Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102810
Відкрита
Дата реєстрації: 05-08-2019
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.): 680.4
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05669819
Адреса: вул. Українська, 4, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380569584727
Телефон: 380569584708
E-mail: sales@dvmash.biz
WWW: http://www.dvmash.biz/

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00388168
Підпорядкованість: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Адреса: вул. І. Приходька 33, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39621, Україна
Телефон: 380536661036
Телефон: 380536662332
E-mail: office@ukrndiv.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик напіввагона моделі 12-4103-01 на візках моделі 18-7020

Назва роботи (англ)
Experimental research on technical parameters of open-top wagon model 12-4106-01 on bogies model 18-7020

Мета роботи (укр)
Проведення комплексу типових випробувань напіввагона моделі 12-4106-01 для оцінки відповідності отриманих
показників вимогам чинних нормативних документів та технічної документації

Мета роботи (англ)
Proponuyemo kompleksu typovykh doslidzhuvanykh napivvahonnykh modeley 12-4106-01 dlya Koefitsiyenta mozhlyvostey
otrymanykh rezulʹtativ neobkhidnykh chynnykh dokumentiv ta tekhnichnoyi dokumentatsiyi
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Методичні документи, поліпшення якості продукції, що випускається
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка та уточнення програм та методик випробувань, узгодження в
встановленому порядку. Оформлення наказу на проведення
випробувань по Придніпровській залізниці. Підготовка апаратури до
випробувань. Проведення випробувань з визначення маси тари вагона
та вписування в габарит. Підготовка та проведення стаціонарних
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Остаточний звіт

гальмівних випробувань. Проведення міцносних випробувань
(випробувань від дії вертикальних навантажень та на співудар).
Проведення ходових міцносних випробувань у завантаженому стані.
Випробування з визначення рівня зовнішнього шуму вагона. Підготовка
та проведення поїзних гальмівних випробувань. Аналіз результатів.
Складання експертного висновку. Оформлення науково-технічного
звіту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29.61.17
Індекс УДК: 629.44, 629.463.65.001.41 : 006.063

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сафронов Олександр Михайлович (к. т. н.)
Керівники роботи:
Хозя Павло Олександрович (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Лупітько Надія Василівна (Тел.: +38 (053) 666-00-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

