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    Відділення інформатики 

 

   

1.  Інститут 

проблем 

реєстрації 

інформації  

НАН України 

1.  Набір діагностичних 

лінійок 

 

Набори призначені для діагностики очних хвороб 

(косоокості) та ефективного їх лікування шляхом 

використання елементів із мікропризмовою структурою – 

призм Френеля. Набір лінійок складається з 5-ти 

діагностичних лінійок із мікропризмами Френеля  

номіналами від 2 до 60 призмових діоптрій для виміру 

горизонтальних та вертикальних кутів відхилення зору. 

Планшет,  

натурні 

зразки 

 

5х23 0,5 

  2.  Набір призмових 

компенсаторів 

косоокості КК-42 

Набір пропонується для діагностування та лікування 

косоокості. Набір складається з 42 призм (по 21 призмі для 

кожного ока) з номіналами від 0,5 до 30 призмових 

діоптрій. 

Планшет,  

натурні 

зразки 

 

5х23 0,5 

  3.  Комбіновані 

сферопризматичні 

лінзи  для лікування 

косоокості 

 

Мікропризмовий елемент являє собою спеціальний 

мікрорельєф, що нанесений на пласку поверхню прозорої 

пластмаси. Мікропризмовий елемент в комбінованих 

лінзах герметично з’єднаний з поверхнею стандартних 

сферичних, в тому числі астигматичних, лінз. Розроблені 

вироби мають значні переваги над аналогами за 

діапазоном параметрів і зручності у використанні. 

Планшет, 

натурні 

зразки 

 

5х6  

  4.  Горизонтальний 

сейсмограф – відносний 

Призначений для вимірювання горизонтальних вібрацій і 

відносних нахилів земної поверхні. Відрізняється від 

Планшет,  

натурний 

40х30х2

0 
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нахиломір із цифровим 

лазерним 

інтерферометром 

 

відомих тим, що в одному пристрої об’єднані дві функції: 

вимірювання горизонтальних вібрацій і відносних нахилів. 

Це забезпечується використанням цифрового лазерного 

інтерферометра у якості вимірювальної системи. 

Максимальний діапазон вимірювальних нахилів 9…90 

кут.сек., чутливість 10
-4

 кут.сек. Розподільна здатність 10
-5

 

кут. сек.. Частотний діапазон вимірювання горизонтальних 

вібрацій 0,03…50Гц 

зразок 

 

2.  Міжнародний 

науково-нав-

чальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  

НАН  

та МОН 

України 

5.  Інтелектуальна система 

управління  

автономного робота і 

групи роботів 

Розроблені інформаційно-комунікаційні технології 

дозволяють реалізувати інтелектуальне управління 

автономними мобільними роботами багатоцільового 

призначення із різними кінематичними схемами рухливої 

платформи та різнорідним сенсорним оснащенням. 

Демонстрація  

на ПК 
  

  6.  Комп’ютерний модуль 

для автоматичного 

супроводу повітряних 

об’єктів 

Розроблена технологія виділення, виявлення та оцінки 

параметрів повітряних об’єктів у складі системи 

автоматичного супроводу. Технологія орієнтована на 

застосування у системах реального часу.  

 

Демонстрація  

на ПК 
  

  7.  Технологія 

попередження зіткнень 

повітряних кораблів в 

динамічному конфлікті 

в масштабі реального 

часу 

Технологія TechAvoCon – попередження зіткнень 

динамічних об'єктів:  

спосіб і система вирішення конфліктних ситуацій літаків 

для забезпечення гарантованого рівня безпеки польотів 

 

Демонстрація 

на ПК 
  

  8.  Інформаційна 

технологія 

інтелектуального 

дистанційного 

керування 

безпілотними 

літальними апаратами 

1) Трирівнева інтелектуалізована система автоматичного 

керування БпЛА, яка вирішує задачі керування 

орієнтацією, повною енергією та  траєкторним рухом. 

2)  Випробувально-моделювальний комплекс, який може 

використовуватись для налаштування існуючих або 

проектування перспективних систем автоматичного 

керування БпЛА, візуального моделювання польоту та 

навчання пілотів-операторів БпЛА. 

3)  Імітаційні та математичні моделі  БпЛА різних класів 

Демонстрація  

на ПК 
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та різними характеристиками маневреності 
  9.  Інтелектуальна 

технологія покращення 

керованості та 

оперативного 

відновлення 

працездатності систем 

літального апарату в 

критичних умовах 

польоту 

 

Запропоновано підхід до реалізації концепції адаптивного 

управління динамічними об’єктами, заснований на 

методах та засобах інтелектуальних систем. Технологія 

направлена на створення адаптивної самовідновлювальної 

системи керування літальним апаратом для забезпечення 

надійності, якості і безпеки руху засобами розподіленої 

системи керування. Новизною розробки є створення та 

моделювання схеми розподіленого керування 

просторовим рухом літального апарату, яка компенсує дію 

збурень, пов’язаних з виникненням відмов системи 

керування або впливом навколишнього середовища 

Демонстрація 

на ПК 
  

  10.  Прецизійне управління 

орієнтацією супутника 

спостереження Землі та 

координатна прив’язка 

об’єктів зйомки з 

космосу тільки за 

орбітальними даними 

Пропонується інформаційно-алгоритмічне забезпечення 

високоточної системи управління орієнтацією і 

стабілізацією супутника спостереження Землі у процесі 

зйомки земної поверхні та комплекс алгоритмів 

координатної прив’язки космічних зображень тільки за 

орбітальними даними 

Демонстрація 

на ПК 
  

  11.  Комп’ютерна  система  

доступу   

”Відеосек’юріті - 

приміщення” 

Система  доступу  до  приміщень  на основі ідентифікації 

особи за зображенням обличчя  

Демонстрація 

на ПК та 

цифрових 

камерах 

  

  12.  Система інформаційної 

підтримки 

управлінських рішень у 

сфері економічної 

безпеки України 

Призначена для автоматизованого розв’язання задач 

комплексного оцінювання, аналізу і прогнозування стану 

економічної безпеки та оперативного виявлення 

потенційно несприятливих явищ і тенденцій з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень у цій сфері 

Демонстрація  

на ПК 
  

  13.  Система   швидкого 

дистанційного 

радіологічного 

контролю 

 

Спеціалізований програмний модуль, який при будь-якому 

розташуванні радіоактивних джерел забезпечує швидку 

ідентифікацію цих джерел з високою ймовірністю та 

чутливістю в умовах обмеженого часу вимірювання 

Програмний модуль забезпечує оперативний  

дистанційний контроль радіаційного стану навколишнього 

середовища. Враховуються специфічні вимоги, що 

обумовлені необхідністю виявлення радіоактивних 

Демонстрація 

на ПК 
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матеріалів, які можуть бути замасковані за допомогою 

екранування їхнього випромінювання поглинаючими  

речовинами, а також замаскованих під звичайні будівельні 

матеріали або мінеральні добрива з підвищеним власним 

радіаційним фоном 
  14.  Спеціалізований 

програмний модуль 

інформаційно-

консультаційної 

підтримки 

персонального 

керування рухами кисті 

для відновлення 

мовлення ”ПроМова-1”  

Призначений для визначення персональної ”маршрутної 

карти” реабілітаційного курсу тренувань рухів кисті і 

пальців ураженої руки для відновлення усного мовлення у 

хворого після інсульту з урахуванням особливостей 

поточного стану хворого та функціонального стану 

ураженої кисті. 

Переваги: дозволяє організувати індивідуальний підхід до 

відновлення мовлення, підвищити ефективність 

реабілітації; автоматизувати оброблення результатів 

лікування, інтенсифікувати засвоєння знань та набуття 

практичних навичок при впровадженні в клінічну 

практику нового запатентованого способу лікування 

мовних порушень на базі керування рухами кисті ураженої 

руки.  Аналогів немає 

Демонстрація 

на 

портативному 

апараті та 

ПК 

  

  15.  Мобільне застосу-

вання для спеціа-

лізованого порта-

тивного пристрою 

”Діабет плюс” 

Пристрій  включає два функціональних модулі - ”Рання 

діагностика” та  ”Енергобаланс” 

Демонстрація 

на ПК 
  

  16.  Інформаційна 

технологія 

індуктивного 

моделювання 

для задач  

інтелектуального  

аналізу медичних даних 

 

Технологія призначена для побудови класифікаторів для 

диференціальної діагностики з метою поліпшення якості 

діагностики захворювань, зниження ризиків постановки 

помилкового діагнозу, економії коштів на здійснення 

дорогих лабораторних досліджень та прогнозування зміни  

опосередкованої характеристики ступеня опірності 

організму - тіолдисульфідного співвідношення в крові 

хворого після дії різних медичних препаратів 

Демонстрація 

на ПК 
  

  17.  Система моделювання і 

прогнозування 

соціально-економічних 

та екологічних процесів 

Система базується на оригінальній індуктивній технології 

виявлення закономірностей, що забезпечує підвищену 

точність моделювання та прогнозування в умовах 

коротких рядів статистичних даних 

Демонстрація 

на ПК 
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(АСТРІД)  
  18.  Інформаційна 

технологія  обробки 

цифрових медичних 

зображень на основі 

електронних сховищ із 

застосуванням 

мініприладів 

Технологія дає можливість збирати, зберігати у 

спеціалізованих сховищах, а потім використовувати та 

обмінюватися цифровими медичними зображеннями при 

наданні медичної допомоги  

 

Демонстрація 

на ПК 
  

  19.  Інтелектуальні 

мовленнєві технології 

та системи 

1. Стенографування мовленнєвих записів – перетворення 

на текст звукових файлів; 

2. Пошук слів у мовленнєвих записах – для знаходження 

згадувань про ту чи іншу  особу, подію, тощо; 

3. Система  диктування українською мовою – на 200 тис. 

