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І. Загальні відомості 

 Дисципліна «Теоретичні основи ливарного виробництва» (НП-05 за переліком дисциплін 

програми підготовки) з загальним об'ємом 6 кредитів (216 год) відноситься до дисциплін 

професійної та практичної підготовки. 

 Вивченню дисципліни передують неорганічна (НФ-03) та фізична хімія (ЗП-04),математика 

(НФ-01;ЗП-02),фізика (НФ-02;ВП-03),теорія металургійних процесів (ЗП-10),гідравліка           

(НП-12). 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 

кред/год 

Розподіл за видами занять 

(усього/год у тижні) 

СРС Модульні 

контроль. 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семестр 

атестац. Лекції Практич. Лаб.раб. 

5 6/216 63/3,5 18/1 18/1 117 1 - Екзамен 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

 Дисципліна «Теоретичні основи ливарного виробництва» повинна надати студентам 

теоретичні знання та практичне вміння керувати процесами формування властивостей рідкого 

металу,заповнення порожнини ливарної форми та процесами твердіння металу і охолодження 

затверділого виливка з метою отримання високоякісних виливків з необхідною структурою в 

литому стані, без внутрішніх дефектів та  напружень. 

 Засвоєння дисципліни забезпечує такі вміння та навички: 

- виходячи з технічного завдання на виливок, на підставі нормативно-технічної документації, 

використовуючи державні та галузеві стандарти, враховуючи  технічні характеристики 

наявного обладнання, обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05); 

 - уміння оцінити якість та вибрати вихідні матеріали відповідно до умов реального 

виробництва (ПФ.Д.05.ПР.О.01); 

 -уміння на основі літературних даних визначити перелік технологічних операцій оброблення 

рідкого металу (ПФ.Д.07.ЗП.О.01); 

 -уміння проаналізувати базуючись на законах хімії та фізики особливості взаємодії рідкого 

металу з газами та формою (ПФ.Д.08.ПР.О.02); 

 -уміння проаналізувати основні ливарні властивості чорних та кольорових металів 

(ПФ.Е.14.ЗР.О.04); 

 -уміння визначити послідовність структурних перетворень при охолодженні сплаву та 

прогнозувати рівень його механічних та експлуатаційних властивостей (ПФ.Е.14.ЗР.О.03); 

 -уміння оцінити сили, що діють у виливках при охолодженні, сформулювати умови 

забезпечення міцності (ПФ.Е.13,ЗР.О.05). 

ІV. Зміст дисципліни 

 Розділ 1. Властовості рідких металів. 

 Температура плавлення, густина, питомий об'єм металів та сплавів та їх залежність від 

температури. Поверхневий натяг розплавів та його вплив на формування поверхні виливка. 

Відтворення тонких елементів рельєфу ливарної форми. Випаровування металів та сплавів при 

плавленні при атмосферному тиску та у вакуумі. Розрахунок втрат при випаровуванні та їх 

попередження. 

  Розділ 2. Взаємодія рідких металів з газами. 

 Кінетика взаємодії рідких металів з газами, вплив тиску газу та температури металу. 

Взаємодія рідких металів з воднем, киснем та азотом. Залежність розчинності водню від 

природи металу та температури. Окислення компонентів сплаву. Розкислення сплавів. 

Газові дефекти та їх вплив на властивості виливків. Контроль вмісту газів у рідких металах 

та виливках. Запобігання виникненню газових дефектів у виливках. Дегазація розплавів. 

 

     Розділ 3. Кристалізаційні процеси. 

Гомогенне та гетерогенне утворення зародків кристалізації та їх критичний радіус. 

Вибір домішок для гетерогенного зародкоутворення. Первинна кристалізація металу у 



виливках. Послідовна й об‘ємна кристалізація. Типи кристалічних структур у виливках. 

Регулювання  кристалізаційних процесів. Модифікатори та їх вибір.  

Дендритна й зональна ліквація та методи її виявлення. Розрахунок розподілу домішка 

по перетину дендрита. Запобігання ліквації. Поведінка неметалічних часток у розплаві. 

Попередження утворення неметалічних включень у виливках. Фільтрування розплавів. 

Сітчасті, зернисті та керамічні фільтри. Механізм фільтрування та вибір режиму.  

Розділ 4. Теплові процеси. 

 Вирішення найпростіших задач про тривалість твердіння виливка. Вплив технологічних 

факторів та конфігурації виливка на тривалість його твердіння. Приведена товщина стінки 

виливка. Розрахунок тривалості твердіння виливка за законом ―квадратного кореня‖. 

Розрахунок кінетики твердіння та охолодження виливків у формі за методом Г.Ф. Баландіна 

та за  методом А.И. Вейника. Температура вибивання виливків із форми та тривалість 

охолодження виливків до температури вибивання. Кінетика охолодження виливів після 

вибивання. Регулювання процесів твердіння та охолодження виливків.  

Розділ 5. Усадкові процеси.   
      Вільна й утруднена ливарна усадка. Усадкові раковини і механізм їх утворення. 

Розрахунок глибини усадкової раковини. Надливи та їх різновиди. Механічні та теплові 

методи поліпшення роботи надливів. Інженерні методи розрахунку розмірів надливів. 

Розрахунок величини механічних та термічних напружень, запобігання утворенню 

напружень. Розрахунок величини короблення виливків при охолодженні. Попередження 

короблення виливків. Тріщини у виливках. Механізм їх утворення та попередження. 

Основні напрямки розвитку теорії й практики виробництва виливків. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. На кафедрі є 

конспект лекцій на електронному носії. Кожній групі надається навчальна програма з 

дисципліни, план-графік контрольних заходів,  а також кожному студенту - методичні вказівки 

до лабораторних робіт та завдання  з СРС з відповідними методичними вказівками. 

Основна література: 

1. Дробязко В М.,Кочешков А.С.,Ямшинський М.М.. Теоретичні основи ливарного  

виробництва. –К.:НТУУ «КПІ», 2010.-260с. 

2. Пикунов М.В. Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвердевание оливок. М.: 

МИСИС, 2005.-415с. 

3. Дробязко В.М., Кочешков А.С. Методичні вказівки до виконання практичних та 

самостійних робіт з дисципліни « Теоретичні основи ливарного виробництва » ч.1. –К.: ІВЦ « 

Видавництво політехніка », 2002, -48с. 

4. Дробязко В.М., Кочешков А.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійних 

робіт з дисципліни « Теоретичні основи ливарного виробництва ». ч.2. –К.: ІВЦ « Видавництво 

політехніка », 2003. -36с. 

5. Дробязко В.М., Кочешков А.С Шейко О.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни « Теоретичні основи ливарного виробництва ». К.: ІВЦ « Видавництво політехніка 

», 2005, -48с. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською. 

VII.Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання передбачають вирішення 10 задач певного варіанту  з 

методичних вказівок  до практичних занять та самостійної роботи  /3/  та /4/. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


