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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

УК – ультразвукова кавітація; 

УХ – ультразвукові хвилі; 

SDA – Sabouraud Dextrose Agar; 

U – поздовжнє переміщення; 

С – швидкість звуку (м/с); 

С1, С2 – швидкість звуку в матеріалі частотно-понижаючої накладки і 

п’єзокерамічної шайби відповідно (м/с); 

S – площа поперечного перерізу (м2); 

G – модуль жорсткості (Н/м); 

Е – модуль Юнга (МПа); 

D – діаметр (мм); 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В медицині постає питання інгалювання легень та 

дихальних шляхів. Важливим моментом є швидкість доставки лікарських 

засобів до організму хворого для підвищення ефективності лікування.  

Ультразвукові інгалятори дають можливість отримувати дрібнодисперсні 

частинки, які утворюють туман. За рахунок цього лікарська суміш потравляє 

глибше до дихальних шляхів.  

В роботі розглянуто вплив УХ на мікроорганізми та хімічну структуру 

лікарських засобів. Актуальною науково-технічною задачею є збереження 

цілісності хімічного складу ліків та їх лікувальних властивостей. 

Життєздатність мікроорганізмів після обробки ультразвуком, певним чином, 

змінюється. 

Мета і задачі досліджень. 

Метою є виявлення чинників, що визначають ефективність інгалятора, а 

потім використання цих знань для розробки інгаляторів, які можуть доставляти 

ліки, які в даний час надаються пацієнтам у вигляді гелів або ін'єкцій. 

Метою досліджень є визначення та аналіз впливу ультразвукових 

коливань на хімічну структуру лікарських та трав’яних засобів, які 

використовуються для лікування хвороб дихальних шляхів. Виявлення 

життєздатності клітин після обробки ультразвуковою кавітацією.  

Головною метою є визначення ефективності використання 

ультразвукового інгалятора для лікування дихальних шляхів. Визначивши 

вплив УХ на мікроорганізми та лікарські суміші, можна розуміти на скільки 

потрібен цей прилад та чи не впливають УХ негативно на мікрофлору 

організму людини. Важливим є збереження цілісності лікарських засобів та 

збереження їх функціональних можливостей. 

Для досягнення мети ставились такі задачі: 

1. Проведення аналізу аналогів медичних інгаляторів. Порівняння 

характеристик та визначення ефективності використання ультразвукового 

інгалятора. 
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2.Розрахунок приводів випромінення ультразвукових коливань з 

п’єзоелектричними перетворювачами для побудови точної конструкції 

диспергатора з дрібнодисперсним аерозолем. 

3. Виконання лабораторних досліджень, з метою виявлення впливу 

ультразвукових коливань на лікарські засоби та живі клітини. 

4. Розроблену модель уже існуючого аналога ультразвукового 

диспергатора, або ж створення унікальної та нової конструкції. 

Об’єктом досліджень є ультразвукові резонансні приводи-випромінювачі 

у складі з п’єзоелектричними перетворювачами, що використовуються для 

розпилення лікарських речовин у вигляді дрібнодисперсного аерозолю.  

Методи досліджень. За рахунок емпіричного методу дослідження було 

проведено спостереження, експерименти та моделювання процесів впливу УК 

на мікроорганізми. Цей метод передбачає навмисне втручання в життєвий цикл 

бактерій та дозволяє встановити наслідки після ураження.  

Обробка результатів лабораторних досліджень, моделювання робочих 

процесів та розрахунків.  

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Запропоновано технологічне рішення конструкції ультразвукового 

диспергатора. 

2. Отримання дрібнодисперсного аерозолю. 

3. Розроблено залежності впливу УХ на живі мікроорганізми в 

залежності від часу.  

4. Обґрунтовано умови доцільності використання системи інгалювання.   
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРИСТРОЇВ РОЗПИЛЕННЯ РІДИНИ  ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У сучасній медицині широко використовують інгаляційну терапію для 

лікування хвороб дихальних шляхів. Для цього застосовують аерозольні 

інгалятори, які створюють дрібнодисперсні аерозолі рідких лікарських рослин 

та медичних препаратів.  

Найбільш ефективним методом отримання дрібнодисперсних аерозолів є 

ультразвукове розпилення, яке утворює частки малі за розмірами та дозволяє 

легко включати їх у газовий потік. 

Для реалізації цього методу використовують технічне обладнання – 

диспергатор. За допомогою своїх конструктивних параметрів він може 

забезпечити потрібну дисперсність аерозолю 0,5 ... 5 мкм та 5 ... 30 мкм. Для 

цього використовують диспергатори з підведенням енергії через рідину, яке 

здійснюється в фонтані і в тонкому шарі. [1, 2] 

В наш час доступні різні типи розпилювачів з використанням різних 

методів аерозолізаціі, таких як струменеві розпилювачі, ультразвукові 

небулізатори і вібраційні сітчасті розпилювачі. Небулайзер зазвичай 

використовується для доставки великих обсягів рідких препаратів, які не 

можуть бути доставлені з дозуючими інгаляторами, або для пацієнтів, які 

зазнають труднощів з використанням порошкового інгалятора або дозуючого 

інгалятора. 

Правильна техніка інгалятора залежить від пристрою. Неправильна 

конструкція інгалятора надзвичайно поширена і пов'язана з погіршення стану 

хворого при астмі та ХОЗЛ. 

Таким способом до організму вводять лікуючі розчини, рідкі аерозолі. За 

допомогою інгаляційного введення зменшується час всмоктування та 

забезпечується швидка дія на дихальні шляхи.  
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1.1  Ультразвуковий пристрій 

 

Ультразвуковий розпилювач - це невеликий портативний пристрій, який 

використовує ультразвукові звукові хвилі для розкладання рідких частинок в 

туман, щоб вони могли легко вдихати (Рис. 1.1). Пацієнти, які страждають на 

астму, ХОЗЛ, пневмонією, хронічним бронхітом, емфіземою або іншими 

хронічними станами, найчастіше використовують їх в лікувальних цілях. У той 

час як інші пристрої можуть доставляти ліки в формі туману, ультразвукові 

небулайзери забезпечують туман, який має набагато менші частинки і може 

переміщатися набагато глибше в легені пацієнта, що призводить до значного 

полегшення. [21] 

 

 

 

Рис. 1.1 Аналоги ультразвукових диспергаторів 

 

Всі ультразвукові розпилювачі використовують джерело живлення для 

створення серії ультразвукових хвиль. Ці звукові хвилі розкладають рідину на 
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дрібні частинки, так що вони стають паром. Вентилятор в пристрої потім подає 

пар в рот пацієнта. 

При роботі цей вид інгаляторів виробляє аерозоль із частками в 

середньому від 1,5 до 5,7 мкм. Таким чином, дані прилади дозволяють 

обробляти всі відділи дихальних шляхів, але більш ефективно борються із 

захворюваннями середнього і нижнього відділів, так як частинки досить дрібні і 

проникають глибоко, їх практично не залишається у верхньому відділі. За 

допомогою ультразвукових апаратів доцільно лікувати бронхи, легені. [5, 21] 

З ультразвуковими небулайзерами допускається використовувати тільки 

ліки на водній основі, але й тут існують обмеження, так як ультразвук може 

руйнувати деякі активні речовини в лікарських препаратах, через що 

втрачається потужність і терапевтична ефективність. Такому впливу 

піддаються зокрема антибіотики.  

Ультразвукові небулайзери гарні для хронічних станів дихання і можуть 

значно поліпшити здоров'я пацієнта, який його використовує. Вони тихі, 

портативні, легко очищуються і можуть забезпечити полегшення за лічені 

хвилини. Крім того, ультразвукові розпилювачі не використовують тепло або 

щось зовнішнє, тому якість ліків ніколи не зменшується. 

Хоча ультразвукові небулайзери можуть бути дуже хорошими для 

пацієнтів, вони також можуть бути небезпечними. Це пов'язано з тим, що 

ультразвукові розпилювачі можуть руйнувати мікроорганізми, пил та інші 

шкідливі речовини на набагато менші частинки, які пацієнт може легко ковтати 

при використанні розпилювача. 

Існує два типи ультразвукових розпилювачів. Більш популярний тип - це 

невелика ручна версія на батарейках, в якій астматики і інші пацієнти, у яких є 

проблеми з диханням, використовуються для швидкого і безмовного 

полегшення болю в горлі і легенів. Цей тип ультразвукового розпилювача 

призначений для використання під час подорожі або просто для зберігання 

поблизу. Інший - зволожувач, який набагато більше і розподіляє велику 

кількість безбарвного водяної пари в навколишнє середовище. Цей тип в 
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основному стаціонарний, і пацієнти з більш важкими умовами зазвичай його 

використовують. Хоча ці два типи сильно розрізняються, вони використовують 

одні і ті ж механізми для розпилення часток. 

 

1.2  Паровий диспергатор 

 

Паровий інгалятор - це найпростіший варіант інгаляторів (Рис. 1.2). 

Робота їх основана на випаровуванні лікарських речовин, частинки водяної 

пари прогрівають носоглотку і верхні дихальні шляхи, пом'якшують слизові 

рота і носа. Застосовується такий тип інгалятора при ангіні, застуді, алергії, 

грипі, ГРЗ. Можливість використання апарату з мінеральною водою, ефірними і 

ароматичними маслами, відварами та настоянками трав. 

