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Статус дисципліни – Обов‗язкова. 
 

Лектор Сиропоршнєв Леонід Миколайович, доцент.
 

Факультет інженерно-фізичний.
 

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів.
 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Чавунне литво»(НП-01) входить до циклу  дисциплін професійно-практичної 

підготовки. Дисципліна «Чавунне литво» є логічним продовженням базового теоретичного курсу 

«Виробництво виливків з чавуну» (НП-08).  

У курсі розглядаються основи механізму кристалізації та графітизації чавунів, 

структуроутворення при кристалізацій та перекристалізації. Вплив технологічних факторів на 

кінетику графітизації та формування властивостей чавуну. Розглядаються основи фізико-

хімічних процесів плавки чавуну. 

   

  ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 

Розподіл за видами 

занять 
СРС 

Атестація 

Лекції Практичні 

 

Всього 

У тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання  

9 108 36 - 72 - екзамен 

IIІ. Мета і завдання дисципліни 

Цілями дисципліни є вивчення теоретичних основ формування структури і властивостей чавуна у 

виливках, методів їх визначення і регулювання.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП підготовки спеціаліста та магістра повинне забезпечити такі 

уміння: 

- використовуючи дані щодо хімічного складу матеріалу виробу, середовища, тем-

пературних параметрів тощо, за допомогою існуючих методик та обчислювальної техніки, в 

умовах технологічного бюро під час підготовки виробництва, визначити характер структури 

металевої матриці, .розміри та характер розподілу графіту в чавуні; 

- використовуючи відомості  щодо хімічного складу сплаву та технології виготовлення ви-

робу, за допомогою відомих теоретичних положень, діаграм стану відповідних систем, діаграм 

перетворень тощо,  в умовах технологічного бюро або лабораторії виконувати аналіз 

структуроутворення з визначенням типу та характеру структури під час кристалізації та по-

дальшого охолодження. 

- використовуючи відомості  щодо хімічного складу сплаву та технології виготовлення ви-

робу, за допомогою відомих теоретичних положень, діаграм стану відповідних систем, діаграм 

перетворень тощо,  в умовах технологічного бюро або лабораторії виконувати аналіз 

структуроутворення з визначенням типу та характеру структури під час термічної та хіміко-

термічної обробки. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Тема 1. Термодинаміка Fe-C сплавів, їх компоненти і основні елементарні фази 

Тема 2 Загальні положення теорії кристалізації і графітизації чавуну 

Тема 3.. Кінетика графітизації. Швидкість утворення зародків графіту. Вплив швидкості росту 

зародків на вірогідність утворення зародків після інкубаційного періоду. 

Тема 4. Вплив хімічного складу на графітизацію чавунів.. Механізм графітизуючого впливу 

елементів.. 

Тема 5. Вплив спеціальних елементів на графітизацію чавуну.. Класифікація спеціальних 

елементів на засадах графітизуючого впливу 

Тема 6. Вплив спеціальних елементів на графітизацію в процесі перекристалізації. 



 

Тема 7. Вплив газів на графітизацію чавуну. 

Тема 8. Вплив перегріву  та часу витримування у рідкому стані на графітизацію чавуну. Вплив 

модифікування та позапічних методів оброблення на графітизацію чавуну. 

Тема 9 Вплив термічного оброблення на процеси перекристалізації. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, самостійної роботи, виконання 

індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі матеріали та 

презентації.  

Основна література: 

1. Гиршович М.Г. Кристалізація та властивості чавуну у виливках М-

Л.:Машиностроение, 1986, 562 С. 

2. Ващенко К.И.. Шумихин В.С. Плавка и внепечная обработка чугуна.-К.:-Вища 

школа, -1992, -245 с. 

3. Чугун. Справ. изд./ Под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова. М.:Металлургия, 1991 

4. Бунин К.П., Таран Ю.Н. Строение чугуна. – М.: Металлургия, 1972, 160 с. 

5. Бунин К.П., Малиночка Я.Н.,  Таран Ю.Н. Основы металлографии чугуна. – М.: 

Металлургия, 1969, 416 с. 

 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

    Індивідуальне консультування що вівторка з 16.00 до 17.00 у кімнаті 212 (9 корпус 

університету), а також за телефоном 454-91-56 та e-mail syroporshnev@iff-kpi.ua.   

VI. Мова 

Пропонується українська та російська мова. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення знань студентів з кредитного модуля, розвитку творчих компетенцій  

пропонується написання реферату по тематиці кредитного модулю 

VIII. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали двох модульних контролів, двох експрес-контролів на лекційних заняттях. 

Шкала оцінювання – загально університетська. Умовою допуску до екзамену є семестровий 

рейтинг не менше 0,4 від максимально можливого рейтингу. Оцінювання контрольної роботи 

проводиться за критерієм правильності та повноти розкриття запитань, що поставлені студенту.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


