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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
Формування профілів екологічної складової регіонального розвитку. Аналіз
вразливості регіонів України до загроз екологічного характеру на пріоритети сталого
розвитку.
Розроблення програмного продукту для екологічного оцінювання життєвого
циклу промислово-продукційних систем.
Дослідження механізму дії синергетичних композиційних ЛІАК при захисті від
корозії металевої поверхні.
3. Основні отримані результати
Розроблено синергетичну композицію леткого інгібітору атмосферної корозії на
основі бензотриазолу, триетиламіну та рослинний екстракту
та додатково
алкоксисилану, а саме (3-аміно-пропіл)-триетоксисилану. Встановлено, що при
введенні алкоксисилану , який здатний гідролізуватись парами води, а потім частково
полімеризуватись, досягається стабільність та підвищена ефективність сформованої
на металі плівки інгібітору. Це забезпечує ефект захисної післядії в умовах
інтенсивної конденсації мінералізованої вологи.
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