 

 

Рис. 1.2 Аналоги парових диспергаторів 

 

Парова інгаляція є одним з найбільш широко використовуваних домашніх 

засобів для заспокоєння і відкриття носових ходів і полегшення симптомів 

застуди або синусові інфекції. 

Також називається парової терапією, вона включає в себе вдихання водян

ої пари. Вважається, що тепле, вологе повітря працює, послаблюючи слиз в 
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носових ходах, горлі і легенях. Це може полегшати симптоми запалених, 

опухлих кровоносних судин. Як доповнення паровий інгалятор може 

застосовуватися в косметичних цілях (очищають і зволожуючі маски для 

обличчя). 

Незважаючи на ряд позитивних моментів, цей метод (парових інгаляцій) 

має і свої недоліки. Зупинимося і на них: 

1. Не можна проводити інгаляцію при підвищеній температурі тіла 

хворого (понад 37,5). 

2. Більшість лікарських препаратів при нагріванні руйнуються і 

втрачають свої корисні властивості, тому істотно обмежений список 

використовуваних лікарських засобів. 

3. Чи практикується при захворюваннях тільки верхніх дихальних шляхів. 

4. З протипоказань - туберкульоз, запалення легенів, захворювання крові і 

серцево - судинної системи. [25] 

Небулайзери - це прилади, здатні розпилювати лікарський засіб, 

перетворювати рідина в аерозоль. Принцип дії їх полягає в дисперсному 

розпиленні діючої речовини лікарського препарату на дрібні частинки 

(максимум 14 мікрон). При проведенні інгаляції з допомогою небулайзера через 

спеціальну маску частки здатні проникати не тільки в верхні, а й середні, і 

нижні дихальні шляхи. Ліки легко потрапляє в організм і швидко засвоюється, 

що сприяє швидкому одужанню або полегшення стану хворого. 

У небулайзера дозволений до застосування більш широкий спектр 

лікарських препаратів, відповідно і лікувати за допомогою таких інгаляцій 

можна значно більше захворювань.  

Хоча парова інгаляція не вилікує інфекцію, таку як застуда або грип, це 

може допомогти вам відчути себе набагато краще, поки ваше тіло бореться з 

цим. Але, як і у випадку з будь-яким домашнім ліками, важливо вивчити кращі 

практики, щоб ви не нашкодили собі в цьому процесі. [1, 22] 

Закладеність носа викликана запаленням в кровоносних судинах носових 

пазух. Кровоносні судини можуть дратуватися через гострої інфекції верхніх 
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дихальних шляхів, таких як холодна або синусова інфекція. Парова інгаляція 

фактично не вбиває вірус, відповідальний за інфекцію. У кращому випадку 

парова інгаляція може змусити вас почувати себе трохи краще, коли ваше тіло 

бореться з вашим холодом. [1, 22] 

В іншому недавньому клінічному дослідженні розглядалося використання 

парової інгаляції при лікуванні симптомів хронічного синуса. Одна 

дослідження не показало, що парова інгаляція була корисною для більшості 

симптомів синуса, за винятком головного болю. 

Парові випарники можуть швидко забруднитись мікробами, тому вам 

потрібно часто їх мити, щоб запобігти зростанню бактерій і грибів. Промивайте 

ківш і систему фільтрів кожні кілька днів під час використання. 

 

1.3 Компресорний пристрій 

 

Компресорні - аерозольна хмара утворюється за допомогою поршневого 

компресора, формується потужний потік повітря з вмістом частинок 

лікарського препарату. (Рис. 1.3) 

Компресор харчується електрично і направляє повітря в камеру 

розпилювача. Використовуючи стиснене повітря, розпилювач потім 

перетворює рідкі ліки астми в форму аерозолю (туману). Аерозоль дихає або 

маскою, або мундштуком. [23] 

Прилади з одним режимом роботи утворюють в середньому частки 

розмірів в 3 мікрона (максимум 5 мкм), що дозволяє їм, проходячи через верхні 

дихальні шляхи, проникати і осідати в середніх і нижніх відділах. Чим дрібніше 

частка, тим глибше вона опускається по дихальній системі. У інгаляторах з 

різними режимами роботи існує функція вибору розміру часток (перемикання 

режиму) для оптимальної інгаляції. Діаметр частинок коливається в межах від 

0,5 до 14 мкм, що дозволяє успішно інгалювати все відділи дихальних шляхів. 

До того ж в комплект таких компресорних небулайзерів входять спеціальні 
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насадки  для носа, що дає можливість без праці лікувати нежить, закладеність 

носа і т.п явища. [23] 

 

 

 

Рис. 1.3 Аналоги компресорних диспергаторів 

 

Моделі компресорних небулайзерів можуть бути без перемикання 

режимів роботи (управляються однією кнопкою) або з 3-ма режимами (кожен з 

яких призначений для впливу на певний відділ дихальних шляхів). У режимних 

ингаляторах перемикання відбувається при повороті тумблера або зміни 

пістона, поміщеного в небулайзерну трубку. Вся ця процедура перемикання 

нескладна і займе кілька секунд. 

Режим 1. частки від 1 до 5 мкм 

Режим 2. діаметр частинок від 6 до 9 мкм 

Режим 3. діаметр від 10 до 14 мкм  

У компресорних небулайзера спосіб інгаляції, тобто розмір одержуваних 

часток лікарського препарату, залежить від зміни пістона. У комплекті йдуть 

три змінних багаторазових пістона: 
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Пістон А (частки 8 – 10 мкм) - більшість з яких осідає в верхньому відділі 

дихальних шляхів (ефективно можна лікувати риніт, синусит, гайморит, 

ларингіт, тонзиліт, фарингіт - захворювання носоглотки). [23] 

Пістон B (частки 3 - 5 мкм) - велика частина з них осідає в середньому 

відділі (в даному випадку ефективно лікуємо трахеїт, трахеобронхіт, алергію). 

Пістон С (частки 0,5 - 3 мкм) - більшість як раз і досягає нижнього відділу 

дихальних шляхів (продуктивне вплив при бронхіті, бронхіальній астмі, ХОЗЛ, 

бронхопневмонії, запаленні легенів, туберкульозі). 

Лікувальний і профілактичний ефект тут досягається переважно за 

рахунок виборчого впливу певним медикаментом на ту чи іншу область 

дихальної системи. [23] 

Серед компресорних інгаляторів зустрічаються апарати, здатні працювати 

в безперервному режимі, тобто компресора не потрібно час для відпочинку, і 

такі варіанти, які працюють за принципом робота / пауза з інтервалом 30 хв / 30 

хв. 

Найбільший спектр допустимих до використання лікарських засобів 

належить компресорним небулайзера. У режимних моделях таких інгаляторів 

можливе використання повного переліку препаратів для небулайзерної терапії, 

включаючи гормони, ефірні і натуральні масла, антибіотики, антисептики, 

фітозбори, бронходілятатори, муколітики, лужні розчини і т.д. В апаратах, що 

працюють в одному режимі і мають вихід частинок менш ніж 5 мікронів, не 

рекомендується використовувати масляні рідини, так як дрібні частинки 

аерозолю проникають глибоко і осідають в нижніх відділах дихальних шляхів, 

що може викликати утворення там масляної плівки і побічного ефекту у вигляді 

масляної пневмонії. 

Об'єм резервуара для лікарських засобів від 6 до 13 мл (в різних моделях 

може бути різним). Апарати з більшою ємністю дають можливість проводити 

більш тривалі інгаляції, якщо такі призначить лікар. Швидкість розпилення у 

таких небулайзеров від 0,2 до 0,4 мл / хв. Можуть працювати з безперервним 

виходом аерозолю, можуть активуватися вдихом. Наявність клапана вдиху - 
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видиху знижує витрату лікарського препарату, він витрачається тільки на фазі 

вдиху. Це сприяє мінімальній втраті ліки. Остаточний обсяг інгаляційного 

розчину малий і становить від 0,5 мл до 1,1 мл максимально (при різних 

режимах). Компресорні небулайзери не можна нахиляти, під час інгаляції вони 

повинні знаходитися на горизонтальній поверхні. Якщо потрібне проведення 

процедури лежачому людині, то здійснити це можливо за допомогою довгої 

сполучної трубки. [23] 

 

1.4 Електронно-сітчасті небулайзери 

 

Меш (електронно-сітчасті) - аерозоль утворюється при просіюванні 

лікарського розчину через вібруючу сітку - мембрану з безліччю 

мікроскопічних отворів (Рис.1.4). [1, 23] 

Електронно-сітчасті небулайзери працюють за рахунок застосування 

меш-технології розпилення лікарських засобів. Утворюють аерозольну суміш з 

дрібнодисперсними частинками, розмір їх теж не перевищує позначку в 5,7 

мкм. Приблизно 70% з них осідають в нижньому і середньому відділах 

дихальних шляхів і незначна частина в верхньому. Проте, як і ультразвукові 

моделі, меш-небулайзери використовуються для лікування всіх відділів, адже 

навіть в невеликій кількості, що потрапив за допомогою інгаляції в організм 

лікарський препарат, наддасть куди більше користі, ніж просто випитий курс 

медикаментів. [23] 

Меш-небулайзери здатні працювати протягом 20 хвилин (після чого 

відбувається автоматичне відключення), тобто діють в рамках робота / пауза, а 

так само до 4 годин безперервного інгалювання в залежності від моделі. Якщо в 

середньому інгаляція становить 15 хвилин, тобто можливість полікувати кілька 

членів сім'ї за один сеанс. Апаратам не потрібна попередня підготовка перед 

інгаляцією, не потрібно розводити ліки. 
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Рис.1.4 Аналоги електронно-сітчасті інгаляторів 

 

У меш-небулайзерів (в порівнянні з ультразвуковими) більш розширений 

список препаратів до використання Тут можна застосувати будь-які ліки на 

водній основі, включаючи антибіотики, муколітики, гормони, мінеральні води. 

