Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113904
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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.): 60.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

60.000

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24432974
Адреса: вул. Орджонікідзе, буд. 1, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50095, Україна
Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України
Телефон: 380564782775
Телефон: 380564783009
E-mail: amkr@arcelormittal.com
WWW: http://www.arcelormittal.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Криворізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37664469
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: ул. Віталія Матусевича, буд. 11, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50027, Україна
Телефон: 380564090606
E-mail: knu@knu.edu.ua
WWW: http://www.knu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обґрунтування застосування загальної маси зарядів вибухових речовин на масовий вибух у кар'єрах № 2-біс та № 3 ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг"

Назва роботи (англ)
Substantiation of the application of the total mass of explosive charges on a mass explosion in quarries № 2-bis and № 3 of PJSC
"ArcelorMittal Kryvyi Rih"

Мета роботи (укр)
Аналіз структурно-тектонічних особливостей масиву гірських порід у межах гірничих відводів кар'єрів № 2, № 3 та
прилеглих територій. Аналіз створеної НДГРІ бази даних сейсмічного моніторингу та дії ударно-повітряної хвилі при
проведенні масових вибухів у кар'єрах № 2, № 3 за минулі роки.

Мета роботи (англ)
Analysis of structural and tectonic features of the massif of rocks within the mining branches of quarries № 2, № 3 and adjacent
territories. Analysis of the NDGRI database of seismic monitoring and shock wave action during mass explosions in quarries № 2,
№ 3 over the past years.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення стану навколишнього середовища
Галузь застосування: Відкрита розробка родовищ корисних копалин

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування застосування загальної маси зарядів вибухових речовин
1

11.2021

11.2021

Остаточний звіт

на масовий вибух у кар'єрах № 2-біс та № 3 ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.21
Індекс УДК: 622.25; 622.26; 622.281/.289; 622.268.6, 622.235.2./.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ступнік Микола Іванович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Здещиц Анастасія Валеріївна (к. ф.-м. н.)

Відповідальний за подання документів: Щербина С.Г. (Тел.: +38 (067) 884-85-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

