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І. Загальні відомості 

Дисципліна відноситься до циклу професійних вільного вибору та базується на знаннях, 

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

хімія" (НГ-05), "Теоретичні основи ливарного виробництва" (НП-05), "Металознавство" (НП-

02), та є однією із завершальних дисциплін у циклі підготовки бакалавра з спеціальності 

"Ливарне виробництво чорних та кольорових металів". 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Розподіл по видах занять Сем. 

атестація Кредитів Всього Лекції СРС 

7 2,5 90 36 54 іспит 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна «Металургія благородних металів» є однієї зі спеціальних дисциплін і має 

безпосередню задачу надання знань і умінь технолога в області видобутку виливків із чавуна. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використовуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та 

аналізуючи засоби і можливості технологічних процесів, 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 

(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) 

- 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  

 

Тема 1. Дорогоцінні метали. Загальні відомості. Видобуток золота, срібла та металів 

платинової групи.  

Вступ. Історія видобутку дорогоцінних металів. Розвиток металургії дорогоцінних 

металів в світі. Перспективи розвитку галузі в Україні, прогнозування подальшого науково-

технічного прогресу. Загальна характеристика дорогоцінних металів. Фізичні та хімічні 

властивості, їх застосування. Загальні принципу видобутку золота, срібла, металів, платинової 

групи. Родовища, рудна сировина, типи руд, мінерали, добича. Фізико-хімічні основи 

видобутку золота та срібла. Фізико-хімічні основи металургії золота та срібла. Загальні 

принципу видобутку золота, срібла, металів, платинової групи. Підготовка руди. Подрібнення , 

сортування та первинне збагачення руди. Форми знаходження металів в руді. Вилучення 

платинових металів. Вилучення золота з руди. Гравітаційні методи, амальгамація золотих руд 

та концентратів. Теорія процесу амальгамації. Засоби, обладнання та їх використання в схемах 

видобутку. Методи ціанування. Різновиди методів ціанування. Відокремлення 

золотовміщуючих розчинів від залишків. Декантація. Фільтрування. Процеси сорбції. Упорні 

руди та концентрати. Супутнє вилучення золота та срібла. Електролітичне рафінування золота 

та срібла. Методи афінажу кислотами. 

Тема 2. Вторинні дорогоцінні метали. Афінаж дорогоцінних металів. Вторинна сировина 

золота та срібла. Класифікація, характеристика, переробка. Переробка мідно-нікелевих 

концентратів. Основні технологічні операції, обладнання. Металургія металів платинової групи. 



Платиновміщуючі шлами. Методи афінажу. Сировина, переробка, обладнання аффінажних 

цехів. Заготовки з дорогоцінних металів. 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 

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. Стрижко Л.С. Металлургия золота и серебра. – М. – МИСИС. -2001. 

2. Дегтярев В.П., Юдаев Ю.Ф., Горбачев В.Г. Добыча, производство, применение 

драгоценных металлов и обеспечение их сохранности.-М. МВД РФ.- 1997. -110с. 

3. Благородные металлы: Справочник Под ред. Савицкого Е.М. М.: Металлургия. -1984.-592 

с. 

4. Металлурия благородных металлов. Изд.2-е. перераб. И дополненное. Под общ.ред. 

Л.В.Чугаева. М.: Металлургия. -1987. -431 с. 

5. Квасниця Л.І. та ін. Самородне золото України. Київ, «АРТех». -1996. 158 с. 

 

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 – контроль опитуванням,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. Вирішення завдань з самостійної роботи 

студента, заохочувальних балів, а також балів набраних на екзамені. 

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