Це відбувається за рахунок того, що низькочастотних коливань піддається сітка 

- мембрана, а не сам препарат. Отже, молекули лікарського засобу не 

руйнуються і повністю зберігається терапевтичний ефект. 

Обсяги резервуарів в даному типі до 8 мл. Для цих інгаляторів не 

потрібно розведення ліки, тому працюють вони вже на малих обсягах від 0,5 

мл. Остаточний обсяг теж відповідно найнижчий від 0,1 до 0,5 мл. Деякі моделі 

забезпечені датчиком витрачання препарату, таким чином, Ви завжди будете 

знати, коли потрібно додати ліки. До того ж, їх особливістю є те, що меш-

прилади можна використовувати під нахилом в 45 градусів, камера закритого 

типу не допускає проливання, це дає можливість проведення процедури 

лежачим хворим або, наприклад, сплячим дітям. 

Меш-небулайзери легкі, компактні і мають можливість працювати як від 

мережі, так і від пальчикових батарейок. З їх допомогою можна проводити 
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інгаляції в будь-який час і в будь-якому місці, незалежно є там джерело 

живлення або його немає.  

 

Висновки до розділу 1 

 

За допомогою ультразвукових інгаляторів можна підвищити якість 

лікування хворих. На відміну від компресорних, парових та мещ диспеграторів, 

ультразвукові пристрої утворюють дрібнодисперсні краплі, які легше 

потравлять до дихальних шляхів людини. Вони мають низький рівень шуму та 

невеликі розміри.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКУ НА 

МІКРООРГАНІЗМИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 

 

У звичайних інгаляторах препарат змішується з рідким пропіленом для 

підвищення тиску в камері інгалятора. Коли пацієнт починає вдихати аерозоль, 

камера відкривається зовні, закипає пропілен і створений тиск виштовхує 

контрольований обсяг суміші з камери до рота пацієнта. У міру того, як спрей 

розширюється, розчинники, які використовуються для змішування, 

випаровується. [24] 

Важливим завдання є те, щоб гарантувати, що краплі правильного 

розміру і правильного розподілу. Занадто малі краплі висять в повітрі та не 

осідають на поверхні альвеол. Занадто великі краплі не залишаються 

підвішеними на повітрі досить довго, щоб глибоко проникати в легені, замість 

цього покриваючи рот і трахею, де препарат не ефективно абсорбується.[22] 

Стандартні методи візуалізації дозволяють бачити аерозоль із середини, 

коли він знаходиться в дюймах від сопла і вже досить розосереджений, щоб 

бути напівпрозорим. Всі важливі дії - зміна фази і складні термодинамічні 

ефекти - відбуваються всередині сопла і в перших декількох міліметрах 

розпилення, де аерозоль занадто щільний, щоб бачити його складову. [24] 

Вивчити як працюють лікувальні інгалятори можливо використовуючи 

рентгенівські промені. Ці інтенсивні рентгенівські промені можуть проникати в 

щільні спреї та забезпечувати безпрецедентні деталі про те, як аерозоль 

змінюється під впливом ультразвуку. Дивлячись на спреї лікарського засобу, 

який флуоресціює в присутності рентгенівських променів було отримано певні 

результати досліджень та вимірювати дисперсію лікарського засобу в 

розпилювачі. 
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 2.1 Експериментальне дослідження ураження мікроорганізмів 

ультразвуковими хвилями  

  

Для реалізації експериментальних досліджень необхідно живе 

середовище. За рахунок цього можна визначити життєздатність мікроорганізмів 

після ураження УХ. Було обрано середовище Сабуро, яке є підходяще для 

вирощування мікроорганізмів (рис.2.1). [3, 22] 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) – це селективне середовище, в основному 

використовується для виділення дерматофітів, інших грибів і дріжджів, але 

також може виробляти ниткоподібні бактерії, такі як Nocardia. Кислий рН цього 

середовища (рН близько 5,0) пригнічує ріст бактерій, але дозволяє вирощувати 

дріжджі і більшість нитчастих грибів. Антибактеріальні агенти також можуть 

бути додані для посилення антибактеріального ефекту.[3, 22] 

 

 

Рис. 2.1 Середовище Сабуро 
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Це середовище також використовується для визначення мікологічної 

оцінки харчових продуктів, забруднення косметичних засобів і клінічної 

допомоги в діагностиці дріжджових і грибкових інфекцій. Антибіотики, такі як 

хлорамфенікол, гентаміцин і тетрациклін, можуть бути додані в якості 

селективних агентів для пригнічення бактеріального розростання конкуруючих 

мікроорганізмів, дозволяючи успішно ізолювати гриби і дріжджі. Інші 

модифікації також проводяться з використанням циклогексаміду, пеніциліну, 

стрептоміцину, неоміцину в залежності від передбачуваного використання. [3] 

Стерилізація середовища відбувалася за допомогою автоклавування 

(рис.2.2). Принцип роботи автоклава заснований на тому, що при нормальному 

тиску вода кипить при +100 ° С. [3] 

 

 

Рис. 2.2 Середовище Сабуро після стерилізації автоклавуванням 
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При подальшому підводі тепла, температура води не підвищується, а 

починається інтенсивне пароутворення. Якщо посудина закрита герметично, то 

тиск пара починає рости. Починає зростати і температура води і пари. У 

збалансованій системі процес випаровування припиняється. 

Після стерилізації середовища, суміш із дріжджовими мікроорганізмами 

було уражено ультразвуком (рис.2.3). Для того, щоб побачити життєздатність 

мікроорганізмів було проведено дослід поетапно. Клітини були уражені по 

періодам від 15 секунд до 1 хвилини.  

 

 

Рис. 2.3 Уражене середовище Сабуро ультразвуком 

 

 Після ураження клітин на протязі 15 сек. Було видно, що клітини 

втрачають свою активність та втають кволими. На момент впливу ультразвуков 

в 30 сек. Мікрооранізми припинили свое розмноженя та почали з1являтися 

померлі клитини. 
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 На рис. 2.4 можна побачити середовище Сабуро до ураження 

ультразвуком. Все мікроорганізми живі та поводяться активно. Вони були 

підживлені глюкозою. 

 

 

Рис. 2.4 Дріжджові мікроорганізми під мікроскопом до ураження 

ультразвуком 

 

 Першим дослідом було ураження клітин на 15 секунд ультразвуком. На 

даному етапі майже всі клітини залишилися живими, але їх активність 

зменшилася. 

 На етапі розпилення 30 секунд відношення живих та мертвих 

мікроорганізмів  складало приблизно 60 до 40%.  

 Після ураження мікроорганізмів ультразвуком на протязі однієї хвилини 

було видно, що кількість мертвих клітин складає приблизно 80%. 

Ультразвукові хвилі мають пагубну діють на структуру живих мікроорганізмів. 

Дріжджові клітини не сумісні з такою високою частотою ультразвуку. 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

Рис. 2.5 Середовище Сабуро в залежності від тривалості впливу 

ультразвуку: А) 15 сек.; Б) 30 сек.; В) 45 сек.; 1 хв.. 

 

 

Рис. 2.6 Доросла померла клітина зі зруйнованим ядром 
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Більш чутливими до ультразвукових хвиль є вже дорослі бактерії. При 

збільшені періоду ураження ультразвуковими хвилями було видно, що 

кількість померлих клітин збільшується. Їх більшу кількість складами дорослі 

клітини, в яких було розрушено навіть ядро (рис. 2.6) 

УК також впливає на мікроорганізми, які знаходяться в роті людини. При 

довгому використанні ультразвукового інгалятора є можливість, що 

ультразвукові хвилі будуть також негативно впливати на корисну мікрофлору 

людини. 

 

2.2 Експериментальне дослідження впливу ультразвукової кавітація на 

лікарські суміші 

 

Для експериментальних досліджень використовувався лікарський засіб 

«Амброксол» (Рис. 2.7). Амброксол – це муколтичний агент, який зменшує 

товщину мокротиння. Він використовується для лікування станів з аномальною 

секрецією слизу, дозволяючи пацієнтові дихати вільно і глибоко. [26] 

Хімічне з’єднання Ambroxolum (рис.2.8): 

- IUPAC: 4-[(2-аміно-3,5-дибромфенил) метиламино] циклогексан-1-ол 

(у вигляді Гідрохлориду); 

- Брутто-формула: C₁₃H₁₈Br₂N₂O; 

- CAS: 18683-91-5; 

- PubChem 2132; 

- DrugBank 06742; 

- Классификация 

- Фармакол. група: секретолитики и стимулятори моторної функції 

дихальних шляхів; 

- АТХ R05CB06; 

- МКБ-10 J11, J18, J40, J45, J47, P22. [26] 
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Рис. 2.7. Зовнішній вигляд лікарського препарату «Амброксол» 

 

 

Рис.2.8. Хімічна структура лікарського засобу «Амброксол» 

 

2.2.1 Проведення тонкошарової хроматографії 

 

Хроматографія використовується для розділення сумішей речовин на їх 

компоненти. Всі форми хроматографії працюють за одним і тим же принципом. 
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Всі вони мають стаціонарну фазу (тверде тіло або тверду рідину) і 

рухливу фазу (рідина або газ). Мобільна фаза протікає через стаціонарну фазу і 

несе разом з нею компоненти суміші. Різні компоненти подорожують з різною 

швидкістю. [4] 

Тонкошарову хроматографію виконували використовуючи тонкий 

однорідний шар Ambroxolum, нанесеного на шматок пластика. (Рис. 2.9) 

 

 

Рис. 2.9 Пластина з нанесеним лікарським засобом 

 

Ambroxolum є стаціонарною фазою. Стаціонарна фаза для тонкошарової 

хроматографії також часто містить речовину, яка флуоресціює в УФ-світлі. 

