Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000261
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2.7 - інше (кошти підприємства)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00188334
Адреса: вул. Сумська, буд. 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Телефон: 380577146417
E-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00188334
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Сумська, буд. 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577146417
E-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Аналіз основних технічних рішень по очищенню коксового газу від домішок (H2S, C6H6, HCN і наф-талін) під тиском

Назва роботи (англ)
Analysis of basic technical solutions for the purification of coke oven gas from impurities (H2S, C6H6, HCN and naphthalene)
under pressure

Мета роботи (укр)
Аналіз відомих закордонних і вітчизняних способів, схем і обладнання для очищення коксового газу під тиском

Мета роботи (англ)
Evaluation of the well-known foreign and native methods, diagrams and equipment for coke oven gas purification under
pressure
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Потенційно-можлива необхідність збільшення
глибини очищення коксового газу)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Коксохімічне виробництво

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

10.2021

02.2022

Остаточний звіт

Аналіз основних технічних рішень по очищенню коксового газу від
домішок (H2S, C6H6, HCN і наф-талін) під тиском

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 61.53.17.11
Індекс УДК: 662.73, 662.764

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рудика Віктор Іванович (д. е. н.)
Керівники роботи:
Казак Людмила Олексіївна

Відповідальний за подання документів: Безсмертна Ганна Іванівна (Тел.: +38 (057) 719-23-04)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

