
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

1. Назва новації 
 

Адсорбційні холодильники з комбінованими, у тому числі альтернативними 
джерелами енергії 

 

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) 

Останнім часом більшої ваги в структурі сільськогосподарського виробництва України 
починають здобувати індивідуальні селянські і фермерські господарства. У таких господарствах 
на перше місце виходять проблеми формування раціонального (ощадливого) бюджету, серед 
яких однією з основних є проблема збереження вирощеного врожаю на протязі трьох-шести 
місяців у товарних кількостях при мінімумі витрат на енергоносії. Разом з тим відомим у світовій 
практиці фактом є втрати понад половини врожаю сільськогосподарської продукції при 
відсутності належного холодильного зберігання. В даний час в Україні основна маса зібраної 
плодоовочевої продукції традиційно зберігається в підвалах, де найчастіше в теплий  час  року  
(серпень – листопад, квітень - травень) неможливо підтримувати необхідні температурні режими 
(5...12о С). Для забезпечення необхідних режимів зберігання ринок побутової і торгової 
холодильної техніки для дрібнооптових виробників пропонуються вітчизняні й імпортні розбірні 
(панельні) холодильні камери обсягом 3...9 м 3, що комплектуються компресійними 
холодильними машинами. У сучасних умовах у сільській місцевості України експлуатація таких 
камер утруднюється  як через тривалі перебої з подачею електроенергії, так і  через неякісну 
електроенергію, що надходить, (діапазон коливання напруги в мережі становить 160 - 250 B).  
Сформована ситуація змушує звертатися до тепловикористовуючих безнасосних абсорбційних  
холодильних машин, так званих абсорбційно-дифузійних холодильних машин (АДХМ).  

Техніко-економічні характеристики. Холодильні апарати з АДХМ чи абсорбційні 
холодильники мають ряд таких унікальних якостей, як: 

а) можливість використання в одному апараті декількох різних джерел теплової енергії – як 
електричних, так і альтернативних (теплота згоряння органічного палива і біогазу, сонячне 
випромінювання, вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння,);  

б) можливість роботи з неякісними джерелами енергії, у тому числі й електричної в діапазоні 
напруги мережі 160...240 В; 

в) безшумність, висока надійність і тривалий ресурс. 
До достоїнств АДХМ варто віднести мінімальну вартість серед існуючих типів холодильного 

устаткування невеликої холодопродуктивності, що в багатьох випадках і визначає їх 
популярність у користувачів. 

Важливим у сучасних умовах є і те, що робоче тіло АДХМ – водоаміачний розчин з добавкою 
інертного газу (водню, гелію або їх суміші) відноситься до природних холодоагентів і тому 
абсолютно екологічно безпечне (має нульові значення озоноруйнуючого потенціалу і потенціалу 
“парникового” ефекту). Однією з найбільш ефективних розробок є універсальні 
низькотемпературні камери (НТК) типу “ящик” параметричного ряду, у тому числі і транспортного 
типу (встановлюються на причепах легкових автомобілів), з корисним обсягом: 100; 180; 220; 
240; 280 дм3. Оригінальна конструкція НТК типу “ящик” захищена патентом України  № 50941 і 
містить  два холодильних апарати ( на торцях або на задній стінці в ряд), призначені для 

забезпечення режимів зберігання в широкому діапазоні температур – від мінус 18 С  (тривале  

зберігання) до плюс 10...12 С  (короткочасне зберігання фруктів і овочів). Усі розробки виконані 
на базі серійних технологій Васильківского заводу холодильників. Особливості конструкції ящика 
сприяють збереженню охолодженого повітря в камері, тому при відкритті кришки повітря з 
приміщення з високим вологовмістом не попадає на теплосприймаючі панелі. Це дозволяє 
істотно знизити інтенсивність утворення снігової шуби і тим самим поліпшити експлуатаційні й 
енергетичні характеристики НТК. 

Впровадження відбулося на Васильківському заводі холодильників. Досягнуто зниження 

енергоспоживання – до 50 %, розширення функціональних можливостей. 

Для створення серійного зразка абсорбційного холодильника з альтернативними джерелами 

енергії потрібно розробити і виготовити пальниковий пристрій, що працює, наприклад, на 

зрідженому газі, гасі, дизельному паливі, бензині. Доцільно розглянути питання застосування 

біогазу і газогенераторів. Для успішного просування на ринок такий пристрій повинен мати 

відповідний рівень надійності і безпеки. 
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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 

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 

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Тітлов  Олександр Сергійович 
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