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І  ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

1.1 Теоретичні основи ливарного виробництва 

Властивості рідких металів: температура та теплота плавлення, температура та 

теплота випромінювання, густина та питомий об’єм. Поверхневий натяг та його 

вплив на формування поверхні виливка. Електричні та теплові властивості. 

Кристалізаційні процеси.  

Твердіння виливків. Вплив конфігурації та технологічних факторів на твердіння 

виливків. Моделювання процесу твердіння виливків на ЕОМ. 

Усадкові явища. Лінійна та об’ємна усадки. Утворення усадкових дефектів у 

виливках.  

Якість на надійність виливків. Шляхи підвищення якості та надійності 

виливків, покращання економічних показників ливарного виробництва та 

екологічної безпеки. 
 

1.2 Теоретичні та технологічні основи виробництва  литва в піщані форми 

Методи регулювання та визначення властивостей сумішей. 

Кварцові піски, їх характеристика, класифікація і методи випробувань. 

Формувальні глини, їх мінералогічний склад. Класифікація. Фактори, що 

визначають зв’язувальні властивості глин. 

Зв’язувальні матеріали, вимоги до їх, класифікація. Органічні і неорганічні 

зв’язувальні компоненти, які тверднуть при нормальних температурах. Вибір 

зв’язувальних матеріалів для різних технологій.  

Протипригарні матеріали. Протипригарні добавки із формувальних сумішей, 

фарби, пасти, натири, їх властивості, вибір, склад та технологія використання. 

Вимоги до формувальних та стрижневих сумішей на різних етапах 

виготовлення виливків. Критерії вибору формувальних сумішей при розробленні 

ливарної технології. 

Теоретичні основи ущільнення формувальних та стрижневих сумішей при 

різних способах. 

Основні дефекти виливків з вини форми, причини їх появи та способи 

попередження. 
 

1.3 Технологія спеціальних способів лиття 

Класифікація та галузі використання спеціальних способів лиття. 

Лиття в кокіль. Галузі використання. Особливості формування виливків під час 

лиття у кокіль чорних та кольорових сплавів. Основні види дефектів кокільного 

литва і методи їх запобігання. 

Лиття під тиском. Галузі застосування. Особливості кристалізації і формування 

виливків під час лиття під тиском.  

Відцентрове лиття. Особливості кристалізації виливків під дією відцентрових 

сил. Флюси, що застосовуються під час виробництва литва відцентровим литтям та 

їх призначення. 
 



1.4 Технологія виробництва виливків 

1.4.1 Чавунне литво 

Характеристика чавуну як конструкційного ливарного матеріалу. 

Особливості технологічного процесу виготовлення виливків з чавуну. Зв’язок 

механічних властивостей виливків з чавуну з його хімічним складом та швидкістю 

охолодження. 

Технологічні особливості виплавлення в індукційних та електродугових печах. 

Позапічні методи оброблення чавуну. Рафінування, десульфурація, 

електрошлакове оброблення чавуну. 

Контроль якості виливків. Виправлення дефектів. 

Термічне оброблення чавунних виливків. 
 

1.4.2 Сталеве литво 

Класифікація литих деталей та сталевих виливків. 

Службові та технологічні властивості литих сталей.  

Вуглецеві сталі з низьким, середнім та високим вмістом вуглецю. Властивості 

та галузі їх використання. 

Високолеговані сталі для виливків із спеціальними властивостями. Спеціальні 

властивості сталей та сталевих виливків.  

Макро-, мікролегування та модифікування сталей. Розкиснення, десульфурація 

та дефосфорація сталей. 

Позапічне оброблення сталі. Особливості заливання форм та температурних 

режимів під час виробництва сталевих виливків. 

Дефекти сталевих виливків, їх класифікація та попередження. 

Особливості фінішних операцій під час виробництва сталевих виливків. 

Термічне оброблення сталевих виливків. 
 

1.4.3 Литво із кольорових металів та сплавів 

Алюмінієві сплави. Фізико-хімічні властивості та галузі застосування. Печі для 

виплавлення алюмінієвих сплавів. Рафінування та модифікування. Особливості 

фінішних операцій. Контроль виливків та виправлення дефектів. Термічне 

оброблення виливків. 

Магнієві сплави. Фізико-механічні та ливарні властивості, галузь застосування. 

