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Проект направлен на разработку и внедрение
в производство металлокерамических рент�
геновских трубок нового поколения с улуч�
шенными эксплуатационными характерис�
тиками для медицинской и технической диа�
гностической аппаратуры. В результате раз�
работки и использования новых конструк�
ций металлокерамических корпусов, нового
типа катодов, анодов с увеличенным отводом
тепла и других технологических усовершен�
ствований, планируемые к выпуску рентге�
новские трубки имеют следующие основные
преимущества перед трубками в стеклянном
корпусе, выпускаемыми предприятием�мо�
нополистом на территории стран СНГ АО
"Светлана", Россия, г. Санкт�Петербург, а
именно:
– повышенная долговечность и надежность;
– повышенная электрическая прочность и

мощность при одинаковых габаритах;
– повышенная механическая стойкость.

Для обеспечения работоспособности оте�
чественного парка рентгеновских аппаратов
и поддержки их технических параметров на
должном уровне существует потребность в
рентгеновских трубках различных типов в
количестве 800 штук в год общей стоимостью
1 500 000 грн. Отсутствие производства рент�
геновских трубок в Украине вызывает значи�
тельные трудности и вообще делает невоз�
можной эксплуатацию рентгеновской техни�
ки в лечебных заведениях Украины, не поз�
воляет разрабатывать современную рентге�
новскую аппаратуру. Стоимость импортных
трубок постоянно растет, на их приобретение
требуется валюта. Продукция, которая пла�

нируется к производству по данному проек�
ту, рассчитана на реализацию в Украине, на
рынках стран СНГ, в странах Европы.

В результате реализации данного проек�
та филиал "Орион�2" Государственного пред�
приятия "Научно�исследовательский инсти�
тут "Орион" в кооперации с малыми пред�
приятиями г. Киева может полностью обес�
печить потребности нашего государства в
рентгеновских трубках как для медицинской,
так и для технической диагностики.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Разработчик:
Государственное предприятие "Научно�
исследовательский институт "Орион"

Вид предложения:
Совместное венчурное соглашение; Лицен�
зионное соглашение; Соглашение о произ�
водстве; Соглашение о финансировании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонст�
рации

Необходимый объем финансирования:
1000 тыс. грн.

Контактная информация
адрес: 03057, г. Киев�57, ул. Э. Потье, 8�А
телефон: 456�91�64, 456�60�71
факс: 456�52�91

Контактное лицо:
Попов Анатолий Викторович

E!mail: ndiorion@ln.ua
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА

Цитостатичний (протипухлинний) засіб.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Застосовується для лікування злоякісних но�
воутворень як алкілюючий цитостатик; про�
типухлинний препарат широкого спектру дії
– до нього чутливі перевивні, індуковані і
спонтанні пухлини різного генезу і морфоло�
гічної будови: пухлини епітеліального, з'єд�
нувального та лімфоїдного походження, різ�
ні форми лейкозів. Найбільш чутливі до ньо�
го лейкоз NK/Ly, гемоцитобластоз LZ, хло�
ролейкемія Шея, лейкемія 1�1210, а також
модель асцитної форми перевивного рака
яєчників людини. Циклофосфан – препарат з
вираженою імунодепресивною дією: він зни�
жує фагоцитарну активність лейкоцитів, змен�
шує бактерицидність крові, здатність лімфо�
цитів до бласттрансформації, пошкоджує різ�
ні популяції лімфоцитів, зокрема, В�сисите�
ми. Циклофосфан застосовують для лікуван�
ня дрібноклітинного рака легень, рака яєч�
ників, рака молочної залози; при ретикуло�
саркомі, лімфосаркомі, хронічному лімфолей�
козі, гострому лімфобластному лейкозі, мно�
жинній мієломі, пухлині Вільмса, кістковій
ретикулосаркомі, саркомі Юінга, ангіосарко�
мі. 

3. ТОКСИЧНІСТЬ

Циклофосфан має відносно невисоку ток�
сичність: LD50 200 мг/кг при внутрішньоче�
ревинному введенні та LD50 100–160 мг/кг
при внутрішньовенному введенні (для щурів);
LD50 158 мг/кг при пероральному введенні та
LD50 100 мг/кг при внутрішньочеревинному
введенні (для мишей).

