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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
Інтегральний інверсний аналіз екологічного виміру якості та безпеки життя
людей в розрізі регіонів України.
Розроблення методики комплексного оцінювання сталості промисловопродукційних об’єктів і систем (на основі концепції зеленої промисловості та
підходу мислення життєвого циклу).
Розробка інгібуючих композицій летких інгібіторів для чорних металів.
3. Основні отримані результати
Модифіковано методику оцінювання екологічної складової сталого розвитку
регіонів України та методику оцінювання вразливості регіонів України до загроз
екологічного характеру на пріоритети сталого розвитку. Запропоновано методику
оцінювання екологічної сталості промислових об’єктів як складних економоеколого-соціальних систем з врахуванням вхідних і вихідних потоків та
потенційних екологічних впливів діяльності у рамках виробничо-збутових
ланцюгів для підтримування ухвалювання рішень в умовах невизначеності
зовнішніх факторів за рахунок зміцнення внутрішньої опірності. Розроблено
індекс сталості функціонування і розвитку промислового підприємства, який
охоплює дві компоненти: якості та безпеки функціонування і розвитку.
Компонента якості характеризує функціонування і розвиток підприємства у трьох
вимірах, економічному, екологічному та соціальному, а компонента безпеки є
інтегрованою оцінкою сукупного впливу наявних та потенційно можливих
зовнішніх загроз.
Досліджено протикорозійну ефективність складу інгібуючої композиції для
захисту чорних металів на основі екстрактів рослинної сировини та сполук класу
кетонів (ацетофенон, циклогексанон, бутанон). Встановлено, що суттєве
підвищення інгібуючої ефективності спостерігається при використанні суміші з
ацетофеноном. Розроблено композиційний склад інгібітору корозії на основі
рослинних екстрактів, амінів, азолів та кетоні. Встановлено, що при сумісному
використанні вище зазначених сполук відбувається не адитивне (сумарне), а
значне підвищення (синергізм) ефективності захисту металів від атмосферної
корозії, що свідчить про істотне взаємне посилення дії компонентів.
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Шостий етап д/б 2719п згідно технічного завдання виконано в повному обсязі.
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