного магнітного поля та є 

його внутрішньою характеристикою.  

Знаючи в кожній точці значення і напрямок функції G, можна 

сформулювати вимоги до раціональних магнітних систем, які забезпечують 

найбільший силовий вплив на феромагнітні частинки, що вилучаються при 

магнітній сепарації. Для аналізу і порівняння різних типів магнітних систем 
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необхідно попередньо отримати розподіл магнітного поля в їх активній зоні і 

потім вичислити і побудувати розподіл магнітної силової функції G [114]. 

У зв’язку зі складністю просторової геометрії розподілу силового 

магнітного поля в робочій зоні обраної конструкції сепаратора диференційне 

рівняння (3.4) вирішувалось шляхом проведення обчислювального 

експерименту із застосуванням методу скінченних елементів (МСЕ), який 

реалізований у програмному комплексі COMSOL Multiphysics 3.5a 

(COMSOL group, Sweden, Швеція) [73]. За сучасними уявленнями 

обчислювальний експеримент, який проводиться на основі розв’язання 

рівнянь електромагнітного поля апробованими методами, зокрема МСЕ, 

може розглядатися як еквівалентна заміна експерименту на натурних зразках 

або фізичних моделях [115]. 

При проведенні дослідження в залежності від поставлених задач 

використовувались дво- або тривимірні моделі магнітних систем сепаратора з 

різними геометричними розмірами та формою конструктивних елементів. 

У той самий час для всіх моделей задавалися однаковими такі 

характеристики: 

- вектор намагніченості постійних магнітів спрямований вздовж 

осі z (рис. 3.2).  

- феромагнітний диск (поз. 1 на рис. 3.2), вироблений із магнітом’якої 

конструкційної сталі, прийнято припущення про сталість відносної магнітної 

проникності r матеріалу диску (r =1000); 

- постійні магніти (поз 2 на рис. 3.2) виготовлені на основі 

висококоерцитивного сплаву неодим-залізо-бор Nd-Fe-B (відносна магнітна 

проникність r=1,06, залишкова магнітна індукція Вr=1,2 Тл).  

В якості граничних умов на зовнішніх границях 3 (рис. 3.2) 

розрахункових областей використовувалася умова магнітної 

ізоляції А = 0 [115, 116]. 
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Рисунок 3.2 – Приклад розрахункової моделі дискового магнітного 

сепаратора: 1 – феромагнітний диск; 2 – постійні магніти;  

3 – зовнішня границя 

 

У COMSOL Multiphysics є чотири типи скінченних елементів: 

тетраедри, гексаедри (паралелепіпеди), трикутні призми (призми) і 

піраміди. Для розрахунків скінченним елементом було обрано тетраедр. 

Тетраедричний елемент – базовий тип елементу для вирішення завдань в 

середовищі COMSOL. Саме за допомогою тетраедрів можна побудувати 

сітку для будь-якого тривимірного тіла або топології, тому було обрано цей 

тип скінченного елементу [73]. При побудові комп’ютерних моделей 

змінювалися деякі параметри: «максимальний розмір елементу (maximum 

element size)» та «максимальна швидкість збільшення елементу (maximum 

element growth rate)».  

Вбудовані у COMSOL Multiphysics набори параметрів сітки 

знаходяться в діапазоні від дуже щільної (extremely fine) до дуже крупної 

(extremely coarse). Ці набори параметрів визначаються для кожної 

конкретної геометрії на підставі правил, які для зручності використання вже 

вбудовані в програмне забезпечення COMSOL і автоматизовані. В роботі 

при створенні усіх моделей в COMSOL Multiphysics 3.5а використовувався 
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параметр Physics-controlled mesh (сітка, яка визначається фізикою) з 

нормальним (Normal) розміром елемента.  

 

3.4 Дослідження впливу формоутворюючих факторів на розподіл 

силового магнітного поля 

3.4.1 Вплив форми поперечного перерізу постійних магнітів  

В обраній в якості структури-прототипу конструкції дискового 

магнітного сепаратора застосовані постійні магніти дугоподібної форми, 

тобто такої, яка повторює форму диску сепаратора. В цьому випадку 

виникають питання:  

- якою має бути форма поперечного перерізу магнітів; 

- чи виправдано використання в магнітному сепараторі замість 

постійних дугоподібних магнітів більш розповсюджених та доступних за 

ціною призматичних магнітів [10]. 

З огляду на це, дослідження впливу форми полюсів магнітної системи 

на розподіл силового магнітного поля доцільно проводити в послідовності, 

яка відображена в табл. 3.1. 

Для проведення дослідження впливу форми поперечного перерізу 

постійних магнітів на розподіл магнітної індукції магнітного поля в 

повітряному проміжку була поставлена задача визначення такої форми 

перерізу постійного магніту, за якої маса магнітної системи буде 

мінімальною, а індукція, створювана в повітряному проміжку, 

максимальною. Були розглянуті чотири форми поперечного перерізу полюсів 

(ширина магнітів а приймалась однаковою а=10 мм): прямокутник 

(рис. 3.3, а); прямокутник зі скошеними кутами (рис. 3.3, б); трапеція 

(рис. 3.3, в); сегмент (рис. 3.3, г) [117, 118]. 

Фізичні властивості матеріалів елементів магнітопроводу та граничні 

умови задавалася так, як зазначено вище у підрозділі 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Досліджувані форми поперечного перерізу полюсів та 

результати моделювання: прямокутник (а); прямокутник зі скошеними 

кутами (б); трапеція (в); сегмент (г) 
 

Вирішення поставленої задачі щодо дослідження впливу форми 

поперечного перерізу постійних магнітів виконано за допомогою чисельного 

методу скінченних елементів з використанням програмного пакету 

Сomsol Multiphysics 3.5а в двовимірній постановці. За цих умов приймали 

припущення, що довжина полюсів є нескінченно великою. На рис. 3.4 

показано геометричну модель з нанесеною на неї сіткою з скінченних 

елементів для постійних магнітів з прямокутною формою поперечного 

перерізу. 
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Рисунок 3.4 – Сітка скінченних елементів для постійного магніту з 

прямокутною формою поперечного перерізу  
 

 

Виконувався розрахунок модуля магнітної індукції Bi (i=1, 2, 3, 4, де 

1 відповідає прямокутній, 2 – прямокутній зі скошеними кутами, 3 – 

трапецеїдальній та 4 – сегментною формою поперечного перерізу постійного 

магніту, відповідно) вздовж осі z (рис. 3.3) на відстані від поверхні магнітів 

від 0 до 100 мм з кроком 5 мм.  

На рис. 3.5 наведені дані відношень значень модулів магнітної 

індукції Bi в обраних точках для всіх чотирьох форм поперечних перерізів 

полюсів до відповідних значень модуля магнітної індукції B1 для постійних 

магнітів з прямокутною формою поперечного перерізу. Як видно з рис. 3.5, 

при невеликій відстані від поверхні постійних магнітів (0 ≤ z ≤ 15 мм) 

максимальні значення магнітної індукції забезпечують постійні магніти зі 

сегментною (крива 4 на рис. 3.5) та трапецеїдальною (крива 3 на рис. 3.5) 

формою поперечного перерізу. Вони ж значно виграють по масі в порівнянні 

з магнітами прямокутного перерізу (при однаковій довжині магнітів): 

розрахункова маса сегментного магніту на 32 %, а трапецеїдального магніту 

– на 19 % менше розрахункової маси постійного магніту з прямокутною 

формою поперечного перерізу. 

Однак на більших відстанях (z ≥ 20 мм), де зазвичай і відбувається 

робочий процес сепарації, інтенсивність магнітного поля, що створюється 

магнітами сегментного і трапецеїдального перерізу, істотно знижується. За 

цих умов магніти з прямокутною (крива 1 на рис.3.5) і прямокутною зі 

скошеними кутами (крива 2 на рис.3.5) формою поперечного перерізу 
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створюють приблизно однакові за інтенсивністю магнітні поля, дещо 

відрізняючись за масою (не більше 5 %).  

Дослідження впливу форми поперечного перерізу постійних магнітів 

на розподіл індукції магнітного поля в повітряному проміжку показало: 

– при малих відстанях від поверхні постійного магніту (0 ≤ z ≤1 5 мм) 

максимальні значення магнітної індукції забезпечують постійні магніти зі 

сегментною і трапецеїдальною формою поперечного перерізу при значно 

меншій розрахунковій масі постійного магніту в порівнянні з постійними 

магнітами прямокутного перерізу; 
 

 

Рисунок. 3.5 – Порівняння відношення модулів магнітної індукції Bi /B1 

для постійних магнітів з різною формою поперечного перерізу:  

1 – прямокутник; 2 – прямокутник зі скошеними кутами; 

 3 – трапеція; 4 – сегмент 
 

– на відносно великих відстанях від поверхні полюсів постійного 

магніту (z ≥ 20 мм), де і проходить робочий процес сепарації, інтенсивність 

магнітного поля, створюваного магнітами сегментному і трапецеїдального 

перерізу, істотно нижче, ніж у магнітів з прямокутною і прямокутної зі 
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скошеними кутами формою поперечного перерізу. При цьому магніти з 

прямокутною і прямокутної зі скошеними кутами формою поперечного 

перерізу створюють приблизно однакові за інтенсивністю магнітні поля, 

відрізняючись по масі не більше, ніж на 5 % [117,119, 120]. 

В подальшому при дослідженнях будемо брати за основу постійні 

магніти з прямокутною формою поперечного перерізу. 

 

3.4.2 Порівняння магнітних систем сепаратора з постійними 

магнітами призматичної та дугоподібної форми 

Для дослідження впливу виконання постійних магнітів за формою 

здійснено порівняльний аналіз розподілу магнітного поля в робочій зоні 

обраної конструкції дискового магнітного сепаратора з використанням 

постійних магнітів призматичної (рис. 3.6, а) та дугоподібної (рис. 3.6, б) 

форми з прямокутною формою поперечного перерізу [119]. 

  

а б 

Рисунок 3.6 – Просторова форма постійних магнітів, прийнята при 

дослідженні: призматична з плоскими паралельними полюсами (а);  

дугоподібна з плоскими паралельними полюсами (б) 
 

Основними показниками, що характеризують ефективність роботи 

магнітного сепаратора, тобто його здатність до надійного вилучення та 

утримання феромагнітних включень, є показник інтенсивності магнітного 

поля в робочій зоні (характеризується величиною магнітної індукції В). 

Характеристикою магнітної системи, що створює неоднорідне магнітне поле в 

активній зоні, є магнітна силова функція G. Для аналізу та порівняння різних 
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магнітних систем необхідно отримати розподіл магнітного поля в робочій 

зоні, після чого розрахувати та побудувати розподіл магнітної силової 

функції G [115, 121]. 

Розрахункові моделі дискового магнітного сепаратора. Для проведення 

порівняльного аналізу розроблено тривимірні розрахункові (комп’ютерні) 

моделі магнітних систем сепаратора з призматичними та дугоподібними 

полюсами, розміщеними вздовж одного витка спіралі на рівних відстанях 

один від одного. При побудові моделей приймалося припущення, що всі 

полюси магнітної системи мають однакові розміри.  

Для моделі з призматичними магнітами (рис. 3.6, а) отримані також 

результати експериментальних досліджень на фізичній моделі, які можуть 

служити основою для верифікації розрахункових моделей. Метою 

верифікації є підтвердження правильності програмної реалізації 

розрахункової методики за допомогою програмного комплексу 

COMSOL Multiphysics 3.5a, заснованої на використанні МСЕ, у тому числі 

підтвердження правильності задання граничних умов та фізичних 

властивостей елементів розрахункової моделі.  

Чисельно-польовому аналізу розрахункових моделей магнітних систем 

сепаратора передувало дослідження розподілу магнітного поля для 

одиночних магнітів призматичної та дугоподібної просторових форм при 

постійній масі магнітів. Тривимірна геометрична модель магнітної системи 

пристрою з призматичними магнітами зображена на рис. 3.7, а, з 

дугоподібними магнітами – на рис.3.7, б, відповідно. Розміри феромагнітного 

диску 1 (рис. 3.7), на якому розміщені постійні магніти, приймалися такими: 

діаметр диску – 140 мм, товщина – 3 мм.  

Геометричні параметри постійних магнітів розрахункових моделей 

були обрані, з огляду на умову, що маса одиночного постійного магніту 

однакова для обох магнітних систем та становить 0,07856 кг (загальна маса 

магнітної системи з урахуванням феромагнітного диску – 0,392 кг). За цієї 

умови геометричні розміри поперечного перерізу магнітів становили: 
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ширина – 10 мм, висота – 2 мм. Довжина призматичних магнітів – 20 мм. 

Внутрішній радіус дугоподібних магнітів становив 47,5 мм, а зовнішній – 

57,5 мм, відповідно.  

Чисельно-польові розрахунки розподілу силового магнітного поля. 

Попередній аналіз розподілу магнітної індукції В для одиночних магнітів 

призматичної та дугоподібної форми показав, що над поверхнею магнітів 

характер розподілу магнітної індукції приблизно однаковий. У той самий час 

дугоподібні магніти забезпечують більш високу інтенсивність магнітного поля 

в активній зоні на краю магнітів – приблизно на 2–5 % вищу у порівнянні з 

призматичними магнітами. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.7 – Тривимірні геометричні моделі магнітної системи (1 – 

феромагнітний диск; 2 – постійні магніти): з призматичними постійними 

магнітами (а); з дугоподібними постійними магнітами (б) 
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Аналіз магнітного поля для систем згідно рис. 3.7 здійснювався в         

39-ти характерних точках (позначені на рис. 3.8 червоним кольором), 

розташованих вздовж розкручування спіралі магнітів: всередині повітряних 

проміжків, всередині магнітів, на краях магнітів та на різних відстанях вздовж 

вертикальної осі z. Результати розподілу магнітної індукції В для 

характерних точок представлені на рис. 3.9. 

  

 
 

а б 

Рисунок 3.8 – Позначення характерних точок та картини розподілу силової 

функції G: магнітна система з призматичними магнітами (a);   

магнітна система з дугоподібними магнітами (б) 

Як видно з рис. 3.9, магнітна індукція для дугоподібних магнітів, в 

цілому, вище у порівнянні з призматичними магнітами, як на поверхні 

магнітів, так й на певної відстані від неї. Так, на поверхні дугоподібних 

магнітів максимальна магнітна індукція становила 0,97 Тл, на поверхні 

призматичних – 0,82 Тл, відповідно, відношення. Зі збільшенням відстані від 

активної поверхні магнітів вздовж осі z перевищення магнітної індукції В для 
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дугоподібних магнітів зменшується. Так, на відстані z=15 мм відношення 

максимальної індукції для дугоподібних магнітів до максимального значення 

магнітної індукції призматичних магнітів зменшується до 1,087.  
 

 

а

 

б 

Рисунок 3.9 – Результати розрахунку магнітної індукції В для характерних 

точок: на поверхні магнітів (а); на відстані z=15 мм (б) 

(1– для призматичних магнітів; 2– для дугоподібних магнітів) 

 

Результати розрахунку розподілу силової функції G для призматичних 

та дугоподібних представлені на рис. 3.10.  