Печі для виплавлення. Особливості технології виплавлення магнієвих сплавів. 

Рафінування та модифікування. Контроль якості виливків. Виправлення дефектів.  

Мідні сплави. Промислові марки ливарних та деформованих сплавів, їх 

властивості та галузі застосування. Печі та особливості технології виплавлення, 

рафінування та модифікування сплавів. Контроль якості виливків. Виправлення 

дефектів зварюванням. 
 

1.5 Устаткування ливарних цехів 

Класифікація устаткування ливарних цехів. Типи ливарного устаткування.  

Пресові формувальні машини. Конструктивні особливості пресових машин з 

нижнім та верхнім пресуванням, з плоскою, профільною, багато плунжерною 

плитою, діафрагмові пресові машини, важільні пресові машини. 



Струшувальні формувальні машини. Класифікація струшувальних механізмів 

за характером робочого процесу в струшувальному циліндрі та за ступенем 

амортизації ударів. 

Піскодувні та піскострільні машини. Особливості процесу ущільнення 

піскодувним способом. Конструкція піскодувних та піскострільних формувальних 

та стрижневих машин. 

Стрижневі машини. Класифікація стрижневих машин за способом 

виготовлення стрижнів у гарячій та холодній  оснастці.  

Плавильні печі. Класифікація печей. Конструкція основних типів плавильних 

печей. Робочий цикл плавильних печей. Технічні характеристики плавильних печей.  
 

1.6 Автоматизація ливарного виробництва 

Автоматичні ливарні лінії. Принципи організації автоматичних ліній.  

Типові автоматичні лінії виготовлення виливків. 

Автоматизація процесу сумішеприготування.  

Автоматизація плавильних відділень.  

Автоматизація дозування і завантажування шихти.  

Автоматизація заливання форм, методи дозування сплавів, види і конструкції 

дозаторів.  

Типові потокові лінії очищення литва.  
 

1.7 Техніка безпеки. охорона навколишнього середовища 

Характеристика умов праці в ливарних цехах. Техніка безпеки в плавильних 

відділеннях. Техніка безпеки під час експлуатації високочастотних індукційних 

електропечей. Вимоги техніки безпеки під час випускання та розливання металу у 

формі та під час оброблення рідкого металу різними присадками. 

Основні вимоги техніки безпеки під час вибивання ливарних форм. Вимоги до 

обрубного устатковання інструменту. 
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2 ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ 

 

Вступ 

Значення порошкової металургії в системі підготовки бакалаврів та магістрів 

інженерного матеріалознавства. Основні завдання дисципліни. Короткий історичний 

нарис розвитку порошкової металургії, як науки. 

 

Отримання порошків металів, сплавів та волокон і вусів. 

Механічні методи отримання порошків. Закони подрібнення. Роль методу 

отримання порошків механічним подрібненням на формування їх властивостей. 

 Закономірності подрібнення в кульових, вібраційних, атриторних, планетарних, 

струйних та вихрових млинах. 

Отримання порошків металів та сплавів відновлюванням оксидів та солей 

металів. Механізм та кінетика відновлювальних процесів порошкових систем. 

Вплив технологічних факторів на параметри відновлення та властивості 

отримуваних порошків. Основні промислові методи отримання порошків 

відновлюванням. 

Електрохімічні методи отримання порошків металів. Отримання порошків 

металів електролізом водяних розчинів та розплавів солей металів.  Вплив різних 

факторів (щільності струму, концентрації електроліту, кислотності розчину, часу 

електролізу, вмісту домішок) на техніко-економічні показники процесу та 

формування структури та властивостей порошків. 

Газофазні методи одержання порошків.  Отримання порошків металів та 

сплавів розпиленням їх розплавів    газами та рідиною. Вплив різних факторів на 

формування  структури та властивостей порошків. Отримання порошків 

безкисневих тугоплавких сполук. Отримання волокон та вусів. Класифікація методів 

одержання. Теоретичні та технологічні засади отримання порошків у 

нанодисперсному стані кріодисперсним методом.   

          

 Рекомендована література   

 
1.Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов /В.Н. Анциферов,  Г.В. 

Бобров, Л.К. Дружинин и др. – М.: Металлургия, 1987. – 792с. 

2.Степанчук А.М. Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, сплавів і 

тугоплавких сполук: Підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 353 с. 

