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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Технологія одержання первинних матеріалів для ливарного виробництва» 

(код НП-01) з загальним об‗ємом 2,5 кредити (90 годин) відноситься до дисциплін професійно-

практичного циклу підготовки.  Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-01 та ЗП-06), 

фізична хімія (НФ-07), фізика (НФ-05 та ЗП08).  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна «Технологія одержання первинних матеріалів для ливарного виробництва» 

належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Набуті знання і вміння 

використовуються в подальшому при вивченні дисциплін цього ж циклу та вибіркових 

професійно-орієнтованих дисциплін.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використовуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та 

аналізуючи засоби і можливості металургійного виробництва визначити доцільний перелік 

реально можливих технологій одержання вихідних матеріалів для ливарного виробництва 

(ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02); 

- визначити загальні та специфічні вимоги до металу чи сплаву (ПФ.Д 1.03 ПР.О 

1.03.01) 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва 

запропонованої технології виробництва металів (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02); 

- уміти прийняти правильне рішення при виконанні кожної операції технологічного 

процесу виробництва того чи іншого металу, зробити аналіз технічних і технологічних 

можливостей кожної ланки виробництва (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- провести техніко-економічний аналіз технічних і технологічних можливостей 

кожної ланки виробництва за запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02) та 

екологічні аналізи технологічних операцій та технологічного процесу одержання металів у 

цілому. 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Технологічні основи виробництва чорних металів. Виробництво чавуну. 

Класифікація металів. Способи виробництва металів. Загальна характеристика 

пірометалургійних процесів. 

Доменне виробництво. Схематична будова доменної печі. Технологічна схема 

доменного виробництва. Фізико-хімічна сутність доменного процесу. Продукти доменної 

плавки (чавун, шлак, газ) та їх використання. Техніко-економічні показники доменного процесу 

та перспективи розвитку. Позадоменні способи отримання заліза. Переваги та перспективи 

розвитку одноступеневого виробництва заліза. 

Виробництво сталі. Конвертерне виробництво сталі. Характеристика бесемерівського, 

томасівського та киснево–конвертерного процесів. Виплавка легованих сталей. Сучасні 

напрями розвитку киснево-конвертерної плавки. 

Виплавка сталі в електричних печах. Класифікація печей. Технологія виплавки сталі в 

печі з основною футерівкою. Виплавка сталі в печах з кислою футерівкою. Техніко-економічні 

показники плавки в дугових печах. 

Застосування індукційних печей для виплавлення сталі. Типи печей,технологія плавки і 

властивості сталі. Недоліки та переваги індукційного способу плавки.  



Розливання та злитки сталі. Неперервне лиття заготовок. Кристалізація і будова злитків 

киплячої та спокійної сталі. Дефекти стальних злитків. 

Виробництво феросплавів. Застосування і способи їх виробництва. Конструкція 

феросплавної печі. Технологія виробництва феросплавів.  

Розділ 2. Виробництво кольорових металів. Металургія алюмінію. Виробництво 

алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини. 

Металургія міді. Пірометалургійне вироблення міді з руд і концентратів, рафінування 

міді. Обладнання та технологія виплавляння сплавів. Класифікація мідяних сплавів.  

Металургія нікелю. Переробка сульфідних міднонікелевих руд, виплавка штейну, 

відновлення оксидів, електролітичне рафінування нікелю. Сплави на основі нікелю. 

Виробництва магнію та його сплавів. Технологічна схема добування магнію, 

особливості електролізу хлоридів магнію. Рафінування магнію. Термічні способи одержання 

магнію. Класифікація магнієвих сплавів. Фізико-хімічні основи плавки магнієвих сплавів. 

Виробництво свинцю та цинку. Металургія свинцю і цинку. Випал і спікання 

свинцевих концентратів, виплавка чорнового свинцю. Рафінування. Способи одержання цинку, 

випал цинкових концентратів. Очищення цинку від домішок. Гідрометалургія.  

Металургія титану та вольфраму. Властивості, область застосування. Мінерали, руди і 

їх переробка. Металотермічне і електролітичне одержання титану і його рафінування.  

Вольфрам. Властивості. Застосування. Вольфрамові мінерали, руди і їх переробка. 

Виробництво металічного вольфраму.  

Розділ 3. Сучасні технології одержання металів і сплавів високої якості. Загальна 

характеристика переплавних процесів. Виплавка сталі в вакуумних електродугових та 

індукційних печах. Електрошлакова технологія. Плазмово-дуговий переплав. Електронно–

променевий переплав. Позапічна обробка. Інжекційна металургія. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні розроблено 

конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в кожну 

академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік 

виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 
1. Готвянський Ю.Я. Фізико - хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний 

посібник . - К.: ІЗМН, 1996. - 392 с. 

2. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев В.М. Общая металлургия. - М: Металлургия, 1985. - 

480 с. 

3. Фізикохімія металургійних систем і процесів: Підручник/ В.Я.Шурхал, В.К.Ларін, Д.Ф.Чернега та 

ін. – К.: Вища школа, 2000. – 407с.: іл. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи, що передбачені графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг з дисципліни визначається у відповідності до Положення про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг 

підраховується після кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по дисципліні розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів. Виконанні та 

захисту практичних робіт, вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних 

балів, а також балів набраних на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