З рис. 3.10 видно, що векторна силова функція G для дугоподібних 

магнітів вище у порівнянні з призматичними магнітами, як на поверхні 

магнітів, так й на певної відстані від неї. Максимальні значення вектору 
max

G  

відображені в табл. 3.2. У випадку використання дугоподібних магнітів 
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величина 
max

G  досягає значно більших значень, перевищуючи відповідні 

показники для призматичних магнітів у 1,02–1,4 рази. 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.10 – Результати розрахунку векторної силової функції G 

в характерних точках: на поверхні магнітів (а); на відстані z=15 мм (б) 

1– для призматичних магнітів; 2– для секторних магнітів 

 

Таблиця 3.2 – Максимальні значення вектору 
max

G  

Відстань до 

активної поверхні 

магнітів, мм 

max
G , Н/м3 

Призматичні магніти Дугоподібні магніти 

0 9,99 ·109 14,1 ·109 

5 3,33 ·106 3,46 ·106 

10 4,57 ·105 5,28 ·105 

15 8,13 ·104 8,28 ·104 
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Результати експериментальних досліджень. Результати чисельних 

розрахунків магнітного поля в робочих повітряних проміжках магнітної 

системи з призматичними магнітами були зіставлені з експериментальними 

результатами, отриманими на фізичній моделі дискового магнітного 

сепаратора. 

Фізична модель магнітної системи сепаратора (рис. 3.11) являє собою 

феромагнітний диск (діаметр – 140 мм, товщина – 3 мм), виготовлений зі 

сталі марки Ст.3 зі встановленими на ньому вздовж спіралі Архімеда 

постійними магнітами на основі Nd-Fe-B марки N-38 20x10x2 мм (залишкова 

магнітна індукція 1,22-1,25 Тл, вага магніту 7,6 г).  

Вимірювалась магнітна індукція для точок 1-3 (рис. 3.11) робочого 

міжполюсного простору моделі, які визначалися координатою z в поперечній 

площині робочої зони. Для вимірювань був використаний портативний 

цифровий тесламетр TD-8620 (рис. 3.12), що вимірює магнітні поля 

постійного струму з прямим цифровим зчитуванням у мТл, похибка 

вимірювання якого становить ±2%.  

 

 

Рисунок 3.11 – Фізична модель магнітної системи дискового сепаратора 
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Тесламетр TD8620 може використовувати осьовий або поперечний щуп, 

показаний на рис. 3.13. Як чутливий елемент приладу використовувався 

датчик Холу, ширина якого становить 4,3 мм. 

 

  

а б 

Рисунок 3.12 – Портативний цифровий тесламетр TD-8620: 

схематичне зображення приладу (а); загальний вигляд (б) 

 

Вимірювання магнітної індукції у робочих проміжках здійснювалось за 

допомогою двох пластин, виготовлених з органічного скла з отворами 4,8 мм 

для щупу тесламетра. Отвори на кожній з пластин були розташовані з 

рівномірним шагом 10 мм, але були здвинути відносно друг друга на 5 мм. 

Пластини встановлювалися над серединою повітряного проміжку таким 

чином, щоб ряд отворів збігався з напрямком осі z. Щуп приладу (рис. 3.13) 

розміщувався в отворах пластин, при його обертанні визначалося найбільше 

значення магнітної індукції В (для повітряного проміжку також може бути 

визначена напруженість магнітного поля Н=В/µ0).  

Показання тесламетра залежать від кута датчика відносно магнітного 

поля (рис. 3.14). Магнітне поле повинно вертикально перетинати датчик. 

Максимальний вихідний сигнал виникає, коли вектор магнітного потоку 
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перпендикулярний площині датчика. Чим більше відхилення від вертикалі осі, 

тим більше похибка читання. 

 

  
а б 

Рисунок 3.13 – Щуп тесламетра TD-8620: поперечний щуп (а);  

осьовий щуп (б) 

 

 

Рисунок 3.14 – Вплив кута на вимірювання за допомогою тесламетра TD-8620 

 

Перед початком вимірювань портативний цифровий тесламетр TD-8620 

включали на 10 хвилин для прогріву приладу. Після цього послідовно 

встановлювали пластини з отворами в трьох повітряних проміжках (рис. 3.11) 

таким чином, щоб ряд отворів збігався з напрямком осі z, та проводили 
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вимірювання на відстані 0 ≤ z ≤100 мм. Результати вимірювань занесені 

до табл. 3.3. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про 

збіжність результатів експерименту та чисельних результатів, отриманих за 

допомогою МСЕ. Максимальна похибка не перевищує: для точки 1–14,3 %; 

для точки 2–12,1 %; для точки 3–13,6 %, що є прийнятним для інженерних 

розрахунків.  

Таким чином, при дослідженні впливу виконання магнітної системи за 

формою на розподіл силового магнітного поля встановлено, що більш високу 

інтенсивність та неоднорідність магнітного поля в робочих повітряних 

проміжках забезпечує магнітна система на основі дугоподібних постійних 

магнітів з прямокутною формою поперечного перерізу, яка приймається для 

подальших досліджень. 

 

3.5 Моделювання і розрахунок магнітних систем із раціональними 

геометричними параметрами 

3.5.1 Розрахунок діаметру феромагнітного диска сепаратора 

Масогабаритні показники сепараторів на постійних магнітах суттєво 

залежать від обґрунтованого вибору геометричних розмірів як постійних 

магнітів, так і магнітної системи в цілому. Тому на наступному етапі 

дисертаційного дослідження необхідно визначитися з раціональними 

геометричними розмірами магнітної системи дискового сепаратора, 

призначеного для реальних умов експлуатації. Для цього на початковому 

етапі необхідно розрахувати діаметр феромагнітного диску, виходячи з 

габаритів конвеєрних систем, що використовуються на практиці, зокрема в 

харчовій промисловості.  

Діаметр феромагнітного диска (поз.1, рис. 3.1) сепаратора залежить від 

ширини стрічки b конвеєру, що транспортує матеріал, який підлягає 

сепарації. Для конвеєрів, що транспортують насипні матеріали, ширина 

стрічки b визначається за формулою (3.7)  
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Таблиця 3.3 – Порівняння результатів експерименту для магнітної системи з призматичними магнітами з 

розрахунковими даними, отриманими за допомогою чисельного моделювання 

z, мм 

Точка 1 (рис.3.11) Точка 2 (рис.3.11) Точка 3 (рис.3.11) 

Експеримент 

В, мТл 

Розрахунок 

В, мТл 

Похибка 

% 

Експеримент 

В, мТл 

Розрахунок 

В, мТл 

Похибка 

% 

Експеримент 

В, мТл 

Розрахунок 

В, мТл 

Похибка 

% 

0 27,95 28,0 0,2 29,15 30,8 5,4 29,8 31,2 4,5 

5 20,1 21,0 4,3 27,15 28,0 3,1 23,8 26,0 8,5 

10 16,8 17,0 1,2 26,85 27,5 2,4 20,05 22,0 8,9 

15 14,1 13,0 7,8 13,7 14,0 2,2 15,33 16,0 4,2 

20 6,7 7,5 10,7 7,03 8,0 12,1 9,13 10,0 8,7 

25 4,6 5,0 8,0 4,36 4,5 3,2 5,1 5,6 9,0 

30 2,8 3,0 6,7 2,65 3,0 11,7 3,68 4,1 10,3 

35 1,75 2,0 12,5 1,72 1,8 4,5 2,02 2,1 3,9 

40 1,35 1,5 10,0 1,56 1,5 3,8 1,35 1,5 10,0 

45 0,95 1,0 5,0 1,2 1,2 0 1,05 1,15 8,7 

50 0,57 0,5 12,3 0,76 0,8 5,0 0,51 0,59 13,6 

55 0,44 0,45 2,3 0,69 0,62 10,2 0,53 0,55 3,7 

60 0,32 0,3 6,3 0,5 0,48 4,0 0,45 0,5 10,0 

65 0,2 0,21 4,8 0,19 0,21 9,6 0,25 0,28 10,8 

70 0,19 0,2 5,0 0,18 0,2 10,0 0,24 0,25 4,0 

75 0,18 0,16 11,1 0,16 0,15 6,25 0,18 0,2 10,0 

80 0,14 0,12 14,3 0,13 0,135 3,7 0,16 0,18 11,2 

85 0,08 0,075 6,3 0,1 0,11 9,1 0,1 0,11 9,1 

90 0,04 0,045 11,1 0,07 0,075 6,7 0,08 0,07 12,5 

95 0,03 0,032 6,6 0,03 0,03 0 0,05 0,048 4,0 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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     (3.8) 

де Q – продуктивність, т/год; v – швидкість стрічки конвеєра; С – коефіцієнт 

продуктивності конвеєра; p – густина, т/м3; 𝑘𝑦 – коефіцієнт, який залежить 

від кута нахилу конвеєра й рухливості матеріалу. 

Продуктивність приймаємо Q=20 т/год згідно з табличних даних [122], 

враховуючи характеристики насипних матеріалів. 

Для визначення коефіцієнту продуктивності С спочатку встановлюють 

кут природного відкосу матеріалу φ. Згідно заданого кута нахилу бічних 

роликів α й форми стрічки за джерелом [122] визначають 

коефіцієнт С [122, 123]. 

Обираємо коефіцієнт С = 160, керуючись максимальним значенням 

кута відкосу φ = 16° для матеріалу, який транспортується (борошно), обраним 

з табл. 3.4 [123]. Також з таблиці 3.4 обираємо значення ρ. В нашому випадку 

приймаємо середнє значення ρ = 0,55 т/м3. 

 

Таблиця 3.4 – Характеристика деяких насипних матеріалів (вантажів) [122] 

 

Вантаж 
Густина 

ρ, т/м3 

Група 

рухливості 

Найбільше 

значення 

кута відкосу 

φ, град. 

Найбільший 

допустимий кут 

нахилу конвеєра 

β, град. 

Зерно 0,7-0,8 легка 10 16 

Борошно 0,5-0,6 легка 16 15 

Сіль поварена  1,0-1,2 легка 15 18 

Сіль калійна 1,1 легка 15 18 

Сіль кам’яна 0,8-1,8 середня 15 18 
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Для визначення коефіцієнту kу з табл. 3.4 визначаємо рухливість 

борошна (легка) та приймаємо значення кута нахилу β (β=150). Тоді з 

джерела [123] обираємо значення kу=0,9. 

Швидкість стрічки конвеєра обираємо залежно від типу матеріалу 

(борошно), що транспортується, з табл. 3.5. Для нашого випадку швидкість 

ν = 1м/с. 

 

Таблиця 3.5 – Максимально допустима швидкість стрічки конвеєра для 

деяких матеріалів, що транспортуються [124, 125, 126] 

 

Матеріал, що транспортується Допустима швидкість ν,
м

с
. 

Пилоподібний та сухий 

порошкоподібний  

1,0; 1,25; 1,6; 2,0 

Крихкий  1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 3,15 

Зернистий та порошкоподібний  1,6; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0 

Дрібношматовий (амах˂60мм) 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0 

Середньошматовий (амах˂160мм) 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0 

Великошматовий (амах˂350мм) 1,6; 2,0; 2,5; 3,15 

 

Підставляємо всі обрані дані до формули (3.8) 

 

м6340050
905501601

20
11 ,,,

,,
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Одержане за виразом (3.8) значення ширини стрічки округлюється до 

найближчого більшого розміру, передбаченого ДСТУ 2676-94: 400; 500; 650; 

800;1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 3000 мм [126].  

Таким чином, в подальшому викладенні розрахунок магнітної системи 

сепаратора будемо здійснювати для конвеєра з шириною стрічки В=650 мм. 

Дійсний діаметр D феромагнітного диска магнітного сепаратора 
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(поз. 1, рис. 3.1) обирається з запасом не менше 50 мм – D=650+50=700 мм 

(товщина диску приймається 15 мм).  

 

3.5.2 Вплив кількості та геометричних розмірів постійних магнітів 

на розподіл магнітної індукції  

Дослідження впливу кількості магнітів на просторовий розподіл 

індукції магнітного поля проводилося для магнітної системи сепаратора з 

визначеним вище діаметром феромагнітного диска D=700 мм. Для цього 

було розроблено вісім тривимірних комп’ютерних моделей дискового 

магнітного сепаратора (рис. 3.1). 

На рис. 3.15 показано фрагмент спіральної магнітної системи 

дискового сепаратора, що містить чотири дугоподібних магніти, із 

зазначенням основних конструктивних параметрів:  – повітряний проміжок; 

а – ширина магніту (поперечний розмір); b – відстань між сусідніми витками 

спіралі; t – товщина (висота) магнітів [113].  

При моделюванні товщина магнітів  t приймалася 

незмінною (t = 12,5 мм). Як показано в роботі [127], збільшення товщини 

магнітів  призводить до збільшення магнітної індукції, але до певної  межі. 

На відстані 60–100 мм, де відбувається робочий процес сепарації, магнітна 

індукція залишається незмінною при товщині магнітів t, що 

перевищує 12,5 мм.  

Чисельні значення конструктивних параметрів магнітних систем, що 

задаються при моделюванні, і розрахункові маси постійних магнітів для 

кожної з моделей представлені в табл. 3.8. Моделі відрізняються кількістю 

постійних магнітів, розташованих вздовж витків умовної спіралі, зокрема: в 

моделях 1, 5 – 10 магнітів, в моделях 2, 6 – 20, в моделях 3, 7 – 30, в 

моделях 4, 8 – 40 магнітів, відповідно. В свою чергу, кількість витків спіралі 

становить: в моделях 1, 5 – 2 витка, в моделях 2, 6 – 4, в моделях 3, 7 – 6, в 

моделях 4, 8 – 8 витків спіралі, відповідно. 
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Рисунок 3.15 – Фрагмент спіральної магнітної системи 

 

Геометричні розміри постійних магнітів (табл. 3.6) обиралися, 

виходячи з умов:  

- величина повітряного проміжку  між магнітами є фіксованою та 

приймає два значення – 25 та 50 мм; 

- співвідношення а/b для спіральної магнітної системи є постійною 

величиною та становить а/b=1,3.  

Геометричні моделі магнітних систем наведені на рис. 3.16. 

 

Таблиця 3.6 – Основні конструктивні параметри магнітних систем і 

розрахункові маси магнітів 

Номер 

моделі 
, 

мм 

а, 

мм 

b, 

мм 

Кількість 

магнітів 

Маса 

одиночного 

магніту, кг 

Загальна маса 

магнітів 

системи, кг 

1 

25 

67,5 51,7 10 1,628 16,28 

2 39,7 30,4 20 0,888 17,76 

3 25,5 19,0 30 0,543 16,28 

4 22,5 16,7 40 0,481 19,24 

5 

50 

67,5 51,7 10 1,48 14,8 

6 39,7 30,4 20 0,777 15,54 

7 25,5 19,0 30 0,469 14,06 

8 22,5 16,7 40 0,425 17,02 
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                                    г              з 

Рисунок 3.16 – Геометричні моделі магнітної системи дискового 

магнітного сепаратора з зазначенням характерних точок: модель 1 

(b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм) (а); модель 2 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, 

=25 мм) (б); модель 3 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =25 мм) (в); модель 4 (b=16,7 

мм, а=22,5 мм, =25 мм) (г); модель 5 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =50 мм) (д); 

модель 6 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =50 мм) (е); модель 7 (b=19,0 мм, 

а=25,5 мм, =50 мм) (ж); модель 8 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =50 мм) (з) 
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Варіант тривимірної моделі дискового магнітного сепаратора з 

нанесеною на неї сіткою зі скінченних елементів показано на рис. 3.17. 

Повітряний простір навколо моделі також заповнено сіткою (для наочності 

вона не показана). 

 

Рисунок 3.17 – Варіант тривимірної комп’ютерної моделі  

магнітної системи сепаратора 

 

При дослідженні розподілу магнітного поля для всіх конфігурацій 

магнітних систем задавалися зазначені в підрозділі 3.3 характеристики 

матеріалів магнітів системи і граничні умови. 

