
 
 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



1 

 

АНОТАЦІЯ 

Розглянуто причини виникнення хвороб, діагностика яких відбувається 

кулонометричним методом, вплив цих хвороб на працездатність людини. 

Проаналізовано принципи роботи кулонометричного методу та 

амперметричного методу, та застосування їх в приладах  

Розроблено структурні одиниці пристрою для визначеня рівня цукру в 

крові кулонометричним методом. 

Робота викладена на 85 сторінках містить 9 таблиць та 20 малюнків 2 

додатка і 18 бібліографічних найменувань за переліком посилань. 
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ANNOTATION 

Causes of disease diagnosis which is kulonometrychnym method, the impact 

of these diseases on human performance. Analyzed the principles of the method 

and kulonometrychnoho ampermetrychnoho method, and their use in devices 

A structural unit of the device for a specified level of blood sugar 

kulonometrychnym method. 

The work described in 85 pages containing 20 tables and 9 figures and 2 of 

Annex 18 names on the list of bibliographical references. 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день проблематика встановлення своєчасного діагнозу 

визначає працездатність людини та можливість її якісного лікування. Робота 

присвячена проблемі визначення рівня цукру в крові, оскільки 

епідеміологічні ситуація така, що хвороба починається у більш ранньому віці 

та модифікується 

Для визначення рівня в цукру використовують різні методи та різні 

параметри, тому аналіз наявних засобів та вибір.  

Для визначення рівня цукру в крові використовуються різні залежності 

від виду та типу проби. Звичайно краще проводити аналіз in vivo але таке 

визначення не дає точної кількості того чи іншого елементу в крові. Тому 

потрібно проводити in vito. Для проведення аналізу важливо 

використовувати як найменше біопроби, щоб не призводити до суттєвих змін 

в організмі. 

Електрохімічний глюкометр. Це апарат, побудований на складних 

принципах хімічної взаємодії глюкози крові із спеціальними хімічними 

елементами. Під час такої взаємодії виділяється струм, що і реєструє 

пристрій. Електрохімічні глюкометри відносяться до нового покоління 

діагностичного медичного устаткування і дають точний результат, не 

залежний від зовнішніх чинників. 

Глюкоза - це основне джерело енергії. Всі клітини людського організму 

сприйнятливі до неї і здатні її засвоювати. «Депо» глюкози - печінка, тут 

накопичується її енергетичний запас. Окислення глюкози забезпечує більше 

половини енергії, яка використовується організмом. Регулює вуглеводний 

обмін гормональна система, зокрема, підшлункова залоза, яка виробляє 

гормон інсулін. 

Оскільки глюкоза є хімічно активною ручвино, вона вступає в активну 

дію з реагентом. Швидкість проходження реакції та час, свідчать про її 
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кількість. Тому можа це використовувати як якісний та кількісний показник 

її впливу. 

Робота присвячена аналізу електро-хімічних методів, а саме 

кулонометричного та амперметричного по застосування їх для визначення 

глюкози в крові. 

Ці методи базуються на тому, що при проходженні реакції в залежності 

від кількості речовини виділяється повний заряд, і якщо прикласти зовнішню 

напругу, то його можна виміряти та оцінити. 

Проанлізувавши роботу кулонометричного методу та можливі реакції по 

визначенню глюкози розроблено тип давача та індикатора, а саме які 

потрібно добрати електроди, яку напругу прикласти, яку кількість проби 

взяти та як зафіксувати перебіг реакція. 
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1 ХВОРОБИ, ПРИ ДІГНОСТИЦІ ЯКИХ 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ КУЛОНОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД 

Цукровий діабет — група ендокринних захворювань, що розвиваються 

внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, внаслідок 

чого виникає стійке підвищення рівня глюкози в крові — гіперглікемія. 

Захворювання характеризується хронічним перебігом і порушенням усіх 

видів обміну речовин: вуглеводного, жирового, білкового, мінерального і 

водно-сольового. 

1.1 Діагностика 

Всесвітня організація здоров'я визначає діабет (1-го та 2-го типу) як 

сукупність одноразового підвищеного рівня глюкози та певних симптомів 

або підвищення показників при двох вимірюваннях одного із наступного:[7] 

-визначення концентрації глюкози в плазмі натщесерце ≥ 7,0 ммоль/л 

(126 мг/дцл) 

чи 

-при пробі на толерантність до глюкози, через дві години після 

пероральної дози рівень глюкози плазми ≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дцл) 

Якщо окремо взятий показник цукру в крові більший, ніж 11,1 ммоль/л 

(200 мг/дцл), разом з типовими симптомами[8] чи показник 

глікогемоглобіну, (HbA1c) більший від 6,5%, то також діагностують 

діабет[9]. У 2009 році Міжнародний комітет експертів, в який входять 

представники Американської асоціації з діабету (ADA), Міжнародна 

федерація з діабету (IDF) та Європейська організація з вивчення діабету 

(EASD), ухвалили рішення, що за граничного показника у ≥6,5% HbA1c слід 

діагностувати діабет. Це рішення було взяте до уваги Американською 

асоціацією з діабету у 2010 році.[11] Позитивні проби слід повторити, але не 
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тоді, коли виявлено типові симптоми і цукор у крові > 11,1 ммоль/л (>200 

мг/дцл).[12] 

Поріг показників у діагностуванні діабету базується на відношенні між 

результатами проби на толерантність до глюкози, рівня глюкози у крові 

натщесерце чи HbA1c та такими ускладненнями, як проблеми з сітчаткою. 

Одноразово визначений показник цукру у крові та показник цукру у крові 

натщесерце переважають над проведеннями проб на толерантність до 

глюкози, тому що вони більш зручні для людей[9]. Визначення HbA1c має за 

перевагу те, що така проба проводиться не натщесерце і результати її 

стабільніші, але недоліком такого аналізу є вища ціна, ніж тесту на 

визначення глюкози у крові[13]. За оцінками, 20% населення США, хворого 

на діабет, не підозрюють про свою хворобу.[9] 

Цукровий діабет 2-го типу характеризується високим вмістом глюкози у 

крові у контексті інсулінової резистентності та відносної інсулінової 

недостатності[10]. На відміну від цукрового діабету 1-го типу , якому 

притаманна абсолютна інсулінова недостатність через руйнування 

інсулоцитів у підшлунковій залозі, а гестаційному цукровому діабетові — 

виявлений вперше за високого показника цукру у крові, викликаний 

вагітністю[15]. Діабет 1-го та 2-го типу розрізняється за наявними 

обставинами.[12] Якщо діагноз ставиться під сумнів, аналіз на антитіла може 

бути корисним для підтвердження діабету 1-го типу, а аналіз на C-пептид 

може бути корисним для підтвердження діабету 2-го типу[14]. 

1.2 Епідеміологія в Україні 

Станом на 1.01.2011 р. в Україні кількість зареєстрованих хворих на 

цукровий діабет досягла 1 221 300 осіб, що становить 2667,6 на 100 тис. 

населення. У структурі ендокринних захворювань цукровий діабет посідає 

друге місце (31,88%) після патології щитовидної залози (46,67%). 

Відзначається збільшення показника поширеності цукрового діабету в 

Україні (на 26%з 2005 року до 2010). Частіше цукровий діабет 
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спостерігається серед населення промислово розвинених регіонів, однак 

показник поширеності більше залежить від стану профілактичної діяльності 

(раннє активне виявлення хворих на цукровий діабет 2-го типу). Найвищі 

показники поширеності цукрового діабету у Хмельницькій (3584,1 на 100 

тисяч населення), Черкаській (3531,2) та Чернівецькій (3502,7) областях, 

найнижчі — у Волинській (1836,5), Львівській (2051,4) та Чернігівській 

(2123,2) областях. 

1.3 Самоконтроль хворих 

Самоконтроль рівня глікемії є одним з основних заходів, що дозволяють 

досягти ефективної тривалої компенсації вуглеводного обміну. У зв'язку з 

тим, що неможливо на нинішньому технологічному рівні повністю імітувати 

секреторну активність підшлункової залози, протягом доби відбуваються 

коливання рівня глюкози крові. На це впливає безліч факторів, до основних 

належать фізичне та емоційне навантаження, рівень спожитих вуглеводів, 

супутні захворювання і стани. Оскільки неможливо весь час утримувати 

хворого в стаціонарі, то моніторинг стану і незначна корекція доз інсулінів 

короткої дії покладається на хворого. Самоконтроль глікемії можна 

виконувати двома способами. Перший — приблизний за допомогою тест-

смужок, які визначають за допомогою якісної реакції рівень глюкози в сечі, 

при наявності глюкози в сечі слід перевірити сечу на вміст ацетону. 

Ацетонурія — показ до госпіталізації в стаціонар, оскільки він є 

симптомом кетоацидозу. Цей спосіб оцінки глікемії досить приблизний і не 

дозволяє повноцінно відстежувати стан вуглеводного обміну. 

Сучасним і адекватним методом оцінки стану рівня глюкози в крові  є 

використання глюкометрів. Глюкометр — прилад для вимірювання рівня 

глюкози в органічних рідинах (кров, ліквор тощо). Існує кілька методик 

вимірювання. Останнім часом широко поширилися портативні глюкометри 

для вимірювань в домашніх умовах. Досить помістити краплину крові на 
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глюкозоксидазну біосенсорну одноразову індикаторну пластину, і через 

кілька секунд глюкометр визначить рівень глюкози в крові (глікемію). 

Слід зазначити, що показники двох глюкометрів різних фірм можуть 

відрізнятися, і рівень глікемії, що показується глюкометром, як правило, на 

1-2 одиниці вище реального. Тому бажано порівнювати показання 

глюкометра з даними, отриманими в лабораторії. [17] 

1.4 Регулювання рівня глюкози в крові  

Глюкоза (С6Н12О6) являє собою вуглевод, важливою функцією якого є 

виступати в якості джерела енергії для організму людини, будучи важливим 

елементом у синтезі АТФ (аденозинтрифосфорної кислоти). Енергія, 

запасена в АТФ, може бути використана для процесів, що потребують 

енергії, включаючи біосинтез і пересування або транспортування молекул 

через клітинні мембрани. Глюкоза також використовується у створенні 

білків, глікогену і ліпідів, і є необхідною для життєдіяльності клітин. 

Концентрація глюкози в крові дуже жорстко регулюється. Тіло людини 

має два гормони, що виділяє підшлункова залоза, які мають протилежні 

ефекти: інсулін і глюкагон. Інсулін виробляється бета-клітиннами 

підшлункової залози, а глюкагон виробляється альфа-клітинами. 

Вивільнення інсуліну спрацьовує, коли високі рівні глюкози знаходяться в 

кровотоці, а глюкагон вивільняється при низькому рівні глюкози в крові. 

Цей процес регулювання рівня глюкози в крові може бути пояснено в 

наступних кроках: 

1. Глюкоза поглинена з їжею поступає в кров. Високі рівні глюкози 

в крові змушують підшлункову залозу виробляти інсулін. Інсулін дозволяє 

м'язовим клітинан приймати глюкозу як джерело енергії і формувати тип 

молекули під назвою глікоген, який працює в якості вторинного збереження 

енергії в разі низького рівня глюкози. У клітинах печінки, інсулін провокує 

перетворення глюкози в глікоген і жир. У клітинах жирової тканини інсулін 

також сприяє перетворенню глюкози в жир і поглинання глюкози.  
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2.  Підшлункова залоза буде продовжувати вивільнення інсуліну, а 

клітини печінки і жирові клітини продовжують використовувати глюкозу до 

падіння її концентрації нижче порогового значення; У цьому випадку, 

глюкагон утворюється замість інсуліну. 

3.  Коли глюкагон досягає клітин печінки, він ініціює перетворення 

глікогену в глюкозу, і жир в жирні кислоти. Клітини тіла можуть 

використовувати їх як енергію після того, як утворюється глюкагон. Клітини 

будуть продовжувати спалювати жир з жирової тканини в якості джерела 

енергії, і поступають в білок м'язів, поки рівень глюкози знову збільшиться з 

перетравленням їжі, що завершує цикл. 

1.5 Що таке цукровий діабет 

Діабет є хронічним захворюванням, що характеризується високим або 

низьким рівнем глюкози в крові. Це призводить до того, що підшлункова 

залоза не працює належним чином і не виробляє достатньої кількості 

інсуліну, або коли клітини тіла не сприймають  його належним чином. Є три 

типи діабету: 

1. Цукровий діабет 1 типу також відомий як діабет неповнолітніх, як 

правило, діагностується у дітей і підлітків. У цьому типі діабету, тіло не 

виробляє інсулін. 5% населення з діабетом має цей тип хвороби. 

2. Цукровий діабет 2 типу організм не виробляє достатню кількість 

інсуліну або клітини не використовують інсулін належним чином. Це 

найбільш поширена форма діабету. 90% населення з діабетом має цей тип. 

Деякі з факторів ризику: пасивний спосіб життя, надмірна вага тіла, генетика, 

вік більше  ніж 45 років та етнічні приналежності. 

3. Гестаційний діабет, коли  високий рівень глюкози в крові вперше 

діагностовано під час вагітності. Це не означає, що жінка матиме діабет після 

того як вона народила, або що вона мала його, перш ніж вона завагітніла, але 

це фактор ризику для діабету 2 типу в майбутньому.  
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Навіщо в організмі потрібні глюкоза та інсулін 

Глюкоза в організмі є основним джерелом енергії, завдяки якій 

працюють всі органи і тканини. Її кількість у крові завжди мусить бути 

сталою, оскільки припинення подачі енергії означає загибель усього 

організму, передусім — мозку, що за добу споживає близько 115 г глюкози, 

або 75-100 мг за хвилину. Джерелом глюкози є різні вуглеводи, що надходять 

з їжею, які після різних біохімічних реакцій перетворюються на глюкозу. 

