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MIHICТEPCТВO 0C8IТИ
I НАУКИ УКРAlНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТAIIЕНТ
IНТEJ1EКТYAnbнof

ВПАСНOCТI

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

вмасты:я niд
вiдnoвiдanьнicтъ
вnасимка
патекту·

(54) АРОМАТИЧНQ-CМАКОВД ДО6АВКА "ДУХМЯНД"
ltJ

~
1 2

99,97548-·
99,97500.

0,01148-0,01180' ,

0,00560-0,00580

0,0011 ~0,00120

0,OO11~,OO120
0,00245- 0,00250.

цукор

третя фракцiя ефiрноi олfi
Kopiaндpy
третя фракцiя ефiрноi олfj
кропу
четверта фракцiя ефipноТ
олii м'яти котячоi
дрyrз фракцiя ефipно"(оли
waвлii муаса'niоТ
спирт етиловий

м'яти котячоТ, дpyroi фраКЦIl eфiрноТ олiТ wавлiТ
мускатноТта спирту етиловоro у HacтynHOМYспiв-
BiдHoweHHiiHrpeдieнтiB,M~e.% :

(21) u200610звз
(22) 29.09.2006
(:Ы) 15.02.2007
(46) 15.02.2007, Бюл. NR2,2007 р.
(72) Усенко Вiтaлiй Олександрович, Фролова На-
талiя EniHeтiBнa, Чепель Наталiя 8асмлiвна,. €ro-
рова lрина Кузьмiвна
(73) НАЦIOНАЛЬНИй УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОПЙ
(57) Ароматично-смакова добавка, що включав
цукор та ароматичну сумiщ яка вiдpiзНЯС1ЪСЯ
тим, що ароматична cyмiw складавтъся 3 ТPeТbOi'
фpatЩll eфiрноТ олfi ocopiaндpy, третьоТ фраlClU~i
eфipнoi олiТ кропу, четвертоТфpaкцll ефiрноТ олiТ

0,00560-0,00580

0,01148-0,01180

O,OO11~,00120-

ф--

--..--

цукор 99,97548-99,97500
третя фракцiя ефiрноi oлij
Kopiaндpy
третя фракцiя eфipноJ олiY
кропу
четверта фракцiя ефiрноТ
олii м'яти котячоТ
друга фракцjя ефipноi олiY
шавлii муаса'niОТ O,0011~,OO120
спирт етиловий 0,00245-0,00250
Причинно-наслiдковий зв'яэок мiж зanропоно-

вани~и ознаками iтехнiчним результатом полягав
у наступному: пропону&ться викориcroвувати арс>-
матичну сумiщ яка склада&ТЬСЯз третьоТ фраКЦIl .
ефiрноУоml Kopiaндpy,ТPeТbOiфраКЦIl ефiрноi олii .
кропу. четвертоТфраКЦIlефiрноi олiТм'яти котячоi
та друго'" фраКЦIl ефiрноТ олfi wавлij МУCКS'niоТта
спир"i)' етилового в рiзних масових cnlBBiдHOUJeН-
нях з отриманням широкого асортименту apoMaтiB.

Це дозволяв отримати ароматичнО-смакову
добавку, яка ма&блаroтворний вплив на бронхи та ~
~reHi. КpiM того, забезпечув антиокСИД8НТНУ,iмy-
нокоригуючу, протизапальну дiю на органiзм лю-
дини.

Ефiрнi олfi в джерелом бiолоriчно-активних
речовин, ВИСОКоефективнiконсерванти, володiкnъ
потужною бакreриЦИДною дiвю; несутЬ noзитивну
енерriю рослинних есенцiй, що передаеться opra-
нiэму, його органам та фiэiолоriчним процесам,
збiльшуючи сили само зцiлення людини.

Кориена модель вiднocмтъcядо харчовоi "РС>-
мислоВOCТi.Викормстовуеп.ся для фyнtщiонально-
го i профiлактичного харчування; для н8д8ния
смаку i аромату напоям та виробам.

Найбiльш близьким тexнiчнмм рiшенням до
заАРОПОНОванorое склад цукру э функцiональними
властивостями (Патенти N5!51486A, N2514807,
опубл. 15.11.02, Бюл. N1111],.iнrpeдiвнтами якого в
цукор та CCh-eкстраку.