Попередні результати моделювання, зокрема, зміна модуля магнітної 

індукції В вздовж ліній a – a' і b – b' (рис. 3.18) для моделі 1 при z=0 мм 

наведені на рис. 3.19 [116, 117]. 

 

Рисунок 3.18 – Лінії, вздовж яких проводились розрахунки 

 модуля магнітної індукції В 
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а б 

Рисунок 3.19 – Розподіл магнітної індукції на границі розподілу середовищ 

«ПМ – повітряний проміжок»:  

в радіальному напрямку (вздовж ліній a – a') (а); 

в напрямку розгортання спіралі (вздовж ліній b – b') (б) 

 

Як видно з рис. 3.19, на поверхні магнітів при z=0 мм спостерігається 

досить велика різниця між максимальним (Вmax) та мінімальним (Вmin) 

значенням магнітної індукції, як в радіальному напрямку (рис. 3.19, а), так і в 

напрямку розгортання спіралі (рис. 3.19, б). Максимальне значення магнітна 

індукція В має в точках, лежать на границі розділу середовищ «ПМ – 

повітряний проміжок», а мінімальне – в точках, розташованих посередині 

магніту і повітряного проміжку, відповідно. 

На рис. 3.20 показано розподіл модуля магнітної індукції |B| в напрямку 

розгортання спіралі магнітів при наступних значеннях геометричних 

параметрів магнітної системи: b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм (модель 1 з 

табл. 3.8, рис. 3.16, а). Аналогічні залежності побудовані для всіх моделей 

магнітної системи згідно з рис.3.16 та наведені у Додатку Б. Розрахунок 

магнітної індукції |B| (наведено в табл. 3.9) виконувався над характерними 

точками магнітної системи, розташованими на середніх лініях полюсів і 

повітряних проміжків, на відстані z від поверхні магнітів, рівних        
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0; 33; 66; 99 мм. Для моделі 1, зображеної на рис. 3.16, а, характерними є 

точки 1–39 (на рис. 3.22 для наочності показано тільки початкову і кінцеву 

точки). Характерні точки лежать посередині повітряних проміжків і полюсів 

постійних магнітів, а також на границях розділу середовищ «постійний 

магніт - повітряний проміжок». 

|В
| (

Т
л
) 

 
 Характерні точки 

Рисунок 3.20 – Розподіл модуля магнітної індукції |В| в напрямку 

розгортання спіралі магнітів при а=67,5 мм, b=51,7 мм, =25 мм:  

1 – z=0 мм; 2 – z=33 мм; 3 – z=66 мм; 4 – z=99 мм  

 

Як видно з рис. 3.20, на поверхні магнітів при z=0 мм (крива 1) 

спостерігається досить велика різниця між максимальним (Вmax) і 

мінімальним (Вmin) значенням магнітної індукції. Максимальні значення 

магнітна індукція має в точках, які находяться на границі розділу середовищ 

«постійний магніт – повітряний проміжок», а мінімальні – в точках, 

розташованих посередині магніту і повітряного проміжку, відповідно. На 

віддаленні від поверхні магнітів (криві 2, 3, 4) магнітне поле розподілене 

більш рівномірно без провалів. 

Виконаємо попередню оцінку впливу геометричних розмірів постійних 

магнітів на розподіл магнітного поля, використовуючи дані табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 – Результати чисельного розрахунку розподілу магнітного поля 

Розташування характерних точок z, мм Вmax, Тл Вmin, Тл ΔВ, Тл 

Модель 1 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм) 

Середина полюса 

0 0,31 0,26 0,05 

33 0,13 0,11 0,02 

66 0,06 0,05 0,01 

99 0,03 0,02 0,01 

Середина повітряного проміжку 

0 0,37 0,14 0,23 

33 0,12 0,10 0,02 

66 0,04 0,03 0,01 

99 0,02 0,01 0,01 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,76 0,42 0,34 

33 0,12 0,08 0,04 

66 0,04 0,03 0,01 

99 0,02 0,01 0,01 

Модель 2 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =25 мм) 

Середина полюса 

0 0,47 0,35 0,12 

33 0,11 0,08 0,03 

66 0,05 0,2 0,03 

99 0,015 0,003 0,012 

Середина повітряного проміжку 

0 0,34 0,13 0,21 

33 0,08 0,05 0,03 

66 0,02 0,006 0,014 

99 0,01 0,001 0,009 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 1,07 0,47 0,6 

33 0,09 0,05 0,04 

66 0,02 0,006 0,014 

99 0,012 0,001 0,011 

Модель 3 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =25 мм) 

Середина полюса 

0 0,64 0,34 0,3 

33 0,08 0,02 0,04 

66 0,018 0,004 0,014 

99 0,008 0,0001 0,0079 

Середина повітряного проміжку 

0 0,28 0,08 0,2 

33 0,04 0,014 0,026 

66 0,013 0,001 0,012 

99 0,006 0,0003 0,0057 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,88 0,37 0,51 

33 0,05 0,02 0,03 

66 0,01 0,001 0,009 

99 0,006 0,0004 0,0056 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 5 

Модель 4 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =25 мм) 

Середина полюса 

0 0,59 0,31 0,28 

33 0,06 0,02 0,04 

66 0,01 0,001 0,009 

99 0,007 0,00002 0,00698 

Середина повітряного проміжку 

0 0,23 0,05 0,18 

33 0,037 0,006 0,31 

66 0,01 0,0004 0,0096 

99 0,005 0,0002 0,0048 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,68 0,26 0,42 

33 0,04 0,006 0,034 

66 0,01 0,0005 0,0095 

99 0,006 0,0001 0,0059 

Модель 5 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =50 мм) 

Середина полюса 

0 0,36 0,25 0,11 

33 0,13 0,11 0,02 

66 0,06 0,05 0,01 

99 0,03 0,02 0,01 

Середина повітряного проміжку 

0 0,11 0,06 0,05 

33 0,09 0,08 0,01 

66 0,04 0,02 0,02 

99 0,02 0,007 0,013 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,76 0,44 0,32 

33 0,11 0,09 0,02 

66 0,04 0,03 0,01 

99 0,02 0,01 0,01 

Модель 6 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =50 мм) 

Середина полюса 

0 0,52 0,33 0,19 

33 0,10 0,06 0,04 

66 0,03 0,01 0,02 

99 0,01 0,003 0,007 

Середина повітряного проміжку 

0 0,08 0,05 0,03 

33 0,05 0,03 0,02 

66 0,02 0,004 0,016 

99 0,008 0,001 0,007 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,74 0,43 0,31 

33 0,07 0,04 0,03 

66 0,02 0,007 0,013 

99 0,01 0,001 0,009 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 5 

Модель 7 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =50 мм) 

Середина полюса 

0 0,55 0,33 0,22 

33 0,08 0,03 0,05 

66 0,02 0,003 0,017 

99 0,001 0,0002 0,0008 

Середина повітряного проміжку 

0 0,06 0,03 0,03 

33 0,03 0,01 0,02 

66 0,01 0,0002 0,0008 

99 0,01 0,0002 0,0008 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,80 0,33 0,47 

33 0,05 0,02 0,03 

66 0,01 0,001 0,009 

99 0,006 0,0003 0,0057 

Модель 8 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =50 мм) 

Середина полюса 

0 0,53 0,31 0,22 

33 0,09 0,014 0,076 

66 0,01 0,0008 0,0092 

99 0,006 0,0004 0,0056 

Середина повітряного проміжку 

0 0,09 0,007 0,083 

33 0,026 0,002 0,024 

66 0,009 0,0002 0,0088 

99 0,005 0,0001 0,0049 

Границя магніт - повітряний 

проміжок 

0 0,6 0,23 0,37 

33 0,04 0,009 0,031 

66 0,01 0,0002 0,0008 

99 0,005 0,0002 0,0048 

 

З табл. 3.7 видно, що на поверхні магнітів (при z=0 мм)  має місце 

досить сильне магнітне поле, значення індукції Вmax якого зростає зі 

збільшенням кількості витків спіралі магнітної системи: від Вmax=0,31 Тл 

(модель 1) до Вmax=0,64 Тл (модель 3) для моделей з проміжком =25 мм і від 

Вmax=0,36 Тл (модель 5) до Вmax=0,55 Тл (модель 7) для моделей з проміжком 

=50 мм; але дещо знижується при мінімальних розмірах магнітів: до 

Вmax=0,59 Тл (модель 4) для моделей з проміжком =25 мм і Вmax=0,53 Тл 

(модель 8) для моделей з проміжком =50 мм. Ці дані узгоджуються з 
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характеристиками, що надають виробники магнітних сепараторів на постійних 

магнітах. Так, згідно з [119] магнітна індукція на поверхні магнітів з Nd-Fe-B 

сепаратора складає 350-500 мТл при ширині стрічці конвеєра 650 мм. При 

віддаленні від поверхні магнітної системи зі зменшенням габаритних 

розмірів магнітів індукція Вmax знижується. Над серединою повітряного 

проміжку і над границею поділу «постійний магніт - повітряний 

проміжок» при зменшенні геометричних розмірів магнітів індукція  Вmax 

знижується. Така залежність простежується як при нульовому значенні  z, 

так і при віддаленні від магнітної системи. 

Результати моделювання (рис. 3.21) представлені у вигляді залежності 

максимального значення Вmax магнітної індукції від поперечного розміру 

(ширини) а магнітів і повітряного проміжку  (при z=0). 

 

 

 

Вmax, 

Тл 

 

Вmax, 

Тл 

 

 

 

Вmax, 

Тл 

 
 а, мм  а, мм  а, мм 

а     б      в 

Рисунок 3.21 – Залежності максимального значення магнітної індукції Вmax на 

поверхні магнітів від геометричних розмірів магнітної системи (1 – при =25 

мм; 2 – при =50 мм) для характерних точок, розташованих: 

посередині полюса (а); посередині повітряного проміжку (б);  

на границі магніт - повітряний проміжок (в) 

 

Аналізуючи наведені на рис. 3.21 залежності, слід зазначити, що зі 

зростанням ширини а магнітів (як при = 25 мм, так і при =50 мм) 

спостерігається зниження інтенсивності поля для точок, що знаходяться 
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посередині полюса і на границі магніт - повітряний проміжок (рис. 3.21, а, в), 

при одночасному посиленні поля в зоні робочого повітряного проміжку 

(рис. 3.21, б). Також необхідно відзначити, що при =50 мм магнітна 

індукція Вmax в області повітряного проміжку (рис. 3.21, б) і в кутовий зоні 

магнітів (рис. 3.21, в) значно нижче, ніж при меншому значенні величини 

повітряного проміжку, що дорівнює =25 мм. Аналогічна тенденція 

зберігається і для магнітної індукції в області полюса магніту (рис. 3.21, а) 

при а= 20…33мм. Такий результат пояснюється тим, що зі збільшенням 

величини повітряного проміжку  зменшуються розміри окремих магнітів в 

напрямку розгортання спіралі магнітної системи, що призводить до зростання 

бокових потоків розсіювання і зниження числових значень магнітної індукції. З 

урахуванням цих результатів, величину повітряного проміжку =25 мм слід 

вважати найбільш прийнятною. 

Як видно з рис. 3.21, б, максимальне значення магнітної індукції Вmax в 

міжполюсному проміжку збільшується зі збільшенням ширини магнітів а. З 

врахуванням цього на етапі попередніх досліджень перевагу слід надати 

магнітним системам з меншою кількістю полюсів (а=67,5 мм) [112, 116, 127]. 

Таким чином, з використанням чисельного моделювання виконано 

дослідження впливу геометричних розмірів постійних магнітів на просторовий 

розподіл індукції магнітного поля в робочій зоні магнітного сепаратора нового 

конструктивного виконання. Для остаточного вибору раціональних 

геометричних параметрів магнітної системи сепаратора необхідні системні 

дослідження розподілу силової функції магнітного поля в робочій зоні 

сепаратора. 

 

3.5.3 Дослідження силової магнітної функції в робочій зоні 

магнітного сепаратора 

Досліджувався вплив величини повітряного проміжку та, відповідно, 

ефективної довжини (тобто довжини вздовж середньої лінії) дугоподібних 

постійних магнітів на розподіл силової магнітної функції G. Дослідження 
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проводились в робочій зоні сепаратора, як у напрямку розгортання спіралі 

магнітів в характерних точках (точки 1…39 на рис. 3.22), так і на різних 

відстанях від поверхні магнітів. За базовою прийнята магнітна система з 

параметрами, визначеними на етапі попередніх досліджень розподілу 

індукції магнітного поля:  =25мм, а=67,6 мм, b=51,7 мм, t=12,5 мм. 

Геометрична модель магнітної системи із вказаними параметрами наведена 

на рис. 3.23. 

 

 

Рисунок 3.22 – Магнітна система із зазначенням  характерних точок 

 

Рисунок 3.23 – Геометрична модель магнітної системи дискового сепаратора: 

 1 – феромагнітний диск; 2 – постійні магніти 

 



109 

 

Результати розрахунку розподілу силової функції G для базової 

конструкції сепаратора на поверхні полюсів постійних магнітів показані на 

рис. 3.24, з якого можна бачити, що модуль |G| максимальний на краях 

магнітів. Вектори G показують напрямок та величину сили, що діє на пробні 

феромагнітні частинки з одиничними властивостями.  

 

 
 

Рисунок 3.24 – Розподіл векторної силової функції G в Н/м3 на активній 

поверхні магнітної системи базової конструкції сепаратора 

 

Слід зазначити, що розподіл магнітної індукції В [115, 121] та векторної 

силової функції G (рис. 3.25) в напрямку розгортання спіралі магнітів 

(вздовж характерних точок 1–39, рис. 3.22) має пульсуючий характер. Силова 

функція збільшується в кутових зонах та зменшується в середній частині 

поверхні магнітів. Максимальна величина модуля вектору G на активній 

поверхні базової конструкції сепаратора становила 3,3 ·107 Н/м3. Крім того, 

як видно з рис. 3.25, максимальна величина силової функції G для точок 7–19 
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першого (внутрішнього) витка не перевищує 2,5·107 Н/м3. Максимальне 

значення силової функції G в точках 21–33, що знаходяться на другому 

(зовнішньому) витку спіралі магнітів, не перевищує 3,2·107 Н/м3. Виняток 

становлять точки 1–6 та 34–39, розташовані на крайніх магнітах. Тому для 

подальших досліджень було вирішено обмежитись розрахунком силового 

розподілу магнітного поля в двох повітряних проміжках:  

– між магнітами І і ІІ – точки 7–9 на рис. 3.26,  розташовані на першому 

(внутрішньому) витку спіралі;  

– між магнітами ІІІ і ІV – точки 27–29 на рис. 3.22, розташовані на 

другому (зовнішньому) витку спіралі.  

 

 
Рисунок 3.25. – Розподіл векторної силової функції G на активній 

поверхні магнітної системи в характерних точках (рис. 3.26) 

 

При дослідженні приймалися наступні значення величини повітряного 

проміжку δ: 6,25; 12,5; 25; 37,5 мм. При змінюванні δ змінювалися також 

ефективні довжини постійних магнітів. При цьому зверталась увага на такі 

чинники, як:  

– абсолютна величина силової функції в робочій зоні;  

– рівномірність розподілу силової функції в напрямку розгортання 

спіралі магнітів [115]; 
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– змінювання абсолютної величини силової функції у радіальному 

напрямку до периферії диску;  

– маса магнітного матеріалу.  