слів; 

4. Озвучення текстів – синтез мовлення за довільним 

текстом 

Демонстрація 

на  ПК 

Натурний 

зразок 

 

  

  20.  Технологія 

інтелектуальної 

обробки текстів 

природною мовою 

 

 

Технологія побудована на основі онтологічних 

лінгвістичних баз знань та містить потужні алгоритмічні 

засоби смислової обробки текстів. Використання даної 

технології дозволяє швидко та ефективно розробляти 

прикладні лінгвістичні комп’ютерні програми, такі як 

системи машинного перекладу, автоматичного 

реферування, смислового пошуку, визначення тематики 

тексту та інші 

Демонстрація  

на ПК 
  

  21.  Технологія  визначення 

концентрації важких  

металів у грунтах, 

рослинах і продукції 

тваринництва 

Принцип роботи аналізатора ІХП засновано на методі 

інверсійної хронопотенціометрії. Пристрій може бути 

використано для вимірювання концентрації свинцю, 

кадмію, міді, цинку, олова, а також при атестуванні 

Держспоживстандартом відповідної методики для 

вимірювання ртуті, миш’яку, нікелю та кобальту 

Демонстрація  

на ПК 
  

    Відділення механіки 

 

   

3.  Інститут 

технічної 

механіки 

НАН України 

22.  Прилади для наукових 

космічних 

експериментів 

Представлено розроблені в ІТМ прилади, що успішно 

експлуатувалися на космічних апаратах при проведенні 

науково-технологічних експериментів: апаратура для 

діагностики параметрів нейтральних і заряджених 

плакат 96x120  
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і ДКА 

України  

частинок іоносферної плазми на супутнику «Січ-2»; 

інверсно-магнетронний перетворювач для діагностики 

навколосупутникового середовища; бортова система 

активного іонно-плазмового захисту КА від 

високовольтної диференційної електризації; технологія і 

бортова апаратура для плазмохімічної очистки об'єктивів 

телекамер і оптичних систем КА; плазмовий двигун 

холлівського типу системи керування  супутника TeLEOS-

1 (Сінгапур, 2015 р.) 

  23.  Методичне 

забезпечення наземного 

стендового 

відпрацювання 

рідинно-реактивної 

системи керування 

рухом верхнього 

ступеня ракети 

космічного 

призначення «Циклон-

4М» 

Розроблено методичне забезпечення наземного стендового 

відпрацювання рідинно-реактивної системи керування 

рухом верхнього ступеня ракети космічного призначення 

«Циклон-4М» 

плакат 96x120  

  24.  Нова концепція 

управління вектором 

тяги ракетного двигуна 

Розроблено нову концепцію керування вектором тяги 

ракетного двигуна - комбінацією механічної (хитанням 

двигуна або сопла) і газодинамічної (обуренням 

надзвукового потоку в соплі двигуна) систем. Перевагою 

нової концепції є можливість створення необмеженої 

величини програмного керуючого зусилля і парирування з 

великою частотою невеликих за величиною збурень 

польоту практично без втрат питомого імпульсу двигуна. 

При цьому істотно збільшується надійність системи 

керування (за рахунок дублювання) 

плакат 96x120  

  25.  Безконтактні технології 

відведення космічного 

сміття з робочих орбіт 

З використанням розробленого методично-програмного 

забезпечення досліджено питання динаміки системи двох 

тіл. Результати проведених досліджень доводять 

технологічну здійсненність і економічну доцільність 

безконтактного видалення космічного сміття з робочих 

орбіт відповідно до концепції «Пастух з іонним 

плакат 96x120  
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променем». 

4.  Інститут 

проблем 

міцності  

ім.Г.С.Писа-

ренка 

НАН України 

26.  Технологія іонно- 

плазмового азотування 

поверхні деталей 

машин і інструменту в 

вакуумі 

Енерго- ресурсо- зберігаюча технологія зміцнення 

поверхні деталей машин і інструменту, яка замінює 

закалку ТВЧ, цементацію, тощо без деформації деталей і 

розтріскування основи 

 

Комп’ютер, 

натурні 

зразки 

Планшет 

 

 

3 м
2 

 

 

150х100 

– 3 шт. 

3,5 

    Відділення фізики і астрономії 

 

   

5.  Інститут 

металофізики  

ім. Г.В. 

Курдюмова  

НАН України 

27.  «Центр сканувальної 

зондової мікроскопії та 

резонансної 

спектроскопії» (Центр 

SPM&RS) 

Структурних і динамічних досліджень широким спектром 

методів у наномасштабі неорганічних, та органічніх 

матеріалів, а також дослідження властивостей молекул і 

молекулярних систем 

 

Проспекти, 

натурні 

зразки 

96×120 

 

 

  28.  Технологія 

селективного 

видалення 

радіонуклідів та іонів 

тяжких металів з 

водних розчинів 

Технологія видалення та захоронення радіонуклідів та 

іонів важких металів з використанням дешевого 

гідроксоапатиту кальцію (собівартість у 10 разів менша 

ніж існуючі зарубіжні аналоги) та процес термічного 

переводу, при відносно низьких температурах Т=5000С, 

гідроксоапатиту кальцію у кристалічний стан 

Планшет, 

натурні 

зразки, 

інформаційні 

матеріали 

96×120  

    Відділення наук про Землю    

6.  Державна 

наукова 

установа 

«Центр 

проблем 

морської 

геології, 

геоекології та 

осадового 

рудоутворення  

НАН України» 

29.  Нові технології 

комплексної переробки 

промислових відходів 

Розроблена технологія переробки промислових відходів 

магнітно-гравітаційними методами у вихровому 

повітряно-мінеральному потоці 

Зразки 

рудних 

концентратів 

і виробів із 

промислових 

відходів; 

мультимедій

ний проектор 

20 

зразків 

Діаметр 

контейн

ерів 

близько 

5 см 

    Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

   



 8 

7.  Інститут 

проблем 

матеріалознав 

ства  

ім. І. М. 

Францевича 

НАН України 

30.  Активований 

вуглецевий 

волокнистий 

наноструктурний 

матеріал АВВНМ 

медичного призначення 

 

Вуглецевий волокнистий наноструктурних матеріал 

ВВНМ медичного призначення представляє текстильну 

структуру саржевого плетіння, що складається із 

активованих вуглецевих волокон діаметром (5-7) 
.
 10

-6
 м та 

має велику розвинену поверхню з макро, мезо і 

мікропоруватістю. Структура матеріалу за безпечує 

високу кінетику сорбції та підвищену сорбційну ємність 

до низько-, срередньо- та високомолекулярних 

фізіологічно активних речовин, продуктів протеолізу, 

бакте-ріальні токсини, мікробні тіла та метаболіти.  

Утворення волокнистого наноструктурного матеріалу 

відбувається за один піролітичний цикл, який поєднує в 

собі всі процеси класичної керамічної технології синтезу 

композитних матеріалів, від  підготовки вихідної 

сировини до одержання готової продукції 

 Технічні характеристики 

Сумарний об’єм пор  (щодо бензолу), см
3
/г       0,8-1,2 

Адсорбційна активність щодо метиленового блакитного,  

мг/г           450-800 

Питома поверхня,м
2
/г до    2000 

На  основі ВВНМ може бути вироблено два види 

медичних виробів:  аплікаційний  матеріал  для лікування 

складних ран та опіків і таблетований ентеросорбент для 

детоксикації організму. 

Тривалість лікування гнійних ран скорочується у 2 рази.  

Аплікаційний ВВНМ може бути рекомендовано до 

застосування в хірургії, травматології, акушерстві, 

гінекології, стоматології, проктології для профілактики 

інфекцій та лікування ускладнених ран, а також опіків 

різної площі та степеню, екзем і трофічних язв 

Планшет, 

натурний 

зразок 

96х120 

210х297 

 

  31.  Термоемісійні елементи 

на основі гексабориду 

лантану 

Розроблено комплекс технологічних процесів від 

отримання матеріалу (синтез надчистого порошку 

гексабориду лантану, спікання та гаряче пресування 

заготовок, зонна плавка або вирощування  досконалих 

монокристалів, в тому числі із заданою 

кристалографічною орієнтацією) до його прецизійної 

Планшет, 

натурний 

зразок 
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механічної та електроерозійної обробки та виготовлення 

термоемісійних елементів 

  32.  Спінений алюміній – 

новий конструкційний 

матеріал XXI сторіччя 

Пінометали є новим класом надлегких матеріалів; які 

характеризуються унікальним поєднанням фізичних; 

механічних; термічних; електричних та акустичних 

властивостей. Зазначені властивості пінометалів 

обумовлює спеціфічна високопориста комірчаста 

структура; притаманна багатьом матеріалам; що 

зустрічаються у природі: Пінометали додатково характе-

ризуються такими привабливими для промисловості 

рисами; як їх нетоксичність та можливість отримання 

комерційного продукту шляхом переробки технічних 

відходів. Піноалюміній у звязку з унікальними 

властивостями набуває широкого застосування у різних 

галузях сучасної техніки: судно- та авіабудівництві; 

техніки спеціального призначення; цивільного 

будівництва; машинобудування і т. д. у  

звязку з унікальними властивостями, що має 

піноалюміній. Методи одержання - лиття та порошковий. 

Пінореагенти - TiH2,CaC03  та інш. 

Планшет  

Натурні 

зразки 

 

 

 

200 

х100 

5 

 

 

 

  33.  Електричні контакти З метою пошуку нових шляхів розвитку і розширення 

застосування процесів випаровування і конденсації, 

насамперед у практичній області ІПМ ім. І. М. 

