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Описано метод розрахунку системи магнітної сепарації. Така технологія може бути застосована для отри-

мання монодисперсної фракції наночастинок. Визначено вихідні дані для розрахунку високоградієнтного сепа-
ратора. У зв’язку з тим, що стрижні матриці захоплюють найбільш магнітні частинки з вихідного розчину, се-
парація за фракціями здійснюється в декілька етапів. У кожному етапі використовуються різні матриці для за-
хоплення певного діапазону розмірів частинок. Розроблений метод призначено для розрахунку одного етапу 
сепарації. Метод складається з наступних кроків: підбір параметрів магнітної системи, визначення геометрич-
них параметрів елементу матриці, обчислення розміру найменшої частинки у відокремленому діапазоні, визна-
чення областей захоплення та притягнення стрижня, корекція параметрів за необхідності. На основі розробле-
ної методики розрахунку визначено конструктивні особливості матриці та сепараційного каналу, які дозволя-
ють збільшити продуктивність системи. 
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ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: volkaninz@yandex.ua 
Описан метод расчета системы магнитной сепарации. Такая технология может быть применена для получе-

ния монодисперсной фракции наночастиц. Определены исходные данные для расчета высокоградиентного се-
паратора. В связи с тем, что стержни матрицы захватывают наиболее магнитные частицы из исходного раство-
ра, сепарация по фракциям осуществляется в несколько этапов. В каждом этапе используются различные мат-
рицы для захвата определенного диапазона размеров частиц. Разработанный метод предназначен для расчета 
одного этапа сепарации. Метод состоит из следующих шагов: подбор параметров магнитной системы, опреде-
ление геометрических параметров элемента матрицы, вычисление размера наименьшей частицы в отделенном 
диапазоне, определение областей захвата и притягивания стержня, коррекция параметров при необходимости. 
На основе разработанной методики расчета определены конструктивные особенности матрицы и сепарацион-
ного канала, которые позволяют увеличить производительность системы. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нанокомпозит для 

біомедичного використання є наночастинками в 
ліпідній оболонці (поверхнево-активна речовина – 
ПАР), які розчинені в розчиннику. Його застосуван-
ня в біомедицині зводиться до наступних основних 
напрямів [1, 2]: біомагнітна сепарація, цільова дос-
тавка лікарських засобів [3], керована локальна гі-
пертермія [4], візуалізація при діагностиці й ліку-
ванні в онкології [5]. Один з етапів виробництва 
даного препарату передбачає тривалий процес 
центрифугування з метою отримання монодисперс-
ної фракції наночастинок. Більш продуктивним 
процесом є магнітна сепарація, оскільки наночасти-
нки різних розмірів значно розрізняються за значен-
ням магнітного моменту. Відповідно до [6], частин-
ки мікронного розміру й менше можуть бути захоп-
лені матрицею високоградієнтного магнітного сепа-
ратора (ВГМС).  

На даний час ВГМС є найбільш ефективною те-
хнологією, яка спроможна відокремлювати слабома-
гнітні (парамагнітні та навіть діамагнітні) частинки 
мікро- та нанорозміру. Цей процес застосовується 
при збагаченні каоліну й обробці стічних вод [7]. 
Також ВГМС використовувалася для вибіркового 

видалення клітин, екологічних (радіонукліди) і не-
полярних органічних забрудників [8–10]. ВГМС 
успішно застосовувалася при розділенні протеїнів за 
допомогою наночастинок, покритих фосфоліпідом 
[11]. 