4. ЕФЕКТИВНІСТЬ

Антибластичний ефект Циклофосфану прояв�
ляється в чітких ознаках морфологічних по�
шкоджень пухлин: пригнічується мітотоксич�
на активність пухлинної тканини, відбуваєть�
ся дискомплексація клітин, їх різкий полімор�
фізм. В клітинах пухлини відбуваються актив�
ні дистрофічні і дегенеративні зміни, що ве�
дуть до їх загибелі і лізису.

5. СТУПІНЬ ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРОБКИ

Розроблено лабораторний регламент вироб�
ництва, нароблена серія лабораторних зразків
в умовах заводської лабораторії Черкаського
державного заводу хімреактивів, здійснено їх
дослідження в умовах ЦЗЛ ВАТ "Київмед�
препарат", розроблено та затверджено фарм�
статтю (ФС 42У�46/126�1183�01).

Характеристика технологічного процесу

Розроблена однореакторна технологія синте�
зу R,S�2�[біс(2�хлороетил)аміно]тетрагідро�
2H�1,3,2�оксазафосфорин�2�ону – субстанції
протипухлинного препарату ЦИКЛОФОС�
ФАН, яка базується на використанні комер�
ційно доступних реагентів: 1�аміно�3�пропа�
нолу, гідрохлориду біс(2�хлороетил)аміну та
хлорокису фосфору.

ОДНОРЕАКТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ 
СУБСТАНЦІЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ ЦИКЛОФОСФАН

ЦИКЛОФОСФАН: R,S�2�[біс(2�хлороетил)
аміно]тетрагідро�2H�1,3,2�оксазафосфорин�
2�он
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Переваги розробки

– Однореакторна технологія синтезу з ко�
мерційно доступних реагентів. Високий
вихід субстанції. Висока чистота суб�
станції (> 99 %).

– Заміна імпортної субстанції вітчизняною
при виробництві лікарського препарату.

Разработчик:
Институт органической химии НАН Ук�
раины

Вид предложения:
Соглашение о производстве; Соглашение
о финансировании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонст�
рации

Необходимый объем финансирования:
600 тыс. грн.

Контактная информация
адрес: 02094, г. Киев�94, ул. Мурманская, 5
телефон: 559�06�67, 551�06�16
факс: 573�26�43

Контактное лицо:
Кальченко Виталий Иванович

E!mail: vik@bpci.kiev.ua
URL: www.ioch.kiev.ua/calix/

Технічний прогрес у багатьох галузях проми�
словості супроводжується підвищенням на�
вантажень, температур і швидкостей у вузлах
тертя машин і механізмів. Це ставить підви�
щені вимоги до мастильних матеріалів, що
застосовуються в таких вузлах.

Для важко навантажених вузлів тертя, що
працюють при температурах до 300 °С, по�
трібні нові термостійкі мастильні матеріали.
Асортимент таких мастил, що нині продуку�
ються в Україні, обмежений, а їхні експлуата�
ційні показники часто не задовольняють необ�
хідним вимогам. Гостру потребу в мастилах із
робочою температурою до 300 °С мають під�
приємства гірничо�збагачувальної, енергетич�
ної, металургійної та інших галузей промис�
ловості.

УкрНДІНП "МАСМА" виконав пошуко�
ву роботу, щоб визначити сировинні компо�
ненти й легуючі додатки до мастил, здатні
функціонувати при 300 °С у важко наванта�
жених вузлах тертя. Досліджено вплив додат�
ків і наповнювачів з різними функціональни�
ми групами та їхніх композицій на об'ємно�
механічні показники та трибологічні харак�
теристики цих мастил.

На підставі досліджень розроблено склад
комплексного літійового мастила й техноло�
гію його виготовлення. Створено компози�
цію з додатків і наповнювачів, яка забезпечує
працездатність мастила при температурах до
300 °С у важно навантажених вузлах тертя. У
лабораторних умовах виготовлено зразки ма�
стила й проведено їхні лабораторно�стендові

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ МАСТИЛО ДЛЯ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ
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випробування в обсязі методів кваліфікацій�
ної оцінки мастил загального призначення.

Показники об'ємно�механічних та трибо�
логічних властивостей розроблюваного мас�
тила наведено в табл. 1.

З таблиці видно, що розроблюване ком�
плексне літієве мастило має хороші об'ємно�
механічні властивості та трибологічні харак�
теристики, а також високу термостійкість (не
сповзає при температурі до 300 °С).

Через обмеженість асортименту вітчиз�
няних високотемпературних мастил підпри�
ємства України вимушені застосовувати мас�
тила виробництва зарубіжних фірм. Так, на�

приклад, Корчуватський комбінат будівель�
них матеріалів (м. Київ) використовує висо�
котемпературні мастила фірм Step UP та
ESSO (США).

