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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 425 с., 157 рис., 93 табл., 3 додатка, 149 джерела.
Об’єкт дослідження – ресурсоефективні та низькоемісійні технологічні процеси,
промислові об’єкти, продукційні системи і територіальні утворення, а також синергічні
композиції летких інгібіторів атмосферної корозії на основі органічних сполук рослинних
відходів.
Мета роботи – розроблення нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів і
систем задля створення напівзамкнених та замкнених виробничих і позавиробничих потоків,
оцінювання ризиків, пов’язаних з їх впровадженням та експлуатуванням, аналізування їх
ресурсоефективності й впливу на навколишнє середовище з подальшим адаптуванням цього
інструментарію для оцінювання екологічної сталості адміністративно-територіальних
утворень задля аналізу, обґрунтованого ухвалення рішень та ефективного керування. Цілями
також є розвинення принципів дії синергічних ЛІАК на основі рослинної сировини та
розроблення методів направленого підбирання компонентів складу ЛІАК і його
оптимізування на основі застосування квантово-хімічних розрахунків.
Розроблення ресурсо-ефективних і низькоемісійних технологічних процесів,
оцінювання екологічної сталості та ризику промислових об’єктів сприятиме підвищенню
опірності держави до таких загроз національній безпеці як виснажливе природокористування,
забруднення довкілля та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Важливими результатами роботи є вдосконалення методик оцінювання екологічної сталості
та безпеки об’єктів різної природи для підтримування ухвалювання технічних,
технологічних, економічних, управлінських та адміністративних рішень, інформування
громадськості.
Нові високоефективні та екологічно безпечні леткі інгібітори призначені для
використання в металургійному виробництві на заключній стадії виготовлення
металопрокату з високими протикорозійними властивостями до атмосферної корозії.
Розробка нових методичних підходів для оцінки нової сировинної бази, а також нових
органічних сполук-синергістів дозволить оптимізувати процес пошуку та створення нових
конкурентоспроможних летких інгібіторів корозії.
БЕЗПЕКА, ГАЗОВІ ВИКИДИ, ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ, ІНДЕКС, ІНДИКАТОР,
ОЦІНЮВАННЯ, ПРОМИСЛОВО-ПРОДУКЦІЙНА СИСТЕМА, РИЗИК, СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ
ВЗМО

– хвильова функція вищої зайнятої молекулярної орбіталі

ВПСМ

– вихідна продукція, сировина та матеріали
– гранично допустимий викид, що надходить в атмосферу за
одиницю часу з виробничо-госп. об’єктів, перевищення якого
негативно впливає на довкілля й загрожує здоров'ю людини, кг/доба
– середньодобова гранично допустима концентрація забруднюючої
речовини
– максимальна маса забруднювача, що дозволена до надходження у
водний об’єкт із стічними водами за одиницю часу для забезпечення
норм якості води в контрольному пункті, т/рік

ЖМКО – концепція «жорстких» і «м’яких» кислот і основ
ЖЦ

– життєвий цикл

ЖЦП

– життєвий цикл продукції

ІЗА

– індекс забруднення атмосфери

ІАЖЦ

– інвентаризаційний аналіз життєвого циклу

ІРЗ

– індекс реакційної здатності

КХР

– квантово-хімічні розрахунки

ЛІАК

– леткий інгібітор атмосферної корозії

НВМО – хвильова функція нижчої вільної молекулярної орбіталі
НО

– натуральні одиниці

НПС

– навколишнє природне середовище

НС

– навколишнє середовище

НТКШ – низькотемпературний киплячий шар
ОВЖЦ – оцінка впливу життєвого циклу
ОЖЦ

– оцінка життєвого циклу

ОП

– одиниця продукції

9
ОВФ

– основні виробничі фонди

СР

– сталий розвиток

ПАР

– поверхнево-активні речовини

ФО

– функціональна одиниця

BAHY

– скореговані гектар-роки відносно збереження біорізноманіття
(biodiversity adjusted hectare years) для впливів на природні системи,
PDF·м2·рік

DALY

– скореговані роки життя щодо тривалості непрацездатності
(disability adjusted life years) PDF·м2·рік
–унітарний індекс забруднення атмосфери (unitary index of air pollution)
– унітарним індексом ефективності використання природних
ресурсів (unitary index of efficient use of natural resources)
– унітарний індекс шкідливого впливу продукту (harmful impact of
the product index)
– унітарний індекс оцінки впливу життєвого циклу (unitary index of
the life cycle impact assessment)
– унітарний індекс виробничої енергоємності продукційної системи
(unitary index of industrial energy intensity of product system)
– унітарний індекс виробничого забруднення НПС (unitary index of
industrial pollution)
– унітарний індекс ресурсоефективності (unitary index resource
efficiency)
– унітарний індекс забруднення ґрунтів (unitary index of soil
contamination)
– унітарний індекс забруднення поверхневих вод (unitary index of
pollution of surface waters)
– унітарний індекс сталого ресурсоспоживання (unitary index of
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sustainable resource consumption)
– унітарний індекс часу корисного використання продукту(unitary
useful life index)
– унітарним індексом утворення відходів (unitary index of waste
generation)
– індекс забруднення атмосфери (air pollution index)
– індекс шкоди клімату (index of climate damage)
– індекс енергоємності охорони НПС (energy capacity of the
environment index)
– індекс енергоємності енергоресурсів (energy capacity of energy
resources index)
– індекс енергоємності ВПСМ (energy capacity of product index)
– індекс шкоди екосистемам (index of damage to ecosystems)
– індекс енергоємності продукції (index of energy intensity of product system)
– індекс шкоди здоров’ю людини (index of harm to human health)
– індекс шкідливості продукту (product hazard index)
– значення індикатору для k-ї категорії впливу (impact category
indicator)
– індекс забруднення поверхневих вод (pollution of surface waters index)
– значення індикатору для l-ї категорії захисту (indicator category
protection)
– індекс шкоди природним ресурсам (index of damage to natural
resources)
– індекс ресурсоефективності (resource efficiency index)
– значення індикатору для і-ї підкатегорії впливу (indicator
subcategories impact)
– індекс забруднення ґрунтів (soil pollution index)
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– матеріальний індекс сталого ресурсоспоживання (financial index of
sustainable resource consumption)
– індекс часу корисного використання продукту (useful life index)
– індекс утворення відходів (waste generation index)
LCA

– оцінювання життєвого циклу

LCM

– керування життєвим циклом

LCT

– мислення життєвого циклу

PDF

– частка біорізноманіття, що потенційно може зникнути через
певний вплив на екосистему (potentially disappeared fraction)

QALY

– якісно скореговані роки життя (quality adjusted life years) для
впливів на людину
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ВСТУП

В основних положеннях концепції сталого розвитку України, розроблених
провідними вченими НАН України відзначається, що «основою сталого
розвитку є паритетність відносин у тріаді людина - господарство - природа».
Серед основних цілей стійкого розвитку серед іншого виділено: охорона
навколишнього середовища й ефективне (стійке або стале) використання
природних ресурсів. Визначено також, що до основних принципів стійкого
розвитку варто віднести заходи щодо екологізації господарської діяльності,
забезпечення доступу населення до екологічної інформації, а також проведення
оцінки екологічних наслідків всіх видів діяльності, які можуть негативно
вплинути на навколишнє природне середовище.
У Законі України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року відмічено, що техногенне
навантаження на довкілля в Україні у кілька разів перевищує відповідні
показники у розвинутих країнах світу. Підвищення рівня екологічної безпеки
передбачає впровадження новітніх чистіших технологій, інноваційних проектів,
енергоефективних

і

ресурсозберігальних

технологій,

маловідходних

та

екологічно безпечних технологічних процесів. Підходом до забезпечення
надійності та довговічності металовиробів та економії матеріальних ресурсів є
розроблення засобів протикорозійного захисту на основі вторинних ресурсів.
Стратегічний план стійкого розвитку закріплює екосистемні підходи до
природокористування, установлює систему керування ресурсоспоживанням і
ресурсозбереженням, забезпечує збереження якості навколишнього середовища
на рівні, безпечному для здоров'я людини й умов його життєдіяльності, в
інтересах теперішнього і майбутнього поколінь. Етапи складання місцевого
порядку денного за сучасними світовими вимогами охоплюють розробку й
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прийняття таких складових: декларація зі сталого розвитку (регіона, міста);
стратегія сталого розвитку; план дій (довгостроковий, середньостроковий,
короткостроковий);

критерії

оцінки

прогресу,

механізми

керування

і

контролювання результату.
Питання про критерії у цьому випадку є ключовим і цей напрямок
отримав назву розробляння індикаторів сталого розвитку. Важливим у
реалізації концепції сталого розвитку, особливо у зв'язку з еволюційним її
напрямом, стало виявлення практичних і вимірюваних індикаторів. Виходячи з
вищевказаної тріади, такі індикатори можуть зв'язувати всі ці три компоненти й
відображати екологічні, економічні й соціальні аспекти.
Індикатори забезпечують важливу основу для прийняття рішень у
багатьох напрямках. Вони мають такі властивості як перекладання у знань у
фізичних і соціальних науках у керовані інформаційні блоки для прийняття
рішень; вимірювання і оцінювання прогресу в досягненні цілей сталого
розвитку; забезпечення запобігання критичного стану й збитку економіки,
соціальній і природоохоронній сферах методом раннього попередження й
оповіщення суспільства; інструмент в обміні ідеями, думками й цінностями.
Оцінювання сталого розвитку на кількісний основі є дієвим інструментом
керування, прогнозування й підтримування ухвалювання рішень як на рівні
адміністративно-територіальних утворень, так і на рівні окремих промисловопродукційних об’єктів. Комплексне оцінювання різномасштабних об’єктів і
систем з врахуванням критеріїв ресурсо-ефективності та емісійності, у разі
залучення його результатів у процеси ухвалювання рішень, дає змогу зменшити
та попередити антропогенний екодеструктивний вплив на довкілля та здоров’я
людини і забезпечити високий рівень якості й безпеки життя людей.
Еко-інновації відіграють ключову роль у трансформуванні вітчизняної
промисловості у зелену промисловість. Підхід чистішого виробництва,
мислення життєвого циклу і замикання виробничих потоків на основі еко-
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інновацій є тими підходами, які дають змогу мінімізувати антропогенний
екодеструктивний вплив на довкілля та убезпечити здоров’я нації за
прогресивного економічного розвитку. Екологізування діяльності вітчизняних
підприємств є вимогою часу зумовленою увагою стратегічних партнерів
України до придбання українських товарів, виробленими за сертифікованими
системами екологічного керування.
Враховуючи те, що екологічна сталість – це сукупність якостей, що
визначають екологічність, економічність, енергоефективність та соціальну
спрямованість об'єкта шляхом проведення особливих заходів. Такими заходами
в тому числі є і використання енергозберігаючих технологій, і доопрацювання
конструкцій апаратів систем очищення стічних вод, газових викидів, і
впровадження
технологій

замкнених

збереження

вдосконалення

методів

систем

природних
їх

водопостачання,
матеріалів

застосування,

як

і

розроблення

сировими

наприклад,

за

нових
рахунок

еко-ефективні

комбінаційнії летких інгібіторів атмосферної корозії на основі рослинної
сировини.
В Україні металургійна промисловість є однією з найважливіших
бюджетоутворюючих галузей промисловості. Враховуючи конкуренцію на
світовому ринку, постає необхідним випуск продукції, яка б мала не тільки
необхідні фізико-механічні показники, але й якісну поверхню без корозійних
ушкоджень, які утворюються на стадії транспортування до споживача. Тому
розробка вітчизняних летких інгібіторів, які є найбільш перспективним,
ефективними та екологічним із відомих засобів протикорозійного захисту
металопрокату на стадії транспортування та зберігання, є важливою задачею.
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РОЗДІЛ 1 ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ УТВОРЕНЬ

Сьогодні концепція сталого розвитку визнана світовим співтовариством
як одна з основних тенденцій забезпечення зростаючих потреб людства за
рахунок ощадливого та збалансованого використання економічних, соціальних
та екологічних ресурсів. Так у підсумковому документі «Майбутнє, якого ми
прагнемо» Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» (Ріо-де-Жанейро,
2012) наголошено на тісній взаємозалежності економічного, екологічного та
соціального вимірів розвитку людства й нерозривному взаємозв’язку таких
цінностей як свобода, рівність, єдність, терпимість, повага до природи й
спільній відповідальності.
Наукове

узагальнення

концепції

сталого

розвитку

є

необхідною

складовою вирішення проблеми підтримування обґрунтованих та ефективних
управлінських рішень, пов’язаних з розвитком складних еколого-соціальноекономічних систем як глобального, так і регіонального рівня. При цьому для
підготовки таких рішень ключову роль відіграє можливість кількісного
оцінювання країн і регіонів з позицій сталого розвитку. Така задача носить
міждисциплінарний характер і потребує сумісного використання моделей і
методів з різноманітних наукових областей, а також інтелектуальної обробки
великих обсягів даних різної природи.
Метою цього дослідження є вдосконалення методики кількісного
оцінювання екологічного виміру еколого-соціально-економічних систем та їх
аналіз з позиції концепції сталого розвитку, результати якого можуть
використовуватись для обґрунтування управлінських рішень на різних рівнях. В
основі підходу до аналізу сталого розвитку є комплексне оцінювання якості та
безпеки життя людей. У зв’язку з необхідністю використання даних різної
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природи використано математичний апарат, який надав змогу узгодити
протиріччя

у

масштабах,

одиницях

вимірювання,

розмірностях

і

трансформувати масив даних до вигляду, який може бути використано особами,
що ухвалюють управлінські рішення, науковцями, пересічними громадянами.
Методологія оцінювання та аналізу сталого розвитку, яка частково
викладена в роботах [1, 2] і використовується в цьому дослідженні, містить
модель сталого розвитку, яка є міждисциплінарним узагальненням відомих
моделей та методику застосування формальних статистичних методів та методів
експертного оцінювання для аналізу процесів сталого розвитку.
1.1 Аналіз впливу екологічних глобальних загроз на сталий розвиток країн
світу
Для аналізу сталого розвитку країн світу важливим є визначення критичних
значень показників загроз, що полягає у визначенні їх пріоритетів в сенсі
першочергової уваги, яку необхідно приділяти ним при прийнятті управлінських
рішень з метою зменшення впливу загроз на сталий розвиток. Проблеми, що
виникають при оцінюванні впливу загроз, а саме ES «Глобальне зниження
енергетичної безпеки», BB «Порушення балансу між біологічною можливістю Землі
й потребами людства в біосфері», GINI «Наростаюча нерівність між людьми й
країнами на Землі», GD «Поширення глобальних заразних хвороб», CM

«Дитяча

смертність», CP «Наростання корупції», WA «Обмеженість доступу до питної
води», GW «Глобальне потепління», SF «Нестабільність держави» та ND
«Вразливість до природних катастроф», обумовлено тим, що це завдання є
слабоструктурованим і носить міждисциплінарний характер. Серед найбільш
значущих проблем можна відзначити використання даних різної природи, їх
мультиколінеарность, а також відсутність обґрунтованих еталонів, щодо яких
можна оцінити ступінь прояву загроз. Нижче наведено порівняльний аналіз
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компоненти безпеки та її складових для десятки лідерів. Як видно з табл. 1.1 та
рис. 1.1, для десятки лідерів характерно те, що вони досить добре захищені від
впливу загроз. Винятком є Люксембург, для якого загроза «Енергетична безпека» є
критичною, а також Нова Зеландія з критичною загрозою «Вразливість до
природних катастроф».
Таблиця 1.1 – Десятка країн-лідерів за значенням компоненти безпеки життя
індексу сталого розвитку
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна
Ісландія
Австралія
Фінляндія
Канада
Люксембурґ
Швеція
Норвеґія
Данія
Нова Зеландія
ОАЕ
Країна
Ісландія
Австралія
Фінляндія
Канада
Люксембурґ
Швеція
Норвеґія
Данія
Нова Зеландія
ОАЕ

BB
7,89
6,30
8,49
3,80
0,63
-3,44
5,88
-7,80
GINI
0
35,19
26,88
32,56
0
25,00
25,79
24,70
36,17
0

CM
2,5
4,5
2,9
5,6
3,2
2,8
3,1
3,7
5,9
6,6
GW
1961,84
373080,58
61843,96
499137,37
10828,65
52515,11
57186,87
46303,21
31550,87
167596,56

CP
8,2
8,5
9,0
8,4
8,0
8,8
8,5
9,0
9,0
6,8
ND
0,58
0,56
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,49
0,58

ES
0,80
0,93
0,43
0,63
0,27
0,47
0,60
0,36
0,48
0,45
SF
24,67
25,41
18,05
25,96
23,29
19,72
21,48
21,87
22,72
47,26

GD
18
18
11
23
25
20
27
27
15
73
WA
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Країни Великої вісімки розкидано у рейтинговій таблиці. Вони займають
місця від четвертого – Канада по сорок четверте – Італія. Для трьох країн (Росія,
Китай, Індія), що входять до складу BRICS, критичною є загроза «Глобальне
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потепління». Для двох країн (Бразилія та Південна Африка) спостерігається
критична нерівність доходів. Китай слабо захищено від впливу природних
катастроф, а для Індії актуальною проблемою є дитяча смертність. Також для
Південної Африки спостерігається критичний рівень впливу глобальних хвороб.
Спільним для найменш захищених від впливу глобальних загроз країн є те, що
ні для однієї країни порушення біологічного балансу і викиди парникових газів
не є критичними. У той же час для половини цих країн характерно критичне
значення погрози «Державна нестабільність». Лише для однієї країни цієї групи
– Ємену – критичним є зниження енергетичної безпеки (рис. 1.2).

Рисунок 1.1 – Компонента безпеки життя
На основі розробленої та апробованої методології оцінювання сталого
розвитку сформовано систему індексів та індикаторів, за допомогою аналізу
значень яких здійснено низку досліджень, виявлено закономірності та винятки у
розвитку таких об’єктів, як країни. За підходом, що розглядає сталий розвиток
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як кватерний функціонал якості та безпеки життя людей, окремо проаналізовано
компоненти якості життя та безпеки життя у трьох вимірах, зокрема і в
екологічному. Досить складним завданням перед фахівцями стояло системне
узгодження даних різної природи. Ці дані отримано з відкритих джерел
авторитетних міжнародних організацій.

Рисунок 1.2 – Загроза «Глобальне зниження енергетичної безпеки»
Застосування

методів

багатовимірного

статистичного

аналізу

в

досліджуванні залежностей між факторами та показниками сталого розвитку
надало можливість отримати таку інформацію, що є об’єктивною та певною
мірою достатньою для ефективного керування територіальними структурами.
До того ж це надало змогу виявити фактори, які суттєво впливають на процеси
розвитку країн світу [3].
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Компоненту якості життя визначено як інтегральну оцінку, яка враховує
сумісно всі три виміри сталого розвитку, і, тим самим, відображає взаємозв’язок
між трьома нероздільними сферами розвитку суспільства: економічною,
екологічною та соціальною. Компонента безпеки життя – інтеральна оцінка, яка
враховує сумарний вплив сукупності глобальних загроз на сталий розвиток
країн світу, а індекс вразливості країни до впливу сукупності глобальних загроз
відображає ступінь наближення цієї країни одночасно до усіх загроз.
1.2 Система показників регіональної екологічної сталості та безпеки
Нині важко уявити систему індикаторів або комплексний індекс, створені
для оцінювання розвитку суспільства, від глобальної спільноти до невеликої
громади, або його складової, які б не містили показники, що відображають
антропогенний вплив на кліматичну систему і наслідки змінювання клімату.
Звісно такі показники представлено серед оцінок, які відображають екологічний
вимір регіонального розвитку, оскільки за даними Інформаційно-аналітичного
центру з питань двоокису карбону (CDIAC) [4] Україна лише у 2009 році
спробувала залишити двадцятку країн з найбільшими викидами двоокису
карбону (табл. 1.2, рис. 1.3). Щодо питомих показників, то викиди двоокису
карбону на душу населення зменшились мало не в вдвічі після 1991 року в
зв’язку із занепадом економіки, проте викиди CO2 до ВВП або карбонова
інтенсивність економіки України і досі є однією з найвищих у світі (див.
табл. 1.2). Станом на 2010 рік вищою ніж в України карбоновою інтенсивністю
характеризувались Туркменістан, Трінідад і Тобаґо та Узбекистан, а на межі
століть у 1998-2000 роках – лише Узбекистан.
Національні

оцінки

викидів

двоокису

карбону

(рис.

1.4)

дещо

відрізняються від оцінок CDIAC через відмінність методик оцінювання та
охоплюваних сфер антропогенної діяльності. Але можна стверджувати, що з 2010
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року Україна повернулась у двадцятку країн з найбільшими викидами двоокису
карбону. Згідно з даними Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змінювання
клімату станом на 2011 рік викиди двоокису карбону в Україні складали більш
ніж три чверті усіх викидів парникових газів, а найбільші викиди парникових
газів припадали на енергетичний сектор (76 %), промислові процеси (12 %) і
сільське господарство (9 %) [5]. Серед країн Додатку I Рамкової конвенції
Україна балансує на межі першої і другої десятки найбільших емітентів
парникових газів останні 15 років [6].
Рівень викидів парникових газів на одиницю ВВП є важливим показником
регіонального розвитку, який представлено параметром обсягів викидів двоокису
карбону в регіоні на млн грн ВРП. Цей параметр, а також викиди двоокису
карбону на душу населення і викиди CO2 усереднені за кількістю підприємств,
які здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря,
формують індикатор «Змінювання клімату»  один з 15 індикаторів, які містить
індекс екологічного виміру.
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Таблиця 1.2 – Динаміка викидів двоокису карбону в атмосферне повітря
(1992-2009 роки)

Рік

Викиди двоокису карбону

Викиди двоокису
карбону на душу
населення

Карбонова
інтенсивність

млн т [4]

% світових
викидів CO2

місце у
рейтингу

т на душу
населення

місце у
рейтингу

т/тис.
дол. ВВП

місце у
рейтингу

1992

641,7

2,87

7

12,30

18

8,68

6

1993

546,1

2,44

8

10,47

23

8,32

6

1994

447,0

1,96

9

8,61

33

8,51

6

1995

445,9

1,92

9

8,66

34

9,25

3

1996

412,3

1,74

10

8,08

36

9,25

3

1997

341,2

1,41

15

6,74

48

6,80

4

1998

328,6

1,35

15

6,55

50

7,85

2

1999

332,5

1,37

15

6,69

50

10,53

2

2000

320,8

1,29

17

6,52

50

10,26

2

2001

321,7

1,27

17

6,61

52

8,46

3

2002

318,7

1,24

18

6,61

53

7,52

3

2003

352,3

1,29

15

7,37

50

7,03

4

2004

343,1

1,20

17

7,23

49

5,29

3

2005

339,0

1,14

20

7,20

50

3,94

3

2006

327,8

1,07

20

7,01

54

3,04

3

2007

328,9

1,05

20

7,07

54

2,30

5

2008

323,7

1,01

20

7,00

53

1,80

5

2009

272,2

0,85

22

5,91

60

2,32

5

2010

304,8

0,91

20

6,71

58

2,23

4
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Рисунок 1.3 – Викиди двоокису карбону від спалювання викопного палива і
виробництва цементу за даними CDIAC [4]

Рисунок 1.4 – Динаміка викидів двоокису карбону в атмосферне повітря
стаціонарними і пересувними джерелами за даними Держстату України [7]
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Цей індекс охоплює три категорії політики, «Стан довкілля», «Екологічне
навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування». Категорії політики
містять п’ятнадцять індикаторів (табл. 1.3), а саме «Атмосферне повітря», «Питна
вода», «Біоресурси», «Земельні ресурси», «Відходи», «Викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря», «Водне навантаження», «Землекористувальницьке навантаження», «Радіологічний стан території», «Хімічна небезпека»,
«Забруднення
промисловості»,

повітря

підприємствами

«Керування

регіону»,

біоресурсами»,

«Водоефективність

«Керування

відходами»

і

«Змінювання клімату».
Розрахунок значень індикаторів екологічної сталості здійснюється на
основі

близько

тридцяти

параметрів.

Нормалізовані

параметри,

які

відображають позитивну складову індексу екологічного виміру (більше
значення відповідає вищій екологічній сталості), позначено як Iкод, де «код» –
кодове позначення одного з параметрів виміру, а нормалізовані параметри, які
відображають негативну складову індексу (більше значення відповідає нижчій
екологічній сталості), позначено як Ĩкод. Дані для розрахунку значень параметрів
екологічного виміру отримано зі збірників, бюлетенів і щорічників Державної
служби статистики України, екологічних паспортів регіонів України та
Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в
Україні Міністерства екології та природних ресурсів України, доповідей і
бюлетенів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.

Для

коректності

порівняльного

оцінювання

проводиться

стандартизування використовуваних наборів даних у параметри відносно таких
знаменників як ВРП, населення, територія, кількість підприємств, які
здійснювали викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, тощо.
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Таблиця 1.3 – Категорії політики, індикатори та параметри екологічного виміру
Категорія
політики

Індикатор

Параметри

Атмосферне повітря IAIR

IAIR1 Усереднений комплексний індекс забруднення
атмосфери (ІЗА)

Питна вода IDWT

IDWT1 Індекс якості питної води
IBRS1 Лісовий фонд

Стан довкілля IEST

Біоресурси IBRS

IBRS2 Заповідний фонд
ILRS1 Розораність

Земельні ресурси ILRS
Відходи IWAC
Викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря
IEMP

Водне навантаження IWTP
Екологічне
навантаження і
небезпеки
IEPR

Землекористувальницьке
навантаження ILNP

ILRS2 Поширеність зсувів
IWAC1 Щільність наявних відходів у місцях видалення
та на території підприємств
IEMP1 Викиди забруднювальних речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення у розрахунку на одну особу
IEMP2 Викиди забруднювальних речовин в атмосферу
від пересувних джерел забруднення у
розрахунку на одну особу
IWTP1 Інтенсивність забирання води з поверхневих
водних об'єктів
IWTP2 Питоме скидання зворотних вод у поверхневі
водні об'єкти
ILNP1 Внесення мінеральних добрив
ILNP2 Внесення органічних добрив
ILNP3 Утворення відходів у розрахунку на квадратний
кілометр території
IRST1 Забрудненість території цезієм-137

Радіологічний стан території IRST

Хімічна небезпека IHZR
Забруднення повітря
підприємствами регіону ISPS

Екологічне
керування
IEMN

Водоефективність промисловості
IIWE
Керування біоресурсами IBMN
Керування відходами IWSU
Змінювання клімату ICCM

IRST2 Забрудненість території стронцієм-90
IRST3 Забрудненість території ізотопами плутонію
IHZR1 Частка населення у зоні можливого хімічного
зараження
IHZR2 Утворення токсичних відходів
ISPS1 Викиди забруднювальних речовин в
атмосферне повітря суб’єктами
підприємницької діяльності
IIWE1 Питоме використання свіжої води на виробничі
потреби
IIWE2 Питоме скидання забруднених стічних вод
IIWE3 Економія забирання води
IBMN1 Відкоректоване штучне відтворення лісів
IBMN2 Охорона та відтворення диких тварин
IWSU1 Утилізування відходів
ICCM1 Питомі викиди двоокису карбону в атмосферу
ICCM2 Викиди двоокису карбону на душу населення
ICCM3 Викиди двоокису карбону до ВРП
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Як видно з табл. 1.3 стан довкілля регіонів України оцінено за допомогою
індикаторів якості повітря і питної води, індикаторів територіальної лісової та
природозахисної компонент та індикатору територіальної навантаженості
відходами. Індикатор «Атмосферне повітря» відображає якість атмосферного
повітря у населених пунктах регіонів за середнім вмістом забруднювальних
речовин,

тобто

за

комплексним

ІЗА.

Індекс

забруднення

атмосфери

розраховують як суму поділених на гранично допустиму концентрацію (ГДК)
середньорічних

концентрацій

забруднювальних

речовин.

За

допомогою

нескладних розрахунків величину ІЗА приведено до величини концентрації
двоокису сульфуру в частинах ГДК. Для розрахунку комплексного ІЗА
використовують значення одиничних індексів тих п’яти забруднювальних
речовин, в яких ці значення найбільші. Комплексний ІЗА застосовують для
порівняльного оцінювання забрудненості міст із встановленням їх пріоритетності
за рівнем забруднення і виявлення речовин, які найбільше забруднюють
атмосферне повітря. Оцінювання стану забрудненості атмосферного повітря у
2011 році проводилось за даними спостережень у 53 містах з визначенням вмісту
більше тридцяти забруднювальних речовин [8]. Визначення регіональної якості
міського атмосферного повітря здійснюється за зваженим усередненим значення
ІЗА за містами, в яких проводять спостереження, для кожного з оцінюваних
регіонів
,

(1.1)

,
де

,

— значення індикатору «Атмосферне повітря»;

значення усередненого комплексного ІЗА;
комплексного ІЗА, ум. од.;

— нормалізоване

— значення усередненого

— ІЗА для i-го міста регіону, в якому проводяться

спостереження [8], ум. од.; n — кількість міст регіону, в яких проводяться
спостереження, од.;

— населення i-го міста для звітного року, осіб.
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Індикатор «Питна вода» розраховано на основі значення індексу якості
питної води. Запропонований індекс є часткою населення регіону, яке має
доступ до якісної питної води, тобто такої, що відповідає санітарним нормам за
хімічними і бактеріологічними показниками. Визначення значення індикатору
проведено на основі результатів дослідження проб води з розподільних мереж
систем централізованого питного водопостачання і джерел децентралізованого
питного водопостачання [9]. Використовувані набори даних вимагають
введення коригувальних вагових коефіцієнтів під час усереднення, якими є
частка міського і сільського населення регіону, з врахуванням сільського
населення, яке користується централізованим питним водопостачанням. Також
необхідно звернути увагу на те, що лабораторії санепідстанцій відбирають для
досліджень на санітарно-хімічні та санітарно-бактеріологічні показники різну
кількість проб питної води (протягом останніх кількох років їх співвідношення
в середньому становило близько два до трьох). Отже, значення індикатору
розраховано як
,

(1.2)
,
де

— значення індикатору «Питна вода»;

індексу якості питної води;

— значення індексу якості питної води, %;

— кількість населення, тис. [10];
[10];

— нормалізоване значення

— кількість міського населення, тис.

— кількість сільського населення, тис. [10];

— питома вага

досліджених проб води з розподільних мереж систем централізованого питного
водопостачання, які не відповідали санітарним нормам за санітарно-хімічними
показниками [9], %;

— питома вага досліджених проб води з

розподільних мереж систем централізованого питного водопостачання, які не
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відповідали санітарним нормам за санітарно-бактеріологічними показниками
[9],

—

%;

питома

вага

досліджених

проб

води

з

джерел

децентралізованого питного водопостачання, які не відповідали санітарним
нормам за санітарно-хімічними показниками [9], %;

— питома вага

досліджених проб води з джерел децентралізованого питного водопостачання,
які не відповідали

санітарним нормам за санітарно-бактеріологічними

показниками [9], %.
Індикатор

«Біоресурси»

представлено

середнім

значенням

частки

лісовкритих площ у території регіону і частки території регіону, відведеної під
природно-заповідний фонд
,

(1.3)

,
де

,

— значення індикатору «Біоресурси»;

параметру «Лісовий фонд»;
«Заповідний фонд»;
регіону, %;

— нормалізоване значення

— нормалізоване значення параметру

— лісовий фонд регіону, %;

— площа регіону [11], тис. км2;

площі [12], тис. га;

— заповідний фонд
— ліси та інші лісовкриті

— фактична площа природно-заповідного фонду [12], га.

Індикатор «Земельні ресурси» є середнім параметрів розораності та
поширеності зсувів на території регіону
,
,
де

(1.4)
,

— значення індикатору «Земельні ресурси»;

значення параметру «Розораність»;
«Поширеність зсувів»;
зсувів, %;
[13], тис. га;

— нормалізоване

— нормалізоване значення параметру

— розораність території, %;

— поширеність

— загальна площа земель (суходолу) [11], тис. га;
— площа зсувів [12, 14], км2.

— рілля
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Індикатор «Відходи» представляє щільність відходів I-IV класу небезпеки,
накопичених на території регіону
,

(1.5)
,

де

— значення індикатору «Відходи»;

— нормалізоване значення

параметру «Щільність наявних відходів у місцях видалення та на території
підприємств»;

— наявність відходів у місцях видалення та на території

підприємств, т/км2;

— наявність відходів I-IV класу небезпеки у місцях

видалення та на території підприємств [11], тис. т.
Значення категорії політики «Стан довкілля» є рівнозваженим середнім
показників якості атмосферного повітря і питної води, стану земельного, лісового і
природно-захисного фондів та накопичення відходів на території регіонів:
.

(1.6)

Значення категорії політики «Екологічне навантаження і небезпеки»
визначено на основі показників антропогенного тиску на атмосферне повітря,
водні об’єкти і суходіл регіонів України з врахуванням забрудненості території
регіонів радіонуклідами та хімічної безпеки населення.
Індикатор «Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря» є
рівнозваженим середнім викидів забруднювальних речовин в атмосферу від
стаціонарних і пересувних джерел забруднення на душу населення
,
,
де

(1.7)
,

— значення індикатору «Викиди забруднювальних речовин в

атмосферне повітря»;

— нормалізоване значення параметру «Викиди

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення у розрахунку на одну особу»;

— нормалізоване значення
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параметру «Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від
пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу»;

— викиди

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення, кг на душу населення;

— викиди забруднювальних речовин в

атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, кг на душу населення;
— викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних

джерел

забруднення

[15],

тис.

т;

—

викиди

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел
забруднення [16], тис. т.
Індикатор «Водне навантаження» враховує забирання поверхневих вод,
відкориговане щодо водозабезпеченості регіонів, і скидання зворотних вод
,
,
де

(1.8)
,

— значення індикатору «Водне навантаження»;

— нормалізоване

значення параметру «Інтенсивність забирання води з поверхневих водних
об'єктів»;

— нормалізоване значення параметру «Питоме скидання

зворотних вод у поверхневі водні об'єкти»;
води з поверхневих водних об'єктів, %;
у поверхневі водні об'єкти, тис. м3 / км2;
природних джерел [11, 12], млн м3;

— інтенсивність забирання
— питоме скидання зворотних вод
— забирання поверхневої води1 з

— забезпеченість сумарним річковим

стоком у середній за водністю рік [14], тис. м3 / км2;

— скидання

зворотних вод у поверхневі водні об'єкти [11, 12, 17], млн м3.
Деградування ґрунтів України спричинено надмірною розораністю,
дефіцитним балансом гумусу і поживних речовин, недостатнім внесенням
органічних речовин та мінеральних добрив, хімічних меліорантів, забрудненням

1

за винятком морської
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ґрунтів. Варто зазначити, що однією з основних причин дегуміфікування
ґрунтів

є зменшення внесення органічних добрив [14]. Тому якість

регіонального землекористування оцінено, зокрема, з огляду на питоме
внесення мінеральних та органічних добрив
,
,
де

,

(1.9)
,

— значення індикатору «Землекористувальницьке навантаження»;

— нормалізоване значення параметру «Внесення мінеральних добрив»;

—

нормалізоване значення параметру «Внесення органічних добрив»;

—

нормалізоване значення параметру «Утворення відходів»;
мінеральних добрив, кг на 1 га посівної площі;
добрив, т на 1 га посівної площі;
квадратний кілометр території, т/км2;

— внесення

— внесення органічних

— утворення відходів у розрахунку на
— внесення мінеральних добрив під

урожай сільськогосподарськими підприємствами у перерахунку на 100%
поживних речовин [12], кг на 1 га посівної площі;

— внесення органічних

добрив під урожай сільськогосподарськими підприємствами [12], т на 1 га
посівної площі;

— утворення відходів I-IV класу небезпеки на квадратний

кілометр території [12], т/км2.
Індикатор «Радіологічний стан території» є рівнозваженим середнім
нормалізованих значень запропонованих параметрів забруднення території
регіонів цезієм-137, стронцієм-90 та ізотопами плутонію:
,

(1.10)
,
,
,
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де

— значення індикатору «Радіологічний стан території»;

,

—

,

нормалізовані значення параметрів «Забрудненість території цезієм-137»,
«Забрудненість території стронцієм-90» і «Забрудненість території ізотопами
плутонію», відповідно;

— забрудненість території цезієм-137, ум. од.;

— площа території із щільністю забруднення
тис. км2;

Cs менше 2 кБк/м2 [18],

– площа території із щільністю забруднення 137Cs від 2 кБк/м2 до

10 кБк/м2 [18], тис. км2;

– площа території із щільністю забруднення

від 10 кБк/м2 до 40 кБк/м2 [18], тис. км2;
забруднення

137

Cs

– площа

137

Cs від 185 кБк/м2 до 555 кБк/м2 [18], тис.

– площа території із щільністю забруднення

[18], тис. км2;

137

– площа території із щільністю

Cs від 40 кБк/м2 до 185 кБк/м2 [18], тис. км2;

території із щільністю забруднення
км2;

137

137

Cs більше 555 кБк/м2

– забрудненість території стронцієм-90, ум. од.;

площа території із щільністю забруднення

–

90

Sr менше 2 кБк/м2 [18], тис. км2;

– площа території із щільністю забруднення 90Sr від 2 кБк/м2 до 4 кБк/м2
[18], тис. км2;

– площа території із щільністю забруднення

4 кБк/м2 до 10 кБк/м2 [18], тис. км2;

238+239+240

– площа території із щільністю забруднення

238+239+240

0,4 кБк/м2 [18], тис. км2;

– площа території із

Pu від 0,04 кБк/м2 до 0,2 кБк/м2 [18], тис. км2;

– площа території із щільністю забруднення

238+239+240

– забрудненість території

Pu менше 0,04 кБк/м2 [19], тис. км2;

щільністю забруднення

Sr від

– площа території із щільністю

забруднення 90Sr більше 10 кБк/м2 [18], тис. км2;
ізотопами плутонію, ум. од.;

90

238+239+240

Pu від 0,2 кБк/м2 до

– площа території із щільністю забруднення

Pu від 0,4 кБк/м2 до 4 кБк/м2 [18], тис. км2;

– площа території із

щільністю забруднення 238+239+240Pu більше 4 кБк/м2 [18], тис. км2.
Понад чверть населення України мешкає у зонах можливого хімічного
зараження [14]. Відповідний показник введено в оцінювання як складову
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індикатора «Хімічна небезпека» поруч з обсягами утворюваних токсичних
відходів
,

(1.11)

,
де

,

— значення індикатору «Хімічна небезпека»;

— нормалізовані

,

значення параметрів «Населення у зоні можливого хімічного зараження»,
«Утворення токсичних відходів», відповідно;

— утворення токсичних2 відходів, кг

можливого хімічного зараження, %;
на душу населення;

— частка населення у зоні

— кількість населення у зоні можливого хімічного

зараження [14], тис. чол.;

— утворення відходів І-III класу небезпеки у

розрахунку на одну особу [11], кг.
Значення категорії політики «Екологічне навантаження і небезпеки» є
рівнозваженим середнім показників викидів у повітря, скидань у водні об’єкти,
стану землекористування, радіологічного стану земель та хімічної безпеки:
.

(1.12)

Регіональне екологічне керування оцінено за допомогою показників
керування промисловими викидами в атмосферне повітря, промислової
ефективності користування водними регіональними ресурсами, перероблення
відходів, відтворення природних лісового і тваринного фондів та внеску в
змінювання клімату.
Індикатор «Забруднення повітря підприємствами регіону» побудовано як
питомий показник викидів забруднювальних речовин підприємствами регіону
,
де

,

(1.13)

— значення індикатору «Забруднення повітря підприємствами регіону»;
— нормалізоване значення параметру «Викидання забруднювальних

2

надзвичайно небезпечних, високо небезпечних і помірно небезпечних
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речовин в атмосферне повітря суб’єктами підприємницької діяльності, що
здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря»;
викиди

забруднювальних

речовин

в

атмосферне

повітря

—

суб’єктами

підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднювальних речовин в
атмосферне повітря, т на суб’єкт;

— кількість підприємств, які

здійснювали викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел [11], од.
Індикатор «Водоефективність промисловості» охоплює ефективність
використання свіжої води та економії її забирання, а також питомі обсяги
скидання забруднених стічних вод
,
,
де

,

(1.14)
,

— значення індикатору «Водоефективність промисловості»;

—

нормалізоване значення параметру «Використання свіжої води на виробничі
потреби»;

— нормалізоване значення параметру «Питоме скидання

забруднених стічних вод»;
забирання води»;

— нормалізоване значення параметру «Економія

— використання свіжої води на виробничі потреби

(умовне питоме), тис. м3;

— скидання забруднених стічних вод, тис. м3;

— економія забирання води, % економії свіжої води за рахунок оборотної;
— використання свіжої води на виробничі потреби [11], млн м3;

—

кількість підприємств, які скидали зворотні води в поверхневі водні об'єкти [11],
од.;

— скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти

[11], млн м3;

— економія забирання води за рахунок оборотного та

повторно-послідовного водопостачання [11], % економії свіжої води.
Індикатор

«Керування

біоресурсами»

нормалізованих значень параметрів:

є

рівнозваженим

середнім
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,

(1.15)

,
де

,

— значення індикатору «Керування біоресурсами»;

—

нормалізоване значення параметру «Штучне відтворення лісів»;

—

нормалізоване значення параметру «Охорона та відтворення диких тварин»;
— штучне відтворення лісів, відкоректовані га/тис. км2;
та відтворення диких тварин, грн/га;

— охорона

— садіння і висівання лісу [11], га;

— витрати на охорону та відтворення диких звірів та птахів, включаючи
біотехнічні заходи у фактичних цінах [11], тис. грн;

— площа охоплених

мисливським упорядкуванням угідь, які надані у користування підприємствам,
організаціям, за регіонами, у яких вони зареєстровані [11], тис. га.
Індикатор «Керування відходами» визначає рівень перероблення відходів
у регіоні
,

(1.16)

,
де

— значення індикатору «Керування відходами»;

значення параметру «Утилізування відходів»;

— нормалізоване

— утилізування відходів, %;

— питома вага утилізованих відходів до загальної кількості утворених
[12], %.
Індикатор

«Змінювання

клімату»

є

рівнозваженим

середнім

нормалізованих значень питомих параметрів викидання двоокису карбону
,
,
де

,

— значення індикатору «Змінювання клімату»;

(1.17)
,
— нормалізоване

значення параметру «Питомі викиди двоокису карбону в атмосферу»;

—

нормалізоване значення параметру «Викиди двоокису карбону на душу
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населення»;

— нормалізоване значення параметру «Викиди двоокису

карбону до ВРП»;

— промисловий карбоновий слід або викинуто двоокису

карбону в атмосферу в середньому одним підприємством, т;

— викиди

двоокису карбону на душу населення, кг на душу населення;

— викиди

двоокису карбону на одиницю ВРП, т/млн грн ВРП;

— викиди двоокису

карбону в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення [20], тис. т;

—

викиди двоокису карбону в атмосферу від пересувних джерел забруднення [16],
т; XACC — ВРП [11], млн грн.
Значення категорії політики «Екологічне керування» є рівнозваженим
середнім показників, представлених формулами (1.13)—(1.17):
.

(1.18)

Значення індексу екологічного виміру Ie отримують за формулою (1.19) як
рівнозважене середнє значень категорій політики
.

(1.19)

Запропонована структура індексу екологічного виміру, від категорій
політики до наборів даних, дає змогу комплексно і повно здійснити порівняльне
оцінювання регіонів України за невеликою кількістю показників – індикаторів
екологічного виміру сталого розвитку, значення більшої частини яких отримано
на основі даних Держстату України, інші – на основі даних Мінприроди,
Мінрегіону

та

МНС

України.

Змінювання

структури

індексу

виміру

унеможливлює безпосереднє порівнювання нових значень категорій політики і
самого індексу з їхніми значеннями, отриманими у попередніх дослідженнях,
проте ранжування дає змогу оцінити змінювання або стабілізування того чи
іншого регіону в рейтингах за цими показниками.
Загрозу «Забруднення довкілля (атмосферного повітря і поверхневих
водних об'єктів)» сталому регіональному розвитку оцінено за допомогою
показників обсягів викидів забруднювальних речовин у повітря і водойми на
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квадратний кілометр території . Сукупні значення параметрів, які формують
загрозу «Забруднення довкілля», є одними з індикаторів національних цілей
розвитку тисячоліття. Хоча загальнодержавна динаміка цих показників є
позитивною, проте це наслідок, більшою мірою, зменшення обсягів скидань
забруднювальних речовин у водні об’єкти ніж викидів в атмосферне повітря.
Обсяг скидань забруднювальних речовин із зворотними водами зменшився
більше ніж на 40 % з 2005 року (рис. 1.5). Національний індикатор цілі розвитку
тисячоліття щодо сталого розвитку довкілля «Обсяг скидів зворотних вод (млн
м3 на рік)» також має екологічно позитивну динаміку, а саме, обсяги скидань
стічних вод зменшились більше ніж на одну шосту за 2001-2008 роки [21].
Тобто зменшились як обсяг скидання нормативно чистих, нормативно
очищених і забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, так і вміст
забруднювальних речовин в них, що свідчить про підвищення ефективності
керування водокористуванням. А отже цей параметр компоненти безпеки життя
людей є важливим індикатором порівняльного регіонального оцінювання поряд
з обсягами викидів забруднювальних речовин у повітря на площу території.

Рисунок 1.5 – Динаміка викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря (за даними Держстату [11]) та скидань у поверхневі водні об’єкти (за
даними Мінприроди [12])

3

суходолу та внутрішніх акваторій (разом)
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Загрозу «Забруднення довкілля» відображено за допомогою індексу
забруднення атмосферного повітря і поверхневих водних об'єктів
(1.20)
— індекс забруднення довкілля (атмосферного повітря і поверхневих
водних об’єктів), т/км2;
[11], тис. т;

— викиди забруднювальних речовин в атмосферу

— скинуто забруднювальних речовин із зворотними водами у

поверхневі водні об’єкти [12], тис. т.
Одним з факторів національної сталості є забезпеченість водними
ресурсами. У звітах Мережі реагування на ризики Всесвітнього економічного
форуму неодноразово відмічено надвисокі ймовірність та вплив криз
водопостачання як світі в цілому, так і в окремих його регіонах [22]. На думку
експертів цієї Мережі кризи водопостачання є найвагомішим ризиком серед
соціальних в останні роки. Щорічне споживання свіжої води в України складає
більше 10 км3 [23], а власні потенційні річкові водні ресурси – лише близько 52
км3 або 25 % від загального стоку, у тому числі транзитного з Російської
Федерації, Республіки Білорусь та Румунії, який у більшості регіонів України
перевищує місцевий [14]. Загрозу «Дефіцит водних ресурсів» введено в
оцінювання

компоненти

безпеки

життя

людей

з

метою

аналізування

міжрегіональних відмінностей щодо природного забезпечення місцевими
поверхневими та підземними водними ресурсами. Дефіцит водних ресурсів
оцінено за допомогою показника сукупного обсягу місцевого річкового стоку і
запасів підземних вод
(1.21)
де

— індекс забезпеченості місцевими водними ресурсами, тис. м3 / км2;
— забезпеченість місцевим річковим стоком у середній за водністю рік [14],

тис. м3 / км2;

— експлуатаційні запаси підземних вод [9], тис. м3 / добу.
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У заключному документі Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 року
«Майбутнє,

якого

ми

прагнемо»

представники

більшості

країн

світу

підтвердили, що змінювання клімату є найбільшим викликом нашого часу: «Ми
визнаємо, що змінювання клімату є неослабною кризою, яка стосується всіх нас,
і виражаємо стурбованість з приводу масштабів і серйозності негативних
наслідків змінювання клімату, які не обійшли стороною жодну країну ...» [24].
Тому показники, сформовані на основі даних щодо обсягу викидів двоокису
карбону, основного парникового газу, регіонами України, присутні в обох
компонентах життя людей індексу сталого розвитку, і якості, і безпеки. Тобто
одночасно як керовані параметри і параметри загрози розвитку суспільства.
Загрозу «Вплив на змінювання клімату» оцінено як негативний внесок в
змінювання клімату кожного регіону України за допомогою показника
щільності викидів двоокису карбону
(1.22)
де

— індекс територіального регіонального внеску в змінювання клімату,

т СО2-екв./км2;

— викиди двоокису карбону в атмосферне повітря [11], тис. т.

1.3 Аналіз екологічного виміру сталого розвитку регіонів України за
зведеними показниками
За результатами оцінювання екологічного виміру регіонального сталого
розвитку найвище значення індексу виміру, як і у попередньому дослідженні
[25], отримано для Чернівецької області (табл. 1.4). Нижні щаблі рейтингу за
індексом екологічного виміру займають Луганська, Запорізька, Донецька
області, а останнє місце посідає Дніпропетровська область. Оцінювання на
основі нових даних, змінювання структури і наповнення індексу виміру, а отже
ваг параметрів, індикаторів та категорій політики, вилучення або замінювання
деяких показників, й охоплення нових показників з метою одночасного

40
вдосконалення і спрощення оцінювання екологічної сталості регіонів України
порівняно з попередніми дослідженнями [25–27] безумовно призвели до
пояснюваних змінювань позицій регіонів України у рейтингу за індексом
виміру. Зокрема, одним з найсуттєвіших факторів, які, крім використання нових
даних під час аналізування, спричинили «злети» і «падіння» частини регіонів за
значенням індексу екологічного виміру, є «водна» складова, а саме введення
нових індикаторів якості питної води та промислової водоефективності,
збільшення ваги індикатору регіонального водного навантаження.
Значення індексу екологічного виміру слабко вплинуло на розподілення
регіонів за компонентою якості життя людей та індексом сталого розвитку.
Щодо сили зв’язку індексів вимірів сталого розвитку, то якщо для світу в
цілому прослідковується прямий зв’язок середньої сили між нормованими
індексами екологічного та економічного вимірів, для України характерним є
обернений зв’язок середньої сили між цими індексами (рис. 1.6). У випадку
розглядування лише областей за вилучення з оцінювання міст Київ та
Севастополь як специфічних об’єктів, сила оберненого зв’язку двох вимірів стає
близькою до сильної. Це обумовлено низькою матеріальною й енергетичною
ресурсоефективністю багатьох галузей економіки України, і, як наслідок,
значним антропогенним навантаженням довкілля. Зокрема, з 1991 року Україна
не залишає десятку країн світу з найбільшим використанням енергії на одиницю
ВВП. Хоча інтенсивність використання енергії на одиницю ВВП в Україні
зменшилась майже вдвічі за роки незалежності та є у два з половиною рази
меншою ніж, наприклад, у Конґо, проте значення цього показника для України
майже вчетверо перевищує значення для Євросоюзу та Японії, більше ніж
вп’ятеро – для Швейцарії й більше ніж вдесятеро – для Гонконґу (рис. 1.7).
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Таблиця 1.4 – Порівнювання індексів екологічного виміру сталого розвитку за роками
Змінювання позиції
Змінювання позиції Рейтинг за індексом Змінювання позиції Рейтинг за індексом
Рейтинг за індексом
Рейтинг за індексом
екологічного виміру.
екологічного виміру.
регіону
регіону
регіону
екологічного виміру.
екологічного виміру.
Регіон
(за даними 2006 р., за
(за даними 2008 р., за Аналіз 2011-2012 [25] (за даними 2010 р., за
Аналіз 2013
Аналіз 2009 [26]
Аналіз 2010 [27]
даними 2008 р.)
даними 2010 р.)
даними 2011 р.)


АР Крим
27
21
21
19
KR



Вінницька область
13
23
22
18
VI



Волинська область.
3
1
2
3
VO



Дніпропетровська область
10
26
24
27
DP



Донецька область
22
27
27
26
DT



Житомирська область
16
20
23
7
ZT



Закарпатська область
2
3
3
12
ZK



Запорізька область
15
22
19
25
ZP



Івано-Франківська область
21
10
14
16
IF



м. Київ
24
25
26
11
KC



Київська область
26
24
25
21
KV



Кіровоградська область
18
9
4
13
KH



Луганська область
14
13
5
24
LH



Львівська область
4
8
8
4
LV



Миколаївська область
7
4
10
23
MY



Одеська область
25
14
16
22
OD



Полтавська область
5
11
15
10
PL



Рівненська область
8
19
12
8
RV



м. Севастополь
11
5
20
2
SC



Сумська область
23
16
18
15
SM



Тернопільська область
9
12
7
9
TP



Харківська область
1
7
6
20
KK



Херсонська область
19
6
9
17
KS



Хмельницька область
12
17
13
5
KM



Черкаська область
20
18
17
14
CK



Чернівецька область
17
2
1
1
CV



Чернігівська область
6
15
11
6
CH

, , – позиція регіону в загальному рейтингу АТУ підвищилась, понизилась або не змінилась, відповідно

42

Рисунок 1.6 – Положення регіонів України у просторі індексів економічного
(Iec) та екологічного (Ie) вимірів (нормовані значення)
Забруднення довкілля (атмосферного повітря і поверхневих водних
об'єктів) у тоннах на одиницю ВРП за регіонами України не є показникомскладовою компонент якості та безпеки життя людей, але є можливістю
опосередкованого оцінювання впливу одиниці ВРП на довкілля. Аналіз цього
показника показує, що до п’ятірки лідерів за його значеннями з точки зору
екологічної сталості за даними 2011 року є м. Київ (1,6 т / млн грн ВРП),
Волинська (3,0 т / млн грн ВРП), Хмельницька (3,9 т / млн грн ВРП), Рівненська
(4,2 т / млн грн ВРП) і Полтавська (4,2 т / млн грн ВРП) області, а до п’ятірки
аутсайдерів

–

Львівська

(8,9 т / млн грн ВРП),

Дніпропетровська

(10,9 т / млн грн ВРП), Івано-Франківська (12,3 т / млн грн ВРП), Луганська
(14,0 т / млн грн ВРП) і Донецька (17,5 т / млн грн ВРП) області.
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Рисунок 1.7 – Динаміка використання первинної енергії на одиницю ВВП
в Україні, Євросоюзі й світі та лідером (Гонконґ) й аутсайдером (Конґо)
за енергоінтенсивністю (станом на 2010 рік) [28]
Аналіз комплексних показників екологічної сталості регіонів України
вищого рівня, таких як категорії політики екологічного виміру сталого
розвитку, показує, що жоден з регіонів не входить у п’ятірки лідерів за трьома
категоріями. Для Чернівецької області отримано високі значення одночасно для
двох категорій політики, а саме «Стан довкілля» (4 місце) і «Екологічне
керування» (3 місце), для Рівненської – для категорій політики «Екологічне
навантаження» (5 місце) і «Екологічне керування» (4 місце) і для Львівської –
для категорій політики «Стан довкілля» (5 місце) і «Екологічне навантаження»
(4 місце). Два з 27 оцінюваних регіонів вирізняються низькими значеннями усіх
трьох категорій політики екологічної сталості – це Донецька і Дніпропетровська
області. Донецька область обійняла 24, 25 і 26 за категоріями «Стан довкілля»,
«Екологічне

навантаження»

та

«Екологічне

керування»,

відповідно,

а
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Дніпропетровська область – останні місця за усіма трьома категоріями політики
екологічного виміру (табл. 1.5).
Макрорайональний підхід, який дає змогу здійснити порівняльне
оцінювання регіонів–сусідів, використано для аналізу значень індексів вимірів,
індикаторів і параметрів сталості та загроз регіональному розвитку в
дослідженні [25]. Деякі результати застосування цього підходу представлено у
табл. 1.6. Групи порівняння у табл. 1.6 наведено у порядку зменшення
усереднених значень індексу екологічного виміру.
Інверсний аналіз від індексу сталого розвитку до окремих індикаторів та
параметрів – це дієвий інструмент оцінювання стану, проблем і потенціалу
регіонального розвитку. Зокрема, показник безпечності води, представлений у
цьому дослідженні за допомогою індексу якості питної води (формула 1.2), є
одним з соціально-екологічних індикаторів розвитку суспільства поруч з таким
показником як, наприклад, доступність питної води. Згідно з даними за 2011 рік
Спільної програми моніторингу за водопостачанням і санітарією ВООЗ та
ЮНІСЕФ 98,1 % міського населення України має доступ до питної води з
покращених джерел, з яких 86,3 %  з систем централізованого водопостачання
[29]. Для сільського населення значення цих показників становлять відповідно
97,7 та 21,8, а для України в цілому – 98,0 та 66,3 %. Показник охоплення
населення послугами централізованого водопостачання (табл. 1.7) є важливою
характеристикою регіонального розвитку, проте він не входить у систему
параметрів екологічної сталості цього дослідження через відсутність даних для
п’яти регіонів, причини чого відображено і пояснено в одній з доповідей
Мінрегіону України [9]. Найменше охоплений послугами з централізованого
водопостачання

станом

Західноукраїнський

на

2011 рік,

макрорайон.

як

і

в

Закарпатська,

попередні

роки,

був

Івано-Франківська

та

Чернівецька області, а також Черкаська область Центральноукраїнського
макрорайону, мають значення цього показника не більше 40 %.
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Таблиця 1.5 – Рейтинги регіонів України за екологічним виміром якості життя людей
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Рейтинги за категоріями політики екологічного виміру
Стан довкілля
Екологічне навантаження
Екологічне керування
м. Севастополь
Волинська область
Кіровоградська область
м. Київ
Тернопільська область
Полтавська область
Івано-Франківська область
Хмельницька область
Чернівецька область
Чернівецька область
Львівська область
Рівненська область
Львівська область
Рівненська область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Житомирська область
Волинська область
Чернігівська область
Сумська область
Хмельницька область
Вінницька область
Закарпатська область
Житомирська область
Івано-Франківська область
Херсонська область
АР Крим
Закарпатська область
Хмельницька область
Тернопільська область
Кіровоградська область
Чернігівська область
Закарпатська область
Харківська область
м. Київ
Харківська область
Житомирська область
Волинська область
Полтавська область
Луганська область
м. Севастополь
Київська область
Одеська область
Тернопільська область
Вінницька область
Херсонська область
Львівська область
Херсонська область
Миколаївська область
Київська область
Сумська область
Черкаська область
Одеська область
Черкаська область
Полтавська область
АР Крим
Рівненська область
м. Севастополь
Вінницька область
Кіровоградська область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Запорізька область
Миколаївська область
Миколаївська область
АР Крим
Луганська область
Донецька область
м. Київ
Івано-Франківська область
Одеська область
Донецька область
Запорізька область
Луганська область
Київська область
Донецька область
Дніпропетровська область
Дніпропетровська область
Дніпропетровська область

Рейтинг за індексом
екологічного виміру
Чернівецька область
м. Севастополь
Волинська область
Львівська область
Хмельницька область
Чернігівська область
Житомирська область
Рівненська область
Тернопільська область
Полтавська область
м. Київ
Закарпатська область
Кіровоградська область
Черкаська область
Сумська область
Івано-Франківська область
Херсонська область
Вінницька область
АР Крим
Харківська область
Київська область
Одеська область
Миколаївська область
Луганська область
Запорізька область
Донецька область
Дніпропетровська область
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Таблиця 1.6 – Розподілення регіонів України за макрорайонами та
індексом екологічного виміру

Група порівняння
Західноукраїнський
макрорайон
(
)
Центральноукраїнський
макрорайон
(
)
Слобідська Україна
(
)
Причорноморський
макрорайон
(
)
Донбас та Нижнє
Придніпров’я
(
)

Регіон макрорайону
Регіон макрорайону
з найбільшим
з найменшим значенням
значенням індексу
індексу екологічного
екологічного виміру
виміру
Чернівецька
Вінницька область
область
(
)
(
)
Чернігівська
Київська область
область
(
)
(
)
Полтавська область
Харківська область
(
)
(
)
Херсонська область
(
)

Миколаївська область
(
)

Луганська область
(
)

Дніпропетровська
область
(
)

Таблиця 1.7 – Охоплення населення послугами централізованого
водопостачання [9]

Регіон
м. Київ
Херсонська область
Донецька область
Запорізька область
АР Крим
Одеська область
Київська область
Миколаївська область
Полтавська область
Тернопільська область
м. Севастополь

Частка
населення, яке
одержує послуги з
водопостачання
100,0
99,0
95,0
91,3
84,0
83,6
76,8
76,0
76,0
75,0
73,4

Частка
населення, яке
Регіон
одержує послуги
з водопостачання
Вінницька область
72,0
Харківська область
69,2
Сумська область
60,2
Кіровоградська область
55,7
Чернігівська область
55,3
Житомирська область
55,1
Рівненська область
54,2
Закарпатська область
35,2
Івано-Франківська область
35,1
Черкаська область
29,7
Чернівецька область
21,9

Частка населення, яке має доступ до якісної питної води за хімічними і
бактеріологічними

показниками

з

розподільних

мереж

систем
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централізованого питного водопостачання і джерел децентралізованого
питного водопостачання, варіюється від 78 для Луганської області до майже
100 % для м. Києва (табл. 1.8). Аналіз значень індексу якості води,
усереднених за кількістю населення регіонів, для макрорайонів України
показує, що найкращою є якість питної води у Західноукраїнському
макрорайоні, а найгіршою – у Центральноукраїнському.
Таблиця 1.8 – Індекс якості питної води
Значення
Регіон / Макрорайон
індексу якості
питної води
м. Київ
99,7
Луганська область
78,1
Західноукраїнський макрорайон
91,7
Причорноморський макрорайон
89,1
Слобідська Україна
88,9
Донбас та Нижнє Придніпров’я
88,6
Центральноукраїнський макрорайон
87,0
В структурі індексу екологічного виміру сталого розвитку крім індексу
якості питної води містяться такі показники водокористування як параметри
інтенсивності забирання води, скидання зворотних вод і забруднених стічних
вод, використання свіжої води на виробничі потреби та економії забирання
води.

Значення

наборів

даних

для

отримання

цих

показників

стандартизовано. Зокрема, параметри «Використання свіжої води на
виробничі потреби» і «Скидання забруднених стічних вод» отримано як
відношення показників використання свіжої води на виробничі потреби та
скидання забруднених зворотних вод до кількості підприємств, які скидали
зворотні води в поверхневі водні об'єкти [12]. Отримані параметри, поруч з
показником економії забирання води, представляють середній водний слід
підприємств регіону щодо використання води і забруднення водних об’єктів
та формують значення індикатору промислової водоефективності регіонів
України (табл. 1.9).
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Таблиця 1.9 – Регіони-лідери та регіони-аутсайдери за показниками
водокористування
Обсяг
використання
Обсяг скидання
Позиція у
свіжої води на
забруднених
рейтингу виробничі потреби
стічних вод в
за
в середньому
середньому одним
показником
одним
підприємством,
підприємством,
тис. м3
тис. м3
Закарпатська
м. Київ
1
область
0
47
Чернівецька
Волинська
2
область
область
186
9
Вінницька
Черкаська область
3
область
219
12
Волинська
Хмельницька
4
область
область
244
14
Кіровоградська
Івано-Франківська
5
область
область
247
22
Миколаївська
Миколаївська
23
область
область
5000
1354
Запорізька
Одеська
24
область
область
7413
1753
Київська область
м. Севастополь
25
10803
2046
Дніпропетровська Донецька
26
область
область
16171
2107
Дніпропетровська
м. Київ
27
область
22250
6737

Частка економії
забирання води, %

Значення
індикатору
промислової
водоефективності

Рівненська
область

Рівненська
область
97,8

Хмельницька
область
96,9
Харківська
область
96,0
Полтавська
область
95,9
Луганська
область

0,650
Хмельницька
область
0,648
Чернівецька
область
0,645
Черкаська
область
0,640
Полтавська
область
0,637
Донецька
область
0,432
Івано-Франківська
область
0,427
м. Київ
0,426

95,6
Тернопільська
область
64,6
Херсонська
область
60,9
м. Севастополь
40,7
Волинська
область
м. Севастополь
23,3
0,306
Івано-Франківська Дніпропетровська
область
область
5,3
0,211

Донецька і Дніпропетровська області разом та майже порівну
використовують більше 40 % свіжої води, забраної в Україні (рис. 1.8), проте
відношення цього показника до кількості підприємств, які скидають зворотну
воду, відрізняється більш ніж у три з половиною рази (для Дніпропетровської

49
області маємо 16,2, а для Донецької – 4,6 млн м3). Ці ж області разом
скидають майже дві третини обсягу всіх забруднених зворотних вод у
поверхневі водні об'єкти держави (рис. 1.8), при цьому обіймаючи останні
місця у рейтингу за стандартизованим на кількість підприємств значенням
цього показника (див. табл. 1.9). Лідерами серед регіонів України з економії
забирання

води

за

рахунок

оборотного

та

повторно-послідовного

водопостачання є Рівненська, Хмельницька, Харківська, Полтавська і
Луганська області, значення цього показника для яких становить більше 95 %
економії [12]. П’ятірку регіонів з найбільшою економією забирання води за
абсолютним

значенням

у

км3

формують

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська, Рівненська та Миколаївська області [11], економія водних
ресурсів якими становить майже 70 % обсягу за оцінюваними регіонами
разом (рис. 1.9).