Слід відмітити, що такий чинник, як рівномірність розподілу силової 

функції в напрямку розгортання спіралі магнітів, має переважне значення 

при вилученні феромагнітних включень із сипкого середовища [115]. У той 

самий час фактор змінювання магнітної силової функції у радіальному 

напрямку к периферії диску відіграє вирішальну роль при автоматичному 

розвантаженні вилучених феромагнітних включень за допомогою 

немагнітного розвантажувального диску. 

Розподіл силової функції G досліджувався: 

– вздовж вертикальної осі z, розташованої в повітряному проміжку так, 

як показано для прикладу для точок 7–9 на рис. 3.26;  

– вздовж характерних точок 7–9 (між магнітами І і ІІ, рис. 3.28, а ,в, д, ж 

та рис. 3.26) та 27, 28, 29 (між магнітами ІІІ і ІV, рис. 3.28, б, г, е, з).  

Результати цих досліджень представлені, відповідно, на рис. 3.27, 3.28 

(для силової функції G використана логарифмічна шкала). 

 

 

 
Рисунок 3.26. – Розташування вертикальної осі z у повітряному 

проміжку в зоні дослідження 

 



112 

 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 3.27. – Розподіл силового впливу G вздовж осі z (при значеннях 

повітряного проміжку δ: 1 – 6,25 мм; 2 – 12,5 мм; 3 – 25 мм; 4 – 37,5 мм):  

в точці 8 (а); в точці 28 (б)  
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Рисунок 3.28. – Розподіл векторної силової функції G (при значеннях 

повітряного проміжку δ: 1 – 6,25 мм; 2 – 12,5 мм; 3 – 25 мм; 4 – 37,5 мм): на 

поверхні магнітів вздовж характерних точок 7–9 (а); на поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 27–29 (б); на відстані 20 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 7–9 (в); на відстані 20 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 27–29 (г); на відстані 40 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 7–9 (д); на відстані 40 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 27–29 (е); на відстані 60 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 7–9 (ж); на відстані 60 мм від поверхні магнітів 

вздовж характерних точок 27–29 (з) 
 

З рис. 3.27 видно, що величина магнітної сили G суттєво зменшується 

при віддаленні від поверхні магнітів. При збільшенні немагнітного 

повітряного проміжку δ, до складу якого, по суті, входять і самі магніти, 

магнітна проникність яких мало відрізняється від магнітної постійної, силова 

функція G змінюється більш повільно. Рис. 3.28 демонструє, що зменшення 

повітряного проміжку δ приводить не тільки до збільшення величини 

силового впливу G на магнітні частинки, але впливає на його розподіл [121]. 

Таким чином, з аналізу залежностей (рис. 3.27, 3.28) можна зробити такі 

висновки. 

Силова функція G в безпосередній близькості від активної поверхні 

магнітів (0 ≤ z ≤ 20 мм) приймає найбільші значення при малих повітряних 

проміжках δ. Так, при проміжках 6,25 мм та 12,5 мм (z =0 мм) вона 

становить, відповідно, 2,7·108 Н/м3 та 1,5·108 Н/м3. Це пояснюється тим, що 
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при побудові магнітних систем з малими проміжками використовується 

більше магнітного матеріалу. Так, якщо для магнітних систем з проміжками 

6,25 мм та 12,5 мм загальна маса магнітних полюсів складає, відповідно, 

16,78 кг та 15,23 кг, то для магнітних систем з проміжками 25 мм та 37,5 мм –

14,72 кг та 13,08 кг, відповідно. Слід додати, що магнітні системи з 

проміжками 6,25 мм та 12,5 мм забезпечують не тільки високі значення 

магнітної силової функції G в безпосередній близькості від поверхні магнітів, 

але також більш рівномірний її розподіл у напрямку розгортання спіралі 

магнітів (рис. 3.28, а, б). Це виступає важливим фактором для забезпечення 

надійного вилучення феромагнітних включень [115, 121].  

Слід зазначити, що магнітні системи з малими проміжками (6,25 мм 

або 12,5 мм) доцільно використовувати в сепараторах, які не містять 

розвантажувального диску. В цьому випадку магнітна система має 

можливість встановлення у безпосередній близькості до матеріалу, що 

сепарується, а очищення поверхні постійних магнітів буде здійснюватися 

вручну у міру накопичення на них вилучених феромагнітних включень [115]. 

Перевагою магнітної системи з проміжком 6,25 мм є більш високе 

максимальне значення магнітної силової функції G, яке в 1,8 разів перевищує 

аналогічне значення для магнітної системи з проміжком 12,5 мм. У той самий 

час магнітна система при δ=12,5 мм відрізняється більшою за розмірами 

зоною рівномірного розподілу силової функції (через більшу величину δ) та 

потребує на 10 % меншої кількості магнітного матеріалу. 

При автоматичному розвантаженні видалених включень (наявності 

розвантажувального диску) магнітна система буде знаходитися вже на певній 

відстані від робочої зони, що обумовлене кінцевою товщиною диску. Для 

подальшого аналізу в табл. 3.8 наведені співвідношення значень силових 

функцій G2 (при δ=12,5 мм), G3 (при δ=25 мм), G4 (при δ=37,5 мм) на 

відстанях z=0, 20, 40, 60 мм до величини силової функції G1 (при δ=6,25 мм) 

на тих же відстанях для характерних точок 8 і 28. 
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Таблиця 3.8 – Співвідношення значень силових функцій [115]. 
 

z, мм 

Характерні точки 

8 28 

G2/G1 G3/G1 G4/G1 G2/G1 G3/G1 G4/G1 

0 0,5 0,08 0,02 0,42 0,08 0,02 

20 0,93 0,57 0,21 0,97 0,49 0,23 

40 0,95 0,9 0,65 0,98 0,95 0,68 

60 0,75 0,63 0,5 0,89 0,78 0,67 

 

Як можна бачити з табл. 3.8, на відстані z=40 мм магнітні системи з 

проміжками 6,25 мм, 12,5 мм та 25 мм забезпечують майже однаковий 

силовий вплив: G2/G1=0,95, G3/G1=0,9 – для характерної точки 8; G2/G1=0,98, 

G3/G1=0,95 – для характерної точки 28 [115]. Ця тенденція в певній мірі 

зберігається і на відстані z=60 мм, головним чином, для магнітної системи з 

δ=12,5 мм. Тому при наявності розвантажувального диска можна вважати 

доцільним використання магнітних систем з проміжками12,5 мм або 25 мм. 

Як видно з рис. 3.24, ці системи також забезпечують рівномірний розподіл 

силового впливу в проміжку. Враховуючи, що магнітна система з 

проміжком 12,5 мм характеризується більш високим силовим впливом 

(незначно поступаючись за масою магнітній системі з проміжком 6,25 мм), то 

саме ця система може бути рекомендована для подальшого використання. 

 

3.6 Дослідження впливу матеріалу постійних магнітів на розподіл 

магнітного поля 

Вплив магнітного матеріалу постійних магнітів на розподіл магнітної 

індукції В досліджувався в довільно обраному повітряному проміжку 

магнітної системи сепаратора для характерних точок 1 (або 3) та 2 (рис. 3.29) 

вздовж вертикальної осі z на відстані від поверхні магнітів до 60 мм. Слід 

зазначити, що для точок 1 й 3, симетрично розташованих відносно осі z, 

характер розподілу магнітного поля ідентичний.  
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Рисунок 3.29 – Розташування характерних точок в зоні дослідження:  

1 – феритові магніти; 2 – магніти на основі сплаву Nd-Fe-B 
 

При дослідженні було прийняте припущення, що вплив матеріалу є 

однаковим для будь-якого повітряного проміжку магнітної системи, 

розташованого як всередині диску, так і на його периферії.  На першому етапі 

послідовно досліджувались дві магнітні системи, складені з магнітних 

матеріалів різних класів. Для першої магнітної системи були обрані магніти 

на основі фериту барію Fe-Ba (відносна магнітна проникність r=1, 

залишкова магнітна індукція Вr=0,4 Тл, шар 2 на рис. 3.15 відсутній), для 

другої – постійні магніти на основі висококоерцитивного сплаву неодим-

залізо-бор Nd-Fe-B (відносна магнітна проникність r=1,06, залишкова 

магнітна індукція Вr=1,2 Тл, шар 1 на рис. 3.29 відсутній). Результати 

розрахунку магнітної індукції В вздовж вертикальної осі z для характерних 

точок 1 та 2 (рис. 3.29) представлені на рис. 3.30 [127].  

  

а б 

Рисунок 3.30 – Розподіл магнітної індукції вздовж вертикальної осі z 

(при побудові магнітної системи на основі: 1 – фериту барію; 2 – на основі 

сплаву Nd-Fe-B): для характерної точки 2 (а); для характерної точки 1 (б) 
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Для оцінки ступеню неоднорідності магнітного поля був визначений 

модуль градієнту магнітної індукції |gradB|i в i-тих точках (і=2, …, n, n=6). 

Розрахунок |gradB|i здійснювався за трьома точками за формулою 

 

    ,Z2/BBgradB
1i1ii




    (3.7) 

 

де ∆Z – відстань між точками, де визначалась магнітна індукція (∆Z=10 мм). 

Результати розрахунку модуля градієнту магнітної індукції |gradB|i для 

характерної точки 2 (рис. 3.29) наведені в табл. 3.9.  

Як видно з рис. 3.30, магнітна система на основі сплаву Nd-Fe-B створює 

магнітне поле, яке у 2,75–4 рази перевищує інтенсивність магнітного поля від 

феритових магнітів. Слід також відмити більш високі значення градієнту 

індукції |gradB|i в робочій зоні магнітної системи. Для характерної точки 2 

градієнт магнітної індукції |gradB|i для полюсів на основі сплаву Nd-Fe-B 

перевищує, в середньому, в 2–4,3 рази відповідний показник для феритових 

магнітів. Ці результати добре узгоджується з результатами досліджень, 

отриманими іншими авторами (наприклад, [6]). 

 

Таблиця 3.9 – Результати розрахунку |gradB|i для характерної точки 2 

z, мм 

Номер 

точки 

і  

Магніти на основі  

сплаву Nd-Fe-B 

Магніти на основі  

фериту барію 

В, Тл |gradB|i, Тл/м В, Тл |gradB|i, Тл/м 

0 1 0,220  0,080  

10 2 0,210 3 0,070 1,5 

20 3 0,160 5 0,051 1,6 

30 4 0,110 4 0,038 1,25 

40 5 0,080 3 0,025 1,15 

50 6 0,050 3 0,015 0,7 

60 7 0,040  0,011  
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Таким чином, при виборі магнітів для магнітної системи дискового 

сепаратора перевагу слід надати сплаву Nd-Fe-B, магнітні властивості якого 

значно перевищують магнітні властивості феритових магнітів.  

На наступному етапі досліджувались магнітні системи сепаратора 

комбінованого типу, побудовані на основі магнітів різних класів (комбіновані 

магніти). Шари магнітних матеріалів в полюсах магнітної системи були 

розташовані так, як показано на рис. 3.29 до поверхні феромагнітного диску 

примикають феритові магніти (шар 1 на рис. 3.29), а верхній шар полюсів 

містить висококоерцитивній сплав Nd-Fe-B (шар 2 на рис. 3.29). При такому 

чергуванні шарів магнітних матеріалів відбувається певне підмагнічування 

верхнього шару магнітів зі сплаву Nd-Fe-B.  

Магнітна індукція визначалася для характерних точок 1 та 2 (рис. 3.29) 

вздовж вертикальної осі z на відстані від поверхні магнітів до 60 мм, 

починаючи з частки феритових магнітів 50 % в кожному окремому полюсі 

магнітної системи. Після чого поступово зменшувалась частка феритових 

магнітів, поки величина магнітної індукції в робочому проміжку 

комбінованого магніту не наближалась до відповідних показників магнітної 

системи, зібраної повністю на основі сплаву Nd-Fe-B.  

Результати розрахунку магнітної індукції В вздовж вертикальної осі z 

для комбінованих магнітів у порівнянні з магнітами на основі сплаву Nd-Fe-B 

для точки 1 наведені в табл. 3.10, а для точки 2 – в табл. 3.11, відповідно.  

Як свідчать табл. 3.10, 3.11, інтенсивність магнітного поля в робочій зоні 

сепаратора залежить від частки феритових магнітів в загальній масі 

комбінованої магнітної системи. Так, при частці феритових магнітів 50% 

магнітна індукція у кутовій зоні на поверхні постійного магніту 

(точка 1 або 3 на рис. 3.29) навіть дорівнює магнітній індукції, яка має місто 

при використанні висококоерцитивних блоків магнітів, та становить 0,62 Тл. 

У той самий час, на відстані від поверхні полюсів магнітна індукція суттєво 

зменшується.   
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Таблиця 3.10 – Результати розрахунку магнітної індукції В 

комбінованих магнітів у порівнянні з магнітами на основі сплаву Nd-Fe-B для 

точки 1 

z, 

мм 

Магнітна індукція В, Тл 

Магніти на 

основі сплаву 

Nd-Fe-B 

Комбіновані магніти при частці феритових магнітів в 

загальній масі магнітного полюсу, % 

50 25 18 

0 0,620 0,620 0,620 0,620 

10 0,300 0,200 0,240 0,300 

20 0,180 0,120 0,150 0,160 

30 0,110 0,080 0,100 0,100 

40 0,080 0,050 0,070 0,065 

50 0,050 0,030 0,050 0,050 

60 0,040 0,020 0,040 0,040 

 

Таблиця 3.11 – Результати розрахунку магнітної індукції В комбінованих 

магнітів у порівнянні з магнітами на основі сплаву Nd-Fe-B для точки 2 

z, 

мм 

Магнітна індукція В, Тл 

Магніти на 

основі сплаву 

Nd-Fe-B 

Комбіновані магніти при частці феритових магнітів в 

загальній масі магнітного полюсу, % 

50 25 18 

0 0,220 0,160 0,210 0,220 

10 0,210 0,150 0,200 0,210 

20 0,160 0,110 0,150 0,150 

30 0,110 0,080 0,100 0,100 

40 0,080 0,050 0,070 0,070 

50 0,050 0,030 0,050 0,050 

60 0,040 0,020 0,040 0,040 
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При частці феритових магнітів в загальній масі 25 % комбіновані 

магніти поступаються магнітам на основі Nd-Fe-B на відстанях до 40 мм. У 

той самий час на більших відстанях (50 та 60 мм) такі компоновки 

створюють таке ж саме магніте поле, як і магніти Nd-Fe-B. При частці 

феритових магнітів в загальній масі магнітного полюсу порядку 18–20 % 

магнітна індукція в робочій зоні магнітної системи з комбінованими 

магнітами наближається до значень магнітної індукції в магнітній системі 

Nd-Fe-B.  

Таким чином, результати досліджень показали, що при побудові 

магнітних систем дискових сепараторів доцільним є використання 

комбінованих магнітів при такій частці феритової складової в загальній масі 

полюсів магнітної системи, яка не перевищує 20%. Використання такої 

компоновки також призведе:  

 – до зменшення маси магнітної системи сепаратора на 10% 

(розрахункове значення маси для магнітної системи на основі Nd-Fe-B 

становить 14,72 кг, а для комбінованої магнітної системи – 13,25 кг, 

відповідно); 

 – до зменшення вартості магнітної системи сепаратора на 25% 

(розрахункова вартість магнітної системи на основі Nd-Fe-B становить 880 

дол., а комбінованої магнітної системи – 660 дол., відповідно).  

