
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

1. Назва новації 
 

Транспортно-технологічний комплекс для попередньої очистки 
свіжозібраного 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:)  
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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) 

 

Транспортно-технологічний комплекс (ТТК) призначений для  послідовного сепарування 

вороху, очищення зернової суміші від грубих, крупних та дрібних засорювачів, видалення 

аеродинамічно легких та важких домішок органічного та мінерального походження і сортування 

одержаного зерна на фракції, які відрізняються розмірами та густиною часток. ТТК пропонуються 

для використання на хлібоприймальних пунктах та елеваторах для попередньої обробки 

свіжозібраного зерна хлібних, круп’яних та бобових культур. Найбільша ефективність 

застосування ТТК очікується при установці його в лінії післязбиральної обробки зерна, 

безпосередньо перед сушаркою. 

Попереднє очищення зерна сприяє підвищенню сипкості та запобігає утворенню заторів у 

елементах поточних ліній, в технологічних машинах, у транспортних механізмах та самопливах. 

Воно дозволяє уникнути загромадження робочих органів грубими домішками, забезпечує 

стабільність технологічного процесу та попереджає можливість завалів зернообробного 

устаткування, поліпшує умови його експлуатації та підвищує ефективність обробних операцій. 

Крім того, попереднє очищення зерна безпосередньо перед його сушінням, є ефективним 

засобом усунення причин його зависання в шахтних зерносушарках, підвищує стабільність їх 

роботи та забезпечує створення умов пожежної безпеки. 

Огляд будови і технічних характеристик існуючого устаткування та співставлення їх з 

вимогами до попередньої обробки вологого збіжжя  свідчить про відсутність оптимальних рішень 

технічного забезпечення для розв’язання проблеми попереднього очищення та сортування 

зерна і підтверджує необхідність удосконалення наявного обладнання для комплексної обробки 

зернової чи насіннєвої сировини. Враховуючи технологічно раціональні можливості для 

сепарування специфічної суміші мінеральних  та органічних домішок і вологого зерна, 

розділення їх часток доцільно виконувати шляхом решітного та повітряного сепарування. Такі 

висновки покладені в основу удосконалення сепараторів для попереднього очищення 

свіжозібраного зерна з комбінованим принципом дії, що забезпечує можливості суміщення і 

паралельного виконання операцій решітного та повітряного сепарування. 

Розроблені схеми компактних технологічних процесів для малого і середнього бізнесу та для 

фермерських господарств. Запропоновані структури мало- і мінігабаритнго обладнання для 

виготовлення сільськогосподарської продукції безпосередньо в районах комплексного 

вирощування сировини. Сформульовані рекомендації по впровадженню результатів роботи на 

малих переробних підприємствах та в цехах фермерських господарств. Впровадження 

результатів роботи дозволяє знизити витрати на концентрацію сировини та реалізацію готової 

продукції, зменшити втрати та погіршення якості насіння, та іншої рослинної сировини при 

зберіганні. Підвищення рівня вибухової безпечності та дієвості пожежної профілактики 

виробництва має сприяти прискоренню організації, створення технологічного забезпечення, 

технічного оснащення та економічного становлення малих переробних підприємств. 

Розроблено: 

 Агрегатне мінігабаритне устаткування для комплексної очистки зерна 

 Мінігабаритне устаткування для індивідуального виготовлення круп 

 Мікрогабаритне устаткування для оперативного виготовлення круп 

 Малогабаритне устаткування для автономної переробки зерна в крупи 

 Технології та обладнання ліній для виробництва рослинного масла 
Впровадження проведено на Новоукраїнському КХП ДАК «Хліб України». 
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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 

+ Мультимедійна 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  

Автор Гапонюк Олег Іванович 
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