Показники якості цих мастил наведено в
табл. 2 проти показників розроблюваного ви�
сокотемпературного мастила.

З таблиці 2 видно, що показники якості всіх
мастил практично рівнозначні, однак розроб�
люване високотемпературне мастило перева�
жає зарубіжні мастила за трибологічними ха�
рактеристиками та випарністю при 200 °С .

Зважаючи на результати лабораторно�
стендових випробувань цих мастил, визнано

Таблиця 1. Показники якості лабораторного зразка розроблюваного мастила
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Таблиця 2. Основні показники розроблюваного мастила проти показників зарубіжних мастил, які застосовують�
ся на підприємствах України

доцільним провести їхні порівняльні випробу�
вання в умовах експлуатації устаткування
комбінату будівельних матеріалів і заводу
фарфорових виробів.

Розроблюване високотемпературне мас�
тило забезпечило нормальну роботу вузлів
тертя обладнання – підшипників коліс ваго�
нів обпалювальних печей, вагонних сушиль�
них камер, підшипників тубусів вентилято�
рів сушильних камер протягом року і більше.

Таким чином, розроблюване високотем�
пературне мастило за лабораторно�стендови�
ми й експлуатаційними показниками рівноз�
начне зарубіжним мастилам, а за деякими по�
казниками перевершує їх. До того ж, ціна
цього мастила, виготовленого в промислових
умовах, буде на 30–40 % менша, ніж ціна за�
рубіжних мастил.

Разработчик:
Украинский научно�исследовательский
институт нефтеперерабатывающей промы�
шленности "МАСМА"

Вид предложения:
Соглашение о производстве; Соглашение
о финансировании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонстра�
ции

Необходимый объем финансирования:
Определяется договором.

Контактная информация
адрес: 03680, г. Киев�142, ГСП, просп. Ака�
демика Палладина, 46
телефон: 424�24�13, 424�25�13
факс: 424�02�64, 424�32�75

Контактное лицо:
Вдовиченко Петр Николаевич

E!mail: ukrndimasma@svitonline.com
URL: www.ukrndimasma.com.ua
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В Інституті газу НАН України виконаний
значний обсяг науково�дослідних робіт в га�
лузі розробки технологій та обладнання для
децентралізованого теплопостачання житло�
вих та промислових об'єктів.

Газові опалювальні агрегати АОМ

Створена вітчизняна опалювальна техніка но�
вого покоління для децентралізованого теп�
лопостачання, що базується на інтенсифіка�
ції променистого і конвективного теплообмі�
ну і забезпечує високі екологічні показники
викидів продуктів спалювання палива.

Основні характеристики: 
– теплова потужність – 0,1 Мвт; 0,25 Мвт;

0,315 Мвт; 0,5 Мвт; 1,0 Мвт; 2,5 Мвт;
– теплова ефективність – ККД складає

92–94 %;
– емісія NОх – 35 ррм

Агрегати опалювальні модульні (АОМ)
оснащені спеціально розробленими блоковими
дифузійно�струминними пальниками, що ма�
ють високі екологічні показники якості продук�
тів згоряння і відповідають європейським нор�
мам. Всі апарати серії АОМ оснащені система�
ми автоматичного керування, що забезпечують
безпечний автоматичний запуск і роботу кот�
лів у всьому діапазоні теплових навантажень.

Агрегати впроваджені на об'єктах "Київ�
житлокомуненерго" та "Кримжитлокомуне�
нерго".

Контактні водонагрівальні агрегати 
для децентралізованого опалення 
і гарячого водопостачання

В розроблених конструкціях апаратів для пі�
дігріву води використаний метод безпосе�
реднього – контактного нагріву води продук�
тами спалювання природного газу. За раху�

нок використання прихованої теплоти кон�
денсації водяних парів із продуктів згоряння
в таких апаратах досягається значно вищий
коефіцієнт корисної дії (ККД) за нижчою
теплотворною здатністю палива ніж в тради�
ційних котельних агрегатах. Такі агрегати не
потребує окремого приміщення котельної і
можуть встановлюватися безпосередньо на
об'єктах що опалюються, не потребують сис�
теми підготовки води. 

