Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113961
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
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.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

50.000

2. Замовник
Назва організації: Дєдов Сергій Миколайович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3193621479
Адреса: вул. Архітектора Старова, буд. 4, корп. Б, кв. 68, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54046, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675174876
E-mail: dedov@transship-design.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02066753
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Героїв України, буд. 9, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54007, Україна
Телефон: 380512424280
E-mail: universety@nuos.edu.ua
WWW: http://www.nuos.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Визначення опору буксиру, баржо-буксирних составів та виконання робіт з проектування рушійного комплексу буксира
проекту Т2012

Назва роботи (англ)
Determination of tug resistance, barge of towing trains and performance of works on design of the driving complex of the tug of
the T2012 project

Мета роботи (укр)
Визначення опору руху баржо-буксирних составів різної комплектації, визначення розрахункового варіанту комплектації
та розрахунок його ходовості.

Мета роботи (англ)
To determine the resistance of the barge towing trains of different configurations, to determine the calculated version of the
configuration and the calculation of its ride.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Економія енергоресурсів
Галузь застосування: Суднобудівні проектно-конструкторські організації та суднохідні компанії

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Побудова 3D моделей буксиру пр. Т2012 та барж пр. D-6000 і D-4000,
визначення опору буксиру проекту Т2012 та баржо буксирних составів:
1

09.2021

12.2021

Остаточний звіт

Т2012-D6000; Т2012-D-4000 з вантажною осадкою. Проектування
рушійного комплексу буксиру проекту Т2012 та оформлення звітної
документації.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.45.01.21, 55.45.03
Індекс УДК: 621:001.89:629.5, 629.5.002.3, 629.5.015.2 + 629.5.03

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Трушляков Євген Іванович (д. т. н.)
Керівники роботи:
Король Юрій Михайлович (к.т.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Тищенко Ольга Володимирівна (Тел.: +38 (093) 823-50-93)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