3.Ходаков Г.С. Физика измельчения. – М.: Металлургия, 1972. –307 с. 

4.Радомысельский И.Д., Напара-Волгина С.Г. Получение легированных порошков диффузионным 

методом и их использование. – Киев: Наук. думка, 1988. – 136 с. 

5.Ничипоренко О.С., Помосов А.В., Набойченко С.С. Порошки меди и ее сплавов.-М.: 

Металлургия, 1988. – 205 с. 

6.Ничипоренко О.С., Найда Ю.И., Медведовский А.Б. Распыленные металлические порошки. – 

Киев: Наук. Думка, 1980. – 238 с. 

                  

 

 



Формування виробів з порошків металів та сплавів. 
 

Загальні закономірності ущільнення порошкових тіл. Закономірності 

ущільнення пластичних та крихких порошків. Рівняння формування; математичні 

залежності щільності виробів від тиску формування. 

Вплив різних факторів на розподіл щільності у формовках. Використання мастил 

при формуванні; їх роль у розподілі щільності  та формуванні структури формовок. 

Варіанти формування. Практика формування. Варіанти формування. Одно- та 

двостороннє формування. Формування на механічних та гідравлічних пресах.  

Ізостатичне формування. Різновиди ізостатичного формування. Закономірності 

ізостатичного формування, вплив різних факторів на процес формування структури 

та властивостей виробів. Математичний опис ізостатичного 

формування.Особливості газостатичного формування. 

Формування довгомірних виробів. Формування скошеним пуансоном. 

Формування прокаткою. Вплив різних факторів на формування структури та 

властивостей прокату з порошків. Основні закономірності прокатки порошків. 

Швидкісне (імпульсне) формування. Методи імпульсного формування. Вплив 

різних факторів на процес ущільнення при імпульсному формуванні.  

Бездеформаційні методи формування. Мундштучне формування та екструзія. 

Шлікерне литво, литво з термопластичних мас, інжекційне формування. Вібраційне 

формування. 
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Спікання  порошкових виробів 
 

Характеристика процесів, що лежать в основі спікання. Терміни спікання з 

технологічного та термодинамічного  кута зору. Зовнішні ознаки спікання, усадка 

при спіканні, види усадки. 



Рушійні сили спікання. Поверхневий натяг як рушійна сила спікання. Капілярний 

тиск. Феноменологічний опис процесу спікання. 

Методи інтенсифікації процесів спікання. Активоване спікання. Фізичні та 

фізико-хімічні методи активації спікання.  

Спікання під тиском. Гаряче пресування. Механізм ущільнення та 

закономірності формування структури і властивостей виробів при гарячому 

пресуванні. 

Спікання багатокомпонентних порошкових матеріалів. Закономірності та 

кінетика спікання багатокомпонентних систем у твердій фазі. Роль процесів 

гетеродифузії. 

Властивості спечених порошкових виробів. Залежність властивостей виробів 

від умов спікання та характеристик вихідних матеріалів та пористих заготівок. 

Методи контролю структури та властивостей спечених виробів. 
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Технологія порошкових  матеріалів    

       Класифікація спечених матеріалів, загальна технологічна схема одержання 

спечених порошкових та композиційних матеріалів.        

Спечені антифрикційні матеріали. Загальні відомості про антифрикційні 

матеріали і умови їх роботи.  

Технологія виготовлення композиційних антифрикційних матеріалів. Основні 

вимоги, яким повинні відповідати технологічні процеси. Антифрикційні спечені 

матеріали на основі металів та їх сплавів (міді, заліза, нікелю, кобальту, легких та 

тугоплавких металів).  

 Спечені високопористі проникні матеріали. Вимоги до високопористих 

проникних матеріалів. Класифікація високопористих матеріалів по призначенню. 

Технолопчні варіанти виготовлення високопористих проникних матеріалів.        



Спечені фрикційні матеріали. Основні типи фрикційних матеріалів. 

Класифікація фрикційних матеріалів по призначенню. Технологія виробництва 

фрикційних виробів.  

 Спечені матеріали конструкційного призначення. Спечені матеріали 

конструкційного призначення, їх класифікація та галузі застосування.  Технологічні 

варіани виготовлення виробів із конструкційних спечених матеріалів у залежності 

від їх властивостей та призначення.  

