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Корисна модель належить до пристроїв для обробки речовин в магнітному полі, зокрема 
для обробки олив, та може бути використана при експлуатації трибосполучень деталей машин і 
механізмів. 

Найбільш близькими аналогами до пристрою, що заявляється, є пристрої, які містять 
трубопровід з немагнітного матеріалу для переміщення оброблюваної речовин та блоки 5 
постійних магнітів розміщених послідовно в одній площині один до одного однойменними і (або) 
різнойменними полюсами із зазором та без нього [1, 2]. 

Недоліком відомих пристроїв є недостатня величина градієнтів напрямку і напруженості 
магнітного поля та неможливість керування ними і як наслідок недостатня зміна та керованість 
фізико-хімічних властивостей олив магнітним полем. 10 

Задачею корисної моделі є підвищення ефективності магнітної обробки речовини, зокрема 
оливи та зміни її фізико-хімічних властивостей. 

Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для обробки речовин в магнітному полі, 
що містить трубопровід з немагнітного матеріалу для переміщення оброблювальних речовин, у 
якому згідно з корисною моделлю, на трубопровід встановлено котушку-соленоїд. 15 

На кресленні зображена схема пристрою, яка містить трубопровід 1, оброблювану речовину 
(олива) 2 та котушку-соленоїд 3. 

Пристрій, що заявляється, використовують наступним чином. 
Оброблювану речовину (оливу) 2, яку піддають магнітній обробці, пропускають через 

трубопровід 1, розміщений в котушці-соленоїді 3 навколо якої, при протіканні електричного 20 
струму, утворюється електромагнітне поле, величину і напрям магнітного поля можна змінювати 
та контролювати. 

Потрапляючи в зону дії електромагнітного поля пристрою в оброблюваній речовині 
відбуваються структурні перетворення, утворюються впорядковані молекули, що сприяє 
формуванню адсорбційних шарів на поверхнях тертя та запобігають їх зносу. 25 

Таким чином, запропонований пристрій дає можливість виконувати магнітну обробку 
речовини (оливи) та керувати її фізико-хімічними властивостями 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій для обробки речовин в магнітному полі, що містить трубопровід з немагнітного 
матеріалу для переміщення оброблюваних речовин, який відрізняється тим, що на 40 
трубопровід встановлено котушку-соленоїд. 
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