Слід зазначити, що феритові магніти складної форми не випускаються 

через складнощі їхнього виготовлення. Тому можуть виникнути певні 

труднощі при виготовленні феритових полюсів дугоподібної форми, яка 

прийнята в дисковому сепараторі.  

 

3.7 Висновки за розділом 3 

1. Дослідження впливу форми поперечного перерізу постійних магнітів 

на розподіл індукції магнітного поля в повітряному проміжку дискового 

магнітно сепаратора показало: 
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- при малих відстанях від поверхні постійного магніту (0 ≤z ≤ 15 мм) 

максимальні значення магнітної індукції забезпечують постійні магніти зі 

сферичною і трапецеїдальною формою поперечного перерізу при значно 

меншій розрахунковій масі постійного магніту в порівнянні з постійним 

магнітом прямокутного перерізу; 

- на відносно великих відстанях від поверхні постійного магніту 

(z ≥20 мм) інтенсивність магнітного поля, що створюється магнітами 

сферичного і трапецеїдального перерізу, істотно нижче, ніж у магнітів з 

прямокутною і прямокутної зі скошеними кутами формою поперечного 

перерізу. 

2. Виконано дослідження впливу постійних магнітів за формою. За 

допомогою чисельно-польового аналізу було встановлено, що силова 

функція та індукція магнітного поля є більшою для дугоподібних магнітів 

при однакових масах обох магнітних систем. Результати чисельних 

розрахунків магнітного поля в робочих повітряних проміжках магнітної 

системи з призматичними магнітами були зіставлені з експериментальними 

результатами, отриманими на фізичній моделі дискового магнітного 

сепаратора. Максимальна похибка не перевищує 14,3 %, що є прийнятним 

для інженерних розрахунків.  

3. З використанням чисельного моделювання (програмного 

комплексу Comsol), було проведено дослідження впливу геометричних розмірів 

постійних магнітів на просторовий розподіл індукції магнітного поля в робочій 

зоні дискового магнітного сепаратора. Обґрунтовано, що на етапі попередніх 

досліджень розподілу магнітного поля в якості базової магнітної системи 

(системи з раціональними геометричними параметрами) може бути прийнята 

система з такими параметрами: повітряний проміжок  =25мм, поперечний 

розмір (ширина) магніту а=67,6 мм, відстань між сусідніми витками спиралі 

b=51,7 мм, товщина (висота) магнітів t=12,5 мм. Для остаточного вибору 

раціональних геометричних параметрів магнітної системи сепаратора, 
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зокрема повітряного проміжку , необхідні системні дослідження розподілу 

силової функції магнітного поля в робочій зоні сепаратора. 

4. Здійснено розрахунок розподілу силової функції в характерних 

точках магнітної системи для різних значень величини повітряного 

проміжку δ. В безпосередній близькості від активної поверхні магнітів 

(0 ≤ z ≤ 20 мм) силова функція приймає найбільші значення при 

проміжках 6,25мм та 12,5 мм. Магнітні системи з проміжками 6,25 мм та 

12,5 мм забезпечують також більш рівномірний розподіл магнітної силової 

функції у напрямку розгортання спіралі магнітів. На відстані від поверхні 

магнітів (в зоні розташування сипкого матеріалу з феромагнітними 

включеннями) доцільним є використання магнітних систем з проміжками 

6,25, 12,5 або 25 мм. Тому для практичного застосування рекомендована 

магнітна система з проміжком 12,5 мм, яка відрізняється більш високим 

силовим впливом у порівнянні з системою з проміжком 25 мм, незначно 

поступаючись за масою системі з проміжком 6,25 мм. 

5. За результатами порівняльного аналізу розподілу силового магнітного 

поля в робочій зоні дискового сепаратора нової конструкції кількісно оцінені 

переваги висококоерцитивної магнітної системи перед магнітною системою на 

основі феритових блоків. Основними показниками, що характеризують 

ефективність роботи магнітного сепаратора, тобто його здатність до надійного 

вилучення та утримання феромагнітних включень, є показники інтенсивності 

та неоднорідності магнітного поля в робочій зоні. Так, магнітна система 

дискового сепаратора на основі сплаву Nd-Fe-B створює магнітне поле, яке 

у 2,75–4 рази перевищує інтенсивність магнітного поля від феритових 

магнітів. Градієнт магнітної індукції для системи на основі сплаву Nd-Fe-B 

перевищує, в середньому, в 2–4,3 рази відповідний показник для феритових 

магнітів.  

6. Останніми роками намітилися тенденція до зменшення вартості 

рідкоземельних магнітів. Проте вартість феритових магнітів все одно 
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залишається значно меншою за вартість магнітів на основі сплаву неодим-

залізо-бор. Тому для здешевлення магнітної системи дискового сепаратора 

запропоновано використання комбінованої магнітної системи, складеної з 

магнітних матеріалів різних класів. При цьому дібрано таке співвідношення 

масових часток різних за своїми властивостями магнітів в полюсах магнітної 

системи, за яких в робочій зоні забезпечуються достатньо високі магнітні 

характеристики. Доцільним є використання комбінованих магнітів при частці 

феритової складової в загальній масі полюсів магнітної системи, яка не 

перевищує 20 %. Присутність феритової частки в магнітних полюсах 

приводить не тільки до здешевлення приблизно на чверть магнітної системи 

сепаратора, але й до зменшення на 10 % маси магнітної системи.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ДИСКОВИХ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ ТА 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ 

 

4.1 Визначення висоти підвісу дискового магнітного сепаратора 

Для розрахунку висоти підвісу h дискового магнітного сепаратора – 

відстані від поверхні магнітів до стрічки транспортера – необхідно визначитися 

із траєкторією руху феромагнітної частинки в робочому об’ємі пристрою під 

дією магнітного поля. Для цього будемо використовувати розрахункову схему, 

наведену на рис. 4.1 [92, 130], де прийняті позначення: FМ – магнітна сила, що 

діє на феромагнітну частинку; FС – сила опору руху феромагнітної частинки; Vл 

– швидкість руху стрічки конвеєра; mg – сила тяжіння. 

 

 

Рисунок. 4.1 – Розрахункова схема вилучення 

 

Апроксимуємо в першому наближенні траєкторію руху частинки в 

робочому проміжку прямою лінією. Крайнім випадком успішного вилучення 

будемо вважати таку траєкторію, за якої тіло, переміщаючись уздовж осі оy, 
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проходить відстань h за час перебування в магнітному полі диску, тобто за час 

проходження відстані D разом зі стрічкою транспортера. 

Через з досить щільну установку магнітів в системі будемо вважати, що 

переважає вертикальна складова магнітної сили. Приймаємо припущення, що 

позначена на рис. 4.1 сила FМ є постійною і дорівнює деякому середньому 

значенню магнітної сили maxF  

 

0 5M maxF , F .      (4.1) 

 

Для уточнення траєкторії руху частинки необхідно визначити проекції на 

координатні осі оx і оy всіх діючих сил та вирішити систему рівнянь 

 

0X

Y
M C

dV
m ,
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dV
m F mg F ,
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,    (4.2) 

 

де Y

dy
V

dt
  – швидкість відносного руху матеріальної точки (феромагнітної 

частинки) в магнітному полі; X

dx
V

dt
  – швидкість переносного руху 

матеріальної точки (феромагнітної частинки) в магнітному полі; 

C Y
dy

F V
dt

     – сила опору відносному руху, де γ – коефіцієнт 

пропорційності, який має фізичний зміст коефіцієнту супротиву сипучого 

середовища руху в ньому феромагнітного тіла. Наведений (на одиницю маси) 

коефіцієнт супротиву γ*=γ/m для більшості практичних випадків залежно від 

форми феромагнітного тіла та матеріалу сипкого середовища знаходиться в 

межах γ*=100…500, с-1 [2, 92]. 

З першого рівняння в системі (4.2) слідує, що прискорення по осі ох 

нульове, тобто швидкість руху стрічки постійна. 
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Для визначення початкових умов приймемо за початок системи 

координат точку, що лежить на максимальному видаленні від магнітної 

системи по осі 0y і знаходиться під краєм магнітної системи (точка 1 

на рис. 4.1). Цю ж точку будемо вважати початком відліку часу. Очевидними 

початковими умовами є t=0, VX=VЛ, VY=0, y=0, x=0. 

З урахуванням перелічених вище припущень можна записати друге 

рівняння системи як 

2

2 M
d y dy

m F mg
dtdt

    .    (4.3) 

 

Здійснимо заміну для постійних складових сил  

 

AmgFM  .     (4.4) 

 

Знизимо порядок диференціального рівняння 

 

z
dt

dy
 .     (4.5) 

 

Підставивши ці вирази в (4.3), отримаємо 

 

zA'mz  ,     (4.6) 

 

де z’ – похідна за часом. 

За методом Бернуллі [131] 
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Тому що u та v – довільні функції, то можна підібрати їх так, щоб 

0


 u
m

'u ,      (4.11) 

mu

'u 
 ,      (4.12) 

dt
mu

du 
 .      (4.13) 

Інтегруючи вираз (4.13), отримаємо 
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З (4.15) визначимо функцію u 

t
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 1 .     (4.16) 

 

Інша довільна функція v  визначається з виразу 

m

A
uv ' .     (4.17) 

Підставимо (4.16) в (4.17) та отримаємо:  
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Для визначення v інтегруємо (4.19) 
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Підставивши (4.16) та (4.20) в (4.7), визначимо z 
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Згідно з (4.5) отримаємо 
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Інтегруючи (4.22), отримаємо залежність y(t)  
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Використовуючи початкові умови, визначимо довільні постійні 

інтегрування: 
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Підставимо (4.25) в (4.24) 
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Так як С1 та С2 довільні, і для визначення необхідний тільки їх добуток, 

припустимо, що С1=1, тоді 

 




A
С2 .      (4.27) 

 

Підставимо (4.4), (4.26) і (4.27) в (4.23) та отримаємо остаточний вираз 

залежності y(t) 

 

0 5 t, F mg m mmmaxy t e .








 
 




  
 

   (4.28) 

 

Розглядаючи перше рівняння системи (4.2), очевидним є, що 

 

X ЛV const V .       (4.29) 

 

Для визначення закону горизонтального переміщення тіла необхідно 

взяти інтеграл від (4.29) 

 

4CtVdtVx ЛЛ   .    (4.30) 

 

Виходячи з початкових умов, визначимо С4 

 

04  Cx  при 0t . 

 

Тоді вираз (4.30) для x(t) приймає остаточний вигляд 

 

tVx Л .     (4.31) 

 

Позбавившись в (4.28) від параметра t, отримаємо рівняння траєкторії 

вилучення феромагнітної частки 

 



131 

 

0 5
Л

Л

x
, F mg x m mmVmaxy e .

V









 





  

 

  (4.32) 

Вираз (4.32) можна спростити, якщо враховувати значення параметра /m. 

В цьому випадку експонентою, а також величиною m/  можна знехтувати 
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.     (4.33) 

 

З виразу (4.33) можна отримати співвідношення між висотою підвісу 

магнітної системи і діаметром магнітного диску. Так як граничним значенням y 

є висота підвіски h, а х – діаметр магнітного диску D (точка 2 на рис. 4.1), то 

для координати кінцевої точки 2 граничної траєкторії буде справедливим вираз 
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, F mg D F mg D
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.   (4.34) 

 

В результаті отримана лінійна залежність між діаметром магнітного 

диску D (довжиною зони сепарації) і висотою підвіски h магнітної системи 

(товщиною шару матеріалу). 

Якщо у (4.34) виразити силу вилучення МF  через силу тяжіння mg  як 

k= МF /mg , де k – параметр (k˃1), то вираз (4.34) можна записати  
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.     (4.35) 

 

Отримане співвідношення (4.35) зв'язує між собою розміри робочого 

простору дискового магнітного сепаратора, врахування яких дозволяє 

забезпечити надійне вилучення феромагнітних включень з немагнітного 

сипучого матеріалу, що підлягає сепарації. Параметр k= МF /mg  характеризує 

значення мінімально необхідної сили вилучення, яка забезпечує експлуатаційну 
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надійність магнітного сепаратора. Тому для підвищення експлуатаційної 

надійності дискового сепаратора при розрахунках висоти підвісу h 

рекомендується приймати розрахункові значеня: 

- для коефіцієнту γ* – максимальне значення γ*=500, с-1 [2]; 

- для коефіцієнту k  – мінімальне значення k =20 з діапазону k =20…25, 

характерного для магнітних систем на основі рідкоземельних магнітів [ 42,132]. 

З врахуванням розрахункових значень коефіцієнтів γ* (γ*=500, с-1) та 

k  (k=20) за виразом (4.35) побудовані графічні залежності h=f(D), зображені на 

рис. 4.2, для трьох значень швидкості 
ЛV  стрічки конвеєра: 1,5; 2,0; 2,5 м/с. 

 

Рисунок 4.2 – Залежність висоти підвіски h магнітного сепаратора  

від діаметра D диску і швидкості 
ЛV  руху стрічки транспортера:  

1 –
ЛV =1,5 м/с; 2 –

ЛV =2,0 м/с; 3 –
ЛV =2,5 м/с  

 

Як видно з рис. 4.2, для магнітного сепаратора з діаметром 

диску D=700 мм, призначеного для встановлення на стрічкою конвеєра 

шириною 650 мм, рекомендована висота підвіски h становитиме:  

при ЛV = 1,5 м/с – h=174 мм; 

при ЛV = 2,0 м/с – h=130,5 мм; 

при ЛV = 2,5 м/с – h=104,5 мм. 
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Для фізичної моделі магнітного сепаратора з діаметром диску D=130 мм 

рекомендована висота підвіски h над конвеєрною стрічкою становитиме, 

відповідно: 

при ЛV = 1,5 м/с – h=32,27мм; 

при ЛV = 2,0 м/с – h=24,25мм; 

при ЛV = 2,5 м/с – h=19,5 мм. 

Таким чином, здійснено постановку динамічної задачі про рух 

феромагнітного тіла в робочому просторі дискового магнітного сепаратора та 

отримано розрахункове співвідношення, що пов’язує між собою основні 

геометричні розміри полюсної системи, врахування яких дозволяє забезпечити 

надійне вилучення феромагнітних включень з немагнітного матеріалу. 

Слід зазначити, що отримані результати підтверджуються практикою 

експлуатації відомих магнітносепаруючих пристроїв з збудженням робочого 

магнітного поля від постійних магнітів [27]. Здійснена також експериментальна 

перевірка співвідношення (4.35), результати якої відображені нижче. 

 

4.2 Експериментальні дослідження дискового магнітного сепаратора  

 

4.2.1 Програма експериментальних досліджень 

При дослідженні магнітних та електромагнітних сепараторів широке 

застосування отримав експериментальний метод, заснований на використанні 

спрощених та зменшених фізичних моделей, явища в яких мають однакову фізичну 

природу з оригіналом. Практичне застосування методу експериментальних 

досліджень стало можливим в результаті розвитку теорії подібності та фізичного 

моделювання стосовно магнітних сепараторів різних типів [2].  

Найчастіше експеримент застосовують на стадії уточнюючих досліджень 

з метою перевірки адекватності отриманих при теоретичних розрахунках 

математичних моделей. При системному проектуванні нових пристроїв для 

магнітної сепарації, як правило, відсутні дані, що підтверджують 
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працездатність пристроїв, тобто їх здатність виконувати усі потрібні 

функції [133]. Відсутність таких даних обумовлює необхідність застосування 

модельного експерименту та розроблення відповідної програми та методики 

його проведення вже на початкових етапах проектування нових магнітних 

сепараторів. Експериментальні дослідження на ранніх стадіях проектування 

дозволяють підвищити рівень розуміння задуму проєктувальника та відсікти 

потенційно невдалі варіанти [134].  