Недолiками такого продукту е висока вap1icтъ
та нeмoжnивiсть отримання iз одного виду сиров~
ни асортиментного ряду apoмaтiB. CO:z eKcтpaкr
можна отримати лише neвного аромату, прита-
.Maннoro Д8нiй роспиннiй сировинi.

В основу кариенеТмоделi пocraвлено завда~
ня cnюрення ароuaтично-смаковоJ добавки, що
справляв noзитивну фiзioлоriчну дiю на бронхи та
легенi. Викориcroвуеться як- у промиcnовому B~
робництвi для ароматизаЦll пpoдyктiв i напotв, так i
в домашньому вжиnty WИpolCИ~иверствами насе-
лення.

Пocraвлена задача виpiWY&ТЬСЯтим, що за-
ПРОПОНОВ8наароматично-смакова добавка вклю-
ча& цукар та ароматичну cyмiw. 3гiднo. кориенОi
моделi ароматична cyмiw складаеться з третЬоТ
фраКЦI1.eфiрноТ олiТ Kopiaндpy, третЬОТфраКЦIl
ефiрноi' олiYКРОПУ.четверто'j фраКЦIl ефiРНО'jолfj
м'яти котячоТ. дpyro"i фраКЦIl eфiрноi олiТ шавлfi
мускатноТ та спирту етиловоro у нacтynHOMYспiв-
вiдношеннi iHrpeдieнтiB,мае. %:
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Ефiрна олiя KopiatЩpy волoдiе знеболюючою,
антисеnтичною дiвю, nocилюв секрецiю эалоз тра-
вного тр81С1У.

Ефipна олiя крапу cnроможна понЮkYВ81И
проникпивiCl'b судинноi cтiнки, кариена як змiцнlO-
вальний, збуджуючий, cnазмолiтичний та Biдxap-
кувальний эaciб.

Ефiрна олiя м'яти котячоТ вoлoдiе протизапа-
льНOlO, антибактерiальною, болезаcnoкiйливою
дiею, що викпикае мiщеве звуження судин, эмен-
шуе рефлекторне poзwирення легенiв.

Ефiрна олiя waвлii мускатноТ cnроможна с:тм-
"мулювати бар'ернi фatcroри imyhite-ry, володiв ан-
1'ИOttЖ;ЛJOвальноJO дiеJO, викориcroвуеться для

, пPQjl>iлактики простудних захворювань, при ката-
ральних явищах верхнЬс дихальних wляxiв. Спри-
яв crимуляцii заrai1ьноТ реактивнocтi оpraнiзму.

Наведений .фiзioлoriчний вплив на органiзм
людини eфiрних олiй Kopiaндpy, крапу, м'яти КОТЯ-
чоi та waвлiТ МУClC8Пlоi складено У Тхтicнoмy вза&-
мозв'язку.

Комбiнування фракцiй зазначених олiй; здiй<>-
нене з викаристанням' комп'ютерноТ п~грами роз-
пiзнавання та пporpaмування ароматичНого образу
дозволило вiдiбрати фраkЦI1, якi найбiльш прийня-

rиi за ароматом. Це третя фракцiя ефiрно"i ол"
Kopiaндpy 58,5-59,0%, третя фра!Щiя ефiрно"i олii
крапу 28,3-29,0%, четверта фракцiя ефiрноi олП
м'яти котячоТ 5,4-6,0% та друга фраlCЦiя eфiрноТ
ол" waвлii мускатноТ 5,4-6,0%. Встановленi cni.
вiднoшення фраlCЦiй обумовленi проявленням та
взаемним доповненням кориених алаcrивостей
кожноi з них. )

Таким чином, наcniдxом е створення аромати-
чно-смаковоТ добавки, яка володiе iмунокориryю-
чою, протизапальною, загалЬН03мiцнювальною
дiею, з функцiональним еФектом на броюси та ле-
reHi i мае широкий асортимент apoMaтiB з одного·
виду сировини.

