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І. Загальні відомості 

Дисципліна „Проектування і виготовлення оснастки― (код ЗП-14) з загальним обсягом          

2,5 кредити (90 год.) відноситься до дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Вивченню 

дисципліни передують: „Теоретичні основи ливарного виробництва― (НП-04), „Теоретичні 

основи формоутворення― (НП-05), „Ливарна гідравліка― (НП-12), „Теорія металургійних 

процесів (ЗП-10), „Художнє і ювелірне литво― (ВП-02) тощо. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання дисципліни  
Мета – вивчення теоретичних і технологічних основ проектування та виготовлення точної модельної 

оснастки, що забезпечувала б виробництво високоякісних виливків, розміри яких максимально наближалися б до 

розмірів готової деталі. 

Знання – студент повинен знати повний технологічний процес розроблення, проектування та 

виготовлення модельної оснастки різного призначення: класифікацію, матеріали для її виготовлення та способи 

виробництва оснастки із різних матеріалів. 

Уміння - студент повинен уміти: 

- розробити оптимальний технологічний процес виготовлення виливків із різних сплавів з використанням 

відповідної модельної оснастки в цілому і модельних комплектів або іншої ливарної оснастки зокрема; 

- розробити технологію виготовлення модельного комплекту або іншої ливарної оснастки для виробництва 

конкретної литої деталі; 

- вибрати матеріал для комплекту або іншої ливарної оснастки залежно від типу виробництва, спосіб 

виготовлення заготовок для комплекту і ливарної оснастки та спосіб оброблення заготовок; 

- запропонувати методи контролю технологічного процесу виготовлення модельної оснастки, способи 

монтажу моделей на модельних плитах, їх фіксації та кріплення на плитах, центрування та скріплення стрижневих 

ящиків і моделей. 

Студент повинен уміти економічно обґрунтувати доцільність використання матеріалів і виконання 

запропонованого технологічного процесу виготовлення модельного комплекту або іншої ливарної оснастки. 

Навики - студент повинен набути навики в розробленні економічно обґрунтованих технологічних 

процесів виготовлення модельних комплектів і іншої ливарної оснастки за заданими креслениками литих деталей. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП має 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 за проблемою, що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 1.01.01); 

- виходячи з аналізу вітчизняної та зарубіжної практики застосування технологічних процесів ливарного 

виробництва, з урахуванням існуючих вимог щодо експлуатації виробу, обґрунтувати впровадження 

технологічного процесу виробництва виливків з чорних та кольорових металів (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.01); 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу чи сплаву 

виливка (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01); 

- спираючись на креслення деталі та технічні умови на виливок, користуючись нормативами і методиками 

розрахунків ливарних елементів, із застосуванням комп
‘
ютерних методів, розробити технологію виготовлення 

виливка (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.01); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки і область застосування ливарних технологій, 

базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його необхідні параметри, що забезпечать 

виготовлення виливків відповідної якості (ПФ.Д 1.04  ПП.О 1.04.04); 

- виходячи з технічного завдання на виливок, на підставі нормативно-технічної документації, 

використовуючи державні та галузеві стандарти, враховуючи технічні характеристики наявного устатковання, 

обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05); 

- використовуючи креслення технології виливка, нормативні та довідкові дані, відомими методами 

розрахувати елементи і розробити креслення технологічного оснащення для виготовлення виливків (ПФ.С 4.01 

ПП.О 4.01.04). 



Техніко-економічний і екологічний аналізи використовуваних технологічних процесів дають можливість 

студентам опанувати елементи як економічних, так і екологічних знань. 

ІV. Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1. Основи розроблення ливарної технології та проектування модельних комплектів 

Загальна характеристика технологічного процесу виготовлення виливків у піщаних формах. Структурна 

схема технологічного процесу виготовлення виливків залежно від характеру виробництва. 

Призначення і класифікація технологічної оснастки та модельних комплектів. Вибір матеріалу для 

виготовлення модельних комплектів. Точність модельних комплектів. Технічне завдання на проектування 

модельного комплекту. Загальні положення щодо розроблення ливарної технології. 

Розділ 2. Оснастка для виготовлення неметалевих ливарних форм 

Технологічний процес проектування та виготовлення дерев‘яного модельного комплекту. Особливості 

проектування металевих модельних комплектів. Об‘єкти металевого модельного комплекту. Матеріали для 

металевих модельних комплектів. Конструкції металевих модельних комплектів – моделей і стрижневих ящиків. 

Особливості проектування і виготовлення модельної оснастки із пластмас. 

Особливості проектування і виготовлення модельної оснастки із силікатних матеріалів. Моделі із гіпсу. 

Моделі із цементу та бетону. 

Особливості проектування і виготовлення оснастки для вакуумно-плівкового формування. 

Проектування і виготовлення оснастки для виробництва оболонкових форм. 

Монтаж моделей на модельних плитах. Плити для машинного формування. Способи фіксації і кріплення 

моделей на модельних плитах.  

Розділ 3. Оснастка для формоутворення виливків і разових моделей 

Проектування металевих форм за креслениками деталей. Розроблення конструкції виливка за креслеником 

деталі. Різновиди металевих форм і їх основні конструктивні елементи. Класифікація металевих форм. Особливості 

проектування і виготовлення металевих форм. Конструкції, вибір і розраховування ливникових систем для 

металевих форм. 

Особливості проектування та виготовлення прес-форм для лиття під тиском. Конструкції прес-форм. 

Конструювання деталей прес-форм. Матеріали для прес-форм. Розраховування розмірів робочої порожнини прес-

форми. 

Особливості проектування прес-форм для виготовлення витоплюваних моделей. Основи проектування і 

виготовлення прес-форм для виробництва газифікованих моделей. Прес-форми для виробництва газифікованих 

моделей різними способами. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. За матеріалами дисципліни 

розроблено конспект лекцій і представлено як на електронних носіях, так і в друкованому вигляді. 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.Дорошенко С.П., Федоров Г.Є. Модельна оснастка для виробництва виливків у піщаних формах. – К.: 

ІВЦ „Видавництво „Політехніка‖,2003.-112с. (НТБ – 10 прим., кафедра – 40). 

2. Голофаєв А.М., Гутько Ю.І., Тараненко Н.О. Технологічна оснастка ливарного виробництва. – 

Луганськ: Видавництво СНУ ім.. В.Даля, 2006. -304 с. (кафедра – 1 прим.). 

3. Коротков А.И., Полевая А.М. Литье в оболочковые формы. – М.: Машгиз, 1963.–299 с. 

7. Дубинин Н.П. и др. Кокильное литье. – М.: Машиностроение, 1967. – 460 с. 

8. Белопухов А.К. и др. Литье под давлением. – М.: Машгиз, 1962.         - 399 с. 

9. Шкленник и др. Литье по выплавляемым моделям.– М.: Машиностроение. 1984.-407 с.  

Індивідуальне консультування здійснюється кожного тижня згідно розкладу. 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань дисципліни. Метод 

перевіряння засвоєння знань – експрес-опитування і модульна контрольна робота, передбачена графіком 

самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг з дисципліни визначається відповідно Положенню про систему підсумкового контролю, оцінювання 

знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після кожного виконаного студентом завдання і 

доводиться до студента. Рейтинг з дисципліни розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів - виконання та захист практичних 

робіт, вирішення завдань модульної контрольної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів набраних на 

заліковій контрольній роботі. 

IX. Організація 

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

факультету. 


