Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200845
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2022
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.): 200.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

200.000

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568176
Адреса: вул. Вовчинецька, буд. 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76007, Україна
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Телефон: 380342530200
Телефон: 380342566884
E-mail: dcsms@if.ukrtel.net
WWW: http://www.ifdcsms.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568176
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Вовчинецька, буд. 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76007, Україна
Телефон: 380342530200
Телефон: 380342566884
E-mail: dcsms@if.ukrtel.net
WWW: http://www.ifdcsms.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення вторинного еталону одиниць об'єму та об'ємної витрати газу для роботи у замкненому циклі при тиску до
0,6 МПа

Назва роботи (англ)
Improvement the secondary standard gas volume and volume flow rate for operation in a closed cycle at a pressure of up to 0.6
MPa

Мета роботи (укр)
Провести дослідження щодо розроблення технічної документації для удосконалення вторинного еталону одиниць об'єму
та об'ємної витрати газу для роботи у замкненому циклі при тиску до 0,6 МПа

Мета роботи (англ)
Conduct research on the development of technical documentation for the improvement of the secondary standard of volume
units and volume flow of gas for operation in a closed cycle at a pressure of up to 0.6 MPa
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Вироби технічні
Галузь застосування: Метрологія та газовимірювальна техніка

Експерти
Коржак Олег Володимирович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

09.2022 12.2022

Остаточний звіт

Удосконалення вторинного еталону одиниць об'єму та об'ємної
витрати газу для роботи у замкненому циклі при тиску до 0,6 МПа

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 90.03.19
Індекс УДК: 620.11:006

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коржак Олег Володимирович
Керівники роботи:
Середюк Денис Орестович (к.т.н.)

Відповідальний за подання документів: Бас О.А. (Тел.: +38 (098) 926-66-93)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