Францевича НАН України спільно з НВП "ЕЛТЕХМАШ" 

м. Вінниця були розроблені: промислове обладнання і 

технології отримання композиційних матеріалів на основі 

міді, хрому, молібдену, вольфраму, вуглецю для всіх типів 

електричних контактів (розривних, ковзних, контактів 

дугогасних камер). На сьогоднішній день відповідно до 

ТУ У 31.2-20113410-003-2002 освоєно виробництво і 

виготовлено більш 1,6 млн електричних контактів 376 

типорозмірів, які успішно експлуатуються на Україні, 

країнах СНД, Чехії, Румунії  

Натурні 

зразки 

Планшет 
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  34.  Лемеші з бейнітного 

високоміцного чавуну з 

кулястим графітом  

Зносостійкість литих лемешів при обробці пісчаних та 

суглинкових грунтів у 4 рази перевищує зносостійкість 

стальних лемешів без наплавки та в 2 рази лемешів з 

наплавкою сормайтом. Ресурс роботи на одиницю може 

складати до 100 га 

Натурний 

зразок 

60х15х1 5 

  35.  Нанорозмірний 

нестехіометричний 

карбід кремнію та його 

застосування в галузі 

матричних матеріалів 

Розроблені технології перспективних керамічних 

композиційних матеріалів, металевих сплавів на основі 

заліза та титану, зміцнених нанорозмірними частинками 

шляхом реалізації традиційних способів консолідації 

вихідних матеріалів «спікання, гаряче пресування, 

позапічна обробка металів, електронно-променевий 

переплав». Синтез нанорозмірного нестехіометричного 

карбіду кремнія впроваджено на одному з підприємств 

Сінгапуру з продуктивністю 12-15 т/рік і заплановано її 

зростання до 120 т/рік 

Натурні 

зразки 

  

  36.  Жароміцні та 

жаростійкі сплави на 

основі системи Nb-Ti-

Cr-Al-Si 

Розроблені чотири сплави, призначені для підвищення 

робочої температури струйних приводів в системі 

керування польотом ракет, які повинні надійно працювати 

при температурі 1000 °С з навантаженням вище 500 МПа. 

Розробка виконана по замовленню КБ Южне 

Планше

т 

 

  

  37.  Кільця із сіліційного 

графіту 

для насосів з 

перекачування 

агресивних середовищ 

 

Використовуються для охолодження першого і другого 

контурів атомних електростанцій. Проведені 

випробування показали високу якість пропонованих 

кілець. Розробка виконана для заміни кілець 

Челябінського заводу (Росія). 

Розробник: ІПМ НАНУ та ТОВ „Новітні керамічні 

технології” 

Натурний 

зразок 

  

  38.  Керамічні штабики 

для осадження 

теплозахисних 

покриттів на лопатки 

турбін 

 

Керамічні штабики діоксиду цирконію, стабілізованного 

оксидом ітрію використовують для електронно-проме-

невого осадження керамічного захисного шару на лопатки 

турбін та інші вироби авіаційної та космічної техніки. 

Хімічний склад штабиків: 

ZrO2 – 6–12% (мас.) Y2O3 

Геометричні розміри: 

- діаматер: від 60 до 100 мм; 

Натурні 

зразки 
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- довжина: до 100 мм. 

Користувачі керамічних штабиків: 

ЗМКБ „Прогрес” Україна, 

ГП „Зоря-Машпроект” Україна, 

підприємства КНР. 

Виготовлено і поставлено біля 6 тонн продукції. 

Розробник: ІПМ НАНУ і НВП „Елтехмаш” 

  39.  Виробництво 

металевих порошків 

Co–Cr–Al–Y–Si для 

плазмового 

нанесення покриттів 

Злитки для виробництва порошків отримують шляхом 

електронно-променевого переплаву чистих вихідних 

компонентів. Порошки фракції 40...100 мкм виготовляють 

методом хімічного подрібнення злитків. Промислові партії 

порошку системи Co–Cr–Al–Y–Si поставляються на ГП 

ГНТК газотурбобудівництва „Зоря-Машпроект” (м. 

Миколаїв) та в Китай. Вироблено і поставлено біля 10 

тонн порошку Co–Cr–Al–Y–Si. 

Розробник: ІПМ НАНУ і НВП „Елтехмаш” 

Натурний 

зразок 

  

8.  Інститут 

надтвердих 

матеріалів  

ім.  

В.М. Бакуля  

НАН України 

40.  Технологія вирощування 

крупних монокристалів 

алмазу 

Розроблена технологія вирощування високоякісних 

монокристалів алмазу в області термодинамічної 

стабільності алмазу при тиску 5,5–6,0 ГПа і температурі 

1500–1600 °С. Ці кристали вирощуються із використанням 

металевих розчинників на основі заліза та нікелю. Колір 

кристалів: жовтий, блакитний, зелений, червоний та ін. 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,1 

  41.  Керамічні Мах-

матеріали і технологія 

їх отримання при 

високих тисках і 

температурах 

Призначений для використання у насосах, а також у 

міському транспорті на магнітних подушках у 

майбутньому 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,3 

  42.  НРНТ-Технологія 

отримання нових 

гібридних ПНТМ для 

геологорозвідувального 

інструменту 

Гібридний алмазний композиційний полікристалічний 

матеріал на основі армування полікристалу алмазом, 

отриманим методом осадження з газової фази (CVD-

алмазом). Бурові коронки забезпечують буріння 

свердловин у сильноабразивних монолітних  гірських 

породах 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,2 

  43.  ІТ технологія 

проектування 

шліфувальних  

Алмазні інструменти для шліфування та доводки, 

важкооброблюваних матеріалів 

Плакат 

 

120х90 
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інструментів  з 

синтетичних алмазів. 

Програма оптимізації 

конструкції за 

експлуатаційними 

вимогами 

  44.  Технологія 

виробництва  елітних 

порошків синтетичних 

алмазів та кубічного 

нітриду бору за 

систематизованими 

критеріями  в АВТ типу 

«наковальні» та 

«тороїд» 

Алмазні порошки марок АС15-АС200 та КНБ зернистості 

800/630–50/40 підвищеної однорідності 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,5 

  45.  Технологія 

комплексного 

проектування та 

оптимізації робочих 

елементів ПКНБ для 

оснащення різальних 

інструментів 

Різальні пластини з КНБ, призначені для оснащення 

лезового інструменту для обробки деталей 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,5 

  46.  ІТ технологія 

проектування та 

оптимізації технології 

виробництва 

правлячого інструменту 

з синтетичних алмазів 

Для правки абразивного інструменту, що 

використовується для шліфування металів 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,5 
 

  47.  Технологія 

комплексного 

проектування  та 

виробництва 

інструменту для 

ресурсозберігаючого 

зварювання тертям з 

перемішуванням 

ІНМ ім. В.М. Бакуля  разом з ІЕЗ  ім. Є.О. Патона НАН 

України розробили інструмент та технологію для 

зварювання тертям з перемішуванням. Цей інструмент 

широко впроваджується у виробничих процесах провідних 

закордонних фірм літакобудування, автовиробництва та 

інших для зварювання та наплавлення різнорідних 

листових матеріалів, в тому числі, кольорових 

Плакат, 

натурний 

зразок 

120х90 

 

0,5 
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елементів з листових 

металів для нової 

техніки  

  48.  Технологія 

виробництва 

наносуспензії металів 

(Au,Ag, Cu…) 

Призначені для, антисептичної обробки нетканих, 

пакувальних матеріалів та медицини 

Плакат, 

натурний 

зразок 

90х120 0,5 

  49.  Технологія прецизійної 

алмазної обробки 

голівок ендопротезів  з 

кераміки, сапфіра та 

титанового сплаву 

Розроблені теорія проектування та технологія прецизійної 

алмазної обробки голівок ендопротезів, які 

використовуються для заміни стегнових суглобів людини. 

Плакат, 

натурний 

зразок 

90х120 0,5 

9.  Фізико-

технологічний 

інститут 

металів та 

сплавів  

НАН України 

 

50.  Конструкційні 

високоміцні чавуни для 

сучасних автомобілів, 

тракторів, 

сільськогосподарської, 

військової техніки, 

транспортних засобів, 

вагонів, двигунів, 

компресорів, 

трубопроводів, 

залізного транспорту і 

шляхів сполучення 

Високоміцні чавуни з кулястим графітом (ВЧ) завдяки 

оптимальному поєднанню ливарних, фізико-механічних, 

експлуатаційних властивостей та економічності їх 

виробництва є перспективним литим конструкційним 

матеріалом, який широко застосовується в сучасному 

машинобудуванні замість виливків зі сталі, ковкого і 

сірого чавунів, сталевого прокату, поковок та зварних 

конструкцій, кольорових металів. Розроблено ряд нових 

високоміцних чавунів з підвищеними показниками 

конструкційної міцності та спеціальних властивостей при 

дії статичних, циклічних, динамічних, імпульсних 

навантажень для відповідальних деталей з наступними 

характеристиками: межа міцності 480-550 МПа, відносне 

подовження 12-20 %, ударна в’язкість 80-120 Дж/см
2
, 

гідрощільність більше 60 МПа, тріщино-стійкість > 70 

МПа/м, які в 1,3-1,5 раз перевищують показники 

стандартизованих марок високоміцного чавуну 

Планшет, 

натурні 

зразки 

90х120 

 

 

5 

  51.  Литі конструкції  рами 

та балки надресорної  

малої металоємності 

для  різновидів 

транспортних візків 

вантажних вагонів з 

високоміцних сталей  

Передбачається створити нові конструкції литих деталей 

для транспортних візків серії 18 -100 (Росія) та 18-9810 

«Вarber» (Росія, США)., що сертифіковані до умов 

експлуатації в країнах СНД, на основі високоміцних 

сталей з нітрид ванадієвим зміцненням та лиття за 

моделями, що газифікуються, що забезпечить зменшення 

їх маси та зростання ресурсу експлуатації у 1,5 та 2 рази 

Планшет 90х120 
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та організація їх 

виробництва  на 

вітчизняних 

підприємствах 

відповідно і навантаження на вісь до 27 тонн.  

Маса одного транспортного візка зменшиться на 1,2-1,5 

тонни, а собівартість виготовлення такого класу виливків -  

до 40 % від існуючої у світовій практиці  

  52.  Технології одержання 

робочих і соплових 

лопаток з підвищеними 

експлуатаційними 

характеристиками для 

транспортних та 

стаціонарних ГТД. 

 

Розроблені в Україні нові жароміцні та корозійностійкі 

сплави з підвищеними у порівнянні з серійними сплавами 

характеристиками  довготривалої міцності (33 кгс/мм 
2
 

при Т=900º С ≥ 100 год) та стійкості до агресивних 

продуктів згоряння палива і солей  морської води. 