Для перевірки умов працездатності дискового магнітного сепаратора 

нової конструкції була розроблена програма експериментальних досліджень, 

згідно якої передбачалось [134]: 

- розробити експериментальний стенд з встановленою на ньому фізичною 

моделлю дискового магнітного сепаратора;  

- провести порівняльний аналіз розвантажувальної здатності дискових 

магнітних сепараторів з різними конфігураціями;  

- провести перевірку співвідношення (4.35) для визначення висоти підвісу 

магнітного сепаратора; 

- визначити частоту обертання немагнітного розвантажувального диску 

сепаратора та дальність вильоту вилучених феромагнітних предметів з його 

поверхні;   

- розробити практичні рекомендації щодо подальшого конструктивного 

удосконалення сепаратора.  

 

4.2.2 Експериментальний стенд для дослідження дискового 

магнітного сепаратору 

Для проведення експериментальних досліджень був виготовлений 

експериментальний стенд дискового магнітного сепаратора, схематично 

зображений на рис.4.3 із зазначенням основних розмірів. 

Експериментальний стенд (рис. 4.4) містить немагнітний корпус 1, 

виготовлений із неіржавої сталі. На корпусі 1 закріплена фізична модель 

дискового магнітного сепаратора, яка складається з нерухомого феромагнітного 
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диску 2 (діаметр – 140 мм, товщина – 3 мм) та обертового немагнітного 

розвантажувального диску 3 (діаметром – 160 мм, товщиною – 1 мм). 

Нерухомий феромагнітний диск 2 виготовлений з конструкційної сталі марки 

Ст.3 зі встановленими на ньому вздовж спіралі Архімеда постійними магнітами 

на основі Nd-Fe-B марки N-38 20x10x2 мм. Обертовий розвантажувальний 

немагнітний диск 3 виготовлений з алюмінію. Обертовий диск 3 приводиться 

до руху від колекторного електродвигуна 4.  

На фізичній моделі передбачено можливість нерухомої фіксації в 

робочому режимі кожного з дисків, а також можливість регулювання відстані 

між ними. Немагнітний розвантажувальний диск 3 приводиться в обертання 

через клиноремінну передачу колекторним двигуном 4, який закріплений на 

корпусі 1 експериментального стенду. Для плавного регулювання частоти 

обертання розвантажувального диску 3 фізичної моделі сепаратора 

використовується фазовий регулятор 5 на основі мікросхеми К1182ПМ1Р, 

типова принципова електрична схема якого показана на рис. 4.5. 

 

4.2.3 Порівняльний аналіз розвантажувальної здатності дискових 

магнітних сепараторів з різними конфігураціями магнітних систем 

Для проведення порівняльного аналізу було обрано чотири варіанти 

магнітних систем з розташуванням магнітів, як показано на рис. 4.6. 

Робочими феромагнітними тілами були звичайні канцелярська скріпка та 

сталеві стружки. Відбувався запис на відео траєкторії переміщення 

феромагнітних об’єктів вздовж розвантажувального диску. Частота обертання 

немагнітного розвантажувального диску змінювалася у межах 40-70 об/хв. 

Частота обертання валу двигуна вимірювалася за допомогою тахометру ТКМ-

6000 з діапазоном вимірювань (0…6000) об/хв [108]. 

Експериментальні випробування показали, що варіант магнітної системи 

з розташуванням магнітів вздовж двохвиткової спіралі Архімеда (рис. 2.2, в) 

був єдиним, де при прийнятих частотах обертання валу немагнітного 

розвантажувального диску відбувалося самоочищення його поверхні 
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переміщенням досліджуваних феромагнітних включень увздовж спіралі до їх 

повного вилучення в приймач для феромагнітних включень [135].  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Загальний вид експериментального стенду  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Експериментальний стенд для дослідження  

дискового магнітного сепаратора: 1 – корпус; 2 – нерухомий феромагнітний 

диск; 3 – обертовий розвантажувальний немагнітний диск; 4 – двигун;  

5 – регулятор частоти обертання двигуна 
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Рисунок 4.5 – Принципова схема регулятора частоти обертання двигуна  

 

 
 

а б 

Рисунок 4.6 – Варіанти досліджуваних магнітних систем з розташуванням 

магнітів: уздовж двовиткової спіралі Архімеда (а); уздовж одновиткової спіралі 

Архімеда (б) [135]. 

 

В роботі було проведено експериментальне дослідження 

розвантажувальної здатності дискових магнітних сепараторів з різними 

конфігураціями магнітних систем та довільними феромагнітними тілами. 

Вилучення та розвантаження феромагнітних тіл фіксувалися за допомогою 

відеоапаратури. На рис. 4.7 представлений процес проведення експерименту з 

фіксуванням розташування феромагнітного тіла (шайби гровера діаметром 

8 мм) на поверхні розвантажувального диску. 
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Рисунок 4.7 – Процес проведення експерименту з відеофіксацією вилучення та розвантаження феромагнітного 

тіла (шайби гровера діаметром 8 мм) 
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Таким чином, проведення експериментальних досліджень на етапі 

пошукового проєктування показало, що найкращі результати з розвантаження 

феромагнітних включень забезпечує магнітна система з розташуванням 

магнітів вздовж багатовиткової спіралі, для якої кількість витків N задовольняє 

умові N ≥ 2. Теоретичними розрахунками розподілу силового магнітного поля, 

(відображеними у розділі 3), було підтверджено цей висновок.  

 

4.2.4 Експериментальна перевірка співвідношення для визначення 

висоти підвісу магнітного сепаратора 

Для підтвердження достовірності отриманого виразу (4.35) для висоти 

підвісу h магнітного сепаратора були проведені експериментальні дослідження.  

На першому етапі визначалася відстань від поверхні магнітної системи, 

на якій забезпечується надійне вилучення досліджуваних феромагнітних тіл 

різної геометричної форми та розмірів (табл. 4.1) за умови, що 
ЛV =0. Для цього 

на фізичній моделі сепаратора (рис. 4.4) змінювали взаємне розташування 

дисків 2 та 3, переміщаючи та фіксуючи немагнітний диск 3 на певній відстані 

від диску 2. За умови мінімальної відстані між дисками феромагнітні 

включення притягувалися до поверхні немагнітного диску 3. Далі, по мірі 

збільшення відстані між дисками, фіксували таку відстань, на якій силова дія 

магнітного поля зменшувалася настільки, що феромагнітні тіла відривалися від 

поверхні немагнітного диску та падали донизу. Результати вимірювань при 
ЛV

=0 занесені до табл. 4.1. 

Далі визначалася така висота підвісу h магнітної системи, за якої 

забезпечується вилучення досліджуваних феромагнітних тіл при різних 

швидкостях їх переміщення в робочій зоні: 
ЛV =1,5; 2,0; 2,5 м/с. 

Як відомо [124], основою стрічкового конвеєра є нескінченна конвеєрна 

(транспортерна) стрічка, яка має плоску або жолобчату форма. Матеріал, з 

якого виготовлена стрічка, залежить від сфери її застосування, це може бути 

тканина, полівінілхлорид, силікон тощо. При проведенні експерименту було 
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використано згорнуту в рулон тканину (брезент джутовий), яка відрізняється 

зносостійкістю та механічною міцністю.  

 

 

Рисунок 4.8 – Досліджувані феромагнітні тіла: 1– шар діаметром 5 мм,  

2 – шайба гровера діаметром 8 мм, 3 – гайка 8 мм,  

4 – стружок довжиною 10 мм 

 

В реальних умовах експлуатації рух конвеєрної (транспортерної) стрічці 

відбувається за допомогою барабану, який приводиться до обертання 

електродвигуном через редуктор. Постійний натяг конвеєрної (транспортерної) 

стрічки забезпечує натягувальний пристрій. При проведенні експерименту  

імітація переміщення стрічки здійснювалась вручну розгортанням рулону ткані. 

Фактична швидкість стрічки визначалася вимірюванням швидкості 

проходження контрольної (позначеної) ділянки тканини секундоміром. 

Пробними феромагнітними тілами були феромагнітні кулі, виконані з 

підшипникової сталі марки ШХ4, шайба гровера та гайка зі сталі марки 45, та 

сталева стружка за сталі 45 Х.  

Результати експерименту зведені в табл. 4.1. При обробці 

експериментальних досліджень використовувався статистичний аналіз 

отриманих даних [131]. Під час аналізу було визначено середнє значення 

висоти підвісу h та розраховано абсолютну та відносну похибки для висоти 

підвісу h з урахуванням довірчої ймовірності, яка була прийнята 0,95. 
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Таблиця 4.1 – Результати експерименту при визначенні висоти підвісу h магнітного сепаратора при вилученні 

тіл різної форми 

Швидкості 

стрічки 

ЛV , м/с 

Шар діаметром 5 мм, 

масою 0,001 кг (рис. 4.8) 

Шайба гровера діаметром 8 мм, 

масою 0,0005 кг (рис. 4.8) 

Гайка діаметром 8 мм, 

масою 0,002 кг (рис. 4.8) 

Стружка довжиною 10 мм, 

масою 0,0005 кг (рис. 4.8) 

Висота 

підвісу 

h, мм,  

Середнє 

значення 

h, мм 

Абсо- 

лютна 

похибка 

h, мм 

Відносна 

похибка, 

% 

Висота 

підвісу 

h, мм,  

Середнє 

значення 

h, мм 

Абсо-

лютна 

похибка 

h, мм 

Відносна 

похибка, 

% 

Висота 

підвісу 

h, мм,  

Середнє 

значення 

h, мм 

Абсо- 

лютна 

похибка 

h, мм 

Відносна 

похибка, 

% 

Висота 

підвісу 

h, мм,  

Середнє 

значення 

h, мм 

Абсо- 

лютна 

похибка 

h, мм 

Відносна 

похибка, 

% 

0 

31,0 

30,5 0,98 3,22 

33,0 

33,4 0,52 1,56 

29,0 

29,2 0,71 2,42 

34,0 

33,8 0,71 2,09 

31,5 34,0 29,5 33,0 

30,0 33,5 30,0 33,5 

29,5 33,0 28,5 34,5 

30,5 33,5 29,0 34,0 

1,5 

28,0 

27,8 0,71 2,55 

31,0 

30,7 0,83 2,71 

26,0 

25,9 0,68 2,63 

32,0 

32,5 0,62 1,91 

27,5 30,0 26,0 33,0 

28,5 31,5 25,0 33,0 

27,0 30,0 26,0 32,0 

28,0 31,0 26,5 32,5 

2 

21,0 

20,8 0,71 3,40 

22,0 

21,4 0,81 3,78 

19,0 

19 0,44 2,31 

23,0 

23,1 0,92 3,99 

21,0 21,5 19,0 24,0 

20,0 21,0 19,5 23,0 

20,5 20,5 19,0 23,5 

21,5 22,0 18,5 22,0 

2,5 

16,0 

16,3 0,71 4,34 

17,0 

17,2 0,94 5,47 

14,0 

14,1 0,92 6,53 

18,0 

17,6 1,02 5,79 

17,0 16,0 14,5 16,5 

15,5 17,5 13,0 17,0 

16,5 17,5 14,0 18,5 

16,5 18,0 15,0 18,0 
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Як видно з табл. 4.1, при швидкостях переміщення феромагнітних тіл в 

робочій зоні магнітної системи зі швидкостями 
ЛV =1,5; 2,0; 2,5 м/с відстань h, 

на якій відбувається вилучення феромагнітних тіл, не перевищує розрахункові 

значення, отримані за формулою (4.35). Тому співвідношення (4.35), що 

пов’язує між собою основні геометричні розміри полюсної системи, може бути 

прийняте як розрахункове для практичного використання для забезпечення 

надійного вилучення феромагнітних включень з немагнітного матеріалу. 

 

4.2.5  Визначення частоти обертання немагнітного диску сепаратора 

На даному етапі досліджень оцінювалася дальність скидання витягнутих 

феромагнітних предметів з поверхні обертального немагнітного диску на 

припустиму відстань і, відповідно, частота обертання немагнітного диску 

сепаратора. З урахуванням того, що спеціальні бункери для прийому 

феромагнітних включень зазвичай встановлюються збоку в безпосередній 

близькості від конвеєрної стрічки, то припустимою будемо вважати відстань, 

що не перевищує величини (1 ... 1,5)D, де D – діаметр феромагнітного диску 

сепаратора зі встановленою на ньому магнітною системою. 

При проведенні експерименту робочими феромагнітними тілами були 

феромагнітні кулі з діаметрами 2,4 мм і 4,7 мм, виконані з підшипникової сталі 

марки ШХ4. Куляста форма робочих тіл обрана з таких причин. Відомо, що 

феромагнітні включення кулястої форми в більшості випадків є 

переважаючими в загальній масі феромагнітних включень, що знаходяться в 

досліджуваному сипучому середовищі [13]. Так, наприклад, у відпрацьованій 

формувальній суміші маса кулястих включень становить близько 40 % від 

загальної маси всіх включень у вибірці. Крім того, кулясті включення найгірше 

піддаються вилученню. 