Частина глюкози витрачається одразу як джерело енергії, інша частина 

відкладається про запас в печінці у вигляді глікогену, і ще одна частина – 

також про запас у вигляді ліпідів. 

Безпосередню роль у цих процесах відіграє білок інсулін, що 

синтезується у бета-клітинах підшлункової залози, що входять до складу 

острівців Лангрерганса. Інсулін бере участь у багатьох біохімічних процесах 

організму, але суть цих процесів одна збереження енергії. Він бере участь у 

синтезі білків, ліпідів і глікогену, а також пригнічує розпад білків, ліпідів і 

сприяє зниженню кількості цукру в крові та засвоєнню глюкози різними 

тканинами. 

Спочатку синтезується неактивна форма інсуліну — проінсулін, з якого 

утворюється власне інсулін і С-пептид. Секреція інсуліну, що відбувається 

постійно для підтримання різних біохімічних процесів в організмі, 

називається базальною. Після надходження їжі в організм рівень глюкози у 

крові зростає (це називається постпрандіальною гіперглікемією), у відповідь 

на це різко збільшується кількість інсуліну, і це називається піковою 

секрецією (рис. 1.1). Г. 
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Рисунок 1.1 — Рівень інсуліну в крові протягом доби 

Завдяки піковому викиду інсуліну пригнічуються процеси синтезу 

глюкози й забезпечується засвоєння глюкози тканинами організму. Тканини, 

які засвоюють глюкозу за допомогою інсуліну, називаються 

інсулінозалежними. Це м’язи, жирова тканина й печінка. Роль інсуліну в 

засвоєнні глюкози тканинами можна порівняти з ключем, що відкриває шлях 

глюкозі в клітину, і без цього ключа чи при порушенні взаємодії інсуліну з 

клітиною (ключа із замком) глюкоза в клітину потрапляє в недостатній 

кількості. Цей феномен називають інсулінрезистентністю. Взаємодія інсуліну 

з клітиню здійснюється за допомогою спеціальних утворень, які знаходяться 

на зовнішній поверхні клітинної мембрани та називаються рецепторами до 

інсуліну. Існують також інсулінозалежні тканини, яким не потрібен інсулін 

для того, щоби засвоїти глюкозу. До таких тканин належить, наприклад, 

нервова тканина, включаючи головний і спинний мозок. У клітини цих 

органів глюкоза потрапляє шляхом дифузії. Це означає, що надходження 

глюкози прямо залежить від концентрації в крові, а отже, найменше 

відхилення буде згубно діяти на ці клітини. Після того, як прийом їжі 

закінчений і вся глюкоза перероблена належним чином, вміст її у крові знову 

приходить у норму. Коли потреба в ній зростає (фізична активність, стрес і 

т.д.), спочатку споживається глюкоза крові та вміст її в крові знижується. 
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Потім вмикаються механізми синтезу глюкози із глікогену, і рівень 

глюкози знову відновлюється. Цей процес називають глікогенолізом. Якщо 

потреба в глюкозі велика й запасів глікогену не вистачає, то вмикається 

механізм синтезу глюкози з ліпідів і білків. Цей процес називають 

глюконеогенезом. Звичайно при зниженні кількості глюкози в крові людина 

відчуває голод, тому надходження їжі ліквідовує брак глюкози, піковий 

викид інсуліну блокує процеси глікогенолізу та глюконеогенезу. 

Після того, як ми розглянули процес нормального обміну глюкози в 

нормі, розглянемо патологічні процеси, що виникають при цукровому 

діабеті. 

Причини виникнення цукрового діабету II типу 

Існують дві групи факторів ризику (ФР): модифікуючі, на які можна 

впливати, і немодифікуючі, яких не можна змінити, та можна, знаючи про 

них, ужити профілактичних заходів, особливо при наявності інших факторів 

ризику. 

До немодифікуючих факторів належать: спадковий фактор, вік і 

етнічний фактор; до модифікуючих — всі інші. 

Спадковий фактор 

При наявності цукрового діабету в одного з батьків або найближчих 

родичів імовірність занедужати діабетом, за даними різних джерел, 

коливається від 30 до 80 %. Якщо хворі обоє батьків, то ймовірність появи 

діабету в їхньої дитини становить 60-100%. 

Вік 

Імовірність захворіти діабетом збільшується, починаючи з 40 років. У 

віковій групі від 40 до 60 років поширеність діабету становить не більше 7 %, 

у групі 60—65 років діабет зустрічаєтьсяв 10 %, а старше 65 років — 

кількість діабетиків досягає 20 %. На жаль, як засвідчують дослідження, нині 

все більше поширення одержує діабет II типу в дітей і підлітків, і в деяких 
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регіонах США і Європи цей тип діабету вже перевищив захворюваність 

діабетом I типу. 

Етнічний фактор 

Етнічний фактор може сприяти більшому чи меншому поширенню 

діабету. 

Так, наприклад, серед жителів острова Науру й індіанців Піма в 

Північній Америці діабетом хворіють 86 % населення, а жителі Папуа-Нової 

Гвінеї взагалі не хворіють на цей тип діабету. 

Ризик розвитку діабету вищий у корінного населення Америки, Канади, 

Індії, Австралії, Африки, жителів островів Тихого й Індійського океанів. 

Інші немодифікуючі фактори 

Фактори цієї групи, до якої входять особливості протікання вагітності й 

пологів, можна назвати умовно немодифікуючими. До групи ризику 

належать такі категорії жінок: 

- жінки, які в період вагітності мали збільшення маси тіла більше, ніж 

при вагітності, що протікає нормально; 

- жінки, у яких під час вагітності були порушення вуглеводного обміну 

(позитивний тест на толерантність до глюкози, патологічне підвищення 

глюкози крові після їжі, збільшення цукру натщесерце, ознаки діабету). В 20 

% таких жінок протягом 5-10 років розвивається цукровий діабет; 

- матері, діти яких мали при народженні масу більше 4000 г; 

- матері, діти яких мали вроджений порок розвитку;  

 -жінки, що мають в анамнезі мимовільні аборти чи мертвонароджених. 

Маса тіла 

Підвищена маса тіла — найбільший фактор ризику діабету II типу. 

Визначити, чи надлишковою є маса, можна за формулою Кетле, відповідно 

до якої вираховують індекс маси тіла (ІМТ): масу тіла (у кілограмах) 

потрібно поділити на зріст (у метрах) у квадраті. 
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Визначити, наскільки збільшується ризик розвитку діабету, при 

збільшенні маси тіла можна за табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 — Ризик захворювання цукровим діабетом 

Тип маси тіла 
 

імт 

(кг/м
2
) 

Збільшення ризику 

захворюваності 

цукровим діабетом 

Дефіцит маси тіла < 18,5 
 

Відсутнє 
 

Нормальна маса тіла 18,5—24,9 
 

Відсутнє 

Надлишкова маса тіла 

(передожиріння) 

25—29,9 У 2 рази 

 Ожиріння I ступеня 
 

30—34,9 У 5 разів 

Ожиріння II ступеня 35—39,9 У 10 разів і більше 

 
 

Ожиріння III ступеня > 40 Більш ніж у 15 

разів 

 

На думку вчених, якщо мешканцям розвинених країн удасться 

впоратися із проблемою надлишкової маси тіла, то вони мають всі шанси 

стати довгожителями й досягти до 2030 р. середньої тривалості життя в 100 

років. 

В Україні приблизно 60 % жінок і 55 % чоловіків страждають від 

надлишкової маси тіла. 

Харчування 

Харчування сучасної людини характеризується високою калорійністю, 

непропорційно більшою кількістю легкозасвоюваних вуглеводів і насичених 

жирів тваринного походження. Така комбінація дає швидке й тривале 

насичення, та при цьому виникають найважчі порушення обміну речовин. 
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Питання в тому, чому саме ці смакові звички виявилися найбільш 

популярними нині. 

Усю історію свого розвитку людство насамперед хотіло наїстися, 

запастися енергією. Погано те, що людина перестала витрачати енергію так, 

як вона витрачала її до XX ст., а запасатися навчилася з лишком. Ще в XIX 

ст. голод мучив людство, і російський поет М.О. Некрасов тоді писав: ―У 

світі є цар: цей цар нещадний. Голод назва йому‖. В XX в. прийшло інше 

випробування — випробування ситістю. Уже зараз, за свідченням учених, на 

планеті більше людей страждає від ожиріння, ніж від голоду. А ―на початку 

були прянощі‖, як писав С. Цвейг. І винахід приправ, джерела ласощів, за 

словами преподобного Іоанна Лествичника, є зажерливістю. Про це не 

пишуть у медичних книгах (див. відповідний розділ), але про це треба знати, 

щоб історія не повторилася. Бо ж іще у Стародавньому Римі витрачалися такі 

величезні кошти на східні прянощі, і люди були настільки нестримані в їжі, 

що деякі історики всерйоз вважають, що саме це призвело до загибелі 

Римської імперії. 

Однак досі повна людина викликає у нас позитивні емоції, а худа — 

негативні. Дуже показовою щодо цього є розповідь А. П. Чехова ―Товстий і 

тонкий‖. Товстий — успішна кар’єра, велика платня, вишукане харчування, 

доброта й демократичність. Тонкий — невдаха, дешеві продукти, ябеда та 

підлабузник, мізерна платня й суєта додаткових заробітків. І доки архетипи 

―товстого‖ й ―тонкого‖ у нашій свідомості дуже стійкі, боротьба з ситістю 

триватиме не менше, ніж боротьба з голодом. 

 Смакові звички, як епідемія, поширюються планетою, приносячи за 

собою епідемії цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, мозкових 

інсультів та інфарктів міокарда. І цьому всіляко сприяє харчування типу 

“фаст-фуд”. 

Регулярне харчування такого типу не тільки багаторазово збільшує 

ймовірність захворюваності цукровим діабетом, а й смертельно небезпечне. 
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Тим, що бажають одержати наочні докази, рекомендуємо подивитися 

фільм ―Super Size Ме‖9. У цьому фільмі автор — американський журналіст 

Морган Спарлок — поставив над собою експеримент: він місяць харчувався 

тільки у ресторанах ―фаст-фуд‖. Результат був жахливим. Мужній журналіст 

зі здорового, а це було зафіксовано медиками до початку експерименту, 

перетворився у важко хворого. Після закінчення експерименту в нього було 

виявлено повний набір найважчих порушень обміну речовин, що призводять 

до інфаркту, інсульту й цукрового діабету, маса тіла збільшилася на 12 кг, а 

печінка стала такою, як у хронічного алкоголіка, і це при тому, що протягом 

місяця він не вживав алкоголю. До всіх цих лих ще й різко погіршилася 

потенція. Йому знадобилося біля року дієтичного харчування, щоб 

повернутися до вихідного стану. Недарма таке харчування французький 

учений Жоелем де Ронейєм в 1979 р. назвав ―la malbouffe‖, що в перекладі з 

французької означає ―паршива, шкідлива, кепська дослідження засвідчили, 

що такі події, як хвороба чи втрата коханої людини, нестійке матеріальне 

становище й фінансові проблеми, підвищують ризик розвитку цукрового 

діабету. У таких осіб згодом в 5 % випадків розвився цукровий діабет, а в 

60% обстежених були виявлені порушення вуглеводного обміну, що є 

передумовою діабету. 

На даний час цей фактор стає все актуальнішим, оскільки, за даним 

Центру демографії й екології Інституту народногосподарського 

прогнозування, понад 70 % громадян України живе в умовах ―затяжного 

психоемоційного та соціального стресу‖. Дані завідувача лабораторією 

психофізіології Інституту вищої нервової діяльності й нейрофізіології Валерії 

Стрілець ще більше песимістичні, вона стверджує, що ―зараз майже все насе-

лення живе у стресовому чи передстресовому стані‖. Епідемія стресу 

характерна не тільки для України, а й для всього світу. Як заявив директор 

Англійського національного інституту психічного здоров’я: ―Увесь світ 
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відчуває стрес. Це одне із захворювань, яке поширюється найшвидше у 

світі‖. 

Паління 

В Україні курять приблизно 70 % чоловіків і 30 % жінок. 

У США в часи найбільшого розквіту тютюнового бізнесу (40-і роки 

минулого століття) курило понад 60 % населення, що спонукало американців 

почати широкомасштабну боротьбу з нікотином. Про успішність цієї 

боротьби свідчать наступні цифри: до середини 60-х рр. XX в. число курців 

знизилося до 30 %, а до середини 90-х рр. — до 20-25 %, на даний момент у 

США курять не більше 10-15 % населення. 

У Західній Європі курять 34 % чоловіків й 25 % жінок, у Канаді — 28 % 

чоловіків й 25 % жінок. 

У нас, на відміну від цих країн, створено максимально сприятливі умови 

для розвитку тютюнової промисловості. Керівники найвищих рангів усіляко 

сприяють відкриттю тютюнових фабрик, оскільки останні є найбільшими 

платниками податків. Це не дивно, оскільки в Україні чоловік в середньому 

викурює 15-20 сигарет у день, жінка — 7-12. Як свідчить невблаганна 

статистика, у Україні хлопчики починають курити з 10 років, дівчатка — з 

12. За кількістю курящих дітей Україні одне з перших місць у світі. 

