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І. Загальні відомості 

 Дисципліна «Ливарна гідравліка» (№ НП-10 за переліком дисциплін програми підготовки) з 

загальним об'ємом 2 кредити (72 год) відноситься до дисциплін професійної та практичної 

підготовки. 

 Вивченню дисципліни передують неорганічна (НФ-03) та фізична хімія (ЗП-04),математика 

(НФ-01;ЗП-02),фізика (НФ-02;ВП-03),теорія металургійних процесів (ЗП-10),гідравліка (НП-12) 

та теоретичні основи ливарного виробництва (НП-04). 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 

кред/год 

Розподіл за видами занять 

(усього/год у тижні) 

СРС Модульні 

контроль. 

(кількість) 

Індивід. 

завдан- 

    ня 

Вид 

семестр 

атестац. Лекції Практич. Лаб.роб. 

6 2 / 72 18 / 1 18/1 - 36 - - Залік 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Дисципліна «Ливарна гідравліка» повинна надати студентам теоретичні знання та практичне 

вміння керувати процесами заповнення порожнини ливарної форми та процесами статичної 

взаємодії металу з ливарною формою та стрижнями з метою отримання високоякісних 

виливків. Засвоєння дисципліни забезпечує такі вміння та навички: 

 -уміння визначити за допомогою розрахункових формул основні параметри руху рідкого 

металу (ПФ.С.07.зР.О.04). 

-уміння на основі літературних даних визначити перелік технологічних операцій оброблення та 

заливання рідкого металу (ПФ.Д.07.ЗП.О.01); 

 -уміння проаналізувати базуючись на законах хімії та фізики особливості взаємодії рідкого 

металу з формою та стрижнями  (ПФ.Д.08.ПР.О.02); 

 -уміння проаналізувати основні ливарні властивості чорних та кольорових металів в рідкому 

стані (ПФ.Е.14.ЗР.О.04); 

 -уміння визначити послідовність структурних перетворень при охолодженні сплаву та 

прогнозувати рівень його механічних та експлуатаційних властивостей (ПФ.Е.14.ЗР.О.03); 

 -уміння оцінити сили, що діють у виливках при охолодженні, сформулювати умови 

забезпечення міцності  та попередження  тріщино утворення у виливках (ПФ.Е.13,ЗР.О.05). 

ІV. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Основи реології. Витікання металу з ковша та його рух в ливниковій системі 

   Поняття про реологію. Прості та складні реологічні тіла. Аксіома реології.  

Основні положення гідростатики та гідродинаміки. Гідростатичний тиск в нерухомій рідини на 

плоскі та криволінійні стінки. Динамічний тиск рідини. 

  Витікання металу з стопорного ковша. Швидкість струменя металу та час спорожнення ковша. 

Витікання металу з ковша з носиком.  Рух металу в ливниковій системі.    Затримання 

неметалічних часток у шлаковловлювачі. 

Розділ 2. Фільтрування металу.  

  Фільтрування металу за допомогою сітчастих та зернистих фільтрів. Механізм та режими 

фільтрування. Вплив розмірів та природи зерен і режиму фільтрування на ефективність 

очищення розплаву. 

Фільтрування металу за допомогою керамічних фільтрів. Пресовані та пінокерамічні 

фільтри. Технологія застосування керамічних фільтрів. Співвідношення площі фільтру та 

поперечного перетину ливникового ходу. Технологія виготовлення керамічних фільтрів. 

Розділ 3.Динамічна та статична дія металу на форму та стрижні 

         Кінетична енергія струменя металу та його потужність. Сила удару струменя у стінки 

форми та стрижнів та її зменшення. Гідравлічний удар у верхню півформу при завершенні 

заливання. 

Статичний тиск металу на стінки форм. Піднімальна сила на верхню напівформу. Архімедова 

сила на стержні. Розрахунок загальної піднімальної сили та елементів скріплення напівформ. 

Напруження в затверділому шарі металу внаслідок статичного тиску на плоску та криволінійну 

поверхню. Попередження тріщиноутворення .  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 



  Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. На кафедрі є конспект 

лекцій на електронному носії. Кожній групі надається навчальна програма з дисципліни, план-

графік контрольних заходів, а також кожному студенту - завдання з СРС 

 Основна література: 

1. Дробязко В.М. та інш. Ливарна гідравліка. Навчальний посібник.    Краматорськ: ДДМА, 

2010,-108с. 

VI. Мова 

  Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською. 

VII.Характеристика індивідуальних завдань 

   Індивідуальні завдання передбачають вирішення 10 практичних задач певного варіанту з 

навчального посібника /1/. 

VIII. Методика оцінювання 

   Для оцінювання знань застосовується рейтингова система підсумкового контролю.    

Рейтинг студента формується як сума балів, нарахованих студенту при проведенні на лекційних 

заняттях 2 експрес – опитувань, за складання реферату, при перевірці 10 практичних задач.  

     Для стимулювання та заохочення студентів передбачена можливість покращення рейтингу за 

рахунок самостійної творчої роботи студентів, яка включає складання програм для розрахунків 

на ПЕОМ, участь в конкурсах, доповіді на конференціях, написання статей .Загальна 

максимальна сума балів 100. 

  В залежності від фактично набраного рейтингу встановлюється оцінка А,В,С,D,Е. При 

рейтинзі нижчому 60 балів студент вирішує комплексне контрольне завдання. 

IX.Організація 

  Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними правилами факультету. 