Далі при проведенні експерименту оцінювався відсоток вилучення 

феромагнітних тіл різних форми та розмірів при різній частоті обертання 

немагнітного диску nдиск, швидкості стрічки 
ЛV  та висоти підвісу h при 

вилученні тіл. Результати експерименту представлені в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Результати експерименту  

№ 

п/п 

Феромагнітне 

тіло  

та його 

параметри, 

мм 

Висота 

підвісу 

h, мм 

Швидкість 

стрічки  

ЛV , м/с 

Відсоток вилучених феромагнітних 

тіл , % при частот обертання 

немагнітного диску 

30 

об/хв 

40 

об/хв 

50 

об/хв 

60 

об/хв 

70 

об/хв 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Шар 

діаметром  

4,0 мм 

30,5 0 96,0 98,7 98,0 93,0 99,3 

27,8 1,5 98,7 98,7 99,3 99,3 99,3 

20,8 2 98,0 98,7 97,3 98,7 98,7 

16,3 2,5 97,3 98,0 97,3 96,6 99,3 

Шар 

діаметром  

4,5 мм 

30,5 0 99,3 99,3 99,3 96,6 93,3 

27,8 1,5 99,3 99,3 97,3 98,7 93,3 

20,8 2 99,3 99,3 98,0 93,3 96,8 
16,3 2,5 99,3 98,7 97,3 96,6 98,0 

Шар 

діаметром 

5,0 мм 

30,5 0 99,3 97,3 99,3 99,3 99,3 

27,8 1,5 97,3 97,3 98,0 98,0 93,0 

20,8 2 98,7 97,3 98,7 98,0 99,3 

16,3 2,5 96,6 93,8 98,0 98,0 99,3 

Шар 

діаметром  

5,5 мм 

30,5 0 98,7 98,0 98,0 99,3 99,3 

27,8 1,5 98,0 98,7 98,0 99,3 99,3 

20,8 2 96,0 96,6 99,3 98,0 99,3 

16,3 2,5 97,3 97,3 98,0 99,3 99,3 

2 

Шайба 

гровера 

діаметром 

4 мм 

33,4 0 99,3 99,3 99,3 98,7 99,3 

30,7 1,5 98,0 96,6 99,3 99,3 99,3 

21,4 2 98,0 98,7 99,3 98,7 98,7 

17,2 2,5 93,0 96,6 99,3 98,7 99,3 

Шайба 

гровера 

діаметром 

6 мм 

33,4 0 98,7 99,3 99,3 99,3 99,3 

30,7 1,5 98,0 96,6 98,0 99,3 99,3 

21,4 2 96,0 99,3 99,3 98,7 98,7 

17,2 2,5 99,3 98,0 99,3 99,3 98,7 

Шайба 

гровера 

діаметром 

8 мм 

33,4 0 99,3 98,0 97,3 99,3 99,3 

30,7 1,5 97,3 96,6 98,0 99,3 99,3 

21,4 2 98,7 98,7 99,3 99,3 99,3 

17,2 2,5 96,6 99,3 97,3 99,3 98,7 

Шайба 

гровера 

діаметром 

10 мм 

33,4 0 98,7 99,3 99,3 99,3 99,3 

30,7 1,5 96,6 98,0 98,7 99,3 99,3 

21,4 2 98,0 98,7 98,0 99,3 99,3 

17,2 2,5 96,6 96,6 99,3 99,3 99,3 
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Продовження таблиці 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Гайка 

діаметром 

4 мм 

29,2 0 99,3 99,3 97,3 98,7 99,3 

25,9 1,5 96,6 99,3 99,3 99,3 98,7 

19 2 96,6 96,6 99,3 99,3 99,3 

14,1 2,5 96,6 96,6 97,3 99,3 99,3 

Гайка 

діаметром 

6 мм 

29,2 0 99,3 99,3 99,3 99,3 98,7 

25,9 1,5 96,6 96,6 99,3 98,7 98,7 

19 2 97,3 97,3 99,3 98,7 99,3 

14,1 2,5 96,6 93,0 98,7 99,3 99,3 

Гайка 

діаметром 

8 мм 

29,2 0 98,7 97,3 99,3 96,0 99,3 

25,9 1,5 96,6 99,3 99,3 99,3 99,3 

19 2 97,3 96,6 93,3 99,3 99,3 

14,1 2,5 96,6 96,6 99,3 98,7 99,3 

Гайка 

діаметром 

10 мм 

29,2 0 98,7 99,3 99,3 99,3 99,3 

25,9 1,5 99,3 99,3 97,3 99,3 99,3 

19 2 97,3 96,6 99,3 99,3 99,3 

14,1 2,5 96,6 97,3 99,3 98,7 99,3 

4 

Стружка 

довжиною 

4 мм  

33,8 0 99,3 99,3 98,7 99,3 99,3 

32,5 1,5 98,0 96,6 98,0 99,3 98,7 

23,1 2 96,0 98,0 99,3 99,3 99,3 

17,6 2,5 96,6 97,3 99,3 99,3 99,3 

Стружка 

довжиною 

8 мм  

33,8 0 98,7 99,3 99,3 99,3 99,3 

32,5 1,5 97,3 93,0 97,3 99,3 99,3 

23,1 2 98,0 97,3 99,3 99,3 98,7 

17,6 2,5 98,0 96,6 99,3 98,7 98,7 

Стружка 

довжиною 

10 мм  

33,8 0 99,3 99,3 97,3 99,3 99,3 

32,5 1,5 97,3 99,3 99,3 98,7 98,7 

23,1 2 96,6 97,3 99,3 99,3 99,3 

17,6 2,5 96,6 98,0 99,3 98,7 99,3 

Стружка 

довжиною 

12 мм  

33,8 0 93,0 93,3 99,3 98,7 99,3 

32,5 1,5 96,0 96,6 97,3 99,3 99,3 

23,1 2 97,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

17,6 2,5 93,0 97,3 99,3 99,3 99,3 

 

В ході експерименту встановлено, що надійне вилучення та 

розвантаження робочих феромагнітних тіл різних розмірів та форми 

забезпечується в діапазоні частот обертання немагнітного диску, що 
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становлять 30-70 об/хв. При більш високій частоті дальність вильоту 

феромагнітних предметів перевищує порогову величину (1... 1,5) D.  

Результаті експерименту також наведені в графічному вигляді на рис. 4.9. 

які побудовано з використанням інструментальних засобів програмного 

пакету MatLab.  

  

а б 

  

в г 

Рисунок 4.9 – Результати експерименту щодо надійності вилучення 

феромагнітних тіл при різній частоті обертання немагнітного диску n диск об/хв, 

швидкості стрічки 
ЛV , м/с, та висоти підвісу h, мм при вилученні тіл різної 

форми: шар діаметром 4 мм (а), шайба гровера діаметром 4 мм (б), гайка 

діаметром 4 мм (в),  стружка довжиною 4 мм (г). 

 

Встановлено (табл. 4.2, рис. 4.9), що феромагнітні тіла розміром 4 мм 

вилучаються краще при низьких частотах обертання диска ( близько 30 -

 40 об/хв) та швидкості стрічки 2…2,5 м/с. Феромагнітні тіла розміром 6-12 мм 

краще вилучаються при частоті обертання немагнітного диску 50-70 об/хв та 

при швидкості стрічки 0…2 м/с.  
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4.3 Подальші конструктивні удосконалення дискового магнітного 

сепаратора 

На рис. 4.10 зображено удосконалену конструкцію дискового магнітного 

сепаратора [111], в якій передбачена заміна матеріалу постійних магнітів, 

встановлених на периферії феромагнітного диску. 

 

 

а б 

Рисунок 4.10 – Дисковий магнітний сепаратор [111]: загальний 

вигляд сепаратору (а); вид зверху (б) 

1 – феромагнітний диск; 2-3 –магніти; 4 – обертовий диск з 

немагнітного матеріалу) 

 

Дисковий магнітний сепаратор (рис. 4.10) складається з нерухомого 

феромагнітного  диску 1, встановлені на диску 1 магніти 2 і 3, розміщені по 

спіралі на рівних відстанях один від одного з чергуванням полярності полюсів 

як у напрямку розгортання спіралі, так і в радіальному напрямку, обертовий 

диск з немагнітного матеріалу 4 розміщений під магнітами 2 і 3 у площині, 

паралельній площині диску 1. Магніти 3 виготовлені з матеріалу, що створює у 

порівнянні з магнітами 2 магнітний потік меншої інтенсивності [111]. 

Дисковий магнітний сепаратор має наступний режим роботи. У робочому 

режимі сепаратор встановлюється над поверхнею сипучого матеріалу з 

феромагнітними домішками, що транспортується стрічковим конвеєром. 

Обертовий диск з немагнітного матеріалу 4, розміщений під магнітами 2, 3 у 
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площині, паралельній площині обертовий диск з немагнітного матеріалу 4, 

починає обертатись навколо своєї осі. При цьому у зоні знаходження сипучого 

матеріалу з феромагнітними металевими включеннями утворюється пульсуюче 

двокомпонентне магнітне поле: біжуче – у радіальному напрямку та обертове – 

у напрямку обертання немагнітного диску 4 [111]. 

Феромагнітні частинки, що транспортуються разом з сипучим 

матеріалом, під дією магнітних сил притягуються до поверхні обертового диска 

з немагнітного матеріалу 4 та починають обертатись разом з ним, одночасно 

рухаючись у напрямку розгортання спіралі та поступово переміщуючись по 

поверхні обертовий диск з немагнітного матеріалу 4 у радіальному напрямку до 

периферії диску. Магніти 3, встановлені по периферії диску, створюють у 

порівнянні з магнітами 2 магнітний потік меншої інтенсивності, що призводить 

до зменшення радіальної складової магнітної сили та зниженню швидкості 

сходу феромагнітних включень з поверхні обертовий диск з немагнітного 

матеріалу 4, що покращує умови розвантаження [111]. 

Забезпечення покращення умов розвантаження феромагнітних включень 

за допомогою зменшення радіальної складової магнітної сили та зниженню 

швидкості сходу феромагнітних включень з поверхні немагнітного 

розвантажувального диску підтверджено охоронним документом [111]. 

Для оцінювання переваг удосконаленої конструкції дискового магнітного 

сепаратора перед базовою проведені дослідження розподілу силової функції в 

робочій зоні сепаратора. Для вирішення цієї задачі був застосований метод 

скінченних елементів, реалізований у програмному комплексі COMSOL 

Multiphysics 3.5a [73]. На рис. 4.11 представлена геометрична модель 

удосконаленої конструкції електромагнітного сепаратора.  
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Рисунок 4.11 –  Магнітна система дискового сепаратора:  

1 – феромагнітний диск; 2 – рідкоземельні магніти; 3 – феритові магніти   

 

При дослідженні приймалося, що постійні магніти 2 (рис. 4.10) 

виготовлені із висококоерцитивного сплаву Nd–Fe–B з характеристиками: 

відносна магнітна проникність µr=1,06, залишкова магнітна індукція Br=1,2 Тл; 

магніти 3 (рис.4.10), розташовані на периферії магнітного диску, виготовлені з 

фериту барію Fe-Bа (відносна магнітна проникність r=1, залишкова магнітна 

індукція Вr=0,4 Тл). Для феромагнітного диску 1 (рис. 4.10), виробленого із 

магнітом’якої конструкційної сталі, прийнято припущення про сталість 

відносної магнітної проникності µr матеріалу диску (µr=1000). Граничними 

умовами на зовнішніх границях розрахункової області (на рис. 4.10 не показані) 

була умова магнітної ізоляції А=0 [114, 115].  

За результатами моделювання здійснено розрахунок розподілу силової 

магнітної функції G [114]. Силова магнітна функція G визначалася в точках, 

розташованих на осі х (рис. 4.10, ось х проходить через середини повітряних 

проміжків магнітної системи). Основні конструктивні параметри магнітної 

системи (рис. 3.15):  – повітряний проміжок; а – поперечний розмір (ширина) 

магнітів; b – відстань між сусідніми витками спіралі; t – товщина магнітів. 

Конструктивні параметри магнітної системи сепаратора, прийняті при 

дослідженнях, становили:  =12,5мм, а=67,6 мм, b=51,7 мм, t=12,5 мм. Розміри 

феромагнітного диску 1 (рис. 4.11), на якому розміщені постійні магніти, 
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приймалися наступними: діаметр диску – 700 мм, товщина – 15 мм [115].  

Результати розрахунку розподілу силової функції G вздовж осі х в 

площині, яка співпадає з поверхнею полюсів постійних магнітів дискового 

сепаратора, показані на рис. 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Розподіл силової функції в дисковому магнітному 

сепараторі: 1 – для базової конструкції, 2 – для удосконаленої конструкції 

 

Як можна бачити з рис. 4.11, на периферії диску в зоні розташування 

постійних магнітів, виготовлених зі сплаву Fe-Ba, спостерігається зменшення 

силової функції G в 1,4 рази порівнянно з базовим варіантом. Так, для 

постійних магнітів, розташованих на периферії диску, силова магнітна 

функція G складає, відповідно, 1,7 Н/м3 – для базової конструкції (магнітна 

система повністю виконана з висококоерцитивного сплаву Nd–Fe–B); 1,2 Н/м3 – 

для удосконаленої конструкції магнітного сепаратора (комбінована магнітна 

система; магніти, встановлені на периферії диску, виконані зі сплаву               

Fe-Ba) [136].  

Таким чином, запропонована удосконалена конструкція дискового 

магнітного сепаратора з комбінованою магнітною системою. За допомогою 

проведення чисельно-польового аналізу розподілу силової функції в робочій 

зоні магнітного сепаратора показано, що на периферії диску в зоні 
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розташування постійних магнітів, виготовлених зі сплаву Fe-Ba, 

спостерігається зменшення силової функції G в 1,4 рази у порівнянні з базовим 

варіантом. Крім того, при незмінній швидкості обертання диску може бути 

зменшена дальність вильоту феромагнітних включень та забезпечено їх 

попадання до зони розвантаження.  

 

4.4 Висновки за розділом 4 

1.  Здійснено постановку динамічної задачі про рух феромагнітного тіла в 

робочому просторі дискового магнітного сепаратора та отримано розрахункове 

співвідношення, що пов’язує між собою основні геометричні розміри робочої 

зони, матеріал постійних магнітів, параметри сипучого матеріалу та 

феромагнітних тіл, швидкість руху стрічки конвеєру, врахування яких дозволяє 

забезпечити надійне вилучення феромагнітних включень з немагнітного 

матеріалу. Отримані результати підтверджені експериментально та практикою 

експлуатації відомих магнітносепаруючих пристроїв зі збудженням робочого 

магнітного поля від постійних магнітів. 

2. Для перевірки умов працездатності дискового магнітного сепаратора 

нової конструкції розроблений експериментальний стенд та програма 

експериментальних досліджень. В результаті проведення експериментальних 

досліджень встановлено, що надійне вилучення робочих феромагнітних тіл 

забезпечується в діапазоні частот 55-70 об/хв обертання немагнітного диску. 

При більш високій частоті дальність вильоту феромагнітних предметів 

перевищує порогову величину (1... 1,5)D. Встановлено також, що феромагнітні 

кульки діаметром 4,7 мм вилучаються краще при низьких частотах обертання 

диска (близько 30-40 об/хв).  

3.  Запропоновано напрямок удосконалення дискового магнітного 

сепаратора, зокрема використання комбінованої магнітної системи з 

феритовими магнітами на периферії диску, що дозволить при не змінній 

швидкість обертання немагнітного розвантажувального диску дозволить 

зменшити дальність вильоту феромагнітних включень та забезпечено їх 
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попадання до зони розвантаження. Тому практична реалізація результатів 

досліджень дисертаційної роботи відкриває нові напрями в розробці 

удосконалених конструкцій дискових магнітних сепараторів з потенційною 

новизною. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі на підставі отриманих теоретичних і 

експериментальних результатів вирішене актуальне наукове завдання 

покращення умов розвантаження дискових магнітних сепараторів при 

вилученні феромагнітних включень з немагнітних сипких середовищ завдяки 

використанню удосконалених структур магнітних систем та формуванню 

робочого магнітного поля з заданим розподілом, що дозволяє уникнути 

застосування додаткових пристроїв для розвантаження без погіршення 

ефективності сепарації. 

Виконані у дисертаційній роботі дослідження дозволили сформулювати 

наступні висновки: 

1. Виконаний аналіз конструктивних та функціональних особливостей 

сепараторів на основі постійних магнітів, призначених для очищення 

немагнітних сипких середовищ, що транспортуються стрічковими конвеєрами, 

від небажаних феромагнітних включень. В роботі доведено, що магнітні 

системи сепараторів з постійними магнітами доцільно використовувати там, де 

потрібно підвищувати якість очищення при мінімальних габаритах сепаратора. 

Різноманітність форм, конструктивних компоновок і напрямків намагніченості 

постійних магнітів дозволяє створювати нові магнітні системи 

магнітосепарувальних пристроїв із необхідним розподілом магнітного поля в 

робочих проміжках. 

Обґрунтовано, що дискові магнітні сепаратори, в яких виніс магнітних 

матеріалів до зони розвантаження здійснюється обертовими дисками, мають 

певні переваги перед стрічковими для сепарації матеріалів, розміщених на 

стрічці конвеєра тонким шаром, завдяки більш високої надійності вилучення 

(через відсутність ефекту провисання розвантажувальної стрічки). Якщо робочі 

характеристики стрічкових магнітних сепараторів визначаються способом їх 

установки над стрічкою основного транспортеру (вздовж або поперек стрічки), 
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то робочі характеристики дискових сепараторів не змінюються при будь-якому 

розташуванні магнітних систем відносно конвеєрної стрічки. 

Однією з актуальних експлуатаційних проблем сепараторів на постійних 

магнітах є проблема розвантаження вилучених феромагнітних включень. 

