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Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

СИСТЕМА ТЕПЛОВОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ТА ПИЛУ ПРОДУКТУ 
 

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) 

Технічна ідея конструкції полягає в тому, що в тепловому утилізаторі (ТТУ) 
використано двофазні термосифони (ТС). Випарники гріються відпрацьованим 
теплоносієм. Конденсаційні ділянки ТС через трубну дошку виведені в камеру холодного 
теплоносія. Тут зовнішнє повітря нагрівається і подається в теплогенератор у камеру 
змішання. Крім скорочення витрат палива, паралельно вирішуються екологічні 
проблеми: знижується ступінь забруднення навколишнього середовища тепловими 
викидами, частково, крім того, газові викиди в камері гарячого потоку ТУ зневоднюються.  
Незважаючи на те, що вони мають окремі поверхні для випарників та конденсаторів, їх 
конструктивні переваги дають значний ефект. В середньому коефіцієнт теплопередачі у 
них в 4…6 разів вищі, ніж у традиційних апаратів. Коефіцієнт ефективної тепловіддачі до 
поверхні ТС з накатно-гвинтовим оребренням сягає 2000 Вт/м2 К. 
На розробку є один патент. 

Техніко-економічні характеристики систем 

теплоутилізації  шахтних прямотокових зерносушарок 

Тип 
сушарки 

Витрати  
газу, м3/с 

Число ТС, 
шт 

Потужніст
ь, 

кВт 

Економія 
палива, % 

Окупність, 
років 

ДСП-16 10,4 370 245 17 0,9 

 6,4 224 150 9,5  

ДСП-32 22,2 780 420 14 0,7 

 11,7 400 230 8  

СЗШ-18 7,5 260 160 10,3 1 

 3,9 136 75 5  

ЛСО 11 25 880 500 13 0,75 

М819 6,7 232 135 7,5 1 

В розрахунках прийнято тризмінна робота установки протягом 100 днів.  
Результати промислових випробувань такого теплоутилізатора на зерносушарці 

ДСП-32   показали, що коефіцієнт теплопередачі становив 60…140 Вт/м2 К. 

 
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 
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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; +3 (048) 712-40-11 

e-mail nauka@onaft.edu.ua або poem.onaft@gmail.com 

Автор Бурдо Олег Григорович 
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