а)

б)

Рисунок 1.8 – Обсяг використання свіжої води на виробничі потреби (а)
та скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (б)
за регіонами України
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Значення інших складових індексу екологічного виміру, категорій
політики, індикаторів і параметрів, та рейтинги регіонів України за ними
наведено у додатках. Детальне інверсне оцінювання кожного регіону України
в екологічному вимірі представлено у вигляді аналізу їх профілів.

Рисунок 1.9 – Обсяг економії забирання води за рахунок оборотного та
повторно-послідовного водопостачання за регіонами України
Двоокис сульфуру негативно впливає на екосистеми та шкодить
здоров’ю людини. Згідно з даними Держстату [11] дві третини викидів
забруднювальних речовин в атмосферне повітря у 2011 році викинуто
стаціонарними джерелами забруднення (рис. 1.10), з яких майже третина
обсягу викидів припадає на двоокис сульфуру (SO2). Викиди окису карбону
(CO) складають 74 % сукупних викидів від автотранспорту, залізничного,
авіаційного та водного транспорту і від виробничої техніки, а також більше
40 % викидів від стаціонарних і пересувних джерел забруднення.
Нині у світі актуальним питанням, яке викликає значне занепокоєння, є
шкідливий вплив на здоров’я людини та навколишнє природне середовище
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завислих часток розміром менше 2,5 мікрон у діаметрі [30]. Ці частки
викидаються в атмосферне повітря у результаті неповного згорання пального
і біомаси. Частки розміром менше 2,5 мікрон є одним з компонентів чорного
карбону (сажі). Сажа, крім негативного впливу на здоров’я людини та
сільське господарство, характеризується також значним впливом на
змінювання клімату. За останніми оцінками ця антропогенна забруднювальна
речовина є другим найважливішим фактором змінювання клімату [31].
Чорний карбон, метан і тропосферний озон – основні короткоживучі
«кліматичні» забруднювальні речовини.

Рисунок 1.10 – Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря у 2011 р.
В Україні лише розробляються стандарти відповідно до вимог
законодавства Європейського Союзу щодо вмісту завислих часток пилу
діаметром менш як 10 мікрон в атмосферному повітрі [32], а Національний
план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015
роки [33] не передбачає визначення цільових показників для часток розміром
менше 2,5 мікрон. Проте запиленість повітря4 вимірюється в містах України
для

визначення

комплексного

індексу

забруднення

атмосфери

на

урбанізованих територіях. Серед основних показників охорони атмосферного
повітря Держстату України є викиді сажі від стаціонарних і пересувних
джерел забруднення [11]. Якщо у перше десятиріччя незалежності України
4

У більшості випадків мова йде про великодисперні аерозолі (пил) з діаметром завислих часток більше
10 мікрон.
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обсяги викидів сажі від стаціонарних джерел забруднення перевищували
обсяги викидів цієї забруднювальної речовини від пересувних джерел, то у
новому тисячолітті ситуація змінилась на протилежну. У 2011 році викиди
сажі від автотранспорту, залізничного, авіаційного та водного транспорту і
виробничої

техніки

більш

ніж

вшестеро

перевищили

викиди

сажі

підприємствами, взятими на державний облік (рис. 1.11). При цьому викиди
сажі від автомобільного транспорту складають майже три чверті усіх викидів
цієї забруднювальної речовини від пересувних джерел забруднення.
Очевидно, що останнє місце у рейтингу за викидами сажі на площу території
регіону зайняла столиця (табл. 1.10).

Рисунок 1.11 – Викиди сажі в атмосферне повітря у 2011 році [11]
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Таблиця 1.10 – Регіони-лідери та регіони-аутсайдери за показником обсягів
викидання сажі на площу території в 2011 році
Позиція у
Обсяги
Викиди сажі на
рейтингу за
Регіон
викидів сажі площу території,
показником
[11], тис. т
кг/км2
1
Чернігівська область
0,5
16
2
Сумська область
0,6
25
3
Херсонська область
0,9
32
4
Кіровоградська область
0,9
37
5
Житомирська область
1,1
37
23
Львівська область
2,3
105
24
м. Севастополь
0,1
116
25
Дніпропетровська область
4,0
125
26
Донецька область
3,7
140
27
м. Київ
2,4
2871
Як і в попередні роки в 2011 році найбільші обсяги викидів
забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення
припадають

на

процеси

пов’язані

з

видобуванням

енергоресурсів,

виробленням і розподіленням енергії (більше 50 %, рис. 1.12).

Рисунок 1.12 – Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від
стаціонарних джерел забруднення [11]
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Значення індексу забруднення довкілля визначено з врахуванням не
лише

антропогенного

навантаження

атмосферного

повітря,

але

й

регіональних поверхневих водних ресурсів, тобто викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря та скидань у поверхневі водні об’єкти
(формула 1.20). Найменшим навантаженням на довкілля у 2011 році
характеризувався Центральноукраїнський макрорайон, а найбільшим –
Донбас та Нижнє Придніпров’я (табл. 1.11). Викиди забруднювальних
речовин на площу території для вказаних двох макрорайонів відрізняються
більш ніж уп’ятеро, а для лідера за індикатором загрози, Волинської області,
та одного з аутсайдерів, Донецької області, – більш ніж у 40 разів. Отже,
антропогенна навантаженість атмосферного повітря і поверхневих вод, якість
яких безпосередньо впливають на здоров’я населення, для жителів і
природного довкілля Донецької області є у 40 разів більшою ніж для жителів
і навколишнього природного середовища Волинської області, а для жителів і
довкілля м. Києва – більш ніж у 150 разів більшою, а отже, мова йде про
урбанізовану територію з високим тягарем забруднення.
Останні кілька років найменшим антропогенним навантаженням
характеризувалась Житомирська область з викидами забруднювальних
речовин в атмосферне повітря і поверхневі водойми від 2,9 до 3,6 т/км2
(рис. 1.13). За даними 2011 року перше місце за значеннями індексу
забруднення довкілля зайняла Волинська область. П’ятірка регіонів з
найбільшим забрудненням довкілля на площу території є незмінною з 1990-х
років та охоплює міста Київ і Севастополь, Донецьку, Дніпропетровську і
Луганську області (рис. 1.14).
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Таблиця 1.11 – Розподіл регіонів і макрорайонів за індексом забруднення
довкілля
Позиція у
рейтингу
за
індексом
1
2
3
4
5
23
24

Регіон
Волинська область
Житомирська
область
Чернігівська
область
Кіровоградська
область
Рівненська область
Луганська область
Дніпропетровська
область
м. Севастополь
Донецька область
м. Київ

25
26
27
Центральноукраїнський
макрорайон
Причорноморський
макрорайон
Західноукраїнський
макрорайон
Слобідська Україна
Донбас та Нижнє
Придніпров’я

Викиди
Скидання
Індекс
забруднювальних забруднювальних
забруднення
речовин в
речовин у
довкілля,
атмосферу,
поверхневі водні
т/км2
2
2
т/км
об’єкти, т/км
2,6
0,0
2,6
2,9

0,7

3,6

3,1

0,6

3,7

3,0

0,8

3,8

3,1
20,7

0,9
9,4

4,0
30,1

36,3

11,6

47,9

24,2
65,2
304,4

54,2
41,0
131,9

78,4
106,2
436,4

5,0

0,8

5,8

4,2

4,3

8,5

7,0

2,3

9,3

6,8

4,3

11,1

23,9

8,2

32,1

Варто вказати на високу ймовірність помилковості даних щодо обсягів
скидання забруднювальних речовин із зворотними водами у поверхневі водні
об’єкти, представлених в екологічних паспортах Мінприроди для таких
регіонів як Волинська, Запорізька і Київська області. Якщо для інших
24 регіонів України вміст забруднювальних речовин у зворотних водах,
скинутих у звітному році, складає в середньому від 0,1 (Вінницька,
Житомирська і Хмельницька області) до 0,9 т/тис. м3 (Львівська, Одеська і
Харківська області та м. Севастополь), то для Запорізької області значення
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цього показника становить 0,07 т/тис. м3, для Волинської області –
0,01 т/тис. м3, а для Київської області – 0,3 кг/тис. м3, а отже значення обсягів
скидання забруднювальних речовин швидше за все не відповідають
дійсності.
Із загрозою забруднення довкілля безпосередньо пов’язана загроза
змінювання клімату, яку оцінено за допомогою індексу територіального
регіонального внеску. Майже третина всіх викидів CO2 в Україні від
стаціонарних і пересувних джерел забруднення припадає на Донецьку
область (66 млн т), яка посідає передостаннє місце у рейтингу за значеннями
цього показника на площу території. Луганська і Дніпропетровська області,
які викинули в 2011 році 22 і 37 млн т двоокису карбону, відповідно,
посідають останні місця у рейтингу поруч з Донецькою областю (табл. 1.12)
з сукупними обсягами викидів у 114 млн т.

Рисунок 1.13 –. Забруднення довкілля регіонів України
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Рисунок 1.14 – Динаміка індексу забруднення довкілля для деяких регіонів
України
Таблиця 1.12 – Розподіл регіонів і макрорайонів за індексом територіального
регіонального внеску в змінювання клімату
Позиція у рейтингу
за індексом внеску в
Регіон
змінювання клімату
1
Херсонська область
2
Житомирська область
3
Волинська область
4
Кіровоградська область
5
Чернігівська область
23
Івано-Франківська область
24
Луганська область
25
Дніпропетровська область
26
Донецька область
27
м. Київ
Причорноморський макрорайон
Центральноукраїнський макрорайон
Західноукраїнський макрорайон
Слобідська Україна
Донбас та Нижнє Придніпров’я

Значення індексу внеску
в змінювання клімату,
т/км2
45
52
70
72
79
788
828
1160
2496
11702
108
148
202
248
1254
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Енергетика і промисловість – дві з десяти ключових галузей у
змінюванні напрямку розвитку суспільства у сторону зеленого зростання. На
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води припадає більше
половини загального обсягу викидів двоокису карбону в Україні, що разом з
викидами переробної промисловості становить майже 95 % сукупних викидів
CO2 від стаціонарних джерел забруднення. Тому зрозумілим є окреме
зазначення серед завдань Стратегії державної екологічної політики [32]
необхідності оптимізування структури енергетичного сектору національної
економіки шляхом збільшення обсягу використання енергетичних джерел з
низьким рівнем викидів двоокису карбону до 2015 року на 10 % і до
2020 року на 20 %, а серед інструментів реалізування національної
екологічної політики – технологічного переоснащення виробництва шляхом,
зокрема, збільшення обсягу використання джерел енергії з низьким рівнем
викидів

двоокису

карбону.

Показником

карбонової

навантаженості

промисловості регіонів України може, серед інших, слугувати усереднений
обсяг викидів двоокису карбону від стаціонарних джерел забруднення, який є
відношенням викидів CO2 в атмосферу за регіонами до кількості
підприємств, які мали викиди5. Значення показника, отримані за даними
Держстату 2011 року для регіонів України, варіюються від 78 тис. т у
середньому на одне підприємство (Дніпропетровська область) до 1,5 тис. т
(Чернівецька область). Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська і
Запорізька області формують групу регіонів з усередненими на одне
підприємство, яке мало викиди, емітованими обсягами двоокису карбону
більше 50 тис. т. Чотири регіони з оцінюваних опинились в нижніх п’ятірках
рейтингів і за індексом регіонального внеску в змінювання клімату, і за
показником викидів CO2 від стаціонарних джерел забруднення у середньому
одним підприємством (табл. 1.13), а саме Луганська, Івано-Франківська,
Донецька і Дніпропетровська області. І навпаки, Херсонська та Житомирська

5

Показник є складовою індексу екологічного виміру компоненти якості життя людей.
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області посідають верхні щаблі рейтингів за цими показниками, тобто мають
низькі викиди двоокису карбону як на площу території, так і в середньому
одним підприємством. Рейтинг макрорайонів за обома показниками є
однаковим: найменші значення згаданих показників у Причорноморського
макрорайону, найбільші – у Донбасу та Нижнього Придніпров’я.
Таблиця 1.13 – Розподіл регіонів і макрорайонів за промисловим карбоновим
слідом
Позиція у рейтингу
за карбоновим
Регіон
слідом
1
Чернівецька область
2
Херсонська область
3
Житомирська область
4
Тернопільська область
5
Закарпатська область
23
Луганська область
24
Запорізька область
25
Івано-Франківська область
26
Донецька область
27
Дніпропетровська область
Причорноморський макрорайон
Центральноукраїнський макрорайон
Західноукраїнський макрорайон
Слобідська Україна
Донбас та Нижнє Придніпров’я

Викиди CO2 у
середньому одним
підприємством, тис. т
1,5
1,7
2,3
2,7
2,7
37,6
50,0
51,6
64,1
78,1
5,6
7,9
11,4
17,0
58,5

Інклюзивна зелена економіка як інструмент досягнення сталого
розвитку охоплює ряд принципів, підходів, стратегій та процесів, серед яких
важливе

місце

займають

концепції

соціального

залучення,

ресурсоефективності та, зокрема, низькокарбонової економіки. Першим
кроком впроваджування ефективних методів і технологій мислення
декарбонізування задля низькокарбонового зростання на усіх управлінських
рівнях, від громадянина до держави, від виробника до споживача, є
оцінювання

обсягу

викидів

двоокису

карбону

керованим

об’єктом.
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Використовуваними

показниками

тут

може

слугувати

карбонова

продуктивність (виробництва або потреб) і карбонова інтенсивність
різнорівневих систем і процесів. Карбонова продуктивність виробництва є
опосередкованою

характеристикою

впливу

Людини

на

клімат

та

ефективність ресурсокористування. Цей показник оцінюють за допомогою
обсягу валового продукту, який створено з викиданням в атмосферу тонни
антропогенного CO2 від процесів вироблення і споживання енергії [34].
Карбонова

інтенсивність

–

це

величина

обернена

до

карбонової

продуктивності або обсяг «енерго»-викидів CO2, емітованих під час
створення одиниці ВВП.
Згідно з останніми даними Інформаційно-аналітичного центру з питань
двоокису карбону (CDIAC) 2009 року за викидами двоокису карбону в
результаті спалювання викопного палива і виробництва цементу на долар ВВП
Україна належить до десятки країн світу (9 місце зі значенням 0,932 кг CO2–
екв. на долар ВВП) з найбільшими значеннями цього показника серед
179 оцінюваних країн і територій. Для порівнювання середньосвітові питомі
викиди двоокису карбону оцінюються у 0,444 кг CO2–екв. на долар ВВП, а для
Швейцарії, країни, яка роки поспіль не залишає трійку лідерів рейтингів в
оцінюваннях країн світу зі сталого розвитку, показник має значення 0,115 кг
CO2–екв. на долар ВВП. За обсягами викидів двоокису карбону Україна,
займаючи 0,44 % території світу, на якій проживає 0,63 % населення світу,
посідає 22 місце серед 197 оцінюваних CDIAC країн і територій (272 Мт у
2009 році) несучи 0,91 % тягаря сукупних світових викидів CO2. Представлені
дані безумовно привертають увагу з врахуванням того, що карбоновий баланс
України має від’ємне значення, оскільки для поглинання рослинним покривом
річного обсягу промислових викидів двоокису карбону необхідно два роки
[35]. Зона найбільшого зростання концентрації двоокису карбону знаходиться
над промислово розвиненими регіонами. На такі промислові регіони України
як Донецька, Дніпропетровська і Луганська області разом приходиться більше
половини усіх викидів CO2 від стаціонарних і пересувних джерел забруднення,
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тобто половину тягаря глобальних кліматичних змін несе лише одна сьома
території держави (рис. 1.15).

площа фігур пропорційна значенням частки у світових значеннях цих
показників
Рисунок 1.15 – Навантаження України викидами двоокису карбону на площу
території та душу населення

З

метою

порівняльного

аналізу карбонової

продуктивності

та

карбонової інтенсивності економіки регіонів за даними Держстату України
2011 року ці показники представлено як відношення ВРП до обсягів викидів
двоокису карбону від стаціонарних джерел забруднення і відношення обсягів
викидів CO2 до ВРП (табл. 1.14). П’ятірку аутсайдерів рейтингу формують
чотири області південно-східного промислового регіону, Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська і Донецька області з розвиненими добувною і
переробною промисловістю, та Івано-Франківська область, яка належить до
західного

промислового

регіону.

Найбільше

значення

карбонової

інтенсивності за даними 2011 року має Донецька область. Якщо порівняти
отримані значення показників області з найближчим «сусідом»

за

промисловим регіоном і обсягом ВРП, Дніпропетровською областю, то
карбонова інтенсивність стаціонарних джерел забруднення Донеччини
виявляється на 40 % вищою ніж для Дніпропетровської області за різниці у
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значеннях ВРП лише у 15 %. Подібні оцінки характерні для багатьох
порівнювань областей-сусідів за макрорайонами і обсягами ВРП. Наприклад,
ВРП Хмельницької області більше цього показника для Тернопільської
області на 40 %, проте карбонова продуктивність є більш ніж удвічі меншою.
Значну частину таких відмінностей можна пояснити особливостями
енергетики і промисловості регіонів, проте не в усіх випадках, на що варто
звернути увагу.
Таблиця 1.14 – Карбонова продуктивність і карбонова інтенсивність регіонів
України
Карбонова
Карбонова
Рейтинг
Регіон
продуктивність,
інтенсивність,
грн ВРП / кг CO2
кг CO2 / грн ВРП
1
Чернівецька область
58,2
17,2
2
Херсонська область
49,9
20,0
3
Закарпатська область
48,0
20,8
4
м. Київ
31,8
31,4
5
Житомирська область
30,0
33,4
6
АР Крим
25,7
38,9
7
Волинська область
24,3
41,1
8
м. Севастополь
23,7
42,2
9
Тернопільська область
22,2
45,0
10
Кіровоградська область
20,9
48,0
11
Полтавська область
19,8
50,6
12
Одеська область
18,2
55,1
13
Львівська область
17,1
58,5
14
Миколаївська область
14,0
71,6
15
Сумська область
12,7
78,6
16
Рівненська область
12,2
81,7
17
Чернігівська область
10,9
91,7
18
Хмельницька область
10,3
97,2
19
Київська область
8,3
120,4
20
Черкаська область
8,2
121,6
21
Вінницька область
6,3
158,1
22
Харківська область
6,1
163,1
23
Дніпропетровська область
4,1
242,7
24
Запорізька область
3,5
284,0
25
Луганська область
2,7
369,0
26
Івано-Франківська область
2,6
384,0
27
Донецька область
2,5
395,1
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Карбонова продуктивність і карбонова інтенсивність є ефективними
інструментами

для

оцінювання

регіональних

проблем

і

потенціалу

низькокарбонового розвитку. Вдосконалювання цих показників у напрямку
оцінювання ключових галузей зеленого зростання регіонів України дасть
змогу ухвалювати обґрунтовані та ефективні рішення задля національної
зеленої економіки.
Дефіцит води – це значна і зростаюча загроза природному довкіллю,
здоров’ю людини, розвитку суспільства, енергетичній безпеці та сільському
господарству, а також один з вагомих факторів безпеки життя людей [36].
Забезпеченість регіонів України річковим стоком і підземними водами
значно відрізняється (табл. 1.15), проте Україна в цілому відноситься до
вододефіцитних держав у європейському просторі. Серед 27 регіонів України
лише

Закарпатська

область

може

вважатись

середньозабезпеченою

місцевими поверхневими водними ресурсами на душу населення, інші
регіони характеризуються низькою, дуже низькою або надзвичайно низькою
забезпеченістю місцевим річковим стоком на душу населення, зокрема,
Одеська і Херсонська області [13]. Оцінювання не лише місцевого, але й
транзитного річкового стоку, тобто сумарних річкових ресурсів регіонів
України значно змінює рейтингові позиції деяких вододефіцитних областей,
через які тече р. Дніпро. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська,
Херсонська і Черкаська області підвищують свій рейтинг на 15 позицій і
більше. Автономна Республіка Крим, Донецька і Миколаївська області та
м. Севастополь характеризуються низькою забезпеченістю як місцевим, так і
транзитним річковим стоком.
Як вказано вище дефіцит водних ресурсів оцінено за допомогою
показника сукупного обсягу місцевого річкового стоку і запасів підземних
вод на площу території. До найбільш водозабезпечених на площу території
регіонів України відносяться Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і
Чернівецька області та м. Київ, таким чином першість за забезпеченістю
річковими і підземними місцевими водними ресурсами на площу території
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належить Західноукраїнському макрорайону (рис. 1.16). Шість регіонів,
Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернігівська, Житомирська і
Вінницька області, на своїй території мають половину усіх місцевих річкових
ресурсів України. Отже, на Західноукраїнський макрорайон припадає більше
половини усього місцевого стоку в Україні, тоді як на Причорноморський
макрорайон – лише близько 4 % (рис. 1.17). Дніпропетровська, Запорізька,
Миколаївська, Херсонська та Одеська області мають значний дефіцит
місцевих

водних

характеризується

ресурсів,
критичною

а
та

Причорноморський
майже

у

вісім

макрорайон

разів

меншою

водозабезпеченістю на площу території ніж Західноукраїнський.
Загалом розміщення регіонів України у координатах

ступеню

гармонізації та індексу сталого розвитку з екологічної точки зору
характеризується таким. Значення індексу екологічного виміру (рис. 1.18)
корелює з розподіленням регіонів за індексом сталого розвитку і цей зв’язок
можна охарактеризувати як такий, що близький до середньої сили. П’ятірка
регіонів-лідерів за екологічною сталістю мають значення індексу сталого
розвитку вище середнього по Україні, а п’ятірка регіонів-аутсайдерів –
нижче середнього по Україні. Розподілення досліджуваних об’єктів за
ступенем гармонізації обернено залежить від позицій регіонів за індексом
екологічного виміру. Області-лідери рейтингу за індексом сталого розвитку є
представниками Західноукраїнського макрорайону (за винятком столиці), які
характеризуються середньою і високою екологічною сталістю території.
Антропогенно навантажені та екологічно уразливі регіони (здебільшого
представники Донбасу та Нижнього Придніпров’я і Причорноморського
макрорайону)

сформували

групу

об’єктів

інтегрального індексу сталого розвитку.

з

низькими

значеннями
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Забезпеченість
транзитним річковим
стоком у середній за
водністю рік, тис. м3 / км2

Експлуатаційні запаси
підземних вод, тис. м3 /
добу

Значення індексу
забезпеченості місцевими
водними ресурсами, тис.
м3 / км2

1

Закарпатська область

618,7

420,4

345,0

628,6

2

м. Київ

70,6

1534,9

699,1

375,8

3

Івано-Франківська область

330,2

346,1

287,7

337,7

4

Львівська область

225,7

28,9

1297,0

247,4

5

Чернівецька область

151,8

1095,1

173,8

159,6

23

Дніпропетровська область

27,3

1634,1

702,6

35,3

24

Запорізька область

22,8

1925,7

299,5

26,8

25

Миколаївська область

23,2

139,4

85,8

24,5

26

Херсонська область

4,9

1903,9

923,8

16,8

27

Одеська область

10,5

376,9

486,7

15,8

Західноукраїнський макрорайон

187,4

303,5

422,2

196,2

Центральноукраїнський макрорайон

77,9

1222,6

503,4

84,7

Слобідська Україна

72,0

649,6

827,0

82,8

Донбас та Нижнє Придніпров’я

35,4

993,0

991,9

48,3

Причорноморський макрорайон

17,2

624,1

649,7

25,7

Позиція у рейтингу за
індексом забезпеченості
місцевими водними
ресурсами

Забезпеченість місцевим
річковим стоком у
середній за водністю рік,
тис. м3 / км2

Таблиця 1.15 – Забезпеченість водними ресурсами

Регіон
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Рисунок 1.16 – Загроза «Дефіцит водних ресурсів»6

Рисунок 1.18 –. Індекс екологічного виміру7
6
7

інфографіка СЦД-Україна
див.примітку до рис. 1.15

Рисунок 1.17 –. Забезпеченість місцевими водними ресурсами
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Регіони-лідери (м. Київ, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська і
Тернопільська області) за значенням індексу сталого розвитку є також
лідерами і за рівнем невразливості до сукупності виділених загроз, та,
зокрема, є найопірнішими регіонами до загроз екологічного характеру. Такі
позиції цих регіонів можна пояснити фізико-географічними особливостями їх
території,

проте

важливою

є

низька

викидомісткість

регіонального

виробничого комплексу. З другого боку це також пояснює низькі позиції
промислових регіонів за інтегральним показником сталого розвитку, який
отримано, зокрема, на основі низьких значень складових екологічного
характеру компоненти безпеки життя людей.
Аналіз залежності між опірністю до загроз екологічного характеру та
значень компоненти безпеки життя відображає такі особливості розподілу
регіонів за цими показниками. Усі регіони Західноукраїнського макрорайону
мають як рівень екологічної безпеки, так і значення компоненти безпеки
життя (за винятком Хмельницької області) вище середньоукраїнського.
Західноукраїнський макрорайон в цілому формує окремий субпростір,
опірний до сукупності загроз, зокрема й екологічного характеру. Регіони
Донбасу та Нижнього Придніпров’я характеризуються найнижчими серед
областей України значеннями показника екологічної безпеки та середньою
(Запорізька область) і високою (інші регіони макрорайону) вразливістю до
сукупності всіх розглядуваних загроз [37]. Найуразливішою до сукупності
загроз згідно зі значення компоненти безпеки життя людей є Донецька
область, зокрема і через найнижче серед усіх регіонів значення індексу
екологічної безпеки. Рівень екологічної безпеки регіонів Причорномор’я є
нижчим за середньоукраїнський, а такі оцінювані об’єкти як Автономна
Республіка Крим, Миколаївська та Одеська області утворюють тісну групу у
просторі індексу екологічної безпеки та інтегрального показника безпеки
життя людей. Аналіз отриманих оцінок безпеки життя показує, що
компонента безпеки життя індексу сталого розвитку сильно залежить від
значень індексу екологічної безпеки.
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Вплив загроз екологічного характеру на екологічний вимір якості
життя людей загалом для усіх розглядуваних регіонів характеризується
середньою силою. Проте, якщо виключити з розглядування трійки регіонівлідерів (Закарпатська, Івано-Франківська і Львівська області) та регіоніваутсайдерів (м. Севастополь, Дніпропетровська і Донецька області) за
вразливістю до загроз екологічного характеру, а також м. Київ, то такий
вплив можна охарактеризувати як близький до дуже сильного. Така
відмінність у силі зв’язку пов’язана як з наповненістю показника екологічної
безпеки, так і особливостями оцінюваних регіонів, такими як урбанізованість
території (м. Севастополь та м. Київ), екологічно-промислова напруженість
(Дніпропетровська і Донецька області), або складнощі в екологічному
керуванні (Івано-Франківська область).
Близько половини регіонів України у просторі індексів економічної та
екологічної безпеки утворюють деякий «ланцюг» з близькими та вищими за
середньоукраїнські значеннями рівня невразливості до загроз екологічного
характеру, який охоплює як регіони з низьким рівнем економічної безпеки
(Вінницька і Кіровоградська області), так і лідера за цим показником (м.
Київ). Загалом спостерігається слабка обернена залежність між рівнями
регіональної економічної та екологічної безпеки. Варто відмітити, що
спостерігається сильний зв’язок між значеннями індексів екологічної та
соціальної безпеки. Це можна пояснити тим, що інтегральний показник
невразливості до загроз екологічного характеру містить складові пов’язані із
антропогенним забрудненням довкілля, а показник невразливості до загроз
соціального характеру – зі здоров’ям населення.
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1.4 Профільний аналіз екологічної сталості регіонів України на основі
даних 2011 року
АР Крим займає 19 місце за індексом екологічного виміру сталого
розвитку серед регіонів України. За категоріями політики «Стан довкілля»,
«Екологічне навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування» область
займає 10, 23 та 19 місця рейтингів, відповідно. Регіон характеризується
підвищеним рівнем забруднення міського атмосферного повітря (13 місце) і
значною інтенсивністю забирання води в розрізі забезпеченості водними
ресурсами (27 місце). В регіоні гостро стоїть питання утилізування наявних і
генерованих відходів (23 місце). Значення індикаторів загроз екологічного
характеру щодо забруднення довкілля (11 місце), внеску в змінювання клімату
(19 місце) і дефіциту водних ресурсів (7 місце) для республіки не є критичними
як на рівні країни, так і на рівні Причорноморського макрорайону.
Вінницька область повільно покращує свою позицію у регіональному
рейтингу за індексом екологічного виміру сталого розвитку від 23 (2010 р.) і
22 місць (2011 р.) до нинішнього 18 місця серед регіонів України. За
категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і
небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 16, 8 та 20 місця
рейтингів, відповідно. Таку позицію регіону в рейтингу обумовлено багатьма
факторами, зокрема низькою часткою природо-заповідного фонду в території
регіону (27 місце) і високою розораністю сільськогосподарських угідь
(21 місце). Вінницька область сукупно посіла 15 місце за вразливістю до
екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 18 місце за забрудненням
довкілля, 11 місце за внеском у змінювання клімату і 15 місце за дефіцитом
місцевих водних ресурсів.
Волинська область займає верхні щаблі регіонального рейтингу за
індексом екологічного виміру кілька років поспіль і не покидає трійку
регіонів-лідерів. Нинішнє третє місце області в рейтингу можна пояснити
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вищими за середньоукраїнські значення категорій політики «Стан довкілля»
(7 місце), «Екологічне навантаження і небезпеки» (1 місце) та «Екологічне
керування» (13 місце). Варто відмітити відносно низькі рівні викидів
забруднювальних речовин від стаціонарних джерел на душу населення
(3 місце) і скидань зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (2 місце),
зокрема скидань забруднених стічних вод (2 місце). Серед недоліків
екологічного керування в області варто вказати на низькі частки економії
забирання води та утилізування відходів. Значення індикаторів загроз щодо
забруднення довкілля (27 місце), внеску в змінювання клімату (25 місце) і
дефіциту водних ресурсів (19 місце) для області не є критичними.
Дніпропетровська область займає останнє 27 місце за індексом
екологічного виміру, що обумовлено найнижчими значеннями усіх категорій
політики виміру (27 місця). Серед найпроблемніших сфер області слід
відзначити низьку частку об’єктів ПЗФ у території регіону (26 місце), значні
обсяги накопичених (27 місце) й утворених (26 місце) відходів у розрахунку
на квадратний кілометр території та викидів забруднювальних речовин від
стаціонарних джерел на душу населення (26 місце) й у середньому одним
підприємством (27 місце), велику частку населення у зонах можливого
хімічного зараження (26 місце), значні обсяги використання свіжої води
(26 місце, 20 % від загальноукраїнського обсягу) і скидання забруднених
стічних вод (27 місце). Варто згадати також одні з найбільших в Україні
обсяги викидів двоокису карбону. Сукупно область посіла 2 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку.
Донецька область посідає 26 місце за індексом екологічного виміру
сталого розвитку серед регіонів України. За категоріями політики «Стан
довкілля»,

«Екологічне

навантаження

і

небезпеки»

та

«Екологічне

керування» область займає 24, 25 та 26 місця рейтингів, відповідно.
Найбільші екологічні проблеми Донецької області пов'язані з екологічним
навантаженням на навколишнє природне середовище, серед яких великі
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обсяги викидів парникових газів (27 місце), викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
(27 місце), скидання забруднених стічних вод (26 місце) та обсяги
накопичених відходів (26 місце). Донецька область сукупно посіла перше
місце за вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку як на рівні
країни в цілому, так і на рівні макрорайону, зокрема через надвисоке
територіальне забруднення довкілля і внесок у змінювання клімату.
Житомирська область належить до областей з екологічною сталістю
вище середньої (7 місце), що пояснюється вищими за середньоукраїнські
значеннями усіх категорій політики, за категорією «Стан довкілля» регіон
обійняв 9 місце, категорією «Екологічне навантаження і небезпеки» 
13 місце та категорією «Екологічне керування»  6 місце. До слабких ознак
області перш за все слід віднести складний радіологічний стан території, а до
сильних – відтворення лісів (2 місце) і низькі обсяги викидів двоокису
карбону, зокрема у середньому одним підприємством (3 місце). Значення
індикаторів загроз екологічного характеру щодо забруднення довкілля
(26 місце), внеску в змінювання клімату (26 місце) і дефіциту водних
ресурсів (16 місце) для регіону не є критичними як на рівні країни, так і на
рівні Центральноукраїнського макрорайону.
Закарпатська область, як і в попередніх дослідженнях, має значення
індексу екологічного

виміру вище середнього

(12 місце). За усіма

категоріями політики виміру регіон також займає позиції вище середніх
(«Стан довкілля»  12 місце, «Екологічне навантаження і небезпеки» 
10 місце та «Екологічне керування»  8 місце). Варто відзначити найбільшу
лісистість серед регіонів України, низьку розораність території (3 місце),
найнижчу інтенсивність водозабирання, найменші обсяги утворення відходів
на площу території та низькі обсяги викидів двоокису карбону на душу
населення (2 місце). Серед проблем регіону можна виділити поширеність
зсувних процесів і низькі частки економії свіжої води та утилізування
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відходів. Значення індикаторів загроз щодо забруднення довкілля (14 місце),
внеску в змінювання клімату (18 місце) і дефіциту водних ресурсів (27 місце)
для області не є критичними.
Запорізька область займає 25 місце за індексом екологічного виміру
сталого розвитку серед регіонів України. За категоріями політики «Стан
довкілля»,

«Екологічне

навантаження

і

небезпеки»

та

«Екологічне

керування» область займає 22, 22 та 25 місця рейтингів, відповідно. Область
характеризується

найнижчою

лісистістю

і

найбільшою

розораністю

території, значними обсягами викидів двоокису карбону (24 місця у
розрахунку на душу населення, до ВРП та у середньому одним
підприємством) і має великою часткою населення у зонах можливого
хімічного зараження (25 місце). Запорізька область сукупно посіла 5 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 9 місце за
забрудненням довкілля (атмосферного повітря і поверхневих водних
об'єктів), 7 місце за внеском у змінювання клімату та 4 місце за дефіцитом
місцевих водних ресурсів.
Івано-Франківська область займає 16 позицію у рейтингу екологічного
виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження
і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 3, 9 та 24 місця,
відповідно. Утримання регіоном високих позицій за двома категоріями
пояснюється, серед іншого, значними частками лісового й заповідного
фондів у території (2 місця), низькими викидами забруднювальних речовин
від пересувних джерел на душу населення (2 місце) й невисокою розораністю
території (4 місце). До екологічних проблем області належать низька частка
економії забирання води (27 місце), значні обсяги викидів двоокису карбону
(26 місце у разі розрахунку на одного емітента) і забруднювальних речовин у
повітря від стаціонарних джерел на душу населення (24 місце). Значення
індикаторів загроз щодо забрудненням довкілля (6 місце) і внеску в
змінювання клімату (5 місце) є для регіону критичними.
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Київська область займає 21 місце у рейтингу за екологічним виміром.
За категорією політики «Екологічне навантаження і небезпеки» область
перебуває на передостанньому місці, зокрема через важкий радіологічний
стан території. За категорією політики «Стан довкілля» регіон обійняв
15 місце, а за категорією «Екологічне керування»  17 місце. Найбільші
проблеми області, крім радіаційної забрудненості території (27 місце),
пов’язано з викидами в повітря від стаціонарних (22 місце) і пересувних
(27 місце) джерел на душу населення та інтенсивним водокористуванням
(25 місце). Варто відзначити зусилля регіону з відтворення лісів (1 місце).
Серед індикаторів загроз екологічного характеру щодо забруднення довкілля
(12 місце), дефіциту водних ресурсів (14 місце) і внеску в змінювання
клімату (9 місце) для регіону критичним є значення останньої загрози.
Кіровоградська область займає 13 місце у рейтингу за екологічним
виміром.

За

категоріями

політики

«Стан

довкілля»,

«Екологічне

навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 21, 11
та 1 місця рейтингів, відповідно. До проблемних сфер області належать
значна розораність території (26 місце), великі обсяги накопичених (23 місце)
та утворюваних (24 місце) відходів на площу території, проте регіон
прикладає значні зусилля з утилізування відходів (1 місце). Рівень
забруднення міського атмосферного повітря загалом невисокий (11 місце).
Значення індикаторів загроз екологічного характеру щодо забруднення
довкілля (24 місце), внеску в змінювання клімату (24 місце) і дефіциту
місцевих водних ресурсів (6 місце) для регіону не є критичними як на рівні
країни, так і на рівні Центральноукраїнського макрорайону.
Луганська область займає 24 місце у рейтингу за індексом екологічного
виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження
і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 26, 14 та 23 місця
рейтингів, відповідно. До найсуттєвіших екологічних проблем регіону
належать такі: значна щільність накопичення (25 місце) та утворення
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(23 місце)

відходів

I-IV класів

небезпеки,

великі

обсяги

викидів

забруднювальних речовин від стаціонарних джерел на душу населення
(25 місце) і в середньому одним підприємством (24 місце), а також викидів
двоокису карбону (23 місце у розрахунку на душу населення, 25 місця – до
ВРП та у середньому одним підприємством). Регіон сукупно посів 4 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 5 місце за
забрудненням довкілля, 4 місце за внеском у змінювання клімату та 13 місце
за дефіцитом місцевих водних ресурсів.
Львівська область займає четверту позицію у рейтингу екологічної
сталості регіонів України, що пояснюється вищими за середньоукраїнські
значеннями таких категорій політики як «Стан довкілля» (регіон обійняв
5 місце) і «Екологічне навантаження і небезпеки» (4 місце). За категорією
«Екологічне керування» область опинилась на 16 місці. До екологічних
переваг області можна віднести відносно невеликі обсяги утворення
токсичних відходів на душу населення (3 місце) і радіологічний стан
території (4 місце). Параметри, які вказують на проблеми регіону,
охоплюють, зокрема, поширеність зсувних процесів (24 місце) і низьку
частку

утилізування

відходів

(25 місце).

Серед

індикаторів

загроз

екологічного характеру щодо забруднення довкілля (7 місце), дефіциту
водних ресурсів (24 місце) і внеску в змінювання клімату (10 місце) для
регіону критичним є значення першої із вказаних загроз.
Миколаївська область посідає 23 місце у рейтингу за індексом
екологічного виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне
навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 23, 17
та 22 місця рейтингів, відповідно. Серед параметрів, які характеризують
область з екологічної точки зору, необхідно виділити великі обсяги
утворення токсичних відходів на душу населення (25 місце), низьку частку
утилізування відходів (26 місце), значну розораність (24 місце) і низьку
лісистість (26 місце) території за відносно малих обсягів лісонасаджування
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(24 місце). Регіон сукупно посів 10 місце за вразливістю до екологічних
загроз сталому розвитку, зокрема 20 місце за забрудненням довкілля,
16 місце за внеском у змінювання клімату та 3 місце за дефіцитом місцевих
водних ресурсів. Окремої уваги потребують питання значних інтенсивності
водокористування (23 місце) і скидання забруднених стічних вод (23 місце).
Одеська область займає 22 позицію у рейтингу за екологічним виміром.
Значення усіх категорій політики виміру є нижчими за середньоукраїнські. За
категорією «Стан довкілля» регіон посів 25 місце, за категорією «Екологічне
навантаження і небезпеки»  15 місце та за категорією «Екологічне
керування»  18 місце. Область має одні з найгірших показників в Україні,
пов’язані з якістю міського атмосферного повітря (25 місце), скиданням
забруднених стічних вод (24 місце), низькою лісистістю території (23 місце)
за відносно малих обсягів лісонасаджування (23 місце). Хоча не можна не
відзначити невисокі обсяги наявних накопичених відходів у розрахунку на
площу території регіону (2 місце). Регіон сукупно посів 7 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 10 місце за
забрудненням довкілля, 13 місце за внеском у змінювання клімату та 1 місце
за дефіцитом місцевих водних ресурсів.
Полтавська

область

займає

10 місце

у

рейтингу

за

індексом

екологічного виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне
навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 14, 19
та 2 місця рейтингів, відповідно. За екологічними параметрами область
займає в основному позиції близькі до середніх по Україні. Регіон
характеризується значними обсягами викидів забруднювальних речовин від
пересувних джерел (25 місце) та утворення токсичних відходів (24 місце) на
душу населення. Варто відзначити зусилля регіону з економії водозабирання
(4 місце) та утилізування відходів (3 місце). Регіон сукупно посів 14 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 15 місце за
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забрудненням довкілля, 14 місце за внеском у змінювання клімату та
12 місце за дефіцитом місцевих водних ресурсів.
Рівненська область займає 8 позицію за індексом екологічного виміру.
За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і
небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 20, 5 та 4 місця
рейтингів, відповідно. Серед проблем регіону в екологічний сфері варто
відзначити

радіологічний

стан

території

(23 місце),

високий

рівень

забруднення міського атмосферного повітря (26 місце) і низьку якість питної
води (26 місце). Серед здобутків регіону можна вказати на низькі обсяги
викидів забруднювальних речовин від пересувних джерел на душу населення
(3 місце), високу частку економії водозабирання (1 місце) і значні зусилля з
лісовідновлення (1 місце). Регіон сукупно посів 21 місце за вразливістю до
екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 23 місце за забрудненням
довкілля, 17 місце за внеском у змінювання клімату та 21 місце за дефіцитом
місцевих водних ресурсів.
Сумська область займає 15 позицію рейтингу за індексом екологічного
виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження
і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 18, 21 та 7 місця
рейтингів, відповідно. Більшість параметрів, які характеризують область,
мають середні значення за оцінюваними регіонами. Серед головних проблем
області варто відзначити найбільші обсяги утворення токсичних відходів на
душу населення і велику частку населення у зонах можливого хімічного
зараження (23 місце). Регіон сукупно посів 17 місце за вразливістю до
екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 19 місце за забрудненням
довкілля, 20 місце за внеском у змінювання клімату та 18 місце за дефіцитом
місцевих водних ресурсів. Згідно результатів аналізу всі значення цих
показників не є критичними для області.
Тернопільська область займає 9 позицію за індексом екологічного
виміру. За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження
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і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 11, 2 та 15 місця
рейтингів, відповідно. Область характеризується низькою часткою економії
забирання води (23 місце), проте значення інших показників є більшими за
середні по України або близькими до середніх значень. Регіон, зокрема, має
відносно невисокі обсяги накопичених відходів у розрахунку на площу
території (3 місце) та обсяги викидів забруднювальних речовин на душу
населення (4 місце). Регіон сукупно посів 22 місце за вразливістю до
екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 17 місце за забрудненням
довкілля, 21 місце за внеском у змінювання клімату та 22 місце за дефіцитом
місцевих водних ресурсів. Згідно результатів аналізу всі значення цих
показників не є критичними для області.
Харківська область є 20 у рейтингу за індексом екологічного виміру.
Можна відзначити, що за категоріями політики «Стан довкілля» та
«Екологічне навантаження і небезпеки» регіон обійняв позиції близькі до
середини рейтингів, а саме 13 і 12 місця. За категорією політики «Екологічне
керування» Харківщина посіла 21 місце. Варто звернути увагу на значення
таких показників як частка заповідного фонду (25 місце), обсяги утворення
токсичних відходів на душу населення (22 місце), викиди двоокису карбону
на душу населення (22 місце). Проте забрудненість міського атмосферного
повітря обласного центру є низькою (регіон посів 4 місце за якістю повітря)
та економія забирання води – значною (3 місце). Значення індикаторів загроз
щодо забруднення довкілля (8 місце), внеску в змінювання клімату (8 місце) і
дефіциту водних ресурсів (10 місце) для області не є критичними.
Херсонська область посідає 17 місце у рейтингу екологічного виміру,
що пояснюється близькими до середніх значеннями усіх категорій політики
виміру. Серед проблем регіону варто виділити низьку лісистість (25 місце) за
найменших зусиль з лісовідтворення, високу розораність (25 місце), великі
обсяги викидів у повітря від пересувних джерел (24 місце) та утворення
токсичних відходів (23 місце) на душу населення, низьку частку економії
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водозабирання (24 місце). Серед позитивних характеристик слід згадати
низькі значення обсягів накопичення (1 місце) і утворення відходів (2 місце)
у розрахунку на площу території, відносно низькі обсяги викидів у повітря
від

стаціонарних

джерел

(2 місце),

зокрема

у

середньому

одним

підприємством (1 місце) та щодо змінювання клімату (2 місце). Значення
індикаторів загроз екологічного характеру для області не є критичними крім
показника дефіциту місцевих водних ресурсів (2 місце).
Хмельницька область займає 5 місце у рейтингу екологічного виміру,
що пояснюється вищими за середні значеннями усіх категорій політики
виміру. За категоріями «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і
небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 8, 3 та 10 місця,
відповідно. Значення більшості параметрів виміру для регіону є вищими або
близькими до середньоукраїнських. Серед здобутків області варто виділити
найменшу частку населення у зоні можливого хімічного зараження, відносно
низькі обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти (3 місце) і значну
частку економії забирання води (2 місце). Регіон сукупно посів 16 місце за
вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема 22 місце за
забрудненням довкілля, 15 місце за внеском у змінювання клімату та
17 місце за дефіцитом місцевих водних ресурсів. Згідно результатів аналізу
всі значення цих показників не є критичними для області.
Черкаська область займає 14 позицію у рейтингу екологічного виміру.
За категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і
небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 19, 18 та 5 місця
рейтингів, відповідно. Такі позиції області зумовлено, зокрема, низькою
часткою заповідного фонду в території (24 місце) та складним радіологічним
станом території (25 місце). Більша частина параметрів, які характеризують
область, мають середні значення або значення менші середніх по Україні.
Хоча варто згадати низькі обсяги водокористування у промисловості
(3 місце) та значні зусилля з утилізування відходів (2 місце). Черкаська
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область посіла 13 місце за забрудненням атмосферного повітря і поверхневих
водних об'єктів, 12 місце за внеском у змінювання клімату та 9 місце за
дефіцитом місцевих водних ресурсів.
Чернівецька область є лідером екологічного виміру сталого розвитку
серед оцінюваних регіонів України, зайнявши 4, 6 і 3 місця за категоріями
політики виміру «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і небезпеки» та
«Екологічне керування», відповідно. Область є лідером, зокрема, за такими
показниками як якість питної води (2 місце), викиди від стаціонарних джерел
й утворення токсичних відходів на душу населення (1 місця), частка
населення у зоні можливого хімічного зараження (2 місце) і комплексний
індикатор викидів двоокису карбону (1 місце). Проте варто згадати, що
область найбільше уражена зсувними процесами серед регіонів України.
Регіон сукупно посів 23 місце за вразливістю до екологічних загроз сталому
розвитку, зокрема 16 місце за забрудненням довкілля, 22 місце за внеском у
змінювання клімату та 23 місце за дефіцитом місцевих водних ресурсів.
Чернігівська область займає 6 місце у рейтингу екологічного виміру. За
категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і
небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 6, 7 та 11 місця
рейтингів, відповідно. Серед здобутків області можна виділити якість
міського атмосферного повітря (1 місце), низьку інтенсивність забирання
води з водних об’єктів (3 місце) і відносно невеликі обсяги утворення
відходів у розрахунку на площу території (3 місце). Регіон сукупно посів
19 місце за вразливістю до екологічних загроз сталому розвитку, зокрема
25 місце за забрудненням довкілля (атмосферного повітря і поверхневих
водних об'єктів), 23 місце за внеском у змінювання клімату та 20 місце за
дефіцитом місцевих водних ресурсів. Згідно результатів аналізу всі значення
цих показників не є критичними для області.
Київ, згідно зі значенням індексу екологічного виміру, опинився
усередині рейтингу, а саме на 11 місці. За категорією політики «Стан
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довкілля» столиця обійняла 2 місце, за категорією «Екологічне навантаження
і небезпеки»  24 місце і за категорією «Екологічне керування»  12 місце.
Регіон характеризується одними з найвищих в Україні викидами в повітря від
пересувних джерел на душу населення (26 місце), найбільшими обсягами
скидання зворотних вод та утворення відходів на площу території, за
найнижчої частки утилізування відходів. Серед позитивних моментів можна
виділити високу якість питної води надаваної населенню (1 місце) і
відсутність скидання забруднених стічних вод. Показники антропогенного
забруднення атмосферного повітря та поверхневих водних об’єктів на площу
території й територіального внеску в змінювання клімату мають найбільші
значення серед регіонів України та є критичними для регіону.
Севастополь перебуває на 2 позиції рейтингу за індексом екологічного
виміру.

За

категоріями

політики

«Стан

довкілля»,

«Екологічне

навантаження і небезпеки» та «Екологічне керування» область займає 1, 20
та 14 місця рейтингів, відповідно. Водне навантаження для міста є високим
(26 місце) за низької частки економії забирання води (25 місце). Такі
показники як частка лісового фонду (4 місце), частка заповідного фонду
(1 місця), обсяг викидів забруднювальних речовин у середньому одним
підприємством (3 місце) та обсяг викидів двоокису карбону до ВРП
(2 місце) мають значення кращі за середньоукраїнські. Проте значення
індикатору загроз щодо забруднення довкілля (атмосферного повітря і
поверхневих водних об'єктів, 3 місце) є критичним для міста. За внеском у
змінювання клімату і дефіцитом місцевих водних ресурсів регіон теж
займає верхні позиції рейтингів (6 і 11 місця, відповідно).
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1.5 Оцінювання сталості функціонування і розвитку підприємства
Сталість функціонування і розвитку промислового підприємства
доцільно розглядати як комплексну властивість, яка охоплює характеристики
системи керування, виробничих процесів, фінансової компоненти, соціальноекологічної складової, тощо. Оцінювання сталості підприємства як складної
економо-еколого-соціальної

системи

є

інструментом

підтримування

ухвалювання рішень задля динамічного розвитку компанії в умовах
невизначеності зовнішніх факторів за рахунок зміцнення внутрішньої
опірності. Моніторинг, оцінювання, аналізування і прогнозування сталості
розвитку підприємства варто здійснювати на основі системної та прозорої
методики, яка повинна базуватись на використанні ефективної й гнучкої
системи показників дієвості. У цьому дослідженні запропоновано систему
показників сталого розвитку підприємства, ієрархічну структуру якої
сформовано на основі адаптування метрики вимірювання процесів сталого
розвитку глобального й регіонального рівнів [25]. У випадку використання
такої системи показників для оцінювання одного підприємства можна не
здійснювати агрегування показників у індекс, а виконувати відслідковування
прогресу, прогнозування, ухвалювання рішень і коректування за окремими
напрямами. Проте у випадку порівняльного оцінювання, наприклад, кількох
одногалузевих підприємств, є сенс здійснювати нормалізування і згортання
отримуваних значень показників у єдиний індекс сталості функціонування і
розвитку підприємства.
Підприємство будемо характеризувати двома основними складовими:
безпекою (KSL) і якістю (KQL) функціонування і розвитку, а узагальнену міру
сталого розвитку визначимо за допомогою кватеріона:
KSD=jKSL+KQL(IE, IN, IS),

(1.23)

де KSD – індекс сталості функціонування і розвитку підприємства, KSL –
компонента безпеки функціонування і розвитку підприємства, KQL – векторна
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компонента якості функціонування і розвитку підприємства, IE – індекс
економічного виміру, IN – індекс екологічного виміру, IS – індекс соціального
виміру. Кватеріон KSD містить уявну скалярну частину jKSL, яка описує
безпеку функціонування і розвитку підприємства і зважену дійсну векторну
частину, яка описує якість функціонування і розвитку підприємства у
просторі трьох вимірів, економічного (KE), екологічного (KN) і соціального
(KS). При цьому j набуває значення дійсної одиниці для нормального стану
функціонування підприємства за KSL>0, і значення уявної одиниці за інших
обставин (KSL=0).
Таким чином, під індексом сталості функціонування і розвитку
підприємства будемо розуміти кількісну міру сталості, яка враховує безпеку і
якість функціонування і розвитку підприємства та для випадку KSL>0
обчислюється як норма кватеріону:
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(1.24)

Для кожного регіону евклідову норму радіус вектора функціонування і
розвитку підприємства подамо у такому вигляді:
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(1.25)

Тоді кількісну міру якості життя людей визначимо як норму проекції
цього вектора на ідеальний вектор з координатами (1; 1; 1):
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K

2
E

 K N  K S  cos  .
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Кут відхилення  радіус вектора
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K

QL

(1.26)

від ідеального вектора (1,1,1)

визначають через значення вимірів KE, KN і KS у такий спосіб:

K EK N K S ,
3 K 2E  K 2N  K 2S
1
0    arccos .
3

  arccos

(1.27)
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Отже, норма проекції радіус вектора


K

QL

на ідеальний вектор (1,1,1)

характеризує якість, а просторове положення вектора


K

у системі

QL

координат (KE, KN, KS) характеризує міру «гармонійності» сталості.
Рівновіддаленість вектора


K

відповідати

гармонійності

найбільшій

QL

від кожної з зазначених координат буде
функціонування

і

розвитку

підприємства, а наближення цього вектора до однієї з координат буде
вказувати на пріоритетний розвиток за відповідним виміром і нехтування
двома іншими.
Назвемо величину G=1α ступенем гармонізації. Вона зростатиме у
разі наближення G до 1 і зменшуватиметься у разі наближення G до 0.
Таким чином, компонента якості – комплексна оцінка, яка враховує
сумісно усі три виміри функціонування і розвитку підприємства, і, тим
самим, відображає взаємозв’язок між трьома нероздільними сферами,
економічною, екологічною та соціальною. Ступінь гармонізації відображає
баланс між його економічним, екологічним та соціальним вимірами.
З

метою

кількісного

оцінювання

вимірів

сталого

розвитку

використаємо принципи побудови ієрархічної системи показників та
індексів, які визначаються як

L1 -норми:
n

n

j 1

j 1

Ii   w j xi, j , i  1, m,  w j  1

в просторі показників

X 1  X 2  ...  X m ,

(1.28)

що характеризують економічну,

екологічну та соціальну складову i-го підприємства. Вагові коефіцієнти wj в
формулі (1.28) визначаються експертним шляхом. Використання формули
(1.28) потребує узгодження даних різної природи, як за одиницями
вимірювання, так і за діапазоном значень. Тому, якщо більші значення
показника

Xi

відповідають

кращому

функціонуванню

і

розвитку

підприємства, то застосовується логістичне нормування значень показників
за формулою:
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a  xi , j


Cnorm ( xi , j )  1  e b








1

,

(1.29)

в якій параметри a і b обчислюються як середнє значення та стандартне
відхилення за вибіркою регіонів, що аналізуються. В протилежному випадку,
коли найбільші значення показника

відповідають гіршому стану,

Xi

використовується обернена до обрахованої за формулою (1.29) величина:
a  xi , j


Cnorm ( xi , j )  1  1  e b








1

(1.30)

Сумарний вплив сукупності загроз на підприємство будемо оцінювати
за допомогою компоненти безпеки функціонування і розвитку підприємства
KSL як складової індексу сталості у формулі (1.24). Підприємству j поставимо
у відповідність вектор:

 

Trj  tij , j  1, n

з координатами

tij   0,1 , i  1,n ,

(1.31)

які характеризують ступінь прояву кожної із

загроз. Значення показників, що характеризують прояв зазначених загроз,
нормуються за допомогою формул (1.29)-(1.30) таким чином, щоб більшому
прояву загрози відповідали значення, наближені до 1. Значення компоненти
безпеки визначається як норма Мінковського вектора
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з параметром p=3.
Введемо також показник вразливості до сукупності загроз, який є
оберненою величиною до компоненти безпеки KSL:
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VL

 3 n  K SL .

(1.33)

Таким чином, компонента безпеки функціонування і розвитку
підприємства – комплексна оцінка, яка враховує сумарний вплив сукупності
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загроз на підприємство, а індекс вразливості підприємства до впливу
сукупності загроз відображає ступінь наближення підприємства одночасно
до усіх загроз у просторі, який визначається нормою Мінковського.
Пропонований індекс сталості охоплює дві компоненти: якості та
безпеки функціонування і розвитку підприємства. 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. Значення показників, з яких сформовано індекси вимірів,
можуть представляти певні агреговані оцінки, отримувані на основі значень
кількох індикаторів, або бути унітарними показниками (табл. 1.16).
Таблиця 1.16 – Компоненти , виміри та категорії політики індексу сталості
функціонування і розвитку підприємства
Компонента
Вимір
Категорія

Якість
функціонування і
розвитку
підприємства
IQL

Компонента

Безпека
функціонування і
розвитку
підприємства ISQ

IE1 Економічна сфера
IE2 Виробничий процес
Економiчний IE
IE3 Система керування
IE4 Фінансова сфера
IE5 Маркетинг
IN1 Соціально-екологічна діяльність
IN2 Енергоємність продукції
IN3 Ресурсоємність продукції
Екологічний IN
IN4 Відходи
IN5 Викидомісткість продукції
IS1 Працівники
IS2 Споживачі та зацікавлені сторони
IS3 Відкритість
Соціальний IS
IS4 Соціальна активність і залученість
IS5 Імідж
Загрози (частковий неспецифічний перелік)
IT1 Корупція
IT2 Політико-економічна ситуація
IT3 Високі темпи інфляції
IT4 Активність конкурентів
IT5 Зменшення попиту
IT6 Тиск оподаткування
IT7 Погіршення умов кредитування
IT8 Зменшення інвестицій
IT9 Надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального
характеру
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Наповнення категорій елементами (показниками дієвості) та ваги цих
елементів у агрегованих показниках є гнучкими і змінюються у залежності
від думки експертів, галузевої приналежності підприємства, його масштабу,
тощо. Індекс економічного виміру охоплює такі категорії як «Економічна
сфера», яка містить показники рентабельності, прибутковості й т.п.,
«Виробничий

процес»,

«Система

керування»,

«Фінансова

сфера»

і

«Маркетинг». Індекс екологічного виміру містить категорії «Соціальноекологічна

діяльність»,

«Енергоємність

продукції»,

«Ресурсоємність

продукції», «Відходи» та «Викидомісткість продукції», у т.ч. оцінюється
карбонова інтенсивність продукції та забруднення поверхневих водних
об’єктів. Індекс соціального виміру наповнено категоріями «Працівники»,
яка, зокрема, містить показники оплати праці, безпеки і здоров’я персоналу,
плинності кадрів, розвитку й мотивування працівників, тощо, «Споживачі та
зацікавлені сторони», «Відкритість», «Соціальна активність і залученість» та
«Імідж». Компонента безпеки функціонування і розвитку підприємства може
містити кількісні оцінки таких загроз як «Корупція», «Політико-економічна
ситуація», «Високі

темпи інфляції» (у т.ч. зменшення

купівельної

спроможності споживачів), «Активність конкурентів», «Зменшення попиту»,
«Тиск оподаткування», «Погіршення умов кредитування», «Зменшення
інвестицій», «Надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального
характеру» та інших загалом від п’яти до п’ятнадцяти значимих для
підприємства економічних, фінансових, політичних, правових, кримінальних,
конкурентних або екологічних зовнішніх загроз, виділених за допомогою,
наприклад, PEST-аналізу або іншого інструменту оцінювання зовнішнього
середовища підприємства.
Важливу роль в ефективному імплементуванні запропонованої системи
показників дієвості грає якість даних, оцінювання базових значень
показників, коректний та обґрунтований вибір цільових значень, а отже й
цілей розвитку підприємства, узгоджених з його економічною, соціальною та
екологічною політикою, інтересами зацікавлених сторін, планами та
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програмами місцевого, регіонального і державного розвитку. Частина
показників системи оцінювання є індикаторами, базові, поточні та цільові
значення яких є вимірюваними. Значення інших показників може бути
отримано лише за допомогою експертного опитування.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
Стан довкілля є одним з вагомих факторів, який визначає рівень якості
життя людей. Дієве керування якістю довкілля за допомогою інструментів
підвищення ефективності використання ресурсів, перероблення відходів і
зменшення викидів забруднювальних речовин дає змогу покращити позицію
регіону за компонентою якості життя. Екологічна безпека регіону значимо
впливає на рівень опірності регіону до впливу сукупності загроз сталому
розвитку суспільства, особливо якщо висока уразливість території пов’язана
з інтенсивним антропогенним забрудненням довкілля.
Основну увагу приділено використанню екологічних показників в
оцінюванні регіонального розвитку, зокрема представлено результати
оцінювання викидів сажі від стаціонарних і пересувних джерел забруднення
для макрорайонів і регіонів України. Виконано ранжування регіонів України
за інтенсивністю промислових викидів забруднювальних речовин.
Запропоновано

структуру

і

показники

системи

оцінювання

екологічного виміру якості життя людей для регіонів України. Сформовано
показники загроз екологічного характеру сталому регіональному розвитку.
Виконано аналіз екологічного виміру якості життя людей у регіональному
розрізі на основі даних 2011 року. Проаналізовано екологічні загрози сталому
регіональному

розвитку.

Проведено

комплексний

аналіз

екологічної

складової у вимірах сталого розвитку для регіонів та макрорайонів України
та профільний аналіз екологічної сталості регіонів на основі даних 2011 року.
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Запропоновано

індекс

сталості

функціонування

і

розвитку

підприємства, який охоплює компоненту якості (характеризує аспекти
діяльності та продукції підприємства у трьох вимірах, економічному,
екологічному та соціальному) і компоненту безпеки (є інтегрованою оцінкою
сукупного впливу наявних та потенційно можливих зовнішніх загроз).
Основні наукові результати розділу опубліковано у роботах [37-49].
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РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ІНДИКАТОРІВ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Життєвий цикл продукції (виробу) (англ. Product lifecycle) – сукупність
взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку
дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації
виробу, застосування (зберігання) матеріалу.
Під терміном «продукція» тут розуміється матеріальний результат
трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і
призначений для використання споживачем.
Зазвичай послідовними етапами життя кожного виробу є: наукове
відкриття у даній сфері – визначення можливості створення виробу –
технічне втілення задуму шляхом розробки видів виробів – освоєння їх у
виробництві – виготовлення в промислових умовах

– споживання

(експлуатація) – утилізація. Ці етапи повторюються в житті кожного виду
продукції.

Оскільки,

різні

повторення,

що

піддаються

визначенню,

позначають терміном «цикл», то для характеристики стадій, що послідовно
повторюються, й етапів у житті виробів використовують термін «життєвий
цикл продукції» (ЖЦП).
Визначення ЖЦП і типовий зміст робіт на його стадіях встановлюють
державні стандарти відповідно до яких весь ЖЦП поділяють на чотири
стадії:наукове дослідження і проектування; виготовлення продукції;обіг
продукції;споживання (експлуатація) й утилізація продукції.
В рамках стратегії сталого розвитку (СР) прийняті міжнародні
стандарти серій ISO 9000 та українські аналоги серії ДСТУ 9000 [50]
присвячені управлінню якості продукції та її сертифікації. Cтандарти ISO
серії 9000 розроблено, щоб допомогти організаціям незалежно від їхнього
типу та розміру запровадити та забезпечити функціонування ефективних
систем управління якістю.
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ISO 9000 описує основні положення систем управління якістю та
визначає термінологію стосовно систем управління якістю.
ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю для
випадків, коли організація має продемонструвати свою спроможність
поставляти продукцію, що відповідає вимогам замовників і застосовних
регламентів, а також прагне підвищувати задоволеність замовників. Поточна
версія – ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги».
ISO 9004 подає настанови щодо результативності та ефективності
системи управління якістю. Призначеність цього стандарту — поліпшувати
показники діяльності організації, а також задоволеність замовників та інших
зацікавлених сторін. Поточна версія – ISO 9004:2009 «Менеджмент для
досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі менеджменту якості».
Стандарт

ISO

19011

містить

настанови

щодо

управління

програмами аудиту, проведення внутрішніх чи зовнішніх аудитів систем
управління якістю і (або) екологічного управління, а також настанови
щодо компетентності та оцінювання аудиторів. Поточна версія – ISO
19011:2011 «Настанови щодо аудиту систем менеджменту».
Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи
управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та
міжнародній торгівлі.
Діючі в Україні стандарти серії ISO 9000: ДСТУ ISO 9000:2007
«Системи

управління

якістю.