Рухома фаза являє собою відповідний рідкий розчинник або суміш 

розчинників. [4] 

Лінія олівця малюється біля нижньої частини пластини, і на неї 

поміщається невелика крапля розчину суміші. Будь-яке маркування на платівці, 

щоб показати вихідне положення краплі, також повинна бути в олівці (рис. 
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2.10). Якби це було зроблено в чорнилі, барвники з чорнила також рухалися в 

міру розвитку хроматограми. [4] 

 

Рис. 2.10. Пластина з нанесеною краплею лікарської суміші 

 

Коли пляма суміші суха, пластина поміщається в невеликий шар 

розчинника, який знаходиться у склянці. Важливо, щоб рівень розчинника був 

нижче відмітки на пластині. 

Причина покриття склянки полягає в тому, щоб переконатися, що 

атмосфера в склянці насичена парою розчинника. Насичення атмосфери в 

склянці паром зупиняє розчинник від випаровування, коли він піднімається 

вгору по плиті. [4, 5] 

Коли розчинник повільно переміщається вгору по пластині, різні 

компоненти суміші переміщаються з різною швидкістю, і суміш розділяється на 

різні забарвлені плями (рис.2.11). 

 

Рис. 2.11 Реакція переміщення суміші по пластині 
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Розчинник повинен піднятися, поки майже не досягне верхньої частини 

пластини. Це дасть максимальний поділ компонентів барвника для цієї 

конкретної комбінації розчинника і стаціонарної фази (рис.2.12). 

 

 

Рис.2.12 Поділ компонентів до та після ураження ультразвуком 

 

Вимірювання беруться з пластини, щоб допомогти ідентифікувати 

присутні сполуки. Ці виміри є відстань, пройдену розчинником, і відстань, 

пройдену окремими плямами. 

Коли фронт розчинника наближається до верхньої частини пластини, 

пластина видаляється зі склянки, а положення розчинника було марковано 

іншою лінією, перш ніж вона зможе випаруватися (рис.2.13). 

Ці виміри потім приймаються: 
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Рис. 2.13 Промарковане положення розчину 

 

Значення R f для кожного барвника обробляється за формулою: 

 

 

 

Червоний компонент переміщався на 1,7 см від базової лінії, а розчинник 

проходив 5,0 см, то значення R f для червоного барвника: 

 

 

 

Стаціонарна фаза на тонкошарової пластини часто містить речовину, яка 

буде флуоресцировать при впливі ультрафіолетового світла. Це означає, що 

УФ-світло на ньому, він буде світитися (рис.2.14). [5] 

Це свічення маскується в тому місці, де плями знаходяться на останній 

хроматографі, навіть якщо ці плями невидимі для ока. Це означає, що під 

ультрафіолетовим світлом на пластині, все це світитися окремо від плям. Плями 

з'являються як більш темні плями. 
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Рис. 2.14 Пластина під ультрафіолетовим випромінюванням  

 

Поки УФ все ще світить на пластин було відзначено положення плям, 

малюючи навколо них коло олівця. Як тільки вимкнути УФ-джерело, плями 

зникнуть знову (рис 2.15). 

Хроматограма повинна висохнути і потім розпилена розчином 

нінгідрина. Нінгідрин реагує з амінокислотами, щоб отримати забарвлені 

сполуки, в основному коричневі або фіолетові. [4] 

 

 

Рис. 2.16. Пластина під УФ-джерелом 

 

Ambroxolum є формою парацетамолу та 2 – аміно – 3,5 

дибромобензальдегуду. Атоми брому з'єднуються через атоми кисню в 
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гігантській ковалентній структурі. Однак на поверхні амброксолу атоми брому 

приєднані до груп -OH. 

Таким чином, на поверхні є зв'язки Br-OH замість зв'язків Br – O - Br. На 

діаграмі показана невелика частина поверхні Ambroxolum (рис. 2.16). [4, 5] 

 

 

Рис. 2.16 Діаграма синтезу Ambroxolum 

 

Поверхня силікагелю є дуже полярної і через груп -OH може утворювати 

водневі зв'язки з відповідними з'єднаннями навколо неї, а також дисперсійні 

сили Ван-дер-Ваальса і диполь-дипольні атракціони. 

Інший широко використовується стаціонарною фазою є оксид алюмінію - 

оксид алюмінію. Атоми алюмінію на поверхні цього також мають приєднані 

групи ОН. Все, що ми говоримо про силікагелі, тому можна застосувати в 

рівній мірі до оксиду алюмінію. [4, 5] 

 

Висновки до розділу 2 

  

 Було проаналізовано лабораторні дослідження впливу ультразвукової 

кавітації на лікарські суміші та мікроорганізми. З результатів 

експериментальних досліджень можна побачити, що лікарський засіб 

«Амброксол» є стійким до обробки ультразвуком.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРАХУНОК УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДИСПЕРГАТОРІВ РОХПИЛЕННЯ 

РІДИНИ У ТОНОМУ ШАРІ ТА У ФОНТАНІ 

 

Як уже відомо, багато технічних процесів не в змозі обійтись без 

аерозолів, які мають дисперсність не більше 30 мкм. За допомогою 

ультразвукового розпилення є можливість реалізувати ці умови роботи.  Процес 

розпилення ультразвуком реалізують за допомогою спеціального обладнання – 

диспергатора (небулайзера). За допомогою його конструктивних параметрів 

можна забезпечити необхідну продуктивність та дисперсність аерозолю. 

Щоб отримати високоякісний аерозоль при максимальній продуктивності 

диспергатора необхідно забезпечити повне покриття вібруючої поверхні шаром 

рідини та забезпечити стабільність його товщини. При зміні кута нахилу 

поверхні розпилення є можливість домогтися зменшення паразитної коагуляції 

аерозолю в факелі, що, в свою чергу, забезпечує звуження області розкиду 

крапель аерозолю. 

 

3.1 Розрахунок ультразвукових резонансних приводів-випромінювачів зі 

складовими п'єзоелектричними перетворювачами 1/2- хвильового 

ультразвукового диспергатора 

 

Ультразвукові диспергатори рідини дозволяють отримати 

дрібнодисперсний аерозоль із заданою формою факела розпилення. Форма 

факела визначається геометрією розпилюючи поверхні, для отримання якої на 

кінці ультразвукового трансформатора швидкості створюють потовщення або 

кріплять додатковий вібраційний елемент, наприклад, у вигляді кільця, що 

забезпечує розпилення рідини своєї бічною поверхнею, що здійснює радіально-

ізгібние коливання. 
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Узгоджена робота окремих ділянок коливальні системи диспергатора 

вимагає виконання розрахунку з урахуванням характеристик застосовуваних 

матеріалів, масогабаритних та інших параметрів [1, 2]. 

Рівняння поздовжніх коливань п'єзоелектричного складеного 

перетворювача в загальному вигляді можна записати як 
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 ,                         (3.1.1) 

 

 де U- поздовжнє переміщення, C- швидкість звуку, S- площа 

поперечного перерізу. 

 

Для перетворювача, що здійснює гармонійні коливання і має деяку 

власну частоту, рішення рівняння (3.1.1) може бути отримано у вигляді     

   U x t U x P t Q t, ( ) sin cos   . 

 

Тоді, для частото-понижуючої накладки і прилеглої до неї 

п'єзокерамічної шайби можна записати відповідно 
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  ,        (3.1.3) 

 де C1 та C2 - швидкість звуку в матеріалі частото-понижуючі 

накладки і п'єзокерамічної шайби відповідно. 

 

1) Розрахунок 1/2- хвильового ультразвукового диспергатора 
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Рис.3.1. Розрахункова схема 1/2-волновго ультразвукового диспергатора. 