У системах [7–11] використовуються матриці 
(система індукційних феромагнітних тіл, які при 
намагнічуванні генерують високий локальний граді-
єнт магнітного поля і, таким чином, створюється 
високе значення магнітної сили), які захоплюють 
широкий діапазон розмірів частинок. Подібні сис-
теми не можуть бути застосовані для сепарації на-
ночастинок за фракціями. Матриця сепаратора, що 
описана в [12], складається з паралельних феромаг-
нітних стрижнів, орієнтованих паралельно потоку 
вихідного розчину та перпендикулярно напряму 
магнітного поля. Така система при певній геометрії 
стрижнів здатна захоплювати частинки визначеного 
діапазону розмірів. Істотний вплив на силові харак-
теристики ВГМС робить геометрія стрижнів, а маг-
нітні властивості матеріалу, з якого вони виготовле-
ні, слабо впливають на силове поле [13]. У [14] роз-
роблено метод визначення радіусу та довжини фе-
ромагнітного стрижня матриці ВГМС для захвату 
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наночастинок певного розміру (при цьому передба-
чається, що магнітна система сепаратора створює 
поле, напруженість якого достатня для намагнічення 
стрижнів матриці та наночастинок до насичення – у 
такому випадку магнітний момент наночастинок 
прямо пропорційний їх розміру).  

Мета роботи полягає в розробці методу розраху-
нку параметрів системи високоградієнтної магнітної 
сепарації наночастинок за фракціями. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Вихідними даними для розрахунку магнітного сепа-
ратора є: 

– параметри вихідного нанокомпозиту (динаміч-
на в’язкість розчинника, концентрація кожної фрак-
ції наночастинок); 

– параметри наночастинок (намагніченість наси-
чення, діаметр магнітного осердя, товщина ліпідно-
го шару); 

– продуктивність сепараційної системи; 
– фракції, на які потрібно розділити вихідний ро-

зчин. 
Намагнічені стрижні матриці, які розраховані 

для захоплення певної фракції частинок, будуть та-
кож захоплювати й частинки більшого розміру, то-
му сепарацію за фракціями слід проводити в декіль-
ка етапів – за кожний з вихідного розчину вилуча-
ються частинки найбільшого розміру. При цьому 
застосовуються матриці з різними геометричними 
параметрами (кожний наступний етап передбачає 
зменшення діаметру стрижня для захоплення більш 
дрібної фракції наночастинок). Розрахунок парамет-
рів матриці та сепараційного каналу необхідно про-
водити для кожного етапу.  

Розробка методу розрахунку системи високог-
радієнтної матнітної сепарації наночастинок за 
фракціями. 

1. Підбір параметрів магнітної системи.  
Основна вимога – в кожній точці робочого про-

міжку напруженість поля (Н0) повинна бути достат-
ньою для намагнічування стрижнів та наночастинок 
до насичення. Найбільш поширений матеріал для 
виготовлення наночастинок – магнетит, намагніче-
ність насичення якого Мs=0,47·106 А/м у магнітному 
полі напруженістю не меншою, ніж Н0= 0,4·106 А/м 
[15]. Намагніченість насичення електротехнічної 
магнітом’якої сталі Мrod=2·106 А/м у полі  
Н0=1·106 А/м [16]. Необхідна напруженість магніт-
ного поля робочого проміжку (Н0=1·106 А/м) може 
бути створена висококоерцитивними постійними 
магнітами (наприклад, зі сплаву Nd-Fe-B) або елект-
ромагнітами. 

2. Визначення геометричних параметрів елеме-
нту матриці.  

Радіус та довжина феромагнітного стрижня для 
захвату певної фракції частинок при заданій швид-
кості потоку визначені в [14]: 
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де а – радіус стрижня матриці, м; μ0 – магнітна про-
никність вакууму, H/м; mp – власний магнітний мо-
мент наночастинки, А·м2; Мrod – намагніченість 
стрижня (елемента матриці), А/м; v0 – швидкість 
руху потоку, м/с; η – динамічна в’язкість розчинни-
ка, Па·с; d2 – діаметр наночастинки в ліпідній обо-
лонці (гідродинамічний діаметр), м; H0 – напруже-
ність зовнішнього магнітного поля, А/м; ra – коефі-
цієнт, який визначає віддаленість частинки від 
стрижня (ra=r/a, де r – відстань між віссю стрижня 
та центром наночастинки, м), приймаємо ra=3,77 
[14]; lrod – довжина феромагнітного стрижня матри-
ці, м; ra0 – початкове положення частинки (тобто 
найбільш віддалена точка області притягнення);  
ra1 – кінцеве положення частинки (ra1=1, тобто по-
верхня стрижня). 