Основні

положення

та

словник

термінів»(аналог ISO 9000:2005, IDT); ДСТУ ISO 9001:2009 «Система
управління

якістю»(аналог

ISO

9001:2008);

ДСТУ

ISO

9004:2012

«Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі
управління якістю» (ISO 9004:2009, IDT); ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови
щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного
управління» (аналог ISO 19011:2002, IDT).
Використання стандартів, дія яких поширюється на управління
природним середовищем, ставить своєю метою озброїти організації
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елементами ефективної системи управління природним середовищем, які
могли

б

скласти

єдине

ціле

із

загальною

системою

управління

підприємством. Це допоможе організаціям досягти як економічних, так і
екологічних цілей, і таким чином, наблизитися до виконання головного
завдання – досягти СР.
Стандарт ISO 14001 [51] містить ті ж самі загальні принципи
управління, що і стандарти ДСТУ ISO серії 9000 для систем управління
якістю продукту. А це означає, що організації можуть застосовувати дану
систему управління, яка відповідає або не суперечить стандартам ДСТУ ISO
серії 9000, як базу для своєї системи управління природним середовищем
[52]. Діючі на даний момент в Україні стандарти серії ISO 14000: ДСТУ ISO
14001:2006 – «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо
застосовування» (аналог ISO 14001:2004, IDT); ДСТУ ISO 14004: 2006
«Системи екологічного керування. Загальне керівництво щодо принципів,
систем та засобів забезпечення» (аналог ISO 14004:2004, IDT).
Стандарти ДСТУ ISO 14010–14012 присвячені екологічному аудиту.
Важливість

проблеми

охорони

навколишнього

середовища

та

можливих впливів, пов’язаних з виготовленою і споживаною продукцією,
підвищує інтерес до розробки методів, спрямованих на зниження цих
впливів. Одним з методів, що розробляється для цієї мети, є оцінка життєвого
циклу (ОЖЦ). Стандарти серії ISO 14040 присвячені ЖЦП, основним його
етапам та алгоритмам і прикладам застосування [53–58].
Стандарт ДСТУ ISO 14040:2013 обговорює принципи і структуру
оцінки життєвого циклу (ОЖЦ), ДСТУ ISO 14041:2004 визначає цілі і сфери
застосування ОЖЦ та проводить аналіз інвентаризації [54], в стандарті ДСТУ
ISO 14044:2013 вказані вимоги та настанови щодо ОЖЦ, стандарт ДСТУ
ISO/TR 14047:2007 надає приклад застосування оцінювання впливів у
процесі життєвого циклу[56, 57], стандарт ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013
наводить формат документування даних при ОЖЦ, ДСТУ ISO 14049:2004
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наводить приклад для визначання мети і сфери застосування та аналізування
інвентаризації при ОЖЦ [58].
В основу стандартів серії ISO 14040 покладено метод Оцінки
життєвого циклу [59]. Стандарт побудований на системній основі і включає в
себе: проведення інвентаризації вхідних та вихідних потоків продукційної
системи (збір даних необхідних для дослідження), оцінювання потенційних
впливів на навколишнє середовище (НС), пов’язаних з цими потоками та
інтерпретацію результатів інвентаризаційного аналізу та етапів оцінки
впливів.
Метод ОЖЦ знаходиться на ранній стадії розробки. Деякі складові
методу, наприклад оцінка впливу, знаходяться на стадії становлення, тому
необхідно виконати значну роботу і накопичити практичний досвід, щоб
перейти до наступного рівня практичного застосування даного методу. Таким
чином, важливо правильно інтерпретувати і відповідно застосовувати
результати [59].
Деякі показники та індикатори СР систем верхнього рівня можна і
навіть потрібно використовувати на рівні підприємства, зв’язавши їх з уже
наявними розробками, головне – з процесами використання та відновлення
природних багатств. Однак, вони потребують як критичного ставлення, так і
можливо розробки спеціальних індикаторів для того рівня.
Відзначимо, що стандарт ISO 14040 прийнятий в першій редакції в
1999 році, проте всі інші його частини виходять вкрай повільно, не кажучи
вже про їх впровадження (ISO 14041 [54] – перша редакція в 2000 році, ISO
14042 та ISO 14043 – в 2001 році, ISO 14047 [56, 57] – в 2003 році).І тому слід
погодитися із застереженням стандарту ISO 14040, що складові методу ОЖЦ,
наприклад оцінка впливу на НС, знаходяться на стадії становлення. Багато
що залежить від наявності математичних моделей і накопиченого досвіду їх
застосування. Важливо відзначити, що тут вже запроваджується концепція
індикаторів, що оцінюють вплив викидів підприємства на НС. І що ще більш
важливо, частково ці індикатори збігаються з індикаторами прийнятими,
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наприклад, в компоненті ESI – 2005 «системи навколишнього середовища» –
викиди СО, NO2, концентрація твердих частинок та ін., або ж у категорію
оцінки індексу EPI «якість повітря» , однак ця робота – узгодження зв’язку
індикаторів СР суспільства та підприємств тільки осмислюється. Дійсно,
важко відразу знайти і оцінити ступінь впливу показників виробництва
продукту на формування таких індикаторів стійкості в соціальній сфері «як
очікувана тривалість життя» або «грамотність дорослих людей». Тому
величезне значення набувають зусилля фахівців, спрямованих на зближення
двох процесів – оцінки підприємства та оцінки суспільства з позицій
стійкості.
Метод ОЖЦ включає в себе [60]:


проведення інвентаризації відповідних вхідних та вихідних

потоків продукційної системи (ІАЖЦ);


оцінювання потенційних впливів на НС, пов’язаних з цими

потоками;


інтерпретацію результатів інвентаризаційного аналізу та етапів

оцінки впливів в залежності від мети дослідження.
За допомогою даного методу оцінюють екологічні аспекти та
потенційні впливи протягом всього ЖЦП (тобто «від колиски до могили»)
від придбання сировини до виробництва, експлуатації та утилізації.
Основними категоріями впливів на НС є використання ресурсів, здоров’я
людини та екологічні наслідки.
Метод ОЖЦ дає можливість [61]:


поліпшення екологічних аспектів продукції в різні моменти її

ЖЦ;


прийняття рішень в промислових, державних або недержавних

організаціях (наприклад, при стратегічному плануванні, визначенні
пріоритетів, проектуванні та перепроектуванні продукції або процесу);
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вибору

відповідних

показників

екологічної

ефективності,

включаючи методи вимірювань;


маркетингу (наприклад, при заяві про екологічний позов,

пов’язаний з системою екологічного маркування або декларацією про
екологічну чистоту продукції).
Під терміном «продукція» будемо розуміти матеріальний результат
трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і
призначений для використання споживачем. Зазвичай послідовними етапами
життя кожного виробу є наукове відкриття у даній сфері – визначення
можливості створення виробу – технічне втілення задуму шляхом розробки
видів виробів – освоєння їх у виробництві – виготовлення в промислових
умовах – споживання (експлуатація) – утилізація. Ці етапи повторюються в
житті кожного виду продукції. Оскільки, різні повторення, що піддаються
визначенню, позначають терміном «цикл», то для характеристики стадій, що
послідовно повторюються й етапів у житті виробів використовують термін
«життєвий цикл продукції». Протягом етапів життєвого циклу продукції
відбувається вплив на навколишнє природне середовище та життя людини за
рахунок споживання природних ресурсів, забруднення навколишнього
середовища на етапі виготовлення чи етапі утилізації та за рахунок інших
негативних впливів. Ці негативні впливи продукту протягом його життєвого
циклу потрібно оцінювати для визначення можливої шкоди навколишньому
середовищу.
2.1 Оцінювання шкідливості продукту протягом його життєвого циклу
2.1.1 Оцінювання життєвого циклу продукції
Оцінювання

життєвого

циклу

продукції

(ЖЦП)

–

один

з

найпоширеніших методів кількісного визначення екологічності продукції.
Використання цього інструменту дає змогу фахівцям визначати вплив
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продукції протягом ЖЦ на зміну клімату, виснаження озонового шару,
збіднення ресурсів і т.д. Порівняння на такій основі декількох варіантів
продукційних систем дозволяє обґрунтовано прийняти рішення, визначитись
із вибором, який якнайменше впливатиме на здоров’я людини, довкілля та
виснаження ресурсів [63–65].
Введення Міжнародною організацією стандартизації стандартів серії
ISO14000 «Екологічне керування» [51, 52], а також стандартів серії ISO
14040 – «Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу» [55, 57, 58] та
надання їм чинності в Україні [53, 54, 56] дозволяє говорити про збільшення
зусиль на національному рівні щодо покращення екологічності продукції,
екологізації виробництв та позитивні кроки на шляху до сталого розвитку
суспільства.
Це обумовлює актуальність досліджень, спрямованих на розроблення
та впровадження методики оцінювання екологічності продукції, впливу
продукційних систем протягом ЖЦ на людину й оточуюче її середовище.
Оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ) – це методологічний інструмент,
що кількісно застосовує концепцію мислення життєвого циклу для
екологічного

аналізу

діяльності,

пов’язаної

з

технологічними

або

продукційними системами. ОЖЦ включає усі виробничі процеси й послуги
пов’язані з продукцією протягом її ЖЦ, від придбання сировини до кінцевого
видалення. Такий повний ЖЦ часто називають «від колиски до могили» (рис.
2.1). Такі види діяльності як транспортування, зберігання, продаж тощо
включають в оцінювання у міру можливості.
В ОЖЦ для кожного окремого процесу оброблення записують
«входи» - використання ресурсів, сировини, компонентів і продуктів,
енергоносіїв тощо, та «виходи» – викиди у повітря, воду й ґрунт, відходи,
побічні продукти (рис. 2.2). Структура процедури ОЖЦ включає чотири
взаємопов’язані фази [59, 60]:


визначання мети та сфери застосування (МіС);
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аналізування інвентаризації життєвого циклу (ІЖЦ);



оцінювання впливу життєвого циклу (ОВЖЦ);



інтерпретування ЖЦ.

Дані інтерпретації можуть набувати форми висновків і рекомендацій
для осіб, що приймають рішення, узгоджені з метою і сферою застосування
дослідження. Використання ОЖЦ може бути включене у процес прийняття
рішень у багатьох сферах: розроблення продукту і його вдосконалення,
технологічні операції, стратегічне планування, маркетинг, державна політика
тощо.

Рисунок 2.1 – Приклад ЖЦП – пластикової складової автомобілю
Необхідно відмітити, що функціональні виходи продукційної системи
характеризуються

за допомогою функціональної одиниці

(ФО), яка
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забезпечує еталон порівнювання входів і виходів. ФО відображає функцію
продукційної системи, що аналізується, а тому описується на І фазі ОЖЦ
«Визначання мети та сфери застосування». З ФО пов’язані усі викиди і
відходи системи. ФО – це та кількість одиниць продукції, для якої
здійснюється збирання даних і обчислювальні процедури.
Наприклад, для ПС «Фарбування зовнішніх стін» функціональною
одиницею може буде «покриття і захист 10 м2 поверхні стіни на п’ять років
(із зазначенням стійкості кольору, кліматичних умов і впливу сонячного
світла)».
Загальна сума входів «з природи» і виходів «в природу» є основою для
подальшого аналізу й оцінювання впливів продукційної системи на НС,
зокрема і на здоров’я людини. Об’єднання окремих ресурсів і викидів задля
визначення шкідливості продукції має назву оцінювання впливу життєвого
циклу(ОВЖЦ) (рис. 2.2). Саме ця фаза ОЖЦ і буде детально розглядатись
надалі.
Фаза інтерпретації призначена для роз’яснення результатів інших фаз з
використанням аналізу чутливості й аналізу невизначеності. Результати
інтерпретації

можуть

бути

деяким

висновком,

що

буде

слугувати

рекомендацією при прийнятті рішення поряд з іншими критеріями.
Інтерпретація також може призвести до повторення – перегляду мети та
сфери застосування, даних для інвентаризації чи оцінювання впливу, що
знизить невизначеність [60] (рис. 2.3).

ОВЖЦ

Зміна клімату, екотоксичність, радіоактивні викиди,
виснаження озонового шару, здоров’я людини …

Видобування
енергоносіїв
Видобування
сировини А

Виробництво
електроенергії

Рециркуляція

Виробництво
напівпродуктів

Спалювання

Видобування
сировини В

Визначання мети та сфери
застосування

Інтерпретування

ІАЖЦ

ОВЖЦ
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Фази ОЖЦ

Видобування
сировини С

Виробництво
складових

Виробництво
кінцевого
продукту

Утилізація
Звалювання

…

…

…

Споживання матеріалів та енергії, використання землі
Фаза виробництва

Фаза

Фаза завершення життя

використання

Рисунок 2.2 – Оцінювання життєвого циклу продукційної системи
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Рисунок 2.3 – Фази життєвого циклу – зменшення невизначеності
Фаза оцінювання впливу в ОЖЦ охоплює зв'язок даних фази
інвентаризації з конкретними екологічними впливами та оцінювання цих
впливів. Методологічна та наукова основа, що необхідна для оцінювання
впливу, все ще потребує розроблення. Не існує загальноприйнятих моделей
та методологій, за допомогою яких можна було б з достатньою точністю та
не викликаючи протиріч прив’язати дані інвентаризації до конкретних
потенційних екологічних впливів [63].
2.1.2 Моделі та методи оцінювання негативного впливу продукції на
довкілля на всіх стадіях життєвого циклу
Метою оцінювання впливу життєвого циклу є інтерпретація даних
інвентаризації (рис. 2.4).
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Смог

Захворювання
органів дихання

Клімат
Радіація

Рівень світового
океану

Результати інвентаризації

Канцерогени
Озоновий шар

Рак

Підкислення
Загибель лісів

Використання земель
Евтрофікація

Зникнення видів

Еко-токсичність
Мінерали

Виснаження
ресурсної бази

Викопне паливо
Середні точки

Кінцеві точки

Механізми навколишнього середовища

Рисунок 2.4 – Приклад зв’язування інвентаризації та ОВЖЦ
У загальному вигляді процедура ОВЖЦ включає три обов’язкові етапи
(рис. 2.5) [53, 59, 66, 67]:


категоризацію (вибір категорій впливу);



класифікація (розподілення даних інвентаризації між категоріями

впливу);


характеризація (оцінювання результатів);

і три необов’язкові етапи:


нормалізація

вимірювання);

(віднесення

усіх

впливів

до

єдиної

шкали
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групування пов’язаних рахунків;



сортування

або

зважування

впливів

згідно

їх

відносної

важливості;


та ще інколи додають етап аналізування якості даних.
Результати інвентаризації

Екологічний індикатор
Рисунок 2.5 – Процедура ОВЖЦ
Першим етапом ОВЖЦ є категоризація – вибір категорій впливу,
пов’язаних з метою та сферою застосування. Категорії впливу повинні
відповідати потенційним впливам і ефектам на сфери захисту ОЖЦ (AoP,
areas of protection), тобто деякі об’єкти, які можуть бути захищені за
допомогою виконання і використання ОЖЦ: природні ресурси, природне
середовище, здоров’я людини, штучне середовище.
На етапі класифікації дані інвентаризації приписують категоріям
відповідно до їх впливу. Наприклад, викиди діоксиду вуглецю впливають на
парниковий ефект, а тому входять до категорії впливу «Зміна клімату». Якщо
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речовина входить до декількох категорій, необхідно врахувати її у кожній з
них.
На етапі характеризації кожна речовина приписується до потенційного
впливу певної категорії. Відносні впливи необхідно помножити на кількість
кожного викиду; результуючі значення впливу підсумовуються у межах
категорії впливу з отриманням індикатору цієї категорії [60, 66].
Необхідно зазначити, що вибір тієї чи іншої моделі, того чи іншого
методу ОВЖЦ експертом для застосування значно залежить від мети і сфери
застосування дослідження, що проводиться, необхідного рівня агрегування
результатів, тобто цільової аудиторії, якій ці результати призначені (рис. 2.6)
[59, 66–71]. Результати інвентаризації використовуються для генерування або
адаптації категорій впливу. Згідно ISO 14042 необхідно визначити зв'язок
даних інвентаризації з конкретними екологічними впливами – кінцевими
точками, тобто впливом на сфери захисту ОЖЦ [56, 57] (рис. 2.6).
На

даний

момент

часу

можна

виділити

декілька

найбільш

розповсюджених моделей і методик, які включають необов’язкові етапи
ОВЖЦ [66, 67, 69–74].
Ecopoints 97 – система оцінювання, яка базується на дійсному
забрудненні та встановлених граничних значеннях, тобто використовує
принцип «близькість до цілі» [75]. Один з перших методів оцінювання
впливу, результатом якого є єдиний рахунок. У методі не використовуються
категорії впливу, впливи оцінюються окремо один від одного. Нормалізація
проводиться у залежності від граничного значення викиду або дійсної
величини викиду.
Eco-indicator 99 – типовий підхід «кінцевої точки», орієнтований на
врахування шкоди, що завдається у межах категорії впливу. Модель
оцінювання включає три категорії – шкода ресурсам (у МДж додаткової
енергії, необхідної на майбутнє видобування), шкода екосистемам (у % видів
рослин м2 рік), шкода здоров’ю людини (в одиницях відкорегованої
тривалості життя, яка враховує передчасну смерть та непрацездатність,
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DALY) [75–78]. Кожна категорія шкоди базується на від двох до п’яти
категоріях впливу. Нормалізація та зважування здійснюються на рівні
категорій шкоди, при цьому для зважування використовується принцип
трикутника.
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Рисунок 2.6 – Вибір методу ОВЖЦ
EPS 2000 (Environmental Priority Strategies) – метод призначений в
основному для використання у якості інструменту в розробленні продукту в
межах однієї компанії [89]. Категорії впливу визначаються на основі п’яти
охоронюваних сфер: здоров’я людини, продукційна здатність екосистем,
запаси абіотичних ресурсів, біорізноманіття та культурні і рекреаційні
цінності. Особливістю методу є використання монетаризації як інструменту
зважування,

за

допомогою

оцінювання

бажання

сплачувати

задля

запобігання змін у тій чи іншій категорії впливу, а також вартості
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майбутнього видобування ресурсів. Тому усі збитки відображаються за
допомогою грошових одиниць – одиниць навантаження на довкілля (ELU) у
євро.
CML 2001 – типовий підхід «середньої точки», який базується на
використанні наступних категорій впливу: виснаження озонового шару,
токсичність для людини, токсичність для екосистем прісних вод, токсичність
для морських екосистем, токсичність для наземних екосистем, фотохімічне
окислення, глобальне потепління, підкислення, виснаження абіотичних
ресурсів,

евтрофікація

[68].

Вказується

обов’язковість

проведення

нормалізації при детальній ОЖЦ.
Impact 2002+ – комбінований підхід, який включає 14 категорій середніх
точок (категорій впливу) та чотири категорії шкоди [69, 70]. Нормалізація
категорій впливу здійснюється за допомогою співвідношення впливу одиниці
викиду до загального впливу усіх речовин даної категорії на одну людину
(чол.∙р./од.викиду); також проводиться нормалізація категорій шкоди: здоров’я
людини

(у

DALY/чол./р.),

якість

екосистем

(коефіцієнт

виснаження·м2∙р./чол./р.), зміна клімату (життєпідтримуючі системи, кг
СО2/чол./р.) та ресурси (МДж/чол./р.).
EDIP 2003 (Environmental Design of Industrial Products) – проблемноорієнтований підхід, який включає 14 категорій впливу [81]. Нормалізація
категорій впливу базується на використанні людино-еквіваленту (PE), тобто
кількісної оцінки впливу на НС однієї людини – екологічних наслідків й
споживання

ресурсів

у

відповідності

з

нинішнім

комплексом

природоохоронних цілей для країни / групи країн. Зважування у даному
методі залежить від природоохоронних цілей встановлених щодо викидів на
одну людину.
Eco-scarcity 2006 – метод, який використовує принцип «близькість до
цілі», а тому тісно пов'язаний з природоохоронною політикою країни, де
використовується. Метод дозволяє проводити нормалізацію, зважування та
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агрегування різних втручань у довкілля за допомогою так званих екофакторів [82].
TRACI 2 (The Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and
other environmental Impacts) – метод ОВЖЦ орієнтований на середні точки й
включає 12 категорій впливу [83]. Існує можливість нормалізації категорій
впливу.
Інші методи ОВЖЦ, такі як CED (Cumulative Energy Demand), CExD
(Cumulative Exergy Demand), EDP (Ecosystem Damage Potential), IPPC 2007
(метод розроблений Міжнародною групою експертів з питань зміни клімату),
екологічний слід продукту (Ecological Footprint) [94], LIME (Life-cycle Impact
assessment Method based on Endpoint modeling) [85], є спеціалізованими,
модифікаціями або адаптаціями відомих методів або методами, що не
включають необов’язкові етапи ОВЖЦ.
Методи ОВЖЦ відрізняються підходами (проблемно-орієнтовані й
орієнтовані на визначення завданої шкоди), глибиною характеризації
(середня

точка

або

кінцева

точка),

методами

визначення

величин

нормалізації та їх розмахом (напр., країна, Європа або світ в цілому),
включенням чи відсутністю процедур групування і ранжування, методами
зважування (панельний, цільовий, монетаризація), рівнем агрегування
результатів (без агрегування, з отриманням індикаторів категорій, єдиного
показника тощо). Більшість розглянутих методів реалізовані у складі
комерційних програмних комплексів ОЖЦ типу SimaPro [86], а тому є
малодоступними з причини високої вартості (вартість навчальної версії
SimaPro 8 складає €2500 для одного класу на рік, професійної – від €8800 на
одного користувача). Тому зрозумілою є досить мала у порівнянні з Європою
кількість українських підприємств, що отримали сертифікати на систему
екологічного управління – 55 підприємств станом на 2007 рік. Хоча не можна
не відзначити й інші фактори низького рівня впровадження та сертифікації
систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції
відповідно до європейських та міжнародних вимог:
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відсутність екологічних пріоритетів в галузевих та регіональних

програмах економічного розвитку;


використання застарілих стандартів, норм та правил;



необхідність удосконалення діючої системи акредитації органів

сертифікації, стандартизації та метрології;


недостатній

рівень

інформаційно-освітніх

заходів

щодо

впровадження систем управління довкіллям та екологічної сертифікації
продукції.
Й досі існує лише у вигляді проекту «Концепція Державної програми
підтримки впровадження систем екологічного управління та екологічної
сертифікації продукції відповідно до європейських та міжнародних вимог»,
яка могла б сприяти активнішому впровадженню інноваційних технологій
більш чистого виробництва, раціональному використанню матеріальних та
енергетичних ресурсів, зменшенню забруднення НПС, збалансованому
розвитку економіки, випуску безпечної для здоров’я людини та довкілля
продукції,

підвищенню

товаровиробника

на

конкурентоспроможності

міжнародному

ринку,

зміцненню

вітчизняного
експортного

потенціалу, зменшенню інвестиційних ризиків за екологічними факторами.
2.1.3 Модель оцінювання шкідливого впливу продукційної системи
Метою

ОВЖЦ,

як

вже

зазначалось,

є

інтерпретація

даних

інвентаризації. Після етапу вибору категорій впливу та розподілу між ними
данних інвентаризації, потрібно провести етап оцінювання результатів –
характеризацію.
Під час проведення етапухарактеризації необхідно кожну речовини
приписати до потенційного впливу певної категорії. При цьому потенційний
вплив речовини визначається відносно домінуючого коефіцієнту категорії,
наприклад, для потенціалу зміни клімату – це звичайно 1 кг викидів діоксиду
вуглецю. Характеризаційні коефіцієнти речовини (відносні впливи) потрібно
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помножити на кількість кожного викиду. Надалі результуючі значення
впливу підсумовуються у межах своєї категорії з отриманням індикатору цієї
категорії впливу [60, 66]. Після проведення характеризації прийнято
представляти результати розрахунків у вигляді профілю ОВЖЦ по кожній
категорії впливу.
,

(2.1)

де J IMP i – індикатор категорії впливу, значення індикатору віднесене до ФО
для і-ї категорії впливу; E j – викиди j-ї шкідливої речовини або споживання
j-го ресурсу на ФО; K CHR i , j – характеризаційний коефіцієнт j-го викиду або j-го
ресурсу для і-ї категорії впливу.
Надалі описана розроблена проблемно-орієнтована модель ОВЖЦ, яка
включає підкатегорії та категорії впливу, а також категорії захисту, й
дозволяє отримувати

єдину порівняльну оцінку шкідливого

впливу

продукційних систем на довкілля – індекс шкідливості продукту ( J HZD i ,
harmful impact of the product index).
На основі аналізу існуючих категорій й підкатегорій впливу, які
використовуються у різних методах ОВЖЦ, [70, 72–74, 77–80] виділено 17
підкатегорій впливу, які стали нижнім рівнем моделі оцінювання, а саме:


ACID – підкислення природних екосистем;



AGRL – використання сільськогосподарських угідь;



CLCH – зміна клімату;



ERES – виснаження невідновлюваних енергетичних ресурсів;



FEUT – евтрофікація прісноводних екосистем;



FTOX – вплив викидів на прісноводні екосистеми;



HTOX – вплив викидів на здоров’я людини;



IRAD – вплив іонізуючої радіації на здоров’я людини;



MEUT – евтрофікація морських екосистем;



MRES – виснаження мінеральних ресурсів;
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MTOX – вплив викидів на морські екосистеми;



OZON – виснаження озонового шару;



PART – вплив пилоподібних часток на здоров’я людини;



PHOX – утворення фотохімічних окислювачів;



TEUT – евтрофікація наземних екосистем;



TTOX – прямі токсичні впливи викидів на наземні екосистеми;



URBL – використання міської землі.

Від однієї до трьох підкатегорій формують категорії моделі оцінювання
впливу життєвого циклу продукційної системи:


ACD – підкислення екосистем;



CLM – зміна клімату;



LND – використання землі;



OZD – виснаження озонового шару;



PCS – фотохімічний смог;



RES – абіотичні ресурси;



SBS – вплив викидів на здоров’я людини;



TEU – евтрофікація наземних екосистем;



TOX – вплив викидів на екосистеми;



WEU – евтрофікація водних екосистем.

За необхідності рівень підкатегорій впливу може бути розширений у
рамках запропонованих категорій. Можуть бути включені додаткові або
змінені підкатегорії, наприклад, у межах категорії «Вплив викидів на
екосистеми»: прямі впливи викидів на морські або прісноводні відкладення;
у межах категорії «Використання землі»: підкатегорії за видами земель
(міська промислова зона, міська зелена зона, пасовища, орні землі тощо) або
за географічно-кліматичними зонами (альпійська, степова, паннонійська,
анатолійська тощо).
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Пропонується згрупувати категорії впливу в наступні категорії захисту
«Здоров’я (людини)», «Екосистеми», «Клімат» і «Ресурси», об’єднання яких
дозволяє одержати індекс шкідливості продукційної системи (рис. 2.7).
Етапи визначення необхідних середніх точок (категорій впливу),
класифікації й характеризації фази ОВЖЦ не залежать від запропонованої
моделі оцінювання, тому далі представлена методика розрахунку значення
J HZD i , починаючи з необов’язкових етапів ОВЖЦ.

Етап характеризації дозволяє отримати індикатори підкатегорій впливу
згідно залежності (2.1), яка набуває вигляду (2.2):
,

(2.2)

де J SIM i – значення індикатору віднесене до ФО для і-ї підкатегорії впливу;
E j – викиди j-ї шкідливої речовини або споживання j-го ресурсу на ФО;
k CHR i , j – характеризаційний коефіцієнт j-го викиду або j-го ресурсу для і-ї

підкатегорії впливу.
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Рисунок 2.7 – Схема визначення рівня шкідливості ПС
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ERES
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Отримання індикаторів категорій впливу пропонується здійснювати з
нормалізацією індикаторів підкатегорій та рівноцінним зважуванням за
залежністю (2.3):
,

(2.3)

де J IMP k – значення індикатору віднесене для k-ї категорії впливу; J SIM i –
значення

індикатору

для

і-ї

підкатегорії

впливу;

k NRM i –коефіцієнт

нормалізації для і-ї підкатегорії впливу.
Коефіцієнти нормалізації повинні відповідати останнім доступним
даним. Рівноцінне зважування індикаторів підкатегорій було використано на
даному етапі тому, що на етапі одержання індикаторів категорій захисту
здійснюється зважування індикаторів категорій впливу.
Для визначення індикаторів категорій захисту використовується
наступна процедура групування (2.4):
,
де

(2.4)

– значення індикатору віднесене для l-ї категорії захисту;

значення індикатору для k-ї категорії впливу;

–

– коефіцієнт зважування

для k-ї категорії впливу.
Коефіцієнти

зважування

відображають

екологічну

вагу

кожної

категорії впливу. Чим більше значення коефіцієнту зважування, тим більшу
шкоду довкіллю наносить категорія впливу. Звичайно для визначення
коефіцієнтів зважування користуються принципом «близькість до цілі»,
тобто орієнтуються на цільові значення для даної категорії з врахуванням
розташування та часу.
Цільовими значеннями можуть слугувати екологічні цілі представлені
у Кіотському протоколі, Декларації тисячоліття, національних стратегіях
сталого розвитку або цілі, які відображають екологічну політику країни /
групи країн. Такий підхід є об’єктивним, але викликає труднощі при
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визначенні конкретних значень коефіцієнтів зважування для значної частини
категорій впливу. Тому пропонується використати коефіцієнти зважування,
представлені на рис. 2.8, отримані за допомогою панельного дослідження
[71].
Тоді індикатори категорій захисту можна записати наступним чином
(2.5) – (2.8):
,

(2.5)
,

(2.6)

,

(2.7)
(2.8)
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15

13,1

12,9
10,6

10

9,2

8,5
6,8

6,6

PCS

SBS

7,9
6,1

5
0
OZD
CLM

LND
RES

ACD

TEU
WEU

TOX
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Рисунок 2.8 – Ваги категорій впливу
Визначення індексу шкідливості продукту здійснюється шляхом
агрегування індикаторів категорій захисту за залежністю (2.9) [18]:
,

(2.9)

де J HZD – індекс шкідливості продукту (product hazard index); J KLT – індекс
шкоди клімату (index of climate damage); J HLT – індекс шкоди здоров’ю
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людини (index of harm to human health); J RCS – індекс шкоди природним
ресурсам (index of damage to natural resources); J ECS – індекс шкоди
екосистемам (index of damage to ecosystems).
Чим більше значення індексу шкідливості продукту

, тим більше шкоди

спричиняє продукт на категорії захисту: «Здоров’я», «Екосистеми», «Клімат» і
«Ресурси» (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 – Залежність значення

від рівня шкідливості продукту для

категорії захисту: «Здоров’я», «Екосистеми», «Клімат» і «Ресурси»
Величина індексу

Рівень шкідливості продукту
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

2.1.4 Унітарний індексу шкідливого впливу продукту
Для вирішення багатокритеріальних задач (якою є і побудова
узагальнених індикаторів в методах ОВЖЦ) використовуються різні методи
побудови узагальненого показника, причому одним з найбільш зручних
способів виступає узагальнена функція бажаності Є.К. Харрінгтона. Вона
виникла

в

результаті

експериментаторів

і

спостережень

володіє

такими

за

реальними

корисними

рішеннями

властивостями,

як

безперервність, монотонність і гладкість. Нами пропонується використання
узагальненої функції бажаності Харрінгтона як способу універсалізації
загального підходу до проблеми оцінки ЖЦ продукційної системи (ПС), а
також можливості оптимізації як самих методів ОЖЦ, так і процесу розробки
нових індикаторів СР з включенням їх до загальної методики ОВЖЦ. Замість
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простого порівняння або аналізу індикатори ОВЖЦ, перераховуються в
числові значення в єдиній шкалі, що дає можливість порівняння різнорідних
індикаторів ОВЖЦ, а потім обробляються для отримання загального індексу
оцінки впливу ЖЦ продукційної системи. За допомогою цього узагальненого
індексу ОВЖЦ, стане можливим порівняння різних продукційних систем за
їх впливом на НС протягом ЖЦ. Це дозволить більш об’єктивно оцінювати
вплив ЖЦ продуктів різних типів, а також полегшить процес порівняння,
роблячи його наочніше. Для перерахунку конкретних індикаторів в
абстрактні числові значення, за основу береться одна з логістичних функцій
Є. К. Харрінгтона – так звана «крива бажаності» (2.10) – (2.11):
,
,

(2.10)
(2.11)

де b0 і b1 – коефіцієнти, які можна визначити, якщо задати для двох значень
індексу у відповідні значення бажаності d переважно в інтервалі 0,2 <d< 0,8.
Крива бажаності визначає функцію з двома ділянками насичення (d →
0 і d → 1) і лінійною ділянкою (від d = 0,2 до d = 0,63). Ця функція була
виведена емпіричним шляхом. Вісь координат Y називається шкалою
часткових показників. Вісь d– шкалою бажаності. Шкала бажаності ділиться
в діапазоні від 0 до 1 на п’ять піддіапазонів: [0; 0,2]– «дуже погано», [0,2;
0,37] – «погано», [0,37; 0,63] – «задовільно», [0,63; 0,8] – «добре», [0,8; 1] –
«дуже добре» (рис. 2.9).
Конкретні значення індикаторів ОВЖЦ, розподіляються в масштабі,
відповідному пропонованим до них вимогам, на проміжку ефективних
значень шкали часткових показників. Потім відповідні їм показники
перераховуються в позначки на шкалі бажаності. Отримане значення d(i) для
i-го показника перераховується разом з іншими в узагальнений коефіцієнт
(індекс ОВЖЦ) бажаності – D. Він обчислюється за формулою (2.12):
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,

(2.12)

де n– число використовуваних індексних показників ОВЖЦ продукційної
системи.

Дуже добре
Добре

Задовільно
Погано
Дуже погано

Рисунок 2.9 – Узагальнена функція бажаності Харінгтону
Причому число цих показників може бути неоднаковим для різних ПС.
Це дозволяє порівнювати узагальнені коефіцієнти (індекси ОВЖЦ) навіть
тоді, коли відсутня частина індикаторів ОВЖЦ у різних ПС або дані по них.
Корінь n-го ступеня «згладжує» виникаючі відхилення, а отриманий
результат дозволяє оцінювати системи з певним ступенем точності,
математично.
У зв’язку з тим, що ми оцінюємо негативний вплив ЖЦ продукту, а
також так як для більшості індикаторів ОВЖЦ більше їх значення відповідає
більшому рівню впливу ЖЦ на навколишнє середовище, ми будемо
використовувати обернену шкалу бажаності, при якій 0 буде відповідати
найкращому значенню (мінімальний рівень впливу), а 1 за шкалою бажаності
відповідатиме максимально можливому рівню впливу ЖЦ продукту на НС
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(найгірше значення).
Індекси, які були отримані за допомогою узагальненої функції
бажаності будемо називати унітарними в розумінні – єдиного, спільного
показника, що відображає оцінку впливу ЖЦ продукту за кількома
узагальненими показниками.
Індекси ОВЖЦ переведені в часткові функції бажаності і агреговані в
узагальнені унітарні індекси ОВЖЦ продукційних систем, дозволяють
однозначно судити про переваги та недоліки ЖЦ продукту.
Можна також оцінювати перспективи модернізації та подальшого
вдосконалення того чи іншогожиттєвого циклу ПС.
Наприклад, якщо індекс бажаності (індекс ОВЖЦ переведений в
часткову функцію бажаності) ЖЦ продукційної системи знаходиться
уверхній криволінійній ділянці функції Харрінгтона, то ЖЦ даного продукт
неприпустимо негативно впливає на НПС. Для досягнення задовільних
результатів впливу ЖЦ на навколишнє середовище буде потрібно
«підтягування» практично всі параметри до прийнятного рівня, що пов’язано
з великими витратами і інколи є взагалі неможливим. В такому випадку
можливим входом може стати повна зміна ЖЦ продукту, чи заміна продукту
його аналогом, життєвий цикл якого буде значно прийнятнішим для НПС.
Якщо індекс бажаності розташовується на лінійній ділянці від D = 0,2
до D = 0,8, то навіть відносно невелика модернізація ЖЦ (поліпшення
кількох параметрів) може істотно зменшити вплив життєвого циклу на НПС,
а можливості подальшого вдосконалення (і, як наслідок цього, тривалої
експлуатації ЖЦ продукційної системи) дуже великі.
Коли ОВЖЦ продукційної системи відповідає узагальненому індексу
бажаності 0,1…0,2, крім того, що вплив ЖЦ дуже малий (на даний момент),
можна сказати, що ЖЦ продукційної системи близький до межі свого
розвитку. Поліпшення його характеристик потребує надмірно великих
витрат, і необхідно шукати якісно нові шляхи його перспективного розвитку,
що може бути не завжди доцільно.
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Таким чином, аналізуючи часткові індекси бажаності конкретних
категорій впливу, можна оцінити можливості і шляхи модернізації ЖЦ цієї
ПС.
Перерахуємо індекс шкідливості продукту за допомогою функції
бажаності Харінгтону у часткову функцію бажаності – унітарний індекс
шкідливого впливу продукту

(harmful impact of the product index), який

розрахуємо за наступною залежністю(2.13):
,
де

(2.13)

–індексу шкідливості продукту.
Чим ближче значення унітарного індексу шкідливості продукту

до

1, тим більше шкоди спричиняє продукт на категорії захисту: «Здоров’я»,
«Екосистеми», «Клімат» і «Ресурси» (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 – Залежність значення

від рівня шкідливості продукту для

категорії захисту: «Здоров’я», «Екосистеми», «Клімат» і «Ресурси»
Величина індексу

Рівень шкідливості продукту
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

Одержання

єдиного

показника

дозволяє

провести

однозначне

порівнювання декількох продукційних систем. Рекомендується також
проводити порівнювання на рівні категорій впливу, тобто порівнювання
профілів ОВЖЦ.
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2.2 Використання теорії природного капіталу для оцінювання життєвого
циклу продукту

Ряд останніх робіт у напрямку вдосконалення методології вимірювання
сталого розвитку розкривають перспективні можливості застосування теорії
природного капіталу. Ключовим елементом теорії є ідея, що НС вносить
вклад в розвиток людини за рахунок матеріальних потоків та потоків послуг.
Таким чином, система інформації з питань СР має бути націлена на
вимірювання різних запасів природних ресурсів і окремих екосистем, що
представляють собою джерело цих потоків матеріалів і послуг. Ці запаси та
екосистеми мають величезне значення для розвитку людини, а це означає, що
СР вимагає їх збереження в часі. Разом вони позначаються як природний
капітал.
2.2.1 Види природного капіталу
У теорії виділяються три основні види природного капіталу: запаси
відновлювальних і не відновлюваних ресурсів, земля та екосистеми. Кожен з
них вносить різний внесок у розвиток людини і відчуває різний вплив
діяльності людини.
Не відновлювані ресурси (в основному ресурси надр) представляють
собою ті ресурси, з яких можуть бути отримані продукти для діяльності
людини. Оскільки ресурси надр не можуть відновлюватись (окрім як в
геологічному часу), ці ресурси в процесі використання піддаються
постійному виснаженню.
Відновлювальні ресурси (дерева та інші рослини, риба, дика природа і
вода) також являють собою ресурси, з яких можуть бути отримані продукти
для використання їх у господарстві. На відміну від ресурсів надр ці ресурси
можуть, за сприятливих умов, відновлюватись.
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Земля як вид природного капіталу приносить користь людям, надаючи
людині простір для різних цілей (житло, транспортна інфраструктура,
сільське господарство, відпочинок). Земля також приносить користь людям,
коли вони не займають простір, а залишають її зайнятою під природні
процеси, а потім користуються корисними ефектами послуг, що надаються
цими процесами. Земля не піддається кількісному виснаженню (принаймні
поки що, зі зміною клімату ситуація може змінитися, якщо постійне
затоплення прибережних регіонів стане реальністю).Так само вона не
піддається якісній деградації таким же чином, як і відновлювальні ресурси.
Екосистеми (наприклад, ліси на відміну від дерев, океани, озера і річки
на відміну від риби в них) створюють потоки, послуги яких не мають ціни,
які використовуються людьми самими різними способами. Наприклад,
послуги річок з асиміляції відходів використовуються як промисловістю, так
і домогосподарствами для поглинання забруднюючих речовин, які в такому
разі довелося б видаляти іншими способами з великими витратами.
Одне з найбільш глибоких досліджень в напрямку аналізу зв’язків
змінних природного капіталу належить Д.І. Люрі, який розвинув ідею
ресурсних

циклів.

Під

ними

розуміються

замкнуті

кругообіги

використовуваних людиною матеріалів за типом «ресурс-відходи-ресурс».
Відомі три способи взаємодії природи і суспільства, закономірно змінюють
один одного у міру підвищення матеріальних потреб цивілізації:


взаємодія суспільства і природи в процесі ресурсоспоживання

при технологіях типу «природа – мати» – відновлення ресурсів
здійснюється тільки за рахунок природних механізмів;


взаємодія суспільства і природи при технологіях типу «природа –

соратник» – відновлення ресурсів йде як за рахунок природних, так і за
рахунок антропогенних механізмів,


і один гіпотетичний, коли відновлення ресурсів йде повністю за

рахунок суспільства, тобто воно забезпечує всі ресурсні цикли.
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«Природа–мати». В екології цей механізм відомий під назвою
«природа не прощає». Відновлення ресурсів здійснюється тільки за рахунок
природних механізмів (рис. 2.10). Суспільство несе витрати лише на
видобуток ресурсів і не несе ніяких витрат на їх відновлення.

Затрати на
добування

Природа

Рисунок 2.10 – Взаємодія суспільства і природи в процесі
ресурсокористування при технологіях типу «природа–мати»
Це

найперший

тип

ресурсокористування,

в

чистому

вигляді

реалізований у первісні часи полювання та збирання, коли використання
ресурсів вимагало витрат тільки на їх видобуток (висліджування звірів або
пошуки їстівних рослин). Проте саме з цього починається використання
будь-якого ресурсу, коли б він не почав використовуватися людством.
Так, розвиток тваринництва починається з відгінних технологій, коли
відновлення кормових ресурсів здійснюється тільки за рахунок природних
механізмів. Споживання будь-яких видів мінеральної сировини йде
виключно за рахунок розробки їх запасів, без антропогенного відновлення
відходів і залучення їх у повторне використання.
«Природа–соратник», або «природа еластична». Відновлення ресурсів
йде як за рахунок природних, так і за рахунок антропогенних механізмів, що
дає

можливість

збільшувати

кількість

використовуваних

ресурсів

і
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підтримувати інтенсивність їх циклів на рівні, недоступному тільки природі.
Людина несе витрати на видобуток і частково на відновлення ресурсів,
витрачаючи на це частину матеріалів та енергії, які є в його розпорядженні
(рис. 2.11).

Затрати на
добування

Природа
Затрати на
відновлення

Рисунок 2.11 – Взаємодія суспільства і природи в процесі
ресурсокористування при технологіях типу «природа–соратник»
Перехід від стратегії типу «природа–мати» до стратегії типу
«природа–соратник» дозволив поставити зростання ресурсокористування в
пряму залежність тільки від збільшення витрат суспільства на відновлення
ресурсів. На певному етапі це призводить до того, що в міру збільшення
обсягів ресурсокористування участь природних процесів відновлення у
функціонуванні ресурсного циклу починає знижуватися, тобто людині
доводиться

відмовлятися

від

регенераційних

послуг

природи.

Це

викликано тим, що за довгі роки ресурсокористування, коли суспільство
брало у природи послуги в борг, цей борг накопичився до величезних
розмірів.
«Природа–експонат», або «природа не прощає». Відновлення
ресурсів йде повністю за рахунок суспільства, воно забезпечує всі ресурсні
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цикли, в першу чергу за рахунок необоротної дисипації не відновлюваних
енергоресурсів. Природа відіграє в цьому випадку, по Люрі, роль
«музейного експонату»(рис. 2.12).

Затрати на
добування

Природа
Затрати на
відновлення

Рисунок 2 .12 – Взаємодія суспільства і природи в процесі
ресурсокористування при технологіях типу «природа–експонат»
З трьох форм природного капіталу, облік екосистем як капіталу
викликає найбільші труднощі. Перелік основних послуг, що надаються
екосистемами, міг би включати очищення забрудненої води та повітря,
родючість

ґрунтів,

забезпечення

біорізноманіття,

забезпечення

передбачуваного і порівняно стабільного клімату, захист від сонячного
випромінювання, а також забезпечення надійних потоків поновлюваних
природних ресурсів. Для того щоб оцінювати екосистеми як капітал,
необхідно знайти адекватну методологію, наприклад шляхом вивчення якості
підсумкових послуг, які природним чином транспонуються до переліку
підсумків, і які, у свою чергу, більшою чи меншою мірою піддаються
спостереженню і тому можуть використовуватися як основа практичного
застосування концепції екосистем як капіталу.
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Розгляд процесів у вигляді циклів «споживання – відновлення»
ресурсів

природи

дозволяє

побудувати

наближену,

але

ідеологічно

витриману модель кругообігу компонентів природних ресурсів в деякій
системі і надає можливість побудови показника стійкості цієї системи, за
допомогою якого можна керувати процесом СР.
2.2.2 Оцінка ресурсних циклів технологічних систем за допомогою
коефіцієнта сталого ресурсоспоживання
Баланс потоків системи на першому етапі зручніше за все оцінити за
допомогою єдиної метрики – економічної (витрати в грошовому еквіваленті).
Аналізуючи (рис. 2.11), можна побудувати коефіцієнт сталого
ресурсоспоживання η, який буде характеризувати здатність системи
відновлювати використані у неї ресурси, а також компенсувати раніше взяті
ресурси (2.1):
,
де

(2.14)

– затрати на використання сировини (добування, транспорт і т.п.),

на виготовлення і використання продукту (виробництво продукту, доставка
споживачу і т.д.);

– затрати на переробку відходів, на утилізацію

продукту, на технологію природної очистки, на виправлення раніше
нанесеної шкоди природі.
Неважко помітити, що при розрахованій оцінці η>1 система, з точки
зору збереження її потенціалу, буде нестійкою: споживання природних
ресурсів відбувається інтенсивніше, ніж їх відновлення. При η = 1 – система
знаходиться на границі сталості; при η<1 – система стала: відновлення
ресурсів природи йде випереджаючим темпом.
Очевидно, що всі технологічні рішення повинні бути такими, щоб
домагатися значення η ≤ 1, як за рахунок зниження витрат ресурсів та
вдосконалення технологій виробництва продуктів, так і за рахунок
збільшення витрат на відновлення і поповнення ресурсів.
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Розрахунок значення коефіцієнта сталого ресурсоспоживання зручно
проводити на основі оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) продукційної системи.
А саме, шляхом побудови життєвого циклу (ЖЦ) продукту, з урахуванням
відновлення ресурсів, в тому числі, і за рахунок антропогенних механізмів, і
детального аналізу управління запасами ЖЦ або інвентаризаційного аналізу,
який є другим етапом ОЖЦ згідно ISO 14040 «Екологічне керування.
Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура» (рис. 2.13) [53].
Інвентаризаційний аналіз включає в себе процедури збору і розрахунку
даних з метою кількісного визначення відповідних вхідних та вихідних
потоків даних ПС. Процес інвентаризаційного аналізу є ітераційним. У міру
збору даних та вивчення системи можуть бути встановлені нові вимоги до неї
або нові обмеження, що потребують зміни в процедурах збору даних для
досягнення мети дослідження. Використання інвентаризаційного аналізу,
разом з отриманням повного ЖЦ продукту з урахуванням виправлення
завданої

шкоди

раніше,

дозволяє

отримати

ресурсоспоживання, що характеризує дану систему.

коефіцієнт

сталого
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Видобуток сировини

Викиди

(транспортування)

Матеріали

Стічні води

Виробництво
(транспортування)
Енергія

Тверді відходи

Використання
Інші викиди

Повторне
використання

Продукти

(транспортування)
Експлуатація

Вода

Переробка

Побічні
продукти

Керування відходами
(транспортування)

Рисунок 2.13 – Аналіз управління запасами життєвого циклу
2.2.3 Теорія природного капіталу в оцінюванні сталого розвитку
Компоненти СР дозволяють говорити про три типи капіталу:
фінансовий, природній й соціальний капітал, які повинні бути належним
чином враховані, оцінені й збалансовані при розроблянні нових або
вдосконалюванні існуючих продуктів. Можна виділити два основні напрямки
оцінювання продукційних систем (ПС) екологічний облік та ОЖЦ, у рамках
яких розроблено різноманітні наукові й практичні підходи та методи .
Оскільки

ключовим

елементом

створення

продукту

є

економічне

оцінювання, необхідно визначити ступінь впливу розроблюваного продукту
на екосистеми і людину з економічної точки зору. Серед методів
економічного оцінювання, які дозволяють врахувати вплив ПС, виділяються
такі, як облік загальної вартості, облік повної/дійсної вартості, калькуляція
ЖЦ та екологічна вартість ЖЦ.
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Системні вимоги до оцінювання і керування СР, у т.ч. на рівні ПС,
можна задовольнити на основі теорії природного капіталу з використанням
ресурсних циклів «споживання – відновлення». Такий підхід відкриває
перспективу побудови наближеної, але ідеологічно витриманої моделі
«кругообігу» ресурсів деякої системи, отримання показника, за допомогою
якого можна керувати процесами СР на нижніх рівнях ієрархії.
Серед останніх розробок у напрямку оцінювання впливу продукційних
систем на довкілля і людину з використанням грошових одиниць можна
відзначити метод «Stepwize 2006» [69], розроблений міжнародною компанією
«2.-0 LCA consultants». Цей метод ґрунтується на характеризаційних моделях
таких новітніх методів оцінювання впливу продуктів як «IMPACT 2002+» та
«EDIP 2003» [79–80]. Для монетаризації фізичних одиниць у методі «Stepwize
2006» використані QALY – якісно скореговані роки життя (quality adjusted life
years) для впливів на людину і BAHY – скореговані гектар-роки відносно
збереження біорізноманіття (biodiversity adjusted hectare years) для впливів на
природні системи. Метод «Stepwize 2006» дозволяє одержати величини
впливів ПС протягом ЖЦ на екосистеми і людину, відображені за допомогою
спільної метрики – грошової.
Якісно скореговані роки життя (QALY) є мірою тягаря хвороб,
включаючи якість прожитих років [64, 65]. QALY використовується для
оцінки грошової вартості медичного обслуговування.
QALY є мірою вартості наслідків для здоров’я. Оскільки здоров’я є
функцією тривалості життя і якості життя, QALY була розроблена як спроба
об'єднати значення цих атрибутів в один індекс. Основна ідея, що лежить в
основі QALY проста: вона передбачає, що рік життя прожитий в повністю
здоровому стані коштує 1 QALY:
.
Рік життя прожитий у неповністю здоровому стані коштує менше, ніж
1. Для того щоб визначити точне значення QALY, досить помножити
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споживчу цінність, пов’язану з даним станом здоров’я на роки життя в цьому
стані. Тому QALY виражається через «роки прожиті у повністю здоровому
стані». Півроку прожиті при повному здоров'ї еквівалентні:
.
Так само, наприклад,для прикутої до ліжка людини, що відповідатиме
стану здоров’я на рівні 0,5,дорівнюватиме:
.
QALY

надалі

може

бути

поєднаний

з

медичними

витрати,

спрямованими на досягнення спільного знаменника, вартість / QALY. Цей
параметр може бути використаний для аналізу економічної ефективності
(Cost-effectiveness analysis) будь-якого курсу лікування.
Аналіз економічної ефективності (СЕА) є однією з форм економічного
аналізу, який порівнює відносні витрат і результати (ефекти) двох або більше
напрямків діяльності. СЕА відрізняється від аналізу витрат і вигод (Costbenefit analysis, CBA), який призначає грошову оцінку в залежності від рівня
ефекту.
Аналіз ефективності витрат часто використовується в області медичних
послуг, де може бути недоречним монетизувати оздоровчий ефект. Зазвичай
СЕА виражається співвідношенням де знаменником є поліпшення здоров'я
від міри оцінки (років життя, запобігання передчасним пологам, років
прожитих з нормальним зором), а чисельником є вартість, пов’язана з
поліпшення здоров’я. Найбільш часто використовуваною мірою оцінки є
роки життя з урахуванням якості (QALY). Аналіз корисності витрат (Cost–
utility analysis, CUA) схожий з аналізомефективності витрат (CEA).
CUA є однією з форм фінансового аналізу, використовуваного для
прийняття

рішень

про

закупівлі.

Найбільш

поширеним

і

відомим

застосуванням цього аналізу є фармакоекономіка, особливо оцінка медичних
технологій (Health technology assessment, HTA).
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У

галузі

економіки

охорони

здоров’я

мета

CUA

оцінити

співвідношення між вартістю втручання, пов’язаного зі здоров’ям і в
інтересах людини, та кількістю років, прожитих в повному здоров’ї. Тому
його можна вважати окремим випадком аналізу ефективності витрат (CEA), і
ці два терміни часто використовуються як синоніми.
Вартість вимірюється в грошових одиницях. Метою має бути показник
сформований таким чином, щоб дозволити надати кількісну оцінку станам
здоров’я, які вважаються гіршими від повністю здорового стану. Однак, на
відміну від аналізу витрат і вигод (CBA), вигоди не повинні бути сформовані
в грошовому вираженні. У HTA це зазвичай виражається в роках життя з
урахуванням якості (QALY).
CEA часто візуалізується на площині економічної ефективності, що
складається з чотирьох квадрантів (рис. 2.14).
При формуванні оцінки QALY кожен рік з належним станом здоров’я
відповідає значенню 1, значення 0 приймається при смерті людини. Якщо
додаткові роки були прожиті не в повністю здоровому стані, наприклад,
якщо хворий втратить кінцівку, або осліпне чи змушений буде користуватися
інвалідним візком, то додаткові роки життя прийматимуть значення між 0 і 1
з урахуванням цього.
Значення «Ваг» між 0 і 1, зазвичай, визначаються наступними
методами:


часовим компромісом (Time-trade-off, TTO) – респондентів

просять обрати між хворобою протягом певного періоду, або
відновленням стану здоров’я, але при цьому скороченням тривалості
життя;


критерієм азарту (Standard gamble, SG) – респондентів просять

вибрати, залишатися хворим протягом певного періоду, або зробити
вибір на користь медичного втручання, коли є шанс або відновити
здоров’я, або постраждати;
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візуально аналоговою шкалою (Visual analogue scale, VAS) –

респондентів просять оцінити стан здоров’я за шкалою від 0 до 100,
де 0 – смерть, а 100 –абсолютно здоровий стан. Даний метод є
найпростішим, але і найбільш суб’єктивним.

Рисунок 2.14 – Візуалізація аналізу ефективності витрат (CEA)
Ще одиним способом визначення ваги, яка відповідає певному стану
здоров’я є використання стандартних описових систем, таких як анкета
EQ5D від EuroQol Group's, в якій категорії стану здоров’я відповідають
наступним вимірам: мобільність, самообслуговування, повсякденні види
діяльності (наприклад, робота, навчання, хатня робота або дозвілля), біль /
дискомфорт і занепокоєння / депресія.
Ще однією мірою оцінки впливу зовнішніх факторів на здоров’я
людини є показник DALY(disability-adjusted life year). DALY – є мірою
загального тягаря хвороб, виражена в кількості років життя, втрачених через
погане здоров’я, інвалідність або передчасну смерть (рис. 2.15).
Оскільки баланс потоків ПС зручно оцінювати за допомогою єдиної
економічної метрики, то можна побудувати деякий показник продукційної
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системи, який буде характеризувати здатність системи до відновлення і
компенсації використаних ресурсів, відшкодування нанесених збитків тощо,
протягом ЖЦ продукту на основі монетаризаційного підходу.

Рисунок 2.15 – Роки життя з поправкою на непрацездатність
Зокрема, в якості такого показника можна використати коефіцієнт
сталого ресурсоспоживання ПС, одержуваний на основі оцінювання ЖЦ (2.2)
[32]:
,
де

(2.15)

– витрати на використання сировини (видобування, транспортування і

т.д.), на виготовлення й використання продукту (виробництво продукту,
доставка споживачу і т.д.), грн;

– витрати на перероблювання відходів, на

утилізацію продукту, на технології природного очищення, на виправлення
раніше нанесених природі збитків, грн.
Розрахунок значення η зручно проводити на основі оцінювання
життєвого циклу (ОЖЦ) продукційної / технологічної системи. А саме за
допомогою побудови ЖЦ, з урахуванням відновлення ресурсів, у тому числі,
і за рахунок антропогенних механізмів, і детального аналізу керування
запасами ЖЦ або інвентаризаційного аналізу [64].
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Має сенс спробувати оцінити потенційні витрати на відновлення не
тільки використовуваних ресурсів, але й на відновлення природи, у т.ч. і
здоров’я людини, як безпосереднього учасника ресурсних циклів, за
допомогою непрямих показників.
2.2.4 Оцінка сталого ресурсоспоживання продукційної системи
Оцінювання

природно-відновлювальної

характеристики

ПС

пропонується проводити за допомогою порівнювання витрат на «вироблення
– споживання – видалення» продукту протягом його ЖЦ і витрат на
відновлення

використаних

ресурсів,

виправлення

нанесеної

шкоди

природним системам й здоров’ю людини згідно з (2.16) :
,
де

(2.16)

– матеріальний індекс сталого ресурсоспоживання (Sustainable use of

resources index);

– витрати на сировину, у.о.;

– витрати, пов’язані з

виробленням, споживанням та видаленням продукту, у.о.;

– витрати,

пов’язані з відновленням енергоресурсів, мінеральних ресурсів і т.п., а також
додаткова енергія (surplus energy) необхідна в майбутньому на видобування
ресурсів, у.о.;
у.о.;

– витрати, пов’язані з відновленням здоров’я людини,

– витрати, пов’язані з відновленням екосистем, у.о.
Якщо одержуване відношення «виробничо-споживацьких» витрат до

«відновлювальних» витрат

менше одиниці для розглядуваної ПС, то така

система з точки зору збереження природно-відновлювального потенціалу є
екологічно

сталою.

Запропонований

матеріальний

індекс

сталого

ресурсоспоживання є оцінкою необхідних витрат на підтримування
екологічної сталості ПС, і може бути використаний як для порівнювання
варіантів продукційних систем, так і для прийняття рішень стосовно
розроблення нових продуктів та вдосконалення існуючих.
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Оцінювання ЖЦ продукційної системи з використанням розробленого
матеріального

індексу

сталого

ресурсоспоживання

проводиться

за

запропонованою шкалою (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 – Залежність значення

від рівня сталості

ресурсоспоживання ПС
Величина індексу

Рівень сталого ресурсоспоживання
продукційної системи
еталонний стан
стан добрий
стан задовільний
стан незадовільний
критичний стан

Оскільки такий інструмент як ОЖЦ, включає усі виробничі процеси
й послуги пов’язані з продукцією протягом її ЖЦ, від придбання сировини
до кінцевого видалення, то саме на його основі й буде проводитись
розрахунок індексу сталого ресурсоспоживання. В якості основи для
подальшого застосування монетаризації скористаємось характеризаційною
моделлю методу «IMPACT 2002+» [79, 80].
Вплив ПС на здоров’я людини відображається в одиницях DALY –
скореговані роки життя щодо тривалості непрацездатності (disability
adjusted life years), а вплив на екосистеми представлений в одиницях BAHY
= PDF·м2·рік, де BAHY – скореговані гектар-роки відносно збереження
біорізноманіття (biodiversity adjusted hectare years) для впливів на природні
системи, PDF – частка біорізноманіття, що потенційно може зникнути через
певний вплив на екосистему (potentially disappeared fraction).
Результатом другої фази оцінювання ЖЦ інвентаризації є сума входів
«з природи» і виходів «в природу» у фізичних величинах (кг, м2, м3, Бк тощо)
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для подальшого аналізу й оцінювання впливів ПС на навколишнє
середовище і на здоров’я людини. І якщо з перетворенням кількості ресурсу
використаного протягом ЖЦ в його економічний еквівалент не виникає
значних труднощів, то оцінювання витрат на відновлення вимагає
застосування непрямих величин.
Перерахуємо матеріальний індекс сталого ресурсоспоживання за
допомогою функції бажаності Харінгтону у часткову функцію бажаності –
унітарний індекс сталого ресурсоспоживання ПС

(unitary index of

sustainable resource consumption), який розрахуємо за залежністю (2.17):
,
де

(2.17)

–унітарний індекс сталого ресурсоспоживання,

.

2.3 Зведена методологія оцінки впливу життєвого циклу продукту
Оцінка ЖЦ передбачає збирання та оцінювання вхідних та вихідних
характеристик, а також потенційного екологічного впливу ПС упродовж його
повного ЖЦ, починаючи від видобування та придбання сировини, через
енергетичні та матеріальні баланси етапів виробництва, стадії експлуатації і
завершуючи переробкою в кінці життя та кінцевим захороненням.
Мета оцінки екологічного впливу в ЖЦ полягає в тому, щоб зрозуміти і
оцінити розмір та значення потенційних екологічних впливів ПС.
2.3.1 Оцінка енергетичної складової життєвого циклу продукту
Оцінювання енергетичних потоків в етапах життєвого циклу є
невід’ємною частиною методів ОВЖЦ. Найбільші витрати енергетичних
ресурсів протягом ЖЦП відбуваються на етапі виробництва продукту.
Для оцінки енерговитрат протягом ЖЦ продукту необхідно враховувати
повну

енергоємність

продукту.

розраховується за залежністю (2.18):

Повна

енергоємність

продукції
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,
де

(2.18)

– повна енергоємність продукції у мегаджоулях на натуральні одиниці

(НО) виміру продукту;

– повна енергоємність енергоресурсів, необхідних

для виробництва продукту, МДж/НО продукту;

– повна енергоємність

вихідної продукції, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва
продукту, МДж/НО продукту;

– повна енергоємність основних виробничих

фондів, амортизованих під час виробництва продукту, МДж/НО продукту;
– повна енергоємність відтворення робочої сили під час виробництва
продукту, МДж/НО продукту;

– повна енергоємність охорони НС під час

виробництва продукту, МДж/НО продукту.
Повна енергоємність енергоресурсів, необхідних безпосередньо для
виробництва продукту,

у мегаджоулях на НО виміру продукту

обчислюють за формулою (2.19):
,
де

(2.19)

– повна енергоємність енергоресурсів, що їх витрачають безпосередньо

для виробництва продукту, МДж/НО продукту;

– повна енергоємність

енергоресурсів, що їх витрачають на транспортування вихідної продукції,
сировини та матеріалів (ВПСМ), МДж/НО продукту;

– зниження повної

енергоємності продукту за рахунок використання утворених під час
виробництва горючих відходів, МДж/НО продукту;

– приріст повної

енергоємності, обумовлений імпортом енергоресурсів, МДж/НО продукту.
Повна енергоємність енергоресурсів, що їх витрачають безпосередньо
для виробництва продукту,

у мегаджоулях на НО виміру продукту

обчислюють за наступною залежністю (2.20):
,
де s – індекс виду енергоресурсів;
енергоресурсів, МДж/НО продукту;

(2.20)

– повна енергоємність s – го виду
– питомі витрати s – го виду
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енергоресурсів в основному виробництві, МДж/НО продукту;i – індекс виду
допоміжного виробництва;

– питомі витрати i – го виду продукції

допоміжного виробництва, НО продукції допоміжного виробництва / НО
продукту;

– питомі витрати s – го виду енергоресурсів на виробництво i –

го виду допоміжної продукції, МДж/НО продукту.
Повна

енергоємність

транспортування ВПСМ,

енергоресурсів,

що

їх

витрачають

на

у мегаджоулях на НО виміру продукту

обчислюють за формулою (2.21):
,

(2.21)

де i – індекс виду вихідної продукції, сировини та матеріалів (ВПСМ); j –
індекс виду транспорту;

– обсяг перевезень ВПСМ i – го виду,

необхідних для виробництва одиниці продукту, j – им видом транспорту, ткм/НО продукту;

– повна енергоємність транспортування i – го виду

ВПСМ j – им видом транспорту, МДж/т-км.
Зниження повної енергоємності продукту за рахунок використання
утворених під час виробництва продукту горючих відходів,

у мегаджоулях

на НО виміру продукту обчислюють за наступною залежністю (2.22):
,
де

(2.22)

– обсяг горючих відходів i – го виду, утворених під час виробництва

одиниці продукції, т/НО продукту;

– зниження повної енергоємності

продукту за рахунок утвореної під час виробництва продукту одиниці
горючих відходів i – го виду, МДж/т.
Приріст повної енергоємності, обумовлений імпортом енергоресурсів,
у мегаджоулях на НО виміру продукту обчислюють за формулою (2.23):
,
де

(2.23)

– зниження питомих витрат власних енергоресурсів s-го виду,

обумовлене імпортом енергоресурсів, МДж/НО продукту;

– затрати
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валюти на імпорт s-го виду енергоресурсів, необхідних для виробництва
одиниці продукту у.о./НО продукту;

– коефіцієнт втрат під час

транспортування s-го виду енергоресурсів, відносні одиниці;
енергоємність валюти, МДж/грошові одиниці;

– повна

– повна енергоємність s-го

виду енергоресурсів, МДж/НО продукту.
Повна енергоємність вихідної продукції, сировини та матеріалів,
необхідних для виробництва продукту,

у МДж на НО виміру продукту

обчислюють за формулою (2.24):
,
де

(2.24)

– повна енергоємність вітчизняних ВПСМ (вихідна продукція,

сировина, матеріали), необхідних для виробництва одиниці продукції,
МДж/НО продукту;

– повна енергоємність ВПСМ, що імпортуються,

необхідних для виробництва одиниці продукції, МДж/НО продукту;
зниження

повної

енергоємності

продукту

за

рахунок

–

використання

утворенних під час виробництва одиниці продукції негорючих відходів,
МДж/НО продукту.
Повна енергоємність основних виробничих фондів, амортизованих під
час виробництва продукту,

у МДж/НО виміру продукту розраховують за

наступною залежністю(2.25):
,

(2.25)

де i – індекс виду основного виробничого фонду (ОВФ);

– обсяг i-го виду

ОВФ, амортизованого під час виробництва продукту, НО ОВФ/НО продукту;
– повна енергоємність ОВФ i-го виду, МДж/НО ОВФ.
Повна енергоємність відтворення робочої сили під час виробництва
продукту,

у МДж на натуральні одиниці (НО) виміру продукту

обчислюють за формулою(2.26):
,

(2.26)
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де

– питомі трудовитрати на виробництво продукту, з урахуванням оплати

праці в галузі, люд.-год/НО продукту;

– повна енергоємність трудовитрат,

МДж/люд.-год.
Повна

енергоємність

охорони

НПС

неповоротних відходів виробництва,

від

шкідливого

впливу

у МДж на НО виміру продукту

розраховуємо за залежністю (2.27):
,
де

(2.27)

– коефіцієнт утворення неповоротних відходів виробництва i-го виду,

т/НО продукту;

– повна енергоємність усунення наслідків негативного

впливу на НПС тонни неповоротних відходів виробництва i-го виду, МДж/т.
Для

можливості

оцінки

енергоємності

охорони

навколишнього

середовища, енергоресурсів та ВПСМ пропонуємо розрахувати відповідні
безрозмірні індексні показники за наступними залежностями (2.28) – (2.30):
,
де

(2.28)

– індекс енергоємності охорони навколишнього середовища під час

виробництва продукту (energy capacity of the environment index).
,
де

(2.29)

– індекс енергоємності енергоресурсів, необхідних для виробництва

продукту (energy capacity of energy resources index).
,
де

(2.30)

– індекс енергоємності ВПСМ, необхідних для виробництва продукту

(energy capacity of product index).
За допомогою розроблених індексів пропонуємо ранжувати рівень
енергоємності згідно шкали наведеної в табл. 2.4 по кожній з трьох
складових:

енергоємності

охорони

навколишнього

середовища;

енергоємності енергоресурсів та енергоємності на транспортування вихідної
продукції, сировини та матеріалів.
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Більшому

значенню

індексу

енергоємності

відповідає

вища

енергоємність продукту за і-тою складовою.
Таблиця 2.4 – Залежність значення індексів
Величина індексу енергоємності

від рівня енергоємності

Рівень енергоємності продукту
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

На

основі

вище

наведених

індексних

показників

розрахуємо

узагальнений індекс енергоємності продукції як узагальнену функцію
бажаності Харінгтона індексів енергоємності охорони навколишнього
середовища, енергоємності енергоресурсів та енергоємності ВПСМ (2.31):
,
де

(2.31)

– індекс енергоємності продукції (index of energy intensity of product
system).
Отримане значення індексу енергоємності продукції

за допомогою

функції бажаності Харінгтона переводимо до стандартної безрозмірної
шкали бажаності від 0 до 1 і отримуємо унітарний індекс виробничої
енергоємності продукційної системи (2.32):
,
де

(2.32)

– унітарний індекс виробничої енергоємності (unitaryindexof

industrialenergy intensity),
Більшому значенню індексу
продукту (табл. 2.5).

