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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Ливарне виробництво виливок із сталі‖ (ВП-06/б за переліком 

дисциплін програми підготовки) з загальним обсягом 5 кредитів ECTS відноситься до 

модулів професійно-орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: „Теорія металургійних процесів‖ (НП-05), 

„Металознавство та термічна обробка‖ (НП-04), „Основи кристалізації та формоутворення 

виливків‖ (ЗП-06), „Теорія і практика виробництва литва‖ (ВП-05/а). 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
Мета – вивчення теоретичних і технологічних основ плавлення сплавів на основі заліза (зокрема 

конструкційних ливарних сталей), формування структури та властивостей металу у виливках, методів їх 

визначення та регулювання, факторів , які впливають на процеси виробництва якісних сталевих виливків. 

Знання – студент повинен знати властивості сталей, методи їх покращання, технологічні процеси 

виплавлення в різних плавильних агрегатах, особливості розливання сталей та охолодження металу в 

ливарній формі для виготовлення якісних виливків. 

Уміння - студент повинен уміти: 

- прийняти відповідне правильне рішення під час виконання кожної операції, які супроводжують 

технологічний процес виготовлення сталевих виливків; 

- провести техніко-економічні та екологічні аналізи технологічних операцій і технологічного 

процесу виготовлення сталевих виливків із нелегованих і легованих конструкційних сталей у цілому і 

зробити відповідні висновки. 

Навики - студент повинен набути навики в розробленні економічно обґрунтованих технологічних 

процесів виготовлення сталевих виливків із нелегованих і легованих конструкційних сталей. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП має 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 за проблемою, що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 1.01.01); 

- виходячи з аналізу вітчизняної та зарубіжної практики застосування технологічних процесів 

ливарного виробництва, з урахуванням існуючих вимог щодо експлуатації виробів, обґрунтувати 

впровадження технологічного процесу виробництва виливків із сплавів на основі заліза (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 

1.02.01); 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу для 

конкретного сталевого виливка (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01); 

- спираючись на креслення деталі та технічні умови на виливок, користуючись нормативами і 

методиками розрахунків ливарних елементів, із застосуванням комп
‘
ютерних методів, розробити 

технологічний процес виготовлення виливка (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.01); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки і область застосування ливарних 

технологій, базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його необхідні параметри, що 

забезпечать виготовлення сталевих виливків відповідної якості (ПФ.Д 1.04  ПП.О 1.04.04); 

- виходячи з технічного завдання на виливок, на підставі нормативно-технічної документації, 

використовуючи державні та галузеві стандарти, враховуючи технічні характеристики наявного 

устатковання, обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05); 

- за існуючими методиками із застосуванням ПЕОМ розрахувати і представити результати 

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



 

Техніко-економічний і екологічний аналізи використовуваних технологічних процесів дають 

можливість студентам опанувати елементи як економічних, так і екологічних знань. 

ІV. Зміст кредитного модуля (дисципліни) 

Розділ 1. Конструкційні нелеговані і леговані сталі для виливків 
Загальна характеристика ливарних сталей. Переваги та недоліки сталевих виливків у порівнянні з 

чавунними та кованими і штампованими заготовками. Класифікація ливарних сталей і сталевих виливків. 

Технологічні та службові властивості сталей. Конструкційні властивості сталевих виливків і вплив на них 

структури сталі. Вуглецеві сталі для виробництва виливків. Вплив хімічного складу на їх властивості. 

Низько- та високовуглецеві сталі. Конструкційні леговані сталі. 

Розділ 2. Технологічні особливості виплавляння сталей для виливків 
Шихтові матеріали для виплавляння сталей різного призначення та їх приготування. Плавильні печі 

для виплавляння сталей. Основні операції та періоди під час виплавляння сталей. Особливості виплавляння 

сталей в печах з основною і кислою футеровками. Техніко-економічні показники плавки. Виплавляння 

сталей в індукційних печах. Легування, мікролегування і модифікування сталей. Фізико-хімічні процеси в 

плавильній печі. 

Розділ 3. Виробництво сталевих виливків 
Фактори, що впливають на виробництво і експлуатацію сталевих виливків. Особливості 

рідкотекучості, первинної і вторинної кристалізації, об‘ємної і лінійної усадок. Види усадкових дефектів і 

заходи боротьби з ними під час виробництва виливків. Неметалеві вкраплини, гази, ліквацій ні процеси, 

ливарні напружини та гарячі тріщини і методи боротьби з ними. 

Особливості ливарної форми під час виробництва сталевих виливків, заливання їх металом, 

витримування виливків у формах та фінішних операцій. Основні режими термічного оброблення сталевих 

виливків. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. За 

матеріалами дисципліни розроблено конспект лекцій і представлено як на електронних 

носіях, так і в друкованому вигляді. Перед читанням лекцій з дисципліни в кожну 

академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-

графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

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.Шульте Ю.А. Производство отливок из стали. –К. – Донецк: Вища школа, 1983. 

2.Василевский П.Ф. Технология стального литья. – М.: Машиностроение, 1974. 

3.ГОСТ 977-88. Отливки стальные. Общие технические условия. 

VІ. Мова 

Дисципліна викладається українською і російською мовами. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих 

питань дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і контрольні 

роботи, які передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

VІІІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг по 

дисципліні (РД) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, виконанні 

та захисті лабораторних робіт, вирішення завдань із самостійної роботи студента, 

заохочувальних балів, а також балів, набраних на заліку. 

ІX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

визначається загальними вимогами факультету. 


