Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103085
Відкрита
Дата реєстрації: 26-06-2020
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.): 42
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

42

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00190443
Адреса: вул. Весніна, 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61023, Україна
Підпорядкованість: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Телефон: 380577041318
E-mail: post@ukhin.org.ua
WWW: https://www.ukhin.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071180
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577076634
E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
WWW: https://www.kpi.kharkov.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
«Дослідження впливу вмісту кисню та ступеня окиснення вугілля на його розмолоздатность».

Назва роботи (англ)
"Study of the influence of oxygen content and the degree of oxidation of coal on its grinding capacity."

Мета роботи (укр)
Розробка математичних рівнянь щодо впливу вмісту кисню та ступеня окиснення на розмолоздатність вугілля

Мета роботи (англ)
Development of mathematical equations for the influence of oxygen content and oxidation state on coal grinding capacity
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: коксохімічна

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

06.2020 07.2020

Проміжний звіт

Визначення впливу вмісту кисню на розмолоздатність вугілля

2

08.2020 09.2020

Проміжний звіт

Визначення впливу окиснення на розмолоздатність вугілля

3

10.2020

Проміжний звіт

11.2020

Розробка математичних рівнянь, що описують вплив вмісту кисню та
ступеня окиснення на розмолоздатність вугілля

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 61.53
Індекс УДК: 662.7; 662.73; 662.74

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Марченко Андрій Петрович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Мірошниченко Денис Вікторович (д. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Богоявленська О.В. (Тел.: +38 (057) 707-61-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