.
відповідає вища енергоємність
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Таблиця 2.5 – Залежність значення
Величина індексу

від рівня енергоємності
Рівень енергоємності продукту
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

2.3.2 Оцінка екологічної складової життєвого циклу продукту
Протягом життєвого циклу продукту відбувається різного роду вплив
на навколишнє середовище. Однією з основних складових цього впливу є
екологічна складова. Оцінка екологічного впливу життєвого циклу продукту
одне з основних завдань методів ОВЖЦ. При цьому найбільший рівень
впливу ЖЦ на навколишнє природне середовище зазвичай спостерігається на
стадії виробництва продукту шляхом забруднення НПС шкідливими
речовинами. Це забруднення можна поділити на три складові: забруднення
водних ресурсів, забруднення атмосфери та забруднення ґрунтів.
На

етапі

виробництва

продукту

відбувається

забруднення

навколишнього середовища. Одним із видів забруднення є забруднення
поверхневих вод. Проблеми забезпечення водними ресурсами є актуальними
в рамках всієї планети та є одними з ключових в аспекті сталого розвитку.
Тому актуальним є підтримка належного стану водних ресурсів та
моніторинг якості. Для можливості дотримання якості водних ресурсів
потрібно контролювати їх забруднення, яке відбувається в першу чергу за
рахунок діяльності промислових підприємств, як найбільших стаціонарних
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джерел забруднення. Відповідно врахування забруднення водних ресурсів
повинно бути однією зі складових у методах ОВЖЦ.
Викиди за одиницю часу на одиницю продукту (кількість одиниць
продукту виготовлена за той самий час) в поверхневі води пропонуємо
оцінювати за допомогою індексу забруднення поверхневих вод

.

Одним з показників, за допомогою якого проводиться оцінка
забруднення поверхневих вод є значення гранично допустимих скидів (ГДС).
В якості ГДС приймається максимальна маса забруднюючих речовин, що
дозволена до надходження у водний об’єкт із водами й наступного
відведення з нього за одиницю часу для забезпечення нормальної якості води
в контрольному пункті. Рівень ГДС встановлюється з урахуванням гранично
допустимої концентрації (ГДК) забруднювальної речовини в місцях
водокористування,
оптимального

розподілу

водокористувачами
враховувати

асимілювальної

і

маси

здатності

забруднювачів,

разом із стічними

теплове

водного

забруднення

водами.

об’єкту

та

що

скидаються

Також

пропонується

поверхневих

вод.

Підвищення

температури води у водоймах призводить до таких негативних наслідків:


до 26°С шкідливого впливу не спостерігається;



в інтервалі 26…30°С відбувається пригнічення житієдіяльності

риб;


понад 30°С спостерігається шкідлива дія на біоценози;



за 34…36°С гине риба та деякі види інших організмів.

У теплих водах порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон,
риби уражуються паразитами і хворобами.
Допустимою температурою стоків вважається температура яка не
більше ніж на 3

перевищує температуру води у водоймі.

Пропонуємо рівень забруднення поверхневих вод оцінювати за
наступними залежностями (2.33) – (2.35):
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,

де

(2.33)

– індекс забруднення поверхневих вод (pollution of surface waters
– кількість i-ї небезпечної речовини, що потрапляє в стічні води

index);

протягом року, т/рік;

–максимальна маса і-го забруднювача, що

дозволена до надходження у водний об’єкт із стічними водами за одиницю
часу для забезпечення норм якості води в контрольному пункті, т/рік;
– фактична середньомісячна температура стоків за j-й місяць,

–

;

допустима середньомісячна температура стоків за j-й місяць,

–

;

кількість забруднюючих речовин у стічних водах.
,

(2.34)

– об’єм водокористування для виробничих потреб, м3/рік;

–

об’єм водоспоживання для господарсько-побутових потреб, м3/рік;

–

де

об’єм безповоротного споживання води, м3/рік;

– середньорічна

концентрація і-ї речовини у стоку, т/ м3.
,
де

(2.35)

–середньомісячна температура води у водоймищі за j-й місяць,

.

Еталонному стану поверхневих вод буде відповідати стан при якому
викиди не перевищують нормоване значення ГДС та температура стоків не
перевищую

допустиму,

тобто

значення

індексу

не

повинне

перевищувати 1. Критичним будемо вважати стан при якому відбувається 6ти кратне та більше перевищення допустимих нормованих значень
забруднення

поверхневих

вод.

У

відповідності

з

цим

пропонуємо

використовувати наступну шкалу для оцінки рівнів забруднення поверхневих
вод з використанням розробленого індексу

(табл. 2.6).
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Таблиця 2.6 – Залежність значення
Величина індексу

від рівня викидів у поверхневі води
Рівень викидів у поверхневі води
еталонний стан
стан добрий
стан задовільний
стан незадовільний
критичний стан

Для зведення до єдиної шкали оцінювання розраховуємо унітарний
індекс забруднення поверхневих вод

(unitary index of pollution of surface

waters)за наступною залежністю (2.36):
,
де

(2.36)

– індекс забруднення поверхневих вод.
Унітарний індекс забруднення поверхневих вод змінюється в межах від

0 до 1 і може використовуватись разом з іншими індексними показниками
для ОВЖЦ.
Наступним видом впливу ЖЦ продукту на етапі його виробництва є
забруднення атмосфери. Як і забруднення поверхневих вод, забруднення
атмосфери є дуже актуальним на даний час питанням у зв’язку з високим
рівнем розвитку промисловості в розвинутих країнах. Ще більш актуальною
постає ця проблема в країнах, які розвиваються швидкими темпами останнім
часом, у зв’язку з високими темпами нарощування промисловості та
недостатнім рівнем контролю. Забруднення атмосфери є одним з глобалних
питань і важливою складовою серед проблем сталого розвитку планетарного
масштабу. Як наслідок, потрібно оцінювати рівень забруднення атмосфери у
методах ОЖЦ для можливості подальшого зменшення атмосферного
забруднення та контролю якості атмосферного повітря.

144
Забруднення

атмосфери

промисловими

об’єктами

на

стадії

виробництва одиниці продукції може оцінюватись на основі гранично
допустимих викидів (ГДВ). Гранично допустимий викид – обсяг (кількість)
забруднювачів, що надходять в атмосферу за одиницю часу з виробничогосподарчих об`єктів, перевищення якого негативно впливає на довкілля й
загрожує здоров’ю людини. Екологічно доцільно встановлювати ГДВ для
кожного підприємства або джерела забруднення.
Ступінь забрудненості атмосфери однією речовиною можна виразити в
загальному вигляді через парціальний індекс забрудненості (ІЗА), який
розраховується за формулою (2.37):
,
де

(2.37)

– середня концентрація j-ї забруднюючої речовини;

–

середньодобова гранично допустима концентрація j-ї забруднюючої
речовини;

– безрозмірна константа приведення ступеня шкідливості

речовини до шкідливості сірчистого газу (табл. 2.7).
Для

розрахунку

комплексного

індексу

забруднення

атмосфери

використовують значення парціальних індексів ІЗА п’яти речовин, у яких ці
значення найбільші.
Для оцінки рівня забруднення атмосфери промисловим об’єктом на
етапі виробництва одиниці продукції пропонуємо використовувати індекс
викидів в атмосферу, який розраховується за наступною залежністю (2.38):
,

де

– індекс забруднення атмосфери (air pollution index);

(2.38)

–

кількість i-ї небезпечної речовини, що потрапляє в атмосферу протягом доби,
кг/доба;

– гранично допустимий викид, що надходить в атмосферу за

одиницю часу з виробничо-господарських об’єктів, перевищення якого
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негативно впливає на довкілля й загрожує здоров'ю людини, кг/доба;
кількість забруднювачів, що надходить в атмосферу;

–

– парціальний

індекс забрудненості, який відображає ступінь забрудненості атмосфери jтою речовиною;

– кількість забруднювачів, використовують п’ять

забруднюючих речовин, у яких значення ІЗА найбільші.
Таблиця 2.7 – Середнє значення константи
Клас небезпеки

Характеристика класу

Константа

1

надзвичайно

1,5

небезпечні

Для

2

високо небезпечні

1,3

3

помірно небезпечні

1,0

4

мало небезпечно

0,85

оцінювання

рівня

забрудненості

атмосфери

використати нормативну шкалу для оцінки за показником

пропонуємо
, тобто сумою

індексів забрудненості для 5-ти найбільш небезпечних речовин з наявних для
даного об’єкту шкідливих речовин. При цьому перевищення рівня ГДВ буде
додатково збільшувати кінцеве значення індексу

(табл. 2.8).

Для зведення до єдиної шкали оцінювання впливу ЖЦ продукту
розраховуємо унітарний індекс забруднення атмосфери

(unitary index of

air pollution) (2.39):
,
де

(2.39)

– індекс забруднення атмосфери.
Забруднення ґрунту – накопичення в ґрунті речовин і організмів в

результаті антропогенної діяльності в таких кількостях, які знижують
технологічну, споживчу і гігієнічно-санітарну цінність вирощуваних культур
та якість інших природних об’єктів.
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Таблиця 2.8 – Залежність значення
Величина індексу

від рівня викидів в атмосферу
Рівень забрудненості атмосфери
чиста атмосфера
слабо забруднена атмосфера
забруднена атмосфера
сильно забруднена атмосфера
високо забруднена атмосфера
екстремально забруднена атмосфера

Забруднення ґрунтів полягає в тому, що до них надходять нові,
нехарактерні для ґрунту речовини, або поселяються та розмножуються в
них нові мікроорганізми.
За величиною зон та рівнем забруднення ґрунтів поділяється нафонове,
локальне, регіональне та глобальне:


фоновим вважається такий вміст забруднюючих речовин у ґрунті

котрий відповідає або близький до природного складу;


локальним вважається забруднення ґрунту поблизу одного або

сукупності декількох джерел забруднення;


регіональним є таке забруднення ґрунту, котре виникає внаслідок

переносу забруднюючих речовин на віддаль не більше 40 км від
техногенних та більше 10 км від сільськогосподарських джерел
забруднення;


глобальними називають забруднення ґрунту, котрі виникають

внаслідок дальшого переносу забруднюючої речовини на відстань
більше 1000 км від будь-яких джерел забруднення.
Найбільш небезпечними для ґрунтів є хімічні забруднення, ерозія,
засолення. Забруднення ґрунтів є частиною промислового забруднення і має
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бути включене в методику ОВЖЦ продукційної системи разом з іншими
видами забруднення.
При оцінюванні рівня забруднення ґрунтів використовується показник
гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини в ґрунті.
Забруднення ґрунтів пропонуємо оцінювати з використанням індексу
забруднення ґрунтів (2.40):
,
де

(2.40)

– індекс забруднення ґрунтів (soil pollution index);

концентрація i-го хімічного компонента в ґрунті;
концентрація i-го хімічного компоненту в ґрунті;

– фактична

– гранично допустима
– кількість забруднюючих

речовин.
Еталонному стану ґрунтів буде відповідати стан при якому

не

перевищують нормоване значення ГДК, відповідно значення індексу

не

повинне перевищувати 1. Критичним будемо вважати стан при якому
відбувається 6 кратне та більше сумарне перевищення граничних допустимих
концентрацій шкідливих речовин у ґрунті. У відповідності з цим пропонуємо
використовувати наступну шкалу для оцінки рівнів забруднення грунтів з
використанням індексу

(табл. 2.9).

Для зведення до єдиної шкали оцінювання рівня вливу ЖЦ
продукційної системи на НПС розраховуємо унітарний індекс забруднення
ґрунтів

(unitary index of soil contamination) (2.41):
,

де

(2.41)

– індекс забруднення ґрунтів.
Для узагальненої оцінки рівня впливу на НПС життєвого циклу

продукту на етапі його виробництва нами розроблений унітарний індекс
виробничого забруднення НС на основі унітарного індексу забруднення
поверхневих вод, унітарного індексу забруднення атмосфери та унітарного
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індексу забруднення ґрунтів за допомогою узагальненої функції бажаності
Харінгтону (2.42):
,
де

(2.42)

– унітарний індекс виробничого забруднення НПС на етапі

виробництва продукту (unitary index of industrial pollution),

Таблиця 2.9 – Відповідність значення
Значення індексу

.

рівню забрудненості ґрунтів
Рівень забруднення ґрунтів
незабруднений
слабо забруднений
середньо-забруднений
сильно забруднений
дуже сильно забруднений

Чим
забруднення

ближче

значення

унітарного

індексу

виробничого

до 1, тим більше шкоди спричиняє виготовлення одиниці

продукції навколишньому природному середовищу.

2.4 Оцінка ефективності використання природних ресурсів протягом
життєвого циклу продукту
В рамках оцінювання ЖЦ продукту необхідно врахувати загальний
рівень ефективності використання ресурсів, які були витрачені на
виготовлення одиниці продукції . Необхідно оцінити який відсоток задіяної
сировини перетворюється на кінцеву продукцію, наскільки тривалим є час
корисного використання отриманого продукту з огляду на витрачені ресурси,
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чи може продукт бути належним чином утилізований по завершенню часу
свого корисного використання.
Для

оцінки

ресурсоефективності

етапу

виробництва

продукту

пропонується враховувати кількість сировинних ресурсів, необхідних для
виробництва одиниці продукції за допомогою індексу ресурсоефективності
(2.43):
,
де

(2.43)

–індекс ресурсоефективності (resource efficiency index);

одиниці продукції, кг;

– маса

– маса сировини i-го виду, що була витрачена

на виготовлення одиниці продукції, за одиницю часу, кг/доба; n – кількість
одиниць продукції, які виготовлені за одиницю часу, доба-1.
Більше значення

відповідає гіршому рівню ефективності

використання сировинних ресурсів при виготовленні продукту. Дуже
високим рівнем ресурсоефективності пропонуємо вважати технологічну
систему в якій на одиницю виготовленої продукції приходиться менше ніж
двократне перевищення за масою витрачених на виготовлення продукту
сировинних ресурсів. Дуже низьким рівнем ресурсоефективності будем
вважати десятикратне та більше перевищення за масою витрачених
сировинних ресурсів для отримання одиниці продукції. Згідно з цим для
оцінки рівня ресурсоефективності з використанням індексу

пропонуємо

використати наступну шкалу (табл. 2.10).
На основі індексу ресурсоефективності, для приведення індексів до
єдиної шкали оцінювання ЖЦП з межами від 0 до 1, пропонуємо
використати унітарний індексу ресурсоефективності (unitary index resource
efficiency)

, утворений за допомогою функції бажаності Харінгтону

(2.44):
.

(2.44)
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Таблиця 2.10 – Залежність значення

від рівня ефективності

використання сировини
Величина індексу

Рівень ресурсоефективності
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький

Щоб врахувати час розкладу в природі складових продукту та час
корисного використання продукту пропонуємо

застосувати наступну

залежність (2.45) :
,
де

(2.45)

–індекс часу корисного використання продукту (useful life index);

– час служби продукції, років;

– час повного розкладу в природі i-го

складового компоненту продукту, років;n – кількість складових з тривалим
часом розкладу в природі.
Дуже високим часом корисного використання продукту пропонуємо
вважати ті випадки, коли середній час розкладу в природі складових
продукту менше ніж вдвічи перевищує термін корисного використання
одиниці

продукції.

Дуже

низьким

часом

корисного

використання

пропонуємо прийняти випадки, коли час розкладу складових продукту в
природі в десятеро та більше перевищує термін служби продукту. Згідно з
цим побудовано наступну шкалу оцінки часу корисного використання
продукту на основі індексу

(табл. 2.11).

На основі індексу часу корисного використання продукту отримуємо
унітарний індекс часу корисного використання продукту (unitary useful life
index)

шляхом переведення його до єдиної безрозмірної шкали
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оцінювання з інтервалом можливих значень індексу від 0 до 1 згідно
залежності (2.46):
.

(2.46)

Відходи, які утворюються під час виробництва одиниці продукції, а
також

сам продукт після завершення строку експлуатації, можуть

використовуватись у якості вторинної сировини для виробництва інших
видів продукції, або утилізуватись – захоронюватись на відповідних
полігонах або спалюватись на сміттєспалювальних заводах.
Утворення відходів під час виробництва одиниці продукції потрібно
враховувати при оцінці ЖЦП. По завершенню часу корисного використання
необхідно врахувати утилізацію продукту, бо вона безпосередньо є
останньою стадією ЖЦ продукту.
Таблиця 2.11 – Залежність значення

від часу розкладу продукту в

природі
Величина індексу

Час розкладу
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

Відходи за одиницю часу (доба) на одиницю продукту (кількість
одиниць продукту виготовлена за той самий час) оцінюємо з використанням
коефіцієнту утворення відходів (2.47):
,
де

(2.47)

– маса i-го виду відходів, які утворюються при виробництві

продукту за одиницю часу (доба), кг;

– маса одиниці продукції, кг (при
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неможливості визначення маси продукту,

приймається рівною 1);

–

кількість одиниць продукту, які виготовляються за одиницю часу (доба);

–

кількість видів відходів.
Для оцінки рівня утворення відходів на стадії ЖЦ як при виробництві
продукту, так і на стадії його утилізації з урахуванням можливості вторинної
переробки,

повторного

використання

чи

захоронення,

пропонуємо

застосувати індекс утворення відходів (2.48):
,
де

–індекс утворення відходів (waste generation index);

коефіцієнт (доля) утворення відходів;

(2.48)
–

– коефіцієнт вторинної переробки,

доля продукту, яка підлягає вторинній переробці, використанню в якості
вторинної сировини;

– коефіцієнт захоронення, доля відходів,

утворених під час виробництва продукту, яка підлягає захороненню на
відповідних полігонах або спалюванню на сміттєспалювальних заводах.
Рівень утворення відходів пропонуємо вважати дуже низьким у
випадку майже повної вторинної переробки утворених відходів, при цьому
значення індексу

буде близько 1. Необхідність захоронення утворених

відходів та неможливість їх вторинного використання підвищують значення
індексу

. В разі необхідності повного захоронення всіх утворених

відходів та двократного перевищення маси утворених відходів над масою
продукту, значення індексу

прийме значення 8, цей рівінь утворення

відходів будемо вважати дуже високим. Згідно з зазначеним вище
пропонуємо використати наступну шкалу для градації рівня відходів за
отриманими значеннями індексу

(табл. 2.12).

Більше значення індексу утворення відходів відповідає більшому рівню
утворення відходів протягом ЖЦП.
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Таблиця 2.12 – Залежність значення

від рівня утворення відходів

Величина індексу

Рівень утворення відходів
дуже низький
низький
середній
високий
дуже високий

Оцінка ступені утворення відходів під час ЖЦ продукту за єдиною
безрозмірною шкалою оцінювання проводиться за допомогою унітарного
індексу утворення відходів (unitary index of waste generation) (2.49):
.
Значення унітарного індексу

(2.49)

лежать в межах від 0 до 1.

Наближення значення унітарного індексу утворення відходів до одиниці
відповідає більшому рівню утворення відходів протягом ЖЦП.
Щоб оцінити загальний рівень витрат на утилізацію та переробку
продукту та відходів, які утворені на етапі його виробництва, і ефективність
використання
ефективності

ресурсів,

пропонуємо

використання

застосовувати

природних

ресурсів,

унітарний

який

індекс

утворений

за

допомогою узагальненої функції бажаності Харінгтону (2.50):
,
де

(2.50)

– унітарний індекс ефективності використання природних ресурсів

(unitary index of efficient use of natural resources).
Чим ближче значення унітарного індексу ефективності використання
природних ресурсів

до 1, тим більше витрат та ресурсів потрібно для

утилізації одиниці продукції та відходів, які утворюються на етапі
виробництва одиниці продукції, та тим менш ефективно були використані
ресурси у даному ЖЦ продукту.
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2.5 Унітарний індекс оцінки впливу життєвого циклу продукту
На основі запропонованих нами індексів ОВЖЦ для більш повної і
всебічної оцінки впливу ЖЦП на НС та людину нами створений
узагальнений індекс ОВЖЦ з використанням функції бажаності Харінгтону
(рис. 2.17).
Унітарний індекс оцінки впливу життєвого циклу продукту (unitary
index of the life cycle impact assessment) розраховується на основі отриманих
значень унітарних індексів ЖЦ за залежністю (2.51):
,
де

(2.51)

–унітарний індекс сталого ресурсоспоживання,

;

–

унітарний індекс виробничої енергоємності продукції,

;

–

унітарний індекс виробничого забруднення,

– унітарний

;

індекс ефективності використання природних ресурсів,
унітарний індекс шкідливого впливу продукту,

;

–

.

На основі розрахованих значень унітарного індексу ОВЖЦ, з
використанням шкали бажаності, робляться висновки про рівень впливу
ЖЦП на НС та людину. Відповідність значень унітарних індексів та
узагальненого унітарного індексу ОВЖЦ рівню впливу ЖЦП на НПС та
здоров’я людини наведена в табл. 2.13.
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Рисунок 2.17 – Схема методики оцінки впливу життєвого циклу
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Таблиця 2.13 – Відповідність значень унітарних індексів рівню впливу ЖЦ
продукту на НС та здоров’я людини
Унітарний
індекс

Рівень сталості ресурсоспоживання продукційної системи
еталонний
стан
стан
критичний
стан добрий
стан
задовільний незадовільний
стан
Рівень виробничої енергоємності продукту
дуже
дуже
низький
середній
високий
низький
високий
Рівень виробничого забруднення НПС
слабо
середньо
сильно
критично
незабруднене
забруднене забруднене
забруднене забруднене
Рівень ефективності використання природних ресурсів
дуже
дуже
високий
середній
низький
високий
низький
Рівень шкідливого впливу продукту
дуже
дуже
низький
середній
високий
низький
високий
Рівень впливу життєвого циклу продукту
дуже
дуже
низький
середній
високий
низький
високий
Проводити оцінку ЖЦП можна по кожному з розроблених індексів
оцінки або по узагальненому унітарному індексу ОВЖЦ. При цьому при
недостатності вхідних данних для ОВЖЦ продукту можна використовувати
різний набір з запропонованих унітарних індексів. В залежності від наявних
унітарних індексів оцінки, вираз (2.51) може видозмінюватись. Кількості
співмножників має відповидати корінь данної залежності. Розроблена
методика може бути розширена за рахунок включення до виразу (2.51) інших
індексних оцінок впливу ЖЦП після їх приведення до єдиної шкали
бажаності.
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2.6 Розробка нейронної мережі для оцінки впливу життєвого циклу
продукту

На основі розроблених індексів першого рівня було запропоновано
використати математичний апарат нейронних мереж для отримання
унітарного індексу оцінки впливу життєвого циклу продукту

.

Для побудови була обрана мережа на основі багатошарового
перцептрону.

У

якості

вхідних

змінних

для

нейронної

мережі

використовувались 14 індексів оцінки різних аспектів впливу життєвого
циклу продукту, а вихідною змінною був унітарний індекс ОВЖЦ продукту
(рис. 2.18).
В результаті побудови після етапу навчання були відібрані 5 нейронних
мереж з найменьшими відхиленнями отриманих значень унітарного індексу
ОВЖЦ за допомогою мережі, та тестових значень індексу

(рис. 2.19).

Надалі був проведений етап тестування п’яти відібраних мереж на
вибірці данних, що не приймали участь у етапі навчання мережі. Після
проведення етапу тестування для кожної з п’яти відібраних нейронних мереж
були отримані значення унітарного індексу оцінки впливу ЖЦП. Вікно з
отриманими результатами розрахунків нейронних мереж наведене на
рис. 2.20.
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Нейронна мережа

Високий
Дуже високий

Рівень впливу
ЖЦ

Середній
Низький
Дуже низький

Рисунок 2.18 – Схема розрахунку ОВЖЦ на основі індексу

за

допомогою нейронної мережі

Наступним етапом відбору найкращої з п’яти створених мереж був
етап перевірки роботи нейронної мережі на основі вибірки данних, яка була
відсутня у навчальній та тестовій вибірках, для отримання реальної оцінки
працездатності мережі.

159

Рисунок 2.19 – Відібрані нейронні мережі після етапу навчання

Рисунок 2.20 – Результати тестування нейронних мереж
За результатами, що були отримані за допомогою відібраних
нейронних мереж на етапах тестування та перевірки, були розраховані
значення середньоквадратичних похибок (табл. 2.14).
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Таблиця 2.14 – Значення середньоквадратичних похибок за
результатами роботи нейронних мереж
Нейронна

№

мережа

Ім’я

Середньоквадратична похибка

1

2

3

4

5

MLP

MLP

MLP

MLP

MLP

14-14-1

14-7-1

14-11-1

14-5-1

14-15-1

0,04

0,05

0,02

0,04

0,03

Нейронна мережа №3 MLP 14-11-1 отримана за методом регресійного
аналізу на основі багатошарового персептрону с 11-ма прихованима шарами
(нейронами) показала достатню адекватність прийняття рішень і має
найменьше значення середньоквадратичної похибки (рис. 2.21).
Отримана нейронна мережа MLP 14-11-1 може використовуватись для
агрегування унітарного індексу ОВЖЦ продукту на НС, на основі вхідних
індексів першого рівня, які мають відмінні шкали оцінювання та різну вагу.
Нейронна мережа зводить вихідні змінні до єдиної шкали в інтервалі від 0 до
1 та надає можливість зробити висновик про рівень впливу ЖЦП на НПС та
людину згідно отриманого значення унітарного індексу ОВЖЦ.
Таким чином створена нейронна мережа дозволить проводити
автоматизовану оцінку впливу ЖЦП на НПС та людину і прогнозувати
можливе його значення в залежності від зміни вхідних індексних показників
для обрання оптимальних параметрів ЖЦП, з метою вдосконалення
технологічної системи чи інших етапів ЖЦП. Програмний код створенної
нейронної мережі наведено в Додатку А.
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Рисунок 2.21 – Лінія регресії для отриманих значень унітарного індексу
ОВЖЦ на контрольній виборці за допомогою обраної нейронної мережі

2.7 Програмний комплекс оцінки впливу життєвого циклу продукту
Для спрощення та прискорення розрахунків впливу життєвого циклу
продукту на навколишнє середовище, був розроблений програмний
комплекс.
Програмний комплекс складається з:


Головного вікна, в якому розміщуються інші вікна програмного

комплексу (рис. 2.22);


Вікна розрахунку, в якому виконується введення вхідних даних та

розрахунок індексів впливу ЖЦП (рис. 2.23);
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Вікна бази даних, яке містить систему керування базою даних, що

створена на основі інформації зібраної та впорядкованої в методиці
IMPACT 2002+;


Вікна звіту в яке виводяться результати розрахунків для

подальшого формування звіту за результатами роботи програми.
У Вікні розрахунку розміщені п’ять вкладок призначених для введення
вхідних даних та розрахунку п’яти унітарних індексів:


унітарного індексу сталого ресурсоспоживання



унітарного індексу виробничої енергоємності продукції



унітарного індексу виробничого забруднення



унітарного індексу ефективності використання природних ресурсів

;
;

;

;


унітарного індексу шкідливого впливу продукту

.

А також вкладка для розрахунку узагальненого унітарного індексу
оцінки впливу життєвого циклу продукту

.

Рисунок 2.22 – Головне вікно програмного комплексу оцінки впливу ЖЦ
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Вікно бази даних являє собою систему керування базою даних (СКБД)
отриману з методики IMPACT 2002+ і включає в себе 14 таблиць даних, що
містять від десятка записів до кількох тисяч. СКБД дозволяє виконувати
сортування та пошук інформації в таблицях бази даних за ключовим словом
для подальшого використання необхідної інформації при розрахунку
унітарного індексу шкідливого впливу продукту

.

У Вікно звіту виводяться результати проведених програмним
комплексом розрахунків з можливістю редагування отриманого звіту з
роботи програми. Також у Вікні звіту передбачена можливість збереження
отриманого звіту у вигляді окремого файлу для подальшої робити з ним або
перегляду за допомогою створеного програмного комплексу.

Рисунок 2.23 – Вікно розрахунків програмного комплексу оцінки впливу ЖЦ
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Програмний комплекс дозволить полегшити впровадження розробленої
методології оцінки впливу життєвого циклу на навколишнє середовище. Він
дозволяє працювати особам, які приймають рішення в зручному сучасному
інтерфейсі з використанням операційних систем сімейства Microsoft
Windows. Програмний код створеного модуля наведений у Додатку Б.
Можна виділити кілька основних груп методів оцінювання прогресу на
шляху до СР застосовуваних у промисловості, на рівні окремих компаній й
організацій. Це (І) індекси й системи індикаторів екологічної ефективності й
екологічної сталості, (ІІ) методи оцінювання впливу продукційних систем на
НПС й людину, а також (ІІІ) різні методи аналізу матеріальних, енергетичних
й інформаційних потоків, задіяних у виробництві окремої продукції,
використовуваних в оцінюваному процесі / технології або що стосуються
компанії у цілому.

2.8 Розрахунок коефіцієнта сталого ресурсоспоживання для різних
водоочисних систем

Можна виділити кілька основних груп методів оцінювання прогресу на
шляху до СР застосовуваних у промисловості, на рівні окремих компаній й
організацій. Це (І) індекси й системи індикаторів екологічної ефективності й
екологічної сталості, (ІІ) методи оцінювання впливу продукційних систем на
НПС й людину, а також (ІІІ) різні методи аналізу матеріальних, енергетичних
й інформаційних потоків, задіяних у виробництві окремої продукції,
використовуваних в оцінюваному процесі / технології або що стосуються
компанії у цілому.
Для економістів визначення сталого розвитку як «... розвитку
суспільства, коли задоволення потреб сьогоднішніх поколінь не ставить під
погрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби» [54],
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читається скоріше як «... розвиток, що не зменшує можливості забезпечувати
не знижувану корисність на душу населення нескінченно» [55]. Тут під
можливістю забезпечувати корисність мається на увазі капітал: людський,
природний, соціальний і створений людиною. Очевидно, що таке визначення
СР є антропоцентричним. Але природа має цінність, тільки якщо її цінує
людина, і не існує монетарної оцінки незалежної від судження людини.
Прихильники концепції слабкої сталості стверджують, що незнижувана
корисність може бути досягнута шляхом повного заміщення різних форм
капіталу (правило Солоу-Хартвіка) [56]. Прихильники концепції сильної
сталості розглядають природний капітал як незаміщуваний іншими формами
капіталу [57].
Серед різноманіття систем індикаторів, індексів, методів і підходів до
оцінювання сталості розвитку в монетарному вираженні левову частку
становлять інструменти, які складно застосувати на рівнях нижче регіону або
міста, не говорячи вже про рівень технологічних процесів і продукційних
систем, наприклад, зелений чистий національний продукт або індекс сталого
економічного добробуту. Інші методи можна застосувати тільки як додаткові
й допоміжні до немонетарних інструментів, наприклад, дійсні заощадження,
аналіз рентабельності або оцінювання вартості ЖЦ [58].
У роботі [59] запропонований монетарний показник, що характеризує
здатність системи відновлювати й компенсувати використані ресурси –
коефіцієнт сталого ресурсоспоживання η. При розрахованій оцінці η>1
система, з точки зору збереження її потенціалу, буде несталою: споживання
природних ресурсів відбувається інтенсивніше, ніж їхнє відновлення. При
η=1 – система перебуває на межі сталості; при η<1 – система стала:
відновлення ресурсів природи йде випереджальним темпом. Очевидно, що
всі рішення повинні бути такими, щоб домагатися значення η<1, як за
рахунок

зниження

витрати

ресурсів

й

удосконалювання

технологій

виробництва, так і за рахунок збільшення витрат на відновлення й
поповнення ресурсів.
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Для

підтвердження

працездатності

запропонованої

оцінки

ефективності різних систем ресурсоспоживання на базі конфіцієнту сталого
ресурсоспоживання, був взятий приклад (швидше гіпотетичний, але добре
оснащений фактичним матеріалом) з роботи.
У даній роботі розглядалися дві схеми очищення «сірої» води, тобто
несильно забруднених побутових стічних вод, наприклад: після душа,
посудомийних і пральних машин. Перша схема – штучна (рис. 2.24)
складається з установки механіко-хімічної обробки стічних вод, що
використовує хлорид заліза для осадження шкідливих домішок у воді.
Друга схема, назвемо її природною, включає заболочену територію, яка
служить

природним

біологічним

і

механічним

фільтром

(рис.

2.25).Очевидно, що, пройшовши фільтрацію, вода очищується і потрапляє в
певні прошарки підземних вод, звідки може знову використовуватися для
побутових потреб. Попередньо стічні води обробляються в септик-тенку, а
відстій, що утворився транспортують для подальшого очищення, після чого
очищений шлам направляється на сільськогосподарські землі.
Вода
«Сіра вода»
Сільськогосподарські землі
Відстійник

транспортування

транспортування
шламу

Водоочисна
станція

Очищена вода

Рисунок 2.24 – Штучна схема очищення мало забруднених
побутових стічних вод
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Вода

«Сіра вода»

Витрати на
очищення

Штучне «болото»
Фільтруюче середовище

Відстійник

Підземні води

Рисунок 2.25 – Природна схема очищення несильно забруднених побутових
стічних вод
Загальні положення:


житлова зона має 50 будівель з трьома людьми в кожному

будинку;


водоспоживання – 160 л чол./день;



відстань до мережі міської каналізації – 500 м.

Природна система очищення:


септик-тенк очищають кожні 5 років;



площа штучного болота складає 15 м2 на будинок;



септик-тенк має об'єм 3,5 м3 на дві будівлі;



відстань транспортування відстою від будинків до очисної станції –

20 км;


відстань транспортування відстою від станції очистки до

сільськогосподарських угідь – 50 км;


одне штучне болото припадає на два будинки; вода надходить із

свердловин.
Штучна система очистки:


для кожного будинку необхідно 21 м труб для магістрального

каналізаційного колектора і 15 м сполучних труб;


витоки з труб питної води складають 100 л/(чол.∙ день);
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магістральний канал еквівалентний 3,75 м3/м виритого матеріалу

і канали, які сполучені – 2,16 м3/м;


втрати стічної води складають 5%;



коефіцієнт видалення сполук фосфору системою очищення стічних вод

95%.
Скористаємося частиною даних з матеріальних потоків, представлених в
статті [50] (табл. 2.15).
Таблиця 2.15 – Характеристики систем каналізації
Штучна

Природна

альтернатива

альтернатива

Електрика, кВт/(чол∙рік)

24,5

63,7

Дизельне паливо, л/(чол∙рік)

0,87

0,13

Фосфор, який не використовується на

9,8

1,8

30

0

0,05

0

0,3

6

Параметри

сільгоспугіддях,% загальної кількості
Використання хлориду заліза на
водоочисній станції, кг / (чол рік)
Використання полімеру на водоочисній
станції, кг / (чол. рік)
Територія зайнята під очисні споруди,
м2/чол
Проведемо альтернативнийрозрахунок за залежністю (2.42), яка
прийме вид:
,
де

(2.42)

– коефіцієнт сталого ресурсоспоживання;

– затрати на використання

сировини (добування, транспортування і т.п.);

– затрати на виготовлення

та використання продукта (виробництво продукту, доставка до споживача і
т.п.);

– затрати на переробку відходів;

– затрати на утилізацію
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продукта;

– затрати на технологію природного очищення;

– затрати

на виправлення раніше нанесенної шкоди природі (відновлення ресурсів за
рахунок антропогенних механізмів).
Розрахунок витрат на підготовку і підведення до об’єкта води для обох
схем однаковий (табл. 2.16):
.
Штучна система очистки

.

Таблица 2.16 – Розрахункові параметри систем каналізації
Параметри

Значення

Водоспоживання, м3/(чол.∙рік)

58,4

Ціна води, грн./м3

1,48

Відстань до мережі міської каналізації, м

500

Трубопроводи, грн./м

22,98

Амортизація, лет

10

Кількість жителів, чол.

150

Розрахуємо затрати на відновлення ресурсів за штучною схемою
(рис. 2.24).
Значення коефіцієнта сталого ресурсоспоживання представленні в
наступній залежності:
.
Розраховуємо витрати на відновлення ресурсів за природною схемою
(рис. 2.25).
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.
Значення коефіцієнта ресурсоспоживання для природної системи:
.
Отже, були отримані два різних матеріальних індекси сталого
ресурсоспоживання:
при

і

. Раніше повідомлялось, що

, можна стверджувати, що запропонована штучна технологія

системи очищення є чудовою (еталонний стан),

– не дуже хороша.

Хоча очевидно, що з прагматичної точки зору схема на рис. 2.24 багато
вигідніша, оскільки характеризується меншими витратами (табл.2.17).
Таблица 2.17 – Додаткові дані для розрахунку штучної схеми очистки стічних
вод
Параметри

Значення

Паливо (бензин), грн/л

5

Витрати хлорида заліза, кг/(чол. *рік)

30

Хлорид заліза, кг/(чол.*рік)

312

Витрати полімера, кг/(чол. *рік)

0,05

Полімер, грн/чол.

60

Насправді проблема в тому, що класичний економічний підхід не
враховує «вартість» вкладу природи в очищення викидів: цей подарунок
природи ми приймаємо сьогодні як належне, ще не піклуючись про ступінь
завданої природі шкоди (тут – землі).
Можливо,

відношення

буде

більш

повно

характеризувати внесок природи в очищення. До речі, при формуванні цього
відношення усувається невизначеність у витратах на приготування побутової
води, витрати на експлуатацію і т.п. (табл. 2.18).
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Таблиця 2.18 – Облік витрат на очищення стічних вод
Враховано

Невраховано

Вартість трубопроводів

Фосфор (викиди у водні об’єкти)

Вартістьтранспортування

Оплата площі, займаної очисними

(бензин)

спорудами

Вартість електрики

Вплив використання хлориду заліза,
полімеру на навколишнє середовище

Вартість хлориду заліза

Втрати води

Вартість підготовки води

Витрати на експлуатацію трубопровідної

(озонування)

мережі та очисних споруд, в т.ч.
Зарплата

Вартість використання

Оплата площі займаної рукотворними

полімеру при очищенні стічних

болотами

вод
Вартість підготовки води

Витрати на відстоювання і фільтрацію

(вартість води як ресурсу)
Якщо припустити, що пропозиція використовувати матеріальний
індекс сталого ресурсоспоживання

для керування СР технологічних схем є

логічною і несуперечливою, то природно виникає питання, як можна його
розраховувати для підприємства? Відповідь одночасно і проста, і складна.
По-перше, слід організувати глибокий моніторинг виробництва
(включаючи соціальні, економічні показники), НС (показники стану повітря,
води, землі) і моніторинг стану ресурсів (запаси і темп їх витрачання), а
також моніторинг стану екосистем, що беруть участь в очищенні викидів і
відновленні природних ресурсів. Простота відповіді в тому, що ми знаємо що
робити. Складність же в тому, що ми часто не знаємо, як це робити. Зокрема,
як оцінити самовідновлювальні можливості екосистем.
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Та навіть без цієї, ще не до кінця вивченої наукою області, реалізації
моніторингу за чотирма групами індикаторів, економічною, соціальною,
екологічною

та

природною–

представляє

складну

методологічну,

організаційну і, нарешті, фінансову проблему. Особливу складність
представляє вимір природних показників. Незважаючи на те, що частина з
них фізично існує (наприклад, запаси природних ресурсів оцінюються навіть
за ринковими цінами), природні показники, тим не менше, розсіяні по різним
відомствам і бувають важкодоступні. Інші, наприклад запаси окремих
екосистем, вимірюються у вузьких колах фахівців, вимірюються рідко і
неточно, а до таких показників природного капіталу як, наприклад
«отримання естетичного задоволення від природи» навряд чи хто-небудь
знає, як підступитися. І тим не менше запропонований підхід відкриває нові
перспективи в оцінці СР виробництв.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Розглянуто підходи щодо оцінки життєвого циклу продукту на основі
міжнародних стандартів серії ISO 14040.
Виділені 17 підкатегорій впливу на навколишнє середовище в
результаті проведеного аналізу існуючих методів ОВЖЦ, які в подальшому
групуються в чотири категорії захисту: «Здоров’я людини», «Екосистеми»,
«Клімат» і «Ресурси».
Розроблено методику оцінки шкоди ЖЦ продукту навколишньому
середовищу на основі індексу шкідливості продукту, який, у свою чергу,
базується на запропонованих в міжнародних стандартах підходах та
категоріях впливу, які використовуются у різних методах ОВЖЦ.
Використана

функція бажаності

Харінгтона для переведення

індексу в шкалу бажаності від 0 до 1, для можливості подальшого
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використання отриманого індексу в методиці ОВЖЦ разом з іншими
індексними показниками. Отриманий таким чином унітарний індекс
шкідливого впливу продукту може застосовуватись у методиках ОВЖЦ
для оцінки шкоди НПС від ЖЦ певної продукційної системи (продукту).
Подальша реалізація моделі та методики оцінювання у вигляді
програмного продукту на вітчизняному ринку дозволить підтримати більш
широке впровадження систем екологічного управління і екологічної
сертифікації продукції в Україні.
Запропонована методологія оцінки впливу життєвого циклу продукту з
урахуванням енергетичної складової, з використанням унітарного індексу
енергоємності продукту, що був утворений на базі ДСТУ 3682-98 про
енергозбереження; екологічної складової, з урахуванням забруднення
атмосфери, поверхневих вод та ґрунтів на основі загальноприйнятих
показників

, ГДС та ГДК з використанням розробленого унітарного

індексу виробничого забруднення; ефективності використання природних
ресурсів з урахуванням сировинних витрат, часу корисного використання
продукту та часу розкладу і можливості вторинної переробки утворених
після утилізації продукту відходів, з використанням розробленого унітарного
індексу ефективності використання природних ресурсів.
Запропоновано алгоритм для розрахунку унітарного індексу оцінки
впливу життєвого циклу, який дозволив об’єднати всі розроблені показники
для оцінки різних аспектів життєвого циклу з метою найширшого урахування
негативного впливу життєвого циклу продукту на навколишнє середовище
протягом усіх його стадій за принципом «від колиски до могили».
Розроблена нейронна мережа на базі багатошарового персептрону для
отримання автоматизованих відповідей у вигляді значень унітарного індексу
впливу життєвого циклу продукту для ранжування рівня впливу за
пятирівневою шкалою оцінки. Розглянуті види та теорія природного
капіталу. Розроблений матеріальний індекс сталого ресурсоспоживання
продукційної системи на базі коефіцієнту сталого ресурсоспоживання. Даний
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індекс дозволяє передбачити шкоду для природних систем і людини від
виснаження ресурсів та рівня витрат на відновлювання природного
потенціалу та стану здоров’я людини з використанням теорії природного
капіталу

та

монетаризації.

ресурсоспоживання

шляхом

Отриманий

унітарний

індекс

сталого

приведенняматеріального

індексу

сталого

ресурсоспоживання до єдиної безрозмірної шкали оцінки від 0 до 1 за
допомогою функції бажаності Харінгтона. Унітарний індекс сталого
ресурсоспоживання дозволяє оцінити вплив певного продукту та усього його
життєвого циклу на природні системи, здоров’я людини та рівень
виснаження

природних

ресурсів

через

врахування

витрат

на

їх

відновлювання і може використовуватись в розрахунку узагальненого
індексу ОВЖЦ разом з іншими індексами оцінки впливу ЖЦ.
Створений

програмно-обчислювальний

комплекс

на

базі

запропонованої методології оцінки негативного впливу життєвого циклу
продукту на навколишнє середовище з метою полегшення застосування
розробленої методології та прискорення обробки вхідних даних і проведення
розрахунків для подальшого прийняття управлінських рішень з метою
удосконалення життєвого циклу та підвищення рівня його сталості і
дружнього відношення до навколишнього природного середовища та
людини.
Основні наукові результати розділу опубліковано у роботах [81-88].
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РОЗДІЛ 3 ПІДБІР ІНДЕКСІВ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ КВАНТОВО-ХІМІЧНИХ
РОЗРАХУНКІВ
3.1 Основні сучасні підходи до прогнозування адсорбційної
здатності органічних сполук на основі квантово-хімічних розрахунків
Дослідження впливу хімічної структури органічних сполук на їх
інгібуючі

властивості

та

прогнозування

реакційної

здатності

має

першочергове значення для створення нових високоефективних летких
інгібіторів

атмосферної

корозії

(ЛІАК)

та

є

однією

з

найбільш

фундаментальних і складних проблем.
Взаємозв’язок адсорбції з захисною дією поверхнево-активних речовин
(ПАР) було встановлено вже у перших роботах, присвячених вивченню
механізму протикорозійної дії сполук. В багатьох роботах інгібуюча
ефективність речовин пов’язувалась з молекулярною масою їх частинок, що
вказувало на виявлення такими інгібіторами блокувального ефекту.
Протилежна точка зору, тобто виявлення інгібіторами адсорбційного типу
екрануючого ефекту, розвинена в багатьох інших роботах. Зокрема
Фрумкіним О.Н. досліджено вплив органічних речовин на електродні реакції
та встановлено, що уповільнення швидкості корозії відбувається завдяки
зростанню перенапруги катодного та/або анодного процесів під впливом
ПАР.
Виходячи з вище зазначеного, певні прогнозні оцінки інгібіторних
властивостей ПАР можна зробити з досліджень їх адсорбції та впливу на
кінетику електродних процесів. Отже, дослідження впливу хімічної
структури органічних сполук на їх інгібуючі властивості та прогнозування
реакційної здатності має першочергове значення для створення нових
високоефективних ЛІАК та є однією з найбільш фундаментальних і складних
проблем. Велике розмаїття класів сполук, що виявляють захисні властивості
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по відношенню до металів і сплавів, а також пов’язана з цим поява в
літературних джерелах широкого спектра пропонованих механізмів, що
пояснюють виникнення у сполук захисних властивостей, є причиною
складності підбору реагентів, здатних уповільнювати корозійні процеси. Між
тим, розвиток моделювання взаємозв’язку молекулярної будови хімічних
сполук з їх властивостями дозволить істотно зменшити витрати на пошук та
розробку високоефективних летких інгібіторів атмосферної корозії.
В практиці протикорозійного захисту все більше застосування
знаходять

розрахунки

фізико-хімічних

характеристик

досліджуваних

матеріалів із застосуванням квантово-хімічних теорій [89-91]. Квантовохімічні методи дозволяють передбачити властивості матеріалів та оцінити
здатність і силу взаємодії досліджуваної речовини з поверхнею металів.
Точність методу забезпечує рішення навіть такої специфічної задачі, яка
потребує знань проведення (розрахунку) хвильових функцій, як основного,
так і збудженого стану.
За

допомогою

квантово-хімічних

розрахунків

(КХР)

вдається

встановити які фактори визначають направлення та відносний вихід
продуктів реакції, також отримати недоступну для експерименту інформацію
про геометрію та електронну структуру перехідних станів [92]. Проте в
умовах різноманітності та нерівноцінності квантово-хімічних методів,
виявляється доцільним надати конкретну характеристику можливості
кожного з них, відмітити переваги і недоліки та оцінити перспективи
розвитку шляхів їх застосування для прогнозування адсорбційної та
інгібуючої здатності органічних сполук.
В основі сучасної квантової хімії лежить рівняння Шредінгера для
стаціонарних станів. Його, зазвичай, вирішують в адіабатичному наближенні,
тобто в пропозиції, що ядерну і електронну хвильові функції можливо
розділити і вирішувати рівняння для руху ядер та електронів окремо [93].
На практиці, зазвичай, користуються як напівемпіричним, так і
неемпіричними методами. Вони відрізняються методикою розрахунків
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матричних елементів, які описують взаємодію електронів між собою та
атомних ядер. В напівемпіричних методах для цієї цілі використовують
наближені емпіричні формули і відомі з експерименту параметри атомів [94
]. В неемпіричних

методах проводиться

безпосередній

аналітичний

розрахунок матричних елементів. Для неспеціаліста назва «неемпіричний» є
синонімом слова «точний», але в дійсності це не так. Неемпіричні методи
також

являються

наближеними,

перед

усім

за

рахунок

неповноти

використаного базису. Більшість неемпіричних розрахунків проводять в
базисах невеликого і середнього розмірів. Це вносить суттєву помилку в
результати розрахунків, так як такі базисні набори не в змозі передавати
деякі особливості розподілу електронної щільності в молекулах.
Хвильові функції розраховують тільки для валентних електронів, а
електрони

внутрішніх

оболонок

включають

в

структуру

молекули,

використовують мінімальний базис, нехтують деякою частиною матричних
елементів кулонівської взаємодії електронів. Останнє допущення виявляється
найбільш суттєвим, так як воно дозволяє значно спростити розрахунок.
Кількість матричних елементів кулонівської взаємодії електронів дуже
велика, вона пропорційна числу базисних орбіталей в четвертій степені, тому
при збільшенні базису в 2 рази необхідно порахувати в 16 разів більше
кулонівських інтегралів. Їх розрахунок потребує дуже великих витрат
машинного часу і для багатьох зв’язків, що інтересні с точки зору органічної
хімії, на сучасних комп’ютерах майже нездійснений [95].
Для обчислення матричних елементів в напівемпіричних методах, як
правило, використовують дані експерименту по атомним спектрам, а
двоцентрові, зазвичай, обчислюють по емпіричним формулам, які наближено
відображають залежність взаємодії електронів і атомних ядер та електронів
між собою від взаємного розташування атомних орбіталей.
Також ці методи дозволяють непогано обчислювати потенціали
іонізації та дипольні моменти молекул, а також геометрію перехідних станів
та енергії активації. На сьогоднішній час їх дуже широко використовують
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для обчислення поверхонь потенціальної енергії органічних реакцій. За
рахунок більш сучасної методики підбору параметрів вдається підвищити
точність обчислення теплоти утворення молекул, які мають у своєму складі
атоми кисню та азоту.
Для простих систем хвильові функції обчислюють чисельно, для більш
складних систем і для тих, які мають практичну зацікавленість для хіміків, це
неможливо. Тому при обчисленнях доводиться вводити різні наближення [96,
97]. Одним із основних наближень, яке використовується в більшості
квантово-хімічних обчислень, є наближення Борна-Оппенгеймера. Воно
засновано на ідеї роздільного (окремого) бачення хвильових функцій, які
описують стан електронів і ядер. Більш важкі ядра рухаються набагато
повільніше електронів і при описі багатьох електронних процесів можуть
бути нерухомими. В результаті математична задача визначення електронних
хвильових функцій дуже спрощена. Теорія хімічного зв’язку, наприклад,
побудована саме в цьому наближені.
Подальші наближення стосуються електронного руху. Негативно
заряджені електрони відштовхуються в молекулі один від одного. Це впливає
на їх рух, який, як кажуть, є кореляційним. Саме це створює основні
труднощі у визначенні хвильових функцій для багатоелектронних систем.
Тому в більшій кількості методів квантової хімії виходять з наближення, що
рух електронів є не кореляційним та шукають хвильові функції електронів,
враховуючи їх незалежними. Оскільки, всі частинки в молекулі взаємодіють,
це враховують, вводячи для заданого електрону, замість миттєвої взаємодії з
іншими електронами і ядрами, взаємодію з полем, усередненим за
положеннями всіх інших частин. Завдяки цьому проблема обчислення
хвильових функцій для складних систем спрощується, оскільки задача
зводиться до визначення хвильових функцій кожної частинки в середньому
полі останніх (молекулярних орбіталей). Одним з найбільш потужних
методів квантової хімії – метод Хартрі-Фока – дозволяє обчислювати саме
такі функції [98, 99].
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Хоча наближення незалежних частинок є серйозним спрощенням, але в
багатьох випадах воно допустиме і дозволяє, знайшовши хвильові функції,
зрозуміти хімічну поведінку молекули. Обчислення кореляцій в русі
можливе, хоча і доволі складне, при цьому однак потрібно притягувати різні
наближення. Найчастіше кореляція враховується за теорією збудження,
використовуючи

хартрі-фоківську

наближення, або шляхом

хвильову

функцію

як

початкове

зображення хвильової функції

у вигляді

суперпозиції більш простих хвильових функцій, які дають можливість
описати можливі збудження в системі.
3.1.1 Вибір індексів реакційної здатності, отриманих на основі
квантово-хімічних розрахунків для прогнозування адсорбційної та
інгібуючої ефективності органічних сполук
При прогнозуванні адсорбційної здатності молекул останнім часом в
літературі з’явилася велика кількість робіт, в яких встановлено взаємозв’язок
між захисною дією і різними характеристиками молекул (величинами
потенціалів іонізації органічних сполук, адсорбційних центрів молекул), які
дістали назву індексів реакційної здатності (ІРЗ) [100 - 104]. Фізичною
основою електронних та стеричних факторів в хімії є розподіл електронної
густини в молекулах, який визначає їх будову, та згідно теоремі ХоенбергаКона, всі властивості в основному стані системи [100]. Отже, використання
кількісних даних про електронні та стеричні фактори для визначення
властивостей хімічних сполук і закономірностей їх будови є актуальною
задачею прогнозування напрямку та характеру взаємодії з іншими об’єктами,
в тому числі з металевою поверхнею, а отже протикорозійною ефективністю.
Взаємодія атомів, що призводить до утворення молекул, описується
єдиною теорією хімічних зв’язків, яка базується на квантово-механічних
уявленнях про хімічну будову структурних одиниць сполук. Таким чином,
порівняльний аналіз квантово-хімічних параметрів різних за природою
молекул таких, як: хвильова функція молекули, електронна густина на
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реакційних центрах молекули, заряди на атомах, через які відбувається
взаємодія з кородуючою поверхнею, потенціали іонізації молекулярних
орбіталей (згідно теорії Купманса) дозволяє провести вибір речовин з більш
високими інгібуючими властивостями по відношенню до корозії [90]. Згідно
адсорбційної теорії Н. Хаккермана [83] захисні властивості інгібітору
визначаються електронною густиною на основному реакційному центрі
молекули.
І. Л. Розенфельдом та В.П. Персіанцевою [93] показано, що характер і
міцність зв’язку металу з адсорбатом залежить від наступних властивостей
сполук: наявності в молекулах вільних електронних пар (якщо метал володіє
електронно – акцепторними властивостями), розміру і просторової будови
молекул (у більшості випадків збільшення молекули, порушення її
симетричності, приєднання груп, сприяючих плоскому розташуванню
молекул, призводить до посилення адсорбції і захисної дії інгібітору),
полярності зв’язку між атомами адсорбційної групи.
Квантово-хімічні

параметри.

Енергія

молекулярних

орбіталей.

Потенціал іонізації.
У роботах багатьох дослідників проведено співставлення інгібуючої
ефективності органічних сполук із величинами значення енергії вищої
занятої молекулярної орбіталі Е (ВЗМО) і нижчої вакантної молекулярної
орбіталі Е (НВМО). Вища зайнята молекулярна орбіталь може виступати як
донор електронів, оскільки вона є зовнішньою орбіталлю, що містить
електрони, а нижча вакантна молекулярна орбіталь виступає як акцептор
електронів. Відповідно до молекулярно-орбітальної теорії формування
перехідного стану відбувається через взаємодію міжграничних орбіталей
(HOMO і LUMO) реагентів.
Енергія ВЗМО прямо пов’язана з потенціалом іонізації та енергії НВМО
безпосередньо з електронною спорідненістю. Значення енергетичного зазору
(енергія щілини) (ΔN), тобто різниця між значеннями енергетичних рівнів
нижньої вакантної і верхньої зайнятої молекулярних орбіталей (Δ = Е
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(НВМО) – Е (ВЗМО)), є важливим показником реакційної здатності. Відомо,
що високі значення цієї енергії молекули свідчать про збільшення
електронної стабільності та зменшення реакційної здатності, в той час, як
більш низькі параметри цього значення вказують на високу інгібуючу
ефективність, оскільки енергія для видалення електрону з останньої зайнятої
молекулярної орбіталі буде низькою.
Одним із індексів хімічної реакційної здатності молекул є електронна
густина на граничній орбіталі. Метод граничних орбіталей, запропонований
Фукуі [93, 94], визначає відносну реакційну здатність сполук за енергією
вищої зайнятої молекулярної орбіталі молекули. На основі розрахунків
електронних зарядів можна прогнозувати, що взаємодія з поверхнею металу
буде відбуватися по атомах, де сконцентрована найбільша електрона густина,
оскільки на них розташовані найбільш електронегативні заряди.
Згідно адсорбційної теорії Н. Хаккермана [96] захисні властивості
інгібітору також визначаються електронною щільністю на основному
реакційному центрі молекули. Адсорбційна, а отже і інгібуюча здатність
органічних сполук, може бути оцінена величиною потенціалу іонізації (ПІ),
що якраз і є мірою електронної щільності: чим він менший, тим легше
протікає процес адсорбції.
Напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків (AM1,
PM3, MNDO та MINDO/3) визначена протикорозійна ефективність похідних
імідазолу як інгібіторів кислотної корозії цинку і заліза. Розраховано заряд на
атомі нітрогену, потенціал іонізації, дипольний момент, Е(НСМО), Е(ВЗМО),
енергію

щілини

експериментальними

та

встановлена

даними.

кореляційна

Найбільша

залежність

кореляційна

з

залежність

спостерігалась з величиною Е(ВЗМО).
У роботі [105] проведено співставлення протикорозійної дії та
структурних і електронних характеристик похідних триазолів (триазола (ТА),
3-аміно-1,2,4-триазолу АТА) і 3,5-діаміно-1,2,4-триазолу (ДТА)) як інгібіторі
міді. Дослідження були направлені на встановлення формування комплексів
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міді і вище зазначених сполук. В результаті досліджень встановлено
кореляцію між значенням енергії верхньої зайнятої молекулярної орбіталі і
ефективністю гальмування швидкості корозії. Крім того, встановлено, що
чим менш негативне значення Е(ВЗМО) і менше значення енергії щілини тим
сильніше хемосорбований зв’язок сполук з поверхнею металу, що, в свою
чергу, призводить до підвищення інгібуючої ефективності.
Так,

авторами

[105]

встановлено

кореляційну

залежність

між

інгібуючою ефективність і значеннями енергетичних характеристик, в таких
сполуках як лінійно-ланцюгові діол, діамінів і аліфатичних аміноспиртів.
Авторами [102] проведений порівняльний аналіз біс-піридинметил-мочевини
та моно-піперидинметил-мочевини, як летких інгібіторів атмосферної корозії
сталі, в умовах періодичної конденсації вологи та встановлено кореляційну
залежність між захисними властивостями інгібіторів і характеристиками
молекул, отриманих при квантово-хімічних розрахунках. Показано, що
інгібуюча здатність досліджених сполук залежить від значення енергії вищої
занятої молекулярної орбіталі та надлишкової електронної щільності на
адсорбційних атомах. Іншими авторами в роботі [103] досліджено вплив
просторової будови та квантово-хімічних характеристик отриманих ЛІАК, а
саме похідних β – аміноспиртів (1-диетиламіно-пропан-2-ол (ЕАП) та 1,3-бісдиметиламіно-пропан-2-ол (ДЕАП)) на інгібуючу ефективність інгібіторів.
Встановлена кореляційна залежність ступеня захисту від електронних
властивостей

молекул

інгібіторів

таких

як,

енергії

вищої

зайнятої

молекулярної орбіталі (ВЗМО), енергії нижчої вільної молекулярної орбіталі
(НВМО), енергії щілини між енергією вищої зайнятої молекулярної орбіталі
(ВЗМО) та енергією нижчої вільної молекулярної орбіталі (НВМО), зарядами
на атомах та дипольного моменту. Авторами показано, що інгібуюча
ефективність ДЕАП дещо вища, ніж ЕАП, що пов’язано з наявністю у ДЕАП
двох симетричних адсорбційних центрів, а також з більш високим значенням
енергії вищої зайнятої молекулярної орбіталі та більш низьким значення
енергії щілини.
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Іншим

параметром,

що

використовується

при

прогнозуванні

адсорбційної, а отже і інгібуючої здатності органічних сполук як інгібіторів
корозії у різних агресивних середовищах виступає дипольний момент
молекули, який є кількісною характеристикою електронної будови молекули,
коли розподіл позитивного і негативного зарядів не збігаються. Так,
авторами [106] встановлена корелятивна зваженість інгібуючої дії похідних
тіокарбамідів від дипольного моменту.
При взаємодії молекули з поверхнею металу також необхідно
враховувати електронні характеристики не лише інгібітору, але і металу. Так,
авторами [107] встановлено, що на ряді металів і оксидів залежність вільної
енергії адсорбції від потенціалу іонізації адсорбату має максимум. Значення
потенціалу іонізації, що відповідає максимуму, має назву «резонансного
потенціалу» (Iр) металів, а причиною появи таких максимумів є вибіркова
адсорбція

молекул

на

поверхні

електродів.

