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Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Енергозберігаючі технології сушіння зерна 

 

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) 

Метою проекту є переведення існуючих зерносушарок на енергозберігаючі технології сушіння 

зерна різних культур, крім того, розробка технологій зберігання різних видів зернової сировини 

та розробка обладнання, у тому числі, малогабаритних зерносушарок для зерна і насіння 

олійних культур. Сфера застосування включає хлібоприймальні підприємства, елеватори та інші 

підприємства, що займаються післязбиральною обробкою і зберіганням зерна різних культур. 

Новизна. Відмінні риси. Зерносушарки реконструюють на енергозберігаючі способи і режими 

сушіння зерна, які дозволяють повторно використовувати відпрацьовані сушильний агент і 

повітря. Для забезпечення сушіння зерна в потоці та підвищення продуктивності зерносушарок 

використовуються рециркуляційні способи сушіння зерна.  

Міні-зерносушарки складаються із сушильного модуля, приймальних, випускних і 

транспортних пристроїв, пульта керування. Сушильний модуль являє собою жалюзійно-

колонкову сушарку, яка працює на підігрітому повітрі. Як теплогенератор може 

використовуватися електрокалорифер або теплогенератор на газоподібному чи рідкому паливі. 

Для економії теплоти передбачена рециркуляція відпрацьованого повітря. 

Технічні характеристики. Існуючі типи зерносушарок переводять шляхом реконструкції на 

енергозберігаючі способи і режими сушіння зерна, які дозволяють знизити на 15...30 % витрати 

палива та електроенергії. Підвищується екологічність зерносушарок. При використанні 

рециркуляційних і деяких інших способів сушіння є можливість підвищити продуктивність 

зерносушарок на 30...40 %. Поліпшується якість просушеного зерна. Витрати на реконструкцію 

окупаються протягом 1–2 років. 

Впровадження відбулося: ООО "Чубівське зерно", Одеська обл., Котовський р-н. ст. Чубівка 

та ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал, Одеська обл., м. Іллічівськ. 

 
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 
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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 Станкевич  Георгій Миколайович 
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