Використання термічно стійких комплексно 

модифікованих формувальних  та стрижневих  сумішей 

дає змогу для  одержання полікристалічних або з 

орієнтованою структурою деталей ГТД підвищеної 

розмірної точності. Литі деталі з нових сплавів за 

комплексом характеристик відповідають закордонним 

стандартам і не мають аналогів в Україні. Нові технології 

одержання виробів з жароміцних сплавів, що створені, 

Інститут може впроваджувати на підприємствах України 

та за кордоном 

Планшет 90х120 

 

 

  53.  Технології  одержання 

литих моноармованих  

деталей  малої  

металоємності з  

високим ресурсом 

експлуатації з 

вуглецевих і легованих 

сталей, сірих та 

високоміцних чавунів, 

алюмінієвих і мідних 

сплавів  шляхом створен 

ня, модернізації вітчизня 

них  ливарних  

виробництв   на основі 

лиття за моделями, що  

газифікуються 

Застосування процесу лиття за моделями, що 

газифікуються в вакумованих формах дозволяє виключити 

матеріаловитратні, енергоємні, трудомісткі, екологічно-

небезпечні процеси (приготування формувальних і 

стрижневих сумішей, виготовлення з них традиційним 

способом форм і стрижнів, вибивання виливків і фінішних 

операцій), а також суттєво підвищити розмірну точність 

литих конструкцій. Це дає змогу підвищити вихід 

придатного литва до 80-90% та коефіцієнт використання 

металу (КВМ) до 0,95, знизити масу литих деталей на       

30-50 %, трудомісткість виробництва виливків на 20 - 

40%, виробничі площі в 1,5 -2 рази та шкідливі викиди в 

атмосферу у 8-10 разів. При цьому скорочуються витрати 

електроенергії у 1,5 -2 рази та виключається використання 

природного газу в порівнянні з сучасними способами 

лиття в піщані форми.  

Економічний ефект від впровадження цих технологій  

Планшет, 

натурні 

зразки 

90х120 

 

 

5  
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перевищує 7,5 млн. грн. на 1000 тонн ливарної продукції 

  54.  Виливки для 

суднобудування, авіа- 

та автомобілебудування 

з високоякісних чорних 

і кольорових сплавів та 

багатофункціональний 

ливарний комплекс  з 

магнітодинамічним 

дозатором  МДН-6А 

для їх виробництва 

Використання багатофункціонального ливарного 

комплексу на базі магнітодинамічного міксера-дозатора 

МДН-6А забезпечує можливість виробництва 

високоякісних чорних та кольорових сплавів і виливків з 

них для високотехнологічної техніки з різних галузей 

машинобудування. Міксери-дозатори здатні працювати у 

комплексі з ливарними лініями та каруселями в умовах 

масового і серійного виробництва лиття, при 

безперервному та дозованому розливанні сплавів 

Планшет 90х120 

 

 

  55.  Нові сплави для 

українських монет 

Розроблені нові сплави для карбування розмінних і 

обігових монет різних номіналів, пам’ятних та ювілейних 

знаків, які мають приємний золотистий вигляд. 

Використання цих сплавів з високою здатністю до 

карбування дозволяє зменшити вартість виготовлення 

монет. Використання таких сплавів дозволяє одержати 

необхідні значення електропровідності для захисту монет 

від підробок 

Натурні 

зразки 

 0,5 

  56.  Матеріали для 

контактних пар системи 

електроживлення 

тролейбусів 

Досліджено структурні, фізико-механічні та 

функціональні властивості матеріалів контактної пари в 

системах електроживлення тролейбусів 

Натурні 

зразки 

 0,5 

  57.  Прилади для 

безперервного та 

експресного 

періодичного контролю 

температури, хімічного 

складу і структури 

металевих сплавів для 

виробництва литих 

конструкцій різного 

призначення 

Прилади забезпечують контроль та вимірювання 

температур в діапазоні 0 – 2500
о
С з похибками 0,5 – 1,0% і 

оптимальне управління режимами нагрівання металів і 

заготовок в різних технологічних умовах їх виробництва 

Планшет 

 

90х120 

 

 

  58.  Технологія одержання 

виливків із алюмінієвих 

сплавів для 

Розроблена технологія одержання лиття під низьким 

тиском, яка  забезпечує автоматизацію технологічного 

процесу від заливки розплаву у форми до одержання 

Планшет 

натурні 

зразки 

90х120 

 

 

2 
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машинобудування, 

авіакосмічної техніки, 

суднобудування та 

інших галузей 

промисловості, 

приладобудування та 

технологія їх 

виготовлення 

готового виливка і дозволяє підвищити на 15 – 30% 

механічні властивості та експлуатаційні характеристики 

литого металу, зменшити споживання електроенергії до 50 

– 200 кВт/год на 1 т виливків, зменшити витрати металу на 

ливниково-живильні системи в 3 – 10 разів 

  59.  Технології та 

обладнання для 

одержання біметалевих 

виробів з підвищеним у  

2-4 рази терміном 

експлуатації   

Створені процеси дозволяють істотно підвищити 

довговічність деталей машин та обладнання, які працюють 

в умовах інтенсивного абразивного зношування та 

ударних навантажень.. Зносостійкі біметалеві виливки 

використовуються у гірничорудній, металургійній, 

цементній, вугільній промисловості, дорожньому 

будівництві, енергетичній та інших галузях в якості 

робочих органів молоткових, роторних та відцентрово-

ударних дробарок для подрібнення граніту, базальту, 

клінкеру, кварциту, вугілля, агломерату, скла, вапняку, 

польового шпату, перлітового та гіпсового каменю, 

високоабразивної мінеральної сировини  

Планшет, 

натурні 

зразки 

90х120 

 

 

5  

  60.  Процеси одержання  

металевих 

багатошарових 

конструкцій  для 

захисту біологічних 

об’єктів, техніки, 

споруд цивільного та 

військового 

призначення з 

модульних литих  

армованих, 

композитних елементів 

з різними 

наповнювачами для 

захисту від  

радіаційного 

Для реалізації такого проекту будуть використані новітні 

розробки ФТІМС НАН України, що включають  

композиційні й армовані матеріали,  високоміцні 

залізовуглецеві, алюмінієві сплави,   базові  технології  

лиття з використанням моделей, що випаровуються, 

надлишкового тиску, плазми,  вакууму, кріотехнологій, 

систем  безпосереднього комп’ютерного  контролю і 

керування  технологічними  операціями та якістю 

одержаної продукції. На базі створених технологій буде 

реалізований  пілотний проект серійного виробництва 

литих  багатошарових конструкцій  з модульних  литих  

армованих, композитних елементів з  різними 

наповнювачами обсягом 1000 тонн/рік (перша черга). Ці 

розробки  використовуються  в Інституті на його 

виробничій базі і можуть бути впроваджені на інших  

підприємствах  України 

Планшет 

 

90х120 
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випромінювання, 

хімічних речовин та 

вибухів 

  61.  Литі композиційні 

матеріали з 

підвищеним в 2,5-5 

разів ресурсом роботи 

для високонавантаже 

них вузлів тертя 

металургійного, 

гірничодобувного, 

транспортного та 

іншого обладнання               

Розроблено технологію одержання високозносостійких 

литих композиційних матеріалів (ЛКМ) для виготовлення 

підшипників ковзання, що експлуатуються у 

важконавантажених вузлах тертя. ЛКМ на основі мідних 

сплавів, армовані сталевими гранулами (дробом) 

призначені для експлуатації в екстремальних умовах 

сухого тертя (граничного змащення), абразивного 

зношування. Ресурс роботи підшипників ковзання та 

інших трибодеталей із ЛКМ у 2,5-5 разів вище, ніж 

традиційних антифрикційних матеріалів (бронзи, латуней, 

бабітів), порошкових композитів «мідь – графіт» та «залізо 

– графіт», металокераміки  

Планшет, 

натурні 

зразки 

90х120 
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  62.  Конструкційні та 

спеціальні сталі з 

дисперсійним 

нітридним зміцненням 

для 

багатофункціонального 

призначення та 

широкого застосування 

Розроблені технології одержання сталей спеціального 

призначення: 

- Сталь марки 32ХГ2САФ для бурильних та обсадних труб 

для нафто- та газодобувної галузі для заміни сталі 38ХНМ;  

- Сталь марки 45ХАФ для відповідальних деталей ходової 

частини вантажних автомобілей. Сталь марки 22Г2АФ  

для фасонного прокату для  крепі гірничих виробіток, 

труб, газових балонів, деталей вантажних автомобілей;  

- Сталь марки 20ХГСАФЛ для відповідальних деталей у 

залізничних вагонах (надресорна балка, бокова рама, 

корпус автозачіпного пристрою та інші). Сталі марок 

5ХНАФ і 30Х6МАФ для ковальско-пресового інструменту 

гарячого деформування металів і сплавів; 

- Сталь марки 30ХАФЛ для ходової частини гусеничних 

тракторів та бронетехніки (траки, опорні катки);  

- Сталь марки 55ГАФ для коліс залізничних вантажних 

вагонів. 

Використання створених сталей забезпечує зростання  

експлутаційних властивостей литих деталей  у 1,5 -2  рази 

у порівнянні з аналогами 

Планшет 

 

900х120

0 

 

 

10.  Фізико- 63.  Вихорострумові Вихрострумові дефектоскопи типу Леотест ВД 3.01Н - Плакат, 120x90 2,5 
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механічний 

інститут  

ім. 

Г.В.Карпенка 

НАН України 

дефектоскопи 

 

3.03Н, Тест ВД 1.01Н дають змогу виявляти дефекти на 

вузлах з титанових сплавів, що дозволяє вперше 

застосувати вихрострумовий контроль деталей шасі 

(кронштейни, важелі, траверси) літаків. Прилади застосо-

вують для виявлення дефектів під обшивкою, герметиком 

і заклепкою в авіаційних багатошарових конструкціях. 

