Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103450
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2020
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.): 15
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАТ"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20270641
Адреса: вул. Тухачевського, буд. 37, кв. 40, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50063, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380676110034

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, 2А, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
E-mail: igtmnanu@ukr.net
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
(505-83) Провести інструментальні вимірювання динамічних параметрів системи “підйомна посудина-жорстке
армування” відділень вертикального стовбура Допоміжний шахти «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький ЗРК».

Назва роботи (англ)
(505-83) To carry out instrumental measurements of the dynamic parameters of the "lifting vessel-rigid reinforcement" system
of the vertical shaft section Auxiliary of the "Operational" PJSC "Zaporizhzhya ZRK".

Мета роботи (укр)
Інструментальні вимірювання динамічних параметрів системи “підйомна посудина-жорстке армування” відділень
вертикального стовбура Допоміжний шахти «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький ЗРК».

Мета роботи (англ)
Instrumental measurements of dynamic parameters of the "lifting vessel-rigid reinforcement" system of the vertical shaft
section Auxiliary of the mine "Operational" of PJSC "Zaporozhye SZRK".
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: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Підйомні стовбури вугільних шахт та копалень України.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести інструментальні вимірювання, аналіз та оцінку поярусної
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Остаточний звіт

силової навантаженості систем «посудина-армування» вертикального
стовбуру при робочих режимах руху. Виконати по глибині стовбурів
обробку та інтерпретацію результатів вимірювань.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.25
Індекс УДК: 622.61/.67, 622.61/.67, 622.831

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., професор, професор, професор, професор, акад., акад., акад., акад.)
Керівники роботи:
Ільїн Сергій Ростиславович (к. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Адорська Л.Г. (Тел.: +38 (068) 447-22-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

