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РОЗРОБЛЕННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, КЕРУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ І 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯК СИСТЕМ ІЗ ЗАМКНЕНИМИ 

ЦИКЛАМИ 

 

1. Найменування наукового структурного підрозділу 

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

Кафедра фізичної хімії 

 

2. Зміст етапу відповідно до технічного завдання 

Збирання, попереднє аналізування й оброблення статистичних даних для 

оцінювання територіальної екологічної сталості та безпеки. 

Встановлення індексів хімічної реакційної здатності та кореляційної 

залежності між хімічною структурою та захисними властивостями летких 

інгібіторів корозії. 

 

3. Основні отримані результати 
Виконано збирання й попередній аналіз статистичних даних для оцінювання 

територіальної екологічної сталості та безпеки, отриманих 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. Здійснено розрахунок значень індикаторів екологічної 

сталості, 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 повітря підприємствами регіону», «Водоефективність 

промисловості», «Керування біоресурсами», «Керування відходами» і «Змінювання клімату» на 

основі близько тридцяти опрацьованих параметрів.  

Встановлено індекси хімічної реакційної здатності та кореляційна залежності між 

хімічною структурою, енергетичними характеристиками та захисними властивостями 

органічних сполук, що використовуються як леткі інгібіторів атмосферної корозії на основі 

квантово–хімічних показників молекулярних систем. В якості індексів реакційної здатності 

(інгібуючої активності) встановлено наступні параметри: значення енергії вищої зайнятої 

молекулярної орбіталі ВЗМО (EВЗМО), значення нижчої вакантної орбіталі молекули (EНВМО), 

енергетична щілина (ΔN), потенціал іонізації (ПІ), співставленням потенціалу іонізації 

органічної сполуки з величиною «резонансних потенціалів» Феруму. На модельних летких 

речовинах підтверджена корелятивна залежність яка встановлює відповідність між захисною 

дією складових компонентів рослинних екстрактів та значенням енергії ВЗМО: зі збільшенням 

енергії ВЗМО досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність зростає. За встановленими 



протикорозійними властивостями модельних речовин, що містяться в рослинній сировині 

визначено нові перспективні види  рослинної сировини для розробки летких інгібіторів корозії. 

Доцільним є використання жмиху та кистей грона винограду, трави полину.  
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