Профілактика 

Головну роль у попередженні цього ускладнення відіграє ретельний 

контроль і корекція цукру крові та інших обмінних порушень (наприклад, 

ліпідів крові). Дослідження переконливо показали, що якщо цукор крові 

протягом кількох років не перевищує 9 ммль/л, то навіть при наявності 

ангіопатії та (або) нейропатії стан істотно поліпшується — зменшується або 

зникає клінічна симптоматика, покращується загоєння ран. Дуже важливим 

фактором, що попереджає розвиток діабетичної стопи в пацієнтів із 

цукровим діабетом II типу, є перехід на введення інсуліну при відсутності 

ефекту від прийому таблетованих засобів. Для того, щоби вчасно помітити 
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початок розвитку діабетичної стопи, необхідно обов’язково проводити 

регулярні огляди у фахівця. 

Саме профілактиці належить головна роль у запобіганні ампутацій 

кінцівок. На жаль, їй не приділяється належної уваги й щонайменше в 

половини пацієнтів лікування не починається вчасно. Необхідно відзначити, 

що вчасно прийняті енергійні профілактичні заходи дозволяють знизити 

частоту ампутацій у хворих до 90 %. Зараз кожні 30 с у світі відбувається 

ампутація нижніх кінцівок через діабет, причому значна кількість пацієнтів 

тільки після операції дізнаються, що в них цукровий діабет. 

Важлива роль, крім нормалізації цукру крові, належить своєчасній та 

адекватній корекції інших факторів ризику, а також активному 

кваліфікованому лікуванню виразкових та інших дефектів стопи. 

Контроль хворим цукрового діабету 

Для того, щоб проводити ефективне лікування цукрового діабету, 

необхідно постійно контролювати рівень цукру крові. Для цього існують 

спеціальні прилади, призначені для використання, головним чином у 

домашніх умовах, які називаються глюкометрами. Глюкометри не 

використовують для діагностики цукрового діабету, а тільки для контролю 

зміни рівня цукру крові. Крім самого приладу, у комплект зазвичай входять 

тест-смужки, ручка для проколювання, елемент харчування, інструкція, 

футляр. У продажу є велика кількість глюкометрів, що розрізняються за на-

ступними параметрами:  

- час проведення аналізу (від 5 до 45 с);  

- кількість крові, необхідна для аналізу (від 1 до 3 мкл, або мм3); 

- пам’ять на кількість виміряних результатів (від 10 до 200 і більше); 

- можливість підключення до комп’ютера;  

- оригінальні ручки для проколювання;  
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- інші пристосування (наприклад, звукове нагадування, озвучування 

результатів аналізу, підсвічування екрана, виведення середнього результату), 

які роблять вимірювання зручнішим. 

Методика проведення аналізу зводиться до проколювання шкіри 

спеціальним пристосуванням і нанесенням крові на спеціальну тест-смужку, 

вставлену в глюкометр. Через деякий час на дисплеї видно результат 

вимірювання. 

При виборі глюкометра необхідно звернути увагу на наступне: 

- співвідношення ціна/якість (тобто точність виміру, набір необхідних 

функцій); 

- вартість, доступність і безперебійна поставка тест-смужок; 

- особливості роботи апарату;  

- габарити й компактність набору; 

- строк гарантійного обслуговування; 

- реєстрація приладу в Міністерстві охорони здоров’я . 

Менш точним, але дешевшим методом є визначення рівня цукру в сечі. 

Для цього застосовуються спеціальні індикаторні смужки. Принцип 

методики визначення заснований на зміні інтенсивності забарвлення смужки 

індикатора залежно від концентрації цукру в сечі. Цей метод менш точний, 

оскільки цукор у сечі визначається тільки при підвищенні цукру в крові вище 

9 ммль/л. Відповідно, менші показники не можуть бути визначені. 

У випадках, коли є підозра на розвиток кетоацидозу, застосовують 

спеціальні тестові смужки для визначення кетонових тіл у сечі. Принцип 

методу – такий самий, як і визначенню цукру в сечі — зміна інтенсивності 

забарвлення індикатора залежно від наявності кетонових тіл у сечі. 

Профілактика цукрового діабету II типу 

Як зазначалося у розділі ―Чому виникає цукровий діабет‖, 90 % цього 

виду діабету провокується підвищеною масою тіла, неправильним 

харчуванням і низьким фізичним навантаженням. Тому профілактика полягає 
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у зниженні маси тіла, правильному харчуванні та збільшенні фізичних 

навантажень до оптимальних. 

Уже проведено біля десятка досліджень у рамках доказової медицини, 

що засвідчили високу ефективність цих заходів. 

Так, наприклад, у дослідженні, проведеному у Фінляндії120, було 

показано, що дієта у поєднанні з фізичними навантаженнями протягом двох 

років зменшує ймовірність занедужати діабетом на 58 %. В аналогічному 

китайському дослідженні дієта сприяла зниженню ризику виникнення 

діабету на 31 %, а дієта в поєднанні з фізичним навантаженням — на 46 

%121. 

 Ожиріння й нормалізація маси тіла 

Усім, хто страждає від ожиріння, безумовно, необхідно нормалізувати 

масу тіла. Методів і способів у літературі описано безліч. Досі не відомі 

ефективні методики зниження маси тіла без фізичних навантажень і 

правильного, збалансованого харчування. Все інше — це гарна реклама, у 

якій бажане видається за дійсне. Що підкуповує в цій рекламі, то це 

швидкість зниження маси тіла й мінімум необхідних для цього зусиль. 

Насправді вагу потрібно скидати довго й неабияк для цього потрудитися. 

Цьому є абсолютно обґрунтоване пояснення. Справа в тому, що запасів 

глюкози в печінці у вигляді глікогену вистачає тільки для того, щоби 

втримати нормальний рівень цукру крові між прийомами їжі. При фізичному 

навантаженні й голодуванні рівень цукру крові підтримується за рахунок 

іншого біохімічного процесу, при якому глюкоза утворюється з ліпідів і 

білків (глюконеогенез). 

Але необхідно уникати крайнощів. Наприклад, ще вчора ми їли торти 

кілограмами, а сьогодні різко обмежили вживання всіх вуглеводів і жирів. Це 

зовсім даремно, мало того — шкідливо. Головне, щоб у харчуванні були 

присутні всі необхідні харчові компоненти. Питання в тому, у яких 

пропорціях. Штирліц мав рацію, коли стверджував, що ―усе визначається 
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пропорціями: мистецтво, розвідка, любов, політика‖. Від себе додамо, що й 

правильне харчування теж. Немає поганого й доброго складового 

харчування, є непропорційне співвідношення білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів і мінеральних речовин у споживаній їжі. 

Для профілактики діабету, та й взагалі для повноцінного й безпечного 

харчування, можна порекомендувати дієту з низьким глікемічним індексом. 

Ця дієта, на думку провідних дієтологів світу, є ідеальною і для здорової 

людини. Уникайте різкого зниження маси тіла. Безпечно можна втрачати не 

більше 1—1,5 кг на тиждень за умови доброго самопочуття. При більшій 

втраті маси виникають найтяжкі зміни в обміні речовин, що призводить до 

різних захворювань. До того ж швидко скинута маса дуже скоро і 

повертається. Починати потрібно зі стабілізації маси тіла, а тільки потім 

вживати заходи для її зни на спринтерську дистанцію, а спосіб життя. 

Необхідна підтримка ІМТ у межах 18,5—24,9 кг/м2 й (або) об’єм талії в 

жінок менше 88 см і у чоловіків менше 102 см. Цього потрібно досягати, 

головним чином, за рахунок збалансованого харчування та фізичної 

активності. 

Фізична активність 

Регулярне фізичне навантаження (піші прогулянки більше 2,5 г на 

тиждень) знижують ризик розвитку цукрового діабету II типу на 30 % у 

порівнянні з особами, що не проявляють достатньої фізичної активності123. 

Перед тим, як приступити до збільшення фізичної активності, необхідно 

проконсультуватися з лікарем. Навантаження повинні бути не статичні, а 

динамічні — ходьба, плавання, піднімання сходами, біг підтюпцем. 

Починати фізичні вправи не треба відразу з повним навантаженням. 

Важливо починати з мінімального навантаження, щоби фізична 

активність стала звичкою. Спочатку по 15-20 хв 3 рази натиждень, поступово 

доводячи заняття до 5 разів на тиждень, а потім і щодня по 30 хв фізичних 

вправ. 
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При нарощуванні навантажень необхідно стежити за своїм са-

мопочуттям за показниками, описаними у розділі ―Нормалізація способу 

життя‖ (―Фізична активність‖). 

Потрібно всього лише 30 хв щоденної фізичної активності, щоб 

уникнути діабету. Невже це так багато? 

Паління 

Необхідна категорична відмова від цього язичеського ритуалу 

північноамериканських індіанців. Але й це ще не все. Якщо ви не курите, це 

не означає, що вас не повинна хвилювати проблема паління. Винятково 

небезпечно для некурящого пасивне паління. Чим менше буде місць для 

паління, тим ефективнішою буде боротьба з ним. Ще жодна людина не 

вмерла від того, що не курить. Тому методика заборони повністю себе 

виправдує. 

Учені з Університету Дюка в Північній Кароліні (США) прийшли до 

висновку, що курці, що покинули курити до 35 років, можуть прожити таке ж 

довге й здорове життя, як і ті, хто взагалі ніколи не курили. Тому тільки 

повна відмова від паління може принести користь. Ніякими півзаходами тут 

не обійтися. Не існує безпечного паління — ―слабких‖ сигарет, ―смачних‖ 

сигар, ―нешкідливих‖ цигарок, ―корисних‖ трубок. Останнім часом (як у нас, 

так і у європейських країнах) набуло поширення паління кальяну. Існує 

думка, що це безпечний ритуал. Але це далеко не так. За даними німецького 

Центру вивчення раку, одна година паління кальяну рівносильна 

викурюванню 100 (!) сигарет. 

Алкоголь 

Як ми вже зазначали вище, у сучасних рекомендаціях безпечним 

вважається прийом за добу до 30 мл (15 мл — для жінок) чистого етанолу 

(спирту). Це означає, що чоловікам за добу можна випити або 70-75 мл 

напоїв міцністю 40 градусів, або 280-300 мл вина міцністю приблизно 12 
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градусів, або 680-720 мл пива міцністю приблизно 5 градусів. Жінкам можна 

безпечно для здоров’я випити відповідно удвічі менше зазначених напоїв. 

Якщо з палінням більш-менш зрозуміло, його просто необхідно 

виключити з нашого життя, то з алкоголем це навряд чи вдасться. Система 

державних заборон тут не працює. Ну а заклики дотримувати помірності 

розбиваються об широту людської душі, що так вражала Ф. М. 

Достоєвського124. 

Навіть ченцям не заборонялося повністю вживання алкоголю. От що 

писав у своїх наставляннях тим, хто відрікся від світу, преподобний авва 

Ісайя: ―Якщо буде нестаток, вина приймай до трьох чаш, і не порушуй цієї 

заповіді заради дружби‖125. До речі, на Русі за старих часів 1 чарка = 

122,9мл, тому можна сказати, що порада старця повністю збігається з 

рекомендаціями сучасних учених. 

При вживанні алкоголю важлива не тільки доза, а й періодичність. Якщо 

неможливо відмовитися від спиртного, то краще пити потроху і часто, ніж 

багато й рідко. 

Алкоголь — висококалорійний продукт: 1 г чистого алкоголю містить 

7,5 ккал; для порівняння вуглеводи — 4,1 ккал, а жири — 9,3 ккал. 

Алкоголь НЕ підвищує працездатність. Він може збільшувати швидкість 

розумових процесів, питання в тому, наскільки вони будуть продуктивними. 

Алкоголь у більших дозах НЕ знімає негативні стреси й утому. Для 

цього досить тих доз, що рекомендовані вище. При перевищенні 

рекомендованих дозувань алкоголь починає діяти як наркотичний засіб і 

вводить питущого в наркозоподібний стан, виключаючи людину з 

навколишньої дійсності тією чи іншою мірою. Повернення в цю дійсність 

відбувається з тим же вантажем невирішених проблем, але вже з досить 

підірваним здоров’ям. Наступна за цим спроба ―полікуватися‖ може 

призвести до запою. 
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Необхідно відзначити, що виконання цих рекомендацій мусить стати 

постійним, інакше вони будуть неефективні. Нещодавно проведені в Новій 

Зеландії дослідження засвідчили, що переїзд сільських жителів у міські 

квартири, а отже, зміна звичного способу життя викликало збільшення 

захворювань діабетом у 8 разів. Аналогічна ситуація була зареєстрована в 

міських нетрях Нью-Делі (Індія), де значно виросла захворюваність діабетом 

осіб, що переселилися туди з сільської місцевості126. В 11 % було виявлено 

цукровий діабет, а в 10 % чоловіків й 40 % жінок — ожиріння. [18] 
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2 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЦУКРУ В 

КРОВІ 

2.1 Кулонометричний метод аналізу 

Кулонометрія включає методи аналіза, основанні на законах Фарадея, 

тобто на вимірюванні кількості електрики, яка необхідна для електрохімічної 

реакції. Кулонометричний метод анализа роділяється на прямий та непрямий. 

При проведении будь якої електрохімічної реакції: 

 nMe ne Me     

 

(2.1) 

 

 ( )n n mMe me Me      (2.2) 

по кількості електрики, що витрачена на цю реакцію і числу електронів, 

що беруть в ній участь, можна визначити концентрацію досліджуваної 

речовини, використовуючи рівняння в загальному вигляді: 
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(2.4) 

де Q- кількість електрики , що дорівнює добутку сили струму на час 

його проходження через розчин. 

