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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
Розроблення методики комплексного оцінювання сталості промислових
об’єктів і продукційних систем. Розроблення показників ефективності
рециркулювання газових і рідких техногенних викидів.
Розробка інгібуючих композицій летких інгібіторів для кольорових металів
на основі екстрактів шишок хмелю та шроту ріпаку та органічних сполук класу
кетонів.
3. Основні отримані результати
Запропоновано методику і систему показників оцінювання промислових
об’єктів у контексті екологічної сталості та безпеки, які сформовано
з врахуванням аспектів небезпеки, впливу на навколишнє природне середовище і
здоров’я людини в коротко і довгостроковій перспективі, прибутковості,
рентабельності та конкурентоздатності, соціальної відповідальності. Зокрема,
розроблено
показник
еко-ефективності
системи
водопідготуванняводоспоживання-водоочищення промислового підприємства на основі принципів
сталого ресурсокористування та використання структурного оптимізування і
моделювання процесів водообробляння.
Розроблено концептуальну модель побудування системи оцінок небезпеки
об’єктів господарської діяльності.
Електрохімічними та прискореними методами досліджень в умовах
періодичної конденсації вологи оцінена протикорозійна ефективність
комбінаційного леткого інгібітору атмосферної корозії кольорових металів на
основі екстрактів рослинної сировини, а саме шишок хмелю та ряду органічних
сполук класу кетонів (ацетофенон, циклогексанон, бутанон та ін.). Встановлена
висока інгібуюча ефективність даних композицій по відношенню до міді та
латуні.
4. Результати роботи.
За темою досліджень захищена кандидатська дисертація
Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових
систем. – 17.02.2015.
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П’ятий етап д/б 2719 згідно технічного завдання виконано в повному обсязі.
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