Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104924
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 1101030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1842
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2017

394.2

2018

350

2019

1097

2. Замовник
Назва організації: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37471933
Адреса: вул. Хрещатик, буд. 30, м. Київ, Київ, 02000, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380445946605

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного
будівництва"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40336737
Підпорядкованість: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Адреса: вул. Отакара Яроша, буд. 18, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна
Телефон: 380573409112
Телефон: 380573401223
E-mail: niiomsh@i.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка науково-технічної документації "Типорозмірний ряд посиленого металобетонного кріплення та способи
ремонту порушеного кріплення сполучень змінного перетину вертикальних стволів з приствольними виробками"

Назва роботи (англ)
Development of scientific and technical documentation "Typical dimensional reinforcement of metal concrete fasteners and
repair methods of damaged fastening of joints of variable intersection of vertical shafts with bracing work"

Мета роботи (укр)
Розроблення посиленного металобетонного кріплення для ремонту порушеного кріплення сполучень змінного перетину
стволів з приствольними виробками

Мета роботи (англ)
Development of the strengthened metal-concrete fastening for repair of the broken fastening of connections of variable section
of trunks with trunk workings
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: вугільна промисловість

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проаналізувати кріплення сполучень стволів з приствольними
1

12.2017

12.2017

Проміжний звіт

виробками та досвід їх ремонту, визначити ефективні конструкції
кріплення сполучень та способи посилення вміщувального масиву
Визначити основні конструктивні параметри, виконати розрахунки

2

01.2018

12.2018

Проміжний звіт

несучої здатності та розробити технічні вимоги до типорозмірного
ряду посиленого металобетонного кріплення сполучень змінного
перетину
Розробити конструкторську документацію типорозмірного ряду

3

01.2019

12.2019

Остаточний звіт

посиленого металобетонного кріплення змінного перетину та правила
застосування металобетонного кріплення для ремонту порушених
сполучень

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.47.18
Індекс УДК: 622.276; 622.279, 622.016.268.7(281.43-262)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Веретельніков Ігор Олегович
Керівники роботи:
Буднік Андрій Васильович

Відповідальний за подання документів: Лебедєва Алла Семенівна (Тел.: +38 (096) 910-56-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