 

Мінімальні габарити конструкції диспергатора дозволяє забезпечити 

застосування 1/2-хвильової акустичної системи (рис.3.1). Для такої, що 

здійснює гармонічні коливання, системи рішення загальних рівняння (3.1.1) 

поздовжніх коливань можуть бути записані як 
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1 1
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  ;        (3.1.4) 
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   ;           (3.1.5) 

U x t Q
C

x G
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3 3

( , ) ( cos sin ) sin( )  
 

   ;                (3.1.6) 

Граничні умови для коливальної системи відповідно до розрахункової 

схемою рис.4 представимо у вигляді    

 U3=0 при x=-a3;                                                                            (3.1.7) 
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при x=2 a 2;                       (3.1.9) 
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 Облік умови (3.1.7) дозволяє з рівняння (3.1.6) отримати 
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 При цьому рівняння (3.1.6) набуде вигляду 
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a
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   .          (3.1.12) 

  

Перша половина граничної умови (3.1.8) дозволяє з рівнянь (3.1.5) і 

(3.1.12) отримати 

  C Gtg
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a


3
3  .                   (3.1.13) 

 Друга половина умови (3.1.8) після диференціювання рівнянь (3.1.5) і 

(3.1.12) дозволяє записати  
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 Тоді спільне рішення (3.1.13) і (3.1.14) дозволяє отримати 
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 Гранична умова (3.1.10) призводить рівняння (3.1.4) до рівності 

 

B Atg
C

a a 


1
1 2 2( )  .                          (3.1.16) 

 З урахуванням (3.1.16) рівняння (3.1.4) перепишемо у вигляді 
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 Облік першої половини умови (3.1.9) призводить рівняння (3.1.5) і 

(3.1.17) до виду 
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 Друга половина граничної умови (3.1.9) дозволяє після диференціювання 

записати рівність (3.1.18) 
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 Розділивши рівності (3.1.17) і (3.1.18) і враховуючи співвідношення 

(3.1.15) після перетворень отримаємо вихідне вираз 
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 Отримані формули дозволяють визначити акустичні розміри елементів 

конструкцій ультразвукових диспергаторів з урахуванням їх узгодження з 

навантаженням.  

За допомогою створеної системи автоматизованого проектування 

ультразвукових диспергаторів, що дозволяє в діалоговому режимі розрахувати 

необхідні конструктивні розміри елементів акустичної системи диспергатора, 

було розраховано 1/2- хвильовий ультразвуковий розпилювач. Нижче наведено 

робочі вікна запропонованої системи автоматизованого проектування, в яких 

можна обрати необхідну конструктивну форму диспергатора та акустичну 

систему (рис.3.1, 3.2). Розрахунок 1/2- хвильового ультразвукового 

розпилювача представлено на Рис. 3.3. 

 

 

Рис 3.1 Робоче вікно вибору необхідної форми ультразвукового 

диспергатора 
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Рис. 3.2 Робоче вікно системи автоматизованого проектування 

 

 

 
 

Рис. 3.3 Розрахунок 1/2- хвильового ультразвукового диспергатора у системі 

автоматизованого проектування 
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3.2 Розрахунок ультразвукових приводу-випромінювача у складі з 

п'єзоелектричними перетворювачами для розпилення у фонтані 

 

Велика кількість виробництв вимагають впровадження високоефективних 

засобів отримання дрібнодисперсного аерозолю. Перш за все, це  харчове 

виробництво, радіоелектронна промисловість, теплоенергетика, машино- та 

приладобудування, хімічна промисловість, медицина та сільське господарство. 

Всі ці галузі потребують використання широкого ряду технологічних процесів 

із застосуванням рідинного аерозолю. Однак, щоб підвищити ефективність  цих 

процесів слід в повному обсязі та достовірно уявляти фізику процесу 

ультразвукового розпилення. Завдяки поглибленій уяві фізики процесу можна 

визначити вплив різних факторів на дисперсні характеристики аерозолю та 

процеси формування аерозольного факелу.   

Аналіз показав, що сучасний стан промисловості вимагає підвищення 

ефективності того чи іншого процесу з застосуванням дрібнодисперсного 

рідинного аерозолю. Це, в свою чергу,  пред’являє високі вимоги до пристроїв 

розпилення рідини, що спонукає до точного розуміння фізики процесу 

ультразвукового розпилення з метою забезпечення необхідної дисперсності, 

продуктивності та форми аерозольного факелу, а також швидкодії 

електронного керування ними. 

Ультразвукові кавітаційні технології широко використовуються в цілому 

ряді виробництв. Ефективність багатьох технологічних процесів вдається 

підвищити за рахунок застосування технології ультразвукового розпилення в 

тонкому шарі. Ця технологія дозволяє отримати рідинний аерозоль з 

дисперсністю в межах 5…30 мкм і забезпечити формування заданої форми 

факелу аерозолю. 

Розпилення в фонтані виникає при утворенні локальної кавитационной 

зони поблизу вільної поверхні рідини. Таку область з високим рівнем кавітації 

створюють за рахунок концентрації енергії біжать з боку рідини 

ультразвукових хвиль. В умовах малих об'ємів рідини ультразвукових приладів, 
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наприклад, медичного призначення, досягти рівня концентрації енергії, 

необхідної для руйнування міжмолекулярних зв'язків в рідини вдається в 

фокальній точці сферичного п'єзоелектричного перетворювача (рис.2.1) або 

збирає акустичної лінзи, під якою встановлюється плоский п'єзоелектричний 

перетворювач [7,8 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпилення рідини відбувається з поверхні струменів і великих крапель, які 

вириваються з об'єму рідини в зоні його фокусної точки внаслідок інтенсивних 

кавітаційних процесів. Дрібнодисперсний аерозоль утворюється при 

руйнуванні стоячих капілярних хвиль, які виникають на поверхні 

крупнодисперсних крапель. Великі краплі за допомогою системи відбивачів 

відокремлюються від дрібнодисперсного аерозолю і повертаються назад в обсяг 

рідини (рис.2.1). Такі диспергатори працюють, як правило, в діапазоні 1 ... 5 

МГц і забезпечують отримання аерозолю з дисперсністю на рівні 0,5 ... 5 мкм. 

Диспергатори цього типу дуже чутливі до рівня рідини в зоні розпилення і не 

допускають регулювання продуктивності процесу. Внаслідок високого рівня 

дисперсності краплі аерозолю, отримані в ультразвуковому фонтані, мають 

дуже малу кількість руху і легко ставляться при найменшому русі повітря. 

Тому немає можливості говорити про, якої б то не було, стабільності форми 

1 

2 

3 

Рис.3.4.  Схема реалізації ультразвукового розпилення у фонтані з 

підводом акустичної енергії зі сторони рідини.                                    

(1 – п'єзоелектричний перетворювач;  2 – ультразвуковий фонтан;  3 – 

відображення великих крапель) 
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факела розпилу. Зазначені особливості значно звужують області можливого 

використання цього способу розпилення в промисловості [1,7,8]. Основне 

застосування зазначений спосіб знайшов в високочастотних медичних 

інгаляторах, які дозволяють отримати дрібнодисперсний аерозоль рідких 

лікарських препаратів, здатний досягати бронхіол легень, а також альвеолярних 

ходів нижніх дихальних шляхів [7]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

 У розділі 3 було розраховано 1/2- хвильового ультразвукового 

диспергатора у системі автоматизованого проектування. Отримано його 

конструктивні розміри для побудови самої конструкції диспергатора. 
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РОЗДІЛ 4. 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Охорона праці — це система законодавчих актів, соціально-економічних, 

організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і 

засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності 

людини в процесі праці.  

Для магістерської дисертації було виконано досліди в хімічній 

лабораторії. Об’єктом дослідження є вплив ультразвукових коливань на 

лактобактерії та лікарські рідкі суміші. 

Завданням даної роботи є проектування конструкції ультразвукового 

медичного інгалятора. 

В даному розділі розглянуті питання електробезпеки, пожежної безпеки 

та мікроклімату. 

 

4.1    Вимоги до організації робочого місця в лабораторії 

 

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для лаборанта хіміко-

бактеріологічного аналізу (далі лаборант) і призначена для навчання методам 

безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Постійне робоче місто 

лаборанта - лабораторія хімічно-бактеріологічного аналізу. Лаборант виконує 

таку роботу: 

- проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових 

продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими 

методиками; 

- визначає кислотність, густину, вміст вуглецевих речовин, солей, 

капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст 

жирових і воскоподібних речовин тощо; 
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4.1.1. При проведені лабораторних дослідів мною додержувались такі 

правила [15]: 

 

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце; 

- дотримувати встановленого протипожежного режиму, не користуватися 

відкритим вогнем. 

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних 

випадках; 

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої 

санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами 

виробництва; 

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні 

напої та наркотичні речовини; 

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити 

конкретно); 

- знати будову, види, призначення та правила користування контрольно-

вимірювальними приладами та іншім лабораторним устаткуванням. 

 

4.1.2. Аналіз можливих шкідливих факторів: 

 

- кислот, лугів та їх розчинів; 

- підвищеної температури електронагрівальних приладів і лабораторного 

устаткування; 

- надмірний тиск в апаратах, ємностях та трубопроводах води та розчинів; 

- недостатня освітленість робочої зони, небезпечних виробничих 

факторів; 

- відкритого полум'я газових пальників; 

- електричного струму (при порушенні ізоляції струмоприймачів, 

відсутності або несправності заземлення чи занулення); 

- битого хімпосуду, пляшок, скляних осколків; 
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- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини; 

- можливого травмування; 

- підвищена швидкість руху повітря. [15] 

 

4.1.3. При виконанні роботи мною використовувався такий санодяг та 

засоби індивідуального захисту: 

 

- халат бавовняний білий; ГОСТ 12.4.. 132-83 

- рукавички комбіновані, ГОСТ 12.4..010-75; 

- окуляри захисні (чергові); 

4.1.4. Були витримані такі вимоги гігієни : 

 

- верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишені у 

влаштованих для цього місцях; 

- робота виконувала в чистому санодязі; 

- прийом їжу в кімнаті для приймання їжі. [15] 

 

4.2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

 

- вдягнути санодягта, застібнути його на всі ґудзики, сховайте волосся під 

головний убір. 

- підготувати робоче місце, перевірити стан хімічного посуду і приладів 

для проведення аналізів, засобів індивідуального захисту. 

