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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Кольорове литво» (код НП-03) з загальним об‗ємом 3 кредити (108 годин) 

відноситься до дисциплін професійно-практичного циклу підготовки.  Вивченню дисципліни 

передують: хімія (НФ-01), фізична хімія (НФ-07), теорія і технологія металургійного 

виробництва (ЗП-12), теоретичні основи ливарного виробництва (НП-05), теоретичні основи 

формоутворення (НП-06), технологія одержання первинних матеріалів для ливарного 

виробництва (НП-01), металознавство і термічне оброблення (НП-02 та ЗП-11), технологія 

ливарної форми (НП-08), виробництво виливків з кольорових металів       (НП-15).  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна ―Кольорове литво‖ є однією зі спеціальних дисциплін і має безпосередню задачу 

прищеплювання знань, умінь і практичних навичок технолога і дослідника в області виробництва 

виливків із тугоплавких кольорових металів і сплавів на їх основі.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- розробити і запровадити заходи по ліквідації причин браку (ПФ.Д 2.05 ПР.О 2.05.06); 

- уміти прийняти правильне рішення при виконанні кожної операції технологічного процесу 

виробництва виливків, зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки 

виробництва за запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- набути навички обрання доцільного технологічного процесу (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05) та 

визначити його необхідні параметри, що забезпечать одержання виливків відповідної якості 

(ПФ.Д 1.04  ПП.О 1.04.04); 

- провести техніко-економічний аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки 

виробництва за запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02) та екологічні аналізи 

технологічних операцій та технологічного процесу виготовлення виливків у цілому; 

- зробити відповідні висновки і визначити доцільний перелік реально можливих технологій 

(ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02). 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1 Сплави на основі титану. Властивості та застосування сплавів на основі титану. 

Класифікація сплавів. Сплави системи титан-алюміній. Термообробка титан-алюмінієвих 

сплавів. Технологія плавлення і заливання титан-алюмінієвих сплавів. Технологічні прийоми, що 

направлені на поліпшення якості сплавів та її контроль. Вибір виду плавильного агрегату, 

футерівки печі, компонентів шихти, послідовність їх завантаження, процес плавлення, 

рафінування, дегазації та модифікування. Особливості технології ливарних форм при 

виробництві виливків. Формувальні та стрижневі суміші. Ливникові системи. Підживлювачі. 

Дефекти виливків і засоби їх запобігання. Розробка технології виробництва виливків з титан-

алюмінієвих сплавів.  

Розділ 2 Сплави – на основі ніобію, хрому. Класифікація ніобієвих сплавів. Діаграми стану 

систем на основі ніобію. Легувальні компоненти та їх вплив на властивості сплавів. Особливості 

плавлення сплавів. Класифікація хромових сплавів. Діаграми стану систем на основі хрому. 

Легувальні компоненти та їх вплив на властивості сплавів. Особливості плавлення ніобію 

сплавів. Формувальні та стрижневі суміші. Ливникові системі. Дефекти виливків. Розробка 



 

технології виробництва виливків з ніобієвих та хромистих сплавів. 

Розділ 3 Сплави на основі ванадію. Склад, властивості та галузі використання сплавів. 

Технологія плавлення сплавів і одержання виливків. 

Розділ 4 Сплави на основі інтерметалідів. Легувальні компоненти та їх призначення. Плавка та 

технологічні прийоми для поліпшення якості сплавів. Особливості технології форми та розробка 

технології виробництва виливків.  

Розділ 5 Сплави зі спеціальними властивостями. Марки сплавів, їх властивості та 

застосування, приготування сплавів та отримання виливків. Вплив легуючих елементів на 

властивості сплавів на основі нікелю, міді та титану.. 

 

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. 
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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. 