Величини

резонансних

потенціалів металів і оксидів дозволяють прогнозувати адсорбційну
активність, а, як наслідок, і інгібуючу ефективність сполуки. Так, чим ближче
значення потенціалу іонізації органічної сполуки до Iр адсорбату, тим вища
адсорбційна здатність [100]. Авторами [107] встановлено, що на поверхні
сталі та заліза знаходиться три види ділянок з різними адсорбційними
властивостями. Здатністю захищати метал від корозії володіють сполуки, що
адсорбуються на ділянках з Ip = 9,4…9,6 еВ та 7,9 еВ. Резонансний потенціал
7,9 еВ відповідає, на думку авторів, адсорбції на чистій поверхні металу, а Ip
= 9,4…9,6 відносяться до появи екстремумів, які пов’язані з максимальною
адсорбцією молекул на поверхні оксидів. Авторами [107] встановлено, що
«резонансні потенціали» заліза та сталі співпадають та дорівнюють близько
7,9 еВ.
Напівемпіричні методи
Розрахункові схеми електронно-просторової структури молекул можна
умовно розділити на дві групи. Перша група ґрунтується на методі ГартріФока, розробленій Рутаном. Особливістю розрахункової схеми в цьому
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випадку є те, що всі інтеграли, незалежно від форми функцій базисного
набору і величини базису, розраховуються теоретично. Такий метод дістав
назву ab initio. В іншій групі методів частина інтегралів або навіть і всі не
розраховуються, а замінюються параметрами, які визначаються на основі
експериментальних результатів. Через це ці останні методи дістали назву
напівемпіричних.
Теорія функціоналу щільності (ТФП – DTF). Відповідно до цієї теорії,
всі електронні властивості системи, включаючи енергію, можуть бути
отримані з електронної щільності без знання хвильових функцій. Кінетична
енергія електронів описується явно в наближенні незалежних частинок,
класична частина потенційної енергії описується за законом Кулона. Обмін
та електронна кореляція враховуються наближено. Розрахунки за ТФП
вимагає менше комп’ютерного часу, ніж обчислення іншими методами,
дозволяючи розраховувати характеристики молекулярних систем з великою
кількістю атомів.
За

минуле

десятиліття

напівемпіричні

методи

широко

використовуються в обчислювальних досліджень. Напівемпіричні методи
розрахунку – це сукупність розрахункових методів квантової хімії, що
використовують відмову від обчислення двоелектронних інтегралів. Замість
точного оператора Фока використовується наближений, елементи якого
отримують з емпіричних даних. Відповідні параметри підбирають для
кожного атома (іноді – з урахуванням конкретного оточення) і для пар
атомів: таким чином, вони є або фіксованими числами, або залежать від
відстані між атомами.
Напівемпіричні методи набагато швидші, ніж неемпіричні. Вони
застосовні до великих (часто до дуже великих, наприклад – біологічних)
систем, і для деяких класів сполук дають дуже точні результати. Однак це
досягається за рахунок спеціально підібраних параметрів, справедливих
лише в межах вузького класу сполук. При перенесенні на інші класи, ті ж
методи можуть дати абсолютно невірні результати. Крім того, параметри
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розрахунку часто підбираються таким чином, щоб відтворювати ті чи інші
молекулярні

властивості,

тому

надавати

фізичний

зміст

окремими

параметрами не слід. Протягом багатьох років, велика кількість методів з
різними абревіатурами були розроблені, в тому числі MNDO [90], AM1 [91],
PM3 [92].
В

табл.3.1

представлений

перелік

органічних

сполук,

що

використовувались в якості інгібіторів корозії різних металів та сплавів у
різних агресивних середовищах, адсорбційна та інгібуюча ефективність яких
була оцінена за допомогою квантово-хімічних розрахунків, а саме
напівемпіричним методом.
Нехтування диференціальним перекриванням (NDO) – спрощення, що
застосовується в напівемпіричних квантово-механічних розрахунках. Повне
нехтування диференціальним перекриванням (ПНДП, CNDO) – один з
перших

напівемпіричних

методів.

Використовується

для

обчислення

електронних властивостей основного стану систем із закритою оболонкою,
оптимізації геометрії та загальної енергії. В даний час замінений більш
складними напівемпіричними квантово-хімічними методами, такими як
MNDO, AM1 і PM3.
Метод модифікованої зневаги двоатомним перекриванням (MNDO) –
напівемпіричний метод. Більш коректно описує відштовхування неподілених
електронних пар за рахунок обліку всіх двоелектронних інтегралів, що
містять пари атомних орбіталей одного і того ж атома, перекривання атомних
орбіталей

різних

диференціальним

атомів

ігнорується

перекриванням).

(нехтування

Параметри

залежать

двоатомної
тільки

від

властивостей окремих атомів, а не від їх парних комбінацій. Обчислює
електронні властивості, оптимізовані конфігурації, загальну енергію і
теплоти утворення.
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Таблиця 3.1 – Інгібітори, протикорозійна дія яких оцінена за
допомогою напівемпіричних методів
Методи

Інгібітори

MNDO

Фенол, нітробензол; анілін; толуол; пікринова кислота; імідазол;
бензімідазол; 2-метилбензимідазол, 2-аміно-бензимідазол; 2 – (3піридил)-бензімідазол;
2-бензилбензамідазол;
2-фенілбензамідазол;
бензилбензамідазол; бутилімідазолін; 4-метилімідазол; 4-метилімідазол5-карбонова кислота; триазол; 3-аміно-1,2,4-триазол; 3,5-диаміно-1,2,4триазол; похідні піразола; піридин; 2-піколін; 3- піколін; 4- піколін; 2,4лутидин; 3-метилпіридин; 2-метилпіридин; 3,5-диметилпіридин; 2,5диметилпіридин; 2,6-диметилпіридин; 2,4,6-триметилпіридин; метил
заміщенні піридини; ароматичні гідразиди; диалкілдитіофосфат цинку;
поліметиленові аміни; 2- меркаптопіримідин; 2,4-димеркаптопіримідин;
2-меркапто-4-метилпіримідин; 2-меркапто-4-амінопіримідин; 2-меркапто4-гідроксіпіримідин; 2-меркапто-4-аміно-6-метилпіримідин; 2-меркапто4-аміно-6-гідроксіпіримідин;
2-меркапто-4-аміно-5-нітро-6гідроксіпіримідин; піперазин; 1-метилпіперазин; 2-метилпіперазин; цис2-6-диметилпіперазин; 1-бензилпіперазин; 1-(диметилфеніл) піперазин;
малеімід; N-(р-амінофеніл) малеімід амінотіосечовина
2,5-дифініл-1,3,4-оксадіазол;
3,5-дифініл-1,2,4-триазол;
4-methyl-5substituted imidazole derivatives; 2-метилбеензімідазол; 2-амінобензімідазол; 2-(3-піридил)-бензімідазол; 2-бензилбензамідазол; 2фенілбензамідазол;
бензилбензамідазол;
бутилимідазолін;
4метилімідазол; 4-метилімідазол-5-карбонова кислота; 4-метилімідазол-5карбальдегід; індол; 1,3-бензотриазол; 1Н-бензотриазол; ; 3-аміно-1,2,4триазол;
3,5-диаміно-1,2,4-триазол;
метил
заміщений
піридин;
трибутиламін; оксамін; дифеніламін; додеціламіна; дибутиламін;
ізопропіламін;
ароматичні
гідразиди;
анілін;
тіосечовина;
фенілтіосечовина; дифеніл-тіосечовина; 1,3-дибутил-2-тіосечовина; 1,3диетил-2-тіосечовина; 1,3-диметил-тіосечовина; 2-меркаптопірімідін; 2меркапто-4-метілпіримідин; 2-меркапто-4-амінопіримідин; 2-меркапто-4гідроксіпіримідин; 2-меркапто-4-аміно-6-метілпіриміиін; 2-меркапто-4аміно-6-гідроксіпіримідин;
2-меркапто-4-аміно-5-нитрозо-6гідроксіпіримідин; піперазин; 1-метилпіперазину; 2-метилпіперазин; цис2,6-диметілпіперазин; 1-бензилпіперазин; 1-(дифенілметил) піперазин;
гліколева кислота; гліцин; яблунева кислота; аспарагінова кислота; валін;
молочна кислота; аланін; мигдальна кислота; феніл-аланін; лимонна
кислота; глутамінова кислота.
імідазол; бензімідазол; 2-метилбензімідазол, 2-аміно-бензімідазол; 2-(3піридил)-бензімідазол;
2-бензилбензамідазол;
2-фенілбензамідазол;
бензилбензамідазол; бутилимідазолін; 4-метилімідазол; 4-метилімідазол5-карбонова кислота; триазол; 3-аміно-1,2,4-триазол; 3,5-диаміно-1,2,4триазол; ароматичні гідразиди;
тіосечовина; фенілтіосечовина;
аллілтіосечовина; дифенілтіомочевина.

АМ1

PM3
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АМ1 – модель Остін 1: напівемпіричний квантово-хімічний метод, що
використовує

одну

з

параметризацій

модельного

гамільтоніана,

запропонованих групою М. Дьюара. Параметрами служать енергія електрона
на валентній орбіталі вільного атома, резонансні інтеграли, калібровані за
теплотами утворення молекул в основному електронному стані. Методом
АМ1 знаходять оптимізовані геометричні конфігурації, загальну енергію
молекул, електронні властивості і теплоту утворення. Метод корисний для
молекул, що містять елементи першого і другого періодів періодичної
таблиці, але не перехідні метали. Якість результатів у більшості випадків
наближається до рівня неемпіричних розрахунків і перевершує метод MNDO,
особливо при описанні водневих зв’язків. PM3 (параметрична модель 3) –
версія параметризації методу АМ1 дає кращі оцінки теплот утворення.
У роботах [104, 105] проведено порівняльний аналіз електронних,
структурних

та

термохімічних

характеристик

низки

гетероциклічних

нітрогеновмісних сполук, розрахованих напівемпіричним методом та
методом

молекулярної

механіки

з

експериментальними

даними

їх

інгібіторної ефективності. За допомогою розрахованих зарядів на атомах в
молекулах досліджуваних речовин визначено найбільш вірогідні реакційні
центри, через які відбувається утворення електростатичних зв’язків з
металами.
Авторами [106] на основі визначення зарядів на активних центрах
органічних молекул та розрахунку їх дипольних моментів зроблено спробу
прогнозування впливу гетероциклічних сполук, що є фармакологічними
препаратами або відходами їх виробництва, на корозійну стійкість деяких
матеріалів. Встановлено можливі напрямки модифікації запропонованих, як
інгібітори корозії органічних сполук.
Іншими авторами [98, 99] встановлено взаємозв’язок між структурою,
електронними характеристиками замісників в N-ацилметилпіридинієвих
солях та їх захисними властивостями при корозії металів у кислих
середовищах.
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Серед великої різноманітності підходів для вирішення задач створення
нових інгібіторів одним з багатьох являються напрямки, які базуються на
застосуванні квантово-хімічних методів, а також концепції «жорстких» і
«м’яких» кислот та основ [98, 100-102]. Деякі автори розглядають
хемосорбцію органічних сполук на металах в рамках концепції «жорстких» і
«м’яких» кислот і основ (ЖМКО) [102, 103], згідно з яким кислотно-лужна
взаємодія відбувається таким чином, що «жорсткі» кислоти переважно
зв’язуються з «жорсткими» основами, а «м’які» кислоти з «м’якими»
основами.
В роботах ряду авторів (Я. М. Дорфмана, Ф. Аромакі, І. С. Погребової,
Ю. І. Кузнєцова та інших) було показано, що при моделюванні і
прогнозуванні процесів адсорбції перспективним є використання принципу
«жорстких» і «м’яких» кислот і основ (принципу ЖМКО), який має широке
застосування в хімії комплексних і координаційних сполук. Згідно із цим
принципом, усі хімічні реакції протікають так, що «жорсткі» кислоти
(акцептори електронів) реагують із «жорсткими» основами (їх донорами), а
«м’які» - з «м’якими». Можливі також і «проміжні» («жорсткі»-«м’які»)
взаємодії, які супроводжуються утворенням «жорстко»-«м’яких» продуктів
(біфілів). Проте вони характеризуються меншою стійкістю продуктів, що
утворюються, аніж однотипні.
При оцінці «жорсткості» та «м’якості» сполук враховують їх
електронну та хімічну структуру, що характеризує стійкість утворених ними
кислотно-лужних комплексів. Ф. Аромакі [109] розглядає хемосорбцію
органічних речовин так само у рамках концепції «жорстких» і «м’яких»
кислот і основ ЖМКО. Органічні сполуки («м’які» основи) хемосорбуються
на металі («м’яка» кислота) через утворення координаційного зв’язку між
полярним атомом і електродом. Як приклад застосування принципу ЖМКО в
розглянуто залізо. Залізо, яке вільне від оксидної плівки, - «м’яка кислота»,
що утворює міцніші зв’язки з «м’якими» основами (м’якість відповідно до
електронегативності зростає у напрямку N > S > P). Завдяки швидкому
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розвитку квантової хімії так само були розроблені досить ефективні та
неемпіричні варіанти методу молекулярних орбіталей (МО), які можна
використовувати для вивчення реакційної здатності молекул. Також з їх
допомогою можна отримати інформацію про геометрію та електронну
структуру молекул [105].
Застосування

принципу

ЖМКО

виявилось

перспективним

при

прогнозуванні адсорбції і підборі каталітично-активних матеріалів в
електросинтезі органічних сполук при вивченні захисних властивостей
деяких інгібіторів корозії тощо. Так, Я. М. Дорфман, розглянувши роль σ – і
π взаємодій при адсорбції ПАР на металах, розділив адсорбати і адсорбенти
на 4 основних групи, що характеризуються поступовим переходом від σ – до
π –взаємодії. Використовуючи концепцію ЖМКО і координаційну модель
адсорбції, засновану на ній, автор показав, що формування найбільш стійких
поверхневих

сполук

відбувається

тоді,

коли

адсорбат

і

адсорбент

відрізняється близькою схильністю до π –зв’язування. Це спостерігається,
переважно, в умовах адсорбції «м’яких» реагентів на поверхні d-металів,
атоми яких мають рухомі π –оболонки. Експериментальні дані, отримані
різними методами, підтверджують висновки такої координаційної моделі і
свідчать про можливість її використання в електрокаталізі. Проте вона не
враховує природу розчину, в якому протікають адсорбційні процеси,
електрохімічні властивості металу, структуру подвійного електричного шару,
що відіграє важливу роль при проходженні різних електрохімічних реакцій.
Незважаючи на взаємопогодженість отриманих результатів з даними
корозійних досліджень та простоту даного підходу для трактування
практичних даних протикорозійної здатності сполук, на сьогодні в Україні
квантово-хімічна

інтерпретація

інгібуючої

спроможності

органічних

речовин, нажаль, використовується лише деякими науковими школами.
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3.1.2 Леткі інгібітори атмосферної корозії на основі рослинної
сировини
На сьогодні для створення протикорозійних засобів перспективним є
використання

рослинної

сировини,

що

вже

є

джерелом

природно

синтезованих органічних сполук, які відрізняються не тільки безпечністю,
але й щорічною поновлюваністю та низькою собівартістю. Аналіз науково –
технічної літератури також свідчить, що останніми роками в практиці
протикорозійного захисту все частіше використовують рослинну сировину
для створення інгібіторів корозії. Аналіз літературних даних свідчить, що
більшість екстрактів рослинної сировини або відходів їх переробки
використовується як інгібітори чорних і кольорових металів в різних
агресивних середовищах (кислотні, лужні). В той же час в літературі майже
повністю відсутня будь-яка інформація щодо застосування природних
органічних сполук як летких інгібіторів атмосферної корозії.
Так, лише авторами у [110] проведені дослідження протикорозійної
ефективності масла, отриманого з кори дерев Cassia siamea, Cassia auriculata,
Strychnos-nux-vomica, як леткі інгібіторів атмосферної корозії сталі та міді.
Встановлена ефективність інгібування варіюється від 34,5 до 87,6%.
Основними діючими компонентами ефірних олії вище зазначених рослин є
терпенові сполуки та терпеноїди, а також альдегіди.
Також екстракт чебрецю був досліджений як леткий [111] інгібітор
корозії сталі в середовищі хлориду натрію з 100% відносною вологістю.
Ефективність протикорозійної дії оцінювали при використанні екстракту
порошку рослинної сировини, та у вигляді інгібітованого паперу. Автори
вважать, що основним інгібуючим компонентом є монотерпеновий фенол а
саме тимол.
Також екстракт чебрецю був досліджений як леткий та контактний
інгібітор [112] корозії сталі. Але літературні відомості з цього питання дуже
обмежені:

не

встановлені

основні

діючі

компоненти

та

механізм
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протикорозійної дії. Встановлено, що процес адсорбції органічних сполук на
поверхні металу описується рівнянням ізотерми Тьомкіна.
Аналіз промислового комплексу України показав, що для створення
летких інгібіторів на основі рослинної сировини

перспективним є

використання цілого ряду відходів. Це, насамперед, продукти переробки
рапсу, хміль, який вирощується у великих об’ємах, кісточкові відходи
плодово-ягідних культур, наприклад винограду, відходи виробництва
ефірних олій.
В таблиці наведено рослинну сировину та їх основні компоненти, що є
перспективними для отримання летких інгібіторів атмосферної корозії. На
основі власних досліджень встановлено, що екстракт відходів переробки
шроту ріпаку та шишок хмелю «Ароматичного типу» забезпечують високу
інгібуючу ефективність як леткі інгібітори атмосферної корозії сталі.
Дослідження компонентного складу екстрактів рослинної сировини
методом газової хромато – мас – спектрометрії та ІЧ – спектроскопії свідчать
[114], що в екстрактах домінують фенольні сполуки: кемпферол та
кверцетин, тимол; карвакрол, ванілін; карбонові та фенолкарбонові кислоти:
масляна, валер’янова. Також в екстрактах присутні в значній кількості
терпеноїди та терпени: ментол, лімонен, гераніол, каріофілен, β та γситостерол, фарнезен, ά-терпінен; сапоніни: лупеол та d – глюкоза, α та β –
амірин; кетони: ундекан-2-он, 3-гідроксиметил , 2-гексанол, 2,3-диметил
(6,4%), 2-тридеканон (2,4 %), спирти (гераніол, 1–докосанол). Також
присутні глікозиди: сахароза, гуанозин, ксантозин; бузковий альдегід, кетон
– 3,5-диметоксиацетофенон, фітостерини (β і γ-ситостерол, кампестерол), а
також насичені і ненасичені жирні кислоти, представлені пальмітиновою
(гексадеканова),

олеїновою

(цис-9-октадеценова

кислота),

лінолевою

(октадекадієнова) і оцтовою кислотами.
Таким чином, наявність типових класів летких органічних сполук в
різних видах рослинної сировини та відходах її переробки показує, що
можливе прогнозування інгібуючої ефективності різних видів рослинних

192
екстрактів на основі попередніх теоретичних досліджень адсорбційної, а як
наслідок і інгібуючої здатності основних складових рослинної сировини
(табл. 3.2).
Таблиця 3.2 – Складові екстрактів рослинної сировини для отримання летких
інгібіторів корозії
Сировина
Шрот ріпаку (Brássica nápus),
Лушпиння соняшнику (Heliānthus),
Шрот сої (Glycine max)

Шишки хмелю (Humulus),
Масло дерев (Cassia siamea, Cassia
auriculata, Strychnos-nux-vomica)

Лаванда (Lavandula),
Полин (Artemísia),
Насіння кропу (Anéthum)

Виноград, грони винограду (Vítis)

Гірчиця (Sinápis)

Назва речовини
пальмітинова кислота,
олеїнова кислота,
лінолева кислота,
ерукова кислота,
бузковий альдегід,
гуанозин,
ксантозин,
3,5-диметоксиацетофенон
Ментол,
карвакрол,
ванілін,
гераніол,
ледол
Лімонен,
ліналоол,
нерол,
2 – гексаналь,
бензиловий спирт,
масляна кислота,
валер’янова кислота,
камфора
Ванілін,
фурфурол,
бузковий
альдегід,
коричний альдегід,
бузковий альдегід
Гліцерин
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3.2 Оцінка протикорозійної здатності основних органічних сполук
рослинної сировини на основі квантово-хімічних розрахунків
З урахуванням багатокомпонентного складу рослинних екстрактів
доцільним є теоретичні дослідження для з’ясування , які із сполук вносять
найбільший вклад в інгібуючу ефективність. Тому необхідно було провести
оцінку

протикорозійної

здатності

основних

складових

компонентів

ізопропанольних екстрактів різних видів рослинної сировини, в тому числі
екстракту шишок хмелю та шроту ріпаку. Для цього обрані: фенольні
сполуки – тимол, карвакрол, гераніол; ледол та кумарин; карбонові кислоти –
валер’янова; альдегіди – ванілін, фурфурол, бузковий альдегід, коричний
альдегід, бузковий альдегід ; терпенові сполуки – ментол, лімонен, ліналоол,
нерол, спирти: 2 –гексаналь, бензиловий спирт. Також для теоретичного
дослідження прогнозної оцінки протикорозійної здатності були взяті
речовини,:

глікозиди

–

гуанозина,

ксантозина;

кетону

–

3,5-

диметоксиацетофенон; жирних кислот – олеїнової та пальмітинової [113,
114].
Адсорбційну активність основних компонентів рослинної сировини, у
тому числі екстракту шишок хмелю та шроту ріпаку, знаходження їх
адсорбційних центрів та сили взаємодії основних компонентів з поверхнею
металу оцінено за квантово-хімічними розрахунками. Для квантово-хімічних
розрахунків (КХР) використовували метод молекулярної механіки ММ+ і
напівемпіричний метод MNDO при повній оптимізації геометрії молекул за
алгоритмом Поллака-Рібері.
По розрахованих електронних зарядах на атомах молекул визначали їх
здатність до хімічної взаємодії, а по хвильовій функції вищої зайнятої
молекулярної орбіталі (Е ВЗМО) та нижчої вільної молекулярної орбіталі
встановлювали (Е НВМО) найбільш вірогідні адсорбційні центри та енергію
щілини ΔЕ. Згідно теорії Koopman’s [100] значення енергії ВЗМО та НВМО
пов’язані з потенціалом іонізації (I) та ядерною подібністю до електронів (A)
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наступним співвідношенням: A = −E НВМО, I = −E ВЗMO. Відповідно до
теорії

функціональної

щільності

основними

параметрами,

що

характеризують здатність молекул до хімічної взаємодії є абсолютна
електронегативність  

та

хімічний

потенціал

  .

Абсолютну

електронегативність   та жорсткість   розраховували за наступними
формулами :

1
2

     ( I  A)

(3.1)

1
  ( I  A),
2

(3.2)

Індекс абсолютної електрофільності (ω). Який був введений Parr та
інш. [93], розраховували за наступною формулою:

I  A

8I  A
2

(3.3)

При описі кислотно-основної взаємодії за формулами (3.4, 3.5),
запропонованими в [93-95], розрахована сила взаємодії (ΔN) молекул з
поверхнею -Fe та зміна енергії (ΔE):

N 

Ф   м ол
B   A

2( A   B )
2 м ол

   
Е 
2  

2

В

А

А

В

(3.4)

Ф   


2

м ол

4 м ол

(3.5)

де χ = -μ – абсолютна електронегативність, еВ; η - абсолютна
жорсткість, еВ; А – характеристики молекули досліджуваної речовини; В –
характеристики елементарної решітки поверхні заліза.
Згідно з роботою авторів за абсолютну електронегативність поверхні
заліза теоретично можна прийняти μFe ≈ 4,82 еВ [93], а абсолютну
жорсткість – ηFe = 0 еВ. Також розрахована абсолютна м’якість молекул (S)
за формулою (3.6):
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S

1

(3.6)



Очевидно, що механізм адсорбції летких сполук ізопропанольних
екстрактів буде значно складніший, ніж у випадку фізичної адсорбції, що
обумовлено високою реакційною здатністю вихідних сполук [117]. Більшість
речовин, зважаючи на високу донорно-акцепторну здатність, можуть
адсорбуватися на поверхні металу за допомогою не тільки ван-дерваальсових сил, але і донорно-акцепторних зв’язків. Згідно з літературними
даними [89] адсорбція органічних речовин відбувається на частково
заповнену d-орбіталь феруму реакційними центрами молекул, в результаті
чого на поверхні утворюються хімічні комплекси органічних речовин з
металом. Тобто відбувається активне комплексоутворення акцепторного типу
(метал-ліганд).
Згідно літературними даними адсорбційну активність органічних
молекул (реакційну здатність) можна оцінити за індексами реакційної
здатності (ІРЗ), отриманими в результаті квантово-хімічних розрахунків
електронних і енергетичних характеристик системи, що корелюють з
експериментальними даними. Із цього загального визначення зрозуміло, що
таких індексів існує досить багато і з кожним роком стає ще більше.
Найбільш широкого застосування набули ІРЗ, що визначаються у наближенні
ізольованої молекули з урахуванням статичних властивостей вихідних
речовин: структури і енергії граничних молекулярних орбіталей МО, зарядів
і

т.д.

Одним

із

індексів

хімічної

реакційної

здатності

молекул,

запропонований Фукуі [89, 91], є електронна густина на граничній орбіталі, а
саме вищій зайнятій молекулярній орбіталі молекули (ВЗМО). Хвильова
функція ВЗМО побудована для визначення найбільш вірогідних центрів
адсорбції молекули, тому що вона показує ймовірність знаходження
електрону в певній точці простору. Оскільки при адсорбції на металах з
незавершеними d-підрівнями органічні молекули як правило є донорами
електронної пари, у той час як атоми металу є акцепторами. Більш вірогідним
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шляхом утворення зв’язку молекул з кородуючою поверхню є координація з
переносом електронної густини на метал. Тому, зв’язок метал – інгібітор
буде тим міцнішим, а ступінь захисту від корозії тим більшою, чим вища
електронна густина на адсорбційно активній ділянці органічної молекули.
3.2.1 Аналіз молекулярної буди та адсорбційних центрів альдегідів
На основі розрахунків електронних зарядів можна прогнозувати, що
взаємодія

з

поверхнею

металу

буде

відбуватися

по

атомах,

де

сконцентрована найбільша електрона густина, оскільки на них розташовані
найбільш електронегативні заряди. Внаслідок цього саме ці атоми володіють
надлишковим зарядом, тобто мають неподілену електронну пару та можуть
виступати в якості нуклеофільного агенту. До того ж відомо, що чим більш
негативний заряд на атомі, тим краще відбувається передача електронів від
донора. Базуючись на квантово-хімічних розрахунках електронних зарядів та
з урахуванням розміщення електронної густини ВЗМО, можна прогнозувати,
що взаємодія з поверхнею металу відбувається: для бузкового альдегіду по
атомах кисню метокси групи із зарядами -0,285 еВ, -0,287 еВ та атому кисню
гідроксильної групи із зарядом -0,270 еВ, а також частково за атомами
вуглецю ароматичного ядра (рис. 3.1., 3.2).

а)
- - водень;

б)
- кисень;

- вуглець;

Рисунок 3.1 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
бузкового альдегіду
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а)

б

Рисунок 3.2 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули бузкового
альдегіду: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)
Розрахунки показали, що в молекулі досліджуваного альдегіду, а саме
фурфуролу (рис 3.3, 3.4), активним центром для хімічної взаємодії є атом
кисню карбонільної групи. Але з урахуванням розподілу хвильової функції
також на атомах вуглецю фуранового кільця можна припустити, що
адсорбція буде відбуватись сумісно за рахунок як атомів кисню, так і атомів
вуглецю ароматичного кільця.

а

б

Рисунок 3.3 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
фурфуролу
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а

б

Рисунок 3.4 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
фурфуролу: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)

Молекула ваніліну є ароматичним альдегідом, що має альдегідну,
метокси- (алкоксильну) та фенольну функціональні групи, що значно
підвищує її інгібуючу активність (рис. 3.5, 3.6).

а

б

Рисунок 3.5 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
ваніліну
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а

б

Рисунок 3.6 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
ваніліну: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)
Взаємодія ваніліну з поверхнею металу, ймовірно, буде відбуватись за
атомами кисню фенольної та алкоксильної групи, оскільки вони мають
найбільш негативний заряд та саме на них спостерігається скупчення
електронної густини. Також можлива часткова взаємодія за рахунок атомів
вуглецю ароматичного кільця. Вагомий вклад у взаємодію молекули ваніліну
з поверхнею металу буде, вірогідно, відігравати сусіднє розташування
метокси- та фенольної груп.
Для бензойного альдегіду хвильова функція в більшій мірі розміщена
саме на атомах вуглецю бензольного кільця С5, С8, С7, С6. Тому
найвірогідніше адсорбція буде відбуватись саме через ці атоми (рис.3.7, 3.8).

а
б
Рисунок 3.7 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
бензойного альдегіду
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а
б
Рисунок 3.8 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
бензойного альдегіду: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)
Для коричного альдегіду хвильова функція розташована на атомах
бензольного кільця, С=С зв’язку і атомах кисню, отже реакційними центрами
більш вірогідно виступають атоми О5, С14, С7, С9,С10, С12 (рис.3.9, 3.10).

а
б
Рисунок 3.9 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
коричний альдегід

а
б
Рисунок 3.10 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
коричного альдегіду: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)
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Взаємодія гексаналю з поверхнею металу (рис.3.11), ймовірно, буде
відбуватись за атомами кисню фенольної групи, оскільки вони мають
найбільш негативний заряд та саме на них спостерігається скупчення
електронної густини.

а

б

Рисунок 3.11 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
гексаналю: а) ВЗМО; б) НВМО

Також можлива взаємодія за рахунок подвійного π зв’яжу групи С=С.
Основні характеристики отримані з квантово-хімічних розрахунків для всіх
досліджуваних альдегідів наведено у табл. 3.3. Оскільки взаємодія описаних
молекул, вірогідно, буде відбуватись за донорно-акцепторним механізмом,
то, відповідно [101], більш високе значення енергії ВЗМО молекули
інгібітору свідчить про його підвищені адсорбційні властивості (за рахунок
впливу на процес переносу заряду через адсорбційний шар) і інгібуючу
ефективність.
З аналізу отриманих даних (табл. 3.3) видно, що більш високі значення
енергії ВЗМО мають: ванілін, коричний та бузковий альдегіди. Найнижчі
значення енергії ВЗМО отримані для бензойного альдегіду.
В табл. 3.3 представлені розраховані значення енергії щілини
досліджуваних молекул. Відомо, що високі значення цієї енергії молекули
(ΔN

=

Е(ВЗМО)–Е(НВМО))

свідчать

про

збільшення

електронної

стабільності та зменшення реакційної здатності, в той час, як більш низькі
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параметри цього значення вказують на більшу реакційну здатність, а отже і
високу інгібуючу ефективність, оскільки енергія для видалення електрону з
останньої зайнятої молекулярної орбіталі буде низькою. Так, значення енергії
щілини для досліджуваних молекул збільшується в ряду: коричний альдегід
< ванілін < бузковий альдегід < бензойний альдегід < фурфурол. Отже, перші
речовини ряду вірогідно є більш сильними інгібіторами.
Таблиця 3.3 – Квантово-хімічні характеристики молекул альдегідів
Потенціал

ΔN (В-Н)

іонізації, еВ

(еВ)

-0,56

10,22

9,67

-9,440

-0,686

9,440

8,75

Коричний альдегід

-9,40

-1,00

9,400

8,40

Ванілін

-9,39

-0,65

9,39

8,74

Фурфурол

-9,96

-0,21

9,96

9,75

Молекула

EВЗМО, eВ

EНВМО, eВ

Бензойний альдегід

-10,22

Бузковий альдегід

Розраховані

значення

абсолютної

жорсткості

χ,

абсолютної

електронегативності η, абсолютної м’якості σ, сили взаємодії молекул з
поверхнею α – Fe ΔN, зміни енергії при взаємодії та абсолютної
електрофільності для досліджуваних молекул представлені в табл. 3.4.
Отримані результати розрахунку електрофільності, що вважають індексом,
який визначає схильність приймати електрони, представлено в табл. 3.4.
Чим вище значення електрофільності, тим вище здатність молекули
приймати

електрони.

Таким

чином,

органічні

сполуки

з

кращими

нукліофільними властивостями характеризується низьким значенням ω; в той
час як хороший електрофіл характеризується високим значенням ω. Отримані
результати свідчать, що всі розглянуті молекули мають низькі значення
електрофільності, а отже виступають в якості нукліофілів. З розглянутого
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ряду органічних сполук більш високими нуклеофільними властивостями,
більш вірогідно, володіють ванілін та бузковий альдегід та фурфурол.
Таблиця 3.4 – Абсолютна електронегативність, абсолютна жорсткість,
ступінь перенесення заряду, зміна енергії та абсолютна електрофільність
молекул альдегідів
Молекула

I

A

χ,

η,

S,

ΔN

ω

10,22

0,56

5,39

4,83

0,207

0,166

1,34

9,400

1,00

5,20

4,20

0,238

0,214

1,30

9,440

0,686

5,06

4,37

0,228

0,221

1,26

Ванілін

9,380

0,647

5,014

4,36

0,229

0,227

1,25

Фурфурол

9,962

0,205

5,083

4,87

0,204

0,196

1,261

Бензойний
альдегід
Коричний
альдегід
Бузковий
альдегід

При розгляданні процесу адсорбції з точки зору кислото-основної
взаємодії важливим кількісними параметрами, що характеризують цей
процес, є ступінь переносу заряду ΔN, тобто сила взаємодії молекул кислоти
– акцептора (поверхня заліза) і основи – донора (досліджувані речовини –
альдегіди) та величина зміни енергії, що супроводжують утворення
комплексу. Ступінь переносу заряду ΔNFe найбільша у ваніліну та бузкового
альдегіду (табл. 3.4). Значення ΔN < 3,6 [95] означає, що молекули мають
здатність до передачі заряду до поверхні металу. При цьому гальмування
процесу корозії збільшується за рахунок підвищення електрон-донорної
здатності молекул до поверхні металу, що узгоджується з дослідженнями
Lukovits та інш.
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3.2.2 Аналіз молекулярної буди та адсорбційних терпенів та
терпеноїдів
Для дослідження були брані наступні терпени та терпеноїдні сполуки:
гераніол, лімонен, ледол, ментол, карвакрол, ліналоол, нерол.
Базуючись на розрахунках електронних зарядів та з урахуванням
розміщення електронної густини (щільності) ВЗМО (рис. 3.12, 3.13), можна
прогнозувати, що у молекула гераніолу (рис. 3.12, 3.13) карвакролу, ментолу,
тимолу, реакційні центри розміщені на атомі кисню гідроксильної групи і
частково на атомах вуглецю бензольного кільця.

а
б
Рисунок 3.12 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
гераніолу

а

б

Рисунок 3.13 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
гераніолу: а) ВЗМО; б) НВМО
Оптимізована структура молекул (орбітальне значення щільності 0,005)
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Таким чином, вище зазначені молекули здатні адсорбуватися на
поверхні металу завдяки наявності в них декількох адсорбційних центрів.
Взаємодія гераніолу та ліналоолу з поверхнею металу, ймовірно, буде
відбуватись по атомах вуглецю подвійного зв’язку С=С, а також для гераніол
частково по атому кисню (рис. 3.12 – 3.15). Хвильова функція розташована
не на реакційно-активному центрі, що буде, вірогідно, дещо знижувати
адсорбційну здатність усієї молекули.

а
б
Рисунок 3.14 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
ліналоолу

а

б

Рисунок 3.15 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
ліналоолу: а) ВЗМО; б) НВМО.
У молекули ледолу (рис. 3.16, 3.17) хвильова функція охоплює майже
всю молекулу, тому найвірогідніше адсорбція буде відбуватися саме через
атом кисню (-0,312 еВ).
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а
б
Рисунок 3.16 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
ледолу

а
б
Рисунок 3.17 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули ледолу:
а) ВЗМО; б) НВМО
Так, у молекул ментолу реакційні центри розміщені на атомі кисню і
частково на атомах вуглецю бензольного кільця (рис. 3.18, 3.19). Таким
чином, молекули здатні адсорбуватися на поверхні металу завдяки наявності
в ній декількох адсорбційних центрів.

а
б
Рисунок 3.18 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
ментолу
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а
б
Рисунок 3.19 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули ментолу:
а) ВЗМО; б) НВМО
Що стосується терпенових сполук, то розраховані параметри свідчать,
що для ліналоолу розміщення хвильової функції співпадає з негативним
значенням заряду на атомі кисню О15, що підвищує адсорбційну здатність
молекули, також можлива адсорбція за рахунок С=С зв’язку через атоми С20,
С22 (рис. 3.20, 3.21). Хвильова функція для нерола розміщена на атомах С=С
зв’язку, що вказує на переважну адсорбцію саме по цих атомах (рис. 3.22).

а
б
Рисунок 3.20 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
ліналоолу
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а
б
Рисунок 3.21 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
ліналоолу: а) ВЗМО; б) НВМО

а
б
Рисунок 3.22 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули неролу:
а) ВЗМО; б) НВМО
У молекул хумуладієнону і фарнезену активним центром для хімічної
взаємодії є гідроксильна група (О25 з зарядом 0,291), а також можлива
адсорбція за рахунок С=С зв’язку через атоми С19, С13 (рис. 3.23 – 3.26).
Результати

енергетичних

характеристик

досліджуваних

молекул

терпенів та терпенових сполук представлено у табл. 3.5.
Аналіз величин енергії ВЗМО свідчить, що більш реакційно здатними є
сполуки як тимол, карвакрол, ментол і ліналоол.

209

а
б
Рисунок 3.23 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
хумуладієнону

а
б
Рисунок 3.24 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
хумуладієнону: а) ВЗМО; б) НВМО

а

б
Рисунок 3.25 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
фарнезену
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а

б
Рисунок 3.26 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
фарнезену: а) ВЗМО; б) НВМО
Розраховані

значення

абсолютної

жорсткості

χ,

абсолютної

електронегативності η, абсолютної м'якості σ, сили взаємодії молекул з
поверхнею

α-Fe

ΔN,

зміни

енергії

при

взаємодії

та

абсолютної

електрофільності для досліджуваних молекул.
Отримані результати розрахунку електрофільності, що вважають
індексом, який визначає схильність приймати електрони, представлено в
табл. 3.5.
Чим вище значення електрофільності, тим вище здатність молекули
приймати

електрони.

Таким

чином,

органічні

сполуки

з

кращими

нукліофільними властивостями характеризується низьким значенням μ та ω;
в той час як хороший електрофіл характеризується високим значенням μ та
ω. Отримані результати свідчать, що всі розглянуті молекули мають низькі
значення електрофільності, а отже виступають в якості нукліофілів. З
розглянутого ряду органічних сполук більш високими нуклеофільними
властивостями, більш вірогідно, володіють лімонен, ментол, ліналоол і
ледол.
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Таблиця 3.5 – Квантово-хімічні характеристики терпенів та терпеноїдів
Молекула

EВЗМО, eВ

EНВМО, eВ

Потенціал іонізації, еВ

Тимол
Карвакрол
Гераніол
Ментол
Лімонен
Ледол
Хумуладієнон
Ліналоол
Фарнезен
Нерол

-9,26
-9,27
-9,76
-9,44
-9,65
-10,74
-9,83
-8,227
-9,536
-9,694

0,20
0,26
0,73
2,97
0,84
2,36
0,45
-0,283
0,728
0,515

9,26
9,27
9,76
9,44
9,65
10,74
9,83
7,944
9,536
9,694

При розгляданні процесу адсорбції з точки зору кислото-основної
взаємодії важливим кількісними параметрами, що характеризують цей
процес, є ступінь переносу заряду ΔN, тобто сила взаємодії молекул кислоти
- акцептора (поверхня заліза) і основи – донора (досліджувані речовини), що
супроводжують утворення комплексу. Ступінь переносу заряду ΔNFe
найбільша у карвакролу, тимолу ліналоолу і лімонену (табл. 3.6). Значення
ΔN < 3,6 [87] означає, що молекули мають здатність до передачі заряду до
поверхні металу.
Таблиця 3.6 – Абсолютна електронегативність, абсолютна жорсткість,
ступінь перенесення заряду, зміна енергії та абсолютна електрофільність
молекул терпенів та терпеноїдів
Молекула

I

A

χ, (eV)

η, (eV)

S, (eV)

ΔN

ω

Гераніол
Карвакрол
Ментол
Лімонен
Ледол
Хумуладієнон
Тимол
Нерол
Ліналоол

9,7645
9,269
11,054
9,651
10,736
9,837
9,262
9,694
8,227

-0,733
-0,235
-2,971
-0,842
-2,360
-0,56
-0,201
-0,515
0,283

4,515
4,517
4,041
4,404
4,187
4,636
4,430
4,58
4,25

5,248
4,752
7,013
5,247
6,548
5,200
4,731
5,10
3,97

0,190
0,210
0,142
0,190
0,152
0,192
0,2113
0,195
0,251

0,236
0,261
0,210
0,247
0,214
0,227
0,260
0,236
0,345

1,128
1,129
1,010
1,101
1,04
1,159
1,13
1,14
1,06
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3.2.3 Аналіз молекулярної буди та адсорбційних центрів кислот
У молекули валер’янової кислоти активним центром для хімічної
взаємодії є група СООН-. Найбільш електронегативні заряди знаходяться на
атомах кисню. Хвильова функція ВЗМО розташована переважно також на
групі СООН- і займає майже повністю усю молекулу (рис. 3.27, 3.28).
Оскільки хвильова функція розташована, здебільшого, на атомах вуглецю і
двох атомах кисню, то адсорбція, ймовірно, буде йти саме через ці центри.

а
б
Рисунок 3.27 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
валер’янової кислоти

а
б
Рисунок 3.28 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
валер’янової кислоти: а) ВЗМО; б) НВМО
В той час, як найбільш електронегативні заряди молекули олеїнової
кислоти також знаходяться на атомах кисню, хвильова функція ВЗМО
розташована на подвійному вуглецевому зв'язку С=С через високу
рухливість електронної хмари кратних зв’язків. Ймовірно, адсорбція молекул
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кислот на поверхні заліза буде проходити саме через ці атоми (рис. 3.29,
3.30).

а
б
Рисунок 3.29 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
олеїнової кислоти

а

б
Рисунок 3.30 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули олеїнової
кислоти: а) ВЗМО; б) НВМО
В молекулі досліджуваної пальмітинової кислоти активними центрами
для хімічної взаємодії є атоми кисню карбоксильної групи –СООН, тому
найбільш вірогідна адсорбція відбуватиметься саме через цю групу (рис.
3.31, рис. 3.32).

а

б
Рисунок 3.31 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
пальмітинової кислоти
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а

б
Рисунок 3.32 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули
пальмітинової кислоти: а) ВЗМО; б) НВМО
В результаті квантово-хімічних розрахунків параметрів молекули
лінолевої кислоти видно, що найбільш негативні заряди розташовані на
атомах кисню (О19 = -0,379 еВ, О20 = -0,368 еВ), але частина хвильової
функції ВЗМО розташована тільки на одному з них (О19). Решта частини
ВЗМО лежить практично на всій молекулі, що говорить про сильну
реакційну

здатність

молекули.

Молекула

лінолевої

кислоти

також

нуклеофільна, як і решта високомолекулярних кислот.
На рис. 3.33 – 3.34 і представлені результати КХР молекули лінолевої
кислоти.

а

б
Рисунок 3.33 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
лінолевої кислоти
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а

б
Рисунок 3.34 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули лінолевої
кислоти: а) ВЗМО; б) НВМО
На рис. 3.35 – 3.36 представлені результати КХР молекули масляної
кислоти.

а
б
Рисунок 3.35 – Молекулярна структура (а) і послідовна нумерація атомів (б)
масляної кислоти

а

б

Рисунок 3.36 – Хвильові функції молекулярних орбіталей молекули масляної
кислоти: а) ВЗМО; б) НВМО
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Таким чином отриманні данні квантово-хімічних досліджень свідчать
(табл. 3.8), що прогнозування характеру взаємодії молекул з поверхнею
металу та інгібуючої ефективності можливо на основі наступних принципів:
Таблиця 3.8 – Квантово-хімічні характеристики кислот
Потенціал

Молекула

EВЗМО, eВ

EНВМО, eВ

Валер’янова кислота

-11,52

0,97

11,52

Олеїнова кислота

-9,883

0,907

9,883

Пальмітинова кислота

-11,183

1,066

11,183

Лінолева кислота

-8,342

8,640

8,342

Масляна кислота

-9,258

8,599

9,258



іонізації, еВ

Зі збільшенням значення Е(ВЗМО) досліджуваних сполук їх
протикорозійна ефективність зростає.



Згідно теорії Купманса зі зменшенням величини потенціалу
іонізації досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність
підвищується.



Зі зменшенням величини енергії щілини молекулярних орбіталей
(ΔЕ) досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність
зростає.



Чим більша величина ступеня перенесення заряду (ΔN),
розрахованого на основі концепції ЖМКО, тим вища інгібуюча
ефективність.



Відповідно до теорії функціональної щільності основними
параметрами, що характеризують здатність молекул до хімічної
взаємодії є абсолютна електронегативність та хімічний потенціал.



При донорно-акцепторній взаємодії молекули інгібіторів з
поверхнею металу можлива передача електронів з металу до
молекули, при цьому необхідно враховувати електрофільність
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молекули, що вважають індексом, який визначає схильність
приймати електрони.


При наявності у молекули, окрім негативно заряджених молекул,
зв’язків, через які можливий π-зв'язок, інгібуюча ефективність
підвищується.



Наявність більше ніж одного гетероатому, а також подвійних
зв’язків для адсорбції теоретично підвищує адсорбційну, а отже і
інгібуюча ефективність молекули.



При

адсорбції

органічних

сполук,

необхідно

враховувати

значення «резонансних потенціалів» поверхні металу.


Підвищення інгібуючої ефективності органічних сполук може
відбуватися за рахунок електростатичної взаємодії областей їх
молекул з позитивним молекулярним потенціалом.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Розглянуті і описані індекси реакційної здатності органічних сполук,
такі як: енергія вищої зайнятої та нижньої вакантної молекулярних орбіталей
розміщення хвильової функції молекули, електронна густина на реакційних
центрах молекули, заряди на атомах, потенціали іонізації молекулярних
орбіталей (згідно теорії Купманса), величина енергетичної щілини,
абсолютна електронегативність та хімічний потенціал, індекс абсолютної
електрофільності. Показані підходи в оцінці адсорбційної здатності на
основі розрахованих параметрів сили взаємодії молекули з поверхнею та
зміна енергії відповідно до закону ЖМКО.
Для встановлення хімічної активності органічних сполук необхідно
отримати інформацію про геометрію та електронну структуру молекул,
розрахувати заряди на основних реакційних центрах, розміщення хвильової
функції вищої зайнятої молекулярної орбіталі. Проаналізувати можливість
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зв’язку молекули з поверхнею металу за рахунок донорно-акцепторного
зв’язку, π- дативного типу зв’язку, та за рахунок електростатичної взаємодії
областей молекули з позитивним молекулярним потенціалом. На другому
етапі необхідно теоретично розрахувати силу взаємодії молекули з
поверхнею металу згідно принципу ЖМКО, а також проаналізувати
спорідненість молекули до металу або оксиду металу, враховувати значення
«резонансних потенціалів» поверхні металу.
Відповідно до теорій ЖМКО встановлено, що всі досліджувані сполуки
мають значення сили взаємодії молекули з поверхнею менше 3,6. Це означає,
що молекули мають здатність до передачі заряду до поверхні металу. При
цьому гальмування процесу корозії збільшується за рахунок підвищення
електрон-донорної здатності молекул до поверхні металу.
Основні наукові результати розділу опубліковано у роботах [104, 105].
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ЕКО-ЕФЕКТИВНИХ
КОМБІНАЦІЙНИХ ЛЕТКИХ ІНГІБІТОРІВ АТМОСФЕРНОЇ КОРОЗІЇ
СТАЛІ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЯК СИСТЕМ ІЗ
ЗАМКНЕНИМИ ЦИКЛАМИ
4.1 Встановлення індексів хімічної реактивної здатності та кореляційної
залежності між хімічною структурою та захисними властивостями
летких інгібіторів корозії
4.1.1 Дослідження та встановлення найбільш ефективних сполук
деяких видів рослинної сировини
За

результатами

прогнозної

оцінки

протикорозійної

здатності

складових екстрактів рослинної сировини на основі квантово-хімічних
розрахунків дуже складно впевнено стверджувати, які саме з компонентів
вносять найбільший внесок у їх інгібуючу ефективність.
Для

підтвердження

достовірності

отриманих

результатів

щодо

квантово-хімічної інтерпретації інгібуючої спроможності органічних сполук,
доцільним було експериментально дослідити вплив окремих складових
основних компонентів на протикорозійний захист сталі. Протикорозійну дію
екстракту шроту ріпаку моделювали за допомогою компонентів: гуанозину,
бузкового альдегіду, 3,5-диметоксиацетофенону, олеїнової та пальмітинової
кислоти. Для ізопропанольного екстракту шишок хмелю були досліджені такі
сполуки, як фурфурол, тимол, ментол, ванілін, олеїнова кислота, лімонен,
гераніол. Для ізопропанольного екстракту трави тім’яну – тимол, ментол,
нерол, лімонен.
Протикорозійну
рослинної

сировини

ефективність
оцінювали

індивідуальних
гравіметричним

сполук
методом

екстрактів
за

умови

періодичної конденсації вологи після їх попереднього експонування в
паровій фазі (протягом 2 діб) для формування захисної плівки (рис. 4.1).
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Встановлено, що ступінь захисту досліджених сполук варіюється в діапазоні
21,4…89,0% [113-115].

1 – пальмітинова кислота, 2 – лімонен, 3 – 2-тридеканон, 4 – фурфурол,
5–олеїнова кислота, 6 – гераніол, 7 – бузковий альдегід, 8 – ментол,
9 – гуанозин, 10 – ванілін, 11 карвакрол, 12 – тимол,
13 – 3,5-диметоксиацетофенон
Рисунок 4.1 – Результати прискорених корозійних випробувань
гравіметричним методом (періодична конденсація вологи, 40°С, 21 доба)
Ст3, обробленої в паровій фазі органічних сполук
4.1.2 Прискорені гравіметричні дослідження
Узагальнюючи результати досліджень на основі комплексу методів
досліджень про інгібувальні властивості широкого переліку рослинної
сировини (шишки хмелю як гіркого так і ароматичного типу, грона
винограду, трава тиміну, трава полину) і відходів її переробки, хімічного
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складу ізопропанольних екстрактів, а також встановлених основних діючих
компонентів доцільно провести дослідження протикорозійної здатності
деяких основних летких сполук більшості видів рослинної сировини на
модельних речовинах.
В

якості

об’єкту

досліджень

використовували

представники

монотерпенових фенолів – тимол (2-ізопропіл-5-метилфенол), ментол, та
альдегід – ванілін (З-метокси-4-оксибензальдегід). В якості летких інгібіторів
корозії досліджували ізопропанольні розчини вище зазначених сполук.
Розчини вище зазначених сполук готували шляхом їх розчинення у
ізопропіловому спирті [114].
Аналіз результатів прискорених корозійних випробувань (табл. 4.1,
рис. 4.2 ) показує, що плівка, сформована із парової фази тимолу, забезпечує
захист від корозії сталі як в умовах періодичної конденсації дистильованої
води, так і мінералізованої плівки вологи.
Ефективність

інгібіторного

захисту

сталі

при

конденсації

дистильованої води протягом 21 доби складає 99,7 %. При дії корозійного
середовища, що створене водним розчином 30 мг/дм3 NaCl та 50 мг/дм3
Na2SO4 ступінь захисту залишається на досить високому рівні та складає 92
%. Встановлено, що захисні властивості плівки, отриманої із парової фази
тимолу при конденсації більш агресивних розчинів натрію хлориду, натрію
сульфату та натрій гідрокарбонату або 0,01 н. NaCl трохи нижчі, ніж в
умовах експерименту при конденсації дистильованої води, але є непоганими.
При цьому ступінь захисту складає 91% та 56,7% відповідно.
Прискорені

випробування

з

ваніліном

(табл.

4.1,

рис.

4.3)

підтверджують ефективність інгібіторного захисту сталі при конденсації
дистильованої води і за три тижні ступінь захисту сягає 98,9%. У
двокомпонентному агресивному середовищі (NaCl + Na2SO4) ступінь захисту
складає 92,9%, а у трикомпонентному агресивному середовищі (NaCl +
Na2SO4 + NaHCO3) – 64,6%. Середовище із натрієм хлоридом, де ступінь
захисту становить 50,8%, є найбільш агресивним.
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Таблиця 4.1 – Ступінь захисту зразків із захисними плівками, сформованими
із парової фази ЛІАК на поверхні сталі Ст3, в умовах періодичної конденсації
вологи протягом 21 доби в атмосфері розчинів солей різної агресивності
Розчин для
конденсації вологи

Параметри

Тимол

Ванілін

Ментол

0,004

0,002

0,006

Z, %

99,8

98,9

96,8

γ

339

254,4

145,4

0,0144

0,319

0,0548

Z, %

92,3

82,9

70,6

γ

12,9

5,8

2,27

0,0746

0,0848

0,0876

Z, %

56,7

50,8

48,8

γ

2,03

2,04

1,95

0,013

0,0681

0,0767

Z, %

93,1

64,6

60,1

γ

14,1

3,1

3,2

К,
Дистильована вода

К,
3

30 мг/дм NaCl
50 мг/дм3 Na2SO4
К,
0,01 Н NaCl

100 мг/дм3 NaCl,

К,

100 мг/дм3 NaHCO3,
3

100 мг/дм Na2SO4

Леткі інгібітори корозії

Що стосується протикорозійної ефективності ментолу (табл. 4.1, рис.
4.4) у дистильованій воді, то вона є високою, судячи із ступеню захисту
96,8%.
Аналіз результатів показує, що за такий самий період часу леткий
інгібітор корозії з ментолом у агресивних середовищах забезпечує менший
захист, ніж інгібітори з тимолом і ваніліном. Ступені захисту в водних
розчинах NaCl, Na2SO4; NaCl, NaHCO3, Na2SO4 та у NaCl становлять 70,6%,
60,1%, 48,8% відповідно.
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Рисунок 4.2 – Ступінь захисту сталі тимолом в різних розчинах для
конденсації вологи: 1-дистильована вода; 2-30 мг/дм3 NaCl, 50 мг/дм3 Na2SO4;
3-0,01 Н NaCl; 4-100 мг/дм3 NaCl, 100 мг/дм3 NaHCO3, 100 мг/дм3 Na2SO4

Рисунок 4.3 – Ступінь захисту сталі ваніліном в різних розчинах для
конденсації вологи: 1-дистильована вода; 2-30 мг/дм3 NaCl, 50 мг/дм3 Na2SO4;
3-0,01 Н NaCl; 4-100 мг/дм3 NaCl, 100 мг/дм3 NaHCO3, 100 мг/дм3 Na2SO4

224

Рисунок 4.4 – Ступінь захисту сталі ментолом в різних розчинах для
конденсації вологи: 1-дистильована вода; 2-30 мг/дм3 NaCl, 50 мг/дм3 Na2SO4;
3-0,01 Н NaCl; 4-100 мг/дм3 NaCl, 100 мг/дм3 NaHCO3, 100 мг/дм3 Na2SO4
Важливою характеристикою летких інгібіторів є здатність сформованої
плівки зберігати з часом свої захисні властивості (ефект післядії) за
відсутності ЛІАК в корозійному середовищі. Ефект післядії плівок,
утворених на металі після попереднього експонування зразків у парі
ізопропанольного

розчину

тимолу,

ментолу

та

ваніліну

визначали

прискореним методом за ГОСТ 9.308-85 в умовах періодичної конденсації
вологи. Аналіз отриманих результатів (табл. 4.2) показав, що плівка,
утворена на поверхні сталі з парогазової фази досліджуваних сполук,
забезпечує ефект післядії в умовах періодичної конденсації вологи над
водними розчинами 1 н Na2SO4. Більш суттєвий ефект захисної післядії
встановлено при використанні в якості ЛІАК ізопропанольний розчин
тимолу. Зокрема, зразки, оброблені парою тимолу в якості ЛІАК, залишались
без корозійних уражень упродовж 14 днів, а швидкість корозії становила
0,0672

г/м2· год.

Трохи

нижчі

значення

інгібуючої

ефективності

спостерігаються при використанні ментолу і ваніліну. Так, ступінь захисту
дорівнює 24,70 та 60,85 відповідно.
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Таблиця 4.2 – Ефект післядії плівок, сформованих на сталі Ст3 із парової
фази ЛІАК (тривалість формування – 120 год, експерименту – 480 год)
Коефіцієнт

Леткий інгібітор

Швидкість корозії

корозії

K m , г/(м2год)

Тимол

0,0672

2,77

63,98

Ментол

0,0964

1,93

48,31

Ванілін

0,0730

2,55

60,85

гальмування,
γ

Ступінь
захисту, Z %

Отримані дані свідчать про формування на поверхні захисної
хемосорбційної плівки, що є бар’єром для проникнення електроліту до
металу. Наявність такого ефекту є одним з доказів того, що природа
інгібуючої дії не пов’язана з електростатичною адсорбцією, а зумовлена
утворенням на поверхні металу хемосорбційного шару органічних сполук.
4.1.3 Поляризаційні дослідження динаміки формування захисної
плівки на поверхні металу із парової фази модельних сполук
Результати поляризаційних досліджень представлені на рисунку 4.5.
Стаціонарний потенціал сталі у фоновому розчині 0,5 М Na 2SO4 становить
Ест = -0,45 В. В фоновому розчині при анодній поляризації електроду
спостерігається активне анодне розчинення сталі. На катодній кривій до
потенціалу Е = -0,75 В існує ділянка граничного струму, саме цей процес,
зазвичай, і є лімітуючою стадією корозії сталі в умовах атмосферної корозії.
При дослідженні в якості ЛІАК тимолу в умовах вільної корозії
сформована попередньо плівка впливає переважно на анодний процес
розчинення сталі, зміщуючи її стаціонарний потенціал (Ест) в більш
позитивну сторону. Отримані поляризаційні криві показують, що після
витримки електроду в атмосфері тимолу відбувається гальмування обох
часткових електродних процесів, обумовлюючи зміщення потенціалу корозії
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в позитивну сторону. Наведені на рис.4.5 поляризаційні криві вказують на те,
що катодний процес контролюється стадією дифузії кисню, а анодний –
стадією іонізації металу, тобто кінетикою.

Рисунок 4.5 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі
в розчині 0,5 М Na2SO4 без (1) і з плівкою, отриманою після формування 24,
48, 72 годин (2 – 4) в паровій фазі тимолу
Аналіз поляризаційних кривих свідчить, що при накладанні поляризації
тимол є летким інгібітором корозії змішаного типу, який гальмує як катодну,
так і анодну реакції корозійного процесу, також сприяючи зсуву потенціалу
корозії в позитивну сторону.
Після 24 годин витримки зразка в атмосфері тимолу спостерігається
зменшення густини струму анодного розчинення сталі при анодній
поляризації у 6 разів (рис. 4.5, табл. 4.3). На катодній кривій спостерігається
зменшення значення граничного струму (при Е = -0,62 В) в 2 рази. Також
спостерігається збільшення анодної та катодної поляризації електроду, що,
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відповідно, вказує на інгібуючу ефективність тимолу як леткого інгібітору
атмосферної корозії сталі.
Таблиця 4.3 - Параметри поляризаційних кривих на Ст3 в 1 н Na2SO4 з
плівкою, отриманою після формування протягом 24 - 48 годин в паровій фазі
ізопропанольного розчину тимолу

Час
формування
захисної

Електродна поляризація

Коефіцієнт гальмування,

(ΔЕ), В

γ

Безструмовий

Анодного

Катодного

потенціал,

процесу

процесу

Анодного

В

при

при

процесу при

і=1,9·10-5

і=1,9·10-5

Е = -0,35 В

А/см2

А/см2

плівки, годин

Катодного
процесу
при
Е = -0,62 В

0

-0,46

-

-

-

-

24

-0,43

0,03

-0,06

6,06

2,1

48

-0,43

0,05

-0,08

8,63

3,2

72

-0,43

0,07

-0,13

16,3

4,4

По мірі збільшення часу формування захисної плівки до 48 та 72 годин
спостерігається поступове зменшення струму анодного розчинення сталі при
цьому

значення

коефіцієнтів

гальмування

при

анодній

поляризації

(при Е = -0,35В) становить 8,63 та 16,3 відповідно.
Також спостерігається більш значне зменшення граничного струму на
катодній поляризаційній кривій у 3,2 та 4,4 рази відповідно. Відмічено
збільшення поляризації електроду, а, відповідно, і збільшення інгібуючої
ефективності

сформованої

захисної

плівки.

Так,

величина

анодної

поляризації сталі після обробки тимолом протягом 48 годин при
і = 1,9·10-5 А/см2 становить 0,05 В, величина катодної поляризації сягає -0,08
В. При збільшенні часу формування захисної плівки до 72 годин поляризація
складає 0,07 В та -0,13 В відповідно.
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Отримані результати свідчать, що по мірі збільшення часу формування
захисної плівки від початку експозиції в паровій фазі до 72 годин
збільшуються

і

захисні

властивості

сформованого

шару.

Наявність

граничного катодного струму і гальмування швидкості катодного процесу
при обробці електрода інгібітором вказує на гальмування відновлення
розчиненого кисню за рахунок зменшення коефіцієнту дифузії кисню в
плівці, яка блокує поверхню металу.
Оскільки густина катодного струму практично лінійно залежить від
часу формування плівки, а для анодного процесу ця лінійність відсутня, то
можна зробити висновок про те, що через 48 годин відбувається модифікація
плівки. Вірогідно утворюються плівки або за рахунок утворення поверхнево
хемосорбованих речовин, або внаслідок фізичної адсорбції на плівках нового
шару ПАР. Оскільки ступінь дифузії кисню мало змінюється, а на анодних
кривих починаючи із 48 годин витримки з’являються дві ділянки із різними
значеннями коефіцієнтів в рівнянні Тафеля, то це вказує на зміну механізму
гальмувальної стадії. Механізм анодного процесу контролюється дифузією
іонів заліза крізь плівку, а катодний процес може бути пов’язаний як із
відновленням розчиненого кисню адсорбованого плівкою, так і відновленням
самої плівки.
При застосуванні в якості ЛІАК ментолу (час формування захисної 24
години) спостерігається зміщення стаціонарного потенціалу в бік менш
від’ємних значень, внаслідок гальмування як анодного, так і катодного
корозійних процесів ( рис. 4.6). Зменшення анодного струму розчинення при
анодній поляризації (при Е = -0,35В) відбувається у 1,4 рази, а граничного
струму (при Е = -0,62 В) на катодній поляризаційній кривій у 2,2 рази (табл.
4.4). Значення як анодної, так і катодної поляризації сталі після обробки
ЛІАК становлять 0,012 та -0,05 В відповідно.
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Рисунок 4.6 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі
в розчині 0,5 М Na2SO4 без (1) і з плівкою, отриманою після формування 24,
48, 72 годин (2 – 4) в паровій фазі ментолу
Поступове збільшення часу формування захисної плівки до 48 годин
призводить до збільшення інгібуючої ефективності сформованої захисного
шару, на що вказує зменшення анодного струму розчинення та значення
граничного дифузійного струму на катодній поляризаційній кривій.
Відбувається гальмування катодного процесу в 3,1 рази, а анодного у 1,8
рази. Також спостерігається збільшення поляризованості як анодного, так і
катодного корозійних процесів (табл. 4.4).
Слід відмітити, що подальше збільшення часу формування захисної
плівки до 72 годин не призводить до суттєвого збільшення гальмування
катодної реакції корозійного процесу, на що вказує значення граничного
дифузійного струму. В той же час спостерігається незначне подальше
зменшення анодного струму розчинення. Отже можна зробити висновок, що
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мінімально достатнім часом для формування захисної плівки із парової фази
ментолу, є попередня обробка інгібітором протягом 48 годин.
Таблиця 4.4 – Параметри поляризаційних кривих на Ст3 в 1 н Na2SO4 з
плівкою, отриманою після формування протягом 24 - 48 годин в паровій фазі
ізопропанольного розчину ментолу

Час
формування
захисної
плівки, годин

Електродна поляризації

Коефіцієнт гальмування,

(ΔЕ), В

γ

Безструмовий

Анодного

Катодного

потенціал,

процесу

процесу

Анодного

В

при

при

процесу при

і=1,9·10-5

і=1,9·10-5

Е = -0,35 В

А/см2

А/см2

Катодного
процесу
при
Е = -0,62 В

0

-0,46

-

-

-

-

24

-0,43

0,012

-0,05

1,5

2,2

48

-0,42

0,015

-0,09

1,8

3,0

72

-0,42

0,022

-0,10

2,5

3,5

Механізм гальмуючої дії анодної стадії не змінюється, оскільки час
формування плівки не впливає на коефіцієнт b в рівнянні Тафеля [89] (він
дорівнює 0,1 В). Також спостерігається лінійна залежність між густиною
струму і часом формування захисної плівки. Для катодного процесу
спостерігаються відносно постійні значення густини струму вже після 48
годин формування плівки, що свідчить про утворення однорідної по всій
поверхні плівки. Вірогідно, відсутність підвищення інгібуючої дії при
збільшенні часу формування захисної плівки (від 48 до 72 годин) із парової
фази ментолу обумовлено тим, що молекули ментолу здатні фізично
адсорбуватись на поверхні сталі.
При дослідженні в якості ЛІАК ваніліну (рис. 4.7, табл. 4.5) значення
стаціонарного потенціалу майже не змінюється. Інгібітор гальмує анодний
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процес, не впливаючи на загальний характер анодної кривої, при цьому
значення анодної поляризації становить 0,04 В. Також спостерігається
суттєве зменшення значення граничного струму на катодній поляризаційній
кривій, при цьому значення катодної поляризації становить -0,02 В.
Гальмування катодного процесу відбувається в 2,8 рази, а анодного – у 2,3
рази.

