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Інформаційне забезпечення підтримки прийняття
екологічного рішення з підвищення якості виробництва на

підприємстві «Турбоатом»

Організація та здійснення моніторингу навколишнього природного
середовища (НПС) підприємствами і, як результат надання ними екологічної
звітності за відповідними формами та регламентом, дозволяє поліпшити
інформаційне забезпечення систем управління екологічною безпекою,
включаючи системи регіонального та державного рівня, і контролю дотримання
підприємствами природоохоронних нормативних актів. Одним з пріоритетних
завдань інформаційних систем підприємств є отримання достовірних даних
щодо вмісту забруднюючих речовин (ЗР) у викидах і скидах виробництва.

Метою даної роботи є створення інформаційного забезпечення еколого-
економічної оцінки рівня небезпеки виробництва, що визначено розв’язанням
таких задач: 1) надання аналізу ступеня виконання вимог екологічної якості
території, яка знаходиться під впливом підприємства; 2) формування
комплексної методики оцінки екологічності виробництва за вимогами
екологічного менеджменту і її реалізація на прикладі «Турбоатом».

Для оцінки якості території встановлюють рівень перевищення відповідної
гранично допустимої концентрації речовини. За груповим складом забруднення
дослідженої території підприємства визначено значний вміст металів, рис. 1.

Рис. 1 – Структура забруднення прилеглої території

Екологічну оцінку прилеглої території проаналізовано за встановленими
результатами розрахунку рівня її забруднення, рис. 2. Загальна оцінка
екологічності функціонуючого виробництва визначена відповідно до
запропонованого алгоритму послідовного використання методики MIPS-аналізу
і методів ідентифікації рівня навантаження окремих об’єктів НПС залежно від
джерел забруднення. Показник Material Input Per Service unit (MIPS-число) – це
функція, що характеризує матеріальний вхід на одиницю продукції або
послуги. Значення MIPS-чисел показують сумарну кількість матеріальних
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ресурсів, що відповідає обсягу переміщеної в навколишньому середовищі маси
речовини, з розподілом за відповідними категоріями природних ресурсів.

Рис. 2 – Відсоток навантаження по кожній зі складових території

Основою для встановлення кількісних значень MIPS-чисел є MI-фактори,
експериментально розраховані Wuppertal Institute. Відповідно до результатів
MIPS-аналізу визначають узагальнену оцінку впливу підприємства на НПС.

Окремо для об’єктів НПС згідно з технологічним умовами підприємства
розраховується рівень впливу техногенних факторів і надається оцінка щодо
екологічної якості кожного етапу виробництва. Для автоматизації проведення
розрахунків комплексної оцінки екологічності виробничого процесу
розроблено програмне забезпечення, яке реалізовано відповідно до даних
підприємства «Турбоатом»,рис. 3.

Рис. 3 – Інтерфейс програми розрахунку MIPS

У роботі досліджені питання комплексного оцінювання екологічності
виробництва відповідно до комплексування методик оцінки якості НПС. Для
екологічної оцінки стану прилеглої до підприємства території розроблено
програмне забезпечення – cтворені програмні продукти «ОНД-86 Turboatom
Edition» та «MIPS-аналіз» для автоматизації аналітичної оцінки техногенної дії
виробництва на НПС.


	том 4 секция 12-18   187 стр_isp_139.pdf (p.1)
	том 4 секция 12-18   187 стр_isp_140.pdf (p.2)

