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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Термодинаміка процесів плавлення» (код НП-16) з загальним об‗ємом               1,5 

кредити (54 години) відноситься до дисциплін професійно-практичного циклу підготовки.  

Вивченню дисципліни передують: хімія (НФ-01 та ЗП-06), фізична хімія (НФ-07), фізика (НФ-05 

та ЗП08), вища математика (НФ-02, ЗП-04, ЗП-05), металознавство і термічне оброблення (НП-02 

та ЗП-11), виробництво виливків з кольорових металів (НП-15), кольорове литво (НП-03), 

фізичні і структурні методи дослідження (ЗП-13), інформатика (ЗП-02, ЗП-03), технологія 

одержання первинних матеріалів для ливарного виробництва (НП-01), технологія ливарної 

форми (НП-08), виробництво виливків з кольорових металів (НП-15).  

 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна «Основи наукових досліджень та теорія експерименту» належить до циклу 

дисциплін професійно-практичної підготовки магістрів. Це теоретичний курс, призначений для 

поглиблення знань студентів в області термодинаміки металевих розплавів і набуття ними 

навичків теоретичних розрахунків. Набуті знання і вміння використовуються в подальшому при 

проведенні досліджень та підготовці магістерської роботи.  

Вивчення дисципліни згідно повинне забезпечити такі знання та уміння: 

 способів розрахунку термодинамічних властивостей та їх змін при кристалізації шляхом 

аналізу даних інформаційного пошуку відповідно вимогам математичного апарату, що 

застосовується при термодинамічних розрахунках, визначити параметри, взаємозв
‗
язки між 

якими підлягають вивченню (ПФ,Д 1.07 ПР.О 1.07.01); 

 понять про вирішувальні можливості термодинамічних розрахунків та методик 

експериментальних визначень термодинамічних параметрів процесів, обробки даних, виконати 

первинні теоретичні розрахунки необхідних параметрів процесів кристалізації та твердіння ПФ.Д 

5.02 ЗП.Н 5.02.02) та використовуючи відомі математичні і графічні методи, виконати вторинну 

обробку експериментальних даних: визначити похідні, представити дані у табличній, графічній 

формі і т. і. ПФ.Д 5.02 ЗП.Н 5.02.03); 

 вимог ДСТУ до звітів з НДР і методик оформлення таблиць, графіків тощо (за 

існуючими методиками із застосуванням ПЕОМ отримані результати вимірювань і розрахунків 

представити у вигляді  таблиць, графіків, діаграм, тощо. (ПФ.Е 5.03 ПР.Р 5.03.03) . 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Затвердіння та кристалізація ливарних сплавів. Загальна поняття про 

термодинамічні характеристики та закони термодинаміки. Зміна агрегатного стану сплавів в 

процесі кристалізації та твердіння. Основні закони кристалізації. Термодинамічка формування 

зародків кристалізації. Вплив умрв кристалізації на ріст первинних зерен та формування 

структури виливків. Механізм росту кристалів. Кристалізація чистих металів. Механізм 

кристалізації виливків. Кристалізація ливарних сплавів та виливків з них. 

Розділ 2. Теплові процеси в системі метал-форма. Температурні поля виливка та форми. 

Тепловий вплив на форму. Процес твердіння та охолодження металу у формі. Диференційне 



 

рівняння теплоперенесення. Математичні методи розрахунку часу твердіння. Експериментальні 

дослідження процесу твердіння. Твердіння виливків, що кристалізуються в інтервалі температур.  

 

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: 

12. Горушкина Л.П. Теоретические основы литейных процессов. Киев.: НМК ВО, 1992. - 252 с. 

13. Григорян В.А., Белянчиков П.И., Стомахин А.Я.. Теоретические основы 

электросталеплавильных процессов. - М: Металлургия, 1987. - 272 с. 

14. Григорян В.А., Белянчиков П.И., Стомахин А.Я. и др. Физико-химические расчеты 

электросталеплавильных процессов.– М: Металлургия, 1989. - 288 с. 

 

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 

семестровій атестації. 

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


