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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
Вдосконалення методики оцінювання екологічної складової сталого
розвитку регіонів України з врахуванням критеріїв ресурсоефективності та
емісійності.
Аналіз молекулярної будови та адсорбційних центрів хімічних сполук
різних класів.
3. Основні отримані результати
Оцінювання екологічного виміру якості життя людей вимагає введення в
оцінювання показників внеску в змінювання клімату, які відображатимуть
компоненту екологічного керування агрегованого показника регіонального
розвитку. Запропоновано показник карбонового тренду регіональної економіки,
який представляє нахил прямої лінійної регресії відношення обсягів викидів
двоокису карбону до ВРП за п’ять звітних років. Також, з метою вдосконалення
компоненти екологічного керування, запропоновано ввести в склад індикатору
оцінювання водоефективності регіональної промисловості показник економії
забирання води за рахунок оборотного та повторно-послідовного водопостачання.
За допомогою квантово-хімічних розрахунків (за значенням енергії вищої
зайнятої молекулярної орбіталі (EВЗМО), величини енергетичного зазору а також за
співставленням потенціалу іонізації органічної сполуки з величиною
«резонансних потенціалів» сталі) проведена прогнозна оцінка адсорбційної
активності (інгібуючої спроможності) основних складових компонентів
рослинних екстрактів. Знайдена корелятивна залежність, яка встановлює
відповідність між захисною дією складових компонентів рослинних екстрактів
(шишок хмелю та шроту ріпаку) та значенням енергії ВЗМО (EВЗМО): зі
збільшенням енергії ВЗМО досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність
зростає. За результатами квантово-хімічних розрахунків молекулярних систем:
розподілу зарядів у молекулах, величинам електронегативності їх атомів і
розподілу електронної густини визначали вірогідні центри адсорбції основних
діючих компонентів рослинних екстрактів та більш адсорбційно активні сполуки.
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