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(72) ГОРУПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, КОПИЛЕН-
КО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ГАРКАВА КАТЕРИ-
НА ГРИГОРІВНА, КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕ-
КСІЇВНА, ЗДОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, 
КОЛБАСИНСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА 
(73) ГОРУПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, КОПИЛЕН-
КО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ГАРКАВА КАТЕРИ-
НА ГРИГОРІВНА, КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕ-

КСІЇВНА, ЗДОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, КО-
ЛБАСИНСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА 
(57) Фільтр для розділення водних суспензій, який 
містить корпус, фільтрувальний матеріал, перфо-
ровану перегородку, охолоджувач, штуцери для 
підведення суспензії і відведення освітленої ріди-
ни, який відрізняється тим, що застосовують 
охолоджувач з розвиненою площею охолодження 
для утворення в осаді кристалів льоду голкоподіб-
ної форми, внаслідок чого утворюється значна 
кількість нових капілярів і збільшується продуктив-
ність фільтрування суспензії. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до фільтруваль-

ної техніки і може бути використаний в біотехноло-
гічній, харчовій, хімічній та інших галузях народно-
го господарства для розділення неоднорідних 
систем з твердою дисперсною фазою на рідку у 
вигляді фільтрату і тверду фазу у вигляді осаду. 

Відома велика кількість різноманітних фільт-
рів, які використовуються в різних галузях промис-
ловості - фільтрпреси, друк - фільтри, нутч - філь-
три, барабанні, стрічкові, карусельні, вакуум 
фільтри, патронні, відстійні, рукавні електрофільт-
ри, рамні і т. п. 

Принцип роботи фільтрів оснований на прохо-
дженні рідини через фільтрувальну перегородку, в 
результаті чого тверда фаза - осад залишається 
на фільтрувальній перегородці, а рідка фаза про-
ходить крізь неї, в результаті чого відбувається 
розділення суспензії. 

Відомий фільтр, що містить корпус, який має 
кільцевий виступ в зоні кріплення фільтрувальної 
перегородки, на яку встановлена пружина та пе-
репускний клапан, спільна дія яких створює вібра-
ційний рух віджимної діафрагми і сприяє розділен-
ню суспензії [1]. 

Недоліком такого фільтру є ймовірність заку-
порювання капілярів осаду, крізь які рухається 
освітлена рідина внаслідок його механічного стис-
нення, що призводить до зменшення швидкості 
фільтрування. 

Найбільш близьким аналогом фільтру, що за-
являється, є обраний як прототип друк - фільтр [2], 

який містить верхню ємність, приймальну ємність 
та фільтрувальну перегородку. 

Недоліком відомого фільтру є складність конс-
трукції, низька швидкість фільтрування через мож-
ливість закупорювання капілярів осаду твердою 
фазою суспензії. 

В основу корисної моделі покладена задача 
вдосконалення конструкції фільтра, що забезпе-
чить збільшення швидкості та продуктивності фі-
льтра при фільтруванні водних суспензій, в яких 
містяться стисливі осади. 

Поставлена задача корисної моделі по вдос-
коналенню фільтру для фільтрування водних су-
спензій полягає в тому, що у фільтрі застосову-
ються охолоджувач з розвиненою площею 
поверхні, який забезпечує стабільне підтримання 
температури усієї товщі осаду на рівні 0°С. При 
цьому відбувається утворення кристалів з вологи 
та структурування часток осаду, внаслідок чого 
утворюється значна кількість нових капілярів, че-
рез які і здійснюється фільтрування суспензії. 

В результаті реалізації процесу в такій устано-
вці збільшується швидкість фільтрації та продук-
тивність фільтру у два рази, збільшується час цик-
лу фільтрування за рахунок здійснення 
фільтрування при більшій товщині осаду. 

На фіг. зображений фільтр для фільтрування 
водних суспензій. Фільтр містить: 1 - корпус; 2 - 
перфорована перегородка; 3 - кришка; 4 - штуцер 
для підведення суспензії; 5 - теплообмінні пласти-
ни; 6 - фільтрувальний матеріал; 7 - охолоджувач; 
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8 - отвори; 9 - збірник фільтрату; 10- штуцер для 
відведення освітленої рідини. 

Працює установка наступним чином. Суспен-
зія через штуцер 4 потрапляє в середину корпусу 
1, де рівномірно розподіляється по усій поверхні 
фільтрувального матеріалу. Рідка фаза, проходя-
чи крізь фільтрувальний матеріал очищається від 
твердих включень, і далі через отвори 8 перфоро-
ваної перегородки потрапляє в збірник фільтрату 9 
звідки видаляється через штуцер 10. При змен-
шенні або досягненні граничних значень продукти-
вності фільтру, в охолоджувач 7 подається холо-
доносій, який охолоджує перфоровану 
перегородку 2, оснащену для збільшення поверхні 
теплообміну металевими пластинами 5. При цьо-
му інтенсивно відбирається теплова енергія з то-
вщі вологого осаду, який утворився на поверхні 

фільтрувального матеріалу. Завдяки зниженню 
температури шару осаду, при наявності в ньому 
значної кількості вологи, відбувається утворення 
кристалів льоду голкоподібної форми. 

Утворення кристалів внаслідок замерзання 
вологи, що міститься в шарі твердої фази, призво-
дить до зменшення опору шару осаду, збільшуючи 
швидкість фільтрування та продуктивність фільт-
ру. 
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