
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПОВІТРЯ ПРИ ПЛАЗМОВІЙ АБО ЛАЗЕРНІЙ ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ

Ефективність очищення від оксидів хімічних
елементів та токсинів

для комплексу обладнання становить не менше 97 %.



Опис проблеми

Нормування шкідливих викидів при використання плазмової та
лазерної різок.

Шкідливість для персоналу (професійні захворювання через 12 років
використання різки, зростання лікарняних листів на 25%).

Високовартісне наявне обладнання (біля 1,7млн грн. проти 200 тис.
грн. згідно проекту).



Система комплексного очищення технологічного повітря:

- здешевить необхідну очистку повітря з 1,7 млн до 200 тис.

- зекономить промисловий простір до 4-х разів.

- скоротить кількість лікарняних на підприємстві на 25%.

- допоможе дотриматися державних норм викидів та 

уникнути штрафів.

Опис продукту



Технологія

2-га стадія очистки («холодна плазма»): розбиття 
молекул шкідливих газів на оксиди азоту та озон

1-ша стадія очистки (механічна):  фільтрація пилу та 
аерозолю оксидів металу

3-тя стадія очистки (хімічна):   застосування 
каталітичного доочищення оксидів азоту та озону до 
фільтрації повітря промислових приміщень

Тристадійний фільтр очистки повітря промислових приміщень має

інноваційну технологію: 

технологічна інновація

структурна 
інновація

комплекс



2 000 
підприємств 

України
перший сегмент

Сегментація  клієнтів

Сегмент ринку – малі та середні підприємства, що використовують метолообробку.

Суміжні сегменти:

• малі та середні українські підприємства, що використовують
промислове зварювальне обладнання

830      650       420
підприємств підприємств підприємств

Польщі                 Чехії             Словаччини 



Матриця конкуренції

КОНКУРЕНТИ

90% малих та середніх 
металообробних 

підприємств працюють на 
малих потужностях

Розмір фракції аерозолю, мкм від 3 від 3 від 1

Ефективність вилучення, % 83 87 98

Наявність обладнання для малих 

потужностей

- - +

Ціна, тис.грн. 1200 1800 200



Тактики виходу на ринок

Персональні 
продажі

Для першого сегменту 
ринку (регіон Україна)

Для інших сегментів 
ринку (регіон Польща, 

Чехія, Словаччина)

Партнери

Email – дзвінок – персональна зустріч – (тестові випробування) - продаж



Модель отримання прибутку

Отримання прибутку від продажу обладнання.



Фінансування проекту
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Дохід від продажів, 
тис.грн

1000 11000 25000

Прямі витрати, тис.грн
710 7700 17500

Непрямі витрати, 
тис.грн

90 750 1300

Прибуток, тис.грн
200 2550 6200



Етапи проекту

- Критичні точки проекту

Результат: 
виготовлений пілотний 

зразок

Результат: отримання 
200 тис. грн. прибутку 

від продажу 5 одиниць 
обладнання 



Команда проекту

ПУШКАРЧУК ОЛЬГА 
МИКОЛАЇВНА 

Керівник проекту

В активі організація 4 
інноваційних проектів

ВАКУЛКА ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Фахівець з 
маркетингу та 
продажів

Розширення географії 
продаж до 46 країн. В 
активі понад 800 
укладених договорів.

СЕРЕДЮК АНДРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ

Фахівець з 
технологічних 
досліджень

В активі понад 17 
патентів, що реалізовані 
в промисловому 
виробництві.

В активі команди 4 успішно реалізовані проекти



Сталість та вплив на навколишнє середовище

Забруднююча Речовина Викиди, г/с Викиди, т/рік Фільтрація, 

г/рік

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 0,00858 0,061853 0,061848

Оксиди вуглецю
0,001221 0,012281 0,012279

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид 

мангану
0,000198 0,032802 0,032809

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,006402 0,0011383 0,0011371

Конкурент

Проект

70%

80%

90%

100%

Оксиди азоту Оксиди вуглецю Манган Залізо 

Порівняння ефективності очистки інноваційного фільтру з конкурентом



Фінансування проекту 

Загальна вартість 
інноваційного 

проекту 
500 тис. грн. 

Гранти
до 300 тис.грн.

Власні кошти
200 тис. Грн.

Джерела фінансування

Джерела фінансування

30

195

180

60
35

Схема розподілу витрат, тис.грн.

Передпроектні роботи

НДДКР

Виготовлення промислового зразка

Накладні витрати

Маркетингові витрати



Державне регулювання

Європейський 
союз

Патентування

Подано заявку 
на корисну модель 

в Україні

В процесі отримання 
сертифікатів

Сертифікація
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