Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200302
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
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.): 1.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

0.200

2023

0.200

2024

0.200

2025

0.200

2026

0.200

2. Замовник
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обгрунтування способів і технічних рішень, забезпечуючих підвищення точності захисту грейферних кранів від
перевантаження

Назва роботи (англ)
Substantiation of methods and technical solutions that increase the accuracy of protection of grab cranes from overload

Мета роботи (укр)
Підвищення точності захисту грейферних кранів від перевантаження шляхом розробки і дослідження нової системи
захисту грейферних кранів від перевантаження.

Мета роботи (англ)
Тo increase the accuracy of protection of grab cranes from overload by developing and researching a new system of protection
of grab cranes from overload.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Підвищення точності захисту грейферних кранів)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Галузеве машинобудування

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Дослідження динаміки захисту грейферних кранів при застосуванні
нових конструкцій обмежувачів вантажопідйомності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.51.31
Індекс УДК: 621.867, 621.874

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитришин Дмитро Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Семенюк Володимир Федорович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кісєль І.Г. (Тел.: +38 (097) 212-99-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

