
 

Національна академія наук України 

Перелік експонатів установ НАН України 

для участі у ХХІІІ міжнародній виставці індустрії безпеки «Безпека 2018» та в експозиції із презентацією розробок,  

які можуть бути використані для забезпечення обороноздатності нашої країни  

(23.10.-26.10.2018 р., Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», м. Київ, вул. Салютна, 2-б, пав..№ 1) 
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    Відділення інформатики 

 

  

1.  Інститут 

кібернетики  

ім. В.М.Глушкова  

НАН України 

1.  Ключ ідентифікатор  

ВІК-ВАК 

Апаратний та механічний пристрій для набору кодової 

комбінації вручну (ідентифікатор) та оптичним 

зчитуванням. Надає комбінаторику 2
14

. У серійному 

виробництві. 

Натурний 

зразок, 

презентація на 

ПК 

2х4х10 

0.05 

  2.  Миша оптична 

персоналізована 

Оптична миша для персональних комп’ютерів з 

додатковими функціями ідентифікації та персоналізації 

користувача шляхом зчитування кодової комбінації ключа 

ВІК-ВАК. У серійному виробництві. 

Натурний 

зразок, 

презентація на 

ПК 

5х10х15 

0.3 

  3.  Апаратно-програмний 

комплекс «BIK-BAK 

Персоналізація» 

Апаратно-програмний комплекс для ідентифікації та 

автентифікації користувачів персональних комп’ютерів із 

захистом каналу передачі даних. Апаратний ідентифікатор 

може застосовуватись разом із клавіатурним паролем.  У 

серійному виробництві. 

Презентація на 

ПК 

 

  4.  Рухома роботизована 

система спеціального 

призначення 

Створена рухома роботизована система спеціального 

призначення використовується для апробації розроблених 

алгоритмів маршрутизації пакетів даних для спеціальної 

мережі. Забезпечує захищений канал керування та 

захищений канал зв’язку з іншими рухомими 

роботизованими системами 

Натурний зразок 40х60х40 

3 

  5.  Сімейство вітчизняних 

інтелектуальних 

комп’ютерів Інпарком 

для дослідження та 

розв’язування науково-

технічних задач 

Знанняорієнтовані комп’ютери на основі гібридної 

(багатоядерні процесори з графічними прискорювачами) 

архітектури продуктивністю від 5.32 Тфлопс з функцією 

автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, 

програми та топології комп’ютера на властивості задачі 

Демонстрація на 

ПК 

функціональних 

можливостей 

Інпарком в 

режимі 
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(спільно з ДНВП 

«Електронмаш»)/2 

віддаленого 

доступу 

  6.  Захищені протоколи 

чарункових мереж, 

алгоритми 

маршрутизації пакетів 

даних  

Дозволяють зменшити радіовидимість позиції за рахунок 

автоматичного керування потужністю радіопередавачів 

без втрати якості зв’язку і покриття. Підтримують 

криптографічний захист даних. Забезпечують радіозв’язок 

при фізичних перешкодах поширенню радіохвиль за 

допомогою ретрансляцій між абонентами. 

Презентація на 

ПК 

 

  7.  Портативний ЕКГ-

фотометричний 

комплекс для 

військової медицини 

Діагностика на основі ЕКГ, пульсометрії та  неінвазивного 

вимірювання гемоглобіну, у тому числі 

військовослужбовців з бойовою травмою. 

Натурний 

зразок, 

презентація на 

ПК, плакат  

20х20х10 

1 

  8.  Теоретичні основи та 

технологія побудови 

навігаційних ГІС 

реального часу 

Моделі, методи та засоби побудови баз картографічних 

даних. Методи та засоби побудови динамічних сценаріїв 

повітряної та наземної обстановки в прецизійних  ГІС. 

Демонстрація на 

ПК 

 

2.  Міжнародний 

науково-навчальний 

центр 

інформаційних 

технологій та систем 

НАН та МОН 

України 

9.  Інформаційна 

технологія супроводу 

повітряних об’єктів за 

відеозображенням 

Технологія орієнтована на застосування в системах 

реального часу. 

Технологія дозволяє забезпечити стійкий супровід об'єкта: 

1) на фонах з різною структурою; 2) в умовах суттєвих 

змін форми (орієнтації в просторі) об'єкта спостереження 

на всій ділянці супроводу; 3) при стрибкоподібній зміні 

масштабу об'єкта; 4) при розфокусуванні об'єкта; 5) в 

умовах змінної яскравості та контрастності зображення. 