Контактні водонагрівальні модулі (МВК).
Розроблені технологія й устаткування для
нагрівання води в контактних водонагріваль�
них модулях тепловою потужністю 0,5 і
1,0 Гкал/год. У розроблених модулях об'єд�
нані контактний і поверхневий методи нагрі�
вання води, що забезпечує її нагрівання до
90–95 °С, тобто вище ніж у традиційних схе�
мах гарячого водопостачання. ККД модуля
за нижчою теплотворною здатністю палива
перевищує 96 %. Температура продуктів зго�
ряння на виході з модуля 50–55 °С. Модуль
обладнаний багатофакельним пальником і ка�
мерою згоряння із розміщеним над нею теп�
лообмінним апаратом.

Площі для установки модулів складають
1,7 4,0 м і 1,3 1,5 м відповідно для потужно�
стей 1,0 і 0,5 Гкал/год. висота 4,2 м, і 2,3 м. Ма�
са основних вузлів – 1800 кг і 950 кг відпо�
відно для модулів тепловою потужністю 1,0 і
0,5 Гкал/год. Один модуль у 1.0 Гкал/год. здат�
ний опалювати адміністративний або житло�
вий будинок площею 10 тис. м2 , а модуль у
0,5 Гкал/год. – площею 5 тис. м2. Вартість
1 Гкал теплоти зробленої водонагрівальними
модулями вдвічі нижче, ніж при централізо�
ваному опаленні. 

Водонагрівальні модулі впроваджені на
промислових підприємствах Києва, Дніпро�
петровська, Чернігова. 

× ×

СИСТЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
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Агрегати опалювальні серії КАОМ. Роз�
роблені контактні водонагрівальні апарати,
призначені для систем децентралізованого
теплопостачання житлових і виробничих бу�
динків. Розроблено три типорозміри потуж�
ністю 0,5; 1,0 2,5 МВт. Використання нового
підходу до організації топкового процесу із за�
стосування високоефективної контактної на�
садки в конвективній частині дозволили ство�
рити агрегат з конденсацією продуктів зго�
ряння з підвищеним к. к. д. у порівнянні з ві�
домими поверхневими апаратами. Апарати ха�
рактеризуються низькою металоємкістю –
2 кг/кВт, в розрахунку на нижчу теплоту зго�
ряння к. к. д. досягає 106 %, забезпечені по�
вним обсягом автоматизації. Агрегати мають
U�образне і вертикальне компонування. Мак�
симальна температура нагріву води 95 °С. Ма�
са агрегатів відповідно 1600, 2200 та 3700 кг.
Габарити агрегатів (м) (без пальників): для
0,5 МВт – 1,6 0,9 2,0; для 1,0 МВт – 
2,0 1,0 2,0, для вертикального компонуван�
ня 1,35 1,35 3,0; для 2,5 МВТ (вертикальне
компонування) – 2,0 2,0 3,5. 

Агрегати впроваджені в Інституті газу
НАНУ, Бердичівському заводі "Прогрес",
впроваджуються на об'єктах ДК "Укртрансгаз".

Контактно�модульна система газового
опалення промислових приміщень, з викори�
станням апаратів зануреного спалювання.
Призначена для децентралізованого теплопос�
тачання та гарячого водопостачання промис�
лових споруд та окремих будівель. Форму�
люється з модулів тепловою потужністю
0.5...2 МВт. Розроблено модулі 5 типорозмірів.

Апарати зануреного спалювання (АЗС) є
найбільш ефективним пристроєм для низь�
котемпературного підігріву рідин. Енергетич�
ний ККД процесу контактного теплообміну
між продуктами і рідиною перевищує 100 %
по нижчій теплоті згоряння, якщо температу�
ра рідини в апараті менше точки роси про�
дуктів згоряння. АЗС поєднує в собі функції
генератора теплової енергії, ерліфтного насо�

××
× ×

××
××

са (збудника руху рідини) і змішувача.
Основними перевагами апаратів зануре�

ного спалювання в порівнянні з традиційни�
ми неконтактними методами нагріву рідин є:
значне зменшення капітальних і експлуата�
ційних затрат в зв'язку з відсутністю спеціаль�
них теплообмінних поверхонь і необхідності
їх очищення. Більш ніж 2�кратне скорочення
вартості теплової обробки в порівнянні з па�
ровим неконтактним нагрівом.

Розробка вперше запроваджена на про�
мисловому підприємстві "Данверс" у м. Кри�
вий Ріг і забезпечує автоматизовану систему
опалення заводських цехів. Теплова потуж�
ність АЗС – 630 кВт, система забезпечена теп�
лоутилізаційним компактним пристроєм з
регулярною насадкою. ККД системи опален�
ня > 96 % за нижчою теплотою спалення. Си�
стема має модульне виконання і може забез�
печити практично довільну загальну теплову
потужність.

