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Анотація:У статті розкрито питання аналізу ризиків, а також моніторингу станів і ризиків
небезпечних виробничих об'єктів.
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стану об'єктів.

Abstract: The article deals with the issues of risk analysis, as well as monitoring the conditions and risks
of hazardous production facilities.

Key words: hazardous production facilities, technogenic safety, risk analysis, monitoring of the state of
facilities.

Небезпечними виробничими об'єктами (НВО) є підприємства паливно -

енергетичного комплексу, які можуть створити катастрофи техногенного та

екологічного характеру, різні аварії, загрози життю людей.

Розробки декларацій безпеки НВО дозволяють побачити, що ризикам

піддаються всі цикли виробництва, особливо експлуатаційна фаза розвитку

підприємства.

Основне завдання аналізу ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах

повинна бути спрямована на виявлення «слабких» місць з точки зору безпеки та

розробку обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення промислової безпеки.

Для підприємств паливно - енергетичного комплексу, застосування одних лише

кількісних критеріїв прийнятного ризику і результатів кількісної оцінки ризику

недостатньо для висновку про ступінь промислової безпеки об'єкта. У загальному

випадку критерії прийнятного ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах

рекомендується визначати виходячи з сукупності умов, що включають:

- якісні критерії, що відображають конкретні вимоги безпеки (наприклад, вимоги

про проведення діагностики певних технічних пристроїв, проведення низки експертиз і

т.д.);
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- кількісні критерії небезпеки (наприклад, критерії прийнятного індивідуального

ризику, умови дотримання безпечних відстаней на основі оцінок наслідків аварій і т.д.).

При виборі методів проведення аналізу промислового ризику необхідно

враховувати етапи функціонування об'єкта (проектування, експлуатація і т.д.), цілі

аналізу, критерії прийнятного ризику, тип аналізованого небезпечного виробничого

об'єкта і характер небезпеки, наявність ресурсів для проведення аналізу, досвід і

кваліфікацію виконавців, наявність необхідної інформації та інші фактори.

В основу сучасної теорії безпеки експлуатації небезпечних об'єктів повинні бути

покладені нормовані параметри ризиків і безпеки, обґрунтування за критеріями

надійності, міцності, ресурсу, живучості та безпеки. При цьому ключовим фактором у

вирішенні даної проблеми є використання концепції моніторингу ризиків, заснованої

на діагностиці та моніторингу базових параметрів експлуатації розглянутих об'єктів

техносфери і комплексному аналізі отриманих при цьому результатів.

Для забезпечення і підвищення техногенної безпеки на підприємствах паливно -

енергетичного комплексу на сучасному рівні необхідна сучасна діагностика

обладнання на всіх стадіях їх життєвого циклу, моніторинг стану об'єктів (визначення

ризиків виникнення природно-техногенних і антропогенних аварій і катастроф) і ризик

- орієнтований підхід при їх експлуатації.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ STIG З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДУ

ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ З ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА

USING THE STIG CYCLE TO REDUCE CARBON GAS EMISSIONS

FROM A GAS TURBINE ENGINE

Ст. викл. О. Д . Дегтярьов

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання газопарового циклу STIG, що
до зменшення шкідливого впливу на зовнішнє середовище двооксиду вуглецю та підвищення
коефіцієнта корисної дії газотурбінних двигунів.

Ключові слова: двооксид вуглецю, STIG, газотурбінний двигун, енергоефективність

Abstract. The expediency and necessity of using the STIG gas-steam cycle to reduce the harmful effects
on the external environment of carbon dioxide and increase the efficiency of gas turbine engines are
substantiated.
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