Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103019
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 15
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2017

15

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Азовські гідравлічні машини"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41253162
Адреса: вул. Промислова, 12-А, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71101, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675633321
Телефон: 380615327018
E-mail: sekretar@azovgidromash.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, 2А, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
E-mail: igtmnanu@ukr.net
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Перевірка та узгодження технічних умов (ТУ У 28.1-41253162-001:2017) на насоси занурювальні відцентрові та агрегати
електронасосні на їх основі

Назва роботи (англ)
Checking and reconciliation of technical specifications (TU У 28.1-41253162-001: 2017) on pumps of submersible centrifugal
pumps and electric pump units on their basis

Мета роботи (укр)
Перевірити та узгодити технічні вимоги (TU U 28.1-41253162-001: 2017) для насосів для відцентрових погружних насосів та
електронасосних агрегатів на їх основі. Встановити сфери раціонального використання насосів погружних відцентрових
агрегатів та електронасосних установок на їх основі на гірничодобувних підприємствах

Мета роботи (англ)
Check and harmonize the technical requirements (TU U 28.1-41253162-001: 2017) for centrifugal submersible pumps and pump
units based on them. To establish the areas of rational use of submersible centrifugal pumps and electric pump units on their
basis at mining enterprises
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Перевірка та узгодження технічних умов (ТУ У 28.1-41253162-001:2017)
1

09.2017

10.2017

Остаточний звіт

на насоси занурювальні відцентрові та агрегати електронасосні на їх
основі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.41.45.05
Індекс УДК: 001.3:338.46, 621 .651 .07 - 137: 621. 651

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Курносов Сергій Анатолійович (д. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Кібкало М.М. (Тел.: +38 (066) 005-87-04)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

