Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102708
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2019
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.): 450
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2018

450

2. Замовник
Назва організації: Філія "Центр сервісного забезпечення" Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40150237
Адреса: вул. Тверська, 37, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380444653384

3. Виконавець
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Підпорядкованість:
Адреса: вул. І. Федорова, 39, м. Київ, Київська обл., 03038, Україна
Телефон: 380444656892

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

Дослідження та розробка вимог щодо проведення технічного діагностування вантажних вагонів з терміном служби, який
перевищує полуторний (в т.ч. подвійний) від нормативного встановленого заводом виробником.

Назва роботи (англ)
Research and development of requirements for realization technical diagnostics of freight wagons with a service life exceeding
one and a half (including double) from the normative set by the manufacturer.

Мета роботи (укр)
Обґрунтування вимог щодо проведення технічного діагностування вантажних вагонів (на прикладі 4-х вісного
напіввагону) з терміном служби, який перевищує полуторний від нормативного, встановленого заводом-виробником.

Мета роботи (англ)
Substantiation of requirements for conducting technical diagnostics of freight wagons (for example, a four-axle gondola wagon)
with a service life exceeding one and a half from the normative established by the manufacturer.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Залізничний транспорт)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Залізничний транспорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження конструктивних особливостей напіввагонів, які
експлуатуються на залізницях України, класифікація їх основних
пошкоджень. Дослідження напруженно-деформованого стану несучих
1

03.2017

08.2017

Проміжний звіт

конструкцій напіввагонів. Розробка програми та методики проведення
технічного діагностування (обстеження та контрольних випробувань)
напіввагонів з терміном служби, який перевищує полуторний від
нормативного, встановленого заводом-виробником.
Проведення випробувань напіввагонів з оцінкою залишкового ресурсу
(строку служби) конструкції напіввагону. Розробка вимог щодо

2

09.2017

12.2017

Остаточний звіт

проведення технічного діагностування вантажних вагонів з терміном
служби, який перевищує полуторний від нормативного встановленого
заводом-виробником.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.41.37.31, 55.41.37.33
Індекс УДК: 629.46, 629.4.04

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зайцев Володимир Олександрович
Керівники роботи:
Батюшин Ігор Єремійович (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Бідун О.М. (Тел.: +38 (044) 309-68-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

