Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103451
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070826
Адреса: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Покровський р-н., Донецька обл., 85300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380623920309
E-mail: mail@donntu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070826
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Покровський р-н., Донецька обл., 85300, Україна
Телефон: 380623920309
E-mail: mail@donntu.edu.ua

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

Виділення рудникових газів, що свідчать про самонагрівання, у виробки виїмкової дільниці під час руйнування вугільного
пласту

Назва роботи (англ)
The release of firedamp which testifies to self-heatsng, in the workings of the excavation site during the destruction of the coal
seam

Мета роботи (укр)
Визначення процесів самонагрівання вугілля у виробках шахт в залежності від кількості СО, що виділяється у гірничі
виробки

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to determine the processes of self-heating of coal in the mine workings, depending on the amount of
CO released into the mine workings
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: гірнича промисловість

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

07.2020

07.2022

Остаточний звіт

Виділення рудникових газів, що свідчать про самонагрівання, у
виробки виїмкової дільниці під час руйнування вугільного пласту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.19.13
Індекс УДК: 622.278, 622.411.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Подкопаєв Сергій Вікторович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Костенко Віктор Климентович (д. т. н., професор)
Костенко Віктор Климентович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гамій Юрий Володимирович (Тел.: +38 (050) 046-92-22)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

