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Разработана двухступенчатая магнитно-кавитационная технология очистки 

рабочей жидкости. Первому этапу соответствует очистка рабочей жидкости ге-
нератором ультразвуковых колебаний. Второй этап предусматривает очистку 
рабочей жидкости продольным и поперечным аксиально-симметричным маг-
нитным полем. 
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Is developed the two-stage magnetic-cavitation technology for cleaning of work-
ing liquid. Cleaning of working liquid corresponds the first by the generator of ultra-
sonic vibrations. The second is cleaning of working liquid longitudinal and transversal 
axially symmetric magnetic field. 

Key words: ultrasonic vibrations, magnetic field, cleaning of liquid. 
 
Вступ. Дослідження [1] показують, що відмови гідроприводів транспортних 

та видобувних машин складають до 15 % всіх відмов. До 60 % з відмов гідро-
приводу прямо або опосередковано пов’язані з підвищеною забрудненістю ро-
бочих рідин. Відповідно до досліджень [2], підвищення чистоти робочих рідин 
гідросистем дозволяє в 3-5 разів підвищити ресурс агрегатів гідросистем, на 50-
70 % зменшити кількість відмов в них та в 2-7 разів зменшити витрати на запасні 
частини при ремонті агрегатів гідросистем. Якість та чистота робочої рідини є 
вирішальними чинниками для експлуатаційної безпеки, надійності, економічно-
сті та терміну служби гідравлічного обладнання.  

Аналіз стану проблеми. Для очищення робочої рідини використовують зде-
більшого механічні та хімічні (в тому числі біологічні) способи очищення. Вони 
забезпечують очищення робочої рідини від біоактивних речовин та завислих ме-
ханічних домішок. Проте на надійність і довговічність роботи гідроприводу 
впливають також високомолекулярні речовини та електроліти, дисоційовані в 
рідині на іони. Такі речовини погано піддаються традиційним методам очистки. 
Більш ефективними для зменшення домішок у складі рідини є фізичні методи, 
такі як електромагнітні, акустичні, гравітаційні тощо.  

Найбільш поширеною робочою рідиною є водяна емульсія, основні фізичні 
властивості якої відповідають властивостям води [3]. Тому далі головна увага 
приділена саме очищенню водного середовища від іонів домішок. Очистка води 
відповідає таким стратегічним пріоритетним напрямкам інноваційної діяльності 
в Україні [4]: енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпе-
чне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очи-
щення води та засоби управління цими процесами. 

В останні роки відбулася зміна балансу водоспоживання. Значно зменши-
лось споживання води промисловими підприємствами. Змінилась структура со-
бівартості води, яка використовується для виробничих і побутових потреб. 
Зросла вартість електроенергії, матеріалів і реагентів, збільшились непродукти-
вні витрати води у всіх елементах системи. Внаслідок чого виникли проблеми, 
що вимагають негайного рішення: підвищення якості води; усунення негативно-
го впливу на підземні води; забезпечення захисту трубопроводів; зниження ене-
ргоємності систем, тощо. 

Однієї універсальної економічно обґрунтованої технології очищення, яку 
можна використовувати у всіх випадках для будь-якої води, не існує. Тому ви-
никає необхідність у розробці ефективної, енергозберігаючої, екологічно безпе-
чної технології очищення води шляхом синтезу та вдосконалення відомих 
способів та засобів видалення домішок з води. 

Відповідно до проведеного аналізу способів та засобів обробки робочих рі-
дин [5] обрано магнітний спосіб обробки рідини шляхом впливу постійним аксі-
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ально-симетричним поперечним та повздовжнім магнітним полем, як найбільш 
ефективний і конструктивно простий для створення магнітної пастки для іонів 
домішок, що забруднюють робочу рідину.  

Мета роботи. Розробка технології очищення робочих рідин гідроприводу 
гірничих машин шляхом синтезу та вдосконалення відомих способів та засобів 
видалення домішок з води. 

Матеріал і результати досліджень. Аксіально-симетричне повздовжнє ма-
гнітне поле. На ділянці шляху дії повздовжнього аксіально-симетричного магніт-
ного поля, що повільно змінюється часточка домішок рухається по гвинтовій 
траєкторії [6]. Це обумовлено сумою двох рухів по колу і вздовж силової лінії. Ко-
ло, по якому рухається заряджена часточка називається ларморовим. В залежності 
від зміни величини напруженості магнітного поля вздовж траєкторії руху зарядже-
ної часточки, відбувається одночасно зміна радіусів витків гвинтової лінії. Зміню-
ється кривизна гвинтової лінії, тобто кут, який складає траєкторія з напрямом 
силових ліній. В полі, де силові лінії сходяться, з’являється складова сили Лоренца 
направлена перпендикулярно до плоскості ларморового кола. Ця сила намагається 
виштовхнути часточку з області більшої напруженості поля. На цьому принципі й 
базується дія магнітної пастки. Переваги пристроїв – закручування домішок в по-
вздовжньому напрямку відносно руху потоку рідини та збільшення часу дії магніт-
ного поля на частки домішок, а отже й ефективності впливу. 

Пристрої магнітної підготовки води з використанням постійного аксіально-
симетричного повздовжнього магнітного поля складаються з труби із немагніт-
ного матеріалу, по якій тече потік робочої рідини та постійних кільцевих магні-
тів, розташованих навколо труби. Магніти розташовуються однаковими 
полюсами один до одного утворюючи знакозмінне магнітне поле.  

