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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Устаткування ливарних цехів» ч.1 «Машини і обладнання» (код НП-09/1) з 

загальним об‗ємом 4,5 кредитів (162 години) відноситься до дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки. Вивченню дисципліни передують: вища математика (НФ-02 ), хімія 

(НФ-05), фізична хімія (НФ-07), теорія металургійних процесів (ЗП-12), читається одночасно із 

дисциплінами теоретичні основи ливарного виробництва (НП-05), теоретичні основи 

формоутворення (НП-06) та технологія ливарної форми (НП-08).  
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ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Дисципліна ―Устаткування ливарних цехів"ч.1«Машини і обладнання»  є однієї зі спеціальних дисциплін і має 

безпосередню задачу прищеплювання знань, умінь і практичних навичок по основам механізації та автоматизації технологічних 

процесів виробництва виливків, конструкціям основних видів ливарного устаткування, яке використовується в ливарних цехах 

для виконання основних технологічних процесів.   

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- користуючись вітчизняною та зарубіжною  системами класифікації, фондами науково-технічної і патентної 

інформації, Internet за допомогою відомих методів здійснити бібліографічний пошук науково-технічних джерел по проблемі, 

що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 1.01.01); 

- виходячи з умов технічного завдання, техніко-економічних показників та з урахуванням реальних можливостей 

обраного виробництва вибрати  тип і розрахувати кількість основного  та допоміжного  обладнання (ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.04.02); 

- на базі обчислювальних програм та типових методик, спираючись на необхідні технологічні вимоги  розрахувати 

основні конструктивні параметри агрегатів (ПФ.С 1.05 ЗП.О 1.05.02); 

- провести порівняльний аналіз на відповідність технічних характеристик типового обладнання  розрахованим 

параметрам технологічного процесу (ПФ.С 1.05 ЗП.О 1.05.03); 

- використовуючи каталоги ливарного обладнання, спираючись на алгоритми і вимоги технологічних процесів, 

запропонувати засоби їх механізації (ПФ.Д 1.06 ПР.О 1.06.03); 

- використовуючи програму і технічну документацію оцінити забезпеченість дільниці (цеху, підприємства) 

необхідними  матеріалами, основним і допоміжним устаткуванням стосовно до заданого процесу виробництва литва (ПФ.Д 2.01 

ПП.Н 2.01.01); 

- використовуючи креслення і технічний опис роботи ливарного обладнання за  відомими методами технічної механіки 

розрахувати окремі вузли механізмів (ПФ.С 4.01 ЗП.Р 4.01.02); 

- використовуючи кінематичні схеми роботи обладнання, довідкові дані про механічні властивості матеріалів, скласти 

умови силового навантаження і виконати перевірочні розрахунки на міцність конструктивних елементів ливарного оснащення 

та машин (ПФ.С 4.01 ЗП.Р 4.01.05); 

Техніко-економічний і екологічний аналіз  технологічних процесів, які використовуються для виробництва виливків, та 

ливарного устаткування, яке для цього використовується, дають студентам додатково елементи економічних та екологічних 

знань, а також знань безпечних умов праці в ливарних цехах.  

IV. Зміст кредитного модуля  

Частина1. Машини і обладнання 

Розділ 1. Цілі та задачі курсу. Умови використання механізації та автоматизації в ливарному виробництві. 

Цілі та завдання курсу, особливості вивчення дисципліни. Розвиток механізації та автоматизації ливарного виробництва 

та ливарного машинобудування в СНГ та Україні. Значення та задачі механізації та комплексної автоматизації ливарного 

виробництва. 

Умови використання та ефективність механізації та автоматизації ливарних цехів. Технологічні основи проектування 

високопродуктивних машин. Організаційна структура робочих процесів та агрегатування машин. Класифікація робочих машин 

по організаційній структурі процесу. Система позначення ливарних машин. 

Розділ 2. Устаткування для приготування  формувальних та стрижневих сумішей. 

Теоретичні основи роботи сумішеприготувального устаткування. Устаткування для приготування формувальних та 

стрижневих сумішей. Класифікація змішувачів для приготування сумішей. Коткові та маятникові змішувачі періодичної та 

безперервної дії. Аналіз процесу змішування сумішей. Відстійні бункери та розпушувачі формувальних сумішей.  

 Лопатеві змішувачі: призначення, будова та класифікація. Сучасні змішувачі для приготування РСС та ХТС. Типи та 

маркування сучасного устаткування. Центральні та автономні системи сумішоприготування. 

Механізація та автоматизація процесів приготування та роздачі формувальних та стрижневих сумішей. Схеми 

сумішеприготувальних установок та їх робота. Устаткування та автоматизація розподілу сумішей по бункерам.  

Розділ 3. Устаткування для виготовлення ливарних форм. 



Теоретичні основи ущільнення суміші в опоці різними способами. Устаткування для виготовлення форм та стрижнів. 

