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НАЗВА РОБОТИ 
 

РОЗРОБЛЕННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, КЕРУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ І 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯК СИСТЕМ ІЗ ЗАМКНЕНИМИ 

ЦИКЛАМИ 

 

1. Найменування наукового структурного підрозділу 

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

Кафедра фізичної хімії 

 

2. Зміст етапу відповідно до технічного завдання 

Розробка технічного завдання. Аналіз світового досвіду у сфері розробляння 

критеріїв ресурсоефективності для великомасштабних об’єктів. Вибір методів, що 

будуть застосовані для створення еко-інноваційних процесів знешкодження 

шкідливих викидів. Аналіз науково-технічної літератури щодо використання 

індексів реакційної здатності. Вибір індексів, які найбільш придатні для аналізу 

ефективності летких інгібіторів корозії. 
 

3. Основні отримані результати 

Розроблено, уточнено та погоджено технічне завдання.  

Розроблено перелік індексів реакційної здатності, отриманих квантово-

хімічними розрахунками, для аналізу ефективності протикорозійного захисту 

органічними молекулами рослинного походження. 

Розглянуто світовий досвід в сфері оцінювання екологічної сталості 

промислових об’єктів і продукційних систем. Узагальнено методи визначення 

ризику об’єктів на стадії проектування. Адаптовано модель та методику 

оцінювання екологічної складової сталого розвитку регіонів України з 

врахуванням наявного масиву вихідних даних. Виконано збирання даних для 

проведення оцінювання екологічної складової сталого розвитку регіонів України 

та їх вразливості до загроз екологічного характеру. 

Проведено аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо 

методології квантово-хімічних розрахунків з метою оцінки реакційної  здатності 

органічних сполук з поверхнею чорних металів за наявності гідроксидів та 

оксидів заліза. Встановлено, що в якості індексів реакційної здатності 

(адсорбційної активності) можуть використовуватись термодинамічні 

характеристики молекул (Енергія вищої зайнятої та нижчої вільної молекулярної 

орбіталі, потенціал іонізації,величина енергетичного зазору, дипольний момент), 

та за результатами співставленням потенціалу іонізації органічної сполуки із 

величиною «резонансних потенціалів» заліза. 

Аналіз літератури свідчить, що рослинні відходи досі не мають 

використання в композиціях летких інгібіторів. Тому дослідження, направлені на 

використання рослинної сировини, є актуальними.  
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