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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Технології у ливарному виробництві (Позапічна обробка)» (код ВП-04) з  

об‗ємом 2 кредити (72 години) відноситься до дисциплін професійної складової циклу вільного 

вибору. Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-01), фізична хімія (НФ-07), теорія і 

технологія металургійного виробництва (ЗП-12), теоретичні основи ливарного виробництва 

(НП-05), технологія одержання первинних матеріалів для ливарного виробництва (НП-01).  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна «Технології у ливарному виробництві (Позапічна обробка)» належить до 

циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Набуті знання і вміння використовуються в 

подальшому при вивченні професійних дисциплін та дипломуванні.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- аналізуючи засоби і можливості металургійного виробництва визначити 

доцільний перелік реально можливих технологій одержання якісного металу для ливарного 

виробництва (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02); 

- 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 позапічної 

обробки розплаву (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02); 

- уміти прийняти правильне рішення при виконанні операції позапічної обробки 

металу, зробити аналіз технічних і технологічних можливостей того чи іншого виду обробки 

розплаву (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- провести техніко-економічний аналіз технічних і технологічних можливостей 

позапічної обробки за запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02) та екологічні 

аналізи технологічних операцій та технологічного процесу у цілому. 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1 Головне призначення ковшової металургії і головні принципи застосування 

позапічної обробки рідких сплавів. Види позапічної обробки. Видалення фосфору та сірки, 

модифікування та рафінування розплавів. 

Розділ 2 Водень та азот в сталі та сплавах. Застосування вакууму в металургії та інших 

способів рафінування розплавів. 

Розділ 3 Неметалеві включення, їх характеристика та вплив на властивості сталей. 

Обробка сталі синтетичними шлаками. Інжекційна металургія. 

Розділ 4 Використання методів спеціальної металургії для позапічної обробки. 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна 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: 

4. Фізикохімія металургійних систем і процесів: Підручник/ В.Я.Шурхал, В.К.Ларін, 

Д.Ф.Чернега та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 407с.: іл. 

5. Готвянський Ю.Я. Фізико - хімічні та металургійні основи виробництва металів. 

Навчальний посібник . - К.: ІЗМН, 1996. - 392 с. 

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 роботи. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг з дисципліни 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 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. 