Переваги машинної формовки та умови її використання. Класифікація формувальних машин. 

Пресові формувальні машини. Аналіз процесу  ущільнення формувальної суміші при верхньому та нижньому пресуванні. 

Переваги та недоліки пресових формувальних машин. 

Робочий процес та індикаторна діаграма пневматичного пресового механізму. Порядок розрахунку пресових 

формувальних машин. 

Методи зменшення нерівномірності ущільнення формувальної суміші в опоці при пресуванні та пристрої, які 

використовуються. Пристрої для пошарового контурного та послідовного пресування. Схеми устаткування для штифтового та 

диференційного пресування та його різновиди. Пристрої для шнекового та діафрагменного пресування. Вібраційне, вібраційно-

ударне та вібро-пресування. Схеми устаткування для його реалізації. 

Устаткування для пресування під високим питомим тиском, імпульсного  та вибухового пресування, пресування з 

використанням вакууму та вакуумно-плівкової формовки. 

Класифікація пресуючих механізмів формувальних машин. Конструктивні типи та вузли пресових формувальних машин. 

Конструкції пресових механізмів та пресових підсилювачів пресових формувальних машин. Особливості гідроприводу 

пресових машин. Конструкції траверс та механізмів знімання опок. 

Теоретичні основи ущільнення суміші в опоці методом струшування. Струшуючі формувальні машини. Аналіз процесу 

ущільнення формувальної суміші при струшуванні. Статична і динамічна допресовка та пристрої, які для цього 

використовуються. Порівняння пресових та струшуючих машин. 

Класифікація струшуючих механізмів формувальних машин. Робочий процес та індикаторна діаграма пневматичного 

струшуючого механізму. 

Аналіз індикаторних діаграм різних типів. Робота пневматичного струшуючого механізму при різному  робочому 

навантаженні. Порядок розрахунку струшуючих машин. 

Конструктивні вузли формувальних машин. Струшуючі механізми з фланцевим, центральним ударом. Поворотні та 

витяжні механізми. Нівелювальні механізми. 

Конструктивні типи струшуючих формувальних машин. Віброізоляція фундаментів струшуючих машин. Типи та 

маркування формувальних машин.  

Розділ 4.Устаткування для виготовлення стрижнів. 

Стрижневі машини. Класифікація стрижневих машин. Пресові та струшуючі стрижневі машини, області їх використання, 

особливості технологічної оснастки. Мундштучні машини. 

Піскодувні і піскострільні машини, особливості конструкції та область використання. Теорія процесу роботи піскодувних 

та піскострільних машин. Аналіз факторів ущільнення суміші при піскодувному та піскострільному процесах. Конструкція 

піскодувних і піскострільних головок та плит. 

Розділ 5.Устаткування для вибивання та очистки виливків. 

Теоретичні основи робочих процесів вибивних установок. Устаткування для вибивання форм та стрижнів. Методи 

вибивання форм. Вібраційні пристрої для вибивання форм. Інерційні вибивні машини : типи пристроїв, аналіз робочих 

процесів, особливості конструкцій, переваги та недоліки. 

Конструкції прошиваючих пристроїв для вибивання форм, їх переваги та недоліки. Устаткування для автоматизованого 

вибивання форм, їх конструкції. Маркування вибивного устаткування. 

Теорія робочих процесів очисного устаткування. Очисні галтовочні барабани періодичної та безперервної дії. 

Дробоструменева очистка: переваги, недоліки, конструкція апаратів. Дробометна очистка: переваги, недоліки, аналіз робочого 

процесу та конструкції. 

Конструктивні типи та основні вузли дробометних машин. Марки машин. Устаткування для обдирки та зачищення литва. 

Абразивні матеріали, зачисні елементи та їх види. Правила підбору та встановлення шліфувальних кругів. 

Розділ 6. Автоматичні та поточні лінії для виготовлення виливків. 
Механізовані та автоматичні поточні лінії. Принципи організації будови ліній. Склад автоматизованих поточних ліній та 

надійність їх роботи. Організація робочих місць. Приклади компоновки поточних та автоматичних ліній. 

 Маніпулятори та роботи в ливарних цехах. Типи та функціональні схеми. Будова маніпуляторів, транспортні 

маніпулятори. Межі використання. Функціональні схеми різних видів маніпуляторів. 

Сучасні автоматичні та поточні лінії виробництва виливків. Тенденції розвитку та впровадження автоматичних та 

поточних ліній. 

Загальна характеристика приводу. Основні поняття виконавчим, розподільчим та управляючим пристроям. Силовий та  

швидкісний режими приводів. Економічні показники приводів.  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю 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. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською. 

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 по кожній частині 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 лабораторних робіт, 

завдання з самостійної роботи, заохочувальних балів, а також балів набраних на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними вимогами факультету. 


