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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Теоретичні основи формоутворення» (№НП-08 за переліком дисциплін 

програми підготовки) з загальним обсягом 6 кредитів (216 годин) відноситься до дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-03); фізична хімія (НФ-07), фізика (НФ-02), 

нарисна геометрія та комп‘ютерна графіка (НФ-05), теоретична та прикладна механіка (НФ-06). 

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. 

6 4,5 (216) 72 18 - 126 1  екз. 

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 вивчення етапів та особливостей розроблення ливарної технології, 

нормативної документації щодо оформлення технологічних креслень та розроблення процесів 

виготовлення виливків із різних сплавів. Засвоєння курсу забезпечує оволодіння такими 

уміннями: 

- за допомогою існуючих методик, відомих аналітичних залежностей та довідкової 

інформації, виходячи з конкретних умов власного виробництва та з урахуванням 

прогнозних потреб зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки 

виробництва за запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- спираючись на креслення деталі та технічні умови на виливок, користуючись 

нормативами і методиками розрахунків  ливарних елементів, із застосуванням 

комп
‘
ютерних методів,  розробити технологію виготовлення виливка (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 

1.04.01); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки  і область застосування 

ливарних технологій,  базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити 

його необхідні параметри, що забезпечать  одержання виливків відповідної якості (ПФ.Д 

1.04       ПП.О 1.04.04); 

- 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); 

- з метою забезпечення заданого рівня властивостей виливків та виходячи з обраної 

технології, за допомогою типових інструкцій та довідкових матеріалів розрахувати 

робочі  параметри технологічних операцій (ПФ.С 4.01 ЗП.О 4.01.01); 

- використовуючи креслення технології виливка, нормативні та довідкові дані, відомими 

методами розрахувати елементи і розробити креслення технологічного оснащення для 

виготовлення виливків (ПФ.С 4.01 ПП.О 4.01.04); 

IV. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Процеси виготовлення ливарних форм в опоках.  

Формовка за рознімними та нерознімними моделями. Особливі види формовки в опоках. 

Використання особливих прийомів формовки. 

Розділ 2. Процеси виготовлення ливарних форм у грунті. 

Виготовлення ливарних форм у грунті. Формовка за шаблонами. Особливі види 

формовки у грунті.  

Розділ 3. Способи ущільнення формувальних сумішей.  



Різновиди способів ущільнення і їх класифікація. Ущільнення форм пресуванням. 

Динамічні способи ущільнення форм. Вакуумна формовка. 

Розділ 4. Ливарні стрижні. 

Класифікація ливарних стрижнів. Конструктивні елементи стрижнів. Процеси ручного 

виготовлення стрижнів. Процеси машинного виготовлення стрижнів. 

Розділ 5. Ливникові системи. 

Ливникові системи та живлення виливків. Елементи ливникових систем. Розрахунок 

ливникових систем. 

Розділ 6. Складання і заливання ливарних форм. 

Опоки ливарні. Способи витяжки моделей із півформ. Виготовлення форм по-сухому та 

з хімічно зміцнюваних сумішей. Складання ливарних форм під заливання. Вибивання ливарних 

форм та фінішні операції. 

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. 

Основна література: 

1. Попов А.И. Кузьмин Н.Н. Технологія литейного производства – М.: Машиностроение, 

2007. – 716 с. 

2. Дорошенко С.П., Федоров Г.Є, Ямшинський М.М., Фесенко А.М., Фесенко М.А. 

Опоки ливарні. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 120 с. 

3. Дорошенко С.П., Авдокушин В.П., Русин К., Мацашек И. Формовочные материалы и 

смеси. – К.: Вища школа, 1980. – 416 с. 

4. Дорошенко С.П., Ващенко К.І. Наливная формовка. – К.: Вища школа, 1980.– 176 с. 

5. Болдин А.Н., Давыдов Н.И., Жуковский С.С. и др. Литейные формовочные материалы. 

Формовочные, стержневые смеси и покрытия. – М.: Машиностроение, 2006. – 507 с. 

 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. 

У 7-му семестрі студенти денної форми навчання, а у 8-му семестрі – студенти заочної 

форми навчання виконують курсовий проект. Його мета і завдання – закріплення і поглиблення 

знань, одержаних при вивченні дисципліни «Технологія ливарної форми», і набуття вмінь 

розроблення технології виготовлення конкретних виливків згідно методичних вказівок і 

відповідних стандартів. 

VIIІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг 

підраховується після кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по дисципліні (РД) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума 

балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, 

виконанні та захисті практичних робіт, вирішення завдань із самостійної роботи студента, 

заохочувальних балів, а також балів, набраних на екзамені. 

Студенти, які набрали від 40 до 59 балів, оцінка «FX», повинні підвищити рейтинг до 60 

балів, після чого допускаються до екзамену. Студенти, які мають менше 40 балів, до екзамену 

не допускаються і отримують оцінку «F». 

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 

 