Рисунок 4.7 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі
в розчині 0,5 М Na2SO4без (1) і з плівкою, отриманою після формування 24,
48, 72 годин (2 – 4) в паровій фазі ментолу
Таким

чином,

аналіз

поляризаційних

кривих

свідчить,

що

досліджуваний ванілін є летким інгібітором змішаного типу, який гальмує як
катодну, так і анодну реакції корозійного процесу, із більшим впливом на
анодний процес, але механізм його впливу на часткові електродні процеси
відрізняється від механізму впливу тимолу та ментолу. При збільшенні часу
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формування захисної плівки до 48 захисні властивості плівки посилаються
(табл. 4.5).
Таблиця 4.5 – Параметри поляризаційних кривих на Ст3 в 1 н Na2SO4 з
плівкою, отриманою після формування протягом 24- 48 годин в паровій фазі
ізопропанольного розчину ваніліну

Час
формування
захисної
плівки, годин

Електродна поляризації

Коефіцієнт гальмування,

(ΔЕ), В

γ

Безструмовий

Анодного

Катодного

потенціал,

процесу

процесу

Анодного

В

при

при

процесу при

і=1,9·10-5

і=1,9·10-5

Е = -0,35 В

А/см2

А/см2

Катодного
процесу
при
Е = -0,62 В

0

-0,46

-

-

-

-

24

-0,46

0,04

-0,02

2,3

2,8

48

-0,45

0,035

-0,05

5,6

3,0

72

-0,45

0,036

-0,07

6,0

4,8

Відбувається гальмування анодного корозійного процесу при анодній
поляризації (при Е = -0,35 В) у 5,6 разів, а катодного корозійного процесу – у
3 рази. Отримані катодні поляризаційні криві майже типові в області
граничних струмів, різниця спостерігається в області кінетичних струмів.
Надалі, по мірі збільшення обробки металу до 72 годин, значного
гальмування анодної реакції корозійного процесу не відбувається, коефіцієнт
гальмування при анодній поляризації (при Е = -0,35 В) збільшується від 5,6
до 6 разів. На катодній поляризаційній кривій відсутня чітко виражена
ділянка, що відповідає граничному дифузійному струму.
Узагальнюючи отримані результати електрохімічних досліджень, а
саме співставлення катодних (при поляризації Е=-0,595 В) та анодних (при
поляризації Е=0,35 В) струмів з отриманих поляризаційних кривих для
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досліджуваних ПАР (тимолу, ментолу та ваніліну) свідчить про різний
характер впливу часу формування плівки на поверхні сталі на величину
струмів на парціальних електродних реакціях корозійного процесу (рис. 4.8,
4.9).

Рисунок 4.8 – Залежність величини анодних струмів від часу формування
плівки (1 - тимолом, 2 - ваніліном, 3 – ментолом) на поверхні сталі
Так, встановлено, що характер впливу складу ПАР на формування
плівки різниться. Після обробки зразків ментолом і ваніліном нахил анодних
поляризаційних кривих не змінюється відносно фонового зразка, знятого у
0,5 М Na2SO4, значення констант Тафеля дорівнює 0,105 В та 0,09 В,
відповідно. Досліджувані анодні поляризаційні криві знімались при
наявності на поверхні попередньо сформованих плівок, що може вплинути на
механізм розчинення сталі, тобто змінити значення константи b рівняння
Тафеля.
На анодних поляризаційних кривих тільки після обробки в атмосфері
тимолу спостерігається поява двох ділянок із різним значення константи b
рівняння

Тафеля.

Найбільш

вірогідно

це

пов’язано

із

утворенням
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хемосорбованих поверхневих сполук, які спочатку адсорбувалися на
активних центрах фізично та в подальшому утворювали хімічні сполуки. При
цьому збільшувались ступінь перетворення та щільність плівки, що
призводило до зменшення густини граничного катодного струму. Отримані
дані свідчать, що сформована плівка із парової фази тимолу гальмує анодний
процес в більшій мірі, ніж катодний. Тобто плівка більше впливає на процес
іонізації металу, ніж на процес дифузії кисню.

Рисунок 4.9 – Залежність величини катодних струмів від часу формування
плівки (1 – тимолом, 2 – ваніліном, 3 – ментолом) на поверхні сталі
Відповідно до літературних даних розчинення заліза в сульфатних
розчинах в області активного розчинення металу (в області до 0,2 В)
відбувається за 2-х електродним механізмом. Гальмуючою стадією є віддача
другого електрона. При цьому константа b рівняння Тафеля дорівнює 0,04 В.
Розраховане значення дуже близьке до експериментально знайденого –
0,035В.
Аналіз поляризаційних кривих на Ст3 в розчині 0,5 М Na2SO4 свідчить,
що константа b рівняння Тафеля дорівнює 0,1 В. Це може бути обумовлено
чинниками, пов’язаними з тим, що в розчині сульфатів на поверхні сталі
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присутні плівки оксисульфатів, які формуються у розчині за рахунок
часткової гідратації іонів заліза. Тому кут нахилу кривої може збільшуватись,
що і пояснює кут нахилу кривої 0,1 В, визначений експериментально.
Співставлення залежності впливу часу формування плівки на поверхні
сталі на характер катодних поляризаційних кривих дозволило зробити
висновок, що всі досліджувані сполуки гальмують процес відновлення кисню
як в кінетичній області (до Е = -0,52 В), так і в області граничних дифузійних
струмів. Характер впливу на кінетику відновлення і на процеси дифузії
молекулярного кисню через плівку різняться в залежності від органічної
сполуки. Найбільший вплив на кінетику здійснює плівка, сформована із
парової фази ваніліну. На це вказує як величина катодної поляризації, так і
характер катодної кривої. Так, при збільшенні часу формування захисної
плівки від 24 до 48 годин, відбувається збільшення поляризації стального
електроду. При поступовому збільшенні часу експозиції зразка в атмосфері
ваніліну до 72 годин присутні дві хвилі. Такий характер змін, вірогідно,
пов'язаний з процесом гальмування відновлення пероксиду до гідроксиду. А,
починаючи з потенціалу - 0,7 В, всі криві зливаються. Тобто процес
гальмування відновлення кисню залежить лише від проникності плівки. При
формуванні плівки в атмосфері тимолу збільшення часу витримки в
атмосфері ЛІАК сприяє рівномірному зміщенню кривої в область менших
значень густини стуму, що пов’язано із дифузією кисню через плівку.
Оскільки зміщення кривих відбувається рівномірно в залежності від часу
формування плівки, то це вказує на той факт, що властивості плівки не
змінюються, а зменшення граничного струму змінюється за рахунок товщини
плівки відповідно до закону Фіка. Тобто гальмування процесу відновлення
кисню пов’язано з гальмуванням стадії транспорту кисню через плівку. При
застосуванні ментолу в якості ЛІАК спостерігається найменший вплив
сформованої плівки на катодний процес. При збільшенні часу формування до
48 годин підвищення гальмування анодного процесу відбувається лінійно, а
катодні криві мають майже ідентичний характер. Таким чином, отримані
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результати свідчать, що найбільш ефективним ЛІАК є тимол, оскільки він в
більшій мірі гальмує анодний процес (за рахунок хемосорбційної природи
сформованої плівки), що добре узгоджується з результатами гравіметричних
корозійних

досліджень.

характеристик

молекули

Квантово-хімічні
тимолу

розрахунки

підтверджують

високу

енергетичних
адсорбційну

здатність, яка обумовлена наявністю декількох адсорбційних центрів, а саме
кисню групи –OH, та зв’язку С=С бензольного кільця. Конденсована плівка із
парової фази ваніліну також в більшій мірі впливає на анодний процес
гальмування парціальної електродної реакції за рахунок хімічної природи
сформованої плівки. Висока інгібуюча дія ваніліну обумовлена наявністю
декількох адсорбційних центрів, а саме фенольної, алкоксильної та
карбонільної групи, а також С=С зв’язку бензольного кільця. Ментол має
менші значення коефіцієнтів гальмування як анодного, так і катодного
процесів, та менші значення поляризації електроду. Тому, вірогідно, ментол
гальмує процес корозії за рахунок фізичної адсорбції на поверхні сталі і
поступового перетворення шару в полімерний. На це вказує морфологія
поверхні зразків, а саме гладкість та блиск. Тобто в присутності ментолу
утворюється фізична плівка. Отримані результати добре узгоджуються із
результатами прискорених корозійних випробувань. Більш того, прогнозна
оцінка адсорбційної здатності ментолу на основі квантово-хімічних
розрахунків підтверджує зменшення адсорбційної властивості ментолу
порівняно

з

тимолом

та

ваніліном.

Це

обумовлено

структурними

характеристиками молекули ментолу, а саме наявністю лише одного центру
адсорбції – кисню гідроксильної групи.
4.1.4 Аналіз спектрофотометричних досліджень
З метою підтвердження непоганої адсорбційної здатності ЛІАК
проведено спектрофотометричні дослідження змивів плівок тимолу, ваніліну
та ментолу, утворених на поверхні металу На рисунку 4.10 представлені
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спектри поглинання систем на основі тимолу, на рис. 4.11- ваніліну, на
рис.4.12 – ментолу.

Рисунок 4.10 – Спектри поглинання для ізопропанольного розчину тимолу та
змиву зі зразка, попередньо обробленого в атмосфері тимолу протягом
72 годин

Рисунок 4.11 – Спектри поглинання для ізопропанольного розчину ваніліну
та змиву зі зразка попередньо обробленого в атмосфері ваніліну протягом
72 годин
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Рисунок 4.12 – Спектри поглинання для ізопропанольного розчину ментолу
та змиву зі зразка, попередньо обробленого в атмосфері ментолу протягом
72 годин
Отримані спектри поглинання для ізопропанольних розчинів дозволили
зробити висновки, що спектри змивів для тимолу (рис 4.10) та ваніліну
(рис. 4.11) по характеру відрізняються від спектрів для чистих речовин, а для
ментолу (рис. 4.12) зберігаються постійними при одночасному збільшенні
густини.
Останнє спостереження може бути пов’язано з тим, що під дією кисню
у повітрі конденсований шар ментолу полімеризується в плівку, яка фізично
покриває поверхню сталі, а його адсорбція відбувається за рахунок фізичних
сил (електростатики).
При вивченні спектрів для тимолу та ваніліну видно, що спектри
відрізняються від спектрів чистих речовин, з’являються екстремуми, що
вказує на виникнення нових хімічних зв’язків. Тобто утворюються нові
проміжні сполуки тимолу і ваніліну з іонами заліза, утворення яких можливе
при хімічній адсорбції, що підтверджує всі попередні досліди.
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4.1.5 ІЧ-спектральні дослідження поверхні металу, обробленого
досліджуваними сполуками
Для більш повного дослідження механізму дії досліджуваних сполук,
доцільним було порівняння ІЧ-спектрів індивідуальних сполук та отриманих
з металевої поверхні після обробки в паровій фазі.
Для ІЧ-спектру ізопропанольного розчину тимолу (рис. 4.13.а)
характерна вузька смуга поглинання валентної групи ОН в області 36703580 см-1. Також присутні смуги поглинання в двох областях: в області 3000
см-1, що відносяться до коливань зв’язку ν СН та скелетні коливання С-С
зв’язку в області 1600-1500 см-1.
Поглинання в області 1600-1500 см-1 проявляться у вигляді двох смуг:
при 1625 см-1 та при 1503 см-1. Також присутні характерні фенолам
деформаційні смуги поглинання С-О-Н в області 1450-1250 см-1. Для
підтвердження адсорбції тимолу на поверхні сталі та більш детального
дослідження механізму дії сформованої плівки в роботі досліджено
поверхню металу після експозиції зразка в паровій фазі ЛІАК протягом 72
годин. Результати ІЧ-спектрального аналізу (рис. 4.13, б) свідчать, що після
обробки із парової фази поверхні сталі тимолом, смуга поглинання валентної
групи -ОН при частоті 2585 см-1 змішується до 3505 см-1; смуга поглинань
коливань зв’язку ν СН при частоті 3000 см-1 та скелетних коливаннях С-С
зв’язку при 1545 см-1 зміщується до 2968 см-1 та 1501 см-1. Так само отримані
результати свідчать, що смуги поглинання при частоті 1521, 1540, 1545 см -1 в
області 1600 – 1500 см-1, що відноситься до ароматичного кільця, і характерно
для монотерпенового фенолу зміщені до 1504, 1524 см-1. Ці зміщення
свідчать про взаємодію між Fe і молекулами інгібітору. Результати ІЧспектрального аналізу свідчать, що після обробки поверхні сталі тимолом
деякі піки зникають, а також з’являються дещо зміщені смуги поглинання,
притаманні інгібітору.
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б
Рисунок 4.13 – ІЧ-спектри тимолу (а) та поверхні сталі після механічної
підготовки (1) та обробленої в парі тимолу протягом 72 годин (2) (б)
В першу чергу це підтверджує взаємодію молекул тимолу з поверхнею
сталі. Також спостерігається поява, нових валентних зв'язків ОН, при
довжині хвилі 970,94 см-1, С-С при частоті 1417 см-1 та в області 31003500 см-1.

Утворення

нових

зв’язків

на

поверхні

металу по-перше

підтверджує хемосорбційну природу сформованої плівки, по-друге, вказує на

241
взаємодією адсорбованих молекул, або часткове перетворення адсорбованого
шару.
Таким

чином,

співставлення

результатів

гравіметричних,

електрохімічних та ІЧ-спектральних методів аналізу дозволяє зробити
висновок, що в результаті обробки сталі в паровій фазі тимолу відбувається
блокування поверхні сталі захисною плівкою, що забезпечує ефективний
протикорозійний захист в умовах періодичної конденсації вологи.
Для ІЧ-спектру ментолу (рис. 4.14, а) характерна смуга поглинання
валентних коливань С-Н зв’язку в метилових групах ментолу при частоті
2958 см-1.
Також присутня смуга поглинання при частоті 2937 см-1, що
відноситься до валентних коливань С-Н зв’язку у циклогексановому кільці
ментолу. Смуги поглинання при частоті 967, 1017 та в області 1500 -1400 см1 характерні деформаційному коливанню зв’язку С-О-Н.
Результати ІЧ-спектрального аналізу свідчать, що після обробки
поверхні сталі ментолом (рис. 4.14, б), основна смуга поглинання
деформаційного коливання зв’язку С-О-Н має меншу інтенсивність та
зміщена до 2747 см-1. Утворення нових зв’язків не відбувається.
Для ІЧ-спектру ізопропанольного розчину ваніліну (рис. 4.15 а)
характерна вузька смуга поглинання валентної групи ОН в області
3670…3580 см-1 при довжині хвилі 3540 см-1.
Також в області 3000-2500 см-1 присутні смуги поглинання валентних
коливань зв’язку С-Н, що підтверджують наявність карбонільної групи.
Також присутня смуга поглинання при частоті 1695 см-1, що відноситься до
валентних коливань зв’язку С=О.
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б
Рисунок 4.14 – ІЧ-спектри ментолу (а) та поверхні сталі після механічної
підготовки (1) та обробленої в парі ментолу протягом 72 годин (2) (б)
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Рисунок 4.15 – ІЧ-спектри ваніліну (а) та поверхні сталі після механічної
підготовки (1) та обробленої в парі ваніліну протягом 72 годин (2) (б)
Результати ІЧ-спектрального аналізу свідчать, що після обробки
поверхні сталі із парової фази ваніліном (рис. 4.15, б), основна смуга
поглинання валентної групи ОН має меншу інтенсивність та зміщена до
3740 см-1. Відсутні смуги поглинання в області 3670…3580 см-1. Смуга
поглинання при частоті 1695 см-1, що відноситься до валентних коливань
зв’язку С=О зміщена до 1508 см-1. Ці зміщення свідчать про взаємодію між
Fe і молекулами інгібітору.
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Таким чином, узагальнюючі результати ІЧ-спектрального аналізу
можна зробити висновок, що всі досліджувані сполуки (тимол, ментол,
ванілін) при нанесенні із парової фази адсорбуються та формують плівку на
поверхні металу.
4.1.6 Дослідження морфології поверхні плівок, сформованих на
поверхні сталі із парової фази тимолу, ментолу та ваніліну
Морфологію поверхні зразків після

обробки із парової фази

досліджуваними ЛІАК (після 3 діб процесу формування), досліджували
методом растрової електронної мікроскопії. На сталі, що не була попередньо
оброблена леткими інгібіторами, спостерігаються канавки, утворені від
механічної обробки поверхні при шліфовці зразка. Вигляд поверхні з
попередньо

сформованою

плівкою

принципово

відрізняється

від

необробленого зразка. Виявлений характер змін морфології поверхні можна
пояснити утворенням захисної плівки внаслідок адсорбції молекул інгібітору
на поверхні металу.
Захисні шари, що утворюються на поверхні сталі після обробки
досліджуваними ЛІАК вивчали методом РЕМ (рис. 4.16).
Після обробки металевої поверхні із парової фази тимолу, ментолу та
ваніліну на поверхні формується захисна адсорбційна плівка.
Доцільно було провести аналіз зміни морфології поверхні в процесі
формування захисної плівки при застосуванні тимолу, оскільки при
використанні цього ЛІАК відбувалось суттєве збільшення інгібуючої
ефективності при збільшенні часу формування захисної плівки. Встановлено,
що в процесі формування плівки, відбувається і зміна її морфології.
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Рисунок 4.16 – Зображення, одержані методом растрової електронної
мікроскопії поверхні сталі без плівки (а), після 48 годин формування захисної
плівки в паровій фазі та протягом 72 годин в паровій фазі ментолу (б) та
ваніліну (в), та в залежності від часу формування із парової фази тимолу
24 (г), 48(д), 72 (е) годин при 100-кратному збільшенні
Таким чином, співставлення отриманих даних з результатами
електрохімічних

досліджень

та

ІЧ-спектральних

досліджень

дають

можливість зробити висновок, що в процесі формування захисної плівки із
парової фази тимолу відбувається утворення плівки, захисні властивості якої
поступово підвищуються за рахунок ущільнення захисної плівки на поверхні
металу.
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Таким чином, ізопропанольні розчини тимолу, ментолу та ваніліну
забезпечують протикорозійний захист сталі як парофазні інгібітори
атмосферної корозії сталі в умовах періодичної конденсації вологи.
На підставі аналізу кінетичних закономірностей впливу часу
формування плівки в атмосфері досліджуваних органічних речовин на її
захисні

властивості

можна

стверджувати,

що

всі

ПАР

утворюють

конденсовані шари на поверхні сталі, які гальмують корозійні процеси. З
часом конденсовані шари тимолу і ваніліну поступово взаємодіють з атомами
заліза, утворюючи поверхневі плівки. Тобто адсорбція цих сполук
обумовлена їх хімічною адсорбцією, а адсорбція ментолу – в більшій мірі
фізичною адсорбцією.
Електрохімічними дослідженнями встановлено, що досліджувані леткі
органічні сполуки гальмують, як катодний, так і анодний процеси.
Спостерігається більший вплив ПАР на анодний, ніж на катодний процес. Це
підтверджується хімічною адсорбцією формування плівки і обумовлено
структурною особливістю молекул. Тимол та ванілін здатні адсорбуватися на
поверхні металів завдяки наявності в них декількох адсорбційних центрів: за
рахунок утворення донорно-акцепторного зв’язку між атомами кисню та
d-металом та π-електронній взаємодії ароматичних кілець сполук з
поверхнею.

4.2 Кореляційна залежність адсорбційної активності та хімічної
структури сполук основних класів екстрактів рослинної сировини
Кореляційний аналіз між розрахунковими характеристиками молекул
та результатами корозійних випробувань виявив задовільну збіжність
експериментальних

показників

інгібіторного

захисту

з

параметрами

адсорбційної активності досліджуваних молекул, розрахованих КХР.
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Співставлення результатів корозійних випробувань з квантовохімічними розрахунками досліджуваних сполук демонструють кореляцію між
значеннями енергії ВЗМО (EHOMO) молекул, потенціалу іонізації молекул та
їх ступенем захисту.
Дослідження залежності величини енергії ВЗМО молекул на їх захисну
дію показало, що майже для всіх досліджуваних сполук спостерігається
лінійна залежність між величинами ступеню захисту і значеннями енергії
ВЗМО.

Встановлено,

що

зі

збільшенням

значення

енергії

ВЗМО

досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність зростає.
Дослідження впливу величини потенціалів іонізації молекул на захисну
дію інгібіторів показало, що майже для всіх досліджуваних сполук
спостерігається лінійний взаємозв`язок між величинами ступеню захисту і
значеннями потенціалів іонізації сполук (І) (рис. 4.17).
Більш висока протикорозійна ефективність бузкового альдегіду,
ваніліну,

тимолу,

3,5–диметоксиацетофенону

та

ментолу,

вірогідно,

обумовлена саме можливістю специфічної адсорбції молекул за рахунок
утворення донорно-акцепторного зв’язку між атомами, що мають неподілені
пари електронів та d-металом та π-електронної взаємодії ароматичних чи
гетероциклічних кілець сполук з поверхнею.
Більш низька протикорозійна ефективність пальмітинової кислоти
порівняно з олеїновою, вірогідно, пов’язана з наявністю у останньої
подвійного вуглецевого зв'язку С=С, що призводить до перерозподілу
електронної густини в молекулі ПАР. Як наслідок, взаємодія з поверхнею
металу буде відбуватися по атомах, де не сконцентрована електрона густина,
що призводить до зниження адсорбційної активності молекули в цілому.
Висока протикорозійна ефективність ароматичних альдегідів, а саме ваніліну
та бузкового альдегіду, ймовірно, обумовлено наявністю в молекулах
альдегідної, гідрокси- та метокси- функціональних груп.
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1 – пальмітинова кислота, 2 – лімонен, 3 – 2-тридеканон, 4 – фурфурол,
5 – олеїнова кислота, 6 – гераніол, 7 – бузковий альдегід, 8 – ментол,
9 – гуанозин, 10 – ванілін, 11 – карвакрол, 12 – тимол,
13 – 3,5-диметоксиацетофенон
Рисунок 4.17 – Залежність ступеня захисту (а) від енергії ВЗМО молекул та
коефіцієнта гальмування (б) від потенціалу іонізації молекул при їх
дослідженні як ЛІАК при корозії Ст3 в умовах прискорених корозійних
випробувань
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З

досліджуваних

розбіжність

між

сполук,

прогнозною

лише

для

оцінкою

лімонену

адсорбційних

спостерігається
властивостей

і

отриманим значенням ступеню захисту. Так, лімонен забезпечує досить
високий рівень інгібуючої ефективності (ступінь захисту 62 %), за умови
відсутності негативно заряджених атомів у молекулі (рис. 4.18), що мають
неподілені пари і більш вірогідної адсорбції за рахунок π-дативного
механізму.
Більш детальний аналіз молекули лімонену свідчить, що підвищення
інгібуючої ефективності може бути обумовлено також зв’язуванням молекул
з негативно зарядженою поверхнею за рахунок електростатичної взаємодії
областей з позитивним молекулярним потенціалом.
При оцінці адсорбційної активності по співставленню потенціалу
іонізації досліджуваних сполук та значень «резонансного потенціалу»
металу,

також

встановлено

задовільну

залежність

із

отриманими

експериментально значеннями ступенів захисту сполук (рис. 4.19).

Рисунок 4.18 – Оптимізована молекула лімонену з розподілом областей з
негативним та позитивним молекулярним потенціалом
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1 – пальмітинова кислота, 2 – лімонен, 3 – 2-тридеканон, 4 – фурфурол,
5 – олеїнова кислота, 6 – гераніол, 7 – бузковий альдегід, 8 – ментол,
9 – гуанозин, 10 – ванілін, 11 – карвакрол, 12 – тимол,
13 – 3,5-диметоксиацетофенон
Рисунок 4.19 – Залежність ступеня захисту від різниці між потенціалом
іонізації молекул та «резонансним потенціалом» сталі при їх дослідженні як
ЛІАК при корозії Ст3 в умовах прискорених корозійних випробувань
Підтверджено, що на поверхні металу присутні ділянки, що, відповідно
до розрахунків відносної різниці значень ПІ досліджуваних сполук з
величинами Iр металу, мають декілька значень (Ip = 9,6 еВ, 7,9 еВ).
За результатами гравіметричних досліджень видно, що високу
інгібуючу ефективність по відношенню до вуглецевої сталі мають такі
сполуки, як гуанозин, бузковий альдегід, 3,5-диметоксиацетофенон і олеїнова
кислота.
При встановленні кореляційної залежності між ступенем захисту
досліджуваних сполук від величини ступеню переносу, що є кількісним
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параметром процесу адсорбції з точки зору розгляду концепції ЖМКО,
встановлена також лінійна залежність (рис. 4.20).

1 – пальмітинова кислота, 2 – лімонен, 3 – 2-тридеканон, 4 – фурфурол,
5 – олеїнова кислота, 6 – гераніол, 7 – бузковий альдегід, 8 – ментол,
9 – гуанозин, 10 – ванілін, 11 – карвакрол, 12 – тимол,
13 – 3,5-диметоксиацетофенон
Рисунок 4.20 – Зв'язок ступеня захисту та енергії ВЗМО, ступеня захисту та
ступеня переносу заряду при корозії Ст3 в умовах прискорених корозійних
випробувань
Проведені

дослідження

компонентного

складу

летких

сполук

ізопропанольних екстрактів обраної рослинної сировини, квантово-хімічні
розрахунки адсорбційної здатності основних складових сполук рослинних
екстрактів, а також оцінка їх інгібуючої здатності на модельних летких
сполуках дозволили встановити, що інгібуюча здатність екстракту шишок
хмелю забезпечується монотерпеновими фенолами (тимол, карвакрол,
ментол) та альдегідами (бузковий альдегід, ванілін), а інгібуюча дія
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екстракту шроту ріпаку: кетонами (3,5-диметоксиацетофенон), альдегідами
(бузковий альдегід) та глікозидами (гуанозин). За допомогою квантовохімічних розрахунків показано вірогідні адсорбційні центри основних
складових компонентів рослинних екстрактів, а також встановлено, що більш
вірогідною є адсорбція сполук на окиснених ділянках поверхні сталі.
Таким чином, можна зробити висновок, що до переліку сполук, які
вносять основний внесок в інгібуючу здатність рослинних екстрактів як
летких інгібіторів корозії відносяться: монотерпенові феноли (тимол,
карвакрол); альдегіди (ванілін, бузковий альдегід, бензойний альдегід);
терпенові сполуки (ментол, лімонен, ліналоол, нерол).
На основі квантово-хімічних розрахунків проведена прогнозна оцінка
адсорбційної здатності (інгібуючої спроможності) основних сполук більшості
видів рослинної сировини. Встановлені їх вірогідні адсорбційні центри.
Прогнозування характеру взаємодії молекул з поверхнею металу та
інгібуючої ефективності можливо на основі наступних принципів:
 Зі

збільшенням

значення

Е(ВЗМО)

досліджуваних

сполук

їх

протикорозійна ефективність зростає.
 Зі зменшенням величини енергії щілини (ΔЕ) досліджуваних сполук їх
протикорозійна ефективність зростає.
 Чим більша величина ступеня перенесення заряду ΔN, розрахованого
на основі концепції ЖМКО, тим вища інгібуюча ефективність.
 При наявності у молекули, окрім негативно заряджених молекул,
зв’язків, через які можливий π-зв'язок, інгібуюча ефективність
підвищується.
 Підвищення

інгібуючої

ефективності

органічних

сполук

може

відбуватися за рахунок електростатичної взаємодії областей їх молекул
з позитивним молекулярним потенціалом.
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4.3 Розробка інгібуючих композицій летких інгібіторів для кольорових
металів на основі екстрактів шишок хмелю, шроту ріпаку та органічних
сполук класу кетонів для захисту кольорових металів

Аналіз результатів прискорених корозійних випробувань (табл. 4.6)
свідчить, що леткі фракції різних рослинних екстрактів захищають мідь та
латунь від корозії в умовах періодичної конденсації вологи.
Таблиця 4.6 - Ступінь захисту міді та латуні леткими інгібіторами при
періодичній конденсації вологи, 40ºС
Періодична конденсація вологи
Екстракт рослинної сировини

Дистильована вода

3% NaCl

Мідь

Латунь

Мідь

Латунь

Хміль (Заграва)

74,7

47,2

36,2

39,0

Хміль (Клон18-11т)

77,5

68,2

46,7

35,1

Хміль (Альта)

66,8

71,8

49,2

90,4

Хміль (Гіркий)

84,2

76,8

44,3

73,2

Шрот ріпаку

82,2

77,5

51,1

91,7

Ступінь захисту для міді та латуні змінюється в межах від 66 до 84 % і
47 до 77 % відповідно, в залежності від виду рослинної сировини.
Встановлено (табл. 4.6), що рослинні екстракти забезпечують достатньо
високий ступінь протикорозійного захисту кольорових металів (Z = 35…91%)
при конденсації мінералізованої плівки вологи. Більш високі інгібуючі
властивості мають ізопропанольні екстракти шишок хмелю сорту «Гіркий»
та шрот ріпаку.
Проведені корозійні дослідження показали, що ізопропанольний
екстракт шроту ріпаку та шишок хмелю забезпечує міді ефективний захист
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від атмосферної корозії (табл. 4.6). Ступінь захисту, в залежності від умов
формування поверхневої плівки із летких фракцій екстракту, знаходиться в
межах 84,4…97,43%, що дозволяє рекомендувати цей вид ЛІАК для захисту
міді та її сплавів від атмосферної корозії. При цьому встановлено, що
найбільш захисними є плівки, сформовані в атмосфері ізопропанольного
екстракту шроту ріпаку за відсутності пари води. Найменший ступінь
захисту мають плівки, сформовані в екстрактно-водній атмосфері, в умовах,
коли пара води випаровується із 1 % розчину NaCl. Витримка міді в
атмосфері індивідуального ізопропанолу не призводить до підвищення
стійкості в умовах атмосферної корозії.
На всіх зразках, що проходили випробування у водному корозійному
середовищі, спостерігається рівномірне потьмяніння, на мідних зразках, що
витримувались у екстракті хмелю сортів Заграва та Альта, спостерігались
точкові руйнування на краях зразка.
На мідних зразках, що витримувались в екстрактах хмелю сортів Клон
18-11т та Альта спостерігалась поява центрів корозійного руйнування у
нижній частині зразка, а також світлі вертикальні смуги, що, напевно,
зумовлені стіканням крапель вологи. На латунних зразках в обох серіях
спостерігалось незначне потьмяніння та точкове корозійне руйнування на
кутах зразків.
З отриманих даних можна зробити висновки, що по відношенню до
міді у водному середовищі всі інгібітори проявляють інгібуючий ефект,
проте найвищу ефективність показали: екстракт хмелю сорту Гіркий та
екстракт кистей грон винограду. Для сольового корозійного середовища
ступені захисту міді нижчі, ніж для водного середовища. Найвища
ефективність спостерігається для тих самих екстрактів.
По відношенню до латуні найбільш ефективними є екстракти хмелю
сортів Альта, Гіркий, а також екстракт кистей грон винограду. Це
справедливо як для водного, так і для сольового корозійного середовища.
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Для встановлення впливу захисних поверхневих плівок на катодні і
анодні

електродні

процеси

атмосферної

корозії

міді

знімалися

потенціодинамічні поляризаційні криві в трьохелектродній електрохімічній
комірці в атмосфері повітря з відділенням аноліту від католіту (об’єм
робочого розчину 60 мл). В роботі використовували мідний електрод
циліндричної форми, який був запресований у тефлонову обойму, а в якості
допоміжного електрода – пластинку платини. Робочою поверхнею електрода
був дисковий торець площею 0,385 см2. Поляризаційні криві знімали в 0,01М
розчині NaCl, що моделював агресивне середовище атмосферної корозії
металів. Особливістю електрохімічних досліджень було те, що торцеву
дискову поверхню робочого електроду занурювали в поверхневі шари
робочого розчину тільки на 1-2 мм. Таке розташування електрода в розчині
дозоляло більш точно моделювати атмосферну корозію металу, що виникала
на поверхні метала у тонких прошарках конденсованої вологи. Капіляр від
електроду порівняння підводився до поверхні робочого електроду знизу.
Робочий електрод перед обробкою в парі ЛІАК механічно полірували і
знежирювали ацетоном. Плівку ЛІАК на поверхні метала попередньо
формували в парі ізопропанольного екстракту шроту ріпаку в присутності
пари дистильованої води протягом 24 годин.
Поляризаційні дослідження проводили з використанням потенціостата
ПИ-50-1.1 і програматора ПР-8. Потенціал міді визначали відносно
хлорсрібного електрода порівняння. Наведені в роботі потенціали електродів
перераховані відносно нормального водневого електрода.
Витримка мідних зразків в інгібованому середовищі здійснювалась
протягом 24 годин. Для всіх екстрактів відбувається зміщення стаціонарного
потенціалу в негативну область по відношенню до металу без експонування в
середовищі інгібітору. Фонова поляризаційна крива характеризується
наявністю піку струму при потенціалі 500 мВ. Після експонування зразка в
інгібованому середовищі поляризаційна крива змінює свій хід, в області
потенціалів від 180 до 200 мВ спостерігається поява ще одного піку,
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величина якого змінюється залежно від екстракту. Потенціал другого піку із
введенням інгібітору зміщується в область більш позитивних значень, а
величина самого піку зменшується.
Дослідження

впливу

плівок

ЛІАК

на

швидкість

парціальних

електродних процесів анодного окиснення міді і катодного відновлення
молекулярного атмосферного кисню в 0,01 М розчині NaCl у присутності та
без захисних плівок показали, що незалежно, чи є на поверхні міді плівки
ЛІАК, чи їх немає, швидкість анодних процесів значно більша швидкості
катодних процесів. При цьому і на катодних, і на анодних поляризаційних
кривих, незалежно від стану поверхні, є ділянки, при яких спостерігається
декілька екстремальних значень густини струму (рис. 4.21). Такий характер
зміни густин струму від поляризації електродів вказує на складний
багатоступеневий характер процесів, що протікають при катодній і анодній
поляризації міді.
Після проходження потенціалу в 200 мВ анодний струм міді, що
пройшла обробку нижчий за фоновий, це пояснюється що процес анодного
розчинення

гальмується

продуктами

окиснення інгібітору. Найнижчі

значення густин струму спостерігаються для інгібіторів на основі екстрактів
шроту ріпаку та хмелю сорту Гіркий.
Виникнення на катодних поляризаційних кривих (рис. 4.22), знятих на
міді без поверхневої плівки ЛІАК, двох максимумів в межах потенціалів
граничної густини струму свідчить, що одночасно із процесом відновлення
кисню, який в умовах АК міді протікає на граничному струмі, відбуваються
також і інші процеси, наприклад, відновлення продуктів корозії, які
утворилися під час формування плівки.
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1 – без інгібітору, 2 – Заграва, 3 – Клон 18-11т, 4 – Альта,
5 – Гіркий, 6 – шрот ріпаку
Рисунок 4.21 – Анодні поляризаційні криві для мідних зразків у 1% розчині
натрію хлориду
В роботі [91] показано, що такими речовинами можуть бути
хлоридутримуючі сполуки, та оксиди і гідроксиди одно- і двовалентної міді,
такі як CuCl, Cu2O, CuO, а також Cu2(OH)3Cl, CuCl23Cu(OH)2. Збільшення
густини катодного струму, починаючи від потенціалу «-»0,60 В, відповідає
процесу виділення водню із води.
В присутності на поверхні міді плівки на катодній поляризаційній
кривій виникає тільки одна хвиля густини струму в межах потенціалів від
«-»0,48 до «-»0,67В.
Характер катодної поляризаційної кривої в присутності плівки та поява
на ній тільки однієї хвилі при досить негативних потенціалах, для якої
гранична густина струму в 2,5 разів менша за граничну густину катодного
струму для чистої поверхні міді, вказує на те, що плівка практично повністю
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гальмує відновлення кисню. При цьому спостерігається тільки один процес
відновлення продуктів окиснення міді.

1 – без інгібітору, 2 – Заграва, 3 – Клон 18-11т, 4 – Альта,
5 – Гіркий, 6 – шрот ріпаку
Рисунок 4.22 – Катодні поляризаційні криві на мідних зразках у 1% розчині
натрію хлориду
Відсутність на катодних кривих максимумів в межах граничного
струму та підвищення перенапруги виділення водню з води, свідчить про те,
що плівка гальмує проникнення кисню і вологи до поверхні метала. Якщо
припустити, що плівка під час формування та контакту з розчином
електроліту піддається гідратації, то в ній буде накопичуватися волога, яка і
відновлюється до водню із більшою перенапругою. Водень, який виділяється
при катодній поляризації, може сприяти підриву плівки і втраті нею захисних
властивостей.
Анодний процес розчинення міді є більш складним, ніж катодний. На
анодній поляризаційній кривій (рис. 4.22) у відсутності плівки, при зміщенні

259
потенціалу в бік позитивних значень, послідовно з’являються три різних по
висоті максимуми. Такий характер анодних кривих обумовлений стадійністю
анодного розчинення міді з поступовим перетворенням одного поверхневого
продукту на інший, кожен із яких характеризується більшою стійкістю, ніж
попередній.

Найбільше

значення

густини

анодного

струму

(іа=30,110-3Асм-2) виникає в межах потенціалу «+»0,600 В на третьому
максимумі, утворення якого, з одного боку, сприяє процесу розчинення міді,
а з іншого – обумовлює пасивування поверхні метала. При подальшій
анодній

поляризації

відбувається

різке

зменшення

густини

струму

розчинення міді і при потенціалі «+»1,400 В вона досягає сталого значення іа
= 4,5010-3 Асм-2.
В присутності на поверхні міді плівки ЛІАК густина анодного струму
різко зменшується, особливо при потенціалі максимуму «+»0,600 В. При
цьому на анодній кривій можна виділити практично чотири максимуму
густини анодного струму.
Оскільки перші максимуми найбільш вірогідно пов’язані із утворенням
хлоридутримуючих продуктів, а третій максимум – із утворенням оксидів,
або хлороксидів чи хлорид-гідроксидів [91-92], то можна припустити, що
плівка більше гальмує проникнення молекул води, ніж хлорид-іонів, тобто
плівка заважає розчиненню міді.
Практично однакова густина анодного струму при пасивуванні міді при
потенціалі +1,400 В за присутності або у відсутності на поверхні плівки
пояснюється тим, що при цьому потенціалі швидкість розчинення міді
визначається не захисними властивостями плівки, а властивостями шару
продуктів розчинення міді. Не виключено, що плівка в умовах високої
поляризації втрачає свою цілісність або зривається з поверхні міді. Оскільки
поверхня під плівкою при анодній поляризації менше розтравлюється і на ній
накопичується менше продуктів, то після зриву плівки ЛІАК швидкість
анодного розчинення металу збільшується.
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Зміна нахилу анодних поляризаційних кривих в межах потенціалів між
максимумами анодних густин струму вказує на те, що процес утворення
поверхневих сполук контролюється різними стадіями, при цьому зміна
природи гальмуючої стадії найбільш чітко відбувається в присутності плівки.
Оскільки швидкість анодних процесів розчинення міді, як у
відсутності, так і в присутності на поверхні плівки значно більша, ніж
катодних, то можна стверджувати, що плівка не змінює природу
контролюючого парціального процесу корозії міді в тонких прошарках 0,01
М розчину NaCl. Тобто в умовах АК розчинення міді контролюється
катодним процесом.
Оскільки

прискореними

і

гравіметричними

методами

аналізу

встановлено, що серед досліджуваних сполук більш високу інгібуючу
ефективність проявляє екстракт шроту ріпаку доцільно провести більш
детальний аналіз результатів електрохімічних досліджень, саме для даного
виду екстракту (рис. 4.23).
В присутності на поверхні міді плівки ЛІАК, що сформована із парової
фази екстракту шроту ріпаку густина анодного струму різко зменшується,
особливо при потенціалі максимуму «+»0,600 В. При цьому на анодній
кривій можна виділити практично чотири максимуми густини анодного
струму.
Оскільки перші максимуми найбільш вірогідно пов’язані із утворенням
хлоридутримуючих продуктів, а третій максимум – із утворенням оксидів,
або хлороксидів чи хлорид-гідроксидів [91-92], то можна припустити, що
плівка більше гальмує проникнення молекул води, ніж хлорид-іонів, тобто
плівка заважає розчиненню міді.
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Рисунок 4.23 – Поляризаційні катодна (а) та анодна (b) криві міді в 0,01 М
NaCl без (1) та в присутності (2) на поверхні металу плівок ЛІАК,
сформованих упродовж 24 год. у паровій фазі ізопропанольного екстракту
шроту ріпаку
Практично однакова густина анодного струму при пасивуванні міді при
потенціалі +1,400 В за присутності або у відсутності на поверхні плівки
пояснюється тим, що при цьому потенціалі швидкість розчинення міді
визначається не захисними властивостями плівки, а властивостями шару
продуктів розчинення міді. Не виключено, що плівка в умовах високої
поляризації втрачає свою цілісність або зривається з поверхні міді. Оскільки
поверхня під плівкою при анодній поляризації менше розтравлюється і на ній
накопичується менше продуктів, то після зриву плівки ЛІАК швидкість
анодного розчинення металу збільшується.
Зміна нахилу анодних поляризаційних кривих в межах потенціалів між
максимумами анодних густин струму вказує на те, що процес утворення
поверхневих сполук контролюється різними стадіями, при цьому зміна
природи гальмуючої стадії найбільш чітко відбувається в присутності плівки.
Оскільки швидкість анодних процесів розчинення міді, як у
відсутності, так і в присутності на поверхні плівки значно більша, ніж
катодних, то можна стверджувати, що плівка не змінює природу
контролюючого парціального процесу корозії міді в тонких прошарках
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0,01 М розчину NaCl. Тобто в умовах АК розчинення міді контролюється
катодним процесом.
В досліджені хімічного складу ізопропанольного екстракту шроту
ріпаку

в

роботі

за

допомогою

газової

хромато-мас-спектрометрії

встановлено, що серед основних сполук ізопропанольного екстракту шроту
ріпаку домінують глікозиди (29%): сахароза, гуанозин, ксантозин; бузковий
альдегід (14%), кетон – 3,5-диметоксиацетофенон (18%), фітостерини (β і γситостерол, кампестерол) (4,6%), а також насичені і ненасичені жирні
кислоти, представлені пальмітиновою (гексадеканова), олеїновою (цис-9октадеценова кислота), лінолевою (октадекадієнова) і оцтовою кислотами
(21,0%).
Оскільки відомо, що адсорбційна активність органічних молекул може
значно змінюватись в залежності від природи металу [6], то для оцінки
ефективності летких компонентів екстракту при захисті міді було необхідно
встановити, які з них можуть мати найбільшу адсорбційну здатність до
поверхні мідного електрода і будуть першочергово адсорбуватися.
Адсорбційну активність органічних молекул, а фактично здатність до
хемосорбції, згідно з літературних даних [107], можна оцінити за індексами
реакційної

здатності

(ІРЗ),

отриманими

шляхом

квантово-хімічних

розрахунків, при яких враховуються електронні і енергетичні характеристики
як інгібітору, так і металу. Ґрунтуючись на цих розрахунках, автори [107]
встановили, що для багатьох металів і їх оксидів залежність адсорбції
молекул органічних сполук від перших потенціалів іонізації проходить через
максимум, який має назву «Резонансного потенціалу» (Iр) метала.
Здатністю захищати метал від корозії володіють сполуки, які
адсорбуються на поверхні з Ip = 7,2; 7,9 та 9,5 еВ [107]. Резонансний
потенціал 7,2 еВ відповідає, на думку цих авторів, адсорбції на чистій
поверхні металу, а Ip = 7,9…9,5 відносяться до появи екстремумів, які
пов’язані з максимальною адсорбцією молекул на поверхні оксидів.
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Необхідно відмітити, що даний підхід до оцінки адсорбційної здатності
органічних сполук фактично визначає схильність поверхнево-активних
речовин (ПАР) до хемосорбції з утворенням поверхневих хемосорбованих
плівок і не враховує фізичну адсорбцію ПАР на поверхні метала за рахунок
електростатичних сил. Тому висновки про можливість адсорбції ПАР на
поверхні металів, які ґрунтуються на визначені потенціалів іонізації
органічних сполук, не завжди співпадають із даними про вплив цих ПАР на
ефективність захисту металів від корозії. Особливо це може стосуватися
захисту металів, які мають значні негативні потенціали корозії. Дійсно, в
роботі [91] було показано, що концепція потенціалів іонізації не може
пояснити низьку ефективність захисту цинку від корозії за допомогою
досліджених ними ПАР.
Відповідно до діаграми Пурбе [89] в нейтральних середовищах в
області рН ~7 на поверхні міді в умовах атмосферної корозії можуть
утворюватися ділянки з оксидів і гідроксидів.
Раніше було встановлено [115–120], що захист сталі від АК
ізопропанольним екстрактом шроту ріпаку обумовлений хемосорбцією
летких органічних сполук, тому і для пояснення механізму їх захисної дії при
корозії міді, як попередня, була використана концепція «Резонансних
потенціалів» [107].
Із

розрахунку

відносної

різниці

значень

потенціалів

іонізації

досліджених сполук ізопропанольного екстракту шроту ріпаку з величинами
Iр міді (для Cu Ip = 7,2 еВ, а для CuO- 9,5 еВ) видно (табл. 4.7), що органічні
сполуки проявляють більшу адсорбційну активність до окисненої поверхні.
На ділянках окисненої поверхні з Ip = 9,5 еВ більшу схильність до адсорбції
на поверхні міді мають гуанозин та бузковий альдегід.
Оскільки до складу екстракту входять різні за складом і адсорбційною
здатністю органічні сполуки, то можна припустити, що на першій стадії на
поверхні міді відбувається фізична адсорбція, в першу чергу гуанозина та
бузкового альдегіду. В подальшому, враховуючи здатність міді до утворення
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хімічних сполук, фізична адсорбція переходить в хемосорбцію. Крім того,
приймаючи до уваги те, що олеїнова та пальмітинова кислоти під дією
атмосферного кисню схильні до плівкоутворення [106], можна припустити,
що з часом на поверхні метала, поверх плівок, до складу яких входять іони
міді і органічні сполуки, утворюється шар поліконденсованих сполук із
жирних кислот. Тому захисна дія плівок, що формуються в атмосфері
ізопропанольного екстракту шроту ріпаку, може наростати в часі, що і було
встановлено в більш ранніх роботах авторів [102]. Складний і стадійний
процес утворення на поверхні міді плівок за участі органічних ПАР може
ускладнюватися в присутності пари води.
Таблиця 4.7 – Відносна різниця між потенціалом іонізації молекули
основних компонентів екстракту шроту ріпаку і «Резонансними
потенціалами» міді та оксиду міді

Склад летких сполук
екстракту

Відносна різниця між
«Резонансними
Потенціал
потенціалами» (Iр) та
іонізації
потенціалом іонізації летких
летких
сполук екстракту, %
сполук
екстракту,
Мідь
Оксид міді
еВ
Iр = 7,2 еВ
Iр = 9,5 еВ

Ксантозин

8,973

24,60

5,54

Гуанозин

9,620

33,61

1,26

3,5 - диметоксиацетофенон

9,081

26,10

4,41

Бузковий альдегід

9,440

31,11

0,63

Олеїнова кислота

9,883

37,26

4,03

Пальмітинова кислота

11,183

55,30

17,70

Дослідження морфології поверхні міді показали, що до витримки її в
атмосфері летких органічних сполук екстракту можна виділити тільки сліди
подряпин, які залишилися після механічного полірування метала (рис. 4.24).
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А на поверхні зразків міді після їх витримки впродовж 24 годин в парі летких
сполук екстракту шроту ріпаку сформувалася захисна плівка (рис. 4.24). До
того ж, на поверхні міді можна виділити також вкраплення зародків плівки,
що розташовані рівномірно по всій поверхні і мають діаметр в декілька разів
більший за її товщину. Формування зародків, вірогідно, пов’язано з тим, що
органічні

сполуки

екстракту

(першочергово

альдегіди)

спочатку

адсорбуються на найбільш адсорбційно-активних окиснених ділянках
(активних центрах).

Рисунок 4.24 – Морфологія поверхні мідних зразків: а) після механічної
обробки; б) після формування плівки в продовж 24 годин в газопаровій
атмосфері в присутності дистильованої води; в) після циклічних випробувань
в продовж 20 діб в умовах конденсації вологи в присутності дистильованої
води
Поступово ці сполуки перетворюються в хемосорбовані асоціати із
іонами міді, які сприяють адсорбції інших сполук. Оскільки в газовій фазі
окремі органічні сполуки екстракту не взаємодіють між собою, а при
послідовній адсорбції на міді між ними виникає взаємодія, то можна
припустити, що первинні поверхневі хемосорбовані сполуки із міддю
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набувають властивостей каталізаторів, які сприяють утворенню плівок
спочатку навколо активних центрів. Цьому сприяє і більша зволоженість
окисненої поверхні по відношенню до металевої. З часом, зародки починають
заповнювати вільні ділянки поверхні, утворюючи суцільну поверхневу
плівку, яка і захищає мідь від атмосферної корозії.
Порівняння морфології поверхневих плівок до і після корозійних
досліджень підтверджує висновок про те, що при формуванні зародків
округлої форми на поверхні метала приймає участь пара води. Під час
корозійних випробувань плівка хемосорбованих органічних ПАР взаємодіє із
конденсованою вологою, що приводить до її гідратації. Внаслідок цього
процесу плівка спочатку розбухає, а потім, під час циклічного збільшення
температури, висихає і перетворюється в зморщену плівку типу «шагренева
шкіра» (рис. 4.24 в ), що веде до зменшення її захисних властивостей.
Зроблене припущення про участь пари води в формуванні поверхневих
плівок дозволяє пояснити зменшення захисних властивостей під час їх
формування в присутності водного розчину NaCl. По-перше, хлорид-іони
сприяють процесу гідратації плівки органічних сполук, що викликає
гальмування її висихання, знижує щільність і захисні властивості. По-друге,
не виключено, що процес гідратації органічних сполук екстракту ріпаку
може відбуватися і в парогазовій фазі, зменшуючи їх адсорбційну здатність.
А оскільки процес гідратації більш інтенсивно проявляється на твердій
поверхні металу, то можна припустити, що саме окиснена поверхня металу
сприяє процесу утворення хемосорбційних сполук. По-третє, внаслідок
конкурентної адсорбції присутність хлорид-іонів зменшує адсорбційну
здатність летких компонентів екстракту ріпаку. Виходячи з цього, на
поверхні метала утворюються більш рихлі плівки зі зниженими захисними
властивостями. І, останнє, при окисненні міді адсорбовані хлорид-іони,
вірогідно, можуть утворювати хлормісткі поверхневі продукти з меншою
щільністю, ніж окси- та гідрокси-сполуки.
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Враховуючи

вище

згадане,

можна

стверджувати,

що

процес

формування плівок в атмосфері ізопропанольного екстракту шроту ріпаку на
поверхні міді є досить складним і багато ступеневим, в результаті якого на
поверхні, в залежності від умов, утворюються поверхневі плівки, до складу
яких можуть входити як хімічні сполуки міді, органічні сполуки екстракту
ріпаку, молекули води, так і полімерні структури, які утворюються на основі
модифікації присутніх в екстракті жирних кислот.
Таким чином отримані данні свідчать, що оскільки індивідувальні
рослинні екстракти, а саме екстракт шишок хмелю та шроту ріпаку проявляє
високу інгібуючу ефективність, доцільним є розробка на їх основі
композиційних сумішей.
Теоретичними

квантово-хімічними

і

експериментальними

дослідженнями доведено, що ізопропіловий екстракт шроту ріпаку та шишок
хмелю містить широкий спектр О- та N- вмісних органічних сполук, що
мають інгібуючі властивості. За рахунок багатокомпонентного складу
можливо введення компонентів, що синергічно підвищить ступінь захисту.
Аміни відомі інгібітори атмосферної корозії чорних металів, нікелю;
проте не захищають мідь, алюміній, цинк, латунь. Кетони, зокрема
ацетофенон, (циклогексанон, бутанон) малоефективний при інгібування
корозії чорних металів, однак в свою чергу, відомий як інгібітор корозії міді
в розчинах лугів і в розчинах персульфату калію. Передбачається, що
циклогексанон в складі інгібітору атмосферної корозії адсорбується на
поверхні міді та інших кольорових металів та сплавів.
Бензотриазол відомий як інгібітор корозії кольорових металів, таких як
мідь, алюміній і його сплави, цинк та інші, але слабо інгібують корозію
чорних металів. Також бензотриазол успішно застосовується для захисту від
атмосферної і біологічної корозії, проте він також практично не захищає від
корозії такі метали, як кадмій, алюміній, магній, цинк, свинець.
Тому

доцільно,

провести

перевірку

інгібуючої

ефективність

композиційних сумішей екстракту шишок хмелю і шроту ріпаку з сполукою
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класу кетонів, а саме ацетофеноном і сполукою класу азолів та аміну. Склад
досліджуваного інгібітору представлено нижче:
Екстракт рослинної сировини

5,0 – 10,0

Бензотріазол

0,3 – 0,8

Триетиламін

2,0 – 5,5

Кетон

0,15 – 1,0

Ізопропіловий спирт

84,0 – 90,0

Аналіз результатів показує, що леткі фракції досліджуваного екстракту
шишок хмелю і композиція з кетоном, азолом та аміном на його основі
забезпечує надійний захист латуні і міді від корозії в умовах періодичної
конденсації вологи. Використання летких фракцій екстракту шишок хмелю
та шроту ріпаку, а також комбінаційних сумішей в якості леткого інгібітору
корозії забезпечує протикорозійний захист кольорових металі в умовах
періодичної конденсації вологи, таких як мідь та латунь. Результати
прискорених досліджень представлені в таблиці 4.8 та 4.9.
Ступінь захисту зразків оброблених інгібітором, що містить екстракт
шишок хмелю зі сполукою класу кетонів – 97,7%. Ступінь захисту зразків
оброблених інгібітором, що містить екстракт шишок хмелю із азолом,
кетоном і аміном – 99,1%. Причому в порівнянні з відомим інгібітором
кольорових металів БТА, розроблена композиція не поступається по
захисним властивостям, а вони знаходяться на одному рівні, а ступінь
захисту для БТА склала 97,7 %.
Композиційна суміш ізопропанольного екстракту шишок хмелю з
кетоном, аміном та азолом ефективно захищає і латунь від атмосферної
корозії (табл. 4.8). Ступінь захисту знаходиться в межах 95,02%, що дає
можливість рекомендувати його для захисту міді та її сплавів в цих умовах.
Також слід відмітити, що перші несуттєві корозійні ураження на
поверхні

зразків,

попередньо

оброблених

комбінаційною

сумішшю,

з’явились лише після 18 діб прискорених досліджень. В той час, як на зразках
з ізопропіловим екстрактом хмелю, після 14 діб спостерігалася тьмяність
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зразків і поява перших слідів корозії. У випадку використання і якості
леткого інгібітору корозії БТА втрата блиску та часткове формування зелено
– червоної плівки спостерігається вже після 14 діб прискорених досліджень.
На зразках міді, не оброблених парами інгібуючих розчинів, перші
корозійні ураження з’явилися після 10 діб прискорених досліджень і в
подальшому лише поступово збільшувалися, а втрата блиску і поява
тьмяності зразків спостерігалося вже після 5 діб.
Таблиця 4.8 – Показники швидкості корозії металів (періодична конденсація
вологи, 40оС) в присутності летких інгібіторів на основі екстракту шишок
хмелю після 60 діб експерименту
Метал

Вид інгібітору

Мідь

Комбінаційна суміш зі
сполукою класу кетонів,
аміну, азолу
Комбінаційна суміш із
кетоном

Латунь

Показники швидкості корозії
Кm10-3, г/(м2год)

Z, %



0,123

99,1

24,13

0,119

97,7

25,7

БТА

0,126

95,57

23,14

Шишки хмелю

0,757

74,07

3,85

Без інгібітора

2,91

—

-

0,057

95,02

20,7

0,055

96,89

21,8

БТА

0,072

93,80

15,9

Шишки хмелю

0,191

77,90

6,1

Комбінаційна суміш зі
сполукою класу кетонів,
амінів, азолів
Комбінаційна суміш зі
кетоном

Комбінаційна суміш з екстрактом шроту ріпаку та сполуками класу
амінів, кетонів та азолів забезпечую більш високу інгібуючу ефективність по
відношенню до міді та латуні ( табл. 4.9)
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Доцільно було проведення електрохімічні дослідження кінетики
протікання анодного та катодного процесів після формування захисної
плівки композиційними сумішами (рис. 4.25).
Таблиця 4.9 – Показники швидкості корозії металів (періодична конденсація
вологи, 40оС) в присутності летких інгібіторів на основі екстракту шроту
ріпаку після 60 діб експерименту
Метал

Вид інгібітору

Мідь

Комбінаційна суміш зі
сполукою класу кетонів,
аміну, азолу
Комбінаційна суміш із
кетоном

Латунь

Показники швидкості корозії
Кm10-3, г/(м2год)

Z, %



0,102

99,1

28,52

0,104

97,7

27,98

БТА

0,126

95,57

23,14

Шрот ріпаку

0,656

74,07

4,43

Без інгібітора

2,91

-

-

0,042

99,02

24,7

0,035

99,89

26,8

БТА

0,072

93,80

15,9

Шрот ріпаку

0,191

77,90

6,1

Комбінаційна суміш зі
сполукою класу кетонів,
амінів, азолів
Комбінаційна суміш із
кетоном

Отримані данні свідчать, що комбінаційна суміш екстракту шишок
хмелю, аміну, азолу та кетону має найбільш позитивне значення
стаціонарного потенціалу, а також спостерігається зменшення струмів
розчинення в активній ділянці анодної кривої (рис. 4.25).
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Рисунок 4.25 – Поляризаційні анодні криві міді в 0,01 М Na2SO4 без (1) та в
присутності на поверхні металу плівок ЛІАК 2 – амін+азол, 3 – азолу,
4 – ЕШХ + азол, 5 – ЕШХ+амін; 6 – Амін, 7 – ЕШХ+азол+амін+кетон
сформованих упродовж 24 години у паровій фазі ізопропанольного екстракту
шроту ріпаку
Індивідуальне використання аміну та аміну з екстрактом шишок хмелю
як інгібіторів міді майже не впливає на кінетику протікання анодної кривої.
При використання індивідуально азолу та суміші азолу та екстракту шишок
хмелю

спостерігається

збільшення

поляризованості

електроду.

При

застосування в якості інгібітору індивідуально кетон, значного гальмування
анодного процесу розчинення не спостерігається (рис 4.26).
При сумісному використанні азолу, аміну, кетона та рослинного
екстракту вперше було встановлено 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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Рисунок 4.26 – Поляризаційні анодні криві міді в 0,01 М Na2SO4 без (1) та в
присутності на поверхні металу плівок ЛІАК 2 – кетон + ЕШХ, 3 – амін +
кетон, 4 – ЕШХ + амін + кетон, 5 – кетон сформованих упродовж 24 години у
паровій фазі ізопропанольного екстракту шроту ріпаку
Зростання ефективності інгібування композиційного складу відносно
кольорових та чорних металів при спільному введенні в корозійне
середовище зазначених вище речовин відбувається, по-перше, за рахунок
більш високої інгібуючої дії кетонів відносно кольорових металів, а по-друге,
за рахунок полімеризації молекул кетонів, амінів та основних компонентів
рослинних екстрактів на поверхні кольорових металів, що призводить до
утворення важкорозчинних димерів та олігомерів, більш щільних, міцно
пов’язаних

із

поверхнею

металів

плівок,

що

забезпечують

високу

ефективність інгібування корозії.
Таким чином, спільне використання триетиламіну, бензотриазолу,
екстракту рослинної сировини та кетону дозволяє отримати склад леткого
інгібітору атмосферної корозії чорних та кольорових металів, що має значно
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більш високу інгібуючу ефективність відносно широкого ряду чорних та
кольорових металів і їх сплавів та здатність забезпечувати протикорозійний
захист на триваліший період в умовах атмосферної корозії.
Таким чином, введення кетону посилює протикорозійні властивості
інгібітору,

що

дає

змогу

знизити

концентрацію

триетиламіну

та

бензотриазолу. Результат полягає в тому, що при введенні додатково в склад
інгібітору кетонів (ацетофенону, циклогексанону, бутанону) досягається
ефект полімеризації кетонів та інших складових компонентів інгібітору на
поверхні металів, що значно збільшує термін і стабільність протикорозійного
захисту більшого асортименту кольорових металів та сплавів.
Оскільки
методами

прискореними

дослідження

розроблених

гравіметричними

підтверджено

комбінаційних

високу

сумішей

і

електрохімічними

інгібуючу

відносно

ефективність

кольорових

металів,

доцільним є перевірка інгібуючих сумішей по відношенню до кольорових
металів.

4.4 Розробка інгібуючих композицій летких інгібіторів для чорних
металів на основі екстрактів шишок хмелю та шроту ріпаку та
органічних сполук класу кетонів
У

таблиці

4.10

наведені

приклади

складу леткого

інгібітору

атмосферної корозії чорних та кольорових металів залежно від вмісту в
ньому

екстракту

рослинної

сировини,

бензотриазолу,

триетиламіну,

ізопропілового спирту та кетону. У таблиці 4.11 та рис.4.27 приведені
результати випробувань пропонованого леткого інгібітору після 60 діб
експонування в термогідрокамері (температура 45оС, відносна вологість
100%).
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Таблиця 4.10 – Склади леткого інгібітору атмосферної корозії чорних та
кольорових металів залежно від вмісту в ньому екстракту рослинної
сировини, бензотриазолу, триетиламіну, ізопропілового спирту та кетону
Оптимальний ефективний склад композиції

Компоненти
леткого інгібітору

приклад 1

приклад 2

приклад 3

6,0

7,0

11,0

Бензотриазол

0,3

0,5

0,7

Триетиламін

3,0

4,5

3,5

Кетон

0,25

0,5

1,0

решта

решта

решта

Екстракт рослинної
сировини

Ізопропіловий
спирт

Таблиця 4.11 – Результати прискорених корозійних випробувань при
періодичній конденсації вологи протягом 60 діб

СтальСт 20

Мідь М - 1

Цинк Ц0

АлюмінійД-16

ЛатуньЛ-62

СЧ-18-20

Ступінь захисту (інгібування) від корозії, %

1

98,5

98,8

98,8

99,4

99,6

98,6

2

99,8

99,8

98,7

99,7

99,8

99,8

3

98,9

99,5

99,5

99,0

99,5

99,9

89,4

90,2

89,0

90,5

87,7

80,7

Композиції
ЛІАК

Ефективний
склад

Леткий інгібітор за
прототипом
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Для встановлення механізму захисної дії комбінаційної суміші
інгібітору як інгібіторів атмосферної корозії сталі, доцільним є дослідження
інгібуючої ефективності сполук класу амінів, азолів та кетонів по
відношенню до сталі.

1 – без інгібітору, 2 – БТА (0,3 г/л), 3 – БТА (0,3г/л) + ТЕА (0,7 гл),
4 – ТЕА (0,7 г/л)
Рисунок 4.27 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі в розчині
0,5 М Na2SO4 без і з плівкою, отриманою після формування 96 годин в
паровій фазі нітрогеновмісних сполук
За даними поляризаційних вимірювань інгібування корозійного
процесу досягається після ~10 годин попередньої експозиції зразка в паровій
фазі триетиламіну і незначно підвищується зі збільшенням часу витримки в
атмосфері інгібітору. Сформована плівка із парової фази триетиламіну (ТЕА)
(протягом 96 годин) гальмує переважно анодний процес не впливаючи на
принциповий характер анодної кривої, а також дуже слабко гальмує катодну
реакцію корозійного процесу. Корозійний потенціал металу зміщуються в
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менш від’ємний бік. Величина анодної поляризації сталі після обробки
металу ТЕА при і = 0,207× 10-4 А/ см2 становить 0,05 В. На катодній
поляризаційній кривій спостерігається зниження густини струму в 1,3 (при Е
= -0,670 В), а на анодній та 2,32 рази (при Е = -0,3 В).
Адсорбційна плівка на поверхні електроду, яка отримана впродовж 96
годин формування в паровій фази 1,2,3 –бензотриазол (БТА), слабо гальмує
як процес анодного розчинення сталі, так і не суттєво впливає на катодну
реакцію корозійного процесу, що в цілому приводить до доволі слабкого
зниження швидкості корозії. При цьому на катодній поляризаційній кривій
спостерігається зниження густини струму в 1,3 рази (при Е = -0,670В), а на
анодній - в 1,4 рази (при Е = -0,3В).
При використанні в якості інгібітору ацетофенону значної інгібуючої
ефективності не спостерігається, відбувається слабке інгібування як анодного
так і катодного процесів. (рис. 4.28).