Разработчик:
Институт газа НАН Украины

Вид предложения:
Лицензионное соглашение; Соглашение
о производстве; Соглашение о финанси�
ровании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонст�
рации

Необходимый объем финансирования:
Определяется договором

Контактная информация
адрес: 03113, г. Киев�113, ул. Дегтярев�
ская, 39
телефон: 456�44�71, 456�03�56
факс: 456�88�30

Контактное лицо:
Ильенко Борис Кузьмич

E!mail: ig�secr@i.com.ua
URL: www.ingas.vtv.kiev.ua
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Трубопроводные системы водо� и теплоснаб�
жения населения, предприятий и организаций
г. Киева выполняют важную роль в общей си�
стеме жизнеобеспечения города. В силу тер�
риториальных особенностей Киева его тру�
бопроводные системы имеют весьма большую
суммарную протяженность, которая превы�
шает 8500 км. Такая протяженность в сово�
купности с рядом объективных физических
причин обуславливает большое число еже�
дневных образований утечек воды в трубопро�
водах. К этим причинам относятся влияния
внешней и внутренней коррозии стенок труб,
вибраций грунта из�за городского транспор�
та (интенсивность движения которого в по�
следние годы резко увеличилась), гидравли�
ческих ударов, блуждающих электрических
токов, больших давлений и их перепадов, ис�
торического старения трубопроводов. Про�
должительные существования утечек воды в
трубопроводах систем тепло� и водоснабже�
ния приводят не только к большим экономи�
ческим потерям, но и являются источником
опасности для транспортных средств, соору�
жений и, в конечном счете, для населения.

В настоящее время единственным уни�
версальным методом поиска утечек как в
стальных и чугунных трубопроводах с обще�
принятыми до недавнего времени типами
прокладки и изоляции, так и в пластмассо�
вых трубопроводах и трубопроводах с пено�
полиуретановой теплоизоляцией по�прежне�
му остается корреляционный метод.

Разработанные в МП "ДИСИТ" корреля�
ционные течеискатели позволяют существен�
но уменьшить временные и экономические
потери на поиск утечек в трубопроводах, а
также уменьшить степень риска несчастных
случаев при авариях на трубопроводах. Кор�
реляционные течеискатели типа "КОРШУН"

– "КОРШУН�3, а также "КОРШУН�4" –
"КОРШУН�7Р" успешно применяются не
только в диагностических службах предприя�
тий "Киевводоканал" и "Киевэнерго" с 1989 г.,
но и на предприятиях многих городов Украи�
ны и России, в том числе и г. Москвы. Указан�
ные приборы не уступают по своим характери�
стикам лучшим зарубежным аналогам. С по�
мощью этих приборов были найдены в слож�
ных условиях и с высокой точностью утечки
на многих ответственных трубопроводах г. Ки�
ева. Так, например, были определены с точнос�
тью 0,3–0,4 м утечки на трубопроводе на про�
езжей части улицы Грушевского в 1999 г. и
2000 г. (в районе здания Кабинета Минист�
ров), что позволило свести до минимума объе�
мы и время выполнения ремонтных работ.

Однако корреляционный метод является
только базовым. Его следует применять в при�
борах поиска утечек в совокупности с рядом
других методов, способствующих увеличению
чувствительности и помехоустойчивости кор�
реляционных течеискателей. Именно таким
путем был создан корреляционный течеиска�
тель "КОРШУН�8Р", в котором используются
новые методы цифровой фильтрации и шу�
моподавления, оптимизации в частотной об�
ласти временных функций и сигналов, а так�
же новые специализированные вибродатчики,
разработанные с учетом физических свойств
типовых стальных и чугунных трубопроводов.

Разработанный течеискатель "КОР�
ШУН�8Р" превосходит по чувствительности
и точности лучшие зарубежные аналоги, что
подтверждается протоколами сравнитель�
ных испытаний, которые были неоднократно
проведены несколькими организациями в
г. Москве в 2001 г. В испытаниях принимали
участие корреляционные течеискатели фирм
Японии, Англии, Франции и Германии.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ "КОРШУН�8Р"
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Тактико�технические характеристики

Прибор выполнен в индустриальном испол�
нении: температура работы блоков – от –30 °С
до +53 °С, хранения – от –45 °С до +60 °С; пы�
ле�, влаго�, виброзащитное исполнение.

