Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112919
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
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 (Тематичний план кафедральних НДР)

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: Національний університет "Запорізька політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070849
Адреса: вул. Жуковського, буд. 64, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69063, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380617642506
Телефон: 380617642141
E-mail: rector@zntu.edu.ua
WWW: http://www.zntu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Запорізька політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070849
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Жуковського, буд. 64, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69063, Україна
Телефон: 380617642506
Телефон: 380617642141
E-mail: rector@zntu.edu.ua
WWW: http://www.zntu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вдосконалення технологій виготовлення виробів, оснащення та обладнання для машинобудування і металургії

Назва роботи (англ)
Manufacturing product improvement technologies, equipment and facilities for mechanical engineering and metallurgy

Мета роботи (укр)
Розробка ресурсозберігаючих технологій кування спеціальних марок сталей, а також вдосконалення технологій
виготовлення виробів шляхом моделювання процесів гарячого та холодного штампування

Мета роботи (англ)
Development of resource-saving technologies for forging special grades of steel, as well as the improvement of manufacturing
technologies by modeling the processes of hot and cold stamping
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: машинобудування та металургія

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

09.2021

06.2024

Остаточний звіт

Вдосконалення технологій виготовлення виробів, оснащення та
обладнання для машинобудування і металургії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.16.17, 59.13.04
Індекс УДК: 621.992.7; 621.771.67, 681.2:621.91, 621.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Наумик Валерій Владиленович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Матюхін Антон Юрійович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Висоцька Наталя Іванівна (Тел.: +38 (061) 769-82-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