Відповідно до рівняння можна розрахувати число електронів, що беруть 

участь у реакції, знаючи концентрацію вихідної речовини і кількість 
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електрики, витраченої на електрохімічну реакцію. Це прямий 

кулонометричний метод. 

 

Рисунок 2.1. Схема установки для кулонометричного аналізу: 

а-при постійному потенціалі; б-при постійній силі струму; в - графік залежності 

потенціалу від часу при постійній силі струму; 1 - акумуляторна батарея; 2-потенціометр 

(дільник напруги); 3-вольтметр; 4-кулоіометрична чарунка; 5 - кулонометр; 6-

міліамперметр; 7-мотор; 8-повзунок потенціометра; 9-гальванометр; 10-фотоелемент; 11-

регулятор сили струму 

Кулонометричний метод може бути використаний і для непрямого 

визначення – кулонометриченого титрування, яке полягає в отриманні 

електрохімічним способом реагенту, який вступає в реакцію з речовиною, що 

визначається. Кулонометричний метод аналізу в порівнянні з багатьма 

іншими фізико-хімічними методами має переваги. У прямому 

кулонометричному методі розрахунок дуже простий — за тривалістю 

електролізу; в цьому методі не потрібно будувати калібрувальні графіки і 

застосовувати стандартні розчини; метод легко автоматизується. Непрямий 
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метод кулонометричного титрування цінний тим, що дозволяє 

використовувати в якості титрантів нестійкі на повітрі розчини, наприклад 

CuSO4, CeC3 та ін. У цьому випадку реагують з речовиною, що визначається, 

іони Cu +, Ce3 + утворюються в самому розчині в результаті електрохімічної 

реакції. 

Кулонометричне визначення речовин проводиться або при постійному 

контрольованому потенціалі індикаторного електрода — потенціостатична 

кулонометрїя, або при постійній силі струму - амперостатична кулонометрія. 

Схема установки для кулонометричного аналізу при постійному 

потенціалі пердставлена на рис. 2.1. Струм від акумуляторної батареї 1 за 

допомогою дільника напруги 2 при певному потенціалі, контрольованому 

вольтметром 3, подається на кулонометричну чарунку 4. Кількість електрики, 

яка пройшла через кулонометричну чарунку, визначається кулонметром 5. 

Закінчення реакції в осередку визначається по спаду струму за допомогою 

міліамперметра 6. 

У потенціостатичній кулонометрії для автоматичного забезпечення 

сталості потенціалу на робочому електроді застосовуються складні по 

конструкції прилади — потенціостати. За принципом дії потенціостати 

бувають механічними, електромеханічними та електронними. Всі вони 

підтримують заданий потенціал шляхом зміни сили (іноді і знака) струму, що 

проходить через системи. 

У потенціостаті застосовується трьохелектродна система, що 

складається з електрода порівняння, до потенціалу якого віднесено потенціал 

робочого електрода, допоміжного електрода, що утворює з робочим 

електродом ланцюг, через яку проходить струм електролізу. За таких умов 

між робочим електродом і електродом порівняння проходить тільки малий 

керуючий струм. 

У кулонометричній чарунці відбувається процес відновлення іона, що 

визначається, наприклад чотирьохвалентного олова до двовалентного. Сила 
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струму, що протікає в ланцюзі, у міру зменшення концентрації олова падає і 

в момент повного відновлення олова знижується практично до нуля. Це 

вказує на закінчення процесу відновлення іона, що визначається. 

Визначивши за допомогою кулонометра кількість електрики, витраченої на 

відновлення, можна за законом Фарадея розрахувати кількість досліджуваної 

речовини, що знаходилася в кулонометриченому осередку. 

Принципова схема для кулонометричного аналізу при постійній силі 

струму наведена на рис. 2.1, б. 

Струм від акумуляторної батареї 1 через потенціометр 2 надходить в 

чарунку 4. Електроліз в цій чарунці відбувається при постійній силі струму, 

яка визначається гальванометром 9. Поки при даному потенціалі і силі 

струму виділяється один з визначальних іонів, що знаходяться в розчині, 

потенціал і сила струму залишаються незмінними (ділянка а,б на графіку 

2.1,в). Коли концентрація іона, що виділяється, зменшиться, то при 

постійному потенціалі сила струму впаде. При цьому дзеркальце 

гальванометра при повороті освітить фотоелемент 10, в системі регулятора 

сили струму і виникне струм, під дією якого мотор 7 пересуває движок 

потенціометра 8 до тих пір, поки сила струму не досягне попередньго 

заданого значення (ділянка бв на графіку 2.1, в). Точка в відповідає 

закінченню виділення першого металу, і час τ1 характеризує його кількість. 

Ділянка вг відповідає виділенню при майже постійному потенціалі другого 

металу, що міститься в досліджуваному розчині, яке закінчується в точці д, 

після чого йде вже електроліз фону. Час τ1 – τ2 характеризує вміст у розчині 

другого металу. Г. 
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Рисунок 2.2. Схема установки для кулонометричноого титрування: 

1- Акумуляторна батарея; 2-реостат; 3-амперметр; 4-осередок; 5-анод; 

5 -катод; 7 -розмішувач 

Метод кулонометричного аналізу при постійній силі струму може бути 

використаний для кулонометричного титрування; в якості титранту 

застосовують речовину, яка електричним шляхом генерується в титрованому 

розчині і вступає у взаємодію з йоном, що визначається. 

У амперостатичній кулонометриії для стабілізації постійної сили 

струму, що проходить через електролітичну чарунку, застосовуються 

амперостати. Це різні за конструкцією стабілізатори та випрямлячі струму 

або батареї постійного струму. 

Схема установки для кулонометричного титрування біхромату калію 

електролітично генерованими іонами заліза (II) показана на рис. 2.2. B 

кулонометричну чарунку для титрування 4 наливають досліджуваний розчин 

біхромату калію і розчин хлориду заліза (III). Катод 6 занурюють 
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безпосередньо в аналізований розчин, а анод 5 в пористу посудину, в якій 

знаходиться розчин хлориду калію. Від акумуляторної батареї 1 за 

допомогою реостата 2 через розчин пропускається струм постійної сили, 

контрольований амперметром 3. При цьому в аналізованому розчині на 

катоді відбувається відновлення тривалентного заліза до двовалентного, яке 

відразу ж окислюється до тривалентного біхроматом, що знаходяться в 

розчині. Цей процес буде відбуватися доти, поки весь шестивалентний хром 

не відновиться до тривалентного. Поява в розчині надлишкових іонів заліза 

(II) кінцева точка титрування може бути визначена різними методами. 

Кількість електрики, витраченої на відновлення заліза і аналізованого хрому 

(VI), в цьому випадку визначається часом електролізу, необхідним для появи 

надлишкових іонів заліза (II) в розчині. 

Іноді з тих чи інших причин не можна реалізувати генерацію 

безпосередньо в титрувальній чарунці. В цьому випадку використовують 

кулонометричну чарунку з зовнішньою генерацією, зображену на рис. 2.3. 

Розчин, в якому відбувається генерація, з постійною швидкістю надходить по 

трубці в реакційне поле 2, заповнене для зменшення дифузії скловатою. На 

катоді відбувається утворення потрібного для титрування іона, який потоком 

рідини переноситься в реакційну чарунку 3, де і реагує з речовиною. 

Продукти окислення, отримувані на аноді, потоком рідини несуться в ємність 

4 і видаляються. 
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Рисунок 2.3. Кулонометрична чарунка із зовнішньою генерацією 

1 - трубка; 2-реакційний простір; 3-реакційна чарунка; 4-допоміжна ємність 

Застосування кулонометричного методу в усіх його варіантах вимагає 

дотримання деяких умов 

1. В аналізованому розчині повинна відбуватися тільки одна 

електрохімічна реакція. 

2. Для використовуваної в кулонометрії реакції вихід по струму повинен 

бути близький до 100%; побічні реакції повинні бути відсутніми. 

3. Для кулонометричного титрування повинна бути підібрана досить 

точна і зручна індикація кінця титрування. 

У цьому методі для індикації кінцевої точки можна застосовувати ті ж 

методи, що й у звичайних титрометричних методах: кольорові індикатори, 

фотометричні, потенціометричні, амперометричні й інші способи визначення 

закінчення реакції. 
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Чутливість і надійність результатів аналізу залежать від методу 

визначення кінця титрування. При потенціометричній індикації кінцевої 

точки титрування часто користуються платиновим електродом в поєднанні з 

каломельним електродом. Цей спосіб визначення точки еквівалентності 

дозволяє автоматизувати процес кулонометричного титрування. 

Потенціометричний спосіб важко, а іноді й неможливо використовувати в 

титруванні за участю необоротних систем. 

Фотометричний спосіб визначення кінцевої точки базується на зміні 

світлопоглинання розчину в ході титрування. Кулонометричну чарунку 

поміщають в фотометр таким чином, щоб у ході титрування можна було 

періодично або безперервно визначати значення оптичної щільності розчину. 

Іноді об’єм титрованого розчину і розміри чарунки такі, що помістити їх 

у відповідний фотометр не можливо. Тоді періодично переривають 

генерування титранту, відбирають частину електроліту, фотометрують його 

при відповідній довжині хвилі, потім переносять відібрану порцію 

електроліту назад в чарунку і продовжують титрування. 

Провівши таку операцію кілька разів, за отриманими даними будують 

графік залежності оптичної щільності від часу електролізу (кількості 

отриманого титранту) і знаходять кінцеву точку звичайним шляхом. 

Для індикації точки еквівалентності часто використовується 

біамперометричний метод з двома поляризованими індикаторними 

електродами. У цьому випадку на два однакових платинових електрода, 

поміщених в досліджуваний розчин, подається певна напруга, достатня для 

забезпечення електродної реакції з надлишком титранту. Електрод, на якому 

протікає реакція з надлишком титранту, є індикаторним, а другий віді грає 

роль електрода порівняння. Поки в титрованому розчині генерований 

реагент, наприклад бром, вступає в реакцію з визначальною речовиною, в 

системі індикаторних електродів струм не протікає. Поява в розчині 

надлишку брому після досягнення точки еквівалентності призводить до того, 
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що на індикаторному електроді починається процес відновлення брому і в 

системі індикаторних електродів з'являється струм, значення якого зростає зі 

збільшенням концентрації брому. Цей перегин на кривій, сила струму — час 

служить для встановлення точки еквівалентності. В залежності від хімічних 

реакцій, що відбувається в процесі титрування, ці два електроди можуть 

змінювати свої функції, обумовлюючи тим самим форму кривих титрування. 

Перевагою біамперометричного методу визначення точки 

еквівалентності є простота індикаторної схеми, виключення електрода 

порівняння і електролітичного містка і допущення широкого варіювання 

прикладеної напруги. Крім того, з'являється можливість титрування 

послідовно декількох іонів. Значення прикладеної напруги визначається 

експериментально за поляризаційною кривою. Схема біамперометричної 

індикаторної системи показана на рис. 2.4. 

У кулонометричному титруванні застосовують найрізноманітніші 

титранти. Широко використовуються методи, засновані на реакціях 

окислення - відновлення, осадження та комплексоутворення, нейтралізації, 

титрування електрогенерованими (органічними) реагентами. 

Різні види кулонометрії використовуються для вирішення різноманітних 

теоретичних завдань аналітичної хімії. Цим методом можна визначати 

еквівалентні маси, вивчати стехіометрію і механізм реакції окислення, 

комплексоутворення та досліджувати кінетичні та каталітичні процеси. 

Широко застосовується мікрокулонометрія для визначення числа електронів, 

що беруть участь в електрохімічних процесах.  
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Рисунок 2.4. Схема для біоамперометричного титрування 

1 - Джерело живлення; 2-дільник напруги; 3 - мікроамперметр; 4 і 5-електроди; 6 - 

мілівольтметр 

Кулонометричний метод аналізу застосовують для визначення малих 

кількостей речовини в тих випадках, коли звичайні методи електролітичного 

осадження виявляються недостатньо чутливими. В останні роки з'явилися 

нові варіанти кулонометричного аналізу, в яких визначають речовину 

кількісно, яка адсорбувалася на електроді, виготовленому з ацетиленової 

газової сажі, і піддається на ньому окисленню або відновленню. Такий метод 

застосовують для аналізу малорозчинних у воді речовин.  

Перспективною є також кулонометрія в розплавах. 

Кулонометричний метод дуже зручний для автоматичних методів 

контролю, оскільки регулювати силу струму, що протікає через розчин 
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значно простіше, ніж регулювати надходження в реакційний ємність 

титрувального розчину. [2] 

2.2 Прилад для вимірювання цукру в крові 

Глюкометр — прилад для вимірювання рівня глюкози в органічних 

рідинах (кров, ліквор і т. д.). 

Глюкометри використовуються для діагностики стану вуглеводного 

обміну у осіб, які страждають на цукровий діабет. Цукровий діабет — 

хвороба, що виникає при розладі нормальної роботи ендокринної частини 

підшлункової залози, що виробляє інсулін (пептидний гормон, який сприяє 

надходженню глюкози в м'язові і жирові клітини, щоб забезпечити їх 

харчуванням). За допомогою глюкометра визначають рівень глюкози в крові 

і, на підставі отриманих даних, вживають заходів для компенсації порушень 

вуглеводного обміну. 

Існує кілька методик вимірювання. Останнім часом набули широкого 

поширення портативні глюкометри для проведення вимірювань в домашніх 

умовах. Досить нанести краплю крові на одноразову індикаторну пластину, 

встановлену в глюкозоксидазний біосенсор, і через кілька секунд 

концентрація рівня глюкози в крові (глікемія) відома. Для різних 

лабораторій, методик і апаратів норми глікемії різні, для глюкозоксидантного 

методу — 3,33-5,55 ммоль / л за умови, що вимірювання проведено перед 

прийомом їжі. Протягом декількох годин після їжі рівень глюкози звичайно в 

1,5-2 рази вище.  