Демонстрація  

на ПК 

 

  10.  Технологія 

попередження зіткнень 

рухомих об’єктів 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 

 

  11.  Інформаційна 

технологія 

інтелектуального 

дистанційного 

управління 

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 

Натурний 

зразок 
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навчання пілотів-операторів БпЛА. 

3)  Імітаційні та математичні моделі  БпЛА різних класів 

та різними характеристиками маневреності. 

  12.  Інтелектуальна 

технологія покращення 

керованості та 

оперативного 

відновлення 

працездатності систем 

літального апарату в 

критичних умовах 

польоту 

Система  InteReSt (Intellectual Recovery and Stabilize) - 

компенсація відмов складних динамічних об’єктів:  

метод  відмовостійкого  керування літаком з 

використанням технології реконфігурації системи 

автоматичного керування. 

Демонстрація  

на ПК 

 

  13.  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 

стабілізації супутника спостереження Землі у процесі 

зйомки земної поверхні та комплекс алгоритмів 

координатної прив’язки космічних зображень тільки за 

орбітальними даними. 

Демонстрація  

на ПК 

 

  14.  Прототип автономного 

мобільного робота для 

виявлення і 

переміщення 

потенційно 

небезпечних об’єктів  

Розроблена інформаційно-комунікаційна технологія 

інтелектуального управління автономними мобільними 

роботами багатоцільового призначення з різними 

кінематичними схемами рухливої платформи та 

різнорідним сенсорним оснащенням. 

Демонстрація  

на ПК 

 

  15.  Програмно-апаратний 

комплекс Фазаграф  для 

оперативного 

визначення 

функціонального стану 

військовослужбовця в 

умовах військових дій 

Пропонується програмно-апаратний комплекс, який 

реалізує інтелектуальну інформаційну технологію 

оперативного визначення функціонального стану 

військовослужбовця в польових умовах. Комплекс 

забезпечує: 

- реєстрацію ЕКГ обстежуваного військовослужбовця в 3-

х послідовних станах – стані спокою, на максимумі 

дозованого фізичного або емоційного навантаження та в 

період реституції за допомогою мініатюрного датчика з 

пальцьовими електродами;  

-  автоматичне визначенню ступеню функціональних 

резервів серцево-судинної та нервової систем обстеженого 

Демонстрація на 

портативному 

апараті 

та ПК 
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за сукупністю оригінальних критеріїв; 

- видачу рекомендацій особі, що приймає рішення про 

готовність обстеженого до виконання особливих завдань в 

військових умовах. 

  16.  Програмно-апаратний 

комплекс Тренар для 

лікування наслідків 

травм і поранень 

військовослужбовців  

Комплекс призначений для лікування рухових функцій і 

мовлення військовослужбовців, які потерпіли від черепно-

мозкових травм, післяопераційних ускладнень, лікування 

больового синдрому, нормалізації тонусу м’язів. Надає 

можливість проводити лікування на базі персонально 

орієнтованих програм міонейростимуляції. 

Демонстрація на 

портативному 

апараті 

та ПК 

 

  17.  Система та програмний 

засіб  швидкого 

дистанційного 

радіологічного 

контролю  

Технологія орієнтована на застосування в системах 

реального часу. Технологія дозволяє виявляти 

радіоактивне забруднення об’єктів навколишнього 

середовища, при забрудненні гамма випромінюючими 

радіо-нуклідами в діапазоні енергій від 250 до 3000 кЭв.  

Демонстрація 

на ПК 

 

  18.  Біометрична система 

контролю доступу до 

приміщень загального 

та спеціального 

призначення 

Система  доступу  до  приміщень  на основі ідентифікації 

особи за зображенням обличчя.  

