
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

1. Назва новації 
 

Установка для рециклінгу рідкісних газів з метою їх повторного 
використання в наукоємних галузях 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна, Росія, США 
    

 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:) наукоємні галузі 
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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) 

В умовах дефіциту рідкісних газів потребу в таких унікальних речовинах можна  частково 

задовольнити за рахунок рециклінгу та багаторазового використання Комплекс устаткування 

забезпечує збір сумішей рідкісних газів, які утворюються в результаті їх споживання медичній 

практиці, космонавтиці, лазерній техніці, в електронній та освітлювальній галузях. Внаслідок 

багатоступеневої сепарації в умовах кріогенних температур послідовно із сумішей виділяються 

побічні компоненти, а цільовий продукт (криптон чи ксенон) очищається до початкового стану. 

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату 

Чистота продукту – 99,999%.  

Продуктивність по вхідному потокові суміші – 1…1,5 норм. м3/год.  

Частка втрат цільового продукту < 1%. 

Тип холодоагенту – рідкий азот (Т = 84 К; Р = 2 бар (абс.). 

Витрати холодоагенту в сталому режимі – 6…10 кг/год. 

Габарити – 2,8 х 3,0 х 2,8 м. 

Енергоспоживання (в середньому) – 1 кВт. 

Низькотемпературний блок цілком автоматизовано.  

Передбачена можливість дистанційного контролю, коректування алгоритму управління та 

зняття накопичених даних по каналу Інтернету. 

В автоматизованих установках для збереження криптону і ксенону, зокрема, зацікавлені 

закордонні підприємства, які спеціалізуються на виробництві електронних компонентів а 

устаткування для контролю їх якості.  

Виготовлено діючий дослідний зразок установки, яка здатна працювати в ручному та  

автоматичному режимах. З використанням сумішей-імітаторів проведено комплекс досліджень, 

які супроводжувались газовим аналізом отримуваних фракцій. 

 
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 
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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  

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Симоненко Юрій Михайлович 
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