2.3 Аналіз роботи глюкометрів 

Фотометричні глюкометри. Визначають зміну забарвлення тест-зони, що 

виникає в результаті реакції глюкози зі спеціальними речовинами, 

нанесеними на смужку. Це так звані «прилади першого покоління», 

технологія яких вже застаріла. Відзначимо, що такі прилади калібровані по 

цільної капілярної крові. 
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Оптичні біосенсори на глюкозу. Робота оптичних біосенсорів заснована 

на явищі поверхневого плазмонного резонансу. Класичні біосенсори на 

основі поверхневого плазмонного резонансу являють собою сенсорний чіп, 

одна сторона якої покрита мікроскопічним шаром золота. Використання 

таких сенсорів для вимірювання глюкози в крові економічно неефективна. 

Оптичні біосенсори наступного покоління містять не тонкий шар металу, а 

сферичні частинки на поверхні сенсора, що підвищує чутливість більш ніж в 

100 разів і дозволяє визначати концентрації цукру в біологічних рідинах 

людини (слині, сечі, поту). Ця технологія знаходиться в стадії розробки, але 

показує перспективні результати. Основною відмінністю технології є повна 

неінвазивність вимірювання рівня глюкози. 

Електрохімічні. Вимірюють показники глікемії відповідно до величини 

струму, що з'являється при реакції глюкози крові зі спеціальними 

речовинами в тест-смужці (амперометрія). Ці прилади відносяться вже до 

наступного покоління, технологія яких дозволяє мінімізувати вплив 

зовнішніх факторів на результат і отримати більш точні свідчення, особливо 

з часом. Більшість цих приладів має калібрування по плазмі. Слід зазначити 

що в Укріїні більшість стаціонарних апаратів медичних установах оцінюють 

рівень глюкози периферичної крові. Існує й інший електрохімічний спосіб — 

кулонометрія. Він полягає у вимірюванні загального заряду електронів, що 

виділяються в тому ж процесі. Його перевагою є необхідність у дуже малій 

кількості крові. 

Романівські. Вимірюють спектр розсіювання шкіри і вимірюють 

кількість глюкози шляхом виділення її спектра з повного спектру шкіри. Ця 

технологія знаходиться в стадії розробки, але показує перспективні 

результати. Основною відмінністю технології є повна неінвазивність 

вимірювання.[3] 

Однією з важливих переваг електрохімічного методу є високий рівень 

точності результату, оскільки вплив зовнішніх факторів практично відсутній. 
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Такий глюкометр підійде майже всім — він зручний в експлуатації, догляд за 

ним не складний, а результати вимірів завжди будуть швидкими і точними. 

В електрохімічному методі може використовуватися два способи 

визначення результатів — амперометрія і кулонометрия. Амперометрія має 

на увазі під собою вимірювання рівня глікемії глікемії за величиною струму, 

що виникає при контакті компонентів тест-смужки з глюкозою. Такий метод 

часто застосовується в лабораторіях. Принцип кулонометрії реалізований, в 

більшій частині, в пристроях побутового використання і грунтується на 

підрахунку загального заряду електронів. Обидва випадки забезпечують 

високу точність результатів, тим не менш, кулонометрический спосіб 

потребує дуже малу кількість крові для процесу вимірювання. Це дуже 

важливо для дітей, літніх людей, а також пацієнтів з високою чутливістю. 

Таблиця 2.1 Порівняльна характеристика глюкометрів 
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Продлвження таблиці 2.1 

На сьогоднішній день на ринку широкий вибір глюкометрів. Вони 

мають велику пам’ять для зберігання вимірювань, що дає змогу хворому 

спостерігати не лише поточний стан, а і стан на протязі тижня або місяця. 

Такі особливості дуже важливі для хворих, також це вдосконалення дає 

змогу визначити середнє значення вмісту глюкози в крові людинм за певний 

період (тиждень, місяць). 

Габарити досить малі, це дає змогу кожній хворій людині зберігати 

прилад вдома, або навіть брати з собою при подорожі. 

Час вимірювання досить не великий. Це дуже важливо, адже людина 

одразу отримує результат і може контролювати свій стан. Нормує своє 

харчування, споживає потрібні ліки і т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Bionime 
електро-

хімічний 

по 

плазм

і 

крові 

0,6 - 33,3 5 500 
9,06х1,6 

х4,6 
921 

4 LifeScan 

біо-

сенсорни

й 

по 

плазм

і 

крові 

1,1-33,3 5 350 9х2,2х5,6 829 

5 SensoLite 

біо-

сенсорни

й 

по 

плазм

і 

крові 

1,1-33,3 5 500 
10,5х1,8х 

х4,5 
563 

6 Infopia 
електро-

хімічний 

по 

плазм

і 

крові 

0,55-33,3 9 365 
8,5х5,6х 

х2 
375 

7 Longevita 
електро-

хімічний 

по 

плазм

і 

крові 

1,66-33,3 10 70 - 370 

8 Gamma 
електро-

хімічний 

по 

плазм

і 

крові 

1,1-33,3 5 452 7х1,5х6 913 
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Вартість приладів коливається від 370 грн і вище. Тому кожен хворий 

може придбати його, а це дуже важливо для самоконтролю хворого і його 

лікування загалом. 
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3 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЦУКРУ В КРОВІ 

КУЛОНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

3.1 Принцип вимірювання глюкози за допомогою біосенсору 

Визначення глюкози і лактату в лабораторному аналізаторі базується на 

електро-хімічних вимірювання змін біосенсора (рис 3.1). За допомогою 

насоса подачі розчин який аналізуэться подається в нього і складається з 

титрованого розчину титрований розчин (калібрувального) та 

досліджуваного розчину пацієнта. Електроди всередині датчика відокремлені 

від рідини декількома спресованими шарами, іммобілізованих ферментів. 

Наступні цифри показують схеми потоку і реакції, що відбуваються 

всередині сенсора. 

глюкоза + лактат +H2O

GOD LOD

Глюкозна 

кислота + вода

Глюкозна 

кислота + вода

   Піруват + 

вода

    Піруват + 

вода

Електрод Електрод 

 

Рисунок 3.1 — Схема принципу вимірювання 
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Рисунок 3.2 — Блок-схема чарунки аналізатора 

 

Рисунок 3.3 — Блок-схема чарунки аналізатора з фотометром 

Концентрація гемоглобіну в крові визначається фотометрично. Щоб 

уникнути сильного забруднення навколишнього середовища 

використовується додецилсульфат натрію замість (рис. 3.3) методу 

гемоглобіну ціаніду. 
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Рисунок 3.4 — Блок-схема чарунки аналізатора з термометром 

 

 

Рисунок 3.5 — Опис аналізатора 

Фотометр складається з світлодіода, діафрагми, кювети, фільтру і 

фотодетектора (електроного блоку оцінки), та знаходиться між біосенсором і 

насосом (рис.3.5). За допомогою цього пристрою визначається еквівалент 

затухання світла в розчині зразка. Залежність затухання від концентрації 
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описується законом Бугера-Ламберта-Бера. За певних умов значення 

затухання пропорційне концентрації речовини. [4] 

Закон Бугера-Ламберта-Бера — закон експоненційного зменшення 

інтенсивності світла в середовищі в залежності від товщини: 

 , 

 

(3.1) 

 

де  — інтенсивність світла на глибині x матеріалу  — інтенсивність 

світла на поверхні,  — коефіцієнт поглинання. 

Визначення гемоглобіну 

Гемоліз починається після заповнення зразком кювети. Це вихід 

гемоглобіну з вільних еритроцитів. Гемоглобін реагує з додецилсульфатом 

натрію, що міститься в чарунці розчину з утворенням стабільної сполуки, в 

якій відбувається затухання світла. [6] 

Використання насоса: розчин цього комплексу подають у проточній 

камері, де еквівалент екстинкції визначається на довжині хвилі 530 нм. За 

допомогою математичної функції, це значення використовується, щоб 

обчислити концентрацію гемоглобіну в пробі. Параметри математичної 

функції були визначені шляхом вимірювання зразків з відомим вмістом 

гемоглобіну і постійно зберігаються в пристрої. [4] 

3.3 Принцип вимірювання глюкози за допомогою термодавача 

 Глюкометр визначає концентрацію глюкози в розчині. Більшість 

глюкометрів базується на електрохімічній технології. Вони використовують 

електрохімічні тест-смужки щоб виконати вимір. Маленьку краплю розчину 

для тестування поміщають на одноразову тест-смужку, які глюкометр 

використовує для вимірювання рівня глюкози . Два найбільш поширених 

методи вимірювання глюкози є колориметричний і амперометричний методи. 
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3.4 Колориметричний метод 

При застосуванні кулонометричного методу методу здавачами 

закінчення перебігу реакції є або світлодіод або фотодавач, які формують 

(складають) аналоговий інтерфейс. 

В методі використовується принцип відображення кольору, а саме проба 

освітлюється світлом (червоний 620-760 нм) і коли реакція відбулася 

повністю, то світло не поглинається, а повністю потрапляє на фотодетектор. 

Після цього закінчується етап вимірювання та відбевається етап 

опрацювання виміряного значення, а саме в залежності від накопиченого 

заряду накопичується концентрація глюкози, яка присутня в розчині. 

3.5 Амперометричнмй метод 

У цьому методі в тест-смужкці міститься необхідна речовина з одного  її 

боку, для того, щоб відбулася реакція. Тест-смужка містить також фермент, 

що містить реагент, такий як глюкозооксидазин. Глюкоза піддається хімічній 

реакції в присутності ферментів і утворюються електрони в ході хімічної 

реакції. Цей потік електронів (тобто, заряд, що проходить через електрод) 

вимірються, і він пропорційний концентрації глюкози в розчині. Проводяться 

вимірювання температури навколишнього середовища для того, щоб 

визначити час закінчення реакції. При проходженні реакції виділяється 

тепло, таким чином можна розуміти чи проходить реакція і чи допустимі 

вимірювання (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.5 — Схема роботи глюкометра 

3.6 Вимірювальний блок  

Більшість глюкометрів є електрохімічними і використовують 

амперометричний метод. 

Проаналізувавши роботу кулонометричної чарунки та основи методу 

визначеннч глюкози, було проведено порівняння існуючих глюкометрів 

визначено, що для зменшення вартості та габаритів пристрою, який 

використовує кулонометричний метод вимірювання, необхідно в здавачі 

використовувати не два (як в класичному методі). А три електроди, які 

надають змогу проводити експрес-діагностику глюкози в крові. 

Отже, тест-смужка повинна мати три електроди: 

• Робочий електрод: під час хімічної реакції на ньому виділяються 

електрони. Цей електрод підключений до входу підсилювача. 

• Електрод порівняння: контролює постійну напругу по відношенню до 

робочого електроду, щоб підтримувати бажану хімічну реакцію. 

• Електрод лічильник: подає струм до робочого електроду. 
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В більшості конструкцій глюкометра використовують тільки два 

електроди, електрод порівняння і робочий електрод. Точне значення опорної 

напруги (VREF) застосовується до опорного електрода і точне значення зсуву 

(VBIAS) застосовується до ОП. Таким чином точна різниця потенціалів 

підтримується по робочому електроді і електроду порівняння. Зміна напруги, 

яка знімається з електроду порівняння (в залежності від струму, що 

проходить під час хімічної реакції) і використовується для обчислення 

кількості електронів (рівня глюкози) 

Зразок розчину поміщають на тест-смужку, і відбувається реакція 

глюкози з ферментом. Електрони генеруються в процесі хімічної реакції. 

Потік електронів буде відповідати протіканню струму через робочий 

електрод і електрод порівняння. Цей струм буде змінюватися в залежності 

від концентрації глюкози. Струм вимірюється за допомогою 

трансімпедансного підсилювача аналого-цифрового перетворювача (АЦП). 

На рис 3.7 представлена блок-схема типового глюкометра. 

Вихід трансімпедансного підсилювача буде розглядати зміну напруги 

відповідно до різних концентрацій глюкози в розчині. 
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Рисунок 3.7 — Робота прилалу 

Глюкометр  може бути реалізований за допомогою пристрою 

PIC16LF178X. 

Нижче наведені особливості пристрою PIC16LF178X і деякі з 

периферійних пристроїв інтегрованого вимірювання двигуна: 

• робота при екстремально малій потужності (XLP) 

• Два операційні підсилювачі 9(ОП) 

• 2x8-біт ЦАП 

• 12-бітний послідовного наближення (SAR) АЦП,до 11 каналів 

• Внутрішня EEPROM 

• Інтер-Integrated Circuit (I2C ™) 

• 16-розрядний Таймер 1 

Коли розчин зразка поміщають на тест-смужку, глюкоза піддається 

хімічній реакції і електрони виділяються. Цей потік електронів (тобто, струм 

протікає через робочий електрод) може бути виміряний. Він буде 

змінюватися в залежності від концентрація глюкози. Струм вимірюється за 

допомогою перетворення струм-напруга за допомогою внутрішніх ОП 

пристрою PIC16LF178X і фільтрації високочастотних сигналів. 

Відфільтрований сигнал подається на 12-бітний АЦП модуль пристрою. 