Демонстрація 

на ПК та 

цифрових 

камерах 

 

  19.  Аналізатор важких 

металів 

”М-ХА1000-5” 

Вимірювання  концентрації  важких  металів (Pb,  Cd,  Cu,  

Zn, Sn) у воді, харчових продуктах, ґрунтах та інших 

об’єктах довкілля методом інверсійної хроно-

потенціометрії в діапазоні: від  1 мкг/дм
3
  до 1000 мкг/дм

3
 

Прилад  

”М-ХА1000-5” 

 

  20.  Аналітична система 

”Аналізатор ІХП” 

Система призначена для вимірювання концентра-ції  20 

хімічних елементів  ( Hg,  As,  Cu,  Pb,  Cd,  Zn,  Ni,  Co,  

Cr,  Se,  Mn,  I,  Fe,  Sn,  K,  Na,  Ca,  F,  NH4,  NO3) у питній 

воді,  харчових продуктах, овочах, ґрунтах різними 

методами хронопотенціо-метрії  в  діапазоні  від  0,05 

мкг/дм
3 

 (50 ppt)  до 10
7
 мкг/дм

3
. Затверджено 6 методик 

вимірювання елементів у воді та ґрунтах.  

Система 

”Аналізатор 

ІХП”. 

Демонстрація 

на ПК 

 

    Відділення фізики та астрономії 

 

  

3.  Інститут фізики 

напівпровідників  

ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України 

21.  Мобільні сонячні 

електростанції 

для використання в 

польових умовах 

Мобільні сонячні електростанції, які дають можливість 

живлення або зарядки широкого спектру малопотужної 

апаратури (радіостанцій, мобільних телефонів, 

тепловізорів, планшетів, GPS - навігаторів), в 

Натурний 

зразок, планшет 

 



 5 

 екстремальних (бойових) умовах навіть при низькій 

освітленості, що є перевагою в порівнянні з рядом 

пропонованих на ринку зарядних пристроїв. Мобільна 

сонячна електростанція являє собою надійну, ефективну, 

компактну, складану, герметичну конструкцію, 

пристосовану для перенесення, яку можуть 

використовувати військовослужбовці, співробітники 

МВС, МНС, які не завжди можуть скористатися 

централізованим енергопостачанням. У модуль 

вмонтовано акумуляторні батареї, які забезпечують 

живлення або зарядку малопотужної апаратури навіть при 

низькій освітленості або вночі, а лицева поверхня 

захищена гартованим склом. 

Технічні характеристики сонячної електростанції: 

- робоча напруга - 12 В, 

- вихідна потужність (АМ1,5) - 10-40 Вт, 

- ємність акумуляторів - 2-6 А
.
год., 

- габаритні розміри в роб. стані - 530х460х36 мм, 

- вага 7 кг. 

  22.  Аналізатор газових 

сумішей “ГАЗ-2У”  

Аналіз газових сумішей органічних речовин, алкогольних 

та безалкогольних напоїв, парфумів, токсичних домішок у 

повітрі.  

Натурний зразок   

  23.  Колориметричний 

детектор газових 

сумішей “КД” 

 

Прилад призначений для детектування та аналізу газових 

сумішей в досліджуваних пробах повітря або в 

навколишньому середовищі та може бути застосований в 

технологічних процесах на виробництві, для 

діагностування захворювань у медицині, у фармакології та 

парфумерному виробництві, для екологічного 

моніторингу. 

Натурний 

зразок, планшет 

 

  24.  Кремнієві датчики 

тиску типу IПТ 

 

Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для 

вимірювання абсолютного, диференційного або 

надлишкового тиску рідин та газів в системах контролю та 

керування різноманітними технологічними процесами: в 

машинобудуванні, авіації, в системах зв'язку, контролі 

зовнішнього середовища, в обладнанні для розвідки, 

видобування та транспортування енергоресурсів, в 

енергетичному машинобудуванні, в промисловій 

Натурний зразок  
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енергетиці, вимірювальній та контролюючій апаратурі. 

Вимірювання тиску  в неагресивному середовищі 

0-100 кПа, 0-500 кПа,...    0 – 1,6 МПа. Похибка 0,4%.  

  25.  Кремнієві  датчики 

тиску з розділяючою 

мембраною 

 

 

Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для 

вимірювання абсолютного, диференціального або 

надлишкового тиску рідин та газів в системах контролю та 

керування різноманітними технологічними процесами: в 

нафтопереробці та нафтохімії, в обладнанні для розвідки, 

видобування та транспортування енергоресурсів, 

переробці та розподілі енергоресурсів, в енергетичному 

машинобудуванні, в промисловій енергетиці, 

вимірювальній та контролюючій апаратурі.  

Принцип дії заснований на вимірюванні біохімічної 

активності одночасно для цілого ряду.  

