Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111390
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 40.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

5.000

2022

10.000

2023

10.000

2024

10.000

2025

5.000

2. Замовник
Назва організації: Сумський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04718013
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380542787641
Телефон: 380542701012
E-mail: admin@snau.edu.ua
WWW: https://www.snau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Сумський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04718013
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна
Телефон: 380542787641
Телефон: 380542701012
E-mail: admin@snau.edu.ua
WWW: https://www.snau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Анізотропні тонкостінні будівельні конструкції з дефектами структури матеріалу

Назва роботи (англ)
Anisotropic thin-walled structures with defects in material structure

Мета роботи (укр)
Створення: нових раціональних конструкцій з композиційних матеріалів на основі уточнених дискретно-структурних
моделей термопружного деформування багатошарових оболонок з неідеальним контактом міжшарових поверхонь
сусідніх армованих шарів з урахуванням дії динамічних навантажень; нових композитних елементів конструкцій за
формою оболонок обертання та теорії їх розрахунку, що дозволить збільшити термін служби, підвищити рівень надійності
та зменшити вагу конструктивних елементів

Мета роботи (англ)
Сreation: new rational structures from composite materials based on refined discrete-structural models of thermoelastic
deformation of multilayer shells with imperfect contact of interlayer surfaces of adjacent reinforced layers, taking into account
the action of dynamic loads; new composite elements of designs in the form of shells of rotation and their design theory that will
allow to increase service life, to increase reliability level and to reduce weigh of structural elements.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: будівництво

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

06.2021

06.2025

Остаточний звіт

Анізотропні тонкостінні будівельні конструкції з дефектами структури
матеріалу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 30.19.17
Індекс УДК: 539.3 , 539,3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ладика Володимир Іванович (д.с.-г.н., професор)
Керівники роботи:
Верещака Сергій Михайлович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Приходченко О.О. (Тел.: +38 (054) 270-10-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

