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1. Найменування наукового структурного підрозділу 

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

Кафедра фізичної хімії 
 

2. Зміст етапу відповідно до технічного завдання 

Оцінювання існуючих та проектованих промислових об’єктів та 

продукційних систем за допомогою розроблених методик. 

Розробка методики оцінювання та прогнозування протикорозійної 

ефективності синергічних композиційних ЛІАК. 

Підготовка заключного звіту про НДР. 
 

3. Основні отримані результати 

Розроблене методичне забезпечення з оцінювання впливу життєвого циклу 

продукції та відповідності життєвого циклу вимогам екологічної безпеки та 

сталості використано для порівняльних оцінювань продукційних систем цементу і 

продукційних систем рулонних покрівельних матеріалів. Розроблена 

вдосконалена методика оцінювання вразливості промислових об’єктів та регіонів 

до загроз екологічного характеру на пріоритети сталого розвитку. 

Лабораторний регламент виробництва леткого інгібітору на основі 

рослинної сировини. Розроблено технологічні рекомендації, щодо використання 

летких інгібіторів для захисту металовиробів від атмосферної корозії з 

урахуванням кліматичних умов для транспортування та зберігання, описано 

спосіб (метод) консервації інгібітованим папером в залежності від конфігурації і 

розмірів виробів. Описано умови переконсервації та розконсервації 

металопродукції. Акти впровадження та дослідно-промислових випробувань. 

Заключний звіт. 
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