Вимірювання тиску  в агресивному середовищі 0-100 кПа, 

0 - 500 кПа,...          0 - 1.6 Мпа. Похибка 0,4% 

Натурний зразок  

 

 

  26.  Багатоканальний 

оптичний обертовий 

з'єднувач 

 

Багатоканальний оптичний обертовий з’єднувач (БООЗ) 

призначений для безконтактної передачі аналогових та 

цифрових сигналів з рухомих об’єктів на нерухомі.  БООЗ 

є оптичним аналогом електричного струмоз’ємного 

пристрою.  

В основі роботи пристрою лежить принцип компенсації 

руху світових променів, реалізований за допомогою 

волоконно-оптичного компенсатора  оригінальної 

конструкції. 
Технічні характеристики: 

Кількість оптичних каналів -                                                                   

до 20 шт.  

Інформаційна ємність кожного каналу -                                                    

не менше 300 Мбіт/с 

Рівень перехресної перешкоди -                                                                

не більше  “–” 80 дБ 

Величина оптичних втрат в каналі -                                                           

3-10 дБ 

Швидкість обертання -                                                                             

до 200 об/хв. 

Натурний зразок  

4.  Інститут 

прикладних проблем 

27.  Технології і обладнання 

для виробництва 

Пропонується до впровадження запропоновано дві групи 

технологій і діючі зразки обладнання для виробництва 

Плакат, зразки Плакат 

60х85 
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фізики і біофізики 

НАН України 

 

засобів захисту і 

лікування ран та опіків 

у формі пов’язок, 

полотен, аплікацій з 

іммобілізованими 

активаторами 

ранолікування  

.  

 

засобів захисту і лікування ран (ВЗЛР) та опіків. 

Розроблені технології і  обладнання дозволяють 

виготовляти  і групи виробів:  

– «Ранолік-гельаплікації» у формі аплікацій гелевих, гель 

–аплікацій прозорих,  гель-текстиль аплікацій, текстиль 

аплікацій; 

– «Ранолік-пов’язки» у формі плівкових ранолікуваль-них 

пов’язок з іммобілізованими хітозаном, лікуваль-ними не 

токсичними та біологічно безпечними суб-станціями і 

речовинами, які мають ранозаживлюючу, 

антикоагулянтну, антитромбогенну, бактерицидну дію, 

мати відповідні структурно-споживчі властивості.  

Розробка захищена патентами України. По своїх 

властивостях не поступається зарубіжним аналогам. 

Зразки  

40х80 

0,3 

  28.  Носимий монітор 

функціонального стану  

отруєних чадним газом 

та шкідливими 

випарами  

Призначений для лікарів екстреної медичної допомоги, 

пожежних і рятувальних служб. 

Визначає зміни в часі рівня блокованої 

кисеньтранспортної фракції гемоглобіну, концентрації 

карбоксигемоглобіну у артеріальній крові,  моноксиду 

вуглецю у видиху, показників діяльності серця, дихання, 

пульсоксиметрії, кровообігу,  їх електронне 

документування і програмно-моніторний аналіз. 

Плакат,  

натурні зразки 

Плакат 

60х85 

Зразки  

50х50  

1 

  29.  Лазерні пристрої  і 

методи дистанційного 

детектування зміщення 

поверхні і поперечних 

коливань будівель, 

мостів, інших  об`єктів 

з контрольованим 

моніторингом зміщення 

Діодно-лазерна система вимірювання поперечного 

зміщення об’єктів, віддалених від точки спостере-ження 

на відстань десятків метрів (очікувано по відда-леності 

об’єкту ~100 м; - діапазон визначення попереч-ного 

зміщення біля 10 мм; - точність вимірювання ~ 1-10 мкм). 

Захищено патентами України №78414 «Пристрій для 

дистанційного контролю вигину будівель та їх 

конструкцій» та №78411 «Дистанційний датчик 

поперечних коливань об’єктів».  

Плакат  Плакат 

60х85 

 

  30.  Комплекс 

дистанційного 

зовнішнього контролю 

зміни стану 

новоутворень на 

поверхні шкіри людини 

Створено технологію та засоби виявлення поточних змін 

новоутворень та ушкоджень на поверхні шкірі таких як 

опік, родинка, виразка, меланома, рубці, розтяжки  тощо, 

для застосування в онкодерматології, косметології та 

хірургії. Перевагою запропонованої розробки є поєднання 

в одній апаратурі оптичного та термографічного методів 

   Плакат, зразки Плакат 

60х85 

Зразки  

50х60 

3 
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неінвазівного дослідження шкіряного покрову людини, що 

дозволяє її використовувати для більш широкого класу 

новоутворень (окрім меланоцитарного та прикордонного 

невусу можна бути вивчати кератоми, кожний ріг, деякі 

виді гемангіоми) та таких уражень як опіки, рубці, 

виразки, розтяжки тощо. 

    Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

  

5.  Інститут  проблем 

матеріалознавства  

ім. І.М. Францевича 

НАН України 

31.  Керамічна моноплита  

для бронежилету 

6-го класу захисту 

Характеризується високим рівнем однорідності структури 

та густини. Площа захисту 750—789 см
2
. Радіус кривизни 

- 350—400 см. Область руйнації при враженні кулею Б 32 

не перевищує 40 мм в діаметрі. Вага з поліарамідним 

підпором не перевищує 3,2 кг. Вага з політиленовим 

підпором — 2,8 кг. 

Натурний зразок  

  32.  Титанова 

бронепластина 

 

Характеризується твердістю 50—56 НRC після 

традиційного гарячого прокатування. Не втрачає 

характеристик після повторного нагріву та пластичної 

деформації. Поверхнева густина складає 88—93 кг/м
2
 для 

захисту від куль Б 32 калібром 12,7 та 14,5 мм. 

Натурний зразок  

  33.  Розробка жароміцних 

сплавів з низькою 

питомою вагою для 

робочого тіла газового 

приводу ракетної 

техніки 

Розроблено жароміцні сплави на основі ніобію з межею 

плину при 1000°С більше 500 МПа, питома вага менше 7 

г/см
3
, розроблені сплави здатні до з’єднання зварюванням. 

Такі значення характеристик знаходяться на світовому 

рівні.  

Планшет  

  34.  Розробка сплавів на 

основі ніобію для 

робочих та соплових 

лопаток газотурбінного 

двигуна  

Розроблено жароміцні сплави на основі ніобію для 

лопаток газотурбінних двигунів. Сплави мають межу 

міцності не менше 1220 МПа, відносне подовження не 

менше 3% при 20
о
С та тривалій міцності при 1200

о
С на 

базі 40 годин не менше 140 МПа. 

Планшет  

  35.  Вогнестійка тара із 

композиційних 

базальтоволокнистих 

матеріалів як засіб 

забезпечення безпеки 

складів зброї 

 

Запропонована розробка ІПМ НАН України уніфіко-ваної 

ящикової тари для зберігання і транспортування 

боєприпасів базується на науково-технічних рішеннях, 

орієнтована на вітчизняну сировинну базу, а конят-рукція 

елементів тари передбачає їх використання як для 

спеціальної техніки так і в народному господарстві, тобто 

має подвійне призначення. 

Натурний зразок  
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  36.  Високоефективні 

наноструктурні 

активовані вуглецеві 

волокнисті матеріали 

медичного призначення  

 

Розроблено новий активований вуглецевий волокнистий 

матеріал медичного призначення.      

Аплікаційний матеріал рекомендовано до застосування у 

загальній хірургії, травматології, акушерстві, гінекології, 

стоматології, проктології для профілактики раневих 

інфекцій та лікуванні ускладнених ран, а також опіків 

різної площі та ступеню, ексудируючих екзем и 

трофічних виразок. Виріб легко стерилізується. 

Натурний зразок  

  37.  Вуглецевий 

волокнистий 

наноструктурний 

матеріал ВВНМ 

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 забезпечує високу 

кінетику сорбції та підвищену сорбційну ємність до 

низько, середньо та високомолекулярних фізіологічно 

активних речовин, продуктів протеолізу, бактеріальні 

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 таблетирований 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 

Натурний зразок 
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різної площі та степеню, екзем і трофічних язв. 

  38.  Жароміцні та 

жаростійкі сплави на 

основі системи Nb-Tі-

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 Південне. 

Планшет, 

натурні зразки 

 

 

  39.  Остеотропні 

імплантати з  

біоактивної кераміки 

Остеотропні імплантати з біоактивної кераміки на основі 

гідроксилапатиту (ГАП),  β-трикальційфосфату (β -ТКФ), 

двофазної кераміки ГАП та β –ТКФ, леговані сріблом та 

елементами, що посилюють репаративні процеси в 

кістковій тканині.  Біоактивна кераміка на основі ГАП та 

ТКФ є синтетичним аналогом мінерального компоненту 

кісткової тканини, що обумовлює її унікальні біологічні 

властивості: абсолютну імунну сумісність і біоактивність - 

здатність нормалізувати репаративні процеси в дефекті 

кісткової тканини.  