Ароматично-смакову добавку готуютъ шляхом
перемiwyвaння цукру з аромаТичною сумiшшlO, ЩО
СКПаДавТЬСЯЗ третьоТ фраkЦIl ефiрноТ олlТ KopiatЩ-
ру, третъоТ фраlCЦlI eфiрноТ олП крапу, четвертоТ ,
фраКЦJl ефiрнот ОЛ" м'яти котячо"i, другоТ фраkЦIl
ефiрно"i олП шавлП мускатноУ та cnир-ry етилового
у встановленому -cniввiдношеннi з ПОД8ЛЬшим фа-
суванням або пресування", до рафiнованих кубикiв
з подальшим пакуванням.

у табл. наведено прикпади ароматично-
смаково'!' добавки «Духмяна».

Таблиця

Прикnади ароматмчнсн:маковоТ добавки «дyxuяна

но Cкnaд iнrpeдieн- Кiлыcicть iHГPeдisнтa мае. %
ВИСНОВ\СМ

N/П тiB N!!1 NR2 N!l3 N!I4 N!!5
1 2 3 4 5 6 7 8

В прикnадi N!1 та N!5 поставле-

1. Цукор 99,97540 99,97548 99,97490 99,97.500 99,97502 на задача не досяга&ТЬСЯ; N22 i
1'*4 задовольняе вимогам; N!3
Оl1Т14мальнакiлыciсть iНfll84ieнта.
е прикnадi N!l1 та N25 поставле-

2. Спирт етиловий . 0,00240 0,00245 0,00248 0,00250 . 0,00252 на задача не досягаеться; N!2 i
N!4 задовольняв вимогам; N!3
Оl1Т14мальнакiлыdстъ iHГPeдitнтa.

Третя фракцiя В прикnадi N!1 та N25 поставле-
на задача не досяга&ТЬся; N22 i-3. ефiрноТ олiТ кopi- 0,01131 0,01148 0,01153 0,01180 0,01189 N!4задовольняевм~м;N!3аидру Оl1Т14мальнакinыOcтъ iHroe.o.ieнтa.

Третя фракцjя В прикnадi N!1 та N!5 поставле-
на задачаQне досяга&ТЬСЯ; N22 i4. ефiрноТ олiТ кро- 0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590 N24 задОВОЛЬН9Jевимогам; N!3ny Оl1Т14мальнакiлыcicn. iHroe.a.ieнтa.

Четверта фраК- е прмкладi N!1 та N!5 поставле-
на задача не р,осягасться; N22 i5. цiя ефiрнof олiТ 0,00117 0,00118 0,00119 0,00120 0,00121 N!4 задовольняв вимогам; N23 .м'яти КOТJIIчоТ оrттимальна кiлыcicn. iнroe.a.it:нтa.

Друга фракцiя В npMкnaдi N21 та N!5 поставле-
на задача не Д0СЯГ8&ТЬСЯ;N!2 i6. ефipноТ олiТ шав- 0,00117 0,00118 0,00119 0,00120 0,0012~ N!!4 задовольняв вимогам; N!!3лiТ мускатнот ; оптимальна кiлыdсть iнrpeдieнтa.

Комп'ютерна вepcnca А. Крулевськмй Пiдписне Тираж 26 прим.

Мiнicrepcnю ocвiти iнауки УкраТни

Державний департамект iнтелектуальноТ власнocri, вул. Урицькorо, 45, м. K!IITB,МСП, 03680, УкраТна

ДП ·УкраУксьКIIЙ iнститут промиcnoвоТ власнocn1, вул. Глазунова, 1, М. КМТв- 42,01601



(19) иА (51) МЛК (2007)
А2ЗL 1/226
А2ЗL 11308

(21) Номер заявки: u 200610363

(22) Дата подання заявки: 29.09.2006

(24) Дата, з якоУ & чинними 15.02.2007
права на К9РИСНУ модель:

(46) Дата публiкацiУ вiдомостей 15.02.2007,
про видачу патенту та Бюл. N92
номер бюлетеня:

(54) Назва корисноУ моделi:

АРОМАТИЧНО-СМАКОВА ДОБАВКА "ДУХМЯНА"

(57) Формула корисноУ моделi:

(72) Винахiдники: ,
Усенко 8iталiй Олександрович ~
(иА),
Фролова Наталiя EniH8TiBHa
(иА),
Чепель Наталiя Василiвна (иА),
€гopoвa Iрина Кузьмiвна (иА)

