Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200767
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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.): 609.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

609.000

2. Замовник
Назва організації: Філія "Центр сервісного забезпечення" Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40150237
Адреса: вул. І. Федорова, буд. 31-а, м. Київ, 03038, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444650045
Телефон: 380444653752

3. Виконавець
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Адреса: вул. І. Федорова, буд. 39, м. Київ, 03038, Україна
Телефон: 380444653810
Телефон: 380443096136

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Комплексне дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації візків пасажирських
вагонів з терміном їх експлуатації понад 42 роки

Назва роботи (англ)
Comprehensive research of the residual resource and establishment of the maximum period of use of passenger carriages with a
service life for more than 42 years

Мета роботи (укр)
Дослідження показників міцності та опору втомі несучих металевих конструкцій рам та надресорних балок візків
пасажирських вагонів щодо можливості подальшої безпечної експлуатації понад 42 роки

Мета роботи (англ)
Research of the strength and fatigue resistance indicators of load-bearing metal structures of frames and over-spring beams of
passenger carriages for the possibility of further safe operation for more than 42 years.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Забезпечення безпеки руху на залізничному
транспорті)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Продовження терміну експлуатації візків пасажирських вагонів типу КВЗ-ЦНИИ
Галузь застосування: Залізничний транспорт України

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

05.2022

11.2022

Остаточний звіт

Дослідження залишкового ресурсу та встановлення терміну
експлуатації візків пасажирських вагонів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.41.03.19, 55.41.05.29
Індекс УДК: 629.4.018, 629.4.023.1;629.4.027.2, 629.451

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Остапченко Іван Сергійович
Керівники роботи:
Кара Сергій Віталійович (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Бідун Олександр Миколайович (Тел.: +38 (073) 444-37-86)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

