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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Теоретичні основи формоутворення» (№НП-06 за переліком дисциплін 

програми підготовки) з загальним обсягом 5 кредитів (180 годин) відноситься до дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-01); фізична хімія (НФ-07), фізика (НФ-05), 

нарисна геометрія (НФ-03), теоретична та прикладна механіка (НФ-04). 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Разом 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(разом годин) 

СРС 

Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семест. 

атест. 
лекції практичні/ 

семінарські 

лабор./ 

комп. 

практ. 

5 5 (180) 45 - 27 108 1 - Дифер. 

залік 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Дисципліна «Теоретичні основи формоутворення» є однією із спеціальних дисциплін і 

має безпосередню задачу прищеплення знань, умінь і практичних навичок технолога і частково 

дослідника в області формувальних матеріалів. Засвоєння курсу забезпечує оволодіння такими 

уміннями: 

- виходячи з аналізу вітчизняної та зарубіжної практики застосування технологічних 

процесів ливарного виробництва, з урахуванням існуючих потреб щодо експлуатації 

виробу, обґрунтувати  впровадження  технологічного процесу виробництва виливків з 

чорних та кольорових металів (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.01); 

- використовуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та 

аналізуючи засоби і можливості ливарного виробництва визначити доцільний перелік 

реально можливих технологій (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02); 

- спираючись на галузеві стандартизовані методи випробовувань, призначити конкретні 

методики досліджень (ПФ.Д 1.08 ПР.О 1.08.01); 

- виходячи з поточного контролю, визначити існуючі порушення ходу технологічного 

процесу  на всіх його складових стадіях (ПФ.Д 2.05 ЗП.О 2.05.04); 

- на підставі аналізу браку власного виробництва, використовуючи теоретичні знання з 

причин його виникнення і з урахуванням  існуючого досвіду, розробити і запровадити 

заходи із ліквідації причин браку (ПФ.Д 2.05 ПР.О 2.05.06); 

підготувати зразки для фізико-хімічних, технологічних, структурних, металографічних 

та інших методів досліджень та за допомогою спеціального обладнання виконати лабораторні 

випробування  (ПФ.Е 5.03 ПП.Н 5.03.01). 

 

IV. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Взаємодія піщаної форми з виливком. 

Історія і еволюція ливарних форм. Сучасні ливарні форми та технологія виготовлення 

виливків. Види і етапи взаємодії піщаної форми з виливком. Силова взаємодія ливарної форми з 

виливком. Теплова взаємодія ливарної форми з виливком. Газова взаємодія ливарної форми з 

виливком. Фізико-хімічна взаємодія ливарної форми з виливком. 

Розділ 2. Властивості формувальних сумішей. 

Фізико-механічні властивості сумішей. Міцність і газопроникність формувальних 

сумішей. Вологість та пластичність формувальних сумішей. Технологічні властивості 

формувальних сумішей. Робочі та реологічні властивості формувальних сумішей.  

Розділ 3. Формувальні матеріали. 



Різновиди формувальних матеріалів. Класифікація пісків на основі кварцу. Вогнетривкі 

наповнювачі на основі кварцу. Оксидні та силікатні вогнетривкі наповнювачі. Зв‘язувальні 

компоненти. Формувальні глини. Синтетичні смоли. Органічні зв‘язувальні компоненти. Рідке 

скло. Кристалогідратні зв‘язувальні компоненти. Фосфатні зв‘язувальні системи. Солеві та 

солекерамічні зв‘язувальні системи. 

Розділ 4. Приготування формувальних сумішей. 

Технологічні процеси приготування формувальних сумішей. Різновиди процесів 

регенерації формувальних сумішей. Добір рецептури сумішей для виготовлення форм і 

стрижнів. 

Розділ 5. Протипригарні покриття та їх властивості. 

Різновиди протипригарних матеріалів. Протипригарні фарби. Властивості 

протипригарних фарб і покриттів. Протипригарні пасти і облицювальні протипригарні суміші. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. Перед читанням 

лекцій з дисципліни в кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для 

самостійної роботи, план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 
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 Індивідуальне консультування проводиться кожного кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською 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, які передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


