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І. Загальні відомості 

Дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих та базується на знаннях, 

уміннях та навичках, одержаних студентами при вивчені дисциплін "Хімія" (НГ-01), "Фізична 

хімія" (НГ-05), "Теоретичні основи формоутворення" (НП-06), "Теоретичні основи ливарного 

виробництва" (НП-05), "Металознавство" (НП-02), "Кольорове литво" (НП-15), "Чавунне 

литво"(НП-13), "Сталеве литво" (НП-14), та ін. і є однією із завершальних дисциплін у циклі 

підготовки бакалавра з спеціальності "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів". 

Для вивчення розділів програми необхідно 198 годин навчального часу, в тому числі: 

лекцій – 72 годину, лабораторні роботи – 9 години, самостійна робота студента 117 годин. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семест

р 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити годин Лекції Практ. 
Лаб.ро

б 
СРС  МКР ДКР 

Сем. 

атест. 

8 5,5 198 72 - 9 117 1 1 іспит 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Дисципліна ―Виробництво виливків спеціальними способами литва‖ є однієї зі спеціальних дисциплін і має 

безпосередню задачу надання знань, умінь і практичних навичок технолога і частково дослідника в області 

виробництва виливків із чавуна. Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використовуючи 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 (Ф.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 Спеціальні види литва у разові форми 

Тема 1.1 Литво у оболонкові форми.  

Формувальні суміші, їх приготування та властивості. Затвердження піщано-смоляних сумішей. Модельна 

оснастка. Технологія виготовлення напівформ та стрижнів. Заливання, вибивання та обрубка виливок. Техніка 

безпеки та виробнича санітарія. Механізація та автоматизація процесу. 

Тема 1.2 Литво по моделях, що витоплюються.  

Прес-форми для виготовлення моделей. Технологія приготування модельних сумішей, виготовлення 

моделей, та модельних блоків. Технологія виготовлення керамічних оболонок. Формувальні суміші. Заливання, 

вибивання, та обрубка  виливок. Механізація та автоматизація литва по моделях, що витоплюються. Технологія 

виготовлення керамічних оболонок електрофорезом. Литво у керамічні форми. Технологія виготовлення форм та 

стрижнів з огелюваемих та термопластичних сумішей. Керамізація форм. 

Тема 1.3 Литво за моделями, що газифікуються. 

Матеріали моделей та способи їх виготовлення. Технологія лиття, формування виливків. Екологія та 

економіка процесу. 

Розділ 2 Спеціальні види литва в багаторазові форми з 

високовогнетривких матеріалів 

Тема 2.1 Литво у графітові форми.  

Різноманітність форм. Умови кристалізації сплавів у графітових формах. 



Розділ 3 Литво у металеві форми з вільним заливанням метала 

Тема 3.1 Литво у кокіль. 

Конструювання виливків ї кокілів. Тепловий режим кокілю. Холодильники та обігрівач кокілів. Технологія 

кокільного лиття. Дефекти виливків. Механізація та автоматизація процесу. 

Тема 3.2 Виробництво виливків в облицьованих кокілях. 

Умови кристалізації сплавів. Обладнання, технологічні параметри процесу, автоматизація та техніко-

економічні показники. 

Тема 3.3 Відцентрове литво. 

Формування виливків у полі відцентрових сил. Розрахунок числа обертів виливниць. Способи футерівки та 

охолодження виливниць. Технологія лиття. Відцентрові машини. Техніко-економічні показники. 

Тема 3.4 Виробництво біметалевих виливків. 

Виливки на основі чорних металів та на основі алюмінію з чавуном і сталлю, на мідній основі. Техніко-

економічні переваги литого біметалу  

Тема 3.5 Литво вижиманням. 

Технологія лиття, особливості кристалізації сплавів. 

Тема 3.6 Литво видавлюванням. 

Вплив тиску на параметри кристалізації, структуру та властивості сплавів. Технологія процесу, обладнання 

та особливості конструювання ливарних форм.  

Тема 3.7 Литво занурюванням та з обертанням. 

Технологічні параметри процесів. 

Тема 3.8 Електрошлакове литво. 

Технологія електрошлакового переплаву та лиття. Техніко-економічні переваги процесу. 

Тема 3.9 Безперервне литво. 

Формування виливків, виробництво заготовок, труб, дроту. 

Розділ 4 Литво в металеві форми під тиском 

Тема 4.1 Литво під тиском. 

Особливості заповнювання прес-форм металом. Сплави для лиття під тиском. Ливникові системи. 

Розрахунок живильників та розмірів робочих порожнин прес-форм, запираючого зусилля. Особливі види лиття під 

тиском. Технологія процесу. Види дефектів. Механізація та автоматизація процесу та його техніко-економічні 

переваги. 

Тема 4.2 Литво вакуумним всмоктуванням, під низьким тиском та протитиском. 

Гідродинамічні та теплофізичні особливості процесу. Обладнання процесів. 

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. 

Лабораторні роботи. Основна мета лабораторних робіт – набуття студентами практичних навичок у 

приготуванні сумішей, підготовки оснастки, заливанні форм металом, оцінки якості отриманих виливків. Перелік 

лабораторних робіт: 

1. Вплив параметрів процесу виготовлення оболонкових форм на властивості. 

2. Вплив товщини вогнетривкого покриття на якість поверхні та механічні властивості виливків при литі у 

кокіль. 

3. Вплив швидкості обертання форм на якість виливків при відцентровому литті. 

Індивідуальні завдання студенти отримують у вигляді завдання на виконання ДКР. 

Об‘єм ДКР – пояснювальна записка на 25-30 аркушів тексту з двома (трьома) кресленнями у вигляді ескізів. 

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 

роботи. 

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 при виконанні контрольних заходів. Виконанні та захисту 

лабораторних 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. 