Використовуються імплантати в стоматології й ортопедії 

для усунення кісткових дефектів, активізації репаративних 

процесів і профілактики післяопераційної атрофії кістки. 

Представлені матеріали розрізняються по хімічному складу 

й структурі, що приводить до змін у швидкості резорбції в 

організмі і у характері біологічної взаємодії. 

Натурні зразки, 

плакат 

 

  40.  Спінений алюміній та 

вироби з його 

застосуванням 

 

Матеріал отримується із застосуванням різних 

алюмінієвих сплавів, включаючи сплави марок А85, АД33, 

АК7, АМг5, В95. Для отримання матеріалу застосовують 

способи спінювання розплаву шляхом додавання до нього 

реагенту носія-газу та спінювання порошкових 

прекурсорів, виготовлених із суміші порошку алюмінію 

або його сплавів та порошку реагенту, що виділяє газ під 

час нагрівання. Матеріал з пористістю до 85% може бути 

виготовлений у вигляді спінених блоків, панелей, плиток 

та гранул. Завдяки багатофункціональності має широкі 

перспективи застосування в різних галузях промисловості: 

а саме, в цивільному та промисловому будівництві для 

виготовлення стінових панелей, підлог, підвісних стель, 

облицювальної плитки для ліфтів, ескалаторів, 

шляхопроводів і галерей для полегшення конструкцій, 

Планшет,  

натурні зразки 
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поглинання шуму та екранування електромагнітного 

випромінювання, захисту інформації в приміщеннях 

спеціального призначення, наприклад, комп’ютерних 

серверів; на транспорті для перегородок, настилів в з/д 

вагонах і вагонах метро, автобусів, авіалайнерах, морських 

судах, виготовлення корпусних деталей автомобілів і шок 

абсорберів для підвищення вантажопідйомності, 

зменшення витрат пального та підвищення безпеки 

пасажирських транспортних перевезень; у 

верстатобудуванні для виготовлення кожухів та 

напрямних станків-автоматів для гасіння вібрацій; в 

оборонній галузі для створення композитних кераміко - 

металевих панелей та каркасних структур із спінених 

гранул для захисту рухомої техніки від 

високоенергетичного балістичного удару та ударно-

хвилювого впливу, кераміко-полімерних ударостійких 

композитів для засобів індивідуального захисту. 

6.  Фізико-

технологічний 

інститут металів  

та сплавів  

НАН України 

41.  Технології та 

обладнання для 

одержання литих 

деталей для 

виготовлення та 

ремонту броньованої 

техніки 

Технологія виробництва виливків для озброєння та 

військової техніки. Виготовляються дослідні та 

промислові партії виливків спеціального призначення, 

поставляється повний комплект обладнання для цехів 

лиття по моделях, що газифікуються, з кристалізацією 

металу під тиском. 

Планшет,  

натурні зразки 

90х120 

10 

  42.  Технології та 

обладнання для 

одержання литих 

деталей для виробів 

зенітно-

артилерійського 

призначення 

Технологія виробництва виливків для озброєння та 

військової техніки. Виготовляються дослідні та 

промислові партії виливків спеціального призначення, 

поставляється повний комплект обладнання для цехів 

лиття по моделях, що газифікуються, з кристалізацією 

металу під тиском. 

Планшет, 

натурні зразки 

90х120 

5 

  43.  Технології та 

обладнання для 

одержання металевих 

частин боєприпасів  

Технологія виробництва виливків для озброєння та 

військової техніки вагою 0,1 – 2000 кг. Виготовляються 

дослідні та промислові партії виливків спеціального 

призначення, поставляється повний комплект обладнання 

для цехів лиття по моделях, що газифікуються, з 

кристалізацією металу під тиском. 

