
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

ГАЗООЧИСНА УСТАНОВКА НА БАЗІ СКРУБЕРА ТИПУ СПН ІЗ РУХОМОЮ НАСАДКОЮ, ЩО 

САМООЧИЩУЄТЬСЯ, ДЛЯ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

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:)  

  



Стор. 2 з 3 

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) 

Створено «мокрий» нестандартний скрубер з рухомою насадкою, що самоочищається, і 

системою оборотного водопостачання. Скрубер призначений для роботи в системах пило- і 

газоочищення на комплексах по перевантаженню навалювальних вантажів (вугілля, руда, пісок, 

металізованої окатишів і ін. Вантажі). Дослідний зразок скрубера впроваджений в системах 

аспірації забрудненого повітря на роторному вагоноперекидача порту «Південний». 

 При роботі промислового скрубера типу СПН-70 досягнуто суттєве підвищення 

ефективності пиловловлювання (з 68% до 98%) у порівнянні з раніше існуючим «сухим» 

очищенням запиленого повітря в батареях циклонів типу ЦН-15. Одночасно з підвищенням 

ефективності пилеочищення досягнуто зниження споживання електроенергії аспіраційної 

системою в 4 рази і зменшення займаної нею площі на 60%. 

Вперше розроблена документація на систему оборотного водопостачання з «мокрим» 

скрубером для умов роботи системи пилеочищення забрудненого повітря, що має температуру 

менше нуля. 

Основні  характеристики системи пиловловлення зі скрубером СПН-70: 

Номінальна продуктивність за повітрям – 44500 ÷ 72000  м3/год; 

Витрати води на зрошення – 70 ÷ 80  м3/год; 

Концентрація пилу у повітрі: на вході –0,5 ÷10 г/м3 , 

                                                  на виході – 0,005 ÷0,120 г/м3; 

Температура води на вході, не менше як – 8 о С; 

Температура повітря на вході, не менше як – (-18 о С); 

Габаритні розміри, м: довжина – 3,1; ширина – 2.4; висота – 9,61; 

Аеродинамічні втрати напору повітря, Па -  550; 

Потужність, споживана вентилятором , кВт – 25,5;   

Установлена потужність насосу, кВт  – 7,5; 

Маса (без води) – 4500 кг; 

Термін служби 10 років. 

 

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  
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 

- Мультімедійна презентація 

+ Доповідь 

 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
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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 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автори Кологривов М.М., +38(048)7209149 

 

mailto:nauka@onaft.edu.ua