Дефектоскопи характеризуються високою чутливістю до 

втомних тріщин, стійкістю до впливу завад, ергономіч-

ністю, малими розмірами і вагою, а також наявністю 

локальних давачів різного типу: “олівцеві”, Г-подібні для 

контролю отворів різного діаметру, кромок лопаток, ребер 

жорсткості тощо.   Прилади пройшли державні 

випробування і включені в державний реєстр України 

засобів вимірювальної техніки 

 

прилад 
20820  

 

 

  64.  Портативний прилад 

SKOP-8 

Акустико-емісійний прилад призначений для 

неруйнівного контролю виробів та конструкцій. У 

програмному забезпеченні до приладу реалізовано 

обробку вхідних даних, їх візуальне відображення, 

визначення координат дефектів та збереження отриманих 

результатів у пам’яті комп’ютера. Прилад дозволяє 

забезпечити високу чутливість до переміщення поверхні 

контролю, компактний, має простий та зрозумілий 

інтерфейс. Вартість комплекту приладу суттєво нижча у 

порівнянні з розробками інших виробників. Основні 

параметри: кількість каналів – 8; габарити – 370×256×30 

мм; вага – 2,1 кг; чутливість – 10 мкВ; коефіцієнт 

підсилення – 30…40 дБ; віддалення від ОК – >100 м 

Плакат 

прилад 

120x90 

 

37×25,6

×3  

 

2,1 

  65.  Система безконтактних 

обстежень підземних 

трубопроводів 

 

Система дає змогу здійснювати оперативний контроль 

стану ізоляційних покрить та електрохімічного захисту, 

виявлення місць корозії трубопроводів без їх 

розкопування. В систему входять комплекти апаратури 

БІТ-КВП (безконтактний вимірювач струмів з 

вольтметром і пам’яттю), або його нова модифікація 

(БВС-1), а також портативні прилади: ОРТ - для 

визначення розміщення трубопроводів та дистанційного 

контролю роботи установки катодного захисту, ВП-2 - для 

Планшет,  

 

Прилади 

портативні: 

ОРТ 

 

ОРТ+В 

1/3 
(120x90) 

2х6х17  

 

 

 

4х8х19  

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,3 
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контактних вимірювань потенціалів і/або ОРТ+В (з 

вольтметром) та ВОЗ - для визначення опору заземлень. 

Новизна способів та приладів захищена патентами. 

Налагоджено малосерійне виробництво 

  66.  Технологія зміцнення 

деталей машин 

Технологія базується на використанні імпульсної енергії 

високошвидкісного тертя та змін хімічного складу, 

структури та властивостей приповерхневого шару 

сталевих та чавунних деталей. Товщина зміцненого шару 

досягає 100...800 мкм, мікротвердість 8...14 ГПа, 

шорсткість зміцненої поверхні Ra = 0,4...1,6 мкм. 

Впровадження технології підвищує довговічність деталей 

у 2–5 рази при зростанні трудомісткості на 20–30% 

Плакат, 

презентація 

на 

комп’ютері 

120x90  

  67.  Технологія  

поверхневого  

зміцнення 

титанових  сплавів 

Технологія призначена для покращання тріботехнічних 

властивостей пар тертя з титанових сплавів, що працюють 

з контактними навантаженнями до 10 МПа, у тому числі в 

умовах дії агресивних середовищ. В технології 

використано елементи вакуумної технології і 

розрідженого динамічного середовища азоту (парціальний 

тиск азоту 0,1…10 Па, температура 750…850 °С). 

Застосування технології забезпечує високу довговічність і 

корозійну стійкість внаслідок формування газонасиченої 

зони глибиною 100…200 мкн і високою (7…14 ГПа) 

міцністю. Технологія використовується для поверхневого 

зміцнення деталей шасі літака АН-148 

плакат 

 
120x90  

  68.  Захисні та відновні 

покриви 

для  ремонту машин і 

продовження терміну їх 

експлуатації 

Розроблено технологію, обладнання і витратні матеріали 

для нанесення методом електрометалізаційного напилення 

захисних та відновних покривів з метою продовження 

експлуатаційного ресурсу механізмів та конструкцій. 

Розхідними матеріалами є оригінальний  порошковий дріт. 

Термін роботи відновлених деталей - на рівні  нових. 

Покриви призначені для відновлення зношених шийок пар 

тертя (плунжери, штоки, шийки  гладких та колінчастих 

валів), а також посадочних місць підшипникових та інших 

вузлів 

Плакат, 

презентація 

на 

комп’ютері  

120x90  

    Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
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11.  Інститут 

технічної 

теплофізики 

НАН України 

69.  Водогрійний  газовий 

котел теплопродук-

тивністю 1,25 МВт з 

утилізатором теплоти 

вихідних газів  

Водогрійний газовий котел теплопродуктивністю 1,25 

МВт з утилізатором теплоти вихідних газів являє собою 

модульну конструкцію. Кожен з модулів може бути 

використаний окремо, або з них може бути складено 

ефективний теплогенеруючий агрегат для використання 

при модернізації діючих і будівництві нових джерел 

теплопостачання 

Ламінований 

планше

т 

90х120  

  70.  Розроблення 

водогрійного котла 

тепловою потужністю 

0,5 МВт, який працює 

на крупно фракційному 

біологічному паливі  

Котел водогрійний уніфікований КВУ-0,5Т складається з 

двох уніфікованих елементів: футерованої топки та 

з’ємного водогрійного барабану з димогарними трубами. 

Конструкція котла дозволяє застосовувати ретортний 

пелетний пальник або пальник затисненого шару, які 

призначені для спалювання крупнофракційного твердого 

палива. Конструкція котла дозволяє, при необхідності, 

заміняти водогрійний барабан на паровий, змінювати вид 

палива та паливо-подачу 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  71.  Енергоефективний 

будинок пасивного 

типу  

Визначення енергетично, економічно та екологічно 

доцільного комплексу заходів для оптимізації 

енергоспоживання експериментальної будівлі до рівня 

будинку пасивного типу. В енергоефективному будинку 

потреба теплоти на опаплення складає не більше 40 кВт 

годин/м2 за рік (це показник для Німеччини, в Україні – 

65…75 кВт-годин/м2), а в будинку пасивного типу - не 

перевищує 15 кВт год/м2 за рік 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  72.  Теплоутилізатори 

модульні панельні 

ТВМ.  

Теплоутилізатори 

газотрубні ТГ   

Призначені для ефективного очищення робочої поверхні.  

 

 

Призначені для автоматичного очищення робочої поверхні 

від відкладень пилу 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  73.  Енергоефективний 

тепловий насос 

Системи локального опалення і кондиціонування. 

Ефективність теплового насоса не суттєво зменшується 

при пониженні температури у навколишньому середовищі 

Припливне повітря чисте, без підмішування витяжного 

повітря.  Практично повна утилізація теплоти з витяжного 

повітря.  

 Характеристики системи опалення: 

Ламінований 

планшет 

90х120  
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-Собівартість 1 Гкал теплоти 150 грн (вартість 1 Гкал у 

м.Київ 1500 грн). 

-Капітальна вартість теплового насоса 350 $/кВт. 

-Термін окупності 1 рік; 

- 1 кВт/год. електроенергії дозволяє опалювати 100м²; 

- до 10 разів дешевше в експлуатації, ніж газове опалення 

  74.  Прилади для теплових 

випробувань 

будівельних і 

теплоізоляційних 

матеріалів та 

конструкцій  

Узагальнена інформація про прилади для теплових 

випробувань будівельних і теплоізоляційних матеріалів та 

конструкцій 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  75.  Аераційно-

окиснювальна 

установка роторного 

типу (АОРТ) 

Установка використовується для очищення питної води 

від заліза, марганцю, сірководню та діоксиду вуглецю до 

відповідності ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та 

контролювання якості”. 

Переваги: швидкість розчинення кисню в порівнянні з 

існуючими повітрярозподільчими пристроями 

збільшується від 1,4-1,8 до 4,06 кг/м3∙год,  енерговитрати 

зменшуються на 30-35% 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  76.  Енергоресурсоощадна 

технологія виробництва 

сухих 

багатокомпонентних 

сумішей  

Гіпоалергенне 

харчування для дітей з 

групи ризику харчової 

алергії 

Вперше в Україні розроблені технологія та рецептури 

нових вітчизняних гіпоалергенних продуктів з 

гідролізованим білком для штучного і змішаного 

харчування дітей грудного і раннього віку, починаючи із 

перших днів життя.  

Розроблена технологія дозволяє одержати нову 

високоякісну конкурентноспроможну вітчизняну 

продукцію на рівні кращих світових аналогів за ціною в 

2,5-3 рази дешевше 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  77.  Інноваційна технологія 

виробництва ліпідних 

наноструктур та 

функціональних 

матеріалів з їх 

використанням на 

основі принципу ДІВЕ 

Вперше в Україні розроблена інноваційна технологія 

отримання функціональних матеріалів з ліпідними 

наноконтейнерами – ліпосомами  розміром 10
-9

–10
-7

м для 

цільової доставки біологічно активних речовин 

безпосередньо до клітин для застосування у сільському 

господарстві, харчовій та  фармацевтичній промисловості, 

медицині, косметології та ветеринарії 

Ламінований 

планшет 

90х120  
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  78.  Модернізована 

безперервна 

технологічна лінія 

виробництва 

базальтового картону  

Виробництво картону базальтового теплоізоляційного з 

штапельного базальтового супертонкого волокна (БСТВ) 

та в’яжучого на основі бентонітової глини 

Ламінований 

планшет 

90х120  

  79.  Технологічні лінії 

виготовлення 

композиційного палива 

на основі торфу 

Розроблено енергоефективний комплекс виробництва 

композиційного торфопалива з вмістом до 40% біомаси, 

що включає двостадійне подрібнення біомаси та торфу до 

дисперсного складу з масовою часткою фракції до 0,2 мм 

до 30%, сушіння до вологості 10%  в барабанній сушарці з 

можливістю регулювання додатнього кута нахилу 

барабана в межах 0-3 град., або аеродинамічній з 

проміжною стадією тонкого подрібнення та 

термовологісній обробці суміші перед пресуванням 

Ламінований 

планшет 

90х120  

12.  Інститут 

відновлюваної 

енергетики  

НАН України 

80.  Вітроенергетична 

установка ВЕУ -08 

Вітроустановка ВЕУ-08 призначена для забезпечення 

електроенергією невеликих об’єктів. Використовується як 

в місцях, де відсутня мережева енергія (туристичні табори, 

фермерські господарства, дачні ділянки, живлення 

автономних комплексів), так і в якості резервного джерела 

електроенергії для приватних будинків, котеджів. На ВЕУ-

08 використана аеромеханіка система стабілізації частоти 

обертання вітротурбіни, яка дозволяє експлуатувати її в 

широкому діапазоні швидкостей вітру. Тихохідний 

генератор на постійних магнітах прямо приводиться 

турбіною. Відсутність мультиплікатора і системи 

збудження генератора забезпечує високий ресурс 

вітроустановки. При роботі разом з ИБП-1.5/3С-ВГ/ФМ 

забезпечується живлення навантаження потужністю до 

1.5кВт стабілізованою синусоїдальною напругою 

220В/50Гц, а також можливість підключення до системи 

сонячних фотоелектричних модулів. 

