Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102715
Відкрита
Дата реєстрації: 25-07-2019
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.): 428.4
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

428.4

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00191282
Адреса: вул.Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39802, Україна
Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України
Телефон: 380534875700

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37664469
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: ул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50027, Україна
Телефон: 0564090606
E-mail: knu@knu.edu.ua
WWW: http://www.knu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Інструментальне обстеження стану кріплення мережі виробок між водовідливним штреком і камерою водовідливу.
Комплексне інструментальне обстеження порушеної ділянки кріплення, закріпного простору та прилеглого породного
масиву камери водовідливу Дренажної шахти.

Назва роботи (англ)
Instrumental survey of the state of fastening of the workings network between the drainage drainage and drainage chamber.
Comprehensive instrumental examination of the affected area of anchorage, fixed space and adjacent rock massif of the
drainage chamber Drainage mine.

Мета роботи (укр)
Проведення комплексу інженерних розрахунків з визначення залишкового ресурсу елементів і вузлів армування,
кріплення, а також термінів їх безпечної експлуатації. Розробка заходів із забезпечення безпечної експлуатації об'єктів, які
обстежуються.

Мета роботи (англ)
Carrying out a complex of engineering calculations to determine the residual resource elements and units of reinforcement,
fastening, as well as the terms of their safe operation. Development of measures to ensure safe operation of the objects being
inspected.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Випуск нового виду нормативно-технічної документації
Галузь застосування: Підземна розробка родовищ корисних копалин

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Інструментальне обстеження стану кріплення мережі виробок між
водовідливним штреком і камерою водовідливу. Комплексне
1

05.2019

08.2019

Остаточний звіт

інструментальне обстеження порушеної ділянки кріплення, закріпного
простору та прилеглого породного масиву камери водовідливу
Дренажної шахти.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, 622.515/.516.016.34.016.5+622.283.[.002.56

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабець Євген Костянтинович (к. т. н., професор, с.н.с.)
Керівники роботи:
Чепурний Володимир Іванович

Відповідальний за подання документів: Щербина Світлана Григорівна (Тел.: +38 (068) 884-85-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

