
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАПОЇВ 

 ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ 

 

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) 

 

Вплив електромагнітного поля на харчові продукти і воду досить широко вивчені і показали в 

усіх випадках застосування позитивні ефекти: пиво, вино, напої, соки, коктейлі, вода, 

зрошування, медицина, тваринництво. 

Система автоматичного управління магнітною обробкою харчових рідинних середовищ, що 

містить суматор, перший вхід якого з'єднаний з джерелом напруги, що відповідає заданій 

оптимальній амплітуді пульсацій магнітного поля, другий вхід - з джерелом напруги, що 

відповідає заданій оптимальній частоті коливань магнітного поля; вихід суматора з'єднаний з 

входом імпульсного блока живлення, вихід якого з'єднаний з котушками апарата для магнітної 

обробки рідинних харчових середовищ, а третій вхід суматора з'єднаний з датчиком 

електрорушійної сили апарата для магнітної обробки рідинних харчових середовищ. 

Сфери застосування технології: 

1.Поліпшення мікробіологічних показників пива, вин, напоїв, соків, коктейлів. 

2. Процеси відстоювання і коагуляції води в фільтрах 

3. Прискорення промивання вугільних фільтрів установок для води. 

4. Поліпшення піностійкості пива. 

5. Поліпшення фільтрації при зменшенні часу відстоювання  соків. 

Електромагнітна обробка не знайшла досить широкого застосування у відмічених областях у 

зв'язку з тим що, ефект обробки неоднозначно залежить від напруженості магнітного поля. На 

нього впливає швидкість перетину оброблюваним середовищем магнітних силових ліній хімічний 

і мінералогічний склад середовища, пори року і інші чинники. Вплив цих параметрів 

проявляється в поліекстремальній залежності дії магнітного поля на оброблюване середовище. 

Застосування імпульсного магнітного поля дозволяє значною мірою згладити 

поліекстремальний характер дії магнітного поля на воду. 

Пропонується спеціальний електронний пристрій, що створює імпульсне магнітне поле 

регульованої амплітуди і частоти.  

Розроблені конструкції датчиків, що дають на виході електричні сигнали пропорційні ефекту 

електромагнітної обробки, що досягається, дозволяють розробити і впровадити замкнуті 

автоматизовані системи  управління електромагнітною обробкою харчових середовищ і води. 

Термін впровадження на підприємстві з наявною лінією виробництва напоїв складає 1-2 

роки, необхідні для адаптації технології до конкретного виробництва. 

 
 
 
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 
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7. Форма представлення новації  
 

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 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автори Штепа Є.П., Михайлова К.А. 
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