Номінальна потужність -800 Вт 

діаметр вітротурбіни – 3,1 м 

стартова швидкість вітру – 2,5 м/с 

стартова швидкість вітру – 8 м/с 

макс. Експлуатаційна швидкість вітру – 50 м/с 

Натурний 

зразок 

Висота 

- 1000 

мм 

ширина 

– 500 

мм 

 

40 
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номінальна частота обертання – 310 об/хв 

метод зупинки – флюгування 

регулювання обертів – зміна шагу 

номінальна напруга генератора – 24 В 

ЕДС генератора – до 60 В 

висота щогли, що рекомендується – 11..17 м 

  81.  Фотоелектрична 

установка ФЕУ-02  

Установка ФЕУ 02 призначена для використання в усіх 

агрокліматичних зонах України (згідно ГОСТ 15150-69 

для отримання електричної енергії за рахунок 

перетворення електромагнітного випромінення сонця під 

час роботи на автономне навантаження. 

Діапазон потоку питомої сонячної радіації, Вт/м2 

100...1125; 

номінальна потужність фотобатареї, Вт – 200; 

ємність акумуляторної батареї, А год – 100; 

потужність інвертора, Вт – 600; 

вхідна напруга постійного струму, В – 12; 

вихідна напруга змінного струму, В – 220; 

частота вихідної напруги, Гц – 50 

Натурний 

зразок 

Довжин

а поля 

батареї 

-  280 

см, 

ширина 

поля 

батареї 

– 70 см 

 

  82.  Комбінований 

фотоелектричний 

модуль на 

спеціальному 

алюмінієвому профілі 

Комбінований фотоелектричний  модуль на спеціальному 

алюмінієвому профілі призначений для одночасного 

отримання теплової та електричної енергії за рахунок 

використання та перетворення широкого діапазону 

електромагнітного випромінювання Сонця. В 

фототермічному модулі на спеціальному алюмінієвому 

профілі застосовано охолодження робочої поверхні за 

рахунок примусової течії теплоносія в гідравлічних 

трактах. 

Номінальна потужність електричної частини – 80 Вт при 

потоці питомої сонячної радіації 1000 Вт/м2) 

Напруга постійного струму Uxx – 20,4 В 

Величина струму Ікз – 4,0 А 

Номінальна потужність теплової частини – до 60 літрів 

гарячої води (50С) за добу 

Габаритні розміри: 

ширина – 560 мм; 

Натурний 

зразок, 

планшет  

Висота 

- 

125 см 

ширина 

– 

60 мм 

 

15 
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висота – 1240 м; 

Вага – до 18 кг;  

Площа світлосприймання – 0,6 м². 

Термін експлуатації – 30 років 

  83.  Генератори для 

вітроустановок 

Синхронний генератор циліндричної конструкції з 

радіальною магнітною системою потужністю 4 кВт, 15 

кВт і 20 кВт. Синхронний генератор торцевого виконання 

з 2-х модулів потужністю 3 кВт. 

Натурний 

зразок 

 25  

  84.  Магнітні голівки для 

ремонту нафтових та 

газових свердловин 

Вони використовуються для підняття пошкодженого, 

загубленого обладнання, залишеного в бурових 

свердловинах. Застосовуються в нафтодобувній, газовій 

галузях промисловості, водному господарстві 

Натурний 

зразок 

 10 

  85.  Вантажопідйомні 

магніти 

Для підняття, маніпуляцій та подальшого транспортування 

пласких і круглих вантажів із феромагнітних матеріалів, а 

також  як основа для різних пристроїв для кріплення  та 

фіксаторів, застосовується при збірці, зварюванні, 

підніманні верхніх  листів при роботі на гільйотині 

Натурний 

зразок 

 5 

  86.  Гібридний вантажо-

пасажирський 

автомобіль 

Уперше в Україні спільно з НТУУ «КПІ» та з Інститутом 

електродинаміки НАН України розроблено і реалізовано 

концепцію створення гібридних вантажопасажирських  

електромобілів (вантажопідйомністю від 1 до 25 тонн) на 

базі серійних автомобілів і автобусів із використанням 

власної силової установки. На автомобіль ГАЗ-2752 

(«Соболь») установлене й виготовлене спеціалістами 

нестандартне електрообладнання, яке забезпечує 

експлуатацію машини у гібридному варіанті 

Натурний 

зразок 

Довжина 

4 м, 

ширина 

2 м. 

 

  87.  Роздатковий матеріал з 

кожного відділу  

(Відділ комплексних енергосистем, вітроенергетики, 

сонячної, гідроенергетики, геотермальної, відновлюваних 

органічних енергоносіїв) 

   

13.  Інститут газу 

НАН України 

88.  Утилізація 

звалювального газу для 

виробництва 

електричної енергії  

Розроблено та впроваджено на 5 діючих об’єктах системи 

видобування та утилізації газу звалищ з виробництвом 

електроенергії на газомоторних установах загальною 

річною електричною потужністю 6 МВт в  2016 році, що 

відповідавє заміщенню 8.3 млн.м
3
 природного газу 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  89.  Система опалення 

обертової печі 

Розроблена та впроваджена система опалення потужної 

обертової печі випалу вогнетривкої глини прямим 

Планшет, 

презентація 
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біопаливом спалюванням біопалива. Досягнуто заміщення 70% 

природного газу, що склало більше 10 млн. м
3
 на рік 

на ПК 

  90.  Модернізація котлів 

типу ТВГ та КВГ 

Розроблена система модернізації котлів типу ТВГ та КВГ, 

яка забезпечує підвищення ККД котла  до 94,5-96%  та 

подовження терміну експлуатації котла на 15 років. 

Модернізовано 12 котлів, річна економія природного газу 

становить 2 млн.м
3
 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  91.  Система непрямого 

радіаційного нагріву 

промислових печей   

Реалізується за рахунок застосування створених в 

Інституті газу НАН України плоско-полум’яних пальників 

(ППП). Печі з пальниками ППП забезпечують зниження 

питомого споживання палива на 10…40%, зріст ККД 

використання палива до 45…85%, скорочення втрат 

металу від окислення та обезвуглецювання на 30…50%. 

Досягається зниження виходу токсичних речовин не менш 

ніж в два рази, питомий вихід  NOx при підігріві повітря до 

300
о
С складає 25…75 г/т 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  92.  Заміна природного газу 

генераторним газом на 

паровому котлі  

Розроблено та впроваджено газогенератор потужністю 1,8 

МВт та комбінований пальник для одночасного 

спалювання природного та генераторного газу, 

отриманого в процесі повітряної газифікації відходів 

виробництва паперу. Досягнуто заміну природного газу в 

обсязі 550-600 тисяч м
3
 на рік 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  93.  Енергозберігаючий 

спосіб обпалу вапняку  

 

 

Розроблено спосіб обпалу карбонату кальцію в шахтних 

печах при виробництві вапна та газові швидкісні пальники 

серії ГС8-80. Впровадження нового способу обпалу 

вапняку здійснено на шахтних печах продуктивністю 80, 

100 та 130 т на добу та підтвердило його економічну 

ефективність, що забезпечує економію природного газу 

20-30 % 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  94.  Спільне спалювання 

природного газу та 

біогазу на паровому 

котлі  

Розроблено та впроваджено систему спалювання біогазу, 

отриманого з відходів виробництва спирту, та відповідну 

інфраструктуру з подальшим використанням на паровому 

котлі потужністю 15 т/год. Досягнуто заміну природного 

газу біогазом в обсязі 440 тисяч м
3
 на рік 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  95.  Піч для плавлення 

нерудних та 

Призначена для отримання вихідних розплавів з різних 

матеріалів (базальти та інші гірські породи, шлаки, золи, 

Планшет, 

презентація 
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промислових відходів  

 

шлами та ін.)  в виробництві будівельних та ізоляційних 

матеріалів (мінеральна вата, кам’яне литво, наповнювач 

бетону та ін.)  