Имеет несколько уровней встроенных ана�
логовых и цифровых шумоподавителей для
увеличения шумозащищенности и надежнос�
ти определения мест утечек на трубопроводах,
проложенных вдоль нагруженных автомо�
бильных и других трасс.

Обеспечена возможность "ручной" и ав�
томатической установки цифровых фильт�
ров, содержащих, практически, произвольное
число полос подавления в спектре сигналов
утечки. Время выполнения автоматического
выбора цифровых фильтров сокращено в де�
сятки раз с одновременным увеличением ка�
чества оптимизации. 

Датчики содержат вибропреобразователи
нового типа с повышенной чувствительностью
и надежностью.

Имеется возможность ведения протоко�
лов и архивов результатов поиска утечек, их
вывода на матричный или струйный принтер
и передачи соответствующих файлов во
внешний компьютер. 

Прибор оснащен радиоканалом для пере�
дачи сигналов от одного из датчиков в блок
оператора. Радиоканал используется также и
для обеспечения двухсторонней речевой связи.

Принцип действия течеискателя основан
на обнаружении подобных сигналов и измере�
нии временных интервалов с помощью кор�
реляционной обработки сигналов. На концах
диагностируемого участка трубопровода, на�
ходящегося под давлением, устанавливаются
вибропреобразователи, улавливающие сигна�
лы утечки. Принимаемые сигналы усиливают�

ся и по каналам связи (кабельным или радио)
передаются в блок оператора. Исходной ин�
формацией для течеискателя являются дли�
на диагностируемого участка трубопровода,
диаметр и материал трубы, вид и температу�
ра транспортируемой среды.

Технические характеристики:
– длина диагностируемого участка трубо�

провода – до 3000 м;
– диаметр диагностируемого трубопровода

– до 1400 мм;
– приборная погрешность определения ме�

ста утечки ±0,1 м;
– минимальное давление в трубопроводе –

1,0 ... 2,0 атм.
– температурный диапазон работы:

– для датчиков –40° ... +140 °С;
– для выносных блоков –30° ... +60 °С;
– для блока оператора –20° ... +50 °С.

Разработчик:
МП "Дисит" НАН Украины

Вид предложения:
Маркетинговое соглашение; Соглашение
о производстве; Соглашение о финанси�
ровании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонстрации

Необходимый объем финансирования:
Определяется договором

Контактная информация:
адрес: 03164, г. Киев�164, ул. Генерала Нау�
мова, 15
телефон: 424�98�65 
факс: 424�71�62

Контактное лицо:
Годлевский Виталий Станиславович

E!mail: disit@svitonline.com
URL: www.is.svitonline.com/disit
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Цель проекта – разработать принципиально
новые средства для предпосевной обработки
семян сельскохозяйственных культур с ис�
пользованием сырьевой базы Украины. Разра�
ботать и внедрить в сельскохозяйственное
производство сухие экологически безопасные
защитно�стимулирующие смеси (ЗСС) для
обработки семян с целью повышения урожая и
качества продукции зерновых, овощных и тех�
нических культур, а также отказ от примене�
ния токсических и дорогих импортных средств
защиты растений. Улучшить экологию за счет
значительного уменьшения доз минеральных
удобрений, которые вносятся в почву, а в даль�
нейшем попадают в водоёмы и готовую про�
дукцию сельскохозяйственного производства.

Основой препарата является высокодис�
персный неорганический адгезив�носитель с
высокой удельной поверхностью. Адгезив�
носитель легко смешивается в широких пре�
делах с элементами питания и защиты расте�
ний, обеспечивая равномерное покрытие се�
мян препаратом и пролонгируя его действие.
Обладает стимулирующей и фитопатологи�
ческой активностью.

В состав препарата входят минеральные
удобрения и микроэлементы в соотношениях,
которые зависят от характеристики почв и
вида культуры. При необходимости в состав
препарата возможно введение других доба�
вок (протравителей, стимуляторов и др.).

Семена сельскохозяйственных культур
можно обрабатывать в условиях семенных
заводов и в условиях индивидуального хо�
зяйства предварительно или непосредствен�
но перед посевом.

При использовании неэлитных низкокон�
диционных семян эффект предпосевной об�
работки значительно повышается. 

Технология обработки семян ЗСС проста,
малоэнергоёмка, не требует покупки нового
оборудования.

Расход препарата составляет 0,2–1,0 % от
веса семян.