1 – без інгібітору, 2 – кетон (ацетофенон)
Рисунок 4.28 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі в розчині 0,5
М Na2SO4 без і з плівкою, отриманою після формування в паровій фазі
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З'ясування причин взаємопідсилення компонентів навіть бінарної
суміші на основі рослинного екстракту є складною задачею. Щодо слабкого
синергізму суміші на основі аміну та азолу в дистильованій воді, то цей
ефект відомий досить давно [118].
У той же час прояв синергічного ефекту в трьохкомпонентній суміші
інгібітору без кетону може бути результатом додаткової взаємодії інших
сполук рослинних екстрактів з аміном та азолом. Так, приміром, відомі
синергічні суміші амін-кетон-азол. Враховуючи, що одним з основних сполук
шроту ріпаку є кетон (3,5-диметоксиацетофенон), прояв синергетичного
ефекту є цілком закономірний. Аналогічно, в екстракті шишок хмелю в
значній кількості містяться кетони (Ундекан-2-он, 2-бутанон), які також
можуть проявляти ефект синергізму з аміном та азолом.
Таким чином, рослинні екстракти, що містять ряд органічних сполук,
які є потенційними синергістами з аміном і азолом, закономірно сприяють
посиленню протикорозійної захисної здатності досліджених сумішей. Отже,
можна припустити, що сумарне збільшення протикорозійної ефективності
загальної суміші складається із декількох окремих синергічних взаємодій.
Суміш триетиламіну та бензотриазолу (після 96 годин нанесення)
виявилась більш ефективною для часткової катодної реакції корозійного
процесу, ніж їх індивідуальне застосування. На катодній поляризаційній
кривій спостерігається зниження густини струму в 1,9 рази (при Е = -0,670В).
Однак слід відмітити, що за відсутності інгібітору (ТЕА) в паровій фазі
частина інгібітору, ймовірно, десорбується з поверхні металу, на що
вказують отримані результати електрохімічних досліджень сталі в 0,5 М
Na2SO4 після 96 годин формування захисної плівки і наступної витримки 24
та 48 годин у замкнутому об’ємі за відсутності інгібітору. Значення
катодного струму (при Е = -0,670 В) збільшується від 0,9
1,12 10-4А/см2.

10-4А/см2 до
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Зроблене припущення також підтверджується слабким ефектом
захисної післядії сформованої плівки, що свідчить про часткову зворотність
адсорбції (табл. 4.12). Отримані результати узгоджуються з літературними
даними [113], що нижчі аміни схильні до десорбції, а для ефективного
захисту металу в паровій фазі повинні бути постійно присутніми в
корозійному

середовищі,

що

обмежує

можливість

використання

індивідуально ТЕА, як леткого інгібітору атмосферної корозії.
Таблиця 4.12 – Ефект захисної післядії плівок, сформованих на сталі Ст3 із
парової фази триетиламіну, при періодичній конденсації вологи на зразках
(тривалість експерименту-21 доба)
Час
Леткий інгібітор атмосферної формування
корозії сталі
захисної
плівки, год
120
Триетиламін (0,8 г/л)
240
1,2,3 – бензотриазол (0,3 г/л)
ТЕА (0,7 г/л) + БТА (0,3 г/л)
Ацетофенон
Ацетофенон+БТА
Ацетофенон+ТЕА

120
120
120
120
120

τ, час
експозиції
зразка,
міс.
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Рівень
корозійного
ураження
+
+++-

Примітка. Прийняті наступні позначення: плюс – невеликі корозійні
ураження; плюс-мінус – слабкий захист металу; мінус –відсутність захисту.
Ймовірно, доля незворотно адсорбованої частини збільшується лише зі
значним збільшенням часу експозиції зразка в атмосфері інгібітору.
Оскільки, лише після експозиції протягом 10-11 діб в атмосфері ТЕА зразок
сталі в меншій мірі зазнав корозійного ушкодження у вологій атмосфері, що
не містить ЛІАК, при періодичній конденсації вологи протягом 10 діб
(табл. 4.12).
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Ефект захисної післядії при використанні суміші ТЕА та БТА трохи
більший, ніж їх індивідуальне застосування, але все одно залишається на
більш низькому рівні порівняно з рослинними екстрактами.
Отже, отримані результати оцінки протикорозійної ефективності Nвмісних органічних сполук свідчать, що застосування в індивідуальному
вигляді

триетиламіну

та

бензотриазолу

не

забезпечує

ефективний

протикорозійний захист сталі від атмосферної корозії.
Використання суміші екстрактів шишок хмелю або шроту ріпаку з
ТЕА, порівняно із застосуванням індивідуальних рослинних екстрактів
призводить до більшого гальмування як катодної, так і анодної реакцій
корозійного процесу (рис. 4.28).

1 – без інгібітору, 2 – екстракт шроту ріпаку+ БТА,
3 – екстракт шишок хмелю + БТА, 4 – екстракт шишок хмелю + ТЕА,
5 – екстракт шроту ріпаку + ТЕА
Рисунок 4.28 – Поляризаційні анодна та катодна криві на сталі в розчині
0,5 М Na2SO4 без і з плівкою, отриманою після формування 72 годин в
паровій фазі композиційних складів ЛІАК
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Значення як анодної, так і катодної поляризації сталі при і = 0,207 10-4
А/см2 після обробки сумішами (протягом 72 годин) дещо більші та
становлять 0,06 та -0,13 В для суміші екстракту шишок хмелю та ТЕА, та
0,06 та -0,14 В відповідно для екстракту шроту ріпаку з ТЕА. При цьому на
катодній поляризаційній кривавій спостерігається зменшення густини струму
в 2,7 та 3,1 рази (при Е = -0,670 В) для суміші екстракт шишок хмелю + ТЕА,
та екстракт шроту ріпаку + ТЕА відповідно.
Суміш БТА з екстрактом шишок хмелю виявилась ефективнішою для
часткової

катодної

реакції

корозійного

процесу,

ніж

індивідуальне

застосування рослинного екстракту та добавки БТА, вірогідно, це пов’язано з
модифікацією захисного шару в процесі формуванню плівки і як наслідок
формування більш щільної, захисної плівки, яка ефективніше гальмує
проникнення кисню до поверхні металу.
Методом поляризаційного опору при конденсації вологи досліджено
протикорозійні властивості індивідуальних N-вмісних органічних сполук
кетону та їх двокомпонентних сумішей з рослинними екстрактами
(табл. 4.13).
Таблиця 4.13 – Результати корозійних випробувань на датчиках після
експозиції в атмосфері ЛІАК протягом 24 годин
Леткий інгібітор атмосферної
корозії
ТЕА
БТА
Кетон
Шишки хмелю+ТЕА
Шрот ріпаку +ТЕА
Шишки хмелю+БТА
Шрот ріпаку +БТА
ТЕА+БТА
ЕШХ+кетон
ТЕА+кетон
БТА+кетон

Середнє стале
значення після 150
хвилин досліджень, Rp,
кOм
5,1
4,0
3,6
27,3
36,9
19,5
9,5
9,0
21,2
13,4
3,4

Коефіцієнт
гальмування, γ
2,3
1,7
1,5
11,8
16,0
8,2
4,1
3,9
7,1
5,1
1,1
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Встановлено, що найнижчу тривкість мали плівки, отримані після
обробки індивідуально ТЕА, БТА та ацетофенону та суміш цих сполук.
Найкращі захисні властивості мали покриття, нанесені із парової фази
(протягом 24 годин) двокомпонентних сумішей рослинних екстрактів з ТЕА,
а

також

композиція

екстракту

шишок

хмелю

та

БТА.

А

також

багатокомпонентна суміш ЕШХ+БТА+ТЕА+Кетон. Причому при повторних
випробуваннях (400 хвилин) цих датчиків показало, що на них не з’явилося
додаткових осередків корозії.
Формування двокомпонентними сумішами інгібіторів більш щільних
захисних плівок, інгібуюча дія яких підвищується при збільшенні часу
обробки ЛІАК, підтверджується прискореними результатами досліджень та
отриманими знімками поверхні зразків (рис. 4.29), а встановлений ефект
захисної післядії, в умовах періодичної конденсації вологи, вказує на
хемосорбційну природу захисних плівок (рис. 4.30, табл.4.14).
Таким чином, результати електрохімічних досліджень та отриманих
даних про морфологію захисних шарів, можна зробити висновок, що
комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії забезпечують значно
ефективніший

протикорозійний

захист

сталі,

порівняно

з

чистими

екстрактами рослинної сировини.
Цей ефект, по перше ймовірно, викликаний збільшення гальмування
анодної реакції корозійного процесу при введенні ТЕА до рослинних
екстрактів, що в більшій мірі гальмують катодну реакцію корозійного
процесу, а по-друге, саме за рахунок модифікації захисного шару
молекулами БТА під час формування плівки, що призводить до утворення
більш щільного захисного шару, який ефективніше гальмує проникнення
кисню до поверхні металу.
Тобто, основна дія нітрогеновмісних та кетону сполук полягає в
підвищенні стабільності захисної плівки саме під час її формування за
рахунок модифікації (ущільнення).
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а

б

в

г

Рисунок 4.29 – Морфологія поверхні сталі, оброблені протягом 72 годин
ЛІАК: а – ТЕА(0,7 г/л) + екстракт шишок хмелю; б – ТЕА(0,7 г/л) +
екстракт шроту ріпаку; в – БТА(0,3 г/л)+ екстракт шишок хмелю, г –
БТА (0,3 г/л) + екстракт шроту ріпаку
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а

б

Рисунок 4.30 – Зміна ступеня захисту (а) та ефекту захисної післядії (б) від
часу формування плівок: 1- БТА+ТЕА; 2 – БТА+ЕШР; 3 – БТА+ЕШХ;
4 – ТЕА+ЕШХ; 5 – ТЕА+ЕШР в результаті прискорених корозійних
випробувань (періодична конденсація вологи: дистильована вода (а),
3 % NaCl (б), 40оС, 21 доба)

Таблиця 4.14 – Захисна післядія плівок, сформованих комбінаційними ЛІАК
після енергійного обмивання поверхні послідовно спиртом та ацетоном
Леткий інгібітор атмосферної корозії

Ступінь захисту, Z %

Екстракт шишок хмелю, ТЕА, БТА

74,5

Екстракт шроту ріпаку, ТЕА, БТА

80,6

Для більш повного дослідження механізму дії комбінаційних складів та
встановлення причини утворення більш сильного зв'язок молекул інгібітору з
поверхнею металу і підвищення інгібіторного захисту, доцільним було
порівняння ІЧ-спектрів отриманих з металевої поверхні після обробки
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леткими сполуками рослинних екстрактів, індивідуальними N-вмісними
сполуками

(рис.

4.31)

та

комбінаційними

двокомпонентними

та

трикомпонентними складами (рис. 4.32, 4.33).

а

б
Рисунок 4.31 – ІЧ-спектри поверхні сталі попередньо обробленої протягом 72
годин ЛІАК: триетиламіном (а), бензотриазолом (б)
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а

б

в

Рисунок 4.32 – ІЧ-спектри поверхні сталі попередньо обробленої протягом 72
годин ЛІАК: екстрактом шишок хмелю (а), ЕШХ+ТЕА (б), ЕШХ+БТА (в),
ЛВГ – 1 (г)
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б

в

г

Рисунок 4.33 – ІЧ-спектри поверхні сталі попередньо обробленої протягом
72 годин ЛІАК: екстрактом шроту ріпаку (а), ЕШР+ТЕА (б), ЕШР+БТА (в),
ЛВГ – 2 (г)
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Після

обробки

індивідуально

нітрогеновмісними

сполуками,

з’являється поглинання в області 1360…1000 см-1 при частоті 1214 см-1, що
характерно для всіх типів амінів. У третинних амінів, до яких і відноситься
додатково введений до рослинних екстрактів триетиламін, в цій області
знаходиться дві смуги. Для зразка обробленого БТА характерна присутність
піку в області 750 см-1, що відповідає С–Н зв’язку в ароматичному кільці
бензотриазолу та інтенсивні смуги поглинання в області 1600…1400 та
1360…1000 см-1, що характерно зв’язкам  (N=N) та  (С-N), відповідно.
Порівняння ІЧ-спектрів, після оброби індивідуально екстрактами
шишок хмелю або шроту ріпаку та двокомпонентними сумішами з ТЕА або
БТА, показують, що при обробці сумішами, відбувається зменшення
інтенсивності коливання в області 1800…1580 см-1 (що характерні для
альдегідів, кетонів та фенольних сполук які присутні на ІЧ-спектрах після
обробки індивідуально рослинними екстрактами) (див. табл. 4.15-4.16).
Особливо

спостерігається

зменшення

інтенсивності

коливань

валентного зв’язку ν (С=O) груп в області 1750…1720 см-1 які характерні для
альдегідів та в області 1725…1705 см-1 які характерні для кетонів, і появою
нових смуг валентних коливань зв’язку С-N в області 1360…1000 см-1 та
1650…1500 см-1, деформаційних коливань зв’язку С-Наром при частоті
770 см-1, що, більш вірогідно, обумовлено наявністю триетиламіну та 1,2,3 –
бензотриазолу на поверхні металу.
Слід відмітити, що при обробці двокомпонентною сумішшю рослинних
екстрактів з БТА спостерігається збільшення інтенсивності смуг поглинання
зв’язків в області 1680…1640 см-1, що характерні для  (С=С) груп та появою
інтенсивних смуг поглинання валентних зв’язків в області 2140…2100 см-1
при частоті 2128 см-1 та в області 3000…2800 см-1. Більш вірогідно це
пов’язано з частковою полімеризацією та поліконденсації органічних сполук
на поверхні металу. При обробці металу комбінаційними інгібіторами ЛВГ
смуги поглинання зв’язків в області 1680…1640 см-1 та 2140…2100 см-1
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Таблиця 4.15 – Віднесення смуг поглинання (см-1) в ІЧ-спектрах сталі
оброблених ЛІАК
Смуги поглинання
функціональних груп
ОНвалентні
ОНдеформацій
ні
ОНпов’язані Н
зв’язком
С-Н sp3
ОСН3
 С-Н sp3

СНО
(2 смуги)
(=СН2) sp2
 (С=С)

Екстракт
шишок
хмелю
(ЕШХ)

ТЕА

БТА

ЕШХ +
ТЕА

ЕШХ +
БТА

ЛВГ - 1

1290,1320,
1400

3650-3590
1450-1250

1210,1250,
1288пл,
1210пл,1136
,
1324

-

-

1350,1410

1310,
1290,
1380,
1210,
3600

3550-3200
2700-2500
(широка)

3558
2680

-

-

2550, 3450,

3104

2570

2975-2810
(сильні)

2910,
2882,2900,
2953

-

-

-

2925,285
6

2955,2890,
2820

1410,1324,
1456

-

-

1410,
1430

1385,
1380,
1470

2822,
2750,2900

-

2800,2860,
2900

2856,282
5

2856,
2760

900

-

-

985,915

1440

915

-

-

-

1650,1670

1649

1620,1649

1700,
1726

1600,1726
1700,
1726
-

1470-1430
(середні)
1380-1370
(сильні)
2900-2820
(слаба)
2775-2700
(слаба)
1420-1410
995-985
915-905
1620-1680
вузька

1471,1400

С=О
(СPh)
арени

1750-1600
середня

1660

-

-

1670

С=О

1705-1660

1660

-

-

1660

(СН2)
as (СО)
Полуторні
s (СО)
as (СС)
 (С-N)
(2 смуги)

710-720

-

-

-

710

1700,
1726
-

1430-1470

1456

-

-

1470

1470

1471

1540-1600

1546,1620

-

-

1530,1580

1572

1534

1360 -1000
3500 -3300

-

1214

1360

1220,1350

1076,
1138

1130

 (N-H)

3440 3400

-

-

2840,2
942

 (N=N)

1600-1400

-

 (С≡С)

2140 -2100

-

-

3500

3510

1510,1
400

3450,
3350,
3400
1580,
1470

1510,
1534

1510,1534

1360

-

2118

2120
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Таблиця 4.16 - Віднесення смуг поглинання (см-1) в ІЧ-спектрах на сталі
оброблених ЛІАК
Смуги поглинання
функціональних груп
ОНвалентні
ОНдеформацій
ні

3650-3590
1450-1250

ОНпов’язані Н
зв’язком

3550-3200
2700-2500
(широка)

 С-Н sp3
 ОСН3

2975-2810
(сильні)

 С-Н sp3

СНО
(2 смуги)

1470-1430
(середні)
1380-1370
(сильні)
2900-2820
(слабка)
2775-2700
(слабка)
1620-1680
вузька
1420-1410
995-985
915-905

Екстракт
шроту
ТЕА
ріпаку
(ЕШР)
1378,
1300,
1400,
1210,
1450
3188,
3090,
3300,
3545
2927,
2968,
2980
1450
1378

-

БТА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985

-

1750-1600

1600,
1702

-

1705-1600

1600

1430-1470

2975,
2704,
2806

1410,
1450,
1290,
3580

1430,
1450,
1312,
3580

2650,
2736

2646

2900,
2975

2900,
2950

-

1430

-

1655,
1703

1463
1651

-

985,
1410

985,
1410

985

-

1600

1620

1716,
1740

-

1700

1655

1716

1450

-

1450

1450

1450

1360 -1000

-

1214

1265

-

 (N-H)

3300 - 2800

-

-

 (N=N)

1600-1400

-

-

 (С≡С)

2140 -2100

-

-

С=О
(СPh)
арени
С=О
as (СО)
Полуторні
 (С-N)
(2 смуги)

-

1450,
1310

ЛВГ - 1

-

(=СН2) sp2

-

1400,
1450,
1200,
1310,
1315
2650,
2700,
3545,
3330
2900,
2975,
2806

ЕШР
+ БТА

-

 (С=С)

2880

ЕШР
+ТЕА

1360
2840,
2942
1510,
1400
-

-

2975,
2900
1509,
1410

1225,
1245
3300,
2950
1500,
1463

2118

2121
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також присутні, а також спостерігається поява інтенсивних смуг поглинання
в області 3000…2800 см-1.
Таким чином, при сумісному використанні рослинних екстрактів та Nвмісних органічних сполук, як ЛІАК, саме в процесі формування захисної
плівки за рахунок хімічних перетворень складових сумішей відбувається
утворення щільних, міцно пов’язаних із поверхнею сталі адсорбційних
плівок, що забезпечують більш високу ефективність інгібування корозії.
Отже, на основі визначення фізико-хімічних властивостей комбінаційних
летких інгібіторів, дослідженої протикорозійної ефективності ЛІАК та Nвмісних складових, а також отриманих результатів ацетонових та спиртових
змивів

з

поверхні

та

ІЧ-спектрів

віддзеркалення

поверхні,

можна

прогнозувати, що випаровування та адсорбція N-вмісних органічних сполук
відбувається першочергово або спільно з основними більш леткими
сполуками рослинних екстрактів. При цьому, вірогідно, за рахунок часткоої
полімеризації основних складових рослинних екстрактів та N-вмісних сполук
(особливо БТА) відбуваєтьсяі утворення більш щільного захисного шару. На
основі отриманих даних і результатів попередніх досліджень запропоновано
схему формування захисної плівки комбінаційних ЛІАК.
При формуванні плівки із парової фази комбінаційного інгібітору, що
містить рослинний екстрак, амін та азол, на першому етапі експозиції металу
на поверхні вірогідно, відбувається процес спільної адсорбції кетонів, ТЕА,
БТА та основних сполук, таких як карвакрол, тимол, ментол, ванілін та
бузковий альдегід. Оскільки у складі комбінаційного ЛІАК на основі шроту
ріпаку додатково введені нітрогеновмісні сполуки є більш леткими, ніж
основні складові компоненти екстракту шроту ріпаку, можна очікувати, що
першочергово на поверхні металу відбувається адсорбція триетиламіну та
бензотриазолу. Наступними адсорбуються бузковий альдегід та 3,5диметоксиацетофенон.
Також, не виключається можливість утворення міжмолекулярного
водневого зв’язку деяких молекул БТА з сусідніми радикалами молекул
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рослинних екстрактів, що містять надлишок електронів та їх сумісного
перенесення в газопарову фазу та подальшу адсорбцію. Зі збільшення часу
витримки

зразка

в

атмосфері

інгібіторів

і

подальшої

адсорбції

нітрогеновмісних сполук та компонентів рослинного екстракту відбувається
заповнення поверхні металу та формування хемосорбційного шару. З часом,
вірогідно, відбувається модифікація захисної плівки з її частковою
полімеризацією.
Базуючись на розрахунках електронних зарядів та з урахуванням
розміщення електронної густини ВЗМО можна прогнозувати, що взаємодія
молекули ТЕА з поверхнею металу буде відбуватись за рахунок неподіленої
пари електронів атому азоту з зарядом (-0,357 еВ). Що стосується молекули
1,2,3 – бензотриазолу, то електрона густина розподілена як на трьох атомах
азоту тиазольного гетероциклу з зарядами (-0,190, -0,080 еВ), так і на
чотирьох з шести атомів вуглецю бензольного кільця. Отже можна
припустити, що молекули БТА можуть орієнтуватися паралельно до поверхні
за рахунок взаємодії π-електронів подвійного зв’язку ароматичного кільця з d
– орбіталью заліза, а при збільшенні концентрації молекул композиційного
ЛІАК на поверхні можливе перетворення поверхневого шару, при цьому
молекули БТА можуть розміщуватись вертикально до поверхні за рахунок не
поділеної пари атомів азоту.
Таким, чином, в результаті витримки зразка в атмосфері комбінаційних
ЛІАК на поверхні металу, окрім складових компонентів рослинних
екстрактів,

відбувається

адсорбція

триетиламіну

та

бензотриазолу.

Збільшення ефективності інгібуючої дії рослинних екстрактів при введенні
ТЕА досягається за рахунок переважного гальмування анодної реакції
корозійного процесу. Хемосорбція молекули БТА може бути стабілізована за
рахунок взаємодії з сусідніми радикалами молекул рослинних екстрактів, що
містять надлишок електронів, або з радикалом молекули БТА (N – Н⋯N) і
утворенням міжмолекулярного водневого зв’язку. Це вірогідно, призводить
до збільшення незворотності адсорбції основних складових рослинних
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екстрактів на поверхні сталі, а також більш міцного зв’язку БТА з
поверхнею. Це призводить до формування більш щільної та суцільної плівки,
що підвищує захисні властивості комбінаційного інгібітору. Також вірогідно,
за рахунок часткової полімеризації сформованого шару за участі молекул
рослинних екстрактів, 1,2,3-бензотриазолу та триетиламіну відбувається
утворення більш щільного захисного шару та збільшення інгібуючої дії
комбінаційних інгібіторів, що супроводжується синергетичним ефектом.
Зростання ефективності інгібування композиційного складу відносно
чорних металів при спільному введенні в корозійне середовище зазначених
вище речовин відбувається, за рахунок більш інтенсивної полімеризації
молекул кетонів, амінів та основних компонентів рослинних екстрактів на
поверхні чорних металів, що призводить до утворення важкорозчинних
димерів та олігомерів, більш щільних, міцно пов’язаних із поверхнею металів
плівок, що забезпечують високу ефективність інгібування корозії.

4.5 Дослідження механізму дії синергетичних композиційних ЛІАК при
захисті від корозії металевої поверхні з тонкими шарами іржі
Атмосферне

корозія

на

даний

момент

залишається

найбільш

поширеним руйнуванням металів, тому розробці засобів і способів захисту
від неї приділяється велика увага [108]. Металопродукція, що підлягає
протикорозійного захисту під час транспортування і зберігання, знаходиться
під впливом агресивного середовища, що може призвести до появи на
поверхні металу тонких шарів іржі. Це в свою чергу може ускладнити
забезпечення ефективної інгібуючої захисту при використанні летких
інгібіторів корозії сталі. Тому метою роботи стало дослідження інгібуючої
ефективності рослинних екстрактів як летких інгібіторів корозії при
нанесенні поверхню сталі що має з продукти корозії. Важливою властивістю
ЛІАК є його здатність захищати поверхню сталі, що покрита шарами іржі.
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Для визначення цієї властивості зразки, на яких попередньо отриманий
тонкий шар іржі за розробленою методикою [114], витримували протягом 3
діб в атмосфері летучих фракцій екстракту шроту ріпаку. Для досліджень
використовували метал марки Ст3 з тонкими (15…20 мкм) шарами іржі на
поверхні і механічно підготовлені.
Фазовий склад отриманого шару продуктів корозії представлено на
рисунку 4.34

Рисунок. 4.34 – Рентгенівська дифрактограма зразка модельної іржі

Результати електрохімічних досліджень представлені в таблиці 4.17.
Розраховували коефіцієнт гальмування швидкості корозії γ, де io –
максимальний струм розчинення у фоновому розчині; i – максимальний
струм розчинення металу, витриманого в парах леткого інгібітора.
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Таблица 4.17 – Параметри анодних поляризаційних кривих Ст 3 в 0,5 М

Шрот
ріпаку

1
2
3
4
5
6
7

-0,260
-0,240
-0,230
-0,230
-0,230
-0,230
-0,230

0,350
0,300
0,300
0,300
0,325
0,325
0,325

0,97
1,05
1,02
1,02
1,02
0,975
0,975

А/м2

Максимальна густина струму, і

В

Ширина пасивної ділянки,

Е нп , В

Потенціал початку пасивації

Еcт, В

Параметри анодних поляризаційних кривих

Стаціонарний потенціал

зразки витримані в парі інгібітору

Кількість чачу, протягом якого

Вид ингибитора

Na2SO4 поверхні, що вкрита тонким шаром іржі

1116,8
945,6
955,8
989,6
1041,5
1046,7
1051,9

*γ

1,05
1,24
1,23
1,18
1,12
1,12
1,11

Аналіз отриманих анодних поляризаційних кривих (таблиця 4.18)
свідчить, що під дією інгібітору струми анодного розчинення знижуються по
мірі збільшення терміну витримки зразка в паровій фазі інгібітору, що
дозволяє вважати рослинний екстракт перспективним для використання,
якщо захисту підлягає сталь, частково покрита продуктами корозії.
По мірі збільшення часу витримки з разків в паровій фазі інгібітору
збільшується і поляризованість електроду. Нахил анодної поляризаційної
кривої після 24…72 годин обробки зразка в паровій фазі не змінюється, що
вказує на те, що механізм анодного розчинення також не змінюється.
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Тільки після 5 діб обробки в паровій фазі інгібітору спостерігається
зміни в кінетиці протікання анодної кривої, а також спостерігається
збільшення пасивної ділянки (рис. 4.35).

Без інгібітору - 1 н
Na2SO4

*γ

-0,260
-0,250
-0,250
-0,230
-0,210
-0,210
-0,260
-0,230
-0,180
-0,180
-0,180
-0,170
-0,170
-0,250
-0,240
-0,220
-0,180
-0,180
-0,180

0,400
0,375
0,375
0,375
0,350
0,350
0,325
0,325
0,325
0,300
0,300
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325

0,925
0,950
0,950
1,02
1,02
1,02
0,95
1,02
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
0,975
1,00
1,00
1,00
1,02
1,07

1116,8
1114,2
1062,3
1038,9
1002,6
961,0
846,7
844,1
831,1
846,7
857,1
787,0
732,5
1155,8
1103,8
1067,5
966,2
885,7
812,9

1,06
1,06
1,10
1,13
1,17
1,22
1,38
1,39
1,41
1,39
1,37
1,49
1,59
1,01
1,07
1,10
1,21
1,32
1,43

-0,28

0,35

0,9

1171,4

-

Стаціонарний
потенціал
Еcт, В

Максимальна
густина струму, і
А/м2

БТА

Ширина пасивної
ділянки,
В

ЛИК 1

1
2
3
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
5
6
7

Параметри анодних поляризаційних кривих
Потенціал початку
пасивації
Е нп , В

ТЕА

Кількість чачу,
протягом якого зразки
витримані в парі
інгібітору

Вид ингибитора

Таблица 4.18 – Параметри анодних поляризаційних кривих Ст 3 в 0,5 М
Na2SO4 поверхні, що вкрита тонким шаром іржі
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Рисунок 4.35 – Поляризаційні анодні криві на сталі, що містить на поверхні
тонкий шар іржі в розчині 0,5 М Na2SO4 без (1) і після обробки в паровій фазі
екстракту шроту ріпаку протягом 2 – 24 годин, 3 – 48 годин, 4 – 72 години,
5 – 96 годин; 6 – 120 годин, 7 – 144 години, 8 – 168 годин

По мірі збільшення часу витримки з разків в паровій фазі триетиламіну
або бензотриазолу не призводить до суттєвого зменшення анодного струмів
розчинення. Лише при сумісному використанні триетиламіну, бензотриазолу
та

рослинного

екстракту

корозійного процесу.

спостерігається

більш

суттєве

інгібування
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4.6 Оцінювання життєвого циклу летких інгібіторів атмосферної корозії
Мислення життєвого циклу (LCT) є дієвим інструментом впровадження
оцінок економічних, екологічних і соціальних впливів продукційних та
організаційних систем у процедури ухвалювання рішень задля зеленого
зростання

держави.

Основними

цілями

LCT

є

підвищення

ресурсоефективності, зниження викидомісткості, покращення соціальноекономічних показників продуктів і послуг протягом життєвого циклу.
Мислення життєвого циклу може бути реалізовано за допомогою керування
життєвим циклом (LCM). Системи LCM, які є запорукою постійного
покращення продукційних систем, та стратегії сталого споживання і
виробництва формують основу впровадження принципів сталого розвитку в
будь-яку галузь промисловості. Інтегрування принципів сталості та, зокрема
LCT, в щоденні виробничо-організаційні практики може відбуватись
одночасно різними шляхами: від еко-маркування і зелених закупівель до
розробок задля сталого розвитку. Основою для будь-якої діяльності у сфері
LCM є оцінювання життєвого циклу (LCA), яке зазвичай виконують у чотири
фази (ISO 14040:2006) [118]. Підхід LCA передбачає процедури збирання,
аналізу й узагальнення даних, моделювання впливів продукційної системи на
довкілля та інтерпретування результатів.
Цільовим предметом дослідження є

життєвий цикл інгібітору

атмосферної корозії на основі органічних сполук відходів рапсу. Метою LCA
є проведення порівняльного аналізу досліджуваного ЛІАК на базі органічних
сполук

відходів

розповсюдженими

рапсу

з

промислово

альтернативами.

Для

вживаними
проведення

та

найбільш

порівнювання

з

альтернативного ряду речовин з потенційно високим рівнем антикорозійних
властивостей було обрано такі: 2-бутанол, суміш жирних кислот на основі
овочевих олій, три-етил амін та три-метил амін.
Для більш інформативного представлення результатів LCA необхідно
обрати такі категорії впливу та індикатори для них, що представляють
найбільший інтерес у регіональному контексті [119]. У переважній більшості
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рекомендується вибирати категорії впливу та показники для них зі списку
загальноприйнятих, що дає змогу уніфікувати отримувані результати.
Прийнявши до уваги спектр найактуальніших національних екологічних
проблем, було запропоновано схему оцінки впливів на основі таких категорій
впливу середньої-точки:


токсичність для людини (канцерогенний вплив);



забруднення повітря завислими частками (респіраторний ефект);



евтрофікація прісноводних екосистем;



водна еко-токсичність;



використання земель;



виснаження водних ресурсів;



виснаження викопних та відновлюваних ресурсів.

Вибір

саме

таких

індикаторів обумовлено

також доступністю

актуальних нормалізувальних величин для європейського регіону (2012 р.).
Проведення порівняльного аналізу передбачено на базі запропонованої
багаторівневої системи екологічних оцінок, яка включає представлені сім
категорій проміжного впливу, що групуються у три сфери захисту, «Здоров’я
людини», «Життєздатність екосистем» і «Ресурси», з подальшим зведенням
до єдиного показника екологічного сліду. Слід зауважити, що, як і для
стандартного

підходу

до

LCA-процедури,

згортка

показників

не

є

обов’язковою.
Розглядаючи шрот рапсу, як один з вихідних продуктів узагальненої
схеми виробництва біопалива, виникає питання розподілу впливу між
продуктами такої системи. Безперечно, кінцевим продуктом є саме
біопаливо, яке відповідає за найбільшу частку сумарного впливу. Таким
чином, необхідно зазначити на основі якого показника загальний вплив
системи буде розподілятися між усіма вихідними потоками продукційної
системи. Побічними продуктами у виробничій системі біопалива можна
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вважати гліцерин (рис. 4.36) та рапсовий шрот, що використовується як корм
для тварин.
С/г
виробництво
рапсу

Енергія

Віджимання
рапсової олії

Рапсовий корм
для тварин

Енергія,
метанол

Естерифікація

Гліцерин

Рапсовий
метил-естер
Рисунок 4.36 – Супутні продукти при виробництві біопалива на основі
рапсової олії
Однак, відповідно до обраних границь досліджуваної системи, не є
обов’язковим розгляд виробничих процесів, що йдуть після віджимання
рапсового масла з насіння. Отже, найважливішим питанням тут є розподіл
впливу між продуктами після стадії віджимання масла з насіння. У таблиці
4.19 представлено відсотковий розподіл між рапсовою олією та шротом
рапсу для трьох різних методів розподілу.
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Таблиця 4.19 – Фактори розподілу між рапсовою олією та шротом рапсу
для різних методів розподілу
Доля рапсового
масла

Доля шроту
рапсу

Розподіл за вмістом енергії

0.65

0.35

Розподіл за масою

0.33

0.67

Розподіл на основі ціни

0.72

0.28

Метод розподілу

Продукційна система виробництва інгібітору на основі відходів рапсу
об’єднує два основні продукти, що виступають сировиною у процесі
екстрагування: шрот рапсу та ізопропанол. Продукційна система отримання
шроту рапсу описується виробництвом нерафінованої рапсової олії, шляхом
віджимання останньої з насіння рапсу. Модель виробництва бере початок під
час отримання рапсового насіння та закінчується отриманням продуктів: олії
та рапсового шроту. Враховано усі транспортні, матеріальні та енергетичні
витрати, викиди пов’язані з доставкою та переробкою насіння. Проблему
розподілу впливу розв’язано на базі економічної цінності паралельних
продуктів.
Продукційна система виробництва ізопропанолу охоплює етапи,
починаючи з отримання хімікатів для виробництва. Враховано споживання
хімікатів та сировини; оцінено викиди в процесі виробництва у повітря та
воду, оцінено рівень споживання енергії та інфраструктуру заводу
(наближено), тверді відходи не враховано. Використано середньоєвропейські
дані за процесами, сировиною, транспортуванням та електроенергією.
Продукційну систему для три-етил аміну змодельовано на базі
європейського виробництва три-етил аміну з етанолу. Споживання енергії,
інфраструктуру та транспортування розраховано з використанням середніх
показників галузі у європейському регіоні, оцінено викиди у довкілля.
Враховано матеріали та сировину, інфраструктуру заводу, споживання
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енергії та викиди. Модель продукційної системи три-метил аміну охоплює
такі кінцеві процеси: споживання хімікатів, транспортування матеріалів на
виробництво, викиди у повітря та воду під час виробництва, споживання
енергії та інфраструктуру заводу. Тверді відходи, наприклад відпрацьований
каталізатор

не враховано. Певна частина використаних даних

має

регіональну прив’язку, усі інші дані регіонально неспецифічні.
Інгібітор 2-бутанол представлено процесом гідратації бутену, на виході
отримують два продукти 2-бутанол та бутан. Розподіл впливу між
продуктами проводиться за масовим принципом. Враховано кінцеві процеси:
гідратація бутену включаючи матеріали, споживання енергії, інфраструктуру
заводу та викиди. Інвентаризаційні дані змодельовано для Європи.
Функціональну одиницю для продукційної системи виробництва
жирних кислот на основі овочевої олії визначено як кілограм жирних кислот
на основі масла сої, пальмового масла та какао бобів. Враховано кінцеві
процеси: споживання сировинних матеріалів, енергії та води, відходи.
Викиди у повітря оцінено, викиди у воду відсутні. Дані зібрано від
європейських

виробників.

Функціональну

одиницю,

на

основі

якої

проводилося порівняння, було визначено як кількість інгібітору, що у
замкненому просторі об’ємом 500 мл, забезпечує рівень захисту в діапазоні
95-100% для сталевого зразка з поверхнею 10 см2 протягом 400 діб.
В ході лабораторних, натуральних та пришвидшених, досліджень
ефективності ЛІАК на основі органічних сполук шроту рапсу та три-етил
аміну з використанням об’ємної частки інгібітору приблизно 0,2 мл на 100 мл
замкненого простору. Дослідження проведено на кафедрі фізично хімії
НТУУ «КПІ». Результатами цих дослідів було встановлено незначну
перевагу першого типу інгібітору. В рамках побудованого LCA усі
аналізовані інгібітори мають однакову ефективність.
Для кожної виробничої системи проведено збирання загальних
інвентаризаційних даних (таблиці 4.20-4.23).
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Таблиця 4.20 – Фрагмент результатів інвентаризаційного аналізу
виробництва 2-бутанолу
Речовина

Тип

Розмірність

Кількість

Природний газ

сировина

м3

1,07

CO2 викопний

викиди, повітря

кг

3,43

Нафта, сира

сировина

г

942

Гравій

сировина

г

142

Метан, викопний

викиди, повітря

г

20,2

Таблиця 4.21 – Фрагмент результатів інвентаризаційного аналізу
виробництва три-етил аміну
Речовина

Тип

Розмірність

Кількість

Природний газ

сировина

л

739

CO2 викопний

викиди, повітря

кг

2,7

Нафта, сира

сировина

кг

1,05

Гравій

сировина

г

211

Метан, викопний

викиди, повітря

г

12,9

Таблиця 4.22 – Фрагмент результатів інвентаризаційного аналізу
виробництва інгібітору на основі шроту рапсу
Речовина

Тип

Розмірність

Кількість

Природний газ

сировина

л

581

CO2 викопний

викиди, повітря

кг

1,57

Нафта, сира

сировина

г

743

Гравій

сировина

г

68,2

Метан, викопний

викиди, повітря

г

10,1
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Таблиця 4.23 – Фрагмент результатів інвентаризаційного аналізу
виробництва три-метил аміну
Речовина

Тип

Розмірність

Кількість

Природний газ

сировина

м3

1,48

CO2 викопний

викиди, повітря

кг

2,01

Нафта, сира

сировина

г

347

Гравій

сировина

г

219

Метан, викопний

викиди, повітря

г

11,5

Наведено лише фрагмент загального інвентаризаційного списку.
Повний інвентаризаційний список охоплює близько півтори тисячі пунктів
для кожної продукційної системи.
Використовуючи базу даних характеризаційних коефіцієнтів методу
ILCD 2011 [120] та інвентаризаційні дані продукційних систем проведено
аналіз їх впливу на навколишнє середовище. Такий підхід є можливим
завдяки тому, що розглянутий метод охоплює усі, обрані для побудови
ієрархічної моделі, показники категорій впливу. Отримано показники
альтернативних продукційних систем інгібіторів на рівні проміжних
категорій впливу (табл. 4.24).
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Таблиця 4.24 – Індикатори проміжних категорій впливу
Категорія
впливу
Токсичність
(канцерогенний
вплив)
Токсичність
(неканцерогенний влив)
Неорганічні
сполуки
(респіраторний
вплив)
Евтрофікація
прісноводних
екосистем
Токсичність
прісної води
Використання
земель
Виснаження
водних
ресурсів
Виснаження
мінеральних,
викопних та
відновлюваних
ресурсів

Одиниці
вимірювання

2бутанол

Жирні
кислоти
на основі
овочевих
олій

умов. од.

1,02E-07

8.81E-08

5,38E-08

8,88E-08 6,64E-08

умов. од.

4,79E-07

-3,75E-07

7,53E-07

5,65E-07 5,70E-07

кг PM2.5 екв.

0,00178

0,00236

0,000883

0,00206

0,00251

кг P екв.

0,000503

0,000634

0,000273

0,00105

0,00048

умов. од.

12,5

21,9

9,42

15,9

14,7

кг дефіциту
C екв.

1,48

88,4

2,38

1,42

2,65

м3 води екв.

1,12

1,19

0,548

1,25

1,33

кг стибію
екв.

8,35E-05

0,00038

0,000148

Ізопропанольний екстракт
шроту рапсу

Триетил
амін

Триметил
амін

0,000132 0,000127

Прийняти рішення щодо найбільш ефективної з екологічної точки зору
альтернативи не є можливим, зважаючи на варіативний характер переваги
одного продукту над іншим за аналізування різних категорій впливу. Так
порівнюючи навіть дві альтернативи видно, що ізопропанольний екстракт
шроту рапсу переважає на три-етил аміном лише у деяких категоріях впливу.
Після проведення нормалізації даних було об’єднано перші дві категорії у
одну – токсичність, допускаючи еквівалентність вагових факторів для цих
категорій. Процес нормалізації приводить до формування безрозмірних
показників, що є проміжним кроком на шляху до зважування. Нормалізовані
показники наведено у табл. 4.25.
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Таблиця 4.25 – Нормалізовані показники продукційних систем на рівні
проміжних категорій впливу
Категорія
впливу
Токсичність
(канцерогенний
вплив)
Токсичність
(неканцерогенний влив)
Неорганічні
сполуки
(респіраторний
вплив)
Евтрофікація
прісноводних
екосистем
Токсичність
прісної води
Використання
земель
Виснаження
водних
ресурсів
Виснаження
мінеральних,
викопних та
відновлюваних
ресурсів

Після

Одиниці
вимірювання

2бутанол

Жирні
кислоти
на основі
овочевих
олій

умов. од.

0.00367

0.00169

0.00288

0.00348

умов. од.

3.69E-04

4.90E-04

1.83E-04

4.27E-04 5.21E-04

кг PM2.5 екв.

3.39E-04

4.28E-04

1.84E-04

7.09E-04 3.24E-04

кг P екв.

0.00143

0.00251

0.00108

0.00182

умов. од.

2.35E-06

1.40E-04

3.78E-06

2.25E-06 4.21E-06

кг дефіциту
C екв.

14.18

15.06

6.94

15.82

16.84

м3 води екв.

0.00083

0.00378

0.00147

0.00131

0.00126

кг стибію
екв.

0.00367

0.00169

0.00288

0.00348

0.00288

проведення

нормалізації

не

Ізопропанольний екстракт
шроту рапсу

Триетил
амін

Триметил
амін

0.00288

використовуючи

0.00169

зважування

показників, виникає проблема надзвичайної переваги категорії впливу
«Виснаження водних ресурсів» над усіма іншими. Показник цієї категорії має
значення на кілька порядків більше за інші, та за відсутності процедури
зважування матиме визначальний вплив на загальний показник. Наступним
кроком здійснюється згортка індикаторів проміжних категорій впливу до
показників сфер захисту: здоров’я людини, життєздатність екосистем та
ресурси. Згортка відбувається на основі запропонованої ієрархічної моделі
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показників та вагових факторів, отриманих шляхом аналізу експертного
опитування.

Результуючі

показники

сфер

захисту

для

розглянутих

продукційних систем представлено у табл. 4.26 і на рис. 4.37-4.39.
Таблиця 4.26 – Показники сфер захисту розглянутих продукційних систем
Сфера захисту

2бутанол

Жирні
кислоти

Здоров’я людини
Життєздатність
екосистем
Виснаження ресурсів

0.002808

0.001375

Ізопропанольний
екстракт
шроту рапсу
0.002173

0.002678

Триметил
амін
0.00226

0.000732

0.00126

0.000529

0.001021

0.000836

3.112548

3.30877

1.523536

3.474047

3.69631

Три-етил
амін

Рисунок 4.37 – Графічна інтерпретація показників сфери захисту
«Здоров’я людини»
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Рисунок 4.38 – Графічна інтерпретація показників сфери захисту
«Життєздатність екосистем»

З представлених графіків видно, що досліджуваний інгібітор на основі
органічних сполук шроту рапсу має значно менший вплив в сферах захисту
природного

середовища

та

ресурсів,

порівняно

з

розглянутими

альтернативами. Однак, в той самий час, інгібітор на основі жирних кислот
рослинного походження має приблизно у півтора рази менший вплив у сфері
захисту здоров’я людини.
Представлені в такому вигляді результати ОЖЦ, все ще не можуть бути
використані для остаточного вибору кращого, з точки зору навколишнього
середовища, інгібітору. Таке рішення може бути зроблено на базі єдиного
показника екологічного сліду продукційної системи. З метою отримання
такого показника проводиться наступний рівень агрегування результатів.
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Рисунок 4.39 – Графічна інтерпретація показників сфери захисту
«Виснаження ресурсів»

Використовуючи

визначені

вагові

фактори

для

сфер

захисту,

проводиться згортка до єдиного показника екологічного сліду, який може
бути використано як остаточну оцінку екологічності продукційної системи
(табл. 4.27).
Таблиця 4.27 – Єдиний показник екологічного сліду продукційних систем

Індикатор

2-бутанол

Жирні
кислоти
рослинного
походження

Єдиний показник
екологічного сліду

0,495

0,525

Екстракт
шроту
рапсу

Триетил
амін

Триметил
амін

0,243

0,552

0,587

Графічну інтерпретацію розрахованих показників єдиного екологічного
сліду представлено на рис. 4.40. На основі оцінених агрегованих показників
стає можливим зробити висновок, щодо

екологічних характеристик

розглянутих альтернативних продукційних систем. З діаграми на рис. 4.40,
видно, що інгібітор, отриманий на базі органічних сполук шроту рапсу,
значно переважає над іншими проаналізованими альтернативами. Такий
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розрив у величині загального показнику екологічного сліду можна пояснити
використанням відновлюваної сировини. Слід відмітити, що інгібітор на
основі шроту рапсу має значну перевагу в сферах захисту якості екосистем та
ресурсів. Такі результати пояснюються тим, що для виробництва інгібітору
використовується рослинна сировина, що є відновлюваним ресурсом має
досить низький вплив на природні екосистеми.

Рисунок 4.40 – Єдиний показник екологічного сліду розглянутих
продукційних систем

У сфері захисту здоров’я людини над цим продуктом переважають
лише жирні кислоти, що також є речовинами рослинного походження. Таку
перевагу можна пояснити, повернувшись до результатів отриманих після
етапу характеризування. Один з показників токсичного впливу на людину
для жирних кислот має негативне значення. Зазвичай такі випадки
пояснюються специфічними процесами зростання певних рослин, чи
розвитку мікроорганізмів, в ході яких вони поглинають та нейтралізують
певну кількість потенційно шкідливих речовин.
Якість проведеного аналізу може бути покращено з використанням
національних нормалізувальних величин (у цьому дослідженні використано
середньоєвропейські нормалізувальні значення категорій впливу). Також,
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зважаючи на обмежену кількість експертів, визначені вагові фактори можуть
може бути уточнено. Зазначена проблема розв’язується за допомогою
розробленого програмного модуля, який дає змогу проводити уточнення
вагових факторів по мірі надходження даних експертного оцінювання.
Оцінювання

життєвого

циклу

дає

змогу

розглянути

впливи

аналізованої системи на окремі складові довкілля і виміри розвитку або
комплексно. Інкорпорування LCT у систему керування продукційною
системою і підприємством загалом призводить до покращення екологічних
показників продукції, підвищення рівня безпеки, вдосконалення керування
якістю продукції та ризиками, зміцнення іміджу і надійності бренду та
опірності до зовнішніх загроз [42, 121-122].

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
На

основі

комплексу

теоретичних

квантово-хімічних

та

експериментальних досліджень встановлені основні інгібуючи активні
сполуки екстракту шроту ріпаку та шишок хмелю. Гравіметричними,
електрохімічними та ІЧ–спектральними методами досліджено механізм
формування

захисного

плівки

сполук

класу

альдегідів

(ванілін),

монотерпенових фенолів (тимол), та терпенів (ментол).
Розроблено комбінаційні суміші інгібіторів атмосферної корозії чорних
та кольорових металів на основі екстрактів рослинної сировини, і
нітрогенвмісних сполук. При сумісному використанні аміну, бензотриазолу,
рослинного екстракту вперше було встановлено не адитивне (сумарне), а
значне підвищення (синергізм) ефективності захисту металів від атмосферної
корозії як по відношенню до чорних металів, так і кольорових, що свідчить
про істотне взаємне посилення дії компонентів.
На основі результатів гравіметричних та електрохімічних методів
досліджень встановлено, що синергетичний ефект викликаний, з одного
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боку, збільшенням гальмування швидкості анодної реакції корозійного
процесу при введенні ТЕА до рослинних екстрактів (які гальмують
переважно катодну реакцію), з іншого боку, саме за рахунок модифікації та
часткової полімеризації сформованого шару за участі основних складових
рослинних екстрактів та N-вмісних сполук (головним чином за рахунок БТА)
з утворенням більш щільного захисного шару, який ефективніше гальмує
проникнення кисню до поверхні металу.
На

основі

електрохімічних

досліджень

встановлено,

екстракти

рослинної сировини та комбінаційні склади ЛІАК є інгібіторами змішаного
типу, які гальмують як катодну, так і анодну реакції корозійного процесу.
Зниження швидкості корозійного руйнування сталі обумовлене формуванням
хемосорбційної плівки, що блокує поверхню металу.
Ще більш суттєве підвищення ступеня протикорозійного захисту
можна досягти при введенні до суміші сполуки класу кетонів (ацетофенон).
На основі комплексу досліджень зростання ефективності інгібування
композиційного складу відносно кольорових та чорних металів при
спільному введенні в корозійне середовище зазначених вище речовин
відбувається, по-перше, за рахунок більш високої інгібуючої дії кетонів
відносно кольорових металів, а по-друге, за рахунок полімеризації молекул
кетонів та амінів на поверхні чорних та кольорових металів, що призводить
до утворення важкорозчинних димерів та олігомерів, більш щільних, міцно
пов’язаних

із

поверхнею

металів

плівок,

що

забезпечують

високу

ефективність інгібування корозії.
Таким чином, спільне використання триетиламіну, бензотриазолу,
екстракту рослинної сировини та кетону дозволяє отримати склад леткого
інгібітору атмосферної корозії як чорних так і кольорових металів, що має
значно більш високу інгібуючу ефективність відносно широкого ряду чорних
та

кольорових

металів

і

їх

сплавів

та

здатність

забезпечувати

протикорозійний захист на триваліший період в умовах атмосферної корозії.
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Розроблено комбінаційну суміш на основі екстракту рослинної
сировини, що проявляю інгібуючу ефективність по відношенню до металу,
що

вкрита

тонким

шаром

продуктів

корозії.

Електрохімічними

дослідженнями показано, що по мірі збільшення часу обробки зразка в
паровій

фазі

інгібітору,

швидкість

анодного

корозійного

процесу

зменшується. Проведено оцінювання життєвого циклу летких інгібіторів
атмосферної корозії.
Основні наукові результати розділу опубліковано у роботах [42, 105116, 121-122].
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РОЗДІЛ 5 РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ЕКО-ЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ
ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК СИСТЕМ ІЗ
ЗАМКНЕНИМИ ЦИКЛАМИ
Сучасними пріоритетами сталого розвитку України є ефективне
енергоспоживання та енергозбереження, які мають призвести до зменшення
техногенного навантаження на навколишнє середовище.
В останні роки особливо гостро відчувається, що немає нічого
важливішого для суспільства, чим здорове навколишнє середовище. Наукові
дослідження методів знешкодження токсичних викидів та оздоровлення
повітряного шару – складна та вкрай необхідна діяльність згідно пріоритетам
сталого розвитку. Застосування математичних методів, при вирішенні цієї
проблеми, дозволяє одержати практично важливі результати, уникнути
значних труднощів і витрат при проведенні експериментів.
Димові та технологічні гази вугільної теплоенергетики, чорної
металургії, цементної, хімічної (коксохімічної), гірничої та інших галузей
промисловості разом викидають в атмосферу більше 90% від загальної маси
викидів золи і пилу. Локальні забруднення повітря золою і пилом – одна з
найбільш тривожних сучасних проблем. Газоподібні речовини та тверді
частки можуть переміщатися на великі відстані і накопичуватися, і при
високих концентраціях на поверхні Землі вони здатні впливати на екологічну
обстановку як в локальному, так і в глобальному масштабі.
Проектування технологічних процесів та обладнання математичними
засобами дозволяє отримати оптимальні умови їх проведення, параметри
побудови. Тому розробка математичних моделей технологічних процесів,
експериментальне підтвердження їхньої ефективності та адекватності
відіграє важливу роль у подальшому розвитку технологій знешкодження
викидних газів.
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Таким чином, пошук нового ефективного технологічного методу
очищення викидних газів від пилу і інших шкідливих домішок та розробка
його математичного опису, з метою визначення максимальної ефективності
при мінімальних економічних та енергетичних витратах, являє собою
актуальну проблему сталого розвитку для промисловості та потребує
невідкладних рішень.
В даний час для вловлювання промислового пилу застосовують
пиловловлюючі системи, дія яких заснована на використанні різних способів
сепарації частинок з газового потоку. В залежності від типу пиловловлювача
та принципу його дії процес вловлювання може здійснюватися під дією
одного або цілого комплексу різних факторів. Так, частинки можуть бути
відокремлені під дією сил тяжіння, методом відцентрової сепарації,
інерційного удару, прямого осадження, броунівський дифузії, теплового
осадження, а також електростатичного і магнітного.
5.1 Комп’ютерне моделювання еко-ефективних пиловловлювачів
Нижче представлені результати модельних досліджень газодинамічних
структур течії в пиловловлювачах з внутрішнім жалюзійним елементом та
зовнішнім бункером і традиційної конструкції. Також наведені результати
дослідження характеру руху твердих часток різного медіанного діаметру в
запиленому потоці.
Для розрахунків використовувався програмний CFD (Computational
Fluid Dynamics – обчислювальна гідрогазодинаміка) комплекс SolidWorks.
Комплекс

програм

SolidWorks

призначений

для

твердотільного

трьохвимірного проектування, а також для оцінки масообмінних, теплових та
аеродинамічних процесів. Комплекс програм дозволяє розраховувати
просторові стаціонарні і нестаціонарні течії рідини і газу, ламінарні і
турбулентні течії, течії в пористих середовищах, конвективний, радіаційний
теплообмін і теплопровідність, рух дисперсної фази в несучому потоці
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(тверді частинки, краплі), течії з об'ємними силами. Використання комплексу
програм

дозволяє

проводити

розрахунки

аерогідродинаміки

та

тепломасообміну на стадії розробки і проектування промислових пристроїв,
дозволяючи уникнути необхідності коштовних натурних випробувань.
На рис. 5.1 зображено новий еко-ефективний пиловловлювач з
внутрішнім жалюзійним елементом та традиційний циклон конструкції типу
НДІОГАЗ. Загальний аксонометричний вигляд двох пиловловлювачів
представлено на рис. 5.2. При моделюванні газодинамічної структури течії та
аеродинамічного опору апаратів геометрія була однаковою з циклонами, на
яких

проведено

експериментальні

дослідження

ефективності

пиловловлювання та аеродинаміки [123,124].
Для пиловловлювачів проведена серія розрахунків турбулентної течії
газу. Розташування відрізків та перерізів по висоті апарата, в яких
проводилися розрахунки, показані на рис. 5.2.
Для моделювання течії використовувався програмний комплекс
SolidWorks, в якому застосовується фізична модель руху текучого
середовища – рівняння Нав'є-Стокса. Для моделювання турбулентних течій
рівняння

Нав'є-Стокса

усереднюються

за

Рейнольдсом,

тобто

використовується середній за малим масштабом часу вплив турбулентності
на параметри потоку, а великомасштабні тимчасові зміни середніх за малим
масштабом часу складових газодинамічних параметрів потоку (тиску,
швидкостей, температури) враховуються введенням відповідних похідних за
часом.
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а)

б)

а – конструкція №1 – циклон з внутрішнім жалюзійним елементом та
зовнішнім бункером; б – конструкція №2 – циклон, за конструктивними
розмірами подібний циклону ЦН-15, але має кут нахилу вхідного патрубку 00
Рисунок 5.1 – Геометричні розміри пиловловлювачів
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а, б – загальний аксонометричний вигляд з розташуванням перерізів
конструкції №1 та №2 відповідно; в, г – розташування відрізків конструкції
№1 та №2 відповідно
Рисунок 5.2 – Загальний аксонометричний вигляд пиловловлювачів з
розташуванням перерізів та відрізків
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Для знаходження шуканого чисельного розв’язку задачі безперервна
нестаціонарна математична модель фізичних процесів дискретизується як в
просторі, так і за часом. Щоб виконати дискретизацію в просторі, вся
розрахункова

область

циклонного

пиловловлювача,

зайнята

текучим

середовищем (повітрям), покривається розрахунковою сіткою, грані комірок
якої паралельні координатним площинам X, Y і Z. Для пиловловлювачів
багатоблочна структурована сітка будувалася шляхом розбиття об’єму
апаратів за віссю Ох – 20-ма, Оz – 20-ма, Оу – 60-ма площинами. При
розрахунку поводження текучого середовища в обмеженої стінками моделі
області, використовується так званий метод фіктивних областей, тобто
формально розрахункова сітка будується в паралелепіпедоподібній області,
яка покриває модель з текучим середовищем всередині. Але розрахунки
проводяться тільки в комірках, що потрапили в розрахункову область, тобто
в

простір,

заповнений

відповідно

до

постановки

задачі

поточним

середовищем. Оскільки грані розрахункових комірок не апроксимують
дотичні з текучим середовищем поверхні твердих тіл, то на криволінійних
ділянках циклонного пиловловлювача ми використали локальне дроблення
комірок сітки близько до цих ділянок поверхні. В нашому випадку критерій
дроблення комірок, пов'язаний з кривизною поверхні, склав два, тобто
комірки, що знаходяться біля криволінійних поверхонь обичайок циклонного
пиловловлювача, ділилися на два. В кінцевому результаті побудови сітки
було отримано 2155238 та 872967 комірок для конструкцій апаратів №1 та
№2 відповідно (рис. 5.3) [125-128].
В якості граничних умов на вході задавалися витрати повітря Qвх,
м3/год, температура газового потоку t, °С, густина газового потоку ρ, кг/м3,
динамічна в’язкість газового потоку µ·105, м2/с, а на виході задавався
статичний тиск Pст.вих, МПа. Вихідні умови до розрахунків наведено в
табл. 5.1.
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а, б – фронтальний вигляд конструкції №1 та №2 відповідно;
в, г – вигляд зверху конструкції №1 та №2 відповідно
Рисунок 5.3 – Розрахункова багатоблочна сітка
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Таблиця 5.1 – Вихідні умови до розрахунків
t, °С

ρ,
кг/м3

µ·105,
м2/с

Pст.вих,
МПа

1

20

1,2

1,51

0,1

2
3
4

20
20
20

1,2
1,2
1,2

1,51
1,51
1,51

0,1
0,1
0,1

№
розрахунку

Qвх,
м3/год

vприв, м/с

1

81,67

2
3
4

163,34
245,01
326,69

На ефективність пиловловлення значно впливає розподіл тисків і
швидкостей як у поздовжньому, так і в поперечному перерізі циклону.
На рис. 5.4 у вигляді ізоліній наведено результати чисельного
розрахунку №3 статичного тиску в циклонному пиловловлювачі та типовому
циклоні в поздовжньому (рис. 5.4 а, б) та поперечному (рис. 5.4 в, г)
перерізах. Характер руху газового потоку в першій чверті циліндричної
частини циклонного пиловловлювача значно відрізняється від типового
циклону НДІОГАЗ у зв’язку з наявністю жалюзійного елементу, що
турбулізує потік. Поперечний переріз розташовано на висоті 0,79 м від
початку координат. З рис. 5.4 бачимо, що в циклонному пиловловлювачі
довжина повітряного джгута на 25% більша, аніж у циклоні, що свідчить про
більш інтенсивне обертання потоку в зоні вихлопної труби. Однак, з вигляду
зверху (рис. 5.4 в), можна побачити, що в циклонному пиловловлювачі в
поперечному перерізі має місце більш рівномірно розподілений статичний
тиск, на відміну від аналогічного в циклоні (рис. 5.4 г). Середнє значення
статичного тиску в наведеному перерізі для циклонного пиловловлювача
складає приблизно 102204 Па, а в циклоні помітно зони підвищеного тиску в
третій та четвертій чвертях діаметру циліндричної частини апарата. Перепад
значень статичного тиску в наведеній площині для циклону досягає 200 Па.
Відносно

рівномірний

розподіл

статичного

тиску

в

циклонному

пиловловлювачі можна пояснити наявністю більшої площі поперечного
перерізу апарата, по якій відбувається розподіл тиску.
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а), б) – повздовжній переріз циклонного пиловловлювача та циклону
відповідно;
в), г) – поперечний переріз циклонного пиловловлювача та циклону
відповідно
Рисунок 5.4 – Ізолінії розподілу статичного тиску в апараті
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Для більш чіткого представлення картини розподілу статичного тиску в
циклонному

пиловловлювачі

та

циклоні

були

проведені

додаткові

розрахунки в поперечних перерізах в області жалюзійного елемента по висоті
вхідного патрубку (Y = 0.73 м, Y = 0.76 м та Y = 0.79 м). Результати цих
розрахунків представлені на рис. 5.5.
Представлені ізолінії тисків в поперечних перерізах на рис. 5.5 для
досліджуваних пиловловлювачів говорять про рівномірний розподіл тиску
вздовж аналізованої області розподілу тиску в циклоні (рис. 5.5 б, г, е) та
більш низькому та нерівномірному розподілу тиску в циклонному
пиловловлювачі (рис. 5.5 а, в, д). Необхідно звернути увагу на результати
розрахунків циклонного пиловловлювача. В пристінній області жалюзійного
елемента спостерігаються зони зниженого тиску, що спричинює утворення
вихрів. Це сприяє покращенню сепарації дрібних частинок пилу з основного
потоку в зони розрядження та віднесення цих частинок у зовнішній корпус
циклонного пиловловлювача.
Результати

чисельного

розрахунку

№3

модуля

швидкості

в

поздовжньому та поперечному перерізах у вигляді ізоліній наведено на
рис. 5.6. Наведені ізолінії модуля швидкості (рис. 5.6) розраховані відносно
швидкості у вхідному патрубку. Аналіз показує, що в поздовжньому перерізі
швидкості руху потоку (16…17 м/с) в пристінній області циліндричної та
конічної частини у циклонного пиловловлювача та циклона мають схожий
характер (рис. 5.6 а, б). Однак при більш детальному аналізі зони стикування
циліндричної частини з конічною помітно більш різку зміну швидкості в
циклонному пиловловлювачі (з 20 м/с на 25 м/с) на відміну від циклону (з 23
м/с на 25 м/с), в аналогічній зоні якого профіль швидкості має рівномірний
характер, що свідчить про вірогідність утворення джгутів пилу наприкінці
циліндричної частини циклону.
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
а), в), д) – поперечний переріз циклонного пиловловлювача на висоті
Y=0,73м, Y=0,76м та Y=0,79 м від початку координат відповідно;
б), г), е) – поперечний переріз циклону на висоті
Y=0,73м, Y=0,76м та Y=0,79 м від початку координат відповідно
Рисунок 5.5 – Ізолінії розподілу статичного тиску в перерізах циклонного
пиловловлювача та циклона
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а), б) – повздовжній переріз циклонного пиловловлювача та циклону
відповідно; в), г) – поперечний переріз циклонного пиловловлювача та
циклону відповідно
Рисунок 5.6 – Ізолінії розподілу модуля швидкості в апараті
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В першій чверті діаметра циліндричної частини поперечного перерізу
циклонного пиловловлювача (рис. 5.6 в) помітно зону підвищеної швидкості
(30 м/с), що за розміром та чисельним значенням більша за аналогічну в
циклоні (27 м/с), що свідчить про інтенсивніше обертання потоку в
циклонного пиловловлювачі в наведеному перерізі. Наявність зон низької
швидкості в пристінній області жалюзійного елемента вказує на вірогідне
утворення вихрових зон, які турбулізують потік та збільшують вірогідність
потрапляння твердих часток в зовнішній ізольований бункер. Також
необхідно відмітити

майже повну ідентичність внутрішнього висхідного

потоку в конічній частині та вихлопній трубі циклонного пиловловлювача та
циклона в поздовжньому перерізі (рис. 5.6 а, б).
Результати розрахунку №3 (табл. 5.1) тангенціальних та аксіальних
швидкостей потоку в циліндричній частині циклонного пиловловлювача та
циклону наведено на рис. 5.7 та 5.8. Розрахунки проводилися вздовж
відрізків 1, 2, 3 (рис. 5.2), що розташовані в двох перерізах на висоті Y=0,79
та Y=0,73 м. від початку координат. Ці перерізи обиралися, виходячи з висоти
вхідного патрубка, а відрізки, вздовж яких розраховувалися швидкості,
відповідають початку, середині та кінцю жалюзійного елементу.
Також були проведені розрахунки тангенціальних швидкосте потоку в
циліндричній частині внутрішнього та зовнішнього корпусів циклонного
пиловловлювача. Результати розрахунку представлені на рис. 5.9. Розрахунки
проводилися вздовж дуг (рис. 5.2), що розташовані в трьох перерізах
Y=0.73м, Y=0.76м та Y=0.79м від початку координат. Дуги, вздовж яких
розраховувалися швидкості, розташовані в пристінній області і мають
радіуси R=0.078м, R=0.082м, R=0.086м, R=0.089м, R=0.093м та R=0.097м і
мають довжину, яка відповідає довжині дуги, що описує область розкриття
жалюзійного елемента.
На наведених графіках по вісі Y відкладена швидкість, а по вісі Х
безрозмірна відстань r/R (рис. 5.7 та 5.8) та l/L (рис. 5.9), де R - відстань від
зовнішньої межі вихлопної труби до периферійної стінки циклону, r -
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поточна відстань від зовнішній межі вихлопної труби та L – довжина дуги від
початку жалюзійного елемента до його кінця, l – поточна довжина дуги
відповідно. При розрахунку аксіальних швидкостей (рис.5.7 б, г, е та 5.8 б, г,
е) додатнім напрямом було прийнято рух вгору вздовж вісі Y. Метою
розрахунків було визначення загальної картини та профілю швидкостей для
конкретизації впливу жалюзійного елементу на процес вловлювання твердих
часток пилу в цілому.
З наведених результатів розрахунку (рис. 5.7 а та 5.8 а) бачимо, що
профіль тангенціальної швидкості на початку жалюзійного елементу в
циклонному

пиловловлювачі

(відрізок

1)

аналогічний

профілю

тангенціальної швидкості в типовому циклоні в обох наведених перерізах.
Однак, відрізок 2, що відповідає середині жалюзійного елемента в
циклонному пиловловлювачі, має профіль тангенціальної швидкості, що
значно відрізняється від аналогічної ділянки в типовому циклоні. В
циклонному

пиловловлювачі

спостерігається

стрімке

зростання

тангенціальної швидкості від 10 до 30 м/с, в той час як в типовому циклоні
спостерігається переважно спадання наведеної швидкості по довжині
відрізків 2 та 3 (рис. 5.7 в, д, та 5.8 в, д) в наведених перерізах.
Точки перетину графіків розподілення тангенціальних швидкостей, що
знаходяться посередині відрізків 2 та 3, можна пояснити наявністю вихрових
зон, які виникають біля жалюзійних вікон в циклонному пиловловлювачі.
Вивчення інтенсивності вихорів та турбулентних характеристик цих вихорів
потребує виконання додаткових досліджень. Однак, внесок наведених
вихрових зон в загальну аеродинамічну картину течії газу в першій чверті
циклонного пиловловлювача призводить до збільшення тангенціальної
швидкості потоку, що в свою чергу призводить до підвищення ефективності
вловлювання твердих часток в апараті.
Профілі аксіальних швидкостей потоку в циклонному пиловловлювачі
та типовому циклоні подібні профілям тангенціальних швидкостей, проте
відрізняються чисельно через характер їх спрямованості. Так, якщо відрізок 1
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(рис. 5.7 б, та 5.8 б) в обох площинах має схожий характер, то відрізки 2 та 3
(рис. 5.7 г, е, та 5.8 г, е) вже на відстані у 0,4R мають переважно протилежну
спрямованість. В перерізах 0,73 та 0,79 м. бачимо, що максимуми аксіальних
швидкостей в циклоні вздовж відрізків 2 та 3 знаходяться ближче до стінок
вихлопної труби. Відомо, що вторинні токи, які виникають вздовж поверхні
вихлопної труби несуть чималу частину пилу, тим самим зменшують
ефективність типового циклону. Натомість в циклонному пиловловлювачі в
перерізах 0,73 та 0,79 м. вздовж відрізків 2 та 3 зони максимумів аксіальних
швидкостей спостерігаються ближче до периферійної стінки циліндричної
частини. Значення швидкостей в циклоні на 5-10% менше, а ніж в
циклонному пиловловлювачі, а характер зміни профілів – плавний.
Провівши додаткові розрахунки тангенціальної швидкості для моделей
циклонного пиловловлювача з різними співвідношеннями зовнішнього та
внутрішнього корпусів можна побудувати залежність, що представлена на
рис.