Пристрій PIC16LF178X починає вимірювати напругу в розчині зразка 

каналі АЦП приблизно через 1,5 секунди. В середньому вимірюється близько 

2048 ADC показання. Це середнє значення струму підставляється в рівнянні 

визначається концентрацією регресії. Концентрацію глюкози визначають за 

допомогою цього рівняння регресії і значення відображається на екрані  в 

одиницях мг / дл або ммоль / л. До 32 свідчення можуть бути збережені у 

внутрішній EEPROM і можна розглядати пізніше на дисплеї. Потужність  

глюкометра може подаватися від літієвої  батарея (3V 225 мАг CR2032).[6] 
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3.7 Реалізація глюкометру 

Глюкометр (прототип MED-GLU) реалізується за допомогою Freescale 

MCU Kinetis K53, а MCF51MM або S08MM128 MCU. 

Особливості побудови Kinetis K53: 

• Ультра операції з низьким енергоспоживанням 

• Двоопераційні підсилювачі (ОП) 

• Два підсилювача транс-опір (TRIAMP) 

• 2 × 12-бітних цифро-аналоговий перетворювачів (ЦАП) 

• 2 × 16-бітних SAR аналого-цифрових перетворювачів (АЦП), які 

мають до 31 каналів з програмованими підсилювачами (PGA) 

• Інтегральна схема (I2C) 

• USB - підключення 

• використовується ядро Cortex ™ ARM® М4 цифровий сигнальний 

процесор (DSP). 

На MCF51MM і S08MM128 реалізовані наступні корисні функції і 

периферійні пристрої: 

• Ультра операції з низьким енергоспоживанням 

• Два операційні підсилювачі (ОП) 

• Два трансімпедансні підсилювачі (TRIAMP) 

• 16-бітний SAR, аналого-цифровий перетворювач (АЦП), 4 

диференціальних каналів і до 12 зовнішніх несиметричних каналів. 

• 12-бітний цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) 

• Інтер-інтегральна схема (I2C) 

• Universal Serial Bus (USB), підключення 

• множення з накопиченням блок (MAC тільки в MCF51MM) 

• ColdFire V1 і HCS08 ядра, відповідно 

Для реалізація необхідні деякі зовнішні компоненти. Ці компоненти 

об'єднані в зовнішньому аналоговому інтерфейсі (AFE. 

Зовнішній інтерфейс МЕД-GLU AFE 
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МЕД-GLU AFE включає в себе всі зовнішні компоненти, необхідні, для 

реалізації глюкометра разом з Kinetis K53 MCU, крім тестових полосок,. 

Функціональна блок-схема AFE показана і на рис 3.8 

 

Рисунок 3.8 — Функціональна блок-схема 

мікроконтролери компанії Freescale виміру (медичної роз'єм) 

блоки, розміщені на борту МЕД-GLU 

Датчик Глюкометра (тест-смужки) 

Датчик базується на електро ферментативному підході, який означає, що 

він використовує окислення глюкози з глюкозооксидазного ферменту. 

Наявність глюкозооксидази каталізує хімічну реакцію глюкози киснем, що 

призводить до збільшення рН, зниження парціального тиску кисню і 

підвищення пероксиду водню через окислення глюкози до глюконової 

кислоти: 

2 2 2

GluсoseOxidaseGluсose O Gluсonicacid H O  
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В індикаторній смужці вимірються зміна в одному або декількох з цих 

компонентів, для визначення концентрації глюкози. Смужки, що 

використовуються в цій конструкції має три типи електродів. На рис. 3.9 

показано тест-смужку. Тест-смужка має такі електроди: 

-робочий електрод 

-електрод порівняння 

-електрод лічильник 

 

Рисунок 3.9 Електроди тест-смужки 

Негативна напруга -0,4 застосовується електродом лічильником. Коли 

кров або розчин глюкози знаходиться в смузі, хімічна реакція відбувається 

всередині нього, генеруючи невеликий електричний струм, пропорційний 

концентрації глюкози. Цей струм постійно контролюється, робочим 

електродом. 

Після стабілізації хімічної реакції (5 с) напруга зчитується за допомогою 

АЦП, і порівнюється з даними наведеними в таблиці, для отримання 

відповідного значення глюкози в ммоль / л. Це значення виводиться на екран. 

Проаналізувавши принципи роботи наведемо структурні елементи 

глюкометру, які неохілні для того. Щоб забезпечити правельні вимірювання 

у вимірювальному блоці. 

Оскільки, вимірюєми концентрацію глюкози, то вимірювання є 

непрямим, відслідкувавши зміни струму, визначаємо концентрацію 

речовини. 
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Отже в нас в тестовій смужці, генерується струм, і ми його маємо 

вимірювати. Цей струм повинен бути перетворений в напругу так, щоб її 

можна було належним чином фільтрувати і обробляти. 

Для перетворення струму в напругу ми використовуємо конвертор, який 

має одно полярне живлення та низьку вхідну напругу живлення. Схема 

реалізації такого конвектора приведена на рис. 3.10 

 

Рисунок 3.10 — Конвертер напруги 

Ми повинні отримати стабілізоване значення напруги. 

 1*вих вхU I R  (3.2) 

Для нашого значення напруги повинні взяти R1рівний 100кОм. 

В блоці підсилення та фільтрації ми маємо визначити наш корисний 

сигнал. Застосовується фільтр низьких частот з частотою зрізу 8 Гц (рис 3.10) 
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Рисунок 3.11 — Коло підсилення та фільтрації 

Для нормальної роботи нашого блоку значення опорів мають бути 

такими R2=150 Ом, R3=3.9 кОм, R4=1 кОм, R5=27 кОм, С=0,47 мкФ. 

Частота зрізу формується резистором R5 та конденсатором С3 і 

визначається за формулою (3.3): 

 

 

(3.3) 

Для забезпечення роботи електродів повинна на них подаватися опорна 

напруга в залежності від типу електрода. Так на електрод лічильник маємо 

подавати 0,1 В, а на робочий електрод -1,4 В. 

Опорна напруга в 0,1 В генерується за допомогою простого дільника 

напруги і зовнішнього OPAMP. На рис 3.12 показана схема джерела опорної 

напруги (0,1 В). Г. 
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Рисунок 3.12 — Схема Джерела опорної напруги (0.1 В) 

Vref генератор -0,4 В 

Це негативна напруга величина якої подається на електрод порівняння. 

Спершу отримуємо негативну напругу, -3.3 V, за допомогою перетворювача 

напруги в якому використовуються конденсатори ємністю 1 мкФ. 

 

Рисунок 3.13 — Схема перетворювача напруги 

З негативної напруги - 3.3 В отримуємо опорну напруги, -0.4 В, за 

допомогою простого дільника напруги і зовнішнього ОП, який працює в 

якості повторювача напруги. На наступному рис 3.13 показано схему 

джерела опорної напруги -0.4 В. 
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 Рисунок 3.14 — Схема джерела опорної напруги -0,4 В  

Отже, розглянуши роботу глюкометрів, запропоновано схеми для 

забезпечення нормальної роботи вимірювального блоку та можливість їх 

реалізації в готовому пристрої. 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



57 

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

Охорона праці являє собою систему законодавчих актів і відповідних їм 

соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що 

забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатність людини в 

процесі праці. 

Даний розділ присвячений розробці заходів щодо охорони праці при 

розробці, виготовлені та експлуатації апарату „Вимірювання цукру в крові 

кулонометричним методом‖. Особливістю використання апарата є те, що 

основним місцем використання приладу є відділення медичних установ, а як 

відомо, до електричних приладів у медичній техніці пред'являються 

підвищені вимоги згідно з ГОСТ 12.2.025-76. 

В процесі виготовлення апарату монтажно-складальні роботи складають 

30 - 50 % усіх робіт. В процесі пайки і монтажно-складальних робіт персонал 

піддається ряду шкідливих факторів, викликаних матеріалами і речовинами, 

застосовуваними у виробництві, наявністю шумів, вібрацій, інфрачервоного 

випромінювання на робочому місці і т.ін. 

Основну увагу в цьому розділі присвячено питанням електробезпеки, а 

також аналізу небезпечних та шкідливих факторів, що мають місце при 

проведені технологічного процесу пайки і відповідності умов праці в 

робочому приміщенні санітарним нормам  

4.1. Аналіз та оцінка потенційно шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів. 

Потенційно небезпечними і шкідливими факторами можуть бути: 

• запиленість і загазованість робочої зони; 

• наявність інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань; 

• незадовільна освітленість робочих місць або підвищена яскравість; 

• небезпека поразки електричним струмом; 
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• вплив  крапель розплавленого припою; 

• психофізіологічні перевантаження; 

• небезпека виникнення пожежі. 

Санітарно-гігієнічні умови праці в робочому приміщенні. 

Для створення найбільш сприятливих умов ефективної і безпечної 

роботи в приміщенні лабораторії, необхідно забезпечити оптимальні 

санітарно-гігієнічні умови праці. Основні вимоги, пропоновані до таких 

приміщень, викладені в СН 245-82 ―Санітарні норми проектування 

промислових підприємств‖ і інших нормативних документах. 

Висота лабораторії складає 2,85 м, довжина  8,5 м, ширина  6,0 м. 

Таким чином, площа лабораторії складає 51 м
2
, а її об’єм  145,35 м

3
. На 

одного працюючого в лабораторії (загальна кількість працюючих 5 чоловік) 

площа складає  10,2 м
2
, а об’єм  29,07 м

3
 і відповідають вимогам СН 245-82, 

у відповідності, з якими об’єм виробничих приміщень на одного працюючого 

повинний складати не менш 15 м
3
, а площа приміщення  не менш 4,5 м

2
. 

У приміщенні лабораторії знаходяться тверді важко горючі речовини: 

деякі види пластмас, різні металеві вироби; тверді горючі речовини: усілякі 

дерев'яні і паперові вироби, пластмаси, гумові технічні вироби. 

Згідно ДБН В. 2. 5. – 28– 2006   приміщення лабораторії по задачах 

зорової роботи відноситься до I групи, тобто до приміщень, в яких 

виробляються розрізнені об'єкти зорової роботи при фіксованому напрямку 

лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються 

дослідницькі роботи з технічною документацією, макетами вимірювальних 

приладів; конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних схем 

пристроїв, виготовлення креслень); практичні роботи (монтаж схем 

складених блоків апарату і їхня зборка, пайка друкованих плат, перевірка 

працездатності пристрою та основних його характеристик). Виконувані 

роботи не вимагають систематичного значного фізичного навантаження і 
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відносяться до легких фізичних робіт категорії Iа з енерговитратами до 120 

ккал/година (ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99). 

4.1.1. Оптимальні і припустимі значення параметрів мікроклімату в 

робочій зоні. 

Для підвищення працездатності і збереження здоров'я важливо створити 

для людини стабільні метеорологічні умови - мікроклімат повітряного 

середовища, у поняття якого входять температура, відносна вологість, 

швидкість руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Стан повітряного середовища визначається метеорологічними умовами 

в лабораторії, виробничим мікрокліматом, а також запиленістю повітря і його 

загазованістю. 

Мікроклімат виробничого приміщення визначається поєднаннями 

температури, вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового 

випромінювання, що впливають на організм людини. 

Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини протікали 

нормально, температура його тіла повинна бути постійною. Надлишкова 

теплота повинна виділятися в навколишнє середовище. Відповідність між 

цією теплотою та охолоджувальною здатністю навколишнього середовища 

визначає комфортні умови. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. 

Розрізняють хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна 

відбувається зниженням рівня обміну речовин, а фізична - за допомогою 

теплопровідності, конвекції, випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати причиною ряду простудних захворювань. 

Робочою зоною вважається простір, обмежений конструкціями 

виробничих приміщень, що мають висоту 2 м над рівнем підлоги чи 

площадки, на яких знаходяться місця постійного чи непостійного 
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перебування працюючих. Склад повітря робочої зони залежить від складу 

атмосферного повітря і впливу на нього виробничих факторів, що 

утворюються в процесі трудової діяльності людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск 

кисню - 21331 Па (160 мм рт.ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень 

містилось не менш 19,5 - 20% кисню. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі 

містяться негативні і позитивні іони, що по рухливості розділяють на легкі, 

середні і важкі. На життєдіяльність організму людини благотворно 

впливають негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і 

громадських приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціальній 

обробці,  приведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони. 

Рівень іонізації повітря Число іонів у 1 см
2
 повітря Значення показника 

полярності n
+ 

 

n
- 

 

Мінімально 

необхідний 

Оптимальний 

Максимально 

припустимий 

400 

1000-3000 

5000 

600 

3000-5000 

5000 

-0,2 

від -0,67 до 0 

від -0,05 до +0,05 

 

В робочому приміщені при застосуванні розробленого іонізатору 

повітря збільшується число негативно заряджених іонів кисню в повітрі. 

Такий ефект досягається короткочасним застосуванням іонізатору. 

Підготовлене у такий спосіб повітря лише сприяє поліпшенню процесів 

обміну речовин у людини, збільшує швидкість осідання пилу. 
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Норми метеорологічних умов в робочому приміщені регламентуються 

ДСН 3.3.6.042-99. Значення оптимальних, припустимих і фактичних 

параметрів мікроклімату на постійному робочому місці розробника пристрою 

для категорії виконуваних їм робіт Іа в холодний і теплий період року 

приведені в табл.4.2.  

Таблиця.4.2. Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника. 