(73) Власник:
Нацiональний унiверситет
харчових технологiй,
вул. Володимирська, 68, м. КиТв,
01033, UA

Ароматично-емакова добавка, що вкnюча& цукор та ароматичну сумiщ яка вiдpiзняnbСЯ тим, що ароматич-
на сумiш cкnадаеться з третьоУ фракцJi' ефiрноУ олii Kopiaндpy, третьоУ фракцii ефiрно'i ол" кропу, четвертоУ
фракцй' ефiрноУ олii м'яти котячоУ, ДРУГОУфракцii ефiрноУ олii шавлii муекатноТ та спирту етиловоro у наступ-
ному спiввiдношеннi iHrpeAi&HтiB, мае. % : ,

цукор
третя фракцiя ефiрно'i олri корiандру
третя фракцiя ефiрНО"i олii кропу
четверта фракцiя ефiрно'i олi'i м'яти котячо"i
дрyrз фракцiя ефiрНО"iОЛ" шавлri мускатноТ
спирт етиловий

"- '

CTopiHKa 3 iз 4

99,97548-99,97500
0,01148-0,01180
0,00560-0,00580
0,00118-0,00120
0,00118-0,00120
0,00245- 0,00250.

. ,
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МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ 1НАУКИ УКРAlНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТ АМЕНТ IНТЕЛЕКТУ АльноI ВЛАСНОСТI

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИ€МСТВО
"УКРАIНСЬКИЙ IНСТИТУТ промисловоi ВЛАСНОСТI"

•вул. Глазуиова, 1, м. Киiв-42, 01601, Украiиа Тел.: (044) 494-05-05 Факс: (044) 494-05-06 E-тail: office@ukrpatent.org

_1 3_Г_РУ_2_00_6 __ .N~

Висновок, затверджений ержавним
департаментом iнтелектуально! власностi, набув
статусу рiшення про видачу
декларацiйного патенту на кориену
модель

Стосуcrься заявки .N~u 2006 10364
/ при листуваннi просимо посилатися на цей N!! /

.,

Адреса для листування
НУХТ, Вiддiл iнтелектуально! власностi,
вул.Володимирська,68, м.Киi·в, 01033,
УкраУна'

'} •.. , i:: Е Р Д ''1- '\.7 ' • ~,.. _) .t1.".t j~~ i 1.,л\. J 1\· ,.
3JСТУПНИК ГОЛОilИ держаВьi .....·

;;t:паРТi.lменту if:lтслектуаЛЬНОl Блао;"':'

~

. ~

t'-"j ....-;/1 1 гру 2006
!..:-_/~d/ Л.л. Чебоmйр.

Виеновок
про видачу декларацiйного патенту на кориену модель ~

за результатами формаЛЬНОlекепертизи
(21) Номер заявки u 2006 10364

(22) Дата подання заявки 29.09.2006
(71) Заявник(и)

. НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОПЙ
(72) Винахiдник(и)

•Усенко Вiталiй Олександрович, Фролова Наталiя Епiнетiвна, Чепель Наталiя Василiвна,
€гopoBa Iрина Кузьмiвна

(73) Власник(и) патенту .
НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОПЙ (UA)

(74) Представник у справах iнтелектуальноi власностi
(51) МПК (2006)

A23L 1/226
A23L 1/308

(54) Назва корисноi моделi
НАТУР АЛЬНИЙ АРОМАТИЗАТОР "ПРЯНИИ"

За результатами формально! експертизи, проведено! вiддiлом 9.1О Укрпатенту вiдповiдно дО
Ч.8 СТ.16 Закону Украiни "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (далi - Закон),
встановлено, що заявка вiдповiдае ви.могам cT.12 Закону. ~

mailto:office@ukrpatent.org
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МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ 1НАУКИ УКРAlНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТ АМЕНТ IНТЕЛЕКТУ АльноI ВЛАСНОСТI

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИ€МСТВО
"УКРАIНСЬКИЙ IНСТИТУТ промисловоi ВЛАСНОСТI"

•вул. Глазуиова, 1, м. Киiв-42, 01601, Украiиа Тел.: (044) 494-05-05 Факс: (044) 494-05-06 E-тail: office@ukrpatent.org

_1 3_Г_РУ_2_00_6 __ .N~

Висновок, затверджений ержавним
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1··:·.}~·~;~~~:;~·:·ji~JIt:1IpaвoBoiохорони визнач~еться формулою КОРИСНОlмодслi, що ДОД<.lСТЬСЯ11<1 1 арк.
:~,~: ·,.·~:;·:.fJ.~·..• ·\:~~··;\ ... :~.. ::}/ ..~:~:'. . .,' ..

