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Кафедра Ливарне виробництво чорних та кольорових металів 

І. Загальні відомості 

Дисципліна відноситься до циклу вільного вибору та базується на знаннях, уміннях та навичках, одержаних 

студентами при вивчені дисциплін "Хімія" (НГ-01), "Фізична хімія" (НГ-05), "Теоретичні основи формоутворення" 

(НП-06), "Теоретичні основи ливарного виробництва" (НП-05), "Металознавство" (НП-02), "Кольорове литво" (НП-

15), "Чавунне литво"(НП-13), "Сталеве литво" (НП-14), «Металургія благородних металів» (ВП-03), ―Історія 

технологій художнього литва‖(ВП-03) та ін. і є однією із завершальних дисциплін у циклі підготовки спеціалістів і 

магістрів з спеціальності "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів". 

Для вивчення розділів програми необхідно 126 годин навчального часу.. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити годин Лекції Практ. Лаб.роб СРС  МКР ДКР Сем. атест. 

10 3,5 126 36 - 27 99 1 1 Залік9 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Підготовка фахівців зі спеціалізації «Художнє та ювелірне литво» передбачає вивчення основ металургії 

дорогоцінних металів, плавки сплавів на їх основі, технології формоутворення литих художніх та ювелірних 

виробів. 

Дисципліна ‖Технології художнього та ювелірного литва‖ є дисциплін і має безпосередню задачу надання знань, 

умінь і практичних навичок технолога в області виробництва литих художніх та ювелірних виробів. Вивчення 

дисципліни повинне забезпечити такі уміння: 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу чи сплаву (ПФ.Д 1.03 

ПР.О 1.03.01) 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за пропонованою технологією 

(ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02) 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення виливка (Ф.Д 1.04 ЗРП.О 

1.04.01) 

- виходячи з технічного завдання на виливок обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05) 

- виходячи з поточного контролю визначити порушення ходу технологічного процесу (ПФ.Д2.05 ЗП.О 2.05.04) 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовуваних технологічних процесів дають студентам і елементи 

економічних і екологічних знань 

IV. Зміст кредитного модуля  

Вступ. Неметалеві матеріали в художньому та ювелірному литві. 

Історичні аспекти виготовлення художніх та ювелірних виробів. Особливості вивчення дисципліни. Роботи 

визначних майстрів. Розвиток галузі. Дорогоцінне, напівдорогоцінне та кольорове каміння. Доробне каміння. 

Використання в ювелірній справі неметалевих матеріалів. Класифікації каміння та основні показники. Методи і 

техніка обробки ювелірного каміння. 

Метали та сплави , які використовуються для виготовлення художніх та ювелірних виробів. Мідь та її сплави. 

Загальні відомості. Діаграми стану сплавів міді. Взаємодія міді з елементами періодичної системи. Ливарні 

властивості сплавів міді. Вплив легуючих компонентів на властивості мідних сплавів. Імітація золотих та срібних 

сплавів. Кольорові характеристики сплавів міді. Ливарні бронзи та латуні. Особливості плавки, обладнання.  

Глинцеві ливарні сплави. Цинкові ливарні сплави. Особливості плавки та використання. Обладнання. Теккаст-

процес. Сплави чорних металів, які використовуються при виготовленні художніх виливків. Їх ливарні властивості, 

плавка, обладнання. 

Теоретичні основи плавки дорогоцінних металів. Вплив легуючих елементів та домішок на властивості. Розрахунки 

щільності дорогоцінних металів. 

Шихта дорогоцінних металів.  Розрахунки шихти дорогоцінних металів, основні положення, методи. Розрахунки 

загальної кількості  металів, вмісту окремих компонентів, домішок. Технологія виготовлення виливків з 

дорогоцінних сплавів. Загальна схема. Виготовлення гумових прес-форм. Виготовлення моделей, що витоплюються. 

Ливникові системи. Виготовлення форм. Формувальні суміші. Рідкі самотверднучі формувальні суміші. Оболонкові 

форми. Випробування формувальних сумішей. 

Формоутворення ювелірних виливків. 

Литво сплавів дорогоцінних металів в форми-моноліти. Теоретичні аспекти. Плавильно-заливочне устаткування. 

Охолодження та вибивка форм. Індивідуальні методи литва. Осса-сепія. Контроль якості виливків з дорогоцінних 

металів. Основні види браку при литті дорогоцінних сплавів та причини його виникнення. Методи боротьби. 

Виробництво виливків із сплавів платини. Особливості процесу індукційної плавки і литва. Обладнання. Загальні 

теоретичні аспекти плавки. Зонна плавка. Безтигельна індукційна плавка. Плазменна електроплавка. Електронно-

променева плавка . Електроконтактні печі. 

Гессенські тиглі. Заливочне обладнання. Гравітаційна заливка. Методи примусової заливки. Відцентрове литво, 

Литво вакуумним всмоктуванням. 

Формоутворення художніх виливків. Загальні відомості про формовку та формувальні матеріали. Основні та 

допоміжні формувальні матеріали. Підготовка формувальних матеріалів, приготування сумішей, їх різновиди. 

Обладнання для приготування сумішей. Особливості процесу. Інструменти для виготовлення форм і стрижнів 



 

художніх виробів. Модельні плити. Опоки. Стрижневі ящик. 