5.10.

З

графіка

видно,

що

залежність

зміни

співвідношення

тангенціальної швидкості при переході потоку з внутрішнього корпусу у
зовнішній корпус циклонного пиловловлювача при різних співвідношеннях
діаметрів цих корпусів має лінійний вигляд. Причому ця залежність
збільшується від області жалюзійного елемента в напрямку стінки
зовнішнього корпуса. Також, аналізуючи результати розрахунків можна
зробити висновок про оптимальне співвідношення діаметрів зовнішнього та
внутрішнього корпусів, яке знаходиться в межах Dзовн. = (1,1…1,3)Dвнутр.
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б)

а)

в)

г)

д)
е)
а), в), д) – профіль тангенціальної швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3
відповідно; б), г), е) - профіль аксіальної швидкості по довжині відрізків 1, 2
та 3 відповідно
Рисунок 5.7 – Профілі тангенціальної та аксіальної швидкостей в циклоні(1)
та циклонному пиловловлювачі (2) в перерізі Y=0,79 м
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а)

в)

б)

г)

д)
е)
а), в), д) – профіль тангенціальної швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3
відповідно; б), г), е) - профіль аксіальної швидкості по довжині відрізків 1, 2
та 3 відповідно
Рисунок 5.8 – Профілі тангенціальної та аксіальної швидкостей в циклоні(1)
та циклонному пиловловлювачі (2) в перерізі Y=0,73 м
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а
)

в)

б)

г)

д)
е)
а), в), д) – профіль тангенціальної швидкості в циклонному пиловловлювачі
по довжині дуг 1, 2 та 3 відповідно в перерізах Y=0,73м, Y=0,76м та Y=0,79м
відповідно; б), г), е) - профіль тангенціальної швидкості в циклонному
пиловловлювачі по довжині дуг 4, 5 та 6 відповідно в перерізах Y=0,73м,
Y=0,76м та Y=0,79м відповідно
Рисунок 5.9 – Профілі тангенціальної швидкостей в циклонному
пиловловлювачі
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Такий

вибір

співвідношення

діаметрів

обумовлений

тим,

що

зменшення модуля швидкості та тангенціальної швидкості більше як в 10
разів не є необхідним.

Рисунок 5.10 – Залежність зміни тангенціальної швидкості при переході
потоку з внутрішнього корпусу у зовнішній корпус циклонного
пиловловлювача при різних співвідношеннях діаметрів цих корпусів
Це пояснюється тим, що при малих значеннях модуля швидкості та
тангенціальної швидкості на частинки в більшій мірі діє сила тяжіння, що
унеможливлює повернення частинок із зовнішнього корпусу циклонного
пиловловлювача в основний потік.
Також проведені аеродинамічні розрахунки надали можливість
отримати значення повного аеродинамічного опору апаратів для кожного
значення витрат газового потоку на вході та побудувати залежність опору
апарата від витрат газового потоку на вході (рис. 5.11) [128].
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Рисунок 5.11 – Залежність аеродинамічного опору в циклоні (1) та
циклонному пиловловлювачі (2) від витрат газового потоку на вході
З наведеного графіка бачимо параболічну залежність зростання
аеродинамічного опору циклону (1) з 100 до 1823 Па при збільшенні
швидкості газового потоку в перетині апарата з 1 м/с до 4 м/с. Аналогічна
залежність

спостерігається

й

для

циклонного

пиловловлювача

(2):

аеродинамічний опір зростає з 88 до 1792 Па при збільшенні швидкості
газового потоку в перетині апарата з 1 м/с до 4 м/с. Це пояснюється тим, що
циклонний пиловловлювач (2) близький за своїми конструктивними
параметрами до циклону (1). З цього можна зробити висновок про незначний
вплив жалюзійного елемента та зовнішнього корпуса на загальний
аеродинамічний опір циклонному пиловловлювачі.
Отримані

результати

аеродинамічних

досліджень

дають

змогу

провести серію розрахунків та дослідити характер руху твердих часток
різного медіанного діаметру в запиленому потоці.
Для циклонного пиловловлювача були проведені розрахунки для семи
медіанних

діаметрів

часток,

відповідно

до

кожного

з

чотирьох

аеродинамічних розрахунків для пилу, що за фізичними характеристиками
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відповідає пилу цементу. Густина пилу ρ=3200 кг/м3; запиленість потоку
с=34 г/хв; медіанний діаметр часток d=5..35 мкм з кроком в 5 мкм.
В результаті розрахунків були отримані траєкторії руху твердих часток
в об’ємі апарата та статистичні дані по осадженню твердих часток в апараті,
за якими розраховувалась ефективність роботи циклонного пиловловлювача.
На рис. 5.12 – 5.15 наведено отримані траєкторії руху часток в запиленому
потоці з кольоровою заливкою модуля швидкості руху цих часток, які
дозволяють провести аналіз руху часток та побачити їх розподіл в апараті.
Аналізуючи наведені рисунки бачимо, що зі збільшенням медіанного
діаметру часток потік рухається ближче до периферійних стінок апарата
внаслідок збільшення питомої маси твердої частки та, відповідно, збільшення
її відцентрової швидкості. Також спостерігається розподілення твердих
часток між двома ізольованими один від одного бункерами в приблизному
співвідношенні вловлених часток 20 до 80, тобто 20% твердих часток
потрапляє в зовнішній бункер.
Провівши порівняльний аналіз рис. 5.12 – 5.15 для відповідних
медіанних діаметрів часток пилу, можна зробити висновок, що зі
збільшенням приведеної швидкості в перетині апарату з 1 м/с до 3 м/с
збільшується віднесення часток до периферії. Особливо помітно цю різницю
при аналізі дрібних часток в межах від 5 до 15 мкм. Виходячи з цього можна
зробити висновок, що зі збільшенням витрати газового потоку на вході, а
отже і збільшення приведеної швидкості, зростає ефективність вловлювання
дрібнодисперсної фази.
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1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – фронтальний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мкм
відповідно; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – аксонометричний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – вигляд зверху на апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно
Рисунок 5.12 – Траєкторії руху твердих часток різного медіанного діаметра для розрахунку №1
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1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – фронтальний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мкм
відповідно; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – аксонометричний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – вигляд зверху на апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно
Рисунок 5.13 – Траєкторії руху твердих часток різного медіанного діаметра для розрахунку №2

336

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – фронтальний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мкм
відповідно; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – аксонометричний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – вигляд зверху на апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно
Рисунок 5.14 – Траєкторії руху твердих часток різного медіанного діаметра для розрахунку №3
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1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – фронтальний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мкм
відповідно; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – аксонометричний вигляд апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – вигляд зверху на апарата з траєкторіями часток, діаметром 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 мкм відповідно
Рисунок 5.15 – Траєкторії руху твердих часток різного медіанного діаметра для розрахунку №4
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Аналіз отриманих статистичних даних осадження твердих часток дав
змогу отримати та побудувати у вигляді графіків залежність ефективності
вловлювання твердої фази від медіанного діаметру часток для постійної
густини пилу (рисунок 5.16). На рисунку бачимо зростання парціальної
ефективності апарата зі збільшенням швидкості газового потоку в перетині
циклонного пиловловлювача.

1 – швидкість в перетині апарата 1 м/с,
2 – швидкість в перетині апарата 2 м/с,
3 – швидкість в перетині апарата 3 м/с,
4 – швидкість в перетині апарата 4 м/с
Рисунок 5.16 – Парціальна ефективність вловлювання твердих часток в
циклонному пиловловлювачі
На рис. 5.17 наведено залежність коефіцієнту вловлювання твердих
часток від густини пилу для медіанного діаметру часток 20 мкм. На цьому
рисунку бачимо зростання ефективності апарата зі збільшенням густини
твердої фази, що пояснюється зростанням питомої маси твердої частинки, а
отже і зростання її радіальних та відцентрових швидкостей.
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1 – швидкість в перетині апарата 1 м/с,
2 – швидкість в перетині апарата 2 м/с,
3 – швидкість в перетині апарата 3 м/с,
4 – швидкість в перетині апарата 4 м/с
Рисунок 5.17 – Залежність коефіцієнту вловлювання твердих часток від
густини пилу
Як можна побачити з рис. 5.16 та 5.17 залежність ефективності
вловлювання твердих часток має майже постійно зростаючий характер при
збільшенні швидкості газового потоку в перетині апарата. Також потрібно
звернути увагу на криві для значень приведеної швидкості в перетині апарата
від 2 м/с до 4 м/с, адже характер їх зміни майже ідентичні один одному.
Проте крива, яка відповідає значенню приведеної швидкості в перетині
апарата 4 м/с (рис. 5.16), в межах медіанних діаметрів твердих часток
5…23 мкм має на 2…4% менші значення ефективності вловлювання за
аналогічні для кривих для приведеної швидкості в перетині апарата 2 м/с та 3
м/с. Аналогічна картина спостерігається для діапазону густин пилу
1200…3500 кг/м3 (рис. 5.17). Виходячи з вище сказаного, можна зробити
припущення про оптимальність роботи апарата в межах приведеної
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швидкості в перетині апарата 2…3 м/с, в яких циклонний пиловловлювач має
найбільш стабільні показники ефективності вловлювання, числові значення
яких є максимальними [128].

5.2 Комп’ютерне моделювання еко-ефективних відцентрових фільтрів
Найефективнішим

методом

захисту

повітряного

басейну

від

забруднення шкідливими речовинами є впровадження перспективних
безвідходних ресурсо- й енергозберігаючих технологічних процесів. Такі
технології дозволяють виключити або суттєво знизити викиди шкідливих
речовин в атмосферу. Але це не завжди технологічно можливо й економічно
доцільно. Тому для більшості підприємств очищення газів є одним із заходів
захисту атмосферного повітря від забруднення.
Геометрична
продуктивність

конфігурація

циклонного

найважливіший

сепаратора.

аспект

Продуктивність

впливу

на

циклонного

сепаратора чутлива до найменших з геометричних змін. Завихрення надає ще
один шлях для оптимізації конструкції циклону. Розмір пристрою завихрення
має вирішальне значення, оскільки вона визначає внутрішній і зовнішній
шаблон закрученого потоку в рамках встановленого циклонного сепаратора.
CFD моделювання відкрило шлях для економічно ефективної оптимізації
геометрії циклону. Багато геометричних конструкцій були запропоновані за
допомогою дослідження CFD, які можна використовувати для поліпшення
продуктивності циклонних сепараторів. Останнім часом отримують широке
розповсюдження в різних галузях промисловості відцентрові пиловловлюючі
апарати з системою каналів з замкненими контурами [129], що якісно
відрізняються від стандартних апаратів відцентрової дії. Дані апарати можуть
мати різну кількість каналів, в залежності від дисперсного складу часток, що
вловлюються та необхідної ефективності їх вловлювання. Однак, залежність
вкладу кожної пари каналів в загальну ефективність вловлювання апарату
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раніше не досліджувалась. Також для розрахунку ефективності вловлювання
твердих часток в системі каналів необхідна інформація про зміну
дисперсного складу в елементах системи.
У

основі

апарату

лежить

система

послідовно

розташованих

криволінійних каналів з однаковими кутами повороту і рівними площами
поперечних перерізів [130]. Канали утворюються двома плоскими стінками і
циліндричними напівобичайками різної кривизни. Замкнутий контур виникає
в двох сусідніх каналах за наявності ексцентриситету між осями обертання
непарних і парних напівобичайок рис. 5.18.

1 – вхідний патрубок; 2 – сепараційна камера; 3 – криволінійні канали;
4 – кільцеві щілини; 5 – зазори; 6 – юбки сепараційної камери;
7,9,11,13 – бункери; 8,10,12,14 – штуцери відводу; 15 – розкручувач потоку;
16 – вихідний патрубок
Рисунок 5.18 – Відцентровий фільтр
Відцентровий

фільтр

працює

таким

чином:

газовий

потік

з

полідисперсним порошком по тангенціальному вхідному патрубку 1
поступає в камеру сепарації 2. Унаслідок руху по криволінійній траєкторії
тверді частки концентруються на периферії кожного з каналів 3 і виводяться
через зазори 5 з даного каналу в попередній по ходу руху потоку. Зі всіх
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криволінійних каналів полідисперсний порошок разом з частиною газу
поступає через кільцеві щілини 4 у відповідний даним двом каналам бункер –
збірник (7,9,11,13), де велика маса часток осідає, а фракції, що продовжують
витати повертаються через щілину в зону активної сепарації (канали) і знову
сепаруються. У результаті організації внутрішніх (циркулюючих) потоків у
системі каналів утворюється динамічний газопиловий шар, який і є фільтром
для частинок, що знову надходять на очистку газу. Газовий потік, очищений
від порошку, через розкручувач потоку 15 виводиться з апарату через
патрубок 16.
Конструкція відцентрового фільтра, що наведена на рис. 5.18
відрізняється від аналогів тим, що в кожній парі каналів виконана кільцева
щілина повздовж зовнішньої стінки та кожна пара каналів з’єднана з
ізольованим бункером через днище каналу та кільцеву щілину [131].
Таким чином, конструкція запропонованого відцентрового фільтра
дозволяє підвищити ефективність розділення до 98-99% часток медіанним
діаметром від 5 мкм.
Для детального аналізу структури руху потоку у центральній області
системи каналів були проведені чисельні розрахунки основних параметрів
роботи відцентрового фільтра. Для цього у розрахунковій моделі апарату
побудовано 3 площини по висоті сепараційної камери, де розміщувався ряд
розрахункових кіл (рис. 5.19) [132].

1 – 4 – розрахункові окружності у центральній області системи каналів;
I, II, III – розрахункові площині
Рисунок 5.19 – Схематичне зображення розміщення кіл та площин
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На рис. 5.20 – 5.23 зображені 3D графіки розподілу значень загальних
швидкостей, тангенціальних і радіальних складових швидкостей та повного
тиску в об’ємі центральній області системи каналів сепараційної камери.
Координати осей X і Y вказують на місцезнаходження розрахункової точки на
площині перерізу сепараційної камери, а Z – значення параметра. Площина 1
відповідає днищу сепараційної камери, площина 2 – відповідає центру
сепараційної камери, площина 3 – знаходиться біля вихідного отвору і
відповідає кришці сепараційної камери центральної області системи каналів.
На рис. 5.20 наведені розподіли значень загальних швидкостей у об'ємі
центральній області системи каналів сепараційної камери у трьох площинах
при різних режимах роботи відцентрового фільтра.
На рис. 5.20 зображено профіль розподілу значень загальної швидкості
у площинах 1, 2 і 3. Загальна швидкість потоку знижується у стінок
напівобичайок та в центрі камери і має найвищі показники у межах
окружності 3, що сягають значень 50 м/с при витраті 200 м 3/год у площині 3.
В площині 2 помітна зміна області зворотних токів і осциляція ядра потоку.
Так, зі зміною витрати потоку у два рази, збільшується і площа ядра потоку
спрямованого протилежно осьовому руху, що призводить до збільшення
аеродинамічного опору. Загальні види профілю швидкості у центральній
області системи каналів мають однакову форму при різних витратах потоку і
відрізняються структурою перехідної області значень напрямків потоку. В
площині 2 ядро закрученого потоку має найбільший градієнт значень, що
досягає 50 м/с.
Падіння тиску у відцентрових пиловловлювачах є значущою змінною,
так як це безпосередньо пов'язано з експлуатаційними витратами. Перепад
тиску визначається як різниця між повним тиском на вході і виході. Падінню
тиску сприяють як місцеві втрати, так і втрати на тертя.
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А1-А3 – кришка; B1-B3 – центр; С1-С3 – днище
А1, В1, С1 – 100 м3/год; А2, В2, С2 – 150 м3/год; А3, В3, С3 – 200 м3/год
Рисунок 5.20 – Графік розподілу значень загальних швидкостей в об'ємі
центральної області системи каналів сепараційної камери

На рис. 5.21 зображено графік розподілу значень повного тиску у
об’ємі центральної області системи каналів відцентрового фільтра.
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А1-А3 – кришка; B1-B3 – центр; С1-С3 – днище
А1, В1, С1 – 100 м3/год; А2, В2, С2 – 150 м3/год; А3, В3, С3 – 200 м3/год
Рисунок 5.21 – Графік розподілу повного тиску в об’ємі центральної області
системи каналів відцентрового фільтра

У всіх площинах загальний тиск зменшується від стінок до осі
центральної області системи каналів, і різниця значень тиску досягає
2500 Па. Ядро зниженого тиску збільшується від днища до кришки і займає
площу пропорційну площі вихідного патрубка.
При витраті потоку 100 м3/год максимальний градієнт тиску
знаходиться у площині 2, тобто у середині по висоті центральної області
системи каналів і становить 1200 Па. При витратах 150 і 200 м3/год у
площині 3, тобто на виході, значення повного тиску становлять відповідно
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1600 і 2500 Па. Це може бути наслідком зміни інтенсивності закрутки
потоку, яку можна оцінити за допомогою розподілу значень тангенціальної
компоненти швидкості у центральній області системи каналів.
Радіальна швидкість потоку впливає на рух частинок і є важливим
чинником при аналізі ефективності апарату. Часто, радіальна швидкість має
набагато менші показники, ніж інші компоненти швидкостей. Однак, це
справедливо тільки поблизу завихрювачя, де радіальна швидкість швидко
збільшується в напрямку до вихору. На рис. 5.22 наведені профілі радіальної
компоненти швидкості у центрі сепараційної камери відцентрового фільтра у
трьох площинах.
Радіальна компонента швидкості відповідає за рух у напрямку
напівобичайок центральної області сепараційної камери. Рух потоку у
площині 1 і 2 схожий і має типовий для відцентрових апаратів розподіл, де з
одного боку сепараційної камери позитивна швидкість, а з іншого негативна.
Потік в циклонних апаратах знаходиться під дією переважно
тангенціальної швидкості і сильним зміщенням у радіальному напрямку, що
призводить до відцентрової силі, яка визначає поділ частинок. Тангенціальна
швидкість сильно залежить від геометричної конструкції вихрової камери,
значення сили тертя потоку на стінки і концентрації частинок. Відцентрова
сила пропорційна квадрату тангенціальної швидкості.
На рис. 5.23 приведений профіль розподілу значень тангенціальної
компоненти швидкості в об’ємі центральної області системи каналів
сепараційної камери при різних режимах роботи апарата.
На рис. 5.23 спостерігається схожий профіль розподілу значень
тангенціальної швидкості для всієї центральної області сепараційної камери і
коливається в межах – 40...30 м/с. На відміну від профілю в типових
циклонах характер розподілу має зріст тангенціальної швидкості біля вісі
апарату утворюючи ядро в напрямку вихідного отвору.
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А1-А3 – кришка; B1-B3 – центр; С1-С3 – днище
А1, В1, С1 – 100 м3/год; А2, В2, С2 – 150 м3/год; А3, В3, С3 – 200 м3/год
Рисунок 5.22 – Графік розподілу значень радіальної компоненти швидкості в
об’ємі центральній області системи каналів відцентрового фільтра
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А1-А3 – кришка; B1-B3 – центр; С1-С3 – днище
А1, В1, С1 – 100 м3/год; А2, В2, С2 – 150 м3/год; А3, В3, С3 – 200 м3/год
Рисунок 5.23 – Графік розподілу значень тангенціальної компоненти
швидкості в об'ємі центральної області системи каналів відцентрового
фільтра

В результаті проведених чисельних розрахунків аеродинамічних
параметрів потоку в центральній області системи каналів відцентрового
фільтра і їх візуалізації за допомогою 3D графіків виявлено тороїдальний
характер руху газового потоку, ступінь крутки потоку в якому змінюється від
0,87 до 0,95 зі збільшенням витрати потоку від 100 м3/год до 200 м3/год [133].
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5.3 Очистка високотемпературних димових газів від золи при
спалюванні твердого палива
Спалювання низькоякісного вугілля в опалювальних котлах пов’язане
зі значними економічними та екологічними проблемами. Створення
ефективних способів спалювання органічних палив та їх технічна реалізація
має важливе господарче та суспільне значення. З одного боку, до цього
призвело різке підвищення ціни на природний газ і виникнення проблем
пов’язаних з переведенням систем опалення на використання твердого
палива, а з другого – необхідні зміни підходу до проектування топкового
обладнання відповідно до зміни палива.
Для перевірки можливості використання відцентрових фільтрів в
системі аспірації котла з низькотемпературним киплячим шаром (НТКШ)
були проведені промислові випробування на ефективність їхньої роботи.
Загальний вигляд експериментальної установки НТКШ потужністю 18 кВт
наведено на (рис.5.24) [134-137].

1 – вентилятор ВВД № 5; 2 – топка котла НТКШ;
3 – теплообмінник; 4 – двоканальний відцентровий фільтр;
5 – шнек паливоподачі; 6 – дворівневий шестиканальний відцентровий
фільтр ЦФ2-6-06; 7 – димосос; 8 – димова труба
Рисунок 5.24 – Схема підключення експериментальної установки
пилеочистки в систему аспірації котла з НТКШ
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Оптимальний

робочий

(розрахунковий)

режим

роботи

даного

лабораторного стенду, є режим, при якому в топку подається 200…400м3/год,
аеродинамічний опір при цьому котельного агрегату не перевищує 800 Па,
що є досить прийнятним для умов енерговитрат прийнятих в енергетиці.
На

рис. 5.25

наведено

аеродинамічний

опір

двоканального

відцентрового фільтру ЦФ1Г-2-0,6 в холодному» та «гарячому» режимах
роботи стенду НТКШ.

Рисунок 5.25 – Аеродинамічний опір двоканального відцентрового фільтру
ЦФ1Г-2-0,6
Із наведеного графіка видно, що при температурі повітря 200С
аеродинамічний опір складає значення 270 Па, а при температурі димових
газів 1800С при роботі котла в стаціонарному режимі при спалюванні
кам’яного вугілля марки АШ аеродинамічний опір складає 170 Па, що є
оптимальною величиною для попереднього розвантаження потоку від
твердих часток золі, та пилу інертна.
На

рис. 5.26

наведено

аеродинамічний

опір

шестиканального

відцентрового фільтру ЦФ2-6-0,6 в холодному» та «гарячому» режимах
роботи стенду НТКШ.
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Рисунок 5.26 – Аеродинамічний опір дворівневого шестиканального фільтру
ЦФ2-6-0,6
Із наведеного графіка видно, що при температурі повітря 200С
аеродинамічний опір складає значення 110 Па, а при температурі димових
газів 1800С при роботі котла в стаціонарному режимі при спалюванні
кам’яного вугілля марки АШ аеродинамічний опір складає 700 Па. Слід
зазначити, що конструкцію відцентрового фільтру ЦФ2-6-06 розраховували
саме на витрату повітря 600 м3/год., тобто він в даному випадку працює в
розрахункових умовах.
На рис. 5.27 приведена залежність сумарного аеродинамічного опору
системи

газоочищення

у

відцентрових

фільтрах

топки

котла

з

низькотемпературним киплячим шаром. З приведеного малюнка видно,
діапазон зміни перепаду тиску складає 150-1400 Па, залежно від температури
газів, що очищаються. Для робочих умов топки казана, характерна
температура димових газів 1800С, при цьому аеродинамічний опір два
послідовно встановлених відцентрових фільтру складе 900 Па.
Це значення є оптимальним, яке не вимагає установку дорогого високо
напірного тяго-дуттьового устаткування.
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Рисунок 5.27 – Аеродинамічний опір системи газоочищення топки
котла НТКШ
Для

розпалювання

топки

котла

НТКШ

застосовували

суміш

подрібненого деревного вугілля, вугілля марки АШ, що просіює через сито 3
мм

і

як

інертатонкофракційний

кварцовий

пісок.

Дана

суміш

завантажувалася в топку казана, після чого повітря через повітророзподільні
грати потрапляло під шар [134, 138].
Систему очищення від золи можна розглядати, як триступінчату.
Перший ступінь, гравітаційний фільтр, у вигляді вертикальних газоходів
теплообмінника довжиною 1 м. Другій ступінь – двоканальний відцентровий
фільтр ЦФ1Г-2-06. Третій ступінь – відцентровий фільтр ЦФ2-6-06 [138].
Дисперсний склад золи, що утворюється в процесі спалювання
кам’яного вугілля марки АШ, при роботі котла НТКШ в стаціонарному
режимі наведено на рис. 5.28.
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1 – зола що утворилась при спалюванні відсіву вугілля Д (d50=45мкм, σп=3);
2 – зола що утворилась при спалюванні відсіву вугілля АШ (d50=34мкм, σп=3)
Рисунок 5.28 – Дисперсний склад золи котла НТКШ
Приведений розподіл дисперсного складу золи при спалюванні відсіву
вугілля марки Д, що характеризується медіанним діаметром – 45 мкм і
дисперсією – 3. Приведений розподіл дисперсного складу золи при
спалюванні відсіву вугілля марки А, що характеризується медіанним
діаметром – 34 мкм і дисперсією – 3.
На рис. 5.29 приведений розподіл віднесення золи від часу
експерименту.
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1 – зола утворена при спалюванні відсіву вугілля А;
2 – зола утворена при спалюванні відсіву вугілля Д
Рисунок 5.29 – Залежність віднесення золи з топки НТКШ від часу
експерименту
З приведеного графіка, видно, що із збільшенням часу процесу,
збільшується доля золи, що відноситься, з топки котла НТКШ, причому для
обох видів спалюваного вугілля. Так при спалюванні відсіву вугілля марки А
віднесення досягає 30%, а при спалюванні відсіву вугілля марки Д 25%.
Віднесення визначалось при витраті димових газів 600 м3/год, та температурі
димових газів 1800С.
На рис. 5.30 приведена залежність ефективності уловлювання в
двоканальному

відцентровому

фільтрі

від

витрати

димових

газів.

Випробування проводилися в двох режимах. При температурі повітря в
експериментальній установці 200С, при цьому використовувалася зола, що
осіла

за

економайзером

котла

БКЗ-220-140-ГЦ

Черкаської

ТЕС

(характеристики золи: d50=35 мкм, σп =3,5).
У другому режимі через двоканальний відцентровий фільтр проходили
димові гази при «гарячих» випробуваннях котла НТКШ. Температура
димових газів при цьому складала в стаціонарному режимі 180 0С. У котлі
спалювалося відсів вугілля марки Д.
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1 – ефективність уловлення при температурі повітря – 200С;
2 – ефективність уловлення при температурі димових газів – 1800С
Рисунок 5.30 – Залежність ефективності уловлювання в двоканальному
відцентровому фільтрі ЦФ1Г-2-02 в залежності від витрати повітря
З приведених графіків видно, що із збільшенням витрати повітря, що
очищається, або димових газів, збільшується ефективність уловлення, що
узгоджується з експериментальними даними багатьох авторів по циклонних
пиловловлювачах.
На рис. 5.31 приведена залежність ефективності уловлювання в
шестиканальному відцентровому фільтрі від витрати димових газів.

1 – ефективність уловлення при температурі повітря – 200С;
2 – ефективність уловлення при температурі димових газів – 1800С
Рисунок 5.31 – Залежність ефективності уловлювання в шестиканальному
відцентровому фільтрі ЦФ2-6-06 в залежності від витрати повітря
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На рис. 5.32 приведена залежність ефективності уловлювання золи в
відцентрових фільтрах від часу експерименту.

1 – ефективність вловлювання золи ЧТЕС при температурі повітря 200С;
2 – ефективність вловлювання відсіву вугілля марки Д при температурі
димових газів 1800С
Рисунок 5.32 – Залежність ефективності уловлювання в системі
газоочищення топкі котла НТКШ в залежності від витрати повітря
З приведеного графіка видно, що віднесення золи з системи
газоочищення змінюється від 8 до 2,2% залежно від витрати димових газів.
Так при проектних показниках

витрати димових газів через відцентрові

фільтри і температурі 1800С, віднесення золи з системи газоочищення
складає – 2,2%, при аеродинамічному опорі 900 Па.
Порівняємо, отриманий експериментальний результат з ефективності
очищення у відцентрових фільтрах з тим, що існує у типовому
пиловловлюючому устаткуванні при рівні енерговитрат біля 900 Па
(табл.5.2) [136-138].
Розрахунок проведемо за наступними умовами: t = 180оC; медіанний
діаметр золи – 45 мкм; σп = 3,5; в'язкість газу – 32*10-6Па·с; густина золи –
2500 кг/м3, аеродинамічний опір циклону ≈900 Па; діаметр циклонів – 0,9 м.
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Таблиця 5.2 – Результати випробувань системи газоочищення відцентрових
фільтрів з розрахунковими параметрами типових циклонів НДІОГАЗ
Тип апарату

Параметри

ЦН-11

ЦН-15

Діаметр апарату,
м

ЦН-24

СКЦН-33

СКЦН-34

СЦН-40

0,9
Оптимальні робочі характеристики апаратів

Швидкість в
перетині
3,5
3,5
4,5
2
1,7
апарату, Vопт, м/с
Коефіцієнт
220
132
64
500
1150
опору апарату
Падіння тиску в
1695
1017
815
1258
2090
апараті, ΔP, Па.
Характеристики апаратів при падінні тиску в них ΔP≈900 Па.
Швидкість в
перетині
2,71
3,49
4,8
1,83
1,3
апарату, Vфакт,
м/с
Ефективність
92,8
91,6
86,4
94,9
93,8
вловлювання, %
Коефіцієнт
7,2
8,4
13,6
5,1
6,2
виносу, %.

-------

1,04

96,5
3,5

З приведеної таблиці 5.2 видно, що при аеродинамічному опорі –
900 Па, віднесення в 3,5% забезпечує один рівень високонапірного циклону
СЦН-40.
Двоступінчата

ж

система

газоочищення

в

двох

послідовно

встановлених відцентрових фільтрах при аеродинамічному опорі 900 Па,
забезпечує коефіцієнт віднесення при температурі димових газів 180 0С –
2,2%, що в 1,5 разу менше ніж в циклонах [138].
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5.4 Розрахунок індексів впливу технологічних процесів на навколишнє
середовище
Принцип еко- ефективності виробництв націлений на підтримку більш
ефективного використання сировини та енергії для зниження економічних
витрат та екологічного впливу виробництв та процесів. Так званий екодизайн так само має внести свій вклад у сталий розвиток, оскільки етап
розробки процесів грає важливу роль для підвищення цієї еко- ефективності
[139,140].
На сьогодні, викиди та відходи оцінюються в термінах впливів. Деякі
екологічні критерії класифіковані у оцінюванні життєвого циклу (LCA).
Вибір критеріїв не є фіксованим та може варіюватись під час проектування у
відповідності із проектними потребами. Оскільки забезпечити всю необхідну
інформацію для розрахунку критеріїв (індикаторів) на ранній стадії розробки
процесу досить складно, з’явились підходи націлені на розробку балансу
навколишнього середовища. Один з таких методів – це метод відомий під
назвою алгоритм зниження викидів WAR (Waste Reduction Algorithm),
розроблений

USЕРА.

Алгоритм

базується

на

концепції

балансу

навколишнього середовища подібно до матеріальних та енергетичних
балансів.
На відміну від оцінювання життєвого циклу, цей метод застосовується
тільки на етапі проектування процесу та використовує, як інформацію по
процесу – витрати потоків, масові долі и т. ін., так і дані за токсичністю, для
обчислення впливу процесу на оточуюче середовище. Метод WAR базується
на обчисленні потенціального впливу PEI (Potential Environment Impact)
процесу на оточуюче середовище. На етапі розробки процесу виконується
оцінювання PEI, в результаті якого обчислюється індекс впливу І, що
виражає кількісний вимір екологічного впливу процесу. Мета методології
скоріше мінімізувати PEI, а не загальну кількість відходів, утворених
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процесом. Метод базується на обчисленні звичайних матеріальних та
теплових балансів та був вперше представлений в роботі [140,142].
Алгоритм WAR може бути інструментом для порівняння потенціальних
впливів на оточуюче середовище різних проектних варіантів процесу. Чим
нижче значення потенціального впливу, тим кращим буде варіант процесу
для оточуючого середовища. Цей підхід потребує використання моделюючих
програм-симуляторів. Моделюючі програми ASPEN, HYSYS, CHEMCAD,
PRO/II та ін. стали стандартним засобом рішення різноманітних задач
дослідження хіміко-технологічних процесів для інженерів, тому що досить
легко та швидко дозволяють аналізувати варіанти процесу на відміну від
тривалих та дорогих пілотних експериментів [142].
5.4.1 Методика проведення дослідження за алгоритмом WAR
В наш час мінімізація відходів технологічних процесів є однією із
найважливіших задач, яку необхідно вирішувати при створенні будь-яких
хіміко-технологічних виробництв. Складність задачі вимагає наявності
ефективних процедур прийняття рішень для оцінювання розроблюваних
варіантів технологічних схем процесу ще на стадії проектування, оскільки
саме від обраного проектного варіанту залежить якість роботи хімікотехнологічної схеми (ХТС) на стадії експлуатації.
Традиційний підхід до мінімізації відходів потребує постановки
відповідної задачі оптимізації, рішення якої дозволить знайти найкращу
комбінацію технологічних умов процесу або оптимальну структуру ХТС.
Взагалі строгий математичний підхід до пошуку оптимальних рішень для
складних ХТС неприйнятний, оскільки нагальні задачі як правило
багатокритеріальні, до того ж містять дискретні параметри й дуже складно
піддаюся постановці та рішенню в класичному вигляді задач оптимізації.
В роботах [142-144] для прийняття рішень по забезпеченню мінімізації
відходів хіміко-технологічного процесу пропонується використати підхід,
який базується на побудові моделі ХТС та подальшому її аналізу. Суттєвим
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моментом пропонованого підходу є те, що інформація для прийняття рішень
в основному буде отримуватись на основі програмної реалізації моделі ХТС,
що дозволить проводити розрахунки варіантів ХТС та їх оцінювання
засобами сучасних програм-симуляторів, таких як ASPEN, HYSYS,
CHEMCAD, PRO/II та COFE [142, 145]. Ці програми дозволяють не тільки
розраховувати матеріальні й теплові баланси складних ХТС, але й проводити
оцінку їх технологічної та економічної ефективності, а також за допомогою
відповідних вбудованих засобів, таких як WAR, вирішувати проблему
мінімізації відходів.

5.4.2

Методика

розрахунку

індексів

впливу

на

навколишнє

середовище
Застосування методології WAR передбачає можливість оцінювання
потенційного впливу хімічних речовин на навколишнє середовище.
Класифікація хімічних впливів на навколишнє середовище і їх нормалізовані
значення були прийняті на підставі праць американських вчених [146,147].
Запропоновано вісім різних категорій впливу:
1. Потенціал токсичності на людину при прийомі всередину (HTPI);
2. Потенціал токсичності на людину при вдиханні або попаданні на
шкіру (HTPE);
3. Потенціал руйнування озонового шару(ODP);
4. Потенціал глобального потепління (GWP);
5. Потенціал фотохімічного окислення (PCOP);
6. Потенціал окислення (AP);
7. Потенціал водної токсичності (ATP);
8. Потенціал земної токсичності (TTP).
Рівняння збереження впливу має вигляд:
(5.1)
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де Isyst виражає потенційний екологічний вплив в самому процесі, Iin показує
ступінь потенційного впливу на вході, Iout показує ступінь потенційного
впливу на виході, а також Igen виражає потенційний вплив, утворений в
системі, в результаті хімічних реакцій.
Варто звернути увагу, що процеси можуть також поглинати речовини,
які створюють негативний вплив на навколишнє середовище, а отже і Igen
може, по суті, бути від’ємним. Для стаціонарних процесів, рівняння
збереження зводиться до:
(5.2)
звідки випливає, що в системі не накопичується ніякого потенціального
впливу на навколишнє середовище. Також варто зазначити, що рівняння (5.1)
і (5.2) служать для визначення Igen.
Застосування (5.1) або (5.2) для хімічних процесів, вимагає формули,
яка б зв'язувала потенційний вплив на навколишнє середовище з
вимірюваними величинами. Потенційні екологічні наслідки викликані
енергетичними і матеріальними потоками, які входять в систему або
виходять з неї, із навколишнього середовища. На перший погляд, цей підхід
обмежується потенційним впливом, обумовленим лише матеріальними
потоками, і не враховує впливи, пов'язані з енергією. Ефекти, обумовлені
виснаженням ресурсів також не розглядають, головним чином, через
відсутність дієвої методики для їх вимірювання. Вираз (5.3) дозволяє
кількісно оцінити потенціальний вплив на навколишнє середовище:
(5.3)
Де сума по j береться із вхідного або вихідного потоку і, сума по к
береться з урахуванням всіх хімічних елементів реакції, Ii – швидкість
потенційного впливу на навколишнє середовище для потоку j, який може
бути вхідним або готовим продуктом, Mj

(i)

масова витрата потоку j, який

може бути як вхідним, так і вихідним, xkj - масова частка хімічного елементу
к в потоці j, і ψj є загальний потенціал впливу на навколишнє середовище
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хімічних речовин j. Зауважимо, що рівняння (3) – це рівняння апроксимації,
яке не включає спільних ефектів, які можуть виникнути, коли присутні кілька
хімічних речовин.
5.4.3 Індекси впливу
Щоб визначити дві категорії індексів для екологічного впливу
стаціонарного

стану

процесів

хімічного

виробництва,

можна

використовувати рівняння (5.1). Перша категорія індексів вимірює утворення
потенційного впливу на оточуюче середовище в межах процесів, а друга –
потенційний вплив на оточуюче середовище, викликаний самими процесами.
Науковцями розроблено багато різних індексів в межах кожної категорії
[146]. Розглянемо лише шість індексів, по три з кожної категорії, що є
найбільш придатними та корисними для вирішення проблеми зменшення
відходів.
Усі відходи розглядаються як забруднювачі, тому, потенційний вплив
усіх продуктів на навколишнє середовище зводиться до 0, тобто ψj=0 для
усіх продуктів j. Ці припущення сумісні з ціллю даної роботи, яка повинна
представити методологію зменшення відходів, тобто першочергово це
стосується зменшення негативного впливу та кількості «не-продуктів».
Перший індекс першої категорії індексів, отриманий з рівняння (5.2) для
та додавання надрядкового індексу NP для «не-продуктів» дає:
(5.4)
де

- потенційні впливи на навколишнє середовище, що

відносяться до не продуктів, тобто забруднювачів на виході та на вході.
Відповідно до рівняння (5.3) можна дати точне формулювання для
, де усі компоненти, продукти та не-продукти, включені в суму,
але оскільки для усіх продуктів ψj=0, то із сумування продукти видаляються.
Індекс,

, вимірює загальну швидкість, з якою процес здійснює

потенційний вплив на навколишнє середовище через не-продукти (non-
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products – NP). Для

в якості одиниць вимірювання використовується

потенційний вплив на навколишнє середовище, що створюється з часом.
Другий індекс

з першої категорії отриманий діленням рівняння

(5.4) на швидкість при якій процес виробляє продукти, дає питомий вплив:
(5.5)
Де суми по р взяті за всіма продуктами р, і
продукту р.

- масова витрата

визначає потенційний вплив, який створюється всіма

відходами виробництва масової одиниці продуктів р. Індекс

має

розмірність: потенційний вплив на навколишнє середовище на одиницю маси
продукту. Третій індекс першої категорії,
шляхом

прирівнювання

потенціалу

виходить з рівняння (5.5),

навколишнього

впливу

усіх

продуктів, до нуля, і відповідних їм відходів до одиниці. Це має ефект
присвоєння того ж потенціалу впливу на навколишнє середовище для всіх
відходів. Індекс

є мірою масової неефективності процесу, тобто він

показує відношення переробленої сировини в небажану форму до
переробленої сировини в бажану форму. Рівняння для

буде наступним:
(5.6)

де сума по

береться тільки по вихідним потокам, сума по

береться тільки по вхідним потокам, а сума по

береться тільки по всім

відходам к в потоці j. Одиницею вимірювання

є маса відходів до маси

продуктів.
Перший індекс другої категорії показників (вплив викидів)

є

просто загальним коефіцієнтом потенційного екологічного впливу вихідних

364
речовин.

розраховується за формулою (5.3) за умови що

продуктів j. Індекс,

для всіх

є мірою швидкості, з якою процес виділяє

потенційний вплив на навколишнє середовище; одиницею вимірювання є
одиниця потенціального впливу за одиницю часу.
Другий індекс другої категорії,

, отримується шляхом розділення

швидкості потенційного екологічного впливу від відходів та швидкості
отримання продукту:
(5.7)
Індекс

має розмірність: одиниця потенційного впливу на

навколишнє середовище

до маси продукту. Цей вираз дає індекс

забруднення Ф.Малика [143], який вимірює потенціал впливу на навколишнє
середовище, що випускається при виробництві одиниці маси продуктів.
Третій індекс другої категорії

виходить з рівняння. (5.7), шляхом

встановлення потенційного впливу на навколишнє середовище

всієї

продукції до нуля і всіх відходів до одиниці. Отримуємо наступний вираз:
(5.8)
який пов’язаний з індексом забруднення

наступним чином [147]:
(5.9)

де сума обчислюється з урахуванням всієї продукції n.

вимірює

кількість не пов'язаних з масою продукції або забруднюючої речовини, що
випускаються при виробництві одиниці маси продукту, і має наступну
одиницю вимірювання: маса відходів на масу продукту. Крім того, він також
являється показником масової неефективності.
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5.4.4 Обчислення відносного впливу
При застосуванні методології WAR до хімічних процесів, для
обчислення відносного впливу

було запропоновано [146] наступний

вираз:
(5.10)
Сума береться по категоріям потенційних хімічних впливів на
навколишнє середовище, наприклад, потенціал руйнування озону, здоров'я
людини і т. д.
В рівнянні (5.10)  l є відносним ваговим коефіцієнтом для впливу типу
l, незалежного від хімічних речовин j, а

є конкретним потенційним

впливом на навколишнє середовище хімічних речовин j для впливу типу l.
Розмірність  l - одиниця потенційного впливу на навколишнє середовище на
одиницю масу.
Відносний ваговий коефіцієнт  l дозволяє налаштовувати вираз (5.10)
під специфічні або локальні умови. Можна спочатку встановити всі  l як
єдине значення, скажімо, одиниця, і дозволити користувачам змінювати
окремі  l від 0 до 10 відповідно до місцевих потреб і локальної політики.
Необхідно

звернути увагу, що для відносного порівняння, абсолютна

величина не є важливою. Наприклад, фотохімічний потенціал окислення буде
мати більшу вагу, ніж інші індекси в області, яка потерпає від смогу. Існує
можливість розробити більш досконалі методи визначення  l .
5.4.5 Використання методики на прикладі виробництва
Використання алгоритму WAR, розглянемо на прикладі виробництва
метил етил кетону (МЕК) з вторинного бутилового спирту (SBA) [144,145].
Дане дослідження виконано для типової схеми хімічного виробництва, що
включає декілька апаратів: реактор, в якому відбувається дегідрування
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вторинного бутилового спирту, сепаратор, змішувачі та теплообмінники.
Виходячи з великої кількості апаратів та хімічних перетворень, які
відбуваються під час виробничого процесу,

досить важко оцінити всі

варіанти схеми на основі WAR алгоритму.
Базову схему процесу виробництва метил етил кетону з вторинного
бутилового спирту показано на рис. 5.33.

Рисунок 5.33 – Базовий варіант схеми процесу виробництва метилетилкетону
(МЕК) з вторинного бутилового спирту (SBA)
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Бутиловий спирт подається в скрубер, де він забирає надлишковий
метил етил кетон з потоку гідрогену. Після цього в потоці вторинного
бутилового спирту за допомогою насосу встановлюють робочий тиск та за
допомогою теплообмінників – робочу температуру. Нагрітий вторинний
бутиловий спирт подається в реактор, де відбуваються хімічні перетворення.
Вихідна суміш із реактора подається в теплообмінник, де вона частково
конденсується. Суміш МЕК, гідрогену та непрореагованого бутилового
спирту в подальшому охолоджуються та поступають в сепаратор, де гідроген
випаровується шляхом пониження тиску. Після чого видаляють гідроген та в
ректифікаційну колону подається рідка фаза.
Розглянута схема процесу була змодельована за допомогою програми
CHEMCAD 6.3. В результаті розрахунків базового варіанту схеми були
отримані масові склади всіх потоків. Склади вхідних та вихідних потоків
наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Масовий склад вхідних/вихідних потоків у базовій схемі
процесу виробництва МЕК з вторинного бутилового спирту
Потік
(склад
кг/год)
SBA
MEK
H2O
H2

№1

№2

№12

№13

№14

3362
0
8
0

15
0
0
18

3
567
0
0

2672
13
0
0

1
71
7
0

Оцінка базової схеми показала, що в потоці під номером 13 міститься
велика кількість непрореагованого вторинного бутилового спирту та мала
кількість МЕК. Тому слід зауважити, що схема потребує деякої модернізації.
Модифікована

схема.

Для

початку

застосування

методики

по

мінімізації відходів, логічно було б спробувати відновити вторинний
бутиловий спирт та МЕК. Саме тому, ХТС процесу необхідно змінити
шляхом введення рециклу потоку 13. На даному етапі розглядалися два
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випадки: ступінь повторного використання 50% або 100% потоку №13.
Повторне використання потоку №13 (100%) спричинила б перекриття потоку
№18. Але це абсолютно немає сенсу з огляду на те, що потік №18 містить
лише рідкі домішки, які необхідно вивести із системи. Без цього очищення,
рідкі домішки будуть накопичуватися всередині системи і з часом повністю
паралізують її роботу. На рис. 5.34 показана модифікована схема процесу з
50% ступенем повторного використання. Масові потоки та склад деяких
вхідних та вихідних потоків для модифікованої ХТС з 50% повторного
використання наведені в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 – Масовий склад вхідних/вихідних потоків у модифікованій
схемі (з 50% повторного використання) виробництва МЕК з вторинного
бутилового спирту
Потік
(склад
кг/год)
SBA
MEK
H2O
H2

№1
3362
0
8
0

№2
168
1
2
29

№12
5
980
0
0

№13
1
64
6
0

№14
2124
10
0
0

Модифікація процесу призвела до збільшення кількості виходу
продукту приблизно на 73%, та зменшення кількості відходів вторинного
бутилового спирту в потоці №18 на 20%.
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Рисунок 5.34 – Модифікована схема процесу виробництва метил етил кетону
(МЕК) з вторинного бутилового спирту (SBA) з 50% ступенем повторного
використання
Для модифікованої ХТС зі 100% ступенем повторного використання
(схема представлена на рис. 5.35), масові потоки та склади вхідних/вихідних
потоків наведені в таблиці 5.5. Необхідно зазначити, що збільшення ступеня
повторного використання збільшує кількість продукту на виході на 269%,
паралельно зменшуючи кількість відходів вторинного бутилового спирту в
потоці №13 до 0.
Аналіз таблиць 5.3–5.5 показав, що загальна кількість відходів
зменшилась, а тому й зменшився вплив на навколишнє середовище. Однак,
цієї інформації про загальні кількості відходів недостатньо для того, щоб
зробити кількісне порівняння впливів кожного із варіантів технологічної
схеми на навколишнє середовище. Для цього порівняння необхідно
розрахувати індекси впливу хімічних речовин навколишнє середовище [149].
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Таблиця 5.5 – Масові потоки речовин та склад вхідних/вихідних потоків у
модифікованій схемі (з 50% повторного використання) процесу виробництва
МЕК з вторинного бутилового спирту
Потік
(склад
кг/год)
SBA
MEK
H2O
H2

№1

№2

№12

№14

3362
0
8
0

117
11
3
60

11
2094
0
0

1
59
5
0

Рисунок 5.35 – Модифікована схема процесу виробництва метилетилкетону
(МЕК) з вторинного бутилового спирту (SBA) зі 100% ступенем повторного
використання
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5.4.6 Розрахунок індексів впливу на навколишнє середовище
Для кожного варіанту схеми (один базовий і два модифікованих) було
розраховано шість різних індексів впливу на навколишнє середовище.
Індекси були отримані за допомогою програмного засобу CHEMCHAD 6.3 з
інтегрованою програмою WAR на базі формул 5.3–5.8, масових потоків,
наведених в таблицях 5.3–5.5, рівняння 10 та нормалізованих оцінок
хімічного впливу всіх речовин процесу на навколишнє середовище,
наведених в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6 – Нормалізовані показники хімічного впливу
H2

MEK

SBA

H2O

N2

Ar

CH4

NH3

0

0,42

4,1х10-4

0

0

0

7,4 х10-4

0,93

На рис. 5.36–5.38 наведено послідовність дій для розрахунку індексів в
середовищі CHEMCAD 6.3.1. Відносні вагові фактори, α були прийняті за 1.

Рисунок 5.36 – Вибір необхідних потоків, які містять забруднюючі речовини
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Рисунок 5.37 – Введення вагових факторів

Рисунок 5.38 – Вікно результатів
В таблиці 5.7 наведено основні розраховані індекси впливу на
навколишнє середовище.

373

Таблиця 5.7 – Основні розраховані індекси впливу на навколишнє
середовище
,
, впл/кг x 10

впл/год
х

1000

,

, впл/кг
х

кг/кг

100

х

100

Модифікована 100%

115,00

214,00

102,00

60,70

Модифікована 50%

120,00

353,00

367,00

250,00

Базова схема

128,00

409,00

718,00

491,00

– Утворення питомого потенційного впливу на навколишнє
середовище із відходів виробництва, впл/кг.
– Швидкість утворення потенційного впливу на навколишнє
середовище із-за відходів виробництва, впл/год.
–

Викид

питомого

потенційного

впливу на навколишнє

середовище із-за відходів виробництва, впл/кг.
– Маса відходів від виробництва, кг відходів / кг продукту.
Індекс

відноситься до першої категорії індексів, тобто індексів

впливу, які створюються під час процесу.
Індекси

відносяться до другої категорії індексів,

тобто індексів впливу, які формуються на виході із системи. Для можливості
відображення всіх індексів впливу на одній діаграмі виконано їх
масштабування, а саме: індекс

помножений на ваговий коефіцієнт 100,

індекс

- на 1000. Специфічний індекс

- на 100, а індекс

був

помножений на ваговий коефіцієнт 10, і також може бути показаний на
діаграмі оціночних індексів.
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Таким чином, основні результати оцінювання впливів можуть бути
представлено у вигляді діаграм (рис. 5.39).

Рисунок 5.39 – Індекси впливу, який утворюється під час виробництва метил
етил кетону (МЕК) з вторинного бутилового спирту (SBA)
Аналіз результатів оцінювання варіантів схем за індексами впливу,
який створюється під час процесу (рис. 5.39) показує, що швидкість
утворення впливу відходами зменшилась на 13% для 50% повторного
використання, та на 20% для 100% повторного використання;
Індекси впливу, які формуються на виході із системи показують, що:
1) Швидкість утворення впливу відходами знизилась на 11% для 50%
повторного використання, та на 17% для 100% повторного
використання;
2) Вплив, який створюють відходи на кілограм продукту знизився на
48% для 50% повторного використання, та на 78% для 100%
повторного використання;
3) Вихід кілограму відходів на кілограм продукту знизився на 60% для
50% повторного використання, та на 88% для 100% повторного
використання.
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Варто зазначити, що зниження рівня шкідливих викидів має місце за
всіма індексами. Найбільш важливим індексом в даному випадку являється
кількість шкідливих викидів на кілограм продукту. Зменшення цього індексу
пов’язане зі зменшенням індексу утворення шкідливого впливу в масовому
еквіваленті.

Це

зменшення

також

є

віддзеркаленням

збільшення

продуктивності заводу в цілому.
Зменшення індексів є достатньо великим, дивлячись на те, що вони
представляють

значне

зменшення

рівня

забруднення.

Послідовність

зменшення утворення впливу на навколишнє середовище на одиницю маси
продукту (48-77%) та вихід впливу на навколишнє середовище на масу
продукту (48-78%), означає, що модифікована схема виробництва може
задовольнити більш широкі потреби ринку, не збільшуючи масштаби
виробництва, і, відповідно, кількість шкідливих викидів у навколишнє
середовище. Це також означає, що модифікована схема, що є на 48-78%
менше базового варіанту, може задовольнити потреби одного і того ж ринку,
для якого була розроблена базова схема.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5
Розроблено конструкцію нового відцентрового пиловловлювача та його
математичну модель в основу якої покладено розв’язок рівнянь Нав'є-Стокса,
граничними умовами для яких були особливості конструкції нового
пиловловлювача – циклонний пиловловлювач. Дана модель дозволяє
розрахувати і втрати тиску та загальну ефективність пиловловлювання
апарата ще на етапі проектування.
В результаті числового розрахунку моделі циклонного пиловловлювача
було встановлено, що швидкість газового потоку в зовнішньому корпусі
апарата в 10 разів менша за швидкість газового потоку у внутрішньому
корпусі апарата. В результаті цього було встановлено оптимальне
співвідношення діаметрів зовнішнього та внутрішнього корпусів, яке
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становить Dзовн. = (1,1…1,3)Dвнутр. В результаті проведеного аналізу
отриманих

даних

розрахунку

математичної

моделі,

комп’ютерного

розрахунку, експериментальних та промислових досліджень підтверджена
адекватність математичної моделі.
Показано перевагу відцентрових повітряно-прохідних сепараторів
перед іншими типами сепараторів при поділі тонких і надтонких порошків.
Відзначено, що дана перевага досягається за рахунок високої дисперсності
одержуваного продукту; роботою апаратів в комплексі з помольними
агрегатами; простотою конструкції; простотою в експлуатації.
В рамках проведеного дослідження було здійснено комп’ютерне
моделювання різних варіантів хіміко-технологічної схеми у моделюючій
програмі CHEMCAD. Проводились розрахунки балансів для різних вхідних
даних та керуючих параметрів, а також використовувались вбудовані в
програму процедури аналізу можливих варіантів схеми.
Необхідно було знайти варіант схеми із мінімальним впливом на
оточуюче середовище. Для цього був застосований алгоритм мінімізації
відходів WAR, який досить легко інтегрується із основною програмою
розрахунку матеріальних балансів CHEMCAD. Алгоритм WAR дозволив
отримати відносні значення впливів (рівня шкідливості) різних варіантів
технологічних схем. По результатах такого аналізу за критерієм зменшення
впливів, які пов’язані із мінімізацією відходів, був обраний найкращий
варіант ХТС. Враховуючи сучасні виклики сталого розвитку, можна зробити
висновок, що застосування алгоритму WAR разом із моделюючою програмою
надає можливість оцінити й порівняти рівень сталості кожного із
пропонованих проектних варіантів технологічної схеми, після чого стає
можливим обрати найкращий або «еко-ефективний».
Основні наукові результати розділу опубліковано у роботах [125-128,
131-138, 142].
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ВИСНОВКИ

1.

Встановлено, що екологічна безпека регіону значимо залежить від

рівня опірності регіону до впливу сукупності загроз сталому розвитку
суспільства, особливо якщо висока екологічна уразливість території
пов’язана з інтенсивним антропогенним забрудненням довкілля.
2.

Запропоновано

структуру

і

показники

системи

оцінювання

екологічного виміру якості життя людей для регіонів України.
3.

Сформовано

регіональному

показники

розвитку.

загроз

екологічного

Проаналізовано

характеру

екологічні

сталому

загрози

сталому

регіональному розвитку.
4.

Проведено комплексний аналіз екологічної складової у вимірах сталого

розвитку для регіонів та макрорайонів України та профільний аналіз
екологічної сталості регіонів.
5.

Виконано аналіз екологічних показників регіонального розвитку,

зокрема представлено результати оцінювання викидів сажі від стаціонарних і
пересувних джерел забруднення для макрорайонів і регіонів України.
6.

Виконано ранжування регіонів України за складовими екологічного

виміру якості життя людей, зокрема інтенсивністю промислових викидів
забруднювальних речовин.
7.

Запропоновано

індекс

сталості

функціонування

і

розвитку

підприємства. Індекс охоплює компоненту якості, яка характеризує аспекти
діяльності та продукції підприємства у трьох вимірах, економічному,
екологічному та соціальному, і компоненту безпеки, яка є інтегрованою
оцінкою сукупного впливу наявних та потенційно можливих зовнішніх
загроз.
8.

Запропоновано 17 підкатегорій впливу на навколишнє середовище

у результаті проведеного аналізу існуючих методів ОВЖЦ, які в подальшому
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групуються в чотири категорії захисту, а саме «Здоров’я людини»,
«Екосистеми», «Клімат» і «Ресурси».
9.

Розроблено методику оцінки шкоди ЖЦ продукту навколишньому

середовищу на основі індексу шкідливості продукту.
10.

Запропоновано, з використанням функція бажаності Харінгтона,

унітарний індекс шкідливого впливу продукту для оцінки шкоди НПС від
ЖЦ певної продукційної системи (продукту).
11.

Запропоновано алгоритм для розрахунку унітарного індексу оцінки

впливу життєвого циклу, який дозволив об’єднати всі розроблені показники
для оцінки різних аспектів життєвого циклу з метою найширшого урахування
негативного впливу життєвого циклу продукту на навколишнє середовище.
12.

Створено програмно-обчислювальний комплекс на базі запропонованої

методології оцінки негативного впливу життєвого циклу продукту на
навколишнє середовище з метою полегшення застосування розробленої
методології та прискорення обробки вхідних даних і проведення розрахунків
для подальшого прийняття управлінських рішень з метою удосконалення
життєвого циклу та підвищення рівня його сталості і дружнього відношення
до навколишнього природного середовища та людини.
13.

Встановлено, на основі комплексу теоретичних квантово-хімічних та

експериментальних

досліджень,

основні

інгібуючи

активні

сполуки

екстракту шроту ріпаку та шишок хмелю.
14.

Розроблено комбінаційні суміші інгібіторів атмосферної корозії чорних

та кольорових металів на основі екстрактів рослинної сировини, і
нітрогенвмісних сполук.
15.

Встановлено значне підвищення (синергізм) ефективності захисту

металів від атмосферної корозії як по відношенню до чорних металів, так і
кольорових при сумісному використанні аміну, бензотриазолу та рослинного
екстракту.
16.

Встановлено, на основі результатів гравіметричних та електрохімічних

методів досліджень, що синергетичний ефект викликаний, з одного боку,
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збільшенням гальмування швидкості анодної реакції корозійного процесу
при введенні ТЕА до рослинних екстрактів (які гальмують переважно
катодну реакцію), з іншого боку, саме за рахунок модифікації та часткової
полімеризації сформованого шару за участі основних складових рослинних
екстрактів та N-вмісних сполук (головним чином за рахунок БТА) з
утворенням більш щільного захисного шару, який ефективніше гальмує
проникнення кисню до поверхні металу.
17.

Встановлено, на основі електрохімічних досліджень, що екстракти

рослинної сировини та комбінаційні склади ЛІАК є інгібіторами змішаного
типу, які гальмують як катодну, так і анодну реакції корозійного процесу.
18.

Запропановано спільне використання триетиламіну, бензотриазолу,

екстракту рослинної сировини та кетону, що дозволяє отримати склад
леткого інгібітору атмосферної корозії як чорних так і кольорових металів,
що має значно більш високу інгібуючу ефективність відносно широкого ряду
чорних та кольорових металів і їх сплавів та здатність забезпечувати
протикорозійний захист на триваліший період в умовах атмосферної корозії.
19.

Проведено комплексне оцінювання життєвого циклу інгібіторів

атмосферної корозії. Встановлено, що інгібітор, отримуваний на базі
органічних

сполук

шроту

рапсу,

значно

переважає

над

іншими

проаналізованими альтернативами.
20.

Розроблено конструкцію нового відцентрового пиловловлювача та його

математичну модель в основу якої покладено розв’язок рівнянь Нав'є-Стокса,
граничними умовами для яких були особливості конструкції нового
пиловловлювача – циклонний пиловловлювач.
21.

Створено

комп’ютерну

модель

циклонного

пиловловлювача

та

проведено її чисельне та аналітичне дослідження. Дана модель дозволяє
розрахувати і втрати тиску та загальну ефективність пиловловлювання
апарата ще на етапі проектування.
22.

Розроблено конструкцію нового відцентрових повітряно-прохідниго

циклону.
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23.

Проведено

комп’ютерне

моделювання

різних

варіантів

хіміко-

технологічної схеми у моделюючій програмі CHEMCAD. Проводились
розрахунки балансів для різних вхідних даних та керуючих параметрів, а
також використовувались вбудовані в програму процедури аналізу можливих
варіантів схеми, з застосуванням алгоритму мінімізації відходів.
24.

По темі опубліковано 3 монографії, 2 навчальних посібника, 51 наукова

стаття (з них 19 у журналах, що входять до наукометричних баз даних), 79
тез доповідей на конференціях різного рівня (з них міжнародних
закордонних – 7, міжнародних – 70).
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