Продуктивність печі по розплаву 800 м
3
/год., витрати 

природного газу 300 м
3
/год., температура розплаву 1350 

0
С   

на ПК 

  96.  Технологічна лінія 

термічного 

знешкодження 

олієвмісних відходів  

Розроблена та впроваджена технологія утилізації 

відпрацьованих відходів виробництва. Забезпечується 

зниження витрат природного газу на виробництво 

технологічної пари в обсязі 1,6 млн. нм
3
/рік 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  97.  Технологія та 

обладнання 

виробництва та 

застосування 

терморозширеного 

графіту 

Розроблено технологію та енергоефективне обладнання 

для виробництва терморозширеного графіту – 

ефективного поглинача органічних рідин, матеріалу для 

виготовлення ущільнювачів для газотранспортної системи, 

графіт є перспективним матеріалом для водневої та 

атомної енергетики 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  98.  Технологія та 

обладнання 

виробництва 

активованого вугілля 

медичного та 

спеціального 

призначення 

Розроблено технологію та обладнання виробництва 

високоякісних малозольних наносорбентів на основі 

вуглецевої біосировини для застосування як гемосорбенту, 

ентеросорбенту, створення новітніх джерел електричного 

струму, тощо 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

  99.  Автомобільні 

газонаповнювальні 

компресорні станції 

(блочного виконання) 

Тиск на вході станції, МПа - від 0,015 до 0,6 

Продуктивність, приведена до стандартних умов, не 

менше, м³/год. - 120-540 

Габаритні розміри компресорного блоку, мм - 

5000х2200х2500 

Маса компресорного блоку, кг, не більше - 7000-9000 

Планшет, 

презентація 

на ПК 

  

    Відділення хімії 

 

   

14.  Інститут 

фізичної хімії 

ім.Л.В.Писар-

жевського  

НАН України 

100.  Структуровані 

каталізатори 

окислювального 

перетворення метану в 

синтез-газ 

Призначені для процесів парової, пароповітряної, 

вуглекислотної конверсії метану в синтез-газ (СО+Н2), для 

одержання водню. Виготовляються у вигляді блоків 

стільникової структури. Розвинена зовнішня поверхня, 

невелика товщина стінки блоку, співставна з глибиною 

працюючого шару, дозволяє збільшити продуктивність 

Планшет 

Натурні 

зразки 

10х10 

 

0,2 
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каталізатора, знизити газо динамічний опір каталітичного 

апарату 

  101.  Автономний 

безполум’яний 

каталітичний генератор 

тепла 

 

Безполум’яний генератор тепла на основі процесу 

каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової 

суміші призначений для опалення різних об'єктів, в тому 

числі, в польових умовах. Процес згоряння газоподібного 

палива відбувається без утворення шкідливих сполук, 

таких як монооксид вуглецю, оксиди азоту тощо  

Натурний 

зразок 

15х20 3 

  102.  Сорбенти для 

розділення оптичних 

ізомерів органічних 

сполук 

 

Призначені для розділення оптично-активних органічних 

сполук з методом рідинної хроматографії. Галузь 

використання – процеси тонкого органічного синтезу при 

одержанні фармацевтичних препаратів, діючих засобів для 

агрохімії тощо, а також при проведенні аналізу чистоти і 

якості фармацевтичних засобів, що містять оптично-

активні компоненти 

Натурний 

зразок 

5х5 

 

0,5 

  103.  Каталізатори для 

очистки газових 

викидів автономних 

джерел 

електропостачання 

Призначені для знешкодження оксидів азоту в викидних 

газах двигунів дизель-електричних агрегатів та 

комплексної очистки від монооксиду вуглецю, оксидів 

азоту та органічних сполук у викидах двигунів бензинових 

електростанцій, як автономних (резервних) джерел 

електропостачання для медичних, освітніх установ тощо 

Натурний 

зразок 

10х10 0,2 

  104.  Нові органо-

неорганічні 

нанокомпозитні катодні 

матеріали для літієвих 

хімічних джерел 

струму 

 

 

Розроблено нові катодні матеріали для літій- та літій-

іонних акумуляторів різного функціонального 

призначення, зокрема для портативної електронної 

техніки. 

Характеристики: Розрядна ємність на рівні 250-300 

мАгод/г за умов тривалого циклування як активної 

компоненти катодних мас літієвих акумуляторів, в тому 

числі з високою густиною струму. 

Перевагами над існуючими аналогами: більш високі 

питома ємність (на 25–70%) та стійкість до деградації 

(здатність витримувати високострумові навантаження), 

покращені швидкісні характеристики, простота технологій 

одержання та менша вартість 

Планшет 

Натурні 

зразки 

 

2х10 

 

0,2 

  105.  Каталітичні 

нейтралізатори 

Розроблено технологію двоступеневого очищення 

відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння 

Планшет 

Натурний 

400х150 

 

0,2 
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відпрацьованих газів 

двигунів внутрішнього 

згоряння 

(ДВЗ), що включає сажовий фільтр з каталітичним 

покриттям і каталізатор трикомпонентних перетворень 

(СО/NO/CnHm), яка здатна вирішити проблему 

комплексної очистки відпрацьованих газів ДВЗ від 

токсичних домішок 

зразок 

  106.  Високоефективний 

пальниковий пристрій 

для спалювання 

метану/природного газу 

Пальники газові СНТ використовуються  для 

високоефективного спалювання природного газу в 

енергетичних установках різного призначення, в тому 

числі комунального господарства – котлах, бойлерах 

тощо.  

Характеристики: потужності від 50кВт до 40МВт; 

можливість роботи котлів на повному навантаженні при 

низькому (до 500 мм.в.ст.) та середньому (до 2500 

мм.в.ст.) тиску газу 

Натурний 

зразок 

25х25 10,0 

  107.  Магнітні 

люмінесцентні 

композиції для 

неруйнівної 

дефектоскопії 

Призначені для визначення дефектів в стальних або 

залізних виробах. Переваги методу магнітної 

дефектоскопії полягають у можливості контролю 

наявності дефектів без руйнування деталі, без демонтажу 

деталі, в багатьох випадках – без зупинки роботи 

установки або пристрою  

Натурний 

зразок 

5х10 

 

0,3 

  108.  Набір для кольорової 

дефектоскопії 

 

Призначений для виявлення поверхневих дефектів з 

шириною розкриття від 1 до 10 мкм в металевих 

конструкціях різного призначення (деталі літаків тощо). 

Барвник, що входить до її складу, який синтезують з 

лікарської сировини, відноситься до безпечних речовин 

(IV клас токсичності). Водна технологія проведення 

контролю дозволяє не використовувати пожежобезпечні 

органічні розчинники для видалення пенетранта з 

контрольованої поверхні 

Натурний 

зразок 

5х10 

 

0,3 

  109.  Електрофізична 

стерилізація медичних 

виробів і матеріалів та 

знезараження сировини 

для фармацевтичної 

промисловості 

Радіаційний спосіб стерилізації має ряд переваг серед всіх 

відомих: 

-високий ступінь стерильності; 

-можливість стерилізувати вироби у будь-якій упаковці з 

тривалим, до 5 років, збереженням стерильності 

Планшет 

Натурний 

зразок 

20х30 

 

0,2 
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  110.  Антіпирен «Фенікс» „Фенікс” – український антипірен, що обмежує поширення 

полум’я і затримує його на деякий проміжок часу, тому 

що містить сповільнювачі горіння (фосфати амонію, бору, 

хлорид амонію), синергісти (речовини, що підсилюють 

дію основного сповільнювача) і стабілізатори, що 

обмежують витрату сповільнювача 

Натурний 

зразок 

50х20 

 

0,5 

  111.  Індикаторний проявник 

витоків 

несиметричного 

диметилгідразину 

(гептилу)  

Проявник дозволяє швидко і надійно реєструвати витоки 

несиметричного диметилгідразину 

Планшет 

Натурний 

зразок 

5х10 

 

0,3 

  112.  Фотополімеризаційнозд

атний адгезивний 

матеріал для 

технологічних процесів 

оздоблення друкованої 

продукції та пакування 

способом холодного 

тиснення фольгою 

Призначений для удосконалення технологічних процесів 

оздоблення поліграфічної продукції та пакування з 

використанням способу холодного тиснення фольгою. 

Являє собою однокомпонентний 

фотополімеризаційноздатний адгезивний матеріал з 

високим ступенем фотоактивності з часом затвердження 

плівки протягом 2-3 с, що дозволяє використання при 

високих швидкостях роботи поліграфічного обладнання. 

Планшет   

15.  Інститут хімії 

високомолеку

-лярних 

сполук 

НАН України 

113.  Безрозчинне полімерне 

зв’язуюче для 

термостійких 

вуглепластиків 

Полімерне в’яжуче безрозчинної технології виготовлення 

непористих вуглепластиків з підвищеними термічними 

характеристиками для потреб авіаційної галузі 

Натурний 

зразок 

  

  114.  Поліуретанове 

функціональне 

покриття для захисту 

різного типу поверхонь 

від дії агресивних 

факторів довкілля 

Покриття на основі модифікованих поліуретанових 

композицій характеризуються високими 

експлуатаційними властивостями, високою міцністю та 

зносостійкістю. Зменшує стирання бетону в 4-5 разів, 

підвищують стійкість до руйнування бетону від 

знакозмінних температур, що значно збільшує тривалість 

експлуатації залізобетонних конструкцій та споруд  

Планшет 

натурний 

зразок 

  

  115.  Розробка вітчизняних 

поліуретанових 

герметиків для 

будівельної індустрії 

Герметики холодного твердіння вітчизняного виробництва 

на основі поліуретанових зв’язуючих, високоефективні в 

процесі експлуатації та технологічні при нанесенні. 

Використовуються у будівельній індустрії України при 

зведенні та ремонті житлових та промислових споруд. 

Планшет 

натурний 

зразок 
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Розроблені та затверджені Технічні умови – УВ 27-25.2-

35122009-001:2010. Розробка має висновок санітарно-

епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/ 067.36 від 

14.03.2010 р. Розроблений герметик „Мастикад УР-21” має 

кращі характеристики що до мастики „Тектор” (Росія)  

  116.  Композиції для 

відновлення та захисту 

фасадів будівель 

Відновлення та захист фасадів будівель (наприклад, 

нашими матеріалами в 1992-94 р.р. було відновлено 

керамічне оздоблення фасадів будівель КМДА та 

Головпоштамту, в 1991-92 р.р. – фасад та скульптури 

фасадів «Будинку з химерами») 

Планшет   

  117.  Нові захисні оптично – 

прозорі покриття для 

виробів 

фотоенергетики та 

оптоелектроніки 

Характеризуються високою прозорістю, механічною 

міцністю, стійкістю до впливу ультрафіолетового 

випромінювання і радіації. Такі покритя у виробах 

фотоенергетики та оптоелектроніки підвищує 

енергоефективність та зниження собівартості 

фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) сонячної енергії 

й оптоелектронних виробів і більш, ніж в 2 рази збільшує 

термін їх експлуатації та техніко – економічні показники. 