Планшет,   

натурні зразки 

90х120 

15 
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  44.  Високоміцні алюмінієві 

сплави та технології 

виготовлення методом 

безперервного лиття 

зливків для виробів 

спеціального 

призначення  

Розроблено технології виготовлення зливків 

безперервного лиття з високоміцних алюмінієвих сплавів 

типу В93, В95, В96 та ін., а також нових сплавів 

модифікованих Sc. Сплави використовуються в 

авіакосмічній галузі, суднобудуванні, машинобуду-ванні, 

атомній енергетиці, у військовій техніці та при 

виготовленні зброї. Завдяки застосуванню розробленої 

технології приготування сплавів та їх безперервного 

лиття, зливки мають недендритну структуру, перевагою 

якої є підвищення в порівнянні з традиційною дендритною 

структурою на 20-30% характеристик міцності та у 1,3-1,8 

рази пластичних характеристик деталей, виготовлених з 

цих зливків. Механічні властивості пресованих 

напівфабрикатів з цих сплавів після термічної обробки 

досягають значень: σв=700-750 МПа, δ =8-12%. Розміри 

зливків: діаметр до 400 мм, довжина до 4000 мм. 

Планшет 

Натурні зразки 

90х120 

1 

  45.  Технологія та 

устаткування для 

одержання виливків 

спеціального 

призначення за 

допомогою 

розосередженої 

ливниково-живлячої 

системи 

Технологія забезпечує високий ступінь спрямованості 

тверднення, гарантовану щільність виливків, виключення 

забруднення металу окисними плівками і шлаковими 

включеннями. На 1 т виливків досягається економія 25-50 

кг алюмінію, 200 - 300 кг електроенергії, скорочується в 2-

5 разів механічна обробка. Суттєво зменшується 

використання шкідливих рафінуючих флюсів, 

поліпшується екологічна обстановка. 

Планшет, 

натурні зразки 

90х120 

8 

  46.  Ливарний комплекс з  

магнітодинамічним 

міксером-дозатором 

МДН-6А та супутні 

МГД-технології для 

виробництва 

високоякісних сплавів і 

виливків з них  

 

Використання багатофункціонального ливарного 

комплексу на базі магнітодинамічного міксера-дозатора 

МДН-6А забезпечує можливість виробництва 

високоякісних чорних та кольоровихсплавів і виливків з 

них для потреб 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 напівбезперервному розливанні сплавів. 

Планшет 90х120 

 

7.  Фізико-механічний 

інститут  

ім. Г.В.Карпенка  

47.  Захисні та відновні 

покриви 

для  ремонту машин і 

Розроблено технологію, обладнання і витратні мате-ріали 

для нанесення методом електрометалізаційного напилення 

захисних та відновних покривів з метою продовження 

Планшет, 

презентація на 

ПК 

120х90 
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НАН України 

 

продовження терміну їх 

експлуатації 

 

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. 

 

  48.  Вихрострумові 

дефектоскопи 

 

 

 

Вихрострумові дефектоскопи типу Леотест ВД 3.01Н - 

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. 

Планшет,  

презентація на 

ПК 

 

 

 

90х120 

 (1/3) 

 

  49.  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. 

Планшет,  

презентація на 

ПК 

 

 

 

 

90х120 

  50.  Система безконтактних 

обстежень підземних 

Система дає змогу здійснювати оперативний контроль 

стану ізоляційних покрить та електрохімічного захисту, 

Плакат, 

прилади, 

120x90 
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трубопроводів 

 

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 

контактних вимірювань потенціалів і/або ОРТ+В (з 

вольтметром) та ВОЗ - для визначення опору заземлень. 

Новизна способів та приладів захищена патентами. 

Налагоджено малосерійне виробництво. 

презентація на 

ПК 

Портативні: 

ОРТ 

 

 

ОРТ+В 

 

 

2х6х17 

0,2 

 

4х8х19 

0,3 

  51.  Технологія  

поверхневого  

зміцнення 

титанових  сплавів 

 

Технологія призначена для покращення 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. 

Планшет,  

Презентація на 

ПК 

 

 

 

 

 

  52.  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. Вона дозволяє насичувати 

різними легувальними елементами приповерхневі ділянки 

деталі за рахунок інтенсивного нагріву цих ділянок із 

швидкостями (10
4
...10

5
) К/с та одночасним пластичним 

деформуванням і швидким охолодженням у зоні 

фрикційного контакту оброблюваної деталі і спеціального 

зміцнюючого інструменту. 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%. 