На поверхні стрижня (ra=1) з радіусом а, обчис-
леним за (1), виконується умова захоплення полем 
магнітної наночастинки (з магнітним моментом mp ), 
яка визначена в [14]: 

,vzmr FF   (3) 
де Fmr – радіальна складова магнітної сили, направ-
лена перпендикулярно вісі стрижня та напрямку 
потоку, Н; Fvz – гідродинамічна сила, направлена 
вздовж напрямку потоку й паралельно вісі стрижня, 
Н. 

Виконання умови (3) призводить до того, що на-
ночастинки, захоплені полем, розташуються на по-
верхні стрижня в один шар. Другий шар частинок 
буде змитий потоком, оскільки ra>1 і Fvz/Fmr>1. При 
цьому продуктивність сепараційної системи буде 
низька. Тому радіус стрижня, обчислений за (1), є 
найбільшим допустимим радіусом. Для збільшення 
обсягу захоплених частинок необхідно збільшити 
область захвату (область навколо намагніченого 
стрижня, в якій сила магнітного поля більша або 
дорівнює гідродинамічній силі для наночастинок 
заданого розміру), що досягається збільшенням маг-
нітної сили й виконанням умови Fvz/Fmr<1 на повер-
хні стрижня. До збільшення магнітної сили призво-
дить збільшення градієнта поля, тобто пропорційне 
зменшення діаметра стрижня [14]: 

kra = Fvz / Fmr;  
a2 = kraa,  

де kra – коефіцієнт, який враховує збільшення магні-
тної сили на поверхні стрижня; a – радіус стрижня, 
обчислений за виразом (1); a2 – скорегований радіус 
стрижня. 
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3. Визначення області захвату частинок. 
Підставимо вирази сил (Fvz, Fmr), що наведено в 

[14], в умову (3), і після відповідних математичних 
перетворень отримаємо рівняння:  
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де racap – параметр ra для області захвату стрижня з 
радіусом a2; θ – кут у циліндричній системі коорди-
нат. 

З (4) для кожного значення θ можна обчислити 
racap, тобто визначити функцію racap(θ), яка обмежує 
область захвату частинок (рис. 1). При відомій дов-
жині стрижня (2) та площі області захвату (визнача-
ється з функції racap(θ)) можна обчислити загальний 
об’єм частинок, захоплених магнітним полем на 
поверхні стрижня. Порівнявши отримані дані з да-
ними про концентрацію відповідної фракції, здійс-
нюється корекція, в разі необхідності, коефіцієнта  
kra та параметрів a2 і lrod. 

4. Обчислення розміру найменшої захопленої ча-
стинки.  

Зменшення радіусу стрижня (з метою збільшення 
обсягу захоплених частинок) призводить до того, 
що частинки меншого розміру, якщо вони знахо-
дяться достатньо близько до його поверхні, також 
можуть бути захоплені високоградієнтним полем. 
Визначимо розмір найменшої частинки, яка може 
бути захоплена полем. Для цього в умову (3) підста-
вимо вирази для обчислення магнітної та гідроди-
намічної сил: 
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де d2n – гідродинамічний діаметр наночастинки най-
меншої фракції, м; mpn – магнітний момент наночас-
тинки найменшої фракції, А·м2.  

Магнітний момент наночастинки, намагніченої 
до насиченого стану, визначений в [17]: 
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де d1 – діаметр магнітного ядра наночастинки, м. 
Гідродинамічний діаметр можна надати як 

,212  nn dd  (7) 
де d1n – діаметр магнітного ядра наночастинки най-
меншої фракції, м; δ=2·10–9м – товщина шару ПАР.  

