Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112943
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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.): 396.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

158.400

2022

237.600

2. Замовник
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Адреса: вул. І. Федорова, буд. 39, м. Київ, 03038, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380444656892

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет залізничного транспорту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116472
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: майдан Фейєрбаха, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61050, Україна
Телефон: 380577301939
Телефон: 380577714683
WWW: http://kart.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка проекту модернізації системи пересувних рейкозмащувачів

Назва роботи (англ)
Development of a project to modernize the system of mobile rail lubricators

Мета роботи (укр)
Адаптація існуючого рейкозмащувального обладнання для застосування в ньому високоефективних змащувальних
матеріалів, що підвищують ефективність систем рейкозмащування

Мета роботи (англ)
Adaptation of existing rail lubrication equipment for the use of high-performance lubricants that increase the efficiency of rail
lubrication systems
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: науково-технічна продукція у вигляді конструкторської документації
Галузь застосування: залізничний транспорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення аналізу параметрів системи пересувних рейкозмащувачів і
вивчення конструкції і функціональних характеристик сучасних
1

06.2021

09.2021

Проміжний звіт

моделей пересувних рейкозмащувачів. Розробка пропозицій щодо
вдосконалення консрукції з метою підвищення ефективності
виконання заходів з змащування бокової поверхні голівки рейки у
кривих ділянках колії.

2

09.2021

04.2022

Остаточний звіт

Розробка комплекту конструкторської документації по модернізації
пересувних рейкозмащувачів, оформленної встановленним порядком.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29.61.13
Індекс УДК: 629.41/.42, 625.032.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панченко Сергій Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Воронін Сергій Володимирович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бондаренко Наталія Василівна (Тел.: +38 (057) 730-19-39)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

