Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102795
Відкрита
Дата реєстрації: 01-08-2019
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.): 1646.4
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод "
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05763814
Адреса: вул. І.Приходько, 139, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39607, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380536769505
Телефон: 380536743620
E-mail: kvsz@kvsz.com
WWW: http://www.kvsz.com

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 візків пасажирських мо-делей 68-7115, 68-7115
виконання 01 з метою постановки на виробництво

Назва роботи (англ)
Experimental research on technical parameters of passenger car bogies, models 68-7115, 68-7115 version 01 with the aim of
launching into manufacture.

Мета роботи (укр)
оцінка відповідності фактичних значень показників візків моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01, отриманих при
проведенні комплексу науково-експериментальних досліджень, вимогам чинних нормативних документів та технічної
документації для приймання рішення щодо можливості серійного випуску.

Мета роботи (англ)
Оцінка відповідності фактичних значень показників візків 68-7115,68-7115 виконання 01, отриманих під час комплексу
наукових та експериментальних досліджень, вимогам чинних нормативних документів та технічної документації для
вирішення можливості серійне виробництво.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше ((Залізничний транспорт))
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: випуск нового виду продукції: техніки
Галузь застосування: Залізничний транспорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення випробувань з визначення маси візка, основних
геометричних розмірів, статичних прогинів ресорної підвіски та
вписування в габарит; визначення власної частоти вигинних коливань
кузова вагона; підготовка та проведення стаціонарних гальмівних
випробувань, складання протоколу; підготовка дослідного зразка та
апаратури до випробувань, ходових динамічних випробувань у
порожньому режимі; ходових динамічних випробувань у
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Остаточний звіт

завантаженому режимі; ходових міцносних випробувань у
завантаженому режимі; проведення випробувань з визначення
показників плавності руху вагона у порожньому та завантаженому
режимах, показників вібрації; визначення рівня шуму та інфразвуку в
приміщеннях вагону, визначення зовнішнього шуму під час руху
вагона, проведення випробувань з впливу на колію, поїзних гальмівних
випробувань, складання протоколу; 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, 629.4.027.2.001.41:006.63

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

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