- перевірка цілісності газової мережі у лабораторії, за допомогою 

мильного розчину.  

- увімкнути у лабораторії припливно-витяжну вентиляцію. 

- прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення. 

- перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння. 

- при виявленні несправностей і відмов устаткування, повідомити свого 

безпосереднього керівника або іншу посадову особу. [16] 
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4.3. Вимоги безпеки під час роботи 

 

- не залишати працюючі лабораторні та нагрівальні прилади без нагляду 

та не допускайте до роботи на них сторонніх осіб; 

- працювати на справному устаткуванні та приладах, справними 

пристроями; 

- при виявленні несправностей повідомите зав. лабораторією або 

ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки; 

- не наступати на переносні електричні проводи, що лежать на підлозі, не 

доторкайтесь до неізольованих або пошкоджених проводів, не відчиняйте 

дверці електрошаф та не ремонтуйте електроустаткування, яке вийшло з ладу; 

- своєчасно прибирати випадково пролиті вогненебезпечні рідини, луги, 

кислоти, тощо. 

- не зберігати будь-які речовини без зазначення їх найменування.  

- не допускат розбризкування реактивів при переливанні їх в іншу 

ємність. 

- переливати кислоти, луги та інші їдкі речовини з бутля в мілку тару за 

допомогою скляних сифонів з грушею або ручних насосів. 

- під час роботи з кислотами, лугами та їх розчинами не нахилятися над 

ними, щоб уникнути вдихання парів і газів, які виділяються. 

- не допускати проливання агресивних рідин. 

- перед початком роботи з ЛЗР підготувати вогнегасні засоби. 

- якщо розіб'ється посуд з ЛЗР, розлиту рідину і розбите скло засипте 

піском. Після цього обережно зберіть осколки скла і просочений рідиною пісок 

на дерев'яну лопату, фанеру або алюмінієвий лист. [15,16] 

 

4.4   Пожежна та вибухова безпека у лабораторії 

 

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 

здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла 
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попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань 

пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного 

нагляду.  

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення 

роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх 

електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна 

бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та 

охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології 

працюють цілодобово).  

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності 

людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.  

Електрощити, групові електрощиті повинні бути оснащені схемами 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). Встановлення на 

горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших 

подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного 

негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.  

Приміщення хімічної лабораторії за пожежною небезпекою відповідно до 

НАПБ Б.03.002- 2007 належать до категорії "В", за НПАОП 40.1-1.32-1 (ПБЕ) – 

до зони класу П-І.  

Припливно-витяжна вентиляція в усіх приміщеннях лабораторії 

вмикається за 5 хвилин до початку робочого дня й вимикається після 

закінчення роботи. Відповідальний за експлуатацію вентиляційних систем 

зобов’язаний систематично (за графіком) перевіряти за допомогою спеціальних 

приладів ефективність їхнього функціонування. Роботи з високотоксичними та 

радіоактивними речовинами можуть проводитися лише за умови вентиляції, що 

працює.  

Користуватись витяжними шафами з розбитим склом або несправною 

вентиляцією, а також шафами, в яких є речовини, матеріали та устаткування, 

що не мають стосунку до виконуваних операцій, забороняється.  
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Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та 

нижні відсмоктувачі, а також бортики, які запобігають стіканню рідини на 

підлогу.  

Установлення й перестановка витяжних шаф не можуть проводитися без 

дозволу адміністрації. Не допускається, щоб витяжна шафа встановлювалася 

безпосередньо біля дверей.  

Робочі столи та витяжні шафи, призначені для роботи з відкритим вогнем 

та пожеже-вибухонебезпечними речовинами, мають бути всуціль покриті 

негорючим матеріалом, а у разі роботи з кислотами й лугами - антикорозійним 

матеріалом, і мати бортики.  

Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) належить зберігати в 

лабораторіях чітко за асортиментом у металевих ящиках та шафах. Кожну 

речовину слід приймати в кількості, не більшій за змінну потребу. Не 

допускається спільне зберігання речовин, хімічна взаємодія яких може 

призвести до пожежі або вибуху. Порядок спільного зберігання речовин та 

матеріалів визначають згідно з вимогами додатка 3 до НАПБ А.01.001-2014 

Правила пожежної безпеки в Україні.  

Відпрацьовані ЛЗР і ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яка 

наприкінці роботи видаляється з приміщення для регенерації або утилізації.  

Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення 

досліджень мають негайно промиватися пожежобезпечними речовинами. У разі 

нагрівання ЛЗР об’ємом більше 0,5 л, необхідно ставити під прилад кювету 

самої ж місткості.  

В разі аварії забороняється виливати ЛЗР і ГР в каналізацію.  

У випадку розлиття ЛЗР це місце необхідно негайно засипати піском. 

Забруднений пісок збирають лопатою або совком. Застосування сталевих лопат 

і совків забороняється.  

Для запобігання накопичення зарядів статичної електрики на 

устаткуванні, а також на людях мають передбачатися такі заходи захисту:  
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 відведення зарядів статичної електрики шляхом заземлення металевих 

частин апаратів, установок, устаткування, комунікацій і ємкостей, на яких вони 

можуть накопичуватися. Заземлювальні пристрої мають відповідати вимогам 

ПУЕ та ПБЕ;  

 загальне й місцеве зволоження повітря до 70% відносної вологості та 

вище в небезпечних місцях приміщень або зволоження поверхні 

електролізуючого матеріалу;  

 заповнення апаратів, ємкостей, закритих транспортних пристроїв та 

іншого устаткування інертним газом, переважно азотом;  

 улаштування підлоги з підвищеною електропровідністю та 

електропровідних заземлених зон для зняття зарядів статичної електрики, що 

накопичуються на людях;  

 застосовування лійок зі струмопровідного матеріалу і заземлювати їх 

під час розливання рідин-діелектриків у скляні та інші посудини з ізолюючих 

матеріалів;  

 заземлювання мідним дротом або пластиною гумових шлангів із 

металевими наконечниками, призначених для наливання ЛЗР і ГР у бочки, 

баки, цистерни, бутлі та інші ємності. Наконечники шлангів мають бути 

виготовлені з кольорового металу, що не утворює іскор.  

 

4.5 Газова безпека 

 

У разі появи в приміщенні запаху газу слід: негайно припинити 

користування газовими пальниками та приладами; не запалювати вогню; не 

вмикати електроприладів; не користуватися едектродзвінками; перевіряти, чи 

закриті всі крани в газових пальниках і газових приладах; негайно повідомити 

відповідального за газове господарство, провітрити приміщення.  

Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витікання газу з 

газопроводів і приладів, а також користуватися несправними газовими 

пальниками та приладами, газопроводами та арматурою. [17] 
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Евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не 

захаращеними.  

Завідувач лабораторії наприкінці робочого дня зобов’язаний особисто 

пересвідчитись у пожежобезпечності приміщень хімічної лабораторії, вимкнути 

всі струмоприймачі та зачинити вхідні двері на замок. 

 

4.5.1 Обов'язки та дії у разі виникнення пожежі.  

 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) необхдно:  

 негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 

101 (112). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість 

поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність 

людей, а також повідомити своє прізвище;  

 повідомити про пожежу адміністрацію та чергового на об’єкті;  

 вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;  

 вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних 

цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів 

пожежогасіння;  

 організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати їм 

допомогу під час гасіння пожежі. Попередити керівника гасіння пожежі про 

наявність вибухопожежонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин. 

 

4.6    Електробезпека 

 

Так як в розглядуваному об’єкті існує небезпека ураження електричним 

струмом - необхідно передбачити заходи і рішення щодо усунення цієї 

небезпеки. 

Електробезпека електронно-обчислюваної техніки має відповідати 

вимогам ДНАОП 1.1.10-1.01- 20000.  
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— Електронно-обчислювальна техніка, електропроводи та кабелі за 

виконанням і ступенем захисту мають мати апаратуру захисту від струму 

короткого замикання та інших аварійних режимів.  

— Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно 

повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння 

внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати 

застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, 

застосовувати негорючу ізоляцію.  

— Лінія електромережі для живлення електронно-обчислюваних машин 

виконується як окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання 

фазового, нульового робочого та нульового, захисного провідників. Нульовий 

захисний провідник використовується для заземлення (занулення) 

електроприймачів. Не допускається використовувати нульовий робочий 

провідник як нульовий захисний провідник.  

— Нульовий захисний провідник прокладається від стійки групового 

розподільного щита, розподільного пункту до розеток електроживлення.  

— Не допускається підключати на щиті до одного контактного затискача 

нульовий робочий та нульовий захисний провідники.  

— Не допускається підключати електронно-обчислювальні машини до 

звичайної двопровідної електромережі, в тому числі - з використанням 

перехідних пристроїв.  

— При організації робочих місць операторів електромережу штепсельних 

розеток для живлення електронно-обчислюваної техніки у центрі приміщення 

прокладають у каналах або під знімною підлогою в металевих трубах або 

гнучких металевих рукавах. При цьому не допускається застосовувати провід і 

кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші матеріали, які містять сірку. [17] 

 

4.7  Освітлення 

 

Освітленість хімічної лабораторії згідно ДБН В.2.5–28–2006 

встановлюється за розрядом зорової роботи.  
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Як джерело штучного освітлення в приміщеннях, бажано 

використовувати світлодіодні лампи. Можливе застосування ламп 

розжарювання в світильниках місцевого освітлення. Освітленість робочого 

місця  у горизонтальній площині на висоті 0,8 м від рівня підлоги повинна бути 

не менш 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану не більше 200 лк. 

