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Кафедра                 Ливарне виробництво чорних та кольорових металівІ. Загальні 

відомості 

Дисципліна «Устаткування ливарних цехів» ч.2.»Приводи машин» (код НП-09/2) з загальним 

об‗ємом 2 кредитів (72 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), 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 кредитного модуля  

Дисципліна ―Устаткування ливарних цехів" ч.2.»Приводи машин»  є однієї зі спеціальних дисциплін і має 

безпосередню задачу прищеплювання знань, умінь і практичних навичок по основам теорії робочих процесів 

електричного, пневматичного та гідравлічного приводів, характерні особливості приводів, які можуть бути 

раціонально використані в ливарних машинах, методи вибору та розрахунку основних параметрів різних приводів, 

питання поліпшення показників роботи приводів, засоби і методи управління приводами,особливостям та меж 

використання приводів різного типу.    

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 застосовуються для виробництва 

виливків, ливарного устаткування, яке для цього використовується, особливостей використання електричного, 

пневматичного і гідравлічного приводів дають студентам додатково елементи економічних та екологічних знань, а 

також знань безпечних умов праці в ливарних цехах при використанні різних приводів машин.  

IV. Зміст кредитного модуля  

Частина 2. Приводи машин 

Розділ 1. Електричний привід 

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

Силовий та  швидкісний режими приводів. Економічні показники приводів.  

Характеристика та межі використання електроприводу. Загальна характеристика електроприводу, який 

використовується в ливарних машинах. Основні енергетичні показники роботи електроприводу.        



Двигуни змінного струму. Механічні характеристики і режими роботи асинхронних двигунів. Пуск та 

гальмування асинхронних двигунів. Регулювання швидкості обертання асинхронних двигунів. Конструктивне 

виконання асинхронних двигунів. 

 Двигуни постійного струму. Механічні характеристики та режими роботи двигунів постійного струму із 

паралельним збудженням. Пуск, гальмування та регулювання швидкості двигунів постійного струму із 

паралельним збудженням.  

Електромагнітні силові пристрої. Тягові електромагніти. Електромагнітні пресові формувальні машини. 

Електромагнітні насоси та жолоба. 

Вибір потужності електричних двигунів при тривалому, повторно-короткочасному та короткочасному 

режимові роботи. Управління та захист електричних двигунів. 

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

Силовий та  швидкісний режими приводів. Економічні показники приводів.  

Розділ 2. Пневматичний привід 

Характеристика та межі використання пневматичного приводу. Пневматичні виконавчі пристрої. Режими 

роботи пневмоприводу. Системи управління в пневмоприводах. 

Елементи пневматичного приводу. Стиснене повітря. Пневмодвигуни. Пневматичні циліндри та їх 

елементи. Розрахунок пневматичного циліндра.  

Діафрагменні камери. Двигуни обертання. Підсилювачі та перетворювачі. Елементи трубопроводу. Апаратура 

для підготовки повітря. Контрольно-вимірювальна апаратура. 

Регулювання швидкості пневматичного приводу. Пневмопривід ударної дії. Дросельне регулювання. 

Пневмогідравлічне регулювання.  

Гальмування пневматичних циліндрів. Різновиди гальмування та пристрої для гальмування пневматичних 

циліндрів. Управління пневматичним приводом. Розподільники та схеми їх включень. Ручне  та автоматичне 

управління пневматичним приводом. 

Тема №3. Гідравлічний привід 

Характеристика та межі використання гідравлічного приводу в приводах ливарних машин. Елементи 

гідравлічного приводу. Робоча рідина для гідроприводу. Властивості робочої рідини та вимоги до неї. 

Гідравлічні насоси. Шестеренчасті  насоси. Лопатеві насоси. Поршневі насоси. Плунжерні насоси. 

Відцентрові насоси. Характеристики насосів. Вибір насосів.  

Гідравлічні двигуни. Гідравлічні циліндри. Конструкції гідравлічних циліндрів. Розрахунок основних 

параметрів гідравлічних циліндрів.  

Гідравлічні двигуни обертання. Моментні гідравлічні циліндри. Гідравлічні мотори  Елементи трубопроводу. 

Резервуари для рідини. 

Регулювання швидкості гідравлічного приводу.  Різновиди і схеми для регулювання швидкості 

гідроприводу. Дросельне  та об‘ємне  регулювання швидкості. Гальмування гідроприводу.  

Управління гідравлічним приводом. Розподільники. Контрольно-вимірювальна апаратура та її елементи. 

Автоматичне розвантаження гідроприводу. Типи гідравлічних 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 – усне опитування та контрольні роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Підрахунок рейтингу по 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 і 

завдання з самостійної роботи та заохочувальних балів. 

IX. Організація 

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

факультету. 