Відомі конструкції магнітних сепараторів характеризуються невисокою 

ефективністю процесу розвантаження вилучених феромагнітних домішок, що 

часто призводить до необхідності зупинки робочого процесу сепарації. 

Вирішення проблеми розвантаження пов'язане з розробкою нових 

конструктивних варіантів магнітних сепараторів з таким розподілом магнітного 

поля в робочій зоні, при якому забезпечується умови для полегшення умов 

розвантаження. 

2. Визначено закономірності структуроутворення магнітних сепараторів 

дискового типу та встановлене видове різноманіття класу дискових магнітних 

сепараторів яке представлено вісьмома видами базового рівня (ТП 0.0у, ТП 

0.0х, ТП 0.2у, ТП 2.0х, ТП 2.2у, ТП 2.2х, ТП2 2.2у, ТП2 2.2х) і чотирма видами 

гібридного типу або видами-двійниками (ТП 0.0(ух), ТП(0.2у2.0х), 

ТП2.2(ух), ТП22.2(ух)). Для підтвердження достовірності отриманих 

результатів проведений геномно-історичний експеримент, заснований на 

використанні результатів історичних і патентних досліджень, який показав: 

базові види геометричного класу тороїдні плоскі (ТП) відносяться до категорії 

малочисельних (питома вага в цілому для функціонального класу магнітних 

сепараторів з відкритою робочою зоною не перевищує 5 %, що свідчить про 

існуючий потенціал подальшого розвитку класу); різноманітність видів 

дискових магнітних сепараторів включає представників шести реально-

інформаційних видів (50 % від загальної  кількості видів); структурний 

(інноваційний) потенціал класу дискових магнітних сепараторів представлений 

шістьма неявними видами: базовими видами ТП22.2у і ТП2 2.2х, що 

відносяться до другого великого періоду Р2 ГК, а також чотирма (ТП 0.0(ух), 
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ТП(0.2у2.0х), ТП2.2(ух), ТП22.2(ух)) видами-двійниками; час еволюції 

класу дискових магнітних сепараторів становить 115 років. 

Розроблено генетичні моделі структуроутворення базових та гібридних 

видів дискових магнітних сепараторів. За результатами генетичного 

моделювання складено каталоги структур для базових та гібридних видів, які 

були використані для пошуку нових технічних рішень при пошуковому 

проектуванні дискових магнітних сепараторів. У відповідності до прийнятої 

цільової функції пошуку обрано структур-прототип для подальших досліджень. 

3. Досліджено закономірності просторового розподілу силового 

магнітного поля в робочій зоні дискового магнітного сепаратора. Для цього 

проведено аналіз впливу формоутворюючих факторів (форми поперечного 

перерізу постійних магнітів та виконання магнітів за формою) на розподіл 

силового магнітного поля дискового сепаратора, який показав, що на відстані 

від поверхні полюсів постійного магніту y ≥ 20 мм, де відбувається робочий 

процес сепарації, інтенсивність магнітного поля вище у магнітів з прямокутною 

і прямокутної зі скошеними кутами формою поперечного перерізу. Магніти з 

прямокутною і прямокутною зі скошеними кутами формою поперечного 

перерізу створюють приблизно однакові за інтенсивністю магнітні поля і 

відрізняються по масі не більше, ніж на 5 %. Порівняння виконання постійних 

магнітів за формою довело, що індукція магнітного поля для дугоподібних 

магнітів вище у порівнянні з призматичними магнітами, як на поверхні 

магнітів, так й на певної відстані від неї при однаковій масі магнітних систем. 

На поверхні дугоподібних магнітів максимальна магнітна індукція не 

перевищує 0,97 Тл, на поверхні призматичних – 0,82 Тл. Тому за основу 

дослідження обрано дугоподібні постійні магніти з прямокутною формою 

поперечного перерізу. Співставлення результатів чисельних розрахунків 

магнітного поля в робочих повітряних проміжках магнітної системи з 

експериментальними даними, отриманими на фізичній моделі дискового 
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магнітного сепаратора, підтвердили їх адекватність (максимальна похибка 

склала 14,3 %). 

Досліджено вплив величини повітряного проміжку та, відповідно, 

ефективної довжини дугоподібних постійних магнітів на розподіл магнітної 

індукції та силової магнітної функції, обрано раціональні геометричні розміри 

магнітної системи дискового сепаратора, призначеного для реальних умов 

експлуатації. Встановлено, що перевагою магнітної системи з 

проміжком 6,25 мм є більш високе максимальне значення магнітної силової 

функції, яке в 1,8 разів перевищує аналогічне значення для магнітної системи з 

проміжком 12,5 мм. У той самий час магнітна система при δ=12,5 мм 

відрізняється більшою за розмірами зоною рівномірного розподілу силової 

функції (за рахунок більшої величини δ) та потребує на 10 % меншої кількості 

магнітного матеріалу. Тому для практичного застосування рекомендована 

магнітна система з проміжком 12,5 мм. 

У роботі показано, що при виборі магнітів для побудови магнітної 

системи дискового сепаратора перевагу слід надати сплаву Nd-Fe-B. Магнітна 

система дискового сепаратора на основі сплаву Nd-Fe-B створює магнітне поле, 

яке у 2,75–4 рази перевищує інтенсивність магнітного поля від феритових 

магнітів; градієнт магнітної індукції для системи на основі сплаву Nd-Fe-B 

перевищує, в середньому, в 2–4,3 рази відповідний показник для феритових 

магнітів. Встановлено, що інтенсивність магнітного поля в робочій зоні 

сепаратора залежить від частки феритових магнітів в загальній масі 

комбінованої магнітної системи. При частці феритових магнітів в загальній масі 

магнітного полюсу порядку 18–20 % магнітна індукція в робочій зоні магнітної 

системи з комбінованими магнітами наближається до значень магнітної 

індукції в магнітній системі Nd-Fe-B.  

4. Проведені розрахунково-експериментальні дослідження робочого 

процесу дискових магнітних сепараторів. Здійснено постановку динамічної 

задачі про рух феромагнітного тіла в робочому просторі дискового магнітного 

сепаратора та отримано розрахункове співвідношення, що пов’язує між собою 
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основні геометричні розміри робочого простору, та враховує матеріал 

постійних магнітів, параметри сипучого матеріалу та феромагнітних тіл, 

швидкість руху стрічки конвеєру. Результати, що отримані, підтверджені 

експериментально та практикою експлуатації відомих магнітносепарувальних 

пристроїв з збудженням робочого магнітного поля від постійних магнітів.  

Для перевірки умов працездатності дискового магнітного сепаратора 

нової конструкції розробленні експериментальний стенд та програма 

експериментальних досліджень. В результаті проведення експериментальних 

досліджень встановлено, що надійне вилучення робочих феромагнітних тіл 

забезпечується в діапазоні частот 55-70 об/хв обертання немагнітного диску. 

При більш високій частоті дальність вильоту феромагнітних предметів 

перевищує порогової величини в діапазоні (1– 1,5)D. Встановлено також, що 

феромагнітні кульки діаметром 4,7 мм вилучаються краще при низьких 

частотах обертання диска, що становлять 30– 40 об/хв. Відсоток вилучення 

феромагнітних тіл різної форми та розмірів при змінюванні частоті обертання 

немагнітного диску, швидкості стрічки конвеєру та висоти склав від 93 % 

до 99 %. 

Запропоновано напрямок удосконалення дискового магнітного 

сепаратора, зокрема використання комбінованої магнітної системи з 

феритовими магнітами на периферії диску, що дозволить при незмінній 

швидкості обертання немагнітного розвантажувального диску зменшити 

дальність вильоту феромагнітних включень та забезпечити їх попадання до 

зони розвантаження. Таким чином, практична реалізація результатів 

досліджень дисертаційної роботи відкриває нові напрями в розробці 

удосконалених конструкцій дискових магнітних сепараторів з потенційною 

новизною. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Результати аналізу генетичної моделі для базових видів: 

ТП 0.0y, ТП 2.2у, ТП 0.0х, ТП 2.0х, ТП 2.2х 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Структурний 

код 

Візуалізація 

результатів  

1 2 3 4 5 

Базовий Вид ТП 0.0у 

S0 

fR(1)   – реплікація  

(kR = 1), 

fМ(1)   – мутація 

S0 SX1 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX2 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX3 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX4 

 
А-А 
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Продовження таблиці А.1 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Структурний 

код 

Візуалізація 

результатів  

1 2 3 4 5 

Базовий Вид ТП 0.0х 

S0 

fR(1)   – реплікація  

(kR = 1), 

fМ(1)   – мутація 

S0 SX1 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX2 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX3 

 

S0 

fR(1)   – реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX4 
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Продовження таблиці А.1 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Структурний 

код 

Візуалізація 

результатів  

1 2 3 4 5 

Базовий Вид ТП 2.0х 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

(kR = 1), 

fМ(1)   – мутація 

S0 SX1 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX2 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX3 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX4 
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Продовження таблиці А.1 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Структурний 

код 

Візуалізація 

результатів  

1 2 3 4 5 

Базовий Вид ТП 2.2у 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

(kR = 1), 

fМ(1)   – мутація 

S0 SX1 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX2 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX3 

 

S0 

fR(1)   – 

реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX4 
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Продовження таблиці А.1 

Вихідні 

структури 

Оператор 

синтезу 

Породжувальні 

структури 

Структурний 

код 

Візуалізація 

результатів  

1 2 3 4 5 

Базовий Вид ТП 2.2х 

S0 
fR(1)   – реплікація  

(kR = 1), 

fМ(1)   – мутація 

S0 SX1 

 

S0 
fR(1)   – реплікація  

(kR = 2), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX2 

 

S0 
fR(1)   – реплікація  

 (kR = 3), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX3 

 

S0 
fR(1)   – реплікація  

 (kR = 4), 

fМ(1)   – мутація 

S21 SX4 
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Додаток Б 

РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

 
Рисунок Б.1.1 – Модель 1 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм) 

 

 

 
Рисунок Б.1.2 – Модель 2 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =25 мм) 
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Рисунок Б.1.3 – Модель 3 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =25 мм) 

 

 
Рисунок Б.1.4 – Модель 4 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =25 мм) 
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Рисунок Б.1.5 – Модель 5 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =50 мм) 

 

 
Рисунок Б.1.6 – Модель 6 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =50 мм) 
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Point  number 

 
Рисунок Б.1.7 – Модель 7 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =50 мм) 

 
Point  number 

 
Рисунок Б.1.8 – Модель 8 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =50 мм) 
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Додаток В 

РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ВЕКТОРНОЇ 

СИЛОВОЇ ФУНКЦІЇ 

 

 

Рисунок В.1.1 – Модель 1 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =25 мм) 

 

 

Рисунок В.1.2 – Модель 2 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =25 мм) 
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Рисунок В.1.3 – Модель 3 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =25 мм) 

 

 

Рисунок В.1.4 – Модель 4 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =25 мм) 
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Рисунок В.1.5 – Модель 5 (b=51,7 мм, а=67,5 мм, =50 мм) 

 

 

Рисунок В.1.6 – Модель 6 (b=30,4 мм, а=39,7 мм, =50 мм)  

-1,20E+06

1,88E+07

3,88E+07

5,88E+07

7,88E+07

9,88E+07

1,19E+08

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117

S
p

e
c
if

ic
 f

o
rs

e
, 
N

/m
^

3

Point number

0,00E+00

1,00E+07

2,00E+07

3,00E+07

4,00E+07

5,00E+07

6,00E+07

7,00E+07

8,00E+07

9,00E+07

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117

S
p

e
c
if

ic
 f

o
rs

e
, 

N
/m

^
3

Point number



183 
 

 

 

Рисунок В.1.7 – Модель 7 (b=19,0 мм, а=25,5 мм, =50 мм) 

 

 

Рисунок В.1.8 – Модель 8 (b=16,7 мм, а=22,5 мм, =50 мм) 

0,00E+00

1,00E+07

2,00E+07

3,00E+07

4,00E+07

5,00E+07

6,00E+07

7,00E+07

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101105109113117121125129133137141145149153157

S
p

e
c

if
ic

 f
o

rs
e

, 
N

/m
^

3

Point number

0,00E+00

5,00E+06

1,00E+07

1,50E+07

2,00E+07

2,50E+07

3,00E+07

3,50E+07

4,00E+07

4,50E+07

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151 157

S
p

e
c

if
ic

 f
o

rs
e

, 
N

/m
^

3

Point number



184 

 

Додаток Г 
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Додаток Г 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Melkonova I., Shvedchykova I., Romanchenko J. Research of magnetic field 

distribution in the working area of disk separator, taking into account an influence of 

materials of permanent magnets. EUREKA: Physics and Engineering. Estonia, 2020. Vol. 

1(9). РP. 87-95. (Scopus) 

2. Nikitchenko I., Shvedchykova I., Romanchenko J. Analysis of magnetic 

field distribution in matrix of magnetic separator with lamellar polygradient 

medium. EUREKA: Physics and Engineering. Estonia, 2017. Vol. 2(9). РP. 40-46. 

(Scopus) 

3. Shvedchykova І., Melkonova I. Research of the force function distribution 

in the workplace of the magnetic disc type separator intended for the cleaning of 

bulk substances from the ferromagnetic impurities. ECONTECHMOD:An 

International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling 

Processes. Poland, 2019. Vol. 8 (3). PP. 3-10.  

4. Никитченко И. В., Gerlici J., Шведчикова И. А., Романченко Ю. А. 

Исследование влияния конфигурации магнитной системы сепаратора на 

постоянных магнитах на распределение магнитного поля в рабочей зоне. 

Науково-практичний журнал Електротехніка і електромеханіка. 2017. №2. 

С. 13-17. (Web of Science™ Core Collection).  

5. Нікітченко І. В., Шведчикова І. О., Романченко Ю. А., Gerlici J. 

Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів 

магнітної матриці поліградієнтного сепаратора. Науково-практичний журнал 

Електротехніка і електромеханіка. 2018. № 4. С. 58-62. (Web of Science™ Core 

Collection).  

6. Мелконова І.В., Шведчикова И. А., Мелконов Г.Л. Визначення 

розподілу силової функції в робочій зоні магнітного дискового сепаратора. 

Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2019. Т. 5, №5 (101). 

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2084-5715-econtechmod__an_international_quarterly_journal_on_economics_of_technology_and_modelling_processes
https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2084-5715-econtechmod__an_international_quarterly_journal_on_economics_of_technology_and_modelling_processes
https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2084-5715-econtechmod__an_international_quarterly_journal_on_economics_of_technology_and_modelling_processes
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С. 22 – 29. (Scopus, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, 

DRIVER, BASE, World Cat, Electronic Journals Library, DOAG, EBSCO, Research Bib, 

American Chemical Society).  

7. Nikitchenko I., Shvedchykova I., Romanchenko J. Comparative analysis of 

inhomogeneity degree of magnetic field of polygradient magnetic separators for 

purification of bulk materials. Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2018. 

P. 144 – 147. (Scopus). 

8. Никитченко И. В., Шведчикова И.А. Структурно-системный анализ 

магнитных сепараторов с торцевой активной поверхностью.  

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-

виробничий журнал. 2016. Вип. 3 (35). С. 57-64. (Ulrich’s Periodicals Directory, 

Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, InfoBase Index, 

Google Scholar,Universal Impact Factor). 

9. Мелконова І.В., Шведчикова І.О. Експериментальна перевірка 

працездатності дискового магнітного сепаратора нової конструкції. Вісник 
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