Для зменшення напруженості зору необхідно забезпечити достатньо рівномірне 

розподілення яскравості робочої поверхні відео монітора та навколишнього 

простору. 

 

4.7.1 Розрахунок освітлення приміщення 

 

Необхідно визначити відповідає чи ні освітленість у приміщенні 

нормативним значенням освітлення робочої зони.  

Знаючи всі характеристики лабораторії, в якій експлуатується 

електронно-обчислювана техніка, формулюємо умову: 

У приміщенні довжиною 8 м, висотою 3,0 м і шириною 5 м виконуються 

роботи, при яких мінімальний розмір об’єкта, що розрізнюється, становить 1 

мм. Приміщення має загальну систему освітлення, освітлюється за допомогою 

чотирьох лампового світильника, які розміщено по середині кімнати. В 

світильнику знаходяться 2 лампи розжарювання потужністю 80 Вт. Стеля 

приміщення свіжопобілена ρсл  = 70%, стіни мають світло-рожевий колір   ρсн  

= 50%, підлога з дубового паркету ρп=30%. Висота робочої поверхні hр 

становить 0,75 м. Характеристика фону, на якому розпізнається об’єкт- середня, 

контраст об’єкта з фоном- середній. 

Отже, на підставі мінімального розміру об‘єкту розпізнавання визначаємо 

розряд зорових робіт (IV) і на підставі характеристики фону і контрасту об‘єкта 

розпізнавання з фоном визначте підрозряд зорових робіт (в). 

Для встановленої системи освітлення, типу ламп, розряду і підрозряду 

зорових робіт визначаємо нормоване значення освітленості на  робочому місці 

Ен, лк (200 лк). 
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На підставі характеристики системи освітлення і розмірів приміщення 

визначаємо фактичну освітленість у приміщенні. Для цього:  

- виходячи з типу і потужності ламп визначаємо світловий потік, який 

випромінює кожна з них, Fл, лм (4440 лм). 

- підраховуємо індекс приміщення i по формулі  i = ab / (hc (a + b)) де a і b 

довжина і ширина приміщення, hc – висота підвісу світильника над робочою 

поверхнею. 

i = 8 * 5 / (1,70 (8 +5)) =1,8. 

- виходячи з індексу приміщення (і) та коефіцієнтів відбиття  стелі, стін і 

підлоги (ρсл, ρсн, ρп ),  визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку 

η (η =0,41). 

- перетворивши основне рівняння методу коефіцієнта світлового потоку  

у формулу, за допомогою якої можна розрахувати освітленість, визначаємо 

фактичне значення освітленості в приміщенні Eф. Eф = Fл * N * n * η / (S * kз * 

z), де Fл – світловий потік лампи, лм,  

N – кількість світильників, од., 

 n – кількість ламп в світильнику, од.,  

η – коефіцієнт використання світлового потоку, 

 S – площа приміщення, м2,  

kз – коефіцієнт запасу (приймаємо рівним 1,5),  

 z – коефіцієнт нерівномірності (приймаємо рівним 1,1).  

Отже, Eф = 4440 * 4 * 2 * 0,41 / (8 * 5 * 1,5 * 1,1) = 220,65. 

Порівнюємо фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні 

задана система загального освітлення, з нормативним значенням освітлення 

робочої зони.   

Фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні задана 

система загального освітлення відповідає нормованому. 

Відхилення фактичного значення складає 4,4% що повністю задовольняє 

вимоги ДБН В.2.5.-28-2006. 
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Висновки до розділу 4 

 

У цьому розділі були проаналізовані потенційно шкідливі та небезпечні 

фактори роботи в хімічній лабораторії, проведені зміни щодо освітлення та 

заходи по забезпеченню безпеки праці, які відповідають діючим ГОСТам та 

дозволам МОЗ України.  

Завдяки проведеній роботі, були встановлені певні гранично-допустимі 

рівні для кожного з факторів, які притримувались впродовж виконання 

дипломного проекту.  
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РОЗДІЛ 5 

СТАРТАП-ПРОЕКТ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕДИЧНОГО ІНГАЛЯТОРА 

 

Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартап-

проекту для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

 

5.1. Опис ідеї проекту  

 

У таблиці 5.1. надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару [35]. 

 

Таблиця 5.1. – Опис ідеї стартап- проекту  

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 

Вигоди для 

користувача 

Спосіб лікування хвороб 

дихальних шляхів за 

допомогою ультразвукового 

інгалятора. Розпилення 

лікарських сумішей у тонкому 

шарі та у фонтані 

1. Лікування 

дихальних шляхів 

та легень 

Підвищення 

ефективності 

лікування та швидке 

одуження 

2. Профілактика 

захворюван 

 

Зменшення ризику 

захворювань 

 

У таблиці 5.2. зроблено аналіз техніко – економічних переваг ідеї 

порівняно із пропозиціями конкурентів [18]. 

Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко-економічних 

характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути 

конкурентоспроможною. 
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Таблиця 5.2.  Визначення характеристик ідеї проекту 

№ 

Техніко-

економічн

і 

характери

стики ідеї 

(Потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W
  

(с
л
аб

к
а 

ст
о
р
о
н

а)
 

N
  

(н
ей

тр
ал

ь
н

а 

ст
о
р
о
н

а)
 

S
  

(с
и

л
ь
н

а 
ст

о
р
о
н

а)
 

М
ій

  

п
р
о
ек

т 

П
ар

о
в
и

й
 

ін
га

л
я
то

р
 

К
о
м

п
р
ес

о
р
н

и
й

 

ін
га

л
я
то

р
 

Ін
ш

і 

1 Точність 

Позиціон

ування, 

% 

90 98 99 99 нема

є 

є нема

є 

2 Вартість, 

тис. грн 

15 22 30 16 нема

є 

немає є 

3 Тиск 

МПа 

6 6 6 6 нема

є 

немає є 

 

5.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Оскільки ідея проекту полягає в новому технологічному способі 

лікування захворювань дихальних шляхів, то аудит може мати такі варіанти 

рішення:  

 обладнання системи (всі виконавчі органи) зроблено з металу, можна 

спробувати використовувати обладнання з матеріалів пластмаси.  

 створення системи можна зробити вручну, або використати 

роботизовану техніку (буде не рентабельно). 

 

5.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

В даному пункті необхідно визначити ринкові можливості, які можна 

використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які 

можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями 

розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб 

потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів [18, 19]. 
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Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (таблиця 5.3.). 

Таблиця 5.3.  Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ 
Показники стану ринку 

(найменування) 
Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 3 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 6 млн. дол. 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу 

(вказати характер обмежень) 
Відсутні 

5 Специфічні вимоги до стандартизації 

та сертифікації 

EN ISO 4413: 2010 Безпека машин 

Приводи гідравлічні. Загальні 

правила і вимоги безпеки для 

систем і їх компонентів[34]. 

6 
Середня норма рентабельності в галузі 

(або по ринку), % 
8% 

 

З таблиці 5.3. видно, що за попереднім оцінюванням ринок є 

привабливим для входження. 

Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (таблиця 

5.4.) [19]. 

 

Таблиця 5.4.  Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує 

ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

Вимоги 

споживачів до 

товару 
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клієнтів 

Підвищення 

ефективності 

лікування 

1) Аптеки; 

2) Приватні 

установи; 

3) Державні 

установи; 

1) Різний тип 

обладнання; 

2) Фінансова 

спроможність 

1) Просте 

використання; 

2) Ефективність; 

3) Окупність в 

найкоротші 

строки; 

 

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому 

впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (таблиці 5.5. - 

5.6.). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення значущості [19]. 

 

Таблиця 5.5.  Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Вартість Вартість виготовлення 

вища у порівнянні з 

іншими типами  

Відмова від становлення  

2 Строк служби Строк служби має бути 

більшим ніж строк 

окупності системи  

Заміна на нову систему 

іншого постачальника. 

Відмова від подальшої 

співпраці.  

 

Таблиця 5.6.  Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Підвищення 

ефективності 

Скорочуються витрати 

на коригування та 

Перехід на систему даного 

типу для всіх етапів 
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інгалювання настройку системи виробництва, де необхідне 

ефективне інгалювання 

2 Зменшення 

витрат на 

систему 

Зменшення 

собівартості продукту, 

що випускається 

Зниження вартості вихідного 

продукту 

 

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 

конкуренції на ринку (таблиця 5.7.). 

 

Таблиця 5.7.  Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристик

а 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

- монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

монополістич

на 

У разі монополістичної 

конкуренції легко заснувати 

нову фірму або залишити 

ринок. Нові продавці часто 

відчувають труднощі з новими 

для покупців торговельними 

марками і послугами. 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

- 

локальний/національний/… 

Національна Національна конкуренція 

сприяє вливанню капіталів і 

товарів державою та 

інвесторами, створює 

конкурентну боротьбу 

3. За галузевою ознакою 

- міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньога

лузева 

Сприяла зниженню витрат 

виробництва, впровадженню 

НТП, підвищенню 
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ефективності виробництва. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

товарно-

родова 

Конкуренція між різними 

видами товарів, які можуть 

виконувати подібні функції. 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

Нецінова Головною конкурентною 

перевагою є ефективність 

інгалювання. 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

Марочна Ситуація на ринку, де компанія 

розглядає як своїх конкурентів 

компанії, що пропонують 

подібний продукт тим же 

цільовим покупцям 

 

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (таблиця 5.8.). 

