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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Виробництво виливків з чавуну» (код НП-13) з загальним об‗ємом 7 кредитів 

(252 години) відноситься до дисциплін професійно-орієнтованого циклу.  Вивченню 

дисципліни передують: хімія (НФ-07), фізична хімія (НФ-02), теорія металургійних процесів 

(ЗП-10), теоретичні основи ливарного виробництва (НП-05), теоретичні основи 

формоутворення (НП-06).  
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7 НП-13 7/252 72 18 18 144 1 - екзамен 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна ―Виробництво виливків з чавуну‖ є однієї зі спеціальних дисциплін і має 

безпосередню задачу прищеплювання знань, умінь і практичних навичок технолога і частково 

дослідника в області виробництва виливків із чавуна.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та аналізуючи 

засоби і можливості ливарного виробництва визначити доцільний перелік реально можливих 

технологій (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02) 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу 

чи сплаву (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01) 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

пропонованою технологією (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02) 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення 

виливка ( ПФ.Д 1.04 ЗРП.О 1.04.01 ) 

- базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його параметри, що 

забезпечать одержання виливка відповідної якості ( ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.0404 ) 

- виходячи з технічного завдання на виливок обрати доцільний технологічний процес (  

ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05 ) 

- виходячи з поточного контролю визначити порушення ходу технологічного процесу 

(ПФ.Д2.05 ЗП.О 2.05.04) 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовуваних  технологічних процесів дають 

студентам і елементи економічних і екологічних знань 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Кристалізація та властивості чавуну у виливках 

Графітизація та структуроутворення чавунів. Класифікація чавунних виливків. Вплив 

хімічного складу на процеси графітизації чавунів  Структурні складові металічної  матриці та їх 

властивості. Вплив структурних складових на механічні та експлуатаційні властивості..  

Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. . Виливки з чавуну з кулястим та 

вермікулярним графітом 

Виливки із ковкого чавуну. Термічна обробка при виробництві ковкого чавуну. 

Чавуни зі спеціальними властивостями. Вибілене литво. Вплив хімічного складу на 

властивості вибіленого литва. Синтетичний чавун. Властивості. Технологічні особливості 

виробництва синтетичних чавунів. 

Розділ 2.Плавлення чавунів  

Шихтові матеріали для плавлення чавунів. Металева частина шихти. Технічні умови на 

чавуні ливарні, переробні. рафіновані, пріродньолеговані. Феросплави та лігатури. Флюси. 



Палило для плавлення чавуну. Вимоги до палива. Технічні умови на ливарний кокс, 

термоантрацит, рідке та газоподібне паливо. 

Плавильні агрегати для плавлення чавуну. Основи розрахунку шихти у чавуноливарному 

виробництві. 

Технологічний процес плавки чавуна в вагранці. Плавка чавуна в електричних печах. 

Позапічні методи обробки рідкого чавуну. 

Розділ 3. Леговані чавуни зі спеціальними властивостями. 

Класифікація легованих чавунів..  

Зносостійкий чавун. Механізм зносу. Структура і зносостійкість. Марки чавуну. Області 

застосування, металургійні особливості виробництва. 

Корозионностійкій чавун. Види корозії. Вплив структурних складових на швидкість корозії. 

Хромисті чавуни. Кременисті чавуни. Высоконікелеві чавуни. 

Жаростійкий чавун. Окалиностійкість і ростосталість. Алюмінієві, хромисті, кременисті 

жаростійкі чавуни. 

Жароміцний чавун.  Марки чавуну, області застосування.  

Немагнітні чавуни. Вплив структурних складових на магнітну проникність 

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. 

Основна література: 

1. Ващенко К.И.. Шумихин В.С. Плавка и внепечная обработка чугуна.-К.:-Вища 

школа, -1992, -245 с. (НТБ  10 примірників, кафедра 5 примірників); 

2. Худокормов Д.Н. Производство отливок из чугуна. Учебное пособие для вузов.-

Мн.: Выщ. шк., 1987.-198с., (НТБ  10 примірників, кафедра 5 примірників); 

3. Чугун: Справ.изд/ Под. ред.. А.Д. Шермана и А.А. Жукова, М.: Металургія, 1991, 

576 с. (НТБ  10 примірників, кафедра 5 примірників); 

4. Косячков. В.О., Сиропршнєв Л.М. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Чавунне литво». К.: Вид. Політехніка, 2003, 48 с. (НТБ  15 примірників, кафедра 

45 примірників);  

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. 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,що передбачені графіком самостійної роьоти. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні 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 прі виконанні контрольних заходів. Виконанні та захисту практичних робіт, 

вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів 

набраних на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


