
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ВОЛОГОГО ЗЕРНА ДРІБНОНАСІННЄВИХ КУЛЬТУР 

 

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) 

 

Актуальність використання штучного холоду при зберіганні зерна визначається наступними 

факторами. 

По-перше, використання останнім часом високопродуктивних зернозбиральних машин і 

спеціалізованих транспортних засобів значно скоротило час заготівель, але створило 

проблеми, пов'язані зі зберіганням значних об'ємів вологого зерна. Найчастіше наявної 

сушильної техніки недостатньо для обробки всього зерна в стислі терміни, однак 

нарощування теплових потужностей в більшості випадків економічно невиправдано. 

По-друге, традиційні методи зберігання (попереднє очищення, сушіння, остаточне очищення 

і зберігання в елеваторі або зерноскладі) пов'язані з втратами зерна на кожному з етапів. 

Разом з тим, як показує практика, використання штучного холоду, в кінцевому рахунку, на 25 

... 30 % економічне теплової обробки зерна - втрати сухої речовини під час дихання зерна при 

температурі 20 ° С втричі більше, ніж при 10 ° С. 

Охолоджене зерно не підлягає самозігріванню, в ньому не розвиваються шкідники, відсутня 

необхідність його переміщення з однієї ємності в іншу, тобто відсутні додаткові відходи, 

менше споживання електроенергії і знос устаткування. 

По-третє, традиційна в Україні та країнах СНД сушка, як правило, проводиться сумішшю 

топкових газів і повітря, що викликає забруднення канцерогенними речовинами. Так, навіть у 

борошні вищого сорту, виявляється бензопірен, незважаючи на те, що зерно на 

борошномельних підприємствах обробляють великою кількістю води (2 л води на 1 кг зерна). 

У той же час, охолоджене зерно залишається екологічно чистим (виключається забруднення 

вуглеводнями, сажею, окислами сірки і азоту, важкими металами, нітритами і нітратами) і 

якісним (відсутня денатурація білка). 

По-четверте, хліб, крупа і борошняні вироби є основними продуктами харчування населення 

Україні. 

 

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 
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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 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автори Тітлов Олександр Сергійович, Петушенко Сергій Миколаевич, titlov1959@gmail.com 
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