Существующая материально�техническая
база Института способна обеспечить нужды
сельского хозяйства Украины и зарубежья.

Защитно�стимулирующие смеси позволя�
ют значительно повысить качественные ха�
рактеристики сельскохозяйственных куль�
тур и получить экологически чистую продук�
цию. Используя ЗСС:
– увеличивается энергия прорастания и

всхожести семян на 20–30 %;
– урожайность зерновых культур увеличи�

вается на 11–30 % , содержание белка в
зерне увеличивается на 1,3–1,8 %;

– урожайность технических и кормовых
культур увеличивается на 13–30 % (у
хлопчатника – ускорение наступления фа�
зы массового раскрытия коробочек на
5–7 дней, увеличение количества коробо�
чек на 3–5 шт. на одно растение; у карто�
феля – интенсивность клубнеобразова�
ния на 20 %, содержание крахмала на 10 %,
сокращение срока вегетации на 10–20 дней;
у люцерны – увеличивается содержание
протеина на 27–33 %, сухого белка на
36–52 %, выход сухого вещества 17–40 %);

– урожайность овощных культур увеличи�
вается на 15–35 %; повышается питатель�
ная ценность товарной продукции, а
именно содержание белка на 8–12 %, ка�
ротина на 10–20 %, витаминов группы С
на 9–11 %, солей кальция и железа на
10–20 %; снижение содержания нитратов;
устойчивость к стрессовым факторам ок�
ружающей среды.

ЗАЩИТНО�СТИМУЛИРУЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ КАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Разработчик:
Институт химии поверхности НАН Ук�
раины

Вид предложения:
Соглашение о производстве; Соглашение
о финансировании

Стадия разработки:
Проверенный, доступный для демонст�
рации

Необходимый объем финансирования:
1000 тыс.грн.

Контактная информация:
адрес: 03164, г. Киев�164, ул. Генерала Нау�
мова, 17
телефон: 422�35�67
факс: 422�35�67

Контактное лицо:
Юхименко Елена Викторовна

E!mail: user@surfchem.freenet.kiev.ua

Роботи з даного напрямку проводяться з
1987 року в межах міжнародних, державних,
галузевих наукових програм. За цій період
створено і досконально вивчено значну кіль�
кість рістрегулюючих препаратів природного
та синтетичного походження, 10 з них зареє�
стровано в Україні і дозволено до викорис�
тання на більшості основних сільськогоспо�
дарських культурах; 6 препаратів зареєстро�
вано в Республіці Білорусь, 4 – в Казахстані,
3 – реєструються в Російській Федерації. Що�
річно препаратами, виробленими в МНТЦ
"Агробіотех", в Україні обробляється насіння
і обприскуються посіви озимої пшениці, яч�
меню, цукрових буряків, кукурудзи, соняш�
нику та інших важливих культур на загальній
площі 1,5 млн га.

Регулятори росту рослин Біолан, Біосил,
Біомакс, Радостим призначаються для підви�
щення енергії проростання і польової схожо�
сті насіння, стійкості рослин до несприятли�
вих кліматичних факторів (заморозків, посу�
хи, високих температур), антропогенних впли�
вів, збільшення врожайності сільськогоспо�
дарських культур та покращання якості рос�
линної продукції. 

Українські регулятори росту рослин відпо�
відають сучасним світовим вимогам. Вони еко�

логічно безпечні, низько витратні (10–20 мл
препарату для обробки 1 тонни насіння, або
5–10 мл для обприскування 1 гектару посі�
вів), енергозберігаючі – співпадають з існую�
чими агро прийомами. Витрати в грошовому
еквіваленті становлять 8–15 гривень, в залеж�
ності від технології, на обробку 1 тонни на�
сіння або обприскування 1 га посівів, що доз�
воляє підвищити врожай на 12–20 % та покра�
щити якість продукції, підсилити стійкість
рослин до хвороб, стресових факторів, змен�
шити надходження у рослини іонів важких
металів та радіонуклідів. Спільне застосуван�
ня регуляторів росту рослин із сучасними про�
труйниками, гербіцидами та інсектофунгіци�
дами дає можливість зменшити на 20–25 %
норми використання пестицидів на 1 гектар
посівів без зниження захисного ефекту. Пе�
редбачається виробництво нових регуляторів
росту рослин в різних препаративних фор�
мах, зручних для використання у великих аг�
рофірмах, фермерських та присадибних гос�
подарствах – в ампулах і флаконах різного
об'єму. 

