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Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

ТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ АГРЕГАТ НА ТЕРМОСИФОНАХ  (ТМА - Т) 
 

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) 

 

Область застосування – процеси термообробки (нагрівання, концентрування, 
сушіння) дисперсних та в’язких продуктів та матеріалів. 

Інвестиційна привабливість – інтенсивність тепломасоперенесення в апараті в 2 – 20 
разів більша ніж в аналогах. Відрізняється надійністю конструкції, простотою в 
експлуатації. 

Конструктивною особливістю ТМА-Т є застосування автономного ротаційного 
двофазного термосифона, конденсаційна зона якого виконує крім теплопередачі 
механічні функції: перемішування, транспортування чи дроблення чи продукту. Для 
цього конденсатор термосифону має форму, що відповідає механічній задачі агрегату. 

Механічна дія на зону розділу «поверхня нагріву – продукт» сприяє руйнуванню 
теплового та дифузійного  приграничних шарів. В результаті забезпечується легкий 
вихід парової фази з продукту, здійснюється постійне очищення поверхні ротаційного 
термосифона, суттєво зростають коефіцієнти тепловіддачі. Ступінь підвищення 
інтенсивності зростає із ростом в’язкості продукту. 

В агрегаті ТМА – Т виконуються задачі ряду апаратів: «сушарка – шнек для 
транспортування», «дробарка - концентратор», «нагрівач - мішалка». 

Агрегат ТМА – Т апробовано при сушінні зерна, рапсу, амаранту, шламу кави та при 
концентруванні пюре із овочів та фруктів. 

Конструкція тепло передаючого модуля у вигляді автономного ротаційного 
термосифона має замалі значення термічного опору, забезпечує організацію процесів 
при мінімальних витратах енергії, гарантує безпеку харчового продукту при використанні 
різних видів палива та енергії. 

На розробку отримано  один патент. 
Процеси сушінні зернових культур, отримання концентрованих пюре із овочів та фруктів 

важливі для підприємств АПК. Отримання густих і сухих екстрактів важливо на фармацевтичних 
і переробних підприємствах. 

Виготовлено діючий дослідний зразок установки 

 
 
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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