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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Устаткування ливарних цехів» (код НП-05) з загальним об‗ємом 2,5 кредитів (90 

годин) відноситься до дисциплін циклу професійної та пракетичної підготовки. Вивченню 

дисципліни передують: вища математика (НФ-02), хімія (НФ-01), фізична хімія (НФ-07), теорія 

металургійних процесів (ЗП-12) та устаткування ливарних цехів (НП-09).  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Метою вивчення дисципліни ―Технологічне устаткування ливарних цехів‖ є набуття студентом 

знань по конструкції, принципу дії та використанню технологічного устаткування, яке 

використовується в ливарних цехах серійного, крупносерійного та масового виробництва при 

виконанні технологічних операцій виготовлення виливків. 

Завданням дисципліни є надання студентові необхідного рівня знань по використанню 

технологічного устаткування в ливарному виробництві при поточному виробництві, а також 

вмінь по підбору різних типів ливарних ліній для виготовлення виливків. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП 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); 

- виходячи з умов технічного завдання, техніко-економічних показників та з урахуванням 

реальних можливостей обраного виробництва вибрати  тип і розрахувати кількість основного  та 

допоміжного  обладнання (ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.04.02); 

- на базі обчислювальних програм та типових методик, спираючись на необхідні 

технологічні вимоги  розрахувати основні конструктивні параметри агрегатів (ПФ.С 1.05 ЗП.О 

1.05.02); 

- провести порівняльний аналіз на відповідність технічних характеристик типового 

обладнання  розрахованим параметрам технологічного процесу (ПФ.С 1.05 ЗП.О 1.05.03); 

- використовуючи каталоги ливарного обладнання, спираючись на алгоритми і вимоги 

технологічних процесів, запропонувати засоби їх механізації (ПФ.Д 1.06 ПР.О 1.06.03); 

- використовуючи програму і технічну документацію оцінити забезпеченість дільниці 

(цеху, підприємства) необхідними  матеріалами, основним і допоміжним устаткуванням стосовно 

до заданого процесу виробництва литва (ПФ.Д 2.01 ПП.Н 2.01.01); 

- використовуючи креслення і технічний опис роботи ливарного обладнання за  відомими 

методами технічної механіки розрахувати окремі вузли механізмів (ПФ.С 4.01 ЗП.Р 4.01.02); 

- використовуючи кінематичні схеми роботи обладнання, довідкові дані про механічні 

властивості матеріалів, скласти умови силового навантаження і виконати перевірочні розрахунки на 

міцність конструктивних елементів ливарного оснащення та машин (ПФ.С 4.01 ЗП.Р 4.01.05); 

Техніко-економічний і екологічний аналіз  технологічних процесів, які використовуються для 

виробництва виливків, та ливарного устаткування, яке для цього використовується, дають 

студентам додатково елементи економічних та екологічних знань, а також знань безпечних умов 

праці в ливарних цехах.  

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1.  Автоматичні лінії ливарного виробництва. 

Організація поточного виробництва в ливарному цеху. Загальна характеристика автоматичної 

лінії. Класифікація поточних механізованих та автоматичних ліній. Елементи автоматичних 

ліній.. Компоновка ливарних автоматичних ліній. Класифікація ливарних ліній по компоновці. 



 

Особливості проектування автоматичних ливарних ліній. Автоматичні ливарні лінії. Автоматичні 

лінії формовки. Ділянка формовки. Формувальні автомати ліній опорної формовки. Формувальні 

автомати ліній без опокової формовки. Розпарувальники опок. Укладальники стержнів. 

Збиральники форм. Інші функціональні пристрої автоматичних формувальних ліній 

Автоматизація заливання форм. Автоматичні установки для навантаження ливарних форм. 

Автоматичні пристрої для заливання форм. Охолодження залитих форм. Автоматичні пристрої 

для вибивання форм. 

Компоновка та конструктивні то особливості автоматичних ливарних ліній без опокової 

формовки. Автоматичні лінії опорної формовки з карусельними формувальними автоматами. 

Автоматичні лінії опорної формовки з багато позиційними формувальними автоматами 

човникового та прохідного типу. Автоматичні лінії опорної формовки з однопозиційними 

формувальними автоматами... Лінії піскометної формовки. 

Розділ 2. Автоматичні лінії забезпечення ливарної лінії 

Автоматичні лінії приготування та роздачі формувальної суміші. Лінії приготування суміші. 

Розподілення формувальної суміші по бункерах. Автоматизовані лінії приготування та 

формувальної роздачі суміші.  

Автоматизовані лінії виготовлення стрижнів. Лінії дозування та завантаження шихти в вагранку. 

Лінії дозування та завантаження шихти в електричні печі. Автоматизовані лінії очищення та 

зачищення виливків. 

Розділ 3. Автоматичні лінії спеціальних способів лиття. 

Автоматичні та комплексно механізовані лінії лиття в кокіль. Лінії виготовлення виливків  по 

моделям що витоплюються. Автоматизовані лінії виготовлення виливків в оболонкових формах. 

Лінії виготовлення виливків під тиском, магнітної та вакуум-плівкової формовки 

Розділ 4. Продуктивність та надійність автоматичних ліній 
Аналіз та розрахунок продуктивності автоматичних ливарних ліній. Надійність ліній. Критерії 

надійності автоматичних ліній. Методи підвищення продуктивності та надійності автоматичних 

ліній. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Дисципліна повністю 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: 

1.Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов.-М.: Машиностроение, 1977.-510с. 

2.Зайгеров И.Б. Оборудование литейных цехов.- Минск: Вышейшая школа, 1980.-368с. 

3.Матвиенко И.В., Тарский В.П. Оборудование литейных цехов.-М.: Машиностроение, 1985.-440с. 

4. Сафронов В.Я. Справочник по литейному оборудованию.-М.: Машиностроение, 1985.-320с.  

5.Методические указания по применению ТСО при чтении дисциплины ‖  Оборудование литейных цехов‖. Раздел 

―Транспорт литейных цехов. Поточные и автоматические линии‖. Сост. Жук В.Я.- Киев. 1988.-68с 

6. Немировский Р.Г. Автоматические линии литейного производства.-Киев: Высшая школа, 1981.-208с 

7. Методичні вказівки до виконання   курсового проекту з дисципліни  ― Устаткування ливарних цехів‖.  Укл. Шейко 

О.І., Федоров Г.Є.  К., НТУУ ―КПІ‖, 2000. –21с. (НТБ – 25 примірників, кафедра – 50 примірників).  

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 проведення модульної контрольної роботи,що передбачена графіком самостійної роботи. Теми 

курсових проектів видаються персонально кожному студенту і передбачають проведення розрахунків основних 

конструктивних параметрів, розрахунків вузлів  ливарного устаткування і виконання креслень загального виду 

машини, кінематичної схеми та двох вузлів машини.  

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.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними вимогами 

факультету. 


