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Анотація
Запропоновано структурно-функціональну організацію установки для забезпечення контролю кількості ки-

сню, який використовується у медичному закладі. Впровадження такої системи дозволить оптимізувати
використання кисню та забезпечити його точний облік.
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Abstract
A structural and functional organization of scheme to control the amount of oxygen used in the medical facility.

Implementation of the proposed system will optimize the use of oxygen and provide its accurate records.
Keywords: medical institution; oxygen; calculation of gas; microprocessor system.

Вступ

В багатьох відділеннях лікувальних закладів використовується медичний кисень. Кисень надхо-
дить у відділення з центральної рампи розподільчого пункту, до якої через редуктор приєднуються
стандартні кисневі балони об’ємом 40 літрів під тиском 15 МПа. Кількість кисню, який спожито лі-
кувальним закладом, визначається дуже приблизно за кількістю балонів, об’єм яких, а також почат-
ковий і кінцевий тиск в балонах різний. Також необхідна присутність фізично витривалого та відпо-
відального оператора, який вручну має від’єднувати порожні балони та приєднувати нові, заповнені
киснем, причому кількість балонів, які споживає лікувальний заклад за добу, може сягати шести де-
сятків.

Результати дослідження
Для підвищення точності, надійності та автоматизації процесу обліку споживання кисню лікува-

льним закладом пропонується подавати кисень в розподільчу рампу під тиском від 1,0 МПа  до 1,2
МПа з центрального кисневого газосховища, де кисень перебуває в рідкому стані під високим тиском
і перетворюється у газоподібний стан в теплообміннику газосховища.

Споживання кисню медичним закладом характеризуються значною нерівномірністю у часі, тому
однією з основних вимог до облікових місць контролю кількості споживання медичного кисню є над-
звичайно широкий динамічний діапазон витрат, наприклад,  від  0,01  м3 до 20 м3 за годину (за стан-
дартних умов).

Для вирішення задачі визначення кількості кисню з великим динамічним діапазоном витрат про-
понується використовувати установку, схема якої наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки визначення кількості кисню



Обчислювач установки керує нормально закритим вхідним та нормально відкритим вихідним
клапаном і за інформацією з перетворювача температури та тиску в мірнику, згідно відповідної
математичної моделі, визначає об’єм кисню, переданого на ресивер в певному циклі роботи.

Крім реалізації математичної моделі обрахунку кількості кисню, мікропроцесорний обчислювач
виконує і великий об’єм сервісних функцій з конфігурування конкретного вузла обліку, перегляд
інтегральних параметрів роботи обчислювача, поточних параметрів, ведення архіву даних на основі
енергонезалежної пам’яті в реальному астрономічному часі (погодинний та добовий архів, архів
аварійних ситуацій, архів зміни параметрів конфігурування).

Висновок
В роботі запропонована структурна і функціональна реалізація системи контролю використання

кисню в медичному закладі. Запропоноване технічне рішення з використанням мікропроцесорного
керування, яке дозволить оптимізувати витрати кисню, забезпечити їх облік та реалізувати додаткові
сервісні функції.
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