Перепишемо (5) з урахуванням (6, 7): 
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де d1n – діаметр магнітного ядра наночастинки най-
меншої фракції, м. 

З рівняння (8) можна отримати мінімальний роз-
мір захопленої частинки, прийнявши θ = 0 і ra = 1 
(тобто початкове положення частинки знаходиться в 
області з найбільшою магнітною силою). 

5. Визначення області притягнення.  
Гранична умова балансу сил, яка виконується в 

даній області, визначена в [14]:  
.100 mrvz FF   (9) 

Підставимо вирази сил (Fvz, Fmr) у (9):  
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де raat – параметр ra для області притягнення стриж-
ня з радіусом a2. 

З (10) можна визначити функцію raat(θ), яка об-
межує область притягнення частинок (рис. 1). Для 
збільшення продуктивності поперечний перетин 
сепараційного каналу повинен відповідати області 
притягнення. 

На рис. 1 зображено поперечний перетин стриж-
ня радіусом a2=6·10-4м, який захоплює частинки 
d1=80…100 нм з нанокомпозиту (розчинник – вода  
η = 0,001 Па/с, дисперсія частинок 5…100 нм, тов-
щина шару ПАР δ = 2 нм, швидкість потоку  
v0 = 0,001 м/с). Довжина стрижня  lrod = 6,7·10-3 м. 
Найменша частинка, захоплена вказаним стрижнем,  
d1n = 70нм. Таким чином, з розчину буде виділено 
фракцію 80…100 нм, також у захват потрапить не-
значна кількість частинок діапазону 70…80 нм. 

 

 
Рисунок 1 – Поперечний перетин стрижня матриці та області притягнення й захвату 

 
Збільшення продуктивності такого сепаратора 

можливо шляхом збільшення кількості паралельних 
стрижнів. На рис. 2 зображено сепараційний канал з 
матрицею. Стрижні розміщуються перпендикулярно 
напрямку магнітного поля. Для того, щоб кутові 
складові сили магнітного поля (Fmθ) поряд розташо-

ваних стрижнів не компенсували одна одну, стрижні 
повинні бути комбіновані (тобто складатися з феро-
магнітної й немагнітної частин). Активні (феромаг-
нітні) частини двох сусідніх стрижнів повинні бути 
зміщені одна відносно одної на величину lrod . 
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Рисунок 2 – Сепараційний канал високоградієнтного магнітного сепаратора наночастинок 

 
ВИСНОВКИ. Розроблений метод розрахунку до-

зволяє визначити геометричні параметри матриці 
сепаратора, профіль сепараційного каналу, загаль-
ний об’єм та нижній діапазон розмірів відокремле-
них наночастинок. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD THE CALCULATION OF HIGH-GRADIENT  
MAGNETIC SEPARATION OF NANOPARTICLES 

Ye. Volkanin, V. Liashenko  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: volkaninz@yandex.ua 
This paper describes the method of calculation of magnetic separation. This technology can be used to produce 

monodisperse nanoparticle fraction. Defines the basic data for the calculation of high-gradient separator. Due to the fact 
that the rods matrix capture most of magnetic particles from the feed solution, the separation into fractions is carried out 
in several stages. Each stage uses different matrices to capture a specific particle size range. The developed method is 
used to calculate a stage separation. The method comprises the following steps: the selection of the parameters of the 
magnetic system, the definition of the geometric parameters of the matrix element, the calculation of the size of the 
smallest particles in the separation range, the definition of areas to capture and pull the rod, the correction parameters if 
necessary. Based on the method of calculation defined structural features of the matrix and the separation channel that 
improve system performance. 

Кey words: high gradient magnetic separation, magnetic nanoparticles. 
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