Період 

року 

Параметр 

мікроклімату 

Нормовані значення 

параметрів мікроклімату 

Фактичні 

значення 

параметрів 

мікроклімату 
оптимальні припустимі 

Холод- 

ний 

Температура, С 22-24 21-25 20-22 

Відносна 

вологість, % 

40-60 75 65-75 

Швидкість руху, 

м/с 

не більше 

0,1 

не більше 

0,1 

не більше 0,1 

Теплий Температура, С 23-25 22-28 22-28 

Відносна 

вологість, % 

40-60 55, при 28 С 

75, при 22 С 

70-75 

Швидкість руху, 

м/с 

не більш 0,1 
0,1-0,2 

не більш 0,2 

 

Як видно, фактичні значення параметрів мікроклімату в приміщенні 

лабораторії в теплий період року відповідають припустимим значенням цих 

параметрів. 

У холодний період року фактичні значення відносної вологості і 

швидкості руху повітря відповідають припустимим значенням. Для 

забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні розробника 
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пристрою використовуються згідно з ГОСТ 12.4.021-75 і СНиП 2.04.05-84 

радіатори центрального водяного опалення і додаткові обігрівачі, періодично 

здійснюються провітрювання приміщення і вологе збирання. Контроль 

параметрів мікроклімату проводиться на початку, в середині і в кінці робочої 

зміни, а також на початку, в середині і в кінці холодного і теплого періодів 

року. Вимір температури повітря здійснюється ртутним термометром, 

відносну вологість повітря вимірюють психрометром Ассмана, а швидкість 

руху повітря  електроанемометром. 

4.1.2 Електробезпека.  

Аналіз потенційних причин поразки електричним струмом. 

Згідно з ГОСТ 12.2.025-76, розроблений пристрій по електрозахисту 

відноситься до I класу і типу B. 

Іспитові напруги і мінімальні електричні опори ізоляції для виробів I 

класу повинні бути: 

-мережний ланцюг – доступні для дотику частини 4000В, 7МОм; 

- мережний ланцюг – металеві частини, ізольовані від мережного ланцюга 

тільки основною ізоляцією 1500В, 2Мом; 

-металеві частини, ізольовані від мережного ланцюга тільки основною 

ізоляцією – доступні для дотику частини 2500В, 7МОм;  

Так як розроблюваний пристрій — це виріб медичної техніки, то згідно з 

ГОСТ 12.2.025-76 на медичну апаратуру, то гранично припустимий струм 

при нормальному режимі роботи складає 0,1 мА, а при аварійному режимі – 

0,5 мА. 

В високовольтній частині розробленого виробу передбачено 

застосування розрядного резистору, який забезпечує зменшення вихідної 

високовольтної напруги до безпечного рівня за час, що не перевищує часу 

доступу до струмопровідних елементів пристрою при його ремонті та 

проведені регламентних робіт. 
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Усе інше електрообладнання в робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ 

– II клас) по електрозахисту відноситься до 0I та I класів згідно з ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Відповідно до ГОСТ 12.1038-88, гранично припустимі напруги дотику і 

струми через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи 

електроустаткування приведені в табл. 4.3. 

Табл. 4.3.  Гранично припустимі напруги дотику і струми через людину при 

нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання. 

Тип  струму Напруга, В, не більше Струм, мА, не більше 

Змінний 50 Гц 2 0,3 

Постійний 8 10 

Тип  струму Напруга, В, не більше Струм, мА, не більше 

Змінний 50 Гц 2 0,3 

Постійний 8 10 

Гранично припустимі напруги дотику і струми через людину при 

аварійному режимі роботи електрообладнання приведені в табл.4.4. 

Табл.4.4 Допустимі значення напруг дотику і струму від часу спрацювання автоматів 

струмового захисту (ГОСТ 12.1.038-88) 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при 

тривалості дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

більше 

1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

Uд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Постійн

ий 
I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 

10

0 
8 
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U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
36 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при 

тривалості дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

більше 

1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

Uд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Постійн

ий 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
36 

 

Для захисту людини від поразки електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення устаткування. При наявності 

занулення замикання фази на корпус перетворюється в коротке однофазне 

замикання (у трифазних мережах), від струму якого спрацьовує пристрій 

максимального струмового захисту і відключає ушкоджену 

електроустановку. 

Розрахунок занулення складається з трьох частин : 

-розрахунок на відключаючу здатність; 

-визначення максимальної напруги корпуса устаткування щодо землі 

при замиканні фази на корпус ; 

-розрахунок робочого і повторного заземлення ; 

Розрахунок на відключаючу здатність, включає визначення значення 

струму короткого замикання і перевірку кратності його стосовно 

номінального струму спрацювання пристроїв максимального струмового 

захисту. Вихідні дані для розрахунку: 
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а) Uф = 220В - фазова напруга ; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал -алюміній (  = 0,028 Ом*мм
2
 /м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =25А. 

Струм однофазного короткого замикання  визначається по формулі: 

 Iк.з.=Uф / (rа+rн+rи) = 40 А. 

 

(4.1) 

Де: ra =  2.3 Ом - активний опір фазного проводу; 

rн = 2,4 Ом - активний опір нульового проводу; 

rи = 0.84 Ом - розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автомата захисту дорівнює: 

Км = ІК.З /Іном = 10  Kм.доп = 1,4 

З розрахунків видно, що при однофазному короткому замиканні автомат 

струмового захисту буде надійно спрацьовувати. 

При однофазному короткому замиканні. нульовий провід і з'єднані з ним 

корпуси електроустаткування за час спрацьовування максимального 

струмового захисту знаходяться під напругою (Uпр.) щодо землі: 

Uпр. = 99 В, що менше максимально допустимого значення  500 В при 

часі спрацювання автомату струмового захисту менше 1 сек. 

З метою зниження Uпр. як у нормальному, так і в аварійному режимі 

варто використовувати повторне заземлення нульового проводу. 

4.1.3. Шкідливі та небезпечні фактори при проведені процесу пайки. 

При виготовленні розроблювального пристрою застосовуються роботи 

для установки і пайки елементів на друкованій платі.  

 Для забезпечення електробезпеки при монтажних роботах застосовуємо 

електропаяльник на напругу 36В и потужністю 25 Вт. 
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Відповідно до креслення друкованої плати пайку друкованої плати 

потрібно робити припоєм марки ПОС-61 ГОСТ 21936-76. Зазначений вище 

припій містить 60 - 62% олова, 0,29 % домішок і іншу частину свинцю. 

Пайка в атмосфері звичайними припоями проводиться, як правило, із 

застосуванням флюсів. В якості флюсів застосовуються каніфоль, стеарин, 

їхні спиртові розчини, а також флюси, що містять солянокислий гідразин. 

При пайці низькотемпературними припоями рекомендується 

застосування смолоутримуючих і смолонеутримуючих флюсів. Як найбільш 

розповсюджений і дешевий, застосовуємо смолоутримуючий флюс марки 

ФКСП по ОСТ4.ГО.033.000, що містить 10 - 60 % соснової каніфолі, 30 - 40 

% спирту етилового. Як миюче середовище, для видалення залишків флюсу 

марки ФКСП застосовується суміш бензину та етилового спирту у 

співвідношенні 1:1. 

Процеси пайки супроводжуються забрудненням повітряного середовища 

аерозолем припою, флюсу, парами різних рідин, застосовуваних для флюсу, 

змивки і розчинення різних лаків, що застосовуються для покриття 

друкованих плат та ін. 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу і 

пару; шкідливі речовини осідають на поверхні шкіряного покриву, 

попадають на слизову оболонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних 

шляхів, зі слиною заковтуються в травний тракт, вдихаються в легені. 

Особливо шкідливі при пайки олов'яно-свинцевими припоями пари 

свинцю. Свинець і його з'єднання отрутні. Частина свинцю, що надійшов в 

організм, виводиться з нього через кишківник і нирки, а частина 

затримується в кістковій речовині, м'язах, мозку і печінці. При 

несприятливих умовах свинець починає циркулювати в крові, викликаючи 

явище свинцового отруєння. 

Для запобігання гострих захворювань і професійних захворювань, вміст 

свинцю не повинний перевищувати гранично припустимих концентрацій. За 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



67 

 

умови проведення робіт, необхідно використовувати місцеву вентиляцію 

(якщо це непередбачено конструктором робіт), що є найбільш ефективним і 

економічним засобом забезпечення санітарно-гігієнічних параметрів 

повітряного середовища в робочій зоні. Вентиляційні установки 

включаються до початку роботи і виключаються після її закінчення. Робота 

вентиляційних установок контролюється за допомогою світлової 

сигналізації. Розведення вентиляційної мережі і конструкція місцевих 

відсосів забезпечують можливість регулярного очищення повітроводів. 

 Застосування флюсів при пайці також впливає на здоров'я людини. 

Компоненти, що входять до складу флюсу, володіють подразнюючим 

наркотичним впливом, а також високою токсичністю. Компоненти, що 

входять до складу миючих засобів, мають досить високу токсичність і 

впливають на організм людини. Біологічні дії компонентів, що входять до 

складу припою і флюсу,  приведені в таблицях 8.5, 8.6. 

Таблиця 4.5 Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК у повітрі робочої зони 

вихідних компонентів що входять до складу припою ПОС-61. 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при 

тривалості дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

більш

е 1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

Uд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Постійн

ий 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
36 
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Компоненти 

 

 

Характер токсичності і дія 

 

Клас 

потенційно 

небезпечного 

фактора 

ГДК у 

повітрі роб. 

зони, 

мг/м
3
 

Олово 

 

Ураження бронхів, викликає 

поліфератив-но-кліткову реакцію 

в легенях. При тривалому впливі 

можливий пневмоконіоз 

3 

 

10 

 

Свинець 

 

При отруєнні спостерігається 

ураження нервової системи, крові, 

серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

статевої системи, порушення 

плину вагітності. 

1 

 

0,01 

 

Вісмут 

 

Подібно до дії інших металів, 

викликає пригнічення активності 

ферментів. 

- 

 

- 

 

Сурма 

 

При гострому отруєнні - ураження 

дихальних шляхів, травного 

тракту, а при хронічному отруєнні 

- ураження ще і нервової системи, 

серцевого м'яза, пневмоконіоз, 

гінекологічні захворюван-ня, 

порушення вагітності. 

2 

 

0,50 

 

Таблиця 4.6. Токсична дія компонентів, що входять до складу флюсу марки 

ФКСП. 
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Компоне

нти 

 

 

Характер токсичності і дія 

 

Клас 

потенцій

ного 

небезпеч

ного 

фактора 

ГДК у 

повітрі роб. 

зони, 

мг/м
3
 

 

Каніфоль 

соснова 

 

Має подразнюючу дію. 

При тривалому впливі на шкіру 

викликає дерматит. 

 

- 

 

 

- 

 

 

Спирт 

етиловий 

 

 

Має наркотичну і подразнюючу 

дію. Викликає зміни в печінці, 

серцево-судинній системі, 

нервовій системі, сухість шкіри 

при тривалому контакті. 

 

4 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

Етилацетат 

 

Трохи подразнює слизову обо-

лонку ока, верхніх дихальних 

шляхів. Викликає дерматит і 

екземи. 

 

4 

 

 

200 

 

Кислота орто-

фосфорна 

 

Має загально-токсичну дію. Па-

ри викликають атрофічні про-

цеси слизової оболонки носа, 

запальні захворювання шкіри. 

 

- 

 

 

1,0 

 

 

Компоненти 

 

 

Характер токсичності і дія 

 

Клас 

потенційного 

небезпечного 

фактора 

ГДК у повітрі 

роб. зони, 

мг/м
3
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Каніфоль 

соснова 

 

Має подразнюючу дію. При 

тривалому впливі на шкіру 

викликає дерматит. 

 

- 

 

 

- 

 

Спирт 

етиловий 

 

 

Має наркотичну і подразнюючу 

дію. Викликає зміни в печінці, 

серцево-судинній системі, 

нервовій системі, сухість шкіри 

при тривалому контакті. 

 

4 

 

 

 

 

1000 

 

 

Етилацетат 

 

Трохи подразнює слизову обо-

лонку ока, верхніх дихальних 

шляхів. Викликає дерматит і 

екземи. 

 

4 

 

 

200 

 

Кислота орто-

фосфорна 

 

Має загально-токсичну дію. Па-

ри викликають атрофічні про-

цеси слизової оболонки носа, 

запальні захворювання шкіри. 

 

- 

 

 

1,0 

 

 

Розрахуємо концентрацію аерозолі свинця в повітрі робочої зони 

приміщення при використанні ручної пайки згідно з формулою: 

 
V

Ntny
Cф




06
, (4.2) 

де  y – питоме утворення аерозолю свинця (мг / 100 пайок); у = 

0,03. 

n – кількість пайок за хвилину (3); 

t – тривалість робочої зміни (4 год.); 

N – кількість робочих місць, на яких виконується пайка, в нашому 

випадку N=1; 

V – об’єм робочого приміщення (V = 145,35 м
3
). 

Тоді: 

Г. 
С. Б

ал
ах
та
р, 
КіВ
РА

 20
15



71 

 

Сф = 0005,0
35,145

14303,06,0



 

Згідно з ГОСТ 12.1.005-88 Сф <<ГДК, яке складає 0,01 мг/м
3
, таким 

чином, нема необхідності в проведені додаткових заходів по зменшенню 

концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зони. 

4.1.4 Оцінка впливу інфрачервоного випромінювання при проведені 

процесу пайки 

Біологічна дія інфрачервоного випромінювання на організм 

людини. 

По фізичній основі інфрачервоне випромінювання представляє потік 

енергії, що володіє хвильовими і корпускулярними властивостями. 

ІЧ випромінювання призводить, в основному, до теплового впливу на 

людину. Ефект дії ІЧ променів залежить від довжини хвилі. ІЧ 

випромінювання підрозділяється на три області: А, В, С. До області А 

відноситься випромінювання з довжиною хвилі 760 - 1500 нм, В - 1500 - 3000 

нм, С - більш 3000 нм. Перша область має велику проникність через шкіру. 