       Спечені матеріали електротехнічного призначення. 

       Спечені контактні матеріали. Контактні матеріали для розривних та контактів 

ковзання.  

       Спечені магнітом'які матеріали. Класифікація, властивості та призначення 

спечених магнітом'яких матеріалів на основі залізного порошку. Технологія 

виготовлення магнітно-м'яких феритів. 

        Спечені магнітно-тверді матеріали. Класифікація., властивості та 

призначення. Технологія виготовлення магнітопластів та магнітоеластів.  

        Отримання виробів з тугоплавких сполук.  
       Класифікація, властивості та призначення виробів з тугоплавких сполук.  

       Технологія виготовлення деталей із тугоплавких сполук: пресуванням та 

спіканням; гарячим пресуванням; ізостатичним гарячим пресуванням; гарячим 

литвом термопластичних шлікерів  та  інжекційним пресуванням з наступним 

спіканням. 

       Спечені тверді сплави та надтверді матеріали. 

       Спечені тверді сплави. Класифікація спечених твердих сплавів. Спечені тверді 

сплави на основі карбідів вольфраму, титану та хрому, карбонітриду титану, боридів 

титану і хрому.  

      Спечені тверді сплави на основі монокарбіду вольфраму. Система WС-Со. 

Загальні відомості про потрійну систему W-С-Со. Процеси, які протікають при 

спіканні та структура сплавів WC-Со.  

       Спечені безвольфрамові тверді сплави. Спечені тверді сплави на основі 

карбіду та карбонітріду   титану.   Технологія виготовлення безвольфрамових 

твердих сплавів. Фізико-механічні властивості та галузі використання 

безвольфрамових твердих сплавів.  

Мінералокерамічні тверді сплави, карбідно-оксидна та нітридна ріжуча 

кераміка. Технологія виробництва, фізико-механічні властивості, структура та 

галузі застосування оксидно-карбідної та нітридної ріжучої кераміки. 
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3 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ 

 

3.1 Процеси спеціальної металургії 

 

Загальна характеристика процесів спеціальної металургії. Можливості 

вилучення домішок і легування в процесах спеціальної металургії. Нагрівання 

металів і сплавів за рахунок перетворення електричної енергії в теплову. Переваги 

та недоліки. Техніко-економічні показники. Галузі застосування процесів 

спеціальної електрометалургії. Порівняльна характеристика рафінуючої здатності 

процесів спеціальної електрометалургії. 

 

3.2 Електрошлакова технологія 

 

Характеристика електрошлакового переплаву, умови рафінування металу при 

переплаві, утворення крапель рідкого металу на торці витратного електроду. 

Нагрівання та плавлення витратного електроду, макротоки в шлаковій ванні, 

тепловий баланс електрошлакової плавки. Електрошлакова тигельна плавка. 

Основні компоненти шлакових систем та їх взаємодія з металом. 

 

3.3 Плазмово-дугова технологія 

 

Плазмово-дугова плавка металів і сплавів. Особливості нагрівання поверхні 

металу плазмовим факелом. Макромеханізми передавання тепла від плазмового 

факелу до металу. Мікромеханізми передавання тепла. Плазмоутворюючі гази. 

Рафінування металу при плазмоводуговій плавці, вилучення газових домішок і 

насичення металу газом при плазмовій обробці. Плазмово-дугова гарнісажна плавка, 

її особливості. Класифікація та конструкції плазмотронів. 

 

3.4 Електронно-променева технологія 

 

Нагрівання металів спрямованим потоком електронів. Взаємодія електронів з 

поверхневими атомами металу. Рафінування металів при електронно-променевій 

плавці. Електронно-променева плавка з проміжною ємністю. Вилучення газових 

домішок при електронно-променевій плавці. Плоскопроменеві та аксіальні 

електронні гармати, конструкції, складові частини та призначення. 

 

 

3.5 Вакуумно-дугова і вакуумно-індукційна плавки 

 



Вакуумно-дугова і вакуумно-індукційна плавки. Загальна характеристика, 

переваги та недоліки. Умови рафінування металів і сплавів при вакуумній плавці. 

Електричні та теплові процеси в умовах вакууму. Особливості конструювання 

установок ВДП. Теоретичні передумови вакуумного переплаву. 
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