Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100367
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Ініціативна науково-дослідна тематика)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Фермерське господарство "Щербич"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34142286
Адреса: Центральна, буд. 62а, с. Селище, Літинський р-н., Вінницька обл., 22307, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380434720531

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Обґрунтування процесу сушіння насіння соняшнику інфрачервоним опроміненням в псевдозрідженому шарі

Назва роботи (англ)
Substantiation of the process of drying sunflower seeds by infrared irradiation in a fluidized bed

Мета роботи (укр)
Дослідження технологічного процесу сушіння насіння соняшнику шляхом визначення параметрів і режимів роботи
сушарок з псевдозрідженим шаром із інфрачервоним опроміненням.

Мета роботи (англ)
Research of technological process of drying of sunflower seeds by definition of parameters and operating modes of dryers with a
fluidized bed with infraredir radiation.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Методичні рекомендації, наукові статті, участь у конференціях
Галузь застосування: 01.64 Оброблення насіння для відтворення, 85.42 Вища освіта

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

Обґрунтування процесу сушіння насіння соняшнику інфрачервоним
опроміненням в псевдозрідженому шарі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 66.29.17.19
Індекс УДК: 674.66.047.3.085.1, 664.723:66.085.1:001.89

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Бандура Валентина Миколаївна (к. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гесаль Інна Степанівна (Тел.: +38 (067) 732-45-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

