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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Устаткування ливарних цехів» ч.3 «Лінії і комплекси» (код НП-09/3) з загальним об‗ємом 4 кредита (144 

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), технологія ливарної форми (НП-08) та 

устаткування ливарних цехів ч.1 «Машини і обладнання»(НП-09/1).  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна ―Устаткування ливарних цехів" ч.3 «Лінії і комплекси» є однієї зі спеціальних дисциплін і має безпосередню 

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

виробництва виливків,  технологічного устаткування всіх виробничих відділень ливарного цеху, розрахунку основних 

технологічних і конструктивних параметрів при виборі та конструюванні ливарного устаткування.  

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  

Частина 3. Лінії і комплекси 

Розділ 1. Технологічне устаткування складів шихтових матеріалів. 

Устаткування складів шихти та плавильних відділень. Механізація складів шихти. Транспортне устаткування для 

обслуговування складів шихти. 

Пристрої для приймання та зберігання шихтових матеріалів. Технологічне устаткування для підготовки шихтових 

матеріалів. Пристрої для попереднього підігріву шихти. 

Технологічне та транспортне устаткування для завалки шихти в плавильні агрегати. Різновиди та конструкції дозуючих 

пристроїв.                 

Системи механізованого набору, дозування та загрузки шихти в вагранку,  в сталеплавильні печі та печі для виплавки 

кольорових сплавів. 

Устаткування для заливання ливарних форм. Ливарні ковші. Принципи розрахунку перекидного моменту конічного 

ковша з обертовим механізмом. Устаткування для ремонту ковшів та плавильних печей. Устаткування для модифікування та 

рафінування сплавів. 

Пристрої для транспортування рідкого металу та заливання форм. Механізація навантаження форм на конвеєрах. 

Допоміжне устаткування плавильних відділень. Механізація прибирання відходів рідкого металу, грануляції шлаку та інших 

відходів. 

Розділ 2. Технологічне устаткування складів формувальних матеріалів. 

Устаткування для розвантаження та зберігання формувальних матеріалів. Устаткування для підготовки свіжих пісків, 

сушарки та охолоджувачі піску після сушіння. 

Загальні відомості про дроблення та розмелювання матеріалів. Щокові, валкові та молоткові дробарки. Шарові та 

коткові млини. Молоткові, вібраційні та струменеві млини. 

Устаткування та схеми установок для приготування глинистої суспензії. Засоби безпеки від само загоряння та вибуху 

меленого вугілля.  

Устаткування для приготування рідкого скла та вуглекислого газу. Устаткування для зберігання та підготовки в‘яжучих 

та протипригарних фарб.   

Устаткування для переробки відпрацьованих формувальних сумішей. Електромагнітні сепаратори. Схеми установок магнітної 

сепарації відпрацьованих сумішей. 



Просіювання матеріалів. Аналіз факторів які впливають на ефективність просіювання. Класифікація машин для 

просіювання матеріалів. Аналіз робочих процесів  та конструкцій барабанних та плоских сит. 

Устаткування для регенерації та обезпилення сумішей. Схеми установок для регенерації та сепарації відпрацьованих 

сумішей. Установки для гомогенізації сумішей. 

Розділ 3. Технологічне устаткування формувальних та стрижневих відділень. 

Піскомети. Конструкція головок та лопатей піскометів. Робочий процес головки піскомета та аналіз впливу 

конструктивних та технологічних факторів на ущільнення суміші піскометом. 

Типи піскометів, особливості їх конструкції та експлуатації. Допоміжне устаткування для піскометної формовки. Порядок 

розрахунку піскометів. 

Класифікація піскодувних машин. Конструктивні елементи та типи піскодувних та піскострільних машин. Злука 

піскодувного процесу з пресуванням. Конструктивні особливості піскострільних автоматів для горизонтальної та вертикальної 

стосової формовки.  

Особливості конструкції та роботи піскодувних та піскострільних машин при виготовленні стрижнів в гарячий оснастці, з ХТС 

та по СО-2 процесу. Допоміжне устаткування для виготовлення стрижнів. 

Бункера для формувальних матеріалів. Основи розрахунку бункерів. Затвори, постачальники  та дозатори. Типи та 

конструкції. 

Розділ 4. Транспортне устаткування ливарних цехів. 

Класифікація транспортного устаткування. Мостові та консольні крани та електроталі. Монорельсовий транспорт та 

його основні конструктивні елементи. Рольганговий непривідний та привідний транспорт. Наземний без рельсовий транспорт. 

Безперервний транспорт в ливарних цехах. Стрічкові конвеєри та елеватори. Пластинчаті та скребачкові конвеєри. 

Шнекові та вібраційні конвеєри. Межі використання безперервного транспорту. 

Пневмотранспорт в ливарних цехах, різновиди, межі використання , переваги та недоліки. Допоміжні пристрої до 

пневматичних транспортних засобів. Гідравлічний транспорт. 

Ливарні конвеєри, призначення та різновиди. Технологічний розрахунок ливарного конвеєра. Горизонтально-  та 

вертикально-замкнені візкові конвеєри. Трансбордерні та крокуючі ливарні конвеєри. 

Підвісні конвеєри, їх будова , різновиди та межі використання. Переваги та недоліки різних типів ливарних конвеєрів. 

Розділ 5. Технологічне устаткування для вибивання стрижнів з виливків. 

Устаткування для вибивання стрижнів. Пневмомолотки та вібраційні скоби. Галтовочні барабани , вібраційні та 

інерційні пристрої. Установки для гідравлічного вибивання стрижнів, аналіз процесу, конструкція установок. 

Установки електрогідравлічної вибивки стрижнів та очищення виливків. Сутнісь процесу та принципові схеми 

установок. Конструкції установок електрогідравлічної вибивки .  

Технологічне устаткування для відділення ливників та надливів та обрубки виливків. Верстати  та інструмент для 

обрубки литва. Вогньова, повітряно-дугова та плазменева різка. Особливості обрізання надливів на виливках з легованих 

сплавів. Устаткування для правки литва. 

Тема №6. Технологічне устаткування для зачищення та очистки відливок. 

Очисні галтовочні барабани періодичної та безперервної дії.. Дробоструменева та дробометна очистка литва. 

Устаткування для обдирки та зачищення відливок. Абразивні матеріали та зв‘язки, які використовуються для зачисних 

елементів, види зачисних елементів. Правила підбору кругу по твердості та швидкості. Правила установки круга на шпиндель. 

Класифікація зачисного устаткування. Конструкції зачисних машин. Вібраційна, ультразвукова, електромеханічна та 

газополуменева очистка відливок. 

Устаткування для  грунтовання та фарбування відливок. Підготовка поверхні відливок. Нанесення фарби на поверхню 

відливки. Устаткування для сушіння відливок після фарбування. 

Устаткування для очистки та утилізації викидів ливарного виробництва. Апарати для очищення повітря від пиловидних 

часток. Зонти та кожухи. Гідравлічні пиловловлювачі. Утилізація газових викидів.  

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 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. 


