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Науково-дослідна робота кафедри
• оцінка і керування техногенною безпекою
виробничих комплексів
• екологічні, ресурсо- та енергозберігальні
технології
• моделювання та оптимізація промислових систем
водопідготовки, водоспоживання і водоочищення

• аналіз екологічних аспектів життєвого циклу
товарів, послуг і технологій
• оцінка екологічної сталості різномасштабних
об'єктів
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Методика оцінювання рівня екологічної безпеки
та впливів промислових об’єктів
на навколишнє середовище на стадії проектування
коефіцієнти урахування
місцевих особливостей

Індекс регіональної
небезпечності

Масштаб
небезпеки
Категорія
небезпеки

Індекс відносної
небезпечності

індекс позагарантійної небезпеки
Індекс ризику

індекси безпеки внутрішніх факторів
індекси небезпеки зовнішніх факторів
індекс урахування специфіки пром. майданчика

Індекс потенційної
шкоди

кількість небезпечної речовини
гранична кількість небезпечної речовини
коефіцієнт вибухонебезпеки речовини
матеріальний коефіцієнт небезпеки

Індекс пожежовибухонебезпечності

коефіцієнт небезпеки запалення
коефіцієнт небезпеки теплового випромінювання
коефіцієнт урахування небезпеки технологічних параметрів процесу
коефіцієнт токсичної небезпеки речовини

Індекс токсичної
небезпечності

коефіцієнт урахування розмірів зони зараження
коефіцієнт тривалості вражаючої дії токсичної речовини

БОЙКО Тетяна Владиславівна,
завідувач кафедри кібернетики ХТП, к.т.н., доц.
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Техногенна безпека виробництв
Системи і методики оцінювання

• екологічного ризику промислового
виробництва у процедурах ОВД
• економо-еколого-соціальної сталості
територіальних утворень
і промислових об’єктів
• рівня екологічної безпеки
і впливів промислових об’єктів
на довкілля на стадії експлуатації

БОЙКО Тетяна Владиславівна,
завідувач кафедри кібернетики ХТП, к.т.н., доц.
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Адсорбційне очищення
викидних газів теплоенергетики
на синтетичних цеолітах






Ефективність адсорбційного процесу при очищенні від NOх досягає 99,0 – 99,5 % і більше.
Ця ефективність очищення може досягатися і за низьких концентрацій NOх в газах.
Техніко-економічні переваги розробленої комплексної технології: висока маневреність, малі
металоємність та капітальні витрати, придатність для будь-яких палив, малий період
зупинки котла для монтажу установки, малий об'єм будівельних робіт.
Економічний ефект з використанням такої технології очищення димових газів від NOx
замість методу селективно каталітичного видалення може складати мільярди доларів США.
БЕЗНОСИК Юрий Олександрович, к.т.н., доц.
ПРИМІСЬКА Світлана Олексіївна, к.т.н.
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Очищення димових і технологічних газів

у відцентрових фільтрах

переваги
•
•
•
•

малий виніс часток
двоступеневе очищення
збільшений строк служби
зручне обслуговування

впровадження
Цементний завод
«Євроцемент"

Запорізький
титано-магнієвий
комбінат

Шпалерна
фабрика

Авдіївський коксохімічний
завод

БЕЗНОСИК Юрий Олександрович, к.т.н., доц.
ПЛАШИХІН Сергій Володимирович, к.т.н.
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Оцінка життєвого циклу
продукційних систем

Life cycle assessment
of poultry litter
treatment options
(combusion and
gasification)

Програмне забезпечення
еколого-економічного аналізу
заходів впровадження
ресурсоефективного та чистого виробництва
на основі аналізу життєвого циклу
«PEER 1.13» 
ДЖИГИРЕЙ Ірина Миколаївна, к.т.н., доц.
МИНЬКО Олексій Володимирович, асп.
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Оцінювання екологічної сталості регіонів
України на основі індикаторного підходу
Спільна науково-навчальна лабораторія моніторингу екологічної сталості
кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського
і Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток»

ДЖИГИРЕЙ Ірина Миколаївна, к.т.н., доц.
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Освіта задля сталого розвитку
магістерський рівень підготовки

• Основи інженерії та технології сталого розвитку
• Сталий інноваційний розвиток
доктор філософії
• Прикладні науково-технічні задачі сталого розвитку
підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників
• Основи інклюзивного зеленого зростання
«Sustainable Development» Eurasia Program 2010-2015
course
«Sustainable Manufacturing»
CPEA-2011/10023
cooperation project
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