Аксіально-симетричне поперечне магнітне поле. За рахунок іонізації до-
мішок під дією магнітного поля та різниці концентрацій катіонів та аніонів у рі-
динному середовищі виникають електричні поля [6]. Взаємодія постійного 
аксіально-симетричного поперечного магнітного поля та електричного поля 
впливає на траєкторію руху зарядженої частки. Під дією магнітного поля заря-
джена частка виконує коливальний рух на межі магнітного поля [7]. Дія елект-
ричного поля призводить до затухання цих коливань. Переваги пристроїв – 
закручування домішок в поперечному до руху потоку рідини напрямку. 

Для підвищення ефективності дії магнітного поля використано ультразвукову 
обробка рідини відповідно до [8], яка впливає на макроструктури домішок і при-
зводить до руйнування глобул домішок. Таким чином, оброблюється широкий діа-
пазон домішок відповідно до їх розмірів. Розроблено двохступеневу магнітно-
кавітаційну систему очищення робочої рідини (рис. 1). Першому ступеню відпові-
дає підготовка води генератором ультразвукових коливань (ГАК). Другим ступе-
нем є підготовка води повздовжнім аксіально-симетричним магнітним полем – 
блоком знакозмінного поля (БЗМ) та поперечним аксіально-симетричним магніт-
ним полем – магнітною аксіально-симетричною системою (МАКСі). Система очи-
щення води передбачає виключення з робочого процесу однієї чи декількох систем 
підготовки води в разі їх виходу з ладу. Для цього використовують засувки. 
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Рисунок 1 – Технологічна схема магнітно-кавітаційної системи очищення  
робочої рідини 

 
Конструктивні особливості та принцип дії магнітно-кавітаційної техно-

логії очищення робочих рідин. В ГАК (рис. 2) використано спроможність акус-
тичних коливань порушувати стійкість макроструктур. Оптимальні технологічні 
й акустичні умови при акустичній коагуляції забезпечують кавітацію по всьому 
об’єму рідини, нормальний тиск, малий час акустичного впливу на потік рідини.  

 

 
 

Рисунок 2 – Генератор акустичних  
коливань (ГАК) 

Для впливу акустичних коливань на ве-
ликі об’єми або на проточні системи ви-
користовують ультразвукові випромі-
нювачі 1, які розташовані на зовнішній 
поверхні робочої труби 2. Для компенса-
ції вібрацій випромінювачів 1 викорис-
тано хомути 3. До кожного 
випромінювача підводиться високочас-
тотна енергія. При такій конструкції 
пристрою в вібраторі створюється поту-
жне ультразвукове поле. При цьому, за-
стосовуючи швидкість прокачування 
рідини можливо регулювати продуктив-
ність пристрою і час акустичного опра-
цювання проточної рідини. Блок 
електроніки, який подає напругу на ГАК 
розташований на деякій відстані від ви-
промінювача і з’єднаний з ним кабелем. 

 

Невеликі геометричні розміри дозволяють встановлювати ГАК для опрацьо-
вування рідини у зручному місці технологічної лінії. 

Блок знакозмінного магнітного поля містить кільцеві магніти, розміщені на 
трубі, та зафіксовані фіксаторами. 

Під дією магнітного поля МАКСі (рис. 3) заряджена частка виконує колива-
льний рух на межі магнітного поля.  
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Рисунок 3 – Магнітна аксіально-симетрична система (МАКСі) 
 
Якщо довжина розповсюдження магнітного поля більше за амплітуду коли-

вань частки, заряджена часточка не може покинути магнітний пристрій. Під дією 
сили потоку водного середовища та за рахунок аксіально-симетричного попе-
речного магнітного поля, заряджені частки зміщуються до периферії кільцевого 
каналу системи. 

МАКСі працює таким чином. Потік водного середовища надходить з робо-
чого трубопроводу (не зображений), який з’єднано з пристроєм за допомогою 
фланців 1, протікає по кільцевому каналу, що утворений внутрішніми накопичу-
вачами 2, кільцевими магнітами 4 та полюсними наконечниками 5. Під дією по-
стійного аксіально-симетричного магнітного поля частки домішок зміщуються 
до внутрішніх накопичувачів 2, і через канали відведення 3 висококонцентрова-
на суміш часток домішок та водного середовища безпосередньо видаляються з 
потоку через електромагнітний клапан КЕ у допоміжний бак БВ (див. рис. 1). 

Висновки. 1. Розроблено двоступеневу магнітно-кавітаційну технологію 
очищення робочої рідини, яка включає ультразвукову обробку рідини, що впли-
ває на макроструктури, та магнітну обробку рідини, що впливає на мікрострук-
тури домішок рідини. Таким чином, магнітно-кавітаційна технологія очищення 
рідини впливає на широкий спектр домішок в рідині.  

2. Використання для очистки рідини від домішок пристроїв з аксіально-
симетричним повздовжнім та поперечним магнітним полем забезпечує створен-
ня однорідного в об’ємі рідини магнітного поля, що підвищує ефективність 
впливу магнітного поля на рідину. 

3. Магнітно-кавітаційна технологія очищення робочої рідини використовує 
внутрішню енергію рідинного середовища, що підвищує ККД процесу очищення 
робочої рідини. Технологія екологічно безпечна – не має відходів, та енергозбе-
рігаюча – за рахунок використання постійних магнітів. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОЦЕНКИ 
ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МОБИЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Лопатин В.В., к.т.н., с.н.с. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины 
г. Днепропетровск 
Украина, 49005 г. Днепропетровск ул. Симферопольская 2а 

 
Викладено експериментально-дослідне питання оцінювання, що впливає на ви-

бухонебезпечність апаратури мобільних інформаційно-вимірювальних систем в 
умовах газонасиченості гірського масиву на підставі останніх наукових досягнень 
та вимог безпеки.  

Ключові слова: вибухонебезпечність, інформаційно-вимірювальна система.  


