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Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів. 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Конструювання литих деталей»(НП-08) входить до циклу  дисциплін 

професійно-практичної підготовки. Дисципліна «Конструювання литих деталей» є логічним 

продовженням базових теоретичних курсів «Теоретичні основи формоутворення», «Теоретичні 

основи ливарного виробництва», «Основи теорії плавки та виробництва виливків», «Сталеве, 

чавунне, кольорове литво», та «Спеціальні види литва». 

У курсі розглядаються основні вимоги по конструюванню литих деталей з чавуну, сталі, 

кольорових металів і сплавів, розглядаються питання конструювання деталей, одержуваних 

литтям у  піщані форми, під тиском, по  моделях, що витоплюються, а також проектування лито-

зварених конструкцій і композиційних виливків. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семес

тр 

Усь

ого 

Розподіл за видами занять СРС 

Атестація 
Лекції Практичні 

 

Всього 

У тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання (РГР) 

10 90 27 18 45 15 екзамен 

IIІ. Мета і завдання дисципліни 

Дисципліна має за мету вивчення основних принципів конструювання технологічних деталей, 

яки виробляються методом лиття, методів розрахунку конструктивних елементів литих деталей в 

залежності від сплаву та технології виробництва. Крім того, дисципліна має за мету здобуття 

студентами знання, уміння та практичних навичок технолога і конструктора при проектуванні 

технологічних процесів. 

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

уміння: 

- застосовуючи системи автоматизованого проектування розробити декілька 

альтернативних варіантів конструкції виливка (РФ.Д 1.02. ЗР.О 1.02.03) 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення 

виливка ( ПФ.Д 1.04 ЗРП.О 1.04.01 ) 

- базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити  параметри конструкції, 

що забезпечать одержання виливка відповідної якості ( ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.0404 ) 

- виходячи з технічного завдання на виливок обрати доцільний технологічний процес   

(ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05 ) 

- виходячи з прийнятої технології визначити необхідні вимоги до конструкції виливка та 

вимоги до ливарних матеріалів (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.06 ) 

IV. Зміст кредитного модуля 

Тема 1. Удосконалювання конструювання литих деталей, як основний шлях економії металів 

Тема2. Конструювання литих деталей з урахуванням вимог технології виготовлення ливарної 

форми 

Тема 3 Конструювання стінок литих деталей 

Тема 4. Конструювання виливків з урахуванням факторів кристалізації й охолодження сплаву 

Тема 5. Конструювання виливків з урахуванням вимог технології очищення і механічної обробки 

литва 

Тема 6. Особливості конструювання литих  деталей із різноманітних сплавів 

Тема 7. Конструювання виливків, одержуваних спеціальними засобами лиття 

Тема 8. Композиційне литво. Виливки з композиційним поверхневим прошарком.  Вимоги до 

конструкції армованих виливків. 

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. Орлов П.И. Основи коструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х Кн./Кн 1/Под 

ред, П.Н. Учаева.-М.:Машиностроение, 1988,-560с. 

2. Скарбинский М. Констркирование отливок.- М.: Машгиз, 1961. – 573 с. 

3. Носков Б.Л., Косариков Н.А., Смеляков Н.Н. Конструирование литых деталей. – М.: Машгиз, 

1967.- 211с. 

4. Волынский А.Я. Конструирование чугунных деталей и их литейная технологичность.- М.: 

Машиностроение, 1964.- 211 с. 

5. Анисимов В.П. Благов Б.Н. Проектирование литых деталей. – М.: Машиностроение, 1967.- 

200 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 виконання розрахунково-графічної роботи з графічного  аналізу технологічності 

литої конструкції та на основі аналізу розробці за умови конкретних технологічних умов нової 

технологічної конструкції. 

VIII. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали двох модульних контролів, двох експрес-контролів на практичних заняттях 

та виконання РГР. 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. 