Планшет,  

презентація на 

ПК 

 

 

 

 

90х120 
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    Відділення хімії   

8.  Інститут хімії 

поверхні  

ім. О.О.Чуйка   

НАН України 

53.  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 50х50 

0,5 

 

 

  54.  Нетоксичне, термо-, 

водостійке 

антикорозійне мастило 

«Силар» 

 

Мастило «Силар» застосовується у машинобудуванні; 

авіаційній, суднобудівній, харчовій, хімічній, 

фармацевтичній промисловості, у торгівлі. Особливо 

ефективне використання в обладнанні, яке контактує з 

харчовими продуктами та медичними препаратами. 

Натурний зразок 10х10 

0,1 

 

  55.  Мобільні та 

стаціонарні 

радіопрозорі укриття 

для радіолокаційних 

станцій наземного і 

морського базування 

 

Радіопрозорі укриття із композиційних матеріалів 

тришарової конструкції із заповнювачами канального 

типу. Призначені для радіолокаційних станцій 

знаходження, цілеспрямування, зв’язку та ін. Втрати 

електромагнітної енергії, які вносяться укриттями, не 

більш ніж 0,3 дБ в дециметровому і сантиметровому 

діапазоні хвиль. Термін дії 20 років. 

Планшет  0,8х1,2 

 

  56.  Авіаційні обтічники 

бортових РЛС              

Міцні радіопрозорі структури широкого діапазону частот.  0,01 

 

  57.  Вафельні структури з 

армованих композитів 

Нова силова структура вафельної будови для армованих 

композитів. 

Натурний зразок 10х20 

0,3 

  58.  Високоміцні 

текстоліти, тришарові 

гофровані та вафельні 

панелі з армованих 

композитних матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі полімерних 

в’яжучих, модифікованих наночастинками. 

Натурний зразок 10х20 

0,3 

  59.  Діелектричні ферми і 

стрижні з армованих 

композитних матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі полімерних 

в’яжучих, модифікованих наночастинками. 

Натурний зразок 10х20 

0,3 

 

  60.  Екологічно чисті, 

пожежобезпечні 

термостійкі полімерні 

композиційні матеріали 

Нанонаповнювачі для стабілізації структури і 

попередження термічного руйнування полімерів. 

Етикетка, 

інформаційний 

листок 

 

0,01 

 

  61.  Збірно-розбірні 

екрановані приміщення 

для захисту інформації 

Забезпечують надійний захист інформації. 

Характеристики екранування наближені до стаціонарних 

камер. 

 10х20 

0,01 
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  62.  Великогабаритні 

конструкції з 

полімерних композитів, 

які армовані скляними 

та іншими волокнамии 

Розроблена нова технологія і методи армування 

композитних матеріалів із заданими властивостями і 

конструкції на їх основі. 

 10х20 

0,01 

 

 

  63.  Композиція для захисту 

поверхні будівельних 

матеріалів і 

конструкцій 

Призначена для обробки поверхні традиційних 

будівельних матеріалів (цегли, бетону, цементної стяжки, 

дерева, мармуру, граніту та ін.) з метою надання їм 

гідрофобних властивостей. 

Натурний зразок 20х40 

  64.  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 10х20 

0,1 

 

  65.  Сорбенти для 

очищення води 

Сорбенти забезпечують очищення питної води від 

мікроорганізмів, органічних сполук. Вони також можуть 

використовуватись для освітлення води, вина та пива від 

муті, завдяки чому забезпечується їх більш довгий строк 

зберігання. 

Натурний зразок 10х20 

0,5 

 

  66.  Нанотехнології 

створення 

супрамолекулярних 

адсорбентів 

радіонуклідів із рідких 

середовищ 

Нанопористий кремнезем SBA-15 з супрамолекулярними 

лігандами класу калікс[4]арен. Характеризується 

високоорганізованою гексагональною структурою, 

розвинутою пористою структурою. Сорбент ефективний у 

вилученні 
137

Cs і 
90

Sr з їх розбавлених розчинів. 

Натурний зразок Склянка 

0,005 

 

 

  67.  Захисне 

радіаційностійке  

локалізоване покриття 

для лавоподібних 

топливо-вмісних мас 

Захисні властивості зберігаються в межах від -30 до +50
0 

С, вологості середовища до 100% в інтегральних потоках 

альфа випромінювання до 2 х10
12 

часток на
  
см

2
. 

Інформаційний 

листок 

20х30 

0,01 

 

 

      