 

Таблиця 5.8.  Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкурент

и в галузі 

Потенційні 

конкурент

и 

Постачальни

ки 
Клієнти 

Товари-

замінники 

На ринку 

спостеріга

ється 

тенденція 

до 

збільшенн

я кількості 

підприємст

Бар'єри 

входу на 

ринок є 

порівняно 

незначним

и. Вартість 

організації 

бізнесу  

Існує чітка 

залежність 

від 

постачальни

ків як якості 

продукції, 

так і 

можливих 

Споживачі 

мають 

широку 

географію  

Посилилася 

конкуренці

я зі сторони 

товарів 

субститутів 

– інших 

типів 

розпилення 
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в і 

посилення 

конкуренці

ї на ринку. 

сягає 60 

тис. дол.  

обсягів її 

виробництва. 

ліків. 

 

Висновки: має місце інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих 

конкурентів, є можливість виходу на ринок, товари замінники пропонують 

вищу вартість. 

На основі аналізу конкуренції, приведеного в таблиці 5.8., а також із 

урахуванням характеристик ідеї проекту (таблиця 5.2.), вимог споживачів до 

товару (таблиця 5.4.) та факторів маркетингового середовища (таблиці 5.5.-5.6.) 

визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності 

[20]. Аналіз оформлений в таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9.  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Унікальність 

позиціонування 

В умовах монополістичної конкуренції, 

коли фактор диференціації ТМ є ключовим 

засобом ведення конкурентної боротьби, 

важливим є створення та підтримання 

унікального розпилення, що створює певний 

захист від конкурентних зіткнень [35]. 

2 Ціна Оскільки такий спосіб розпилення 

лікарських засобів є не дуже дорогим, то  

ціна на товар є одним з засобів ведення 

конкурентної боротьби. Тому чим 

вигіднішою є ціна для споживача, тим 

вірогідніше його вибір [35]. 
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3 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають забезпечувати 

інші конкурентні переваги такі, як рівень 

диференціації, лояльності, репутація 

виробника, дистрибуція та просування [35]. 

 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу, матриці аналізу сильних та слабких сторін, 

загроз та можливостей на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та 

сильних і слабких сторін (таблиця 5.10.). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є 

реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення [19, 20]. 

 

Таблиця 5.10.  SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Унікальність; 

2. Покращення техніко-економічних 

показників установок 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами 

Слабкі сторони: 

1. Слабке самозабезпечення 

фінансовими ресурсами; 

2. Відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

1. Можливість збільшення обсягів 

реалізації системи 

2. Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок впровадження 

Загрози: 

1. Загроза втрати споживачів 

внаслідок підвищення тиску зі 

сторони товарів-субститутів 

2. Загроза підвищення цін на продукт 
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ще більш точних систем   унаслідок підвищення цін на 

сировину та її дефіциту 

 

5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту 

 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 

(таблиця 5.11.). 

 

Таблиця 5.11. - Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Приватні 

установи 

+ високий середня середня 

2 Державні 

установи 

+ високий середня середня 

3 Аптеки + високий середня середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг [19]. 

Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (таблиця 5.12.). 
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Таблиця 5.12.  Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 Розвиток ринку Масовий 

маркетинг 

Низькі витрати 

створюють бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

одночасно хороший 

захист проти 

товарів-замінників 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток товару Диференційова

ний маркетинг 

Відмітні 

властивості товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів захищають 

фірму і від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціац

ії 

3 Більш глибоке 

проникнення на 

ринок 

Концентрован

ий маркетинг 

Задоволення потреб 

вибраного 

цільового сегменту 

краще, ніж 

конкуренти 

Стратегія 

спеціалізації 

 

На основі таблиці 5.12. обрана базова стратегія розвитку  стратегія 

диференціації. 
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Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (таблиця 

5.13.). Основне тут — наявний потенціал, уміння його ефективно 

використовувати та розвивати. Важливим є розуміння того, що 

конкурентоспроможність підприємства залежить від його внутрішнього стану, 

а також зовнішнього положення організації [19]. 

 

Таблиця 5.13.  Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні 
Стратегія 

лідера 

2 Ні Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 

3 Ні Ні Так 

Стратегія 

наслідування 

лідеру 

4 Так Ні Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші 

На основі таблиці 5.13. стратегія конкурентної поведінки - стратегія 

лідера. 
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5.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який 

отримає споживач. Для цього у таблиці 5.14. потрібно підсумувати результати 

попереднього аналізу конкурентоспроможності товару [18]. 

 

Таблиця 5.14.  Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами 

(існуючі або такі, що потрібно 

створити) 

1 Підвищення 

ефективності 

лікування 

Підвищення 

якості роботи 

Легкість в обслуговуванні та 

діагностиці 

2 Зменшення 

витрат на 

систему 

Зниження 

собівартості 

готової 

продукції 

Невелика вартість системи  

 

Важливим моментом є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення 

ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке 

передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз 

рівня доходів цільової групи споживачів (таблиця 5.15.) [18]. Аналіз 

проводиться експертним методом. 

Таблиця 5.15.  Визначення меж встановлення ціни  

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

3-4 тис. дол. 17-20 тис. дол. 1 млрд. дол. 9-11 тис. дол. на ступінь 
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Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (таблиця 5.16.): 

 проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників 

(власна або залучена система збуту); 

 вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

 вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 5.16.  Формування системи збуту 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких галузей зі 

специфічним і (або) 

дорогим товаром, який 

може бути придбаний 

обмеженим числом 

споживачів, які 

потребують 

специфічних 

компонентах для свого 

фінального продукту 

машинобудування з 

виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

Просування на ринок 

подібних продуктів в 

рамках даної системи 

збуту не вимагає 

будь-якої широкої 

реклами. Швидше 

потрібно одного разу 

з'ясувати, хто з 

потенційних 

покупців інновацій 

може в них потребу і 

яка поточна 

платоспроможність 

даного клієнта. 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал 

складається з 

виробника, який 

продає свій товар 

безпосередньо 

споживачам 

(через відділ 

збуту, збутові 

філії, мережу 

фірмових 

магазинів, 

посилкову 

торгівлю тощо) 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

інгалювання, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 5.17.). 
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Таблиця 5.17.  Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

специфічним і 

(або) дорогим 

товаром, який 

може бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

Включають в 

себе пряму 

поштову 

розсилку, 

замовлення по 

друкованим 

каталогам і 

продаж в 

режимі он-

лайн. 

Конкурентне 

виробництво, 

яке базується 

на демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг продажу 

своїх товарів 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За 

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту 

можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на 

ринку.  

Даний ринок є привабливим для входження через невелику вартість та 

високу ефективність технології. З огляду на потенційні групи клієнтів, не дуже 

великі бар’єри входу на ринок, через унікальність технології, у порівнянні з 

товарами конкурентів, даний проект можна вважати перспективним для 

впровадження.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Обґрунтована доцільність застосування ультразвукового способу   

розпилення рідини та пристроїв, що його реалізують у складі мехатронних 

систем з метою підвищення ефективності технологічних процесів, що 

використовують рідинний аерозоль з дисперсністю 0,5…30 мкм. 

Розроблено ультразвукові диспергатори для лікування захворювань 

дихальних шляхів. Технологія реалізується за рахунок ультразвукового 

дрібнодисперсного розпилення рідини. Ефективність технології досягається 

завдяки високій концентрації ультразвукової енергії в тонкому шарі при 

розпиленні. 

Розроблена конструкція ультразвукового інгалятора з розпиленням в 

фонтані та можливістю електронного керування ним, що значно розширює його 

можливості застосування в медичній практиці. Дане медичне обладнання 

дозволяє зменшити витрати лікарських засобів.  

Проведено аналіз впливу УХ на структуру лікарських засобів. Виявлено, 

що лікарська суміш за своєю хімічною структурою є стійкою до ультразвуку.  

Запропоновано результати лабораторних досліджень ураження 

ультразвуком живих мікроорганізмів. За допомогою цих дослідів виявлено, що 

клітини є відносно стійкими до УХ. Найбільш вразливими є старі клітини, бо 

УХ руйнує навіть їх ядро. 

Результатом магістерської дисертації є те, що було запропоновано 

конструкцію ультразвукових диспергаторів у тонкому шарі та у фонтані. 

Виявлено, що ультразвукова кавітація знезаражує лікарські засоби. 

Ультразвукові хвилі володіють великою механічною енергією і 

викликають ряд фізичних, хімічних і біологічних явищ. Однією з основних 

особливостей впливу УЗ на мікроорганізми можна вважати його вплив на 

клітинні мембрани. Дія УЗ може призводити до істотної зміни механічних, 

електричних та інших властивостей клітинних мембран, а також до порушення 
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внутрішнього складу клітин і зміни концентрацій речовин, розчинених в 

цитоплазмі. 

Ефекти, які досягаються в результаті опромінення ультразвуком 

біологічних об'єктів, зазвичай обумовлені спільною дією багатьох факторів, і не 

завжди ясно, який з них грає першорядну роль. Рішення ряду завдань, 

пов'язаних з практичним застосуванням УЗ в мікробіології, передбачає 

вивчення характеру акустичного поля, в тому числі розподілу в просторі 

звукового тиску або інтенсивності. 
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