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Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

БЛОЧНА ЗЕРНОСУШАРКА 
 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

+ Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 

- Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 
 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  
 

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 

- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 
+ Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 

- Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

Топкові гази надходить у газохід 1 з випарниками термосифонів (ТС). Конденсаційні 
ділянки ТС  розташовані в шаровому підігрівачу зерна 2. У  калорифері з ТС 4,  
нагрівається повітря до температури сушильного агенту, яки й подається у сушильну 
шахту 3. В блочній сушарці 42% теплоносія не викидаються в довкілля, а рециркулює, 
що скорочує втрати енергії з відпрацьованим теплоносієм. До зерна енергія підводиться 
через ТС. Це забезпечує екологічну безпеку сушіння, рівномірне підведення енергії до 
зерна та ефективне його перемішування. ККД 
 блочної зерносушарки зрівняно із базовою схемою збільшується на 20 – 22%. 

Технічні характеристики блочної зерносушарки: 
• Продуктивність при сушінні пшениці (с 20 до 14%) - 6 т/год;   
• витрати: палива -  5,24кг/т; енергії - 3,5...3,7 МДж/кг вологи;  
• тепловий КПД, 60 %;  
• Теплоносій  - нагріте чисте повітря  
Конструкція шарового підігрівача зерна: 
• Число ТС -130,  число рядів ТС -20;  
• Габарити  шахти/газоходу , м:    висота 1,2/1,2,  ширина 0,7/0,7, глибина 0,7/0,5 
 Конструкція калориферу на термосифонах: 
• Число ТС-208,  число рядів ТС-8;  
• Габарити, м:  
висота -2,       ширина-1,4,       глибина-0,4, 

На розробку наявні  2 патенти.  
Виробництво пшениці в Україні сягає до 26,5 млн т, тому зерносушарки є 

затребуваними для підприємств АПК. 
Виготовлено діючий дослідний зразок установки 

 
6. Стадія розвитку новації 
На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  
 

- Концепція, її доказ 
+ Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 

- Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації на Форумі 
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 
+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 
 

8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 
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web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30; +3 (048) 712-40-11 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Бурдо Олег Григорович 
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