Дія ІЧ променів при поглинанні їх у різних шарах шкіри призводить до її 

перегрівання, що обумовлює переповнення кровоносних судин кров'ю і 

посилення обміну речовин. Збільшується зміст фосфору і натрію в крові, 

відбувається поляризація людини. Прискорюється серцебиття, підвищення 

максимального і зниження мінімального тисків, підвищення температури 

тіла, захворюваність серцево-судинної системи та органів травлення. 

Найбільш важкі ураження викликаються коротким ІЧ випромінюванням. 

Припустима щільність потоку енергії ІЧ випромінювання складає відповідно 

до ДСН 3.3.6.042-98 та ГОСТ 12.1.005-88. 

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих 

поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляції 

на постійному і непостійному робочому місцях не повинна перевищувати 35 

Вт/м
2
  при опроміненні 50% поверхні тіла і більш, 70 Вт/м

2
 - при величині 
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поверхні, що опромінюється, від 25 до 50% і 100 Вт/м
2
 - при опроміненні не 

більш 25% поверхні тіла. 

 

Визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання. 

 

Інтенсивність випромінювання Е від нагрітої поверхні визначаємо по 

формулі (для Fl  ,  100мм > 17,3 мм): 

 

2

4

100
91.0

l

A
Т

F

E
























 

(4.3) 

де l - відстань до джерела теплового випромінювання (l  100); 

F - площа випромінюючої поверхні (F 300 мм
2
); 

А - 85 - для шкіри людини і бавовняної тканини; 

Т - температура випромінюючої поверхні (Т  573 К - температура 

плавлення припою 240°С плюс  50-60°С - запас). 

27
1,0

85
100

573
10391.0

2

4

4




























E  Вт/м
2
  

В табл. 4.7 приведені орієнтовні припустимі щільності потоку енергії ІЧ 

випромінювання.  

Таблиця 4.7 Припустимі щільності потоку енергії інфрачервоного випромінювання. 

Області інфра-

червоного 

випромінюван-

ня 

 

Довжина хвилі, 

нм 

 

Припустима 

щільність 

потоку 

енергії, Вт/м
2
 

Припустима 

інтегральна щільність 

потоку енергії ІЧ 

випромінювання, Вт/м 

А 

 

760 - 1500 

 

100 

 

 

 
В 1500 - 3000 

 

100 

 

350 
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С 

 

3000 - 4500 

4500 - 10000 

175 

120 

 

 

Області інфра-

червоного 

випромінюван-

ня 

Довжина хвилі, 

нм 

 

Припустимащі

льність потоку 

енергії, Вт/м
2
 

Припустима 

інтегральна щільність 

потоку енергії ІЧ 

випромінювання, Вт/м 

А 

 

760 - 1500 

 

100 

 

 

 
В 1500 - 3000 

 

100 

 

350 

С 

 

3000 - 4500 

4500 - 10000 

175 

120 

 

 

 

Визначимо, до якої області ІЧ випромінювання відноситься 

випромінювання тіла з температурою 573 К. 

За законом Віна: 

  

5000
573

88.288.2
max 

T


 

(4.4) 

Отже, дане випромінювання відноситься до області С. Тому що 

отримана при розрахунку щільність Е = 27 Вт/м 
2
  менше припустимої, то 

можна сказати, що ІЧ випромінювання не буде робити шкідливої дії на 

організм людини. 

 

4.1.5 Заходи щодо поліпшення умов праці в робочому приміщенні 

Розрахунок повторного заземлення нульового дроту. 

Будинок побудований на глинистому ґрунті який має питомий опір 6000 

Омсм. Розрахунок зроблений для найгіршого випадку, тобто коли природні 

заземлювачі відсутні чи недоступні.  Згідно з розрахунками, для того, щоб 
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Uдот було менше 36В при аварійному режимі роботи обладнання, необхідно 

використовувати повторне заземлення нульового дроту з Rпов  4 Ом.  

Опір стрижневого заземлювача на поверхні землі (при l>>d) дорівнює: 

 
d

l

l
R

4
ln

2


  

 

(4.5) 

Найбільше часто використовуються заземлювачі з розмірами: 

l=5 м; d=10 мм 

5,14
10

50004
ln

5002

6000








R  

Необхідна кількість паралельно з'єднаних заземлювачів: 

 

эподR

R
n


  

 

(4.6) 

де: 5,0  - мінімальний коефіцієнт екранування заземлювачів при 

відношенні довжини до відстані між ними a:l=1:1. 

3,7
5,04

51,14



n  

уточнюємо значення коефіцієнта екранування для n=7: 75,0  

Тоді n 



14 51

4 075
4 8

,

,
,   округлимо до 5 

Отриманий фактичний опір дорівнює: 

87,3
75,05

51,14








э

™
n

R
R


 Ом < 4 Ом 

Для зв'язку заземлювачів використовується смуга шириною b=20 мм її 

довжина для рядового з'єднання: 

l=1,05a(n-1)=1,055(5-1)=21 м 

Опір смуги зв'язку: 
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bt

l

l
R

22
ln

2


  

t=0,5 м - глибина, на якій приварюється смуга зв'язку 

3
502

2002
ln

21002

6000 2










R  Ом 

Коефіцієнт використання смуги: 7,0•   

Фактичний опір струму розтікання смуги: 

29,4
7,0

3




R
Rф  Ом 

Фактичний опір струму розтікання всього пристрою, що заземлює:  

2
29,487,3

29,487,3

.

.

.












•™

•™

Ќ™
RR

RR
R  Ом 

Rф.з < 4 Ом  

Опір повторного  захисного заземлення нульового дроту, а також 

гранично припустимі значення струмів і напруг при нормальному й 

аварійному режимах роботи електроустаткування відповідають вимогам 

ГОСТ 12.1.038-88 та ГОСТ 12.030-81. 

4.2 Пожежна безпека 

Робоче приміщення відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 можна віднести 

по вибухопожежній небезпечності до категорії ―В‖. Клас робочої зони 

приміщення  згідно з ПБЕ П-ІІа - пожежонебезпечна. 

Так як в розглянутому приміщенні знаходиться ПЕОМ і інша апаратура 

з високою собівартістю, то пожежа може привести до великих матеріальних 

втрат. Отже, проведення робіт зі створення умов, при яких ймовірність 

виникнення пожежі зменшується, здобуває ще більш важливе значення. 

Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

-порушення встановлених правил пожежної безпеки і необережне 

поводження з вогнем; 
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-несправність і перевантаження електричних пристроїв (коротке 

замикання); 

-паління в недозволених місцях, користування саморобними 

електронагрівальними приладами. 

У зв'язку з цим відповідно до ПБЕ та ПУЭ необхідно  передбачити 

наступні заходи: 

- ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до  робочих місць; 

періодичний огляд і перевірка ізоляції; 

-  строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях.  

Проводяться організаційно-технологічні заходи (заборона паління, 

інструктаж). 

Дотримано усі вимоги СНиП 2.01.02-85 по вогнестійкості будинків, часу 

евакуації у випадку пожежі, ширині евакуаційних проходів і виходів із 

приміщень назовні. 

Приміщення обладнане двома пожежними сповіщувачами типу ДИП,  

від яких сигнал надходить на станцію пожежної сигналізації  (площа, що 

захищається, 2 х 15 = 30м
2
); відстань між сповіщувачами 4 м відповідно до 

норм ДБН В.2-13-98 та ГОСТ 12.4.009-75.  

У приміщенні лабораторії є: 

 вогнегасник ОУБ-3 – 1шт.; 

 вогнегасник ОП-1 "Момент" – 1шт. 

Така кількість первинних засобів пожежегасіння відповідає вимогам 

ISO3941-77, якими передбачене обов'язкова наявність двох вогнегасників 

площі підлоги до 100 м
2
 для приміщень типу конструкторських бюро. 

Вогнегасна речовина відповідає вимогам ГОСТ 12.4.009-75 та ISO3941-77 

(клас пожежі „Е‖). 

У приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимогам СНиП 

2.01.02-85, а максимальне віддалення робочих місць від евакуаційних виходів 

вимогам СНиП 2.09.02-85. 
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У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-14 ―Правила пожежної безпеки в Україні‖. 
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ВИСНОВКИ 

Для визначення рівня цукру в крові необхідно проводити якісний та 

кількісний аналі. 

Основоною метою було дослідження застосування кулонометричного 

методу для можливості вимірювання цукру в крові. 

Розглянувши та проаналізувавши стан захворювання цукровим діабетом 

населеннч України, прийшли до висновку, що проблема своєчасного 

встановлення захворювання може до нормального самопочуття, і контроль 

рівня цукру у хворих на цукровий діабет прожує тривалість їх життя. 

В роботі проаналізовано роботу електро-хіиічного методу аналізу. А 

саме кулонометричного, він може бути потенціометричним або 

амперметричним. Проаналізовано роботи кулонометричної чарунки. 

В класичному кулонометричному методі потрібна кювета та два 

електроди, але при такій реалізації складно контролювати закінчення реакції. 

Оскільки необхідно проводити аналіз якомога безболісно, не втрачаючи 

достовірності даних. необхідно зменшити кількість досліджуваної проби. Для 

цього запропоновано використовувати три електроди, один з яких виступає 

електродо порівняння, відносно якого ми визначаєми зміну нашої напруги. 

В проблемі реєстраціє кінця реакції запропоновано використовувати 

давач температури, оскільки реакція розпаду глюкози відбувається з 

виділенням тепла (екзотермічна). 

Також запропоновано структурні елементи схеми пристрою, які 

забезпечують нормальну роботу вимірювального блокую 

В роботі провелась перевірка оптимальних і припустимих значень 

параметрів мікроклімату в робочій зоні. Оцінку впливу інфрачервоного 

випромінення. Запропоновані заходи для поліпшення умов праці. 
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ДОДАТОК А 

Технічне завдання 
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1 Підстави для виконання роботи 

Наказ по факультету №____ від _________. 

2 Мета і призначення дипломної роботи 

Своєчасне встановлення рівню цукру в крові надає можливість 

підтримувати організм в нормальному стані, тому необхідна розробка 

діагностичних апаратів для реєстрації зміни рівня цукру в крові. Метою 

роботи є розробка підходів до проектування глюкометра для вимірювання  

вмісту цукру в крові людини та оптимізація його основних параметрів: 

точності, зручності використання та швидкість вимірювання. 

3 Вихідні данні для проведення дипломної роботи 

При проведенні НДР необхідно враховувати: 

- Наукові досягнення інших авторів і колективів по 

проектуванню та впровадженню новітніх глюкометрів; 

- Друковані видання з даного напрямку, підручники, наукові 

статті; 

-  Державні та міжнародні стандарти; 

- Прилади та паспорти до них. 

4 Виконавці дипломної роботи 

НТУУ «КПІ», РТФ, кафедра КіВРА, студентка 4 курсу, гр. РБ-11, 

Балахтар Ганна Сергіївна, керівник Головня Вікторія Мілентівна. 

Вимоги до дипломної роботи 

НДР має бути виконана якісно та у встановлений календарним планом 

термін. 

Науковий звіт (дипломна робота) має бути оформлено згідно ДСТУ 

3008-95. 

Технічні вимоги: 

- тип живлення – автономний; 

- час вимірювання – 5-10 сек; 

- діапазон вимірювань – 0,5-33,3 ммоль/л; 

- об’єм пам’яті – 300 вимірювань; 

- вага – до 500 г. 

6 Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання 

Робота виконується в 4 етапи: 
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Етап 1. Збір необхідних матеріалів для виконання НДР. 

Термін виконання 10.09.14 – 1.11.14 

Етап 2. Аналіз існуючих способів визначення вмісту цукру в крові та 

існуючих глюкометрів.  

Термін виконання 2.11.14 – 31.01.15 

Етап 3. Розглянути загальний принцип роботи апаратів визначення 

вмісту цукру в крові. Розробка схеми електричної принципової,та 

розрахунок параметрів компонентів схеми.  

Термін виконання 1.02.15 – 20.04.15. 

Етап 3. Розробка схем експериментальних стендів для дослідження 

макетів та розробка конструкцій експериментальних макетів.  

Термін виконання 21.03.15 – 20.04.15. 

7 Основні результати та порядок реалізації дипломної роботи 

Мають бути розроблені підходи до проектування повномасштабного 

глюкомутра. 

Матеріали даної НДР будуть використані в подальших, більш 

глибоких, в тому числі експериментальних дослідженнях, що створять 

основу проектування глюкометра. 

8 Матеріали які подаються після закінчення дипломної роботи та її 

етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні наукові звіти (окремі 

розділи дипломної роботи); після закінчення надається підсумковий 

науковий звіт (дипломна робота на присвоєння кваліфікації «Бакалавр») з 

презентацією. 

9 Порядок приймання НДР та її етапів 

Після виконання етапів НДР проміжні звіти, окремі розділи дипломної 

роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 
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Після виконання наукового звіту (дипломної роботи) виконавець подає 

її для захисту в державну екзаменаційну комісію та одержання кваліфікації 

«Бакалавр». 

10 Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом (за необхідністю) 

Дана робота не має конфіденційної   інформації, яка потребує 

технічного захисту. 

11 Особливості дипломної роботи 

Розгляд поставлених питань потребує більшого обсягу тому обсяг 

дипломної роботи становитиме близько 100 сторінок.  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри КіВРА                                                       /Є. А. Нелін/ 

 

Керівник дипломної роботи                                                    /В. М. Головня / 

 

Виконавець НДР                                                                       /Г. С. Балахтар/  
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