
"Розробка технології
зменшення негативного впливу полімерів 
на навколишнє природне середовище"

(Розробка MIR-сепаратора для розділення пластиків за типами)



Опис бізнесу

MIR - сепаратор "Sterkh-M"

Принцип роботи

Вихідний продукт опромінюється джерелом ІЧ-випромінення 
cтрічка конвейєра переносить вхідний продукт на лінію зйомки            інфрачервона камера проводить 
зйомку             мікропроцесорний блок аналізує дані зйомки            проводить ідентифікацію кожної 
частинки суміші             визначає їх положення на конвеєрній стрічці та приймає рішення про видалення 
певних частинок суміші полімерних матеріалів.

Ежектори пневматичної системи здійснюють викид повітря на частинки, які підлягають видаленню.

Призначення

Призначений для сортування
багатокомпонентних сумішей полімерів за
типами з використанням випромінювання
ближнього інфрачервоного діапазону.



Опис проблеми

69,2% зібраних       
відходів   надійшли в 

подальшу переробку, або 
були використані для 

отримання енергії. 

Проблеми 
повязані зі зміною 

клімату зайняли провідні 
місця в переліку ймовірних 

довгострокових ризиків 
згідно «The Global Risks 

Report 2020»

Основні проблеми розділення пластиків:

• трибоелектростатичною сепарацією
складно розділити суміші що
включають РР та РЕ пластики чи ABS
та PS пластики;

• NIR сепарацією неможливо розділити
чорні пластики за типами

В 7,7 млн. т. 
пластикових відходів,

що на 16,7% більше, 
ніж раніше. 

За 
запропонованою 

технологією 
можливо буде 

збільшити 
коефіцієнти 
рециклінгу 
полімерів.

2019 р. пластикові 
відходи в річках та 

океанах призвели до 
витрат від 6 до 19 млрд. 

дол. для ключових 
галузей економіки для 
87 прибережних країн.



Опис проблеми

Річка 
Тиса

Берег Чорного 
моря

Річка  Боржава, 
Закарпатська 

обл.

-Вікна з ПВХ утворюють на 43 відсотки більше 
відходів, ніж вікна з деревини: 82 % всіх відходів ПВХ 
йде на звалище, 15 % спалюється. Лише 3 %

- відходи ПВХ вже зросли до 6,4 млн. тонн., 

-небезпечні хімічні речовини потрапляють у 
навколишнє середовище в процесі спалення ПВХ ".



Опис технології

Сепарації полімерів з використанням ближнього інфрачервоного 
спектру MIR

Використання інноваційного запатентованого алгоритму

обробки сигналу, що базується на базі нейронних мереж, а

саме самоорганізаційної карти Кохонена, яка сама здатна
навчатися після навчання системою використовується
отримана база даних;

• після ідентифікації потрібної частинки, що потрібно
видалити з потоку з використанням існуючої бази
даних частинка видувається відповідною форсункою.

Використання такого методу дозволяє:

• зменшити швидкість обробки сигналу за рахунок
використання обмежених баз даних інформації про
полімери з якими працює замовник;

• дає можливість швидко налаштуватися під конкретний
продукт, оскільки склад і спектри полімерів з часом
можуть змінюватися.



MIR - сепаратор "Sterkh-M"

Результати сепарації

Сумішш полімерів PE+PP Сумішш полімерів ABS+PP+PE+PS



Сегментація клієнта

Сегмент ринку – підприємства галузі рециклінгу
країн Європи, Азії та Америки.

Подрібнена ізоляція
електричного кабелю

Подрібнені ПЕТ-флейки

Підсегменти ринку:

• підприємства переробки відходів 
кабельної продукції;

• підприємства переробки РЕТ-пляшки; 

• підприємства переробки віконного 
профілю. 

Приорітетний напрямок: підприємства 
переробки віконного профілю.



Суміжні сегменти клієнтів

Шлях пластикової пляшки

Суміжні сегменти:

• підприємства вугільної промисловості (доводка марки
вугілля).

• підприємства харчової промисловості (підвищення
якості та безпеки заморожених харчових продуктів).

Другий найбільш вірогідний сегмент - підприємства
переробки ПЕТ-пляшки.

• Дотичний до першого сегменту ринку схожістю
технологічного процесу та подібністю лінійки
обладнання.

• Аналогічна величина болю – зростаюча потреба
розділення ПЕТ-пластику, в т.ч. по кольорах.



Подрібнений віконний ПВХ-
профіль

Сегмент ринку

Сегмент з найбільшим болем - підприємства рециклінгу 
полімерних пластиків.

• Сегмент першої купівлі — підприємства переробки віконного профілю Чехії, 
Франції та Туреччини.

•  Однорідний сегмент— переробники віконного профілю Туреччини.

