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Корисна модель належить до насадок у при-
строях для магнітного розділення, які використо-
вуються в теплоенергетиці, гірничовидобувній,
хімічній, харчовій, фармацевтичній та інших галу-
зях промисловості.

Відомо використання в якості насадки для фі-
льтрів-осаджувачів електромагнітного типу відпа-
лених відходів феромагнітної нержавіючої сталі
металообробних виробництв [Авторське свідоцтво
СРСР №648264, В 03 С 1/00, 1979].

Одним із недоліків відомої насадки є те,  що
необхідно проводити відпалювання матеріалу на-
садки.

В іншій відомій насадці використовуються не-
відпалені відходи із феромагнітної нержавіючої
сталі металообробних виробництв [Авторське сві-
доцтво СРСР №852360, В 03 С 1/00, 1981].

Використання утилізованих відходів феромаг-
нітної нержавіючої сталі металообробних вироб-
ництв дозволяє зекономити сортову сталь і дефі-
цитні легуючі матеріали, значно прискорити
виготовлення насадки та зробити фільтр-
осаджувач в цілому більш дешевшим.

Проте, це лише один із підходів до вирішення
поставленої задачі, оскільки відходи металообро-
бки більш доцільно переробляти на кондиційну
сировину.

Відомо також, що рекомендується використо-
вувати в якості насадки для електромагнітних фі-
льтрів подрібнені магнетитові кварцити [Сандуляк
А.В., Гаращенко В.И. Электромагнитные фильтр-
осадители. - Львов: Вища школа. Из-во при Львов-
ском университете, 1982. - 72с., с.10-12].

Недоліками цієї насадки є те, що кварцити ко-
родують, і це допустимо лише при грубій магнітній

сепарації  (масова    доля осаджених    частинок
10-1...10-3), коли вимоги до фільтруючого середо-
вища за наявністю залізомістких домішок невисокі
і де доля „корозійної” добавки ферогранул насадки
у загальному вмісту сполук заліза низька.

Завданням корисної моделі є одержання неко-
розійної та значно дешевшої насадки у порівнянні
із відомими.

Поставлене завдання досягається тим, що у
відомих насадках з відходів металообробних ви-
робництв із феромагнітної нержавіючої сталі чи
подрібненої природної сировини - магнетитових
кварцитів, насадку одержують некородуючою та
значно дешевшою шляхом подрібнення базальто-
вої породи, її фракціонуванням на зерна необхід-
них розмірів, які мають здатність намагнічуватися
у магнітному полі.

Корисна модель здійснюється слідуючим чи-
ном. Продукт щебенево-дробильного цеху кар’єру
базальтового родовища, сортують на фракції не-
обхідних розмірів, очищають від пилу та інших
можливих забруднень шляхом промивання водо-
провідною і дистильованою водою та використо-
вують як насадку у пристроях для магнітного роз-
ділення.

Таким чином, запропоновано в якості фільт-
руючої насадки для електромагнітних чи на по-
стійних магнітах фільтрів-осаджувачів залізовмі-
щуючих та інших домішок із феромагнітними
властивостями в рідинах і газах, використовувати
необхідних фракцій подрібнену природну базаль-
тову породу.

Отже, пропонується до використання некоро-
дуючий і значно дешевший тип насадки із базаль-
ту в різних за конструкцією і призначенням фільт-
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рах-осаджувачах на постійних магнітах чи елект-
ромагнітних для очищення рідин або газів від залі-
зовміщуючих та інших домішок із феромагнітними

властивостями в різних галузях виробництва, об-
ладнання яких зазнає корозії або технологічних
рідин, водних систем та ін.
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