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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Технології у ливарному виробництві. Нові матеріали‖ (ВП-03/а за 

переліком дисциплін програми підготовки) з загальним обсягом 1,5 кредитів (54 години) 

відноситься до модулів  професійно-орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-03); фізична хімія (НФ-07), фізика (НФ-02), 

теоретична та прикладна механіка (НФ-06), металознавство і термічне оброблення (НП-03). 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Разом 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(разом годин) 

СРС 

Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семест. 

атест. 
лекції практичні/ 

семінарські 

лабор./ 

комп. 

практ. 

8 1,5 (54) 28  -  - 26  -   -   залік  

ІІІ. Мета і завдання дисципліни кредитного модуля 

Метою кредитного модуля є вивчення останніх досягнень вчених у створенні 

ефективних матеріалів у ливарному виробництві і сучасної техніці. Вивчення  номенклатури та 

загальних відомостей про нові матеріали для обґрунтованого  вибору виходячи з умов їх 

експлуатації. Вивчення походження, фізико-хімічної природи, морфологічного складу, макро- і 

мікроструктури, механічних і спеціальних функціональних властивостей, переваг і недоліків 

матеріалів машинобудування. 

Кредитний модуль має завдання прищеплювання знань, умінь і навичок технолога і 

частково дослідника у області матеріалознавства. 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовування сучасних матеріалів дають 

студентам і елементи економічних і екологічних знань. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП підготовки спеціаліста (магістра) повинне 

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 по проблемі, що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 

1.01.01); 

- 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); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки і область 

застосування ливарних технологій, базуючись на заданий типовий технологічний процес 

визначити його необхідні параметри, що забезпечать одержання виливків відповідної якості 

(ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.04.04); 

- на підставі аналізу умов роботи с використанням довідкових даних, вибрати 

конструкційні матеріали для ливарного оснащення і деталей обладнання. 

- використовуючи обрані джерела технічної інформації зробити їх коротку або 

розширену анотацію (ПФ.Д 5.01 ЗР.Р 5.01.02). 

IV. Зміст дисципліни 
Тема 1. Металеві матеріали сучасної техніки. 

Матеріали в сучасній техніці. Мета вивчення та зміст дисципліни ―Нові матеріали‖. Сталь та найбільш 

поширені альтернативні матеріали сучасної техніки: цемент, пластичні маси, алюміній, кераміка. Класифікація 

матеріалів для машинобудування. Типи матеріалів й їх конкурентна здатність у різних аспектах використання. 

Тенденції у зміні структури використання різних матеріалів у ХХІ сторіччі. 

Основні досягнення в удосконаленні залізо-вуглецевих сплавів. Бейнітний чавун з кулястим графітом. 

Леговані сталі з особливим комплексом механічних  й експлуатаційних властивостей.. Останні досягнення у 

термічній обробці залізовуглецевих сплавів. 

Останні досягнення в удосконаленні сплавів кольорових металів. Сучасна номенклатура сплавів на основі 

міді, алюмінію, магнію, берилію, нікелю, титану, цирконію для авіаційно-космічної техніки, теплоенергетики та 

машинобудування.  



Останні досягнення в удосконаленні сплавів кольорових металів. Композиційні матеріали з металевою 

матрицею. Конструкційні порошкові сплави. Аморфні сплави. Сплави на основі інтерметалідів. Прецизійні сплави.  

Тема 2. Неметалеві конструкційні матеріали. 
Неметалеві конструкційні матеріали. Загальні відомості про неметалеві матеріали. Поняття і класифікація 

полімерів. Способи синтезу полімерів. Склоподібний, еластичний та в‘язко-плинний стан полімерів. Старіння 

полімерів. 

Термопластичні полімери. Склад, будова, властивості, переваги, недоліки та застосування поліетилену, 

поліпропілену, полістиролу, політетрафторетилену (фторопласту-4), політрифторхлорєтилену (фторопласту-3), 

поліметилметакрилату, полівінілхлориду, поліамідів (капрону, нейлону, полікарбонату, поліформальдегіду), 

поліуретанів. 

Термореактивні полімери. Склад, будова, властивості, переваги, недоліки та застосування 

фенолоформальдегідів (бакелітів), мочевиноформальдегидів (карбамідів), кремнійорганічних сполук, 

поліепоксидів, поліефірів. 

Конструкційні пластмаси з наповнювачами. Склад, будова, властивості, переваги, недоліки та 

застосування волокнітів, асболовокнитів, скловолокнитів, текстоліту, гетинаксу, асботекстоліту, склотекстоліту, 

ДСП, ДВП.  

Композиційні матеріали з неметалевою матрицею. Склад, будова, властивості, переваги, недоліки та 

застосування карбоволокнитів, бороволокнитів органоволокнитів і металів, армованих волокнами. 

Гумові матеріали. Склад, будова, властивості, переваги, недоліки та застосування натурального каучуку, 

синтетичних бутадієнового, бутадієн стирольного, ізопренового каучуків. Гуми та їх склад. Мастилостійкі, 

бензостійкі, теплостійкі, світлостійкі та зносостійкі гуми. 

Матеріали із деревини. Властивості деревини і вади (дефекти) деревини. Шпон, фанера, пресована 

деревина, дерев‘яно-стружкові плити. Використання деревини у модельному виробництві. 

Клеї та герметики. Склад та класифікація плівкоутворюючіх матеріалів. Властивості клейових з‘еднань. 

Неорганічні клеї. Конструкційні смоляні і гумові клеї. Герметики. 

Керамічні матеріали. Традиційні і нові керамічні матеріали. Керамічна структура та типи зв‘язків деяких 

простих керамічних кристалів і силікатів. Застосування керамік у технологіях, як деталей високоекономічних 

двигунів, а також у мікроелектроніці, що працює при високих температурах. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. 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:  
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Машиностроение. 2006. –528с. 

2. Ефименко Г.Г., Михеева И.Г., Нещадим В.Н., Цымбал М.И. Сталь и альтернативные материалы: анализ и 

прогноз. Учебное пособие. – Днепропетровск: ГметАУ. 1996. –560 с. 

3. Р.К.Мозберг. Материаловедение: Учебное пособие для вузов. – М.:Высш.шк., 2001. – 448 с. 

4. Ю.ФА.Геллер., А.Г.Рахштадт. Материаловедение. Учебное пособие для вузов. – М.: Металлургия, 2004. 

5. Технология пластических масс /Под ред. В.В. Коршака. – М.: Химия, 1985. – 560с. 

6. Новые материалы в технике/Под ред. Е.Б. Тростянской и др. – М.: Машиностроение. 1992. – 656 с. 

 Індивідуальне консультування проводиться кожного кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською мовою. 

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

перевірки засвоєння знань –  контрольні роботи, які передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

 

VIIІ. Методика оцінювання 
Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового контролю, 

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

завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по дисципліні (РД) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, вирішення завдань із самостійної 

роботи студента, заохочувальних балів, а також балів, набраних на заліку. 

Студенти, які набрали від 40 до 59 балів, оцінка «FX», повинні підвищити рейтинг до 60 балів, після чого 

допускаються до екзамену. Студенти, які мають менше 40 балів, до екзамену не допускаються і отримують оцінку 

«F». 
ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними 

вимогами факультету. 