Виготовлення ливарних форм. Формоутворення ажурних виливків. Виготовлення суцільнолитих ланцюгів. 

Особливості процесу. Формовка у коваликах. Суттєвість формовки у коваликах, як «по-сирому», так і «по-сухому». 

Виготовлення форм для відливки погруддя. Виготовлення стрижнів у порожнині форми. Виготовлення форм для 

статуеток та статуарного литва. Особливості архітектурних виливків. Виготовлення форм по шаблонам, по 

кістяковій моделі. 

Виготовлення литих дзвонів. Формовка в ґрунті. Особливості процесу. Історична довідка, приклади виготовлення 

форм дзвонів. Виготовлення художніх виливків за моделями, що витоплюються. Суттєвість засобу. Модельні 

склади, їх характеристики, виготовлення моделей. Виготовлення керамічних оболонок. Витоплювання моделей. 

Режими прожарювання, керамічних форм. Оболонкове литво. Особливості виготовлення виливків з різних сплавів за 

моделями, що витоплюються. 

Плавка та заливка. Підготовка форм до заливки. Протипригарні покриття. Вибивка виливків з форм. Очистка, 

контроль якості отриманих виливків. Основні види дефектів і засоби боротьби з ними. . Складання 

великогабаритних виробів з окремих виливків. З‘єднання на болтах, зварювання, заклепка. 

Виготовлення ювелірних виробів методами пластичної деформації. 

Методи обробки дорогоцінних металів тиском. Волочіння, прокатка, штамповка, формозмінюючі операції. 

Теоретичні основи термообробки сплавів дорогоцінних металів. Рекристалізація. Термообробка сплавів 

дорогоцінних металів. Окислення при нагріванні. Старіння. Захист від окислення. 

Фінішні операції. Доробні операції при виготовленні ювелірних виробів. Обпилювання. Філігранна техніка (скань). 

Основні поняття пайки, припої. Грануляція. Відбілювання. Шліфування. Хімічне та електрохімічне полірування. 

Гравірування. Емалювання, технологія нанесення емалевих фарб. Інкрустація. 

Пробірний аналіз дорогоцінних металів і сплавів. Якісні та кількісні проби. Аналіз білих та кольорових 

дорогоцінних металів. Послідовність операцій, реактиви та приладдя. Захисно-декоративні покриття дорогоцінних, 

мідних та алюмінієвих сплавів. Оксидні покриття. Гальванічні покриття. Родірування. Чорніння. Спеціальні 

покриття виливків з чорних сплавів. 

Лабораторні роботи. Основна мета лабораторних робіт – набуття студентами практичних навичок у приготуванні 

сумішей, підготовки оснастки, заливанні форм металом, оцінки якості отриманих виливків. Перелік лабораторних 

робіт: 

Лабораторна робота № 1 Дослідження швидкості затвердівання гіпсу і виготовлення моделей художніх виливків (2 

Лабораторна робота №2 Виготовлення художнього виливка формоутворенням з використанням підрізки (2 год). 

Лабораторна робота №3 Формоутворення художнього виливка «Сафо» з використанням кавалків і ―фальшивої 

опоки‖ (2 год). 

Лабораторна робота №4 Способи формоутворення стрижнів художніх виливків у моделі, формі, за глиняними 

коржами (2 год). 

Лабораторна робота № 5 Виготовлення кабінетного виливка формоутворенням за моделями з кавалками, що 

вилучаються. (2 год). 

Лабораторна робота № 6 Виготовлення: формоутворення і заливання сплавом суцільнолитого ланцюгу. (4 год). 

Лабораторна робота № 7 Виготовлення литого дзвону, формоутворення за шаблонами, що обертаються. (4 год). 

Лабораторна робота № 8 Визначення параметрів ювелірного каміння(2 год).  

Лабораторна робота №9 Виготовлення моделей ювелірних виробів та складання блоків(4 год). 

Лабораторна робота № 10 Дослідження властивостей гіпсокремнеземисої суміші і виготовлення ливарної форми за 

моделями, що витоплюються (6 год). 

Завдання № 1. Розрахунок шихти сплаву (припою) дорогоцінних металів (6 год). 

Завдання № 2. Розробка технології виготовлення художнього виливка за малюнком, або натурним зразком (12 год). 

Основна література: 
7. Зотов Б.Н. Художественное литье. М. Машиностроение. - 1988. -304 с. 
8. Селиванкин С.А. и др. Технология ювелирного производства. -Л.: Машиностроение.-1978. -320 с. 
9. Урвачев В.П. и др. Ювелирное и художественное литье по выплавляемым моделям сплавов меди. - 
Челябинск: Металлургия Челябинск. Отд. - ние. -1991. -168 с. 
10. Новиков В.П., Павлов В.С. Ручное изготовление ювелирных украшений. - Л.: Политехника. -1991. -208 с. 
11. Гутов Л.А. и др. Художественное литье драгоценных металлов. Л.: Машиностроение. 1988. -224 с. 
12. Бреполь  Г. Теория и практика ювелирного дела. Изд. 2-е стереотипное. Перевод с нем. Под ред. Гутова Л.А. 
и Оболдуева Г.Т.  М.: Машиностроение. -1975. 383 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 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. Виконанні та захисту лабораторних 

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. 