1~;;~~{~'!.~~ti~{~~:'.}.:~·.~':C~'~':~аpe€страцiЯ декларацiйного патенту Укра!ни на кориену модель вiдповiдно дОЧ.2
1~~;:~+:rч>~'~~"~:.'.~З8iO~буде здiйснена за умови сплати державного мита за його видачу i збору за "
i~.<:i~~~{~~У~у'j~_r:i4PO~ИДа~ декларацiйного патеJцу. Згiдно з Порядком сплати зборjв за дii', пов'язанi з
f~:';~~~1~~~~:~;~~~~-на об'екТи iнтелектуально! власностi, затверджениУ1 постановоIO Кабiнету ~
i.. :;У;';~':J~icPаiНlГВiд 23.12.2004 р. NQ1716,розмiр цього збору (КОД12400) становить, зо грн.,
!. ~,i\~;:,~~;У'~~JiЫеИзаявка мiстить сумарпо 9 аркушiв опису, креслень, формули корисно'i ;VlОДСjji i реферату.

[:,,~:~~~~~;:,:~~~b~~:на lapK. .
. . .~rf~о~r~)~1ГlЯH)J~.~·· .

[додатд:;:с I
LВ:0 .Е iUlе:И.1i1Ifl

---. __ !

?q:c/Е.С•..!·
(ПiДПI!С)

Л.В. Горська

........

., l~~:'\··'·~';·:·1.'СпоCiб отримання натуральних ароматизаторiв, ща передбnчае
. "'фракцiонування пiд вакуумом ефiрноУ олi! корiандру 3 роздiленн:ям

._..:~ !.·-";::"~,:;<:"·.~:·Ha терпенову фракцiю та детерпенiзовану ефiрну олiю, який
• •• р'-;- -. ~ -;.~. ~ ':; - -:. •

..'".i~;:j![~i~7~:~\/вiдpiзпя€Ться тим, що детерпенiзовану ефiрну олiю корiандру
;~:iri~~~~ш~~~t~~ово. Фракцiонують на першу (1), другу (2), третю (3),
't~.'~1Wf~~!~·~~'~~l~fflepry(4) фракцii" i кубовий залишок (5), де першу .фракцiю
;}if;:&;l~:J~'Ж~~1I~tьза тиском 2 кПа в кiлькостi 4,10+4,20 мае. % вiд
·';~;~~::Р~Р;.-~::;~(;~ЖоcтiдетерпенiзованоУ ефiрноУ олiУ, другу фракцiю - за тискам
"::~-,:".":::::"''1,1+1,33 кПа в кiлькоетi 5,95+6,05 мас .. %, третю фракцiю - за
:'};?-:'::,::::.~.: i:~>i>:ТйСКОМ 0,9+ 1,1 кПа в кiлькоетi 7,64+ 7,75 мае. %, четверту фракцiю
:..\':>:·.:·:·\·-~:."затИском 0,9+1,1 кПа в кiлькоетi 65,35+65,75 мае. %, кубовий

<:,::·:~i:,:":;'·~:,~~. '~~::~::~З8JtИЩОК- в.кiлькоетi 16,15 + 16,95 мае. %.
~ .' '.!' "'·.. ·1.. · .•. · :. 2~ СПосiб за п. 1, який' вiдрiзняcrься тим, що натуральнi

ароматизатори· отримують шляхом комбiнування фракцiй в таких
масових спiввiдношеннях: 1:2:3:4:5 - 0,90+1,10:1,95+2,33:
.5,25+5,60:39:50+ 47,50:1,95 + 2,30.

л.о. Авдошко
л.В. Горська" ~
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~.


