Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103028
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.): 275
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2018

250

2019

25

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фолтер-Україна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33368925
Адреса: пер. Комарова 9, кв.12, смт. Пісочин, Харківський р-н., Харківська обл., 62416, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380577193552
E-mail: dir@folter.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03534570
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Пожарського 2/10, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61046, Україна
Телефон: 380572945514

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розроблення методики та виготовлення з застосуванням технології кріодиспергування дослідних зразків неокислених
порошків матеріалів для використання їх як еталонних зразків пилу для проведення досліджень якості фільтрувальних
матеріалів

Назва роботи (англ)
Development of methodology and manufacturing of test samples of non-oxidized powders of materials for use as reference dust
samples for conducting research of quality of filter materials using cryogenic dispersion technology

Мета роботи (укр)
Для виконання оцінки якості роботи фільтрів та фільтрувальних матеріалів в сертифікованій лабораторії необхідно з
застосуванням технології кріогенного диспергування виготовити дослідні зразки неокислених порошків згідно
перелікуТехнічного завдання.

Мета роботи (англ)
It is necessary to make prototypes of non-oxidized powders according to the list of Terms of Reference using cryogenic
dispersion technology to perform the quality assessment of filters and filter materials in a certified laboratory.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Устатковання для кондиціонування повітря,
повітряні фільтри)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Дослідні зразки неокисленних порошків матеріалів
Галузь застосування: Устатковання для кондиціонування повітря

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методики та виготовлення з застосуванням технології
1

12.2018

06.2019

Остаточний звіт

кріодиспергування дослідних зразків неокислених порошків матеріалів
для використання їх як еталонних зразків пилу для проведення
досліджень якості фільтрувальних матеріалів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.55.43.31
Індекс УДК: 697.942

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Русанов Андрій Вікторович (д. т. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Кравченко Олег Вікторович (д. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Свєтлова О. В. (Тел.: +38 (057) 349-47-64)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