• Відкриває шлях до подальших розробок – замовники ліній обладнання, що 
включає МIR-сепаратор.

• Домінуючий сектор ринку - підприємства переробки віконного профілю.

•  Пілотні клієнти – підприємства: REDOMA Recycling AB, ERI-TRADE s.r.o., 
Recovery S.A. 

•  Мінімальний життєздатний продукт (MVP) – напівпромисловий MIR-
сепаратор шириною робочої зони 600 мм, продуктивністю 500кг/год.



Ціни на іноваційний продукт та аналоги

145

РОЗМІР ДОСТУПНОГО РИНКУ (SAM)

Розмір доступного ринку – близько 140 одиниць за перші 3 роки реалізації.

Розмір підсегментів ринку:

• підприємства переробки відходів 
кабельної продукції. 

Технологічна потреба близько 200 
одиниць обладнання. 
Ємність ринку – 110 одиниць. 
Гарячий попит – 12 одиниць. 
«Теплий» попит - 17 одиниць.

• підприємства переробки ПЕТ-
пляшки. 

Технологічна потреба близько 400 
одиниць обладнання. 
Ємність ринку – 280 одиниць. 
Гарячий попит – 22 одиниці. 
«Теплий» попит - 48 одиниць.

• підприємства переробки 
віконного профілю.

Технологічна потреба близько 600 
одиниць обладнання. 
Ємність ринку – 340 одиниць. 
Гарячий попит – 28 одиниць. 
«Теплий» попит - 36 одиниць.

Ціна,
тис. евро

Продуктивність

Німеччина

Німеччина

Україна

Сепаратор

Комплектність

Сепаратор

Сепаратор

До 7 т/год

До 10 т/год

До 15 т/год

174

95



КОНКУРЕНТИ

Item 2

75%

25

%

100

%

50

%

Item 2

50%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Item 2

75%

25

%

Item 2

75%

25

%

Item 2

75%

25

%

Item 2

75%

25

%

50

%

Item 2

50%

100

%

Item 2

75%

25

%

Item 2

75%

25

%

Item 2

75%

25

%

Розмір фракції сепараторного 
продукту, мм

Ціна, тис. євро

Ширина робочої зони, мм

Продуктивність

Програмне забезпечення 
на основі штучного інтелекту

Швидкість обробки даних

Матриця конкуренції



Загальна вартість інноваційного проекту (тис. гривень) 5 млн. грн. у тому числі:

• проведення наукових досліджень 200 тис. грн (2020р.)
• дослідно-конструкторські роботи 800 тис. грн. (2021р.)
• підготовка дослідного виробництва, розробка програмного забезпечення і випуск дослідної та дослідно-

промислової партії інноваційного продукту 4 млн грн. (2021р.)
Обсяги виробництва:
• загальний обсяг виробництва (у натуральних показниках) - від 5 до 12 одиниць обладнання щороку.

Економічна ефективність проекту:
• термін окупності проекту становить 13 місяців.

Економічна оцінка/Вартість проекту
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КРИТИЧНІ ЕТАПИ

Розробка продукту

Виготовлення лабораторного зразку

валідація клієнтського сегменту

Тестові дослідження

Продаж першого промислового зразка

Вихід на ринок

1 квартал 
2021 року

2 квартал 
2021 року

3 квартал 
2021 року

Етапи розвитку



МIR-сепаратор

Медіа, 

презентації 

проекту

Партнер (Україна)

Пілотний 
клієнт

Потенційні клієнти

Участь у 
виставках

Каналі розповсюдження / Партнери

https://www.youtube.com/watch?v=E
RNuBfwgPwo



Успішний проект

Розробка та реалізація NIR-сепаратора
Порівняльна характеристика інноваційного продукту/інноваційної продукції

та аналогів



КОМАНДА ПРОЕКТУ

ЛОЗІН 
ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Фахівець з ведення бізнесу

Директор ПМП НВФ 

“Продекологія”.

Науковець та виробничник. В 

активі понад

20 патентів, що реалізовані в 

промисловому виробництві

МАЩЕНКО 
ВОЛОДИМИР 
АНДРІЙОВИЧ

Фахівець з інформаційних

технологій та

матеріалознавства

Доцент НУВГП

Кандидат фізико-математичних

наук

Автор понад 150 науково-

методичних праць, патентів. 

СТАДНИК
ОЛЕКСАНДР 

СВЯТОСЛАВОВИЧ

Фахівець з ведення бізнесу

Директор ПМП НВФ 

“Продекологія”.

Науковець та виробничник. В 

активі понад

20 патентів, що реалізовані в 

промисловому виробництві

ГОНЧАР
АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Фахівець з ведення бізнесу

Директор ПМП НВФ 

“Продекологія”.

Науковець та виробничник. В 

активі понад

20 патентів, що реалізовані в 

промисловому виробництві


