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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Теорія і будова металевих і шлакових розплавів» (код ВП-03) з загальним об‗ємом 

2,5 кредити (90 годин) 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).  
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10 ВП-03 2,5/90 36 18 - 36 1 - Залік 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна «Теорія і будова металевих і шлакових розплавів» належить до циклу вибіркових 

дисциплін. Набуті знання і вміння використовуються в подальшому при проведенні досліджень 

та підготовці магістерської роботи.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- аналіз структури та властивостей металів, сплавів та шлаків у рідкому стані, взаємозв‘язок 

будови твердих та рідких матеріалів, методи дослідження властивостей рідин (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 

1.04.06  виходячи з прийнятої технології та умов виробництва, користуючись довідковою 

літературою, шляхом аналізу технічної документації визначити необхідні властивості та вимоги 

до ливарних матеріалів) та (На підставі аналізу браку власного виробництва, використовуючи 

теоретичні знання з причин їх виникнення і з урахуванням  існуючого досвіду розробити і 

запровадити заходи по ліквідації причин браку ПФ.Д 2.05 ЗПО 2.05.06.01) - вплив технологічних 

параметрів на структуру та властивості металів та сплавів). 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1 Класифікація та структура металевих розплавів. 

Поняття рідини, її властивості та природа. Перші та сучасні теорії рідинного стану. Функція 

радіального розподілення атомів. Дальній та ближній порядок у розташуванні атомів. Поняття 

про координаційне число рідких металів. Дифракція рентгенівських променів у бінарних 

розплавах. Електронна структура рідких металів. Класифікація металевих розплавів. Теорії 

будови розплавів.  

Розділ 2 Властивості металевих розплавів. 

Питомий електричний опір рідких металів та сплавів. Правила Нордгейма, Лінде та Матіссена.  

Питомий опір сплавів та його зв‘язок з міжчастинковою взаємодією в розплавах. Вплив домішок 

на питомий опір рідких металів, вплив домішок перехідних металів. Питомий опір заліза та 

залізо-вуглецевих сплавів. 

Дифузія в рідких металах та сплавах. Механізм дифузії атомів у рідких металах. Дифузія газів та 

металевих атомів. Взаємозв‘язок між дифузією та будовою рідких сплавів. 

В‘язкість розплавів. Поняття про в‘язкість, її різновиди. В‘язкість чистих металів, механізм 

в‘язкості. В‘язкість бінарних сплавів та її зв‘язок з енергією міжчастинкової взаємодії у 

розплавах. В‘язкість заліза та його сплавів. 

Густина рідких металів та сплавів. Зв‘язок густини із структурою рідких металів та сплавів. 

Закон Вегарда. Розрахунок густини в моделі мікрогетерогенної будови рідини. 

Поняття про ―спадкоємність‖ у металевих системах. Вплив попередньої обробки та структури 

лігатур та інших шихтових матеріалів на структуру та властивості виливків та зливків. Вплив 

обробки розплавів на властивості та структуру литих матеріалів. 



 

Механізми кристалізації металів та сплавів. Кристалізація гомогенних та гетерогенних розплавів. 

Кооперативний механізм евтектичної кристалізації. 

Розділ 3. Структура та властивості шлакових розплавів. 

Будова шлакових розплавів. Фізичні властивості шлакових розплавів та їх вплив на взаємодію з 

шлаку з металом. 

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: 

  П.П. Арсентьев, Л.А. Коледов. Металлические расплавы и их свойства. - М.: Металлургия, 

1976. - 376 с. 

  Г.С. Ершов, Л.А. Позняк. Микронеоднородность металлов и сплавов. - М.: Металлургия, 

1985. - 214 с. 

  Д.К. Белащенко. Структура жидких и аморфних металлов. - М.: Металлургия, 1985. - 192 с. 

  О.И. Островский, В.А. Григорян, А.Ф. Вишкарев. Свойства металлических расплавов. - М.: 

Металлургия, 1988. - 304 с. 

  Е.И. Харьков, В.И. Лисов, В.Е. Федоров. Физика жидких металлов. - Киев, ―Вища школа‖, 

1979. - 248 с. 

  Я.И. Дутчак. Рентгенография жидких металлов. - Киев, ―Вища школа‖, 1977. - 163 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 

на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