Переваги розробки: екологічна чистота (відсутність 

розчинника); скорочення технологічного процесу; висока 

адгезія до поверхонь із різною поверхневою енергією; 

підвищена стійкість до дії ультрафіолетового й 

радіаційного випромінювання при збереженні оптичних 

властивостей; широкий діапазон експлуатації (-190-200
0
С) 

Планшет 

натурний 

зразок 

  

  118.  Технологія 

неруйнівного і 

бездемонтажного 

відновлення 

Технологія неруйнівного і бездемонтажного відновлення 

(санації) міцності, функціонального призначення та 

естетичності гранітного оздоблення будівель, дорожньо-

транспортних поверхонь, сходин сходів, парапетів, 

конструкційних елементів, а також проведення 

профілактичних заходів з метою забезпечення 

довговічності гранітного оздоблення по всьому об’єкту 

Планшет 

натурний 

зразок 

  

  119.  Антифрикційні 

термостійкі покриття 

Покриття мають високу адгезію до поверхні чорних та 

кольорових металів. Покриття стійкі до дії органічних 

розчинників і мастил нафтового походження і 

використовуються в парах тертя 

Натурний 

зразок 

  

  120.  Технологічна Розроблена для використання в машинобудуванні і Натурний   
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композиція для 

механохімічної обробки 

МХО поверхні металу 

 

випробувана при виробництві гільз циліндрів двигунів 

внутрішнього згоряння. Забезпечує створення покриття, 

ефективного для припрацювання контактуючих поверхонь 

і зниження коефіцієнту тертя 

зразок 

16.  Інститут 

фізико-

органічної хімії 

та вуглехімії 

ім. Л.М. 

Литвиненка 

НАН України 

121.  Біомінералізація - 

кількісний критерій 

здоров'я та патології 

Розроблена високоефективна методика доопераційного 

диференціального визначення хімічного складу каменів у 

нирках, жовчному міхурі й жовчних протоках. Не має 

світових аналогів, забезпечує запобігання ризику 

повторного утворення конкрементів  

Планшет, 

презентація 

на ПК  

  

  122.  Сучасні  «зелені» 

нанотехнології 

підвищення пожежної 

безпеки будівельних 

конструкцій 

 

Отримано нанокомпозити на основі монтморилоніту 

Дашуковського родовища; Розроблено рецептури нових 

інтумесцентних покриттів з підвищеною ефективністю. 

Розроблено та впроваджено нові вогнезахисні матеріали 

для підвищення пожежної безпеки будівельних 

конструкцій у відповідності до стандартів ЄС; Розроблено 

державні стандарти України у галузі металобудівництва і 

пожежної безпеки. Проведено роботу з адаптації 

Єврокодів в галузі пожежної безпеки в Україні  

Планшет, 

презентація 

на ПК 

 

  

  123.  Знешкодження стійких 

органічних 

забруднювачів 

Розроблено високоефективні карбенокомплексні 

каталізатори, які в 10-17 разів перевищують ефективність 

відомих карбенових каталізаторів.  Може мати значення у 

вирішенні світової проблеми знешкодження стійких 

органічних забруднювачів типу гексахлорбензену, ДДТ, 

діоксинів, поліхлорбіфенілів, галогенароматичних 

відходів виробництва 

Плакат, 

презентація 

на ПК  

  

  124.  Спосіб одержання 2,5-

диформілфурану 

Розробка дешевої, простої та екологічно безпечної 

технології цінного для хімічної промисловості реактиву 

2,5-диформілфурану дозволить замінити дорогі, 

малодоступні та екологічно небезпечні мономери 

нафтохімічного походження. Розробку захищено 

Патентом  України 

Плакат, 

презентація 

на ПК  

  

17.  Інститут хімії 

поверхні  

ім. О.О.Чуйка  

НАН України 

125.  Сорбенти для збирання 

розливів нафти, 

нафтопродуктів 

Термостійкі неорганічні волокнисті сорбенти з високою 

сорбційною ємністю (50 г на 1 г сорбенту), які не 

змочуються водою та не тонуть у воді. Сорбенти 

багаторазового використання 

Натурний 

зразок, 

етикетка 

50х50 

 

0,5 
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  126.  Вуглецеві нанотрубки Використовуються як наповнювачі для високої міцності 

бетону та автомобільних шин 

Натурний 

зразок 

 0,01 

  127.  Ущільнювачі  

на основі 

терморозширеного 

графіту 

Використовується як прокладочний матеріал, що не 

прилипає до ущільнюваної поверхні (зменшується час, 

необхідний для заміни ущільнення, таким чином 

знижується тривалість та вартість ремонтних робіт); після 

заміни герметичність з'єднання відновлюється без 

обмежень; підвищується строк експлуатації фланців та 

інших ущільнених поверхонь 

Натурний 

зразок 

 0,01 

  128.  Авіаційні  

обтічники  

бортових РЛС              

Міцні радіопрозорі структури широкого діапазону частот 

 

Етикетка, 

інформаційн

ий листок 

 

 

0,01 

 

  129.  Вафельні структури з 

армованих композитів 

Нова силова структура вафельної будови для армованих 

композитів 

Натурний 

зразок, 

етикетка 

10х20 

 

0,3 

 

  130.  Високоміцні 

текстоліти, тришарові 

гофровані та вафельні 

панелі з армованих 

композитних матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі полімерних 

в’яжучих, модифікованих наночастинками 

Натурний 

зразок, 

етикетка 

10х20 

 

 

0,3 

 

  131.  Діелектричні ферми і 

стрижні з армованих 

композитних матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі полімерних 

в’яжучих, модифікованих наночастинками 

Натурний 

зразок, 

етикетка 

10х20 

 

 

0,3 

 

  132.  Екологічно чисті, 

пожежобезпечні 

термостійкі полімерні 

композиційні матеріали 

Нанонаповнювачі для стабілізації структури і 

попередження термічного руйнування полімерів 

Етикетка, 

інформаційн

ий листок 

 0,01 

 

  133.  НВЧ – поглинаючі, 

звуко- 

і теплоізоляційні 

матеріали 

НВЧ – поглинаючі, звуко- і теплоізоляційні матеріали, 

спрямовані для захисту об’єктів та обслуговуючого 

персоналу від дії електромагнітного випромінювання НВЧ 

– діапазону, тепло- і звукоізоляції 

Натурний 

зразок, 

етикетка 

10х20 

 

 

0,1 

 

18.  Інститут 

біоорганічної 

хімії та 

нафтохімії  

ім. 

134.  Технологія комплексної 

переробки токсичного 

фільтрату сміттєзвалищ 

твердих побутових 

відходів 

Розроблена технологія комплексної переробки фільтрату 

полігону №5 Київського міського звалища ТПВ. 

Технологічна схема повністю адаптована до існуючої 

інфраструктури полігону №5, розрахована на переробку до 

1000 м
3
 фільтрату щодобово 

Планшет, 

буклети, 

натурні 

зразки 

0,2  
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В.П.Кухаря 

НАН України 

  135.  Сучасна технологія 

переробки побутових, 

промислових стічних 

вод 

Технологія дозволяє організовувати повну переробку 

проблемного стоку з одержанням очищеної до норм скиду 

води, вирішує проблеми концентрованого залишку і може 

бути застосована на інших подібних об’єктах 

Планшет,  

натурні 

зразки 

0,1  

  136.  Спосіб кондиціювання 

осадів з допомогою 

елементів технології 

Geo Tube 

Розроблена технологія з використанням елементів 

технології Geo Tube, яка працює за принципом „осад зовні 

контейнера - відфільтрована вода всередину контейнера” 

Планшет, 

буклети 

0,2  

  137.  Переробка 

органовмісних відходів 

у цінні речовини та 

матеріали 

Розробка передбачає одночасне одержання кількох 

високоліквідних продуктів та матеріалів (технічної та 

мікрокристалічної целюлоз, спиртів, фурфуролу, 

оксибензальдегідів, високочистого SiO2, SiC та Si3N4) з 

рослинних відходів 

Буклети,  

натурні 

зразки 

0,2  

  138.  Біодизельне паливо на 

основі 

біовідновлювальної 

сировини 

Розроблено технологію одержання біодизельного палива, 

яка грунтується на реакції переетерифікації ріпакової олії 

етанолом, тобто на використанні повністю 

біовідновлювальної в Україні сировини 

Буклети,  

натурні 

зразки 

0,5  

  139.  Олеохімічні мастильні 

матеріали 

Розроблені екобезпечні мастильні матеріали та 

поліфункціональні поверхнево-активні присадки до 

мастильних матеріалів: 

- мастило залізничне ЖРО для вузлів тертя з 

підшипниками кочення локомотивів, дизель-поїздів та 

мотор-вагонного рухомого складу підприємств 

залізничного транспорту; 

- антифрикційне мастило для вузлів тертя промислового 

обладнання, високоефективне у вологих і агресивних 

середовищах за високих температур і навантажень для 

обладнання підприємств цегляної, скляної, керамічної та 

цементної промисловостей; 

-антифрикційне мастило для металургійного обладнання; 

- активний поліфункціональний додаток “Фосфолідін” до 

антифрикційних мастил для змащування підшипників 

кочення або ковзання, моторних олив, мастильно-

холодильних рідин, а також інших вузлів тертя 

Планшет, 

буклети, 

натурні 

зразки 

0,8  
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промислового обладнання, що експлуатуються в умовах 

високих температур, навантажень та агресивних 

середовищ; 

- поліфункціональний додаток “Етерол-nS”до 

трансмісійних та індустріальних олив, пластичних мастил 

і мастильно-холодильних рідин для поліпшення їх 

трибологічних і антиокиснювальних властивостей 

  140.  Комплект матеріалів 

для ремонту 

ушкоджень ізоляції на 

трубах з бітумно-

мастиковим і 

заводським 

поліетиленовим 

покриттям 

Комплект ремонтних матеріалів для ремонту наскрізних і 

поверхневих ушкоджень ізоляційного покриття 

трубопроводів. Включає праймер, адгезійний заповнювач 

та двошарову поліетиленову стрічку. Термореактивний 

праймер використовується для посилення антикорозійного 

захисту труб, а також як модифікатор поверхні труби із 

залишками старого покриття при переізоляції діючого 

трубопроводу бітумно-полімерними покриттями 

Планшет, 

буклети, 

натурні 

зразки 

0,2  

  


