
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Сонячні осушувально-випарні холодильні системи на основі 
тепломасообмінних апаратів з рухомою насадкою 

 

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) 

Розроблені схемні рішення для багатофункціональних сонячних систем. Розроблено 

принцип створення металополімерних сонячних колекторів СК/м-п, виконано аналіз 

теплових втрат і цикл експериментальних досліджень. Розроблені принципи конструювання 

тепломасообмінної апаратури (абсорбера-осушувача, десорбера-регенератора і випарних 

охолоджувачів) з використанням рухомої псевдозрідженої насадки; створені базові варіанти 

таких апаратів з одно- і багатоярусним розташуванням насадки на опорно-розподільних 

решітках; такі апарати забезпечують стійку експлуатацію в екстремальних умовах, зростання 

навантажень, високу поперечну рівномірність шару рухомої насадки, при прийнятному рівні 

енерговитрат. Вперше виконано аналіз розподілу фазових термічних опорів при реалізації 

політропічних процесів в рухомому шарі насадки що показав, що величина опору рідини Кр 

в спільному опорі системи складає 53-80 %, що обумовлює доцільність використання 

рухомої насадки в системах «вода-повітря», розчин «абсорбент-повітря». Для 

двохярусної насадки вперше вивчений режим «захлинання» і побудована інверсійна крива. 

Досліджена затримка рідини в псевдозрідженому шарі насадки. Як абсорбент рекомендований 

розчин LiBr+ (H2O+ LiBr+ LiNO3), переважний з погляду ступеня осушення повітря і необхідної 

температури регенерації абсорбенту, що досягається. Розроблена ССКП вирішує завдання 

забезпечення параметрів комфортності у всьому діапазоні параметрів зовнішнього повітря,  

при цьому температура десорбції не перевищує 55–60 С. Показано, що вона призводить до 

меншого виснаження природних ресурсів, що свідчить про більшу енергетичну ефективність. . 

 
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 
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ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30; +3 (048) 712-40-11 

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Дорошенко О.В., Данько В.П. 
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