Біолан – регулятор росту рослин широко�
го спектру дії, використовується на 20 культу�
рах (зернових, зернобобових, технічних, ово�
чевих, кормових і т. і.);

СТВОРЕННЯ НАУКОВО�ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА 
НОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН БІОЛАН, БІОСИЛ, БІОМАКС, РАДОСТИМ
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Біосил – регулятор росту рослин, викори�
стовується на 20 культурах (зернових, зерно�
бобових, і олійних культур та багаторічних
бобових трав);

Біомакс – регулятор росту рослин цукро�
вих буряків (підвищує врожайність та цукри�
стість коренеплодів);

Радостим – регулятор росту рослин ши�
рокого спектру дії, призначається для посів�
ної обробки насіння основних сільськогоспо�
дарських культур.

Застосування нових препаратів не потре�
бує додаткових витрат, а органічно впису�
ється в існуючі агротехнології, що вигідно
відрізняє їх від закордонних та вітчизняних
аналогів, до того ж вони мають в 5–10 разів
нижчу вартість. Таким чином нові препарати
будуть конкурентноспроможними на вітчиз�
няному та світовому ринках. Останнє під�
тверджується тим, що їх найближчі аналоги,
створені раніше, широко використовуються в
Республіці Білорусь, Російській Федерації, ус�
пішно пройшли 3�річнів випробування в Ки�
таї (в 7 тисячах господарств – 6 провінцій),
закуповуються впродовж 3�х років Німеччи�
ною, інтенсивно випробовуються в Туреччи�
ні, Ізраїлі та інших країнах.

Проект передбачає патентну захищеність
інноваційного продукту. Розробка перевищує
рівень вітчизняних аналогів по всіх показни�
ках, відповідає світовому рівню, а по еконо�
мічних та екологічним показникам перевер�
шує кращі світові зразки. 

Проект є високорентабельним. Розрахун�
ки НІЦ "Агроресурси" УААН вказують, що
використання нових регуляторів росту при
вирощуванні озимої пшениці згідно держав�
ної програми "Зерно України" на 8 млн гекта�
рів надасть можливість додатково отримати
3,5 млн тонн продовольчого зерна та значно

покращити його якість по вмісту білку та
клейковини. При мінімальній вартості 1 тон�
ни зерна 500 грн. додатковий прибуток буде
становити 175 млн грн. Одна вкладена в тех�
нологію гривня окуповується 20–25 гривнями
додаткової продукції. Зазначений агроприй�
ом за даними багатьох установ дозволяє зни�
зити на 15–20 % норми висіву насіння озимої
пшениці за рахунок підвищення польової схо�
жості, кращої перезимівлі та кращого розвит�
ку продуктивних стебел. Використання нових
регуляторів росту рослин дозволить зменши�
ти пестицидне навантаження на сільськогос�
подарське виробництво, заощадити кошти на
закупівлю пестицидів, покращати екологіч�
ний стан довкілля.
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Авиация и энергомашиностроение являются
постоянными потребителями защитных ме�
таллических и керамических покрытий на
лопатках газовых турбин различного назна�
чения. Применяют различные физико�хими�
ческие методы получения подобных покры�
тий: диффузионное насыщение поверхности
лопатки, электрохимическое осаждение,
плазменное напыление и электроннолучевое
осаждение из паровой фазы. В последние
10–15 лет широкое распространение получи�
ли двухслойные покрытия. Они состоят из
металлического связующего слоя, осаждае�
мого непосредственно на поверхность лопат�
ки и верхнего теплозащитного слоя из дву�
окиси циркония (ZrO2) обладающего, как из�
вестно, очень низкой теплопроводностью.
Осаждение подобных комбинированных по�
крытий осуществляют с помощью многоста�
дийного технологического процесса с приме�
нением различных методов получения ме�
таллического и керамического слоев, а также
промежуточных термических и механичес�
ких обработок поверхности. В настоящее
время разработана новая электроннолучевая
технология одностадийного процесса осаж�
дения градиентного теплозащитного покры�
тия толщиной до 0,3–0,4 мм с внешним кера�
мическим слоем. Осаждение осуществляют
путем электронно�лучевого испарения из од�
ного источника композиционного слитка, со�
стоящего из металлических и керамических
фрагментов. Эти покрытия обладают в

1,5–2,0 раза большей долговечностью по
сравнению с существующими вариантами, с
одновременным снижением в столько же раз
стоимости покрытий. Имеются патенты Ук�
раины, России, США, Европы, Китая.
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