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1  МЕТА  І  ЗАДАЧІ  КУРСУ 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми вищої освіти здобувач ви-

щої освіти має здобути компетентності: 

- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області у теорії та 

практики металургії, використовуючи здобуті фундаментальні та фахові знан-

ня; 

- здатність освоїти професійно-профільовані знання в галузі сучасного ста-

ну та перспектив розвитку металургії, що базується на світовому досвіді; 

- здатність продемонструвати знання і практичні навички при вирішенні 

практичних задач щодо розрахунків нових металургійного обладнання та тех-

нологічних прийомів; 

- здатність освоїти професійно-профільовані знання й практичні навички 

для розробки нових металургійних агрегатів і процесів виробництва та обробки 

чорних металів. 

 

Аспірант повинен знати сучасний світовий стан металургійних техноло-

гій виробництва агломерату і феросплавів, виробництва та обробки чавуну і 

сталі, розливання сталі. 

 

Виходячи з цього становища розроблена робоча програма курсу «Сучасний 

стан та перспективи розвитку металургії». 

 

Мета курсу – набуття аспірантами глибоких знань про сучасний стан та 

перспективи розвитку чорної металургії, як в світі, так і в Україні. 

 

Основні задачі курсу – формування теоретичних знань та набуття практи-

чних навичок щодо проведення розрахунків новітнього металургійного облад-

нання та технологій виготовлення агломерату, виплавки чавуну, сталі та ферос-

плавів, позапічної обробки чавуну і сталі, розливання сталі. 

 

В результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні:  

вміти вибирати і застосовувати необхідну інформацію для розробки нових 

металургійних агрегатів і процесів в Україні; 

мати навички для творчого вирішування наукових та технічних задач на 

виробництві щодо впровадження новітніх металургійних технологій і агрега-

тів.  
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2  РОЗПОДІЛ  КУРСУ  ПО  ВИДАМ  ЗАНЯТЬ  

   ТА  ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

 

 Курс «Сучасний стан та перспективи розвитку металургії» складається з 

двох частин: теоретичної і практичної. 

 У теоретичній частині курсу поступово викладається необхідний лекцій-

ний матеріал, який присвячений загальним основам сучасному стану та перс-

пективам розвитку металургії у світі та в Україні. 

 Практична частина курсу складається з комплекса практичних занять по 

вирішенню прикладних задач щодо розрахунків обладнання та технологічних 

процесів та прийомів виробництва чорних металів. Аспіранти під керівництвом 

викладача вирішать деякі з цих задач, що дозволить отримати необхідні навич-

ки для самостійного рішення задач, які передбачені індивідуальним завданням. 

Практична частина направлена на зміцнення теоретичних знань, що отримані 

аспірантами при самостійній роботі з конспектом і літературою, яка рекомен-

дується. 

 Провідна роль в учбовому процесі належить лекціям, які складають 34 

години. На лекціях використовуються пояснювально-ілюстративні та проблем-

ні форми навчання, мета яких закріпити різні навички і вміння, а також забез-

печити розвиток у аспірантів репродуктивного мислення – важливішого ком-

поненту творчої діяльності. Основна мета проблемного вивчення полягає в то-

му, що знання не передаються аспірантам у готовому вигляді, а набуваються 

ними самостійно у процесі діяльності в умовах проблемної ситуації. 

 На лекціях можуть задаватися різні питання для усних і письмових від-

повідей, останні з яких розглядаються на наступній лекції з аналізом помилок. 

 Для успішного засвоєння курсу аспіранти в обов’язковому порядку по-

винні вести конспект. Якщо запис лекцій ведеться не дослівно, а своїми слова-

ми, студент встигає не тільки зрозуміти почуте, але і засвоїти його, провести 

самостійну роботу. 

 

 

3  САМОСТІЙНА РОБОТА АСПІРАНТІВ 

 

 Самостійна робота аспірантів – це не тільки необхідні умови успішного 

засвоєння учбового матеріалу та придбання необхідних знань, а і спосіб розви-

тку творчих здібностей майбутнього фахівця.  

 Основні форми самостійної роботи аспірантів при вивченні курсу – про-

робка конспекту, самостійна робота над підручниками та додатковою літерату-
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рою, підготовка до практичних занять, написання рефератів, виконання прак-

тичних завдань, складання іспитів і заліків. 

 У відповідності з навчальним планом фахівця на самостійну роботу 

аспірантів відводиться 140 годин. Цей час розподіляється між окремими фор-

мами самостійної роботи у відповідності з їхнім характером, значенням і обся-

гом. 

 Методичними вказівками ДДТУ рекомендовані наступні норми часу на 

самостійну роботу за дисциплінами:  

  проробка лекційного матеріалу - 0,25 год. на 1 год. лекції; 

  проробка окремих розділів програми, які не викладалися на лекціях -  

            4 год. на 1 год. в лекційному варіанті викладення; 

  підготовка до практичних занять - 0,5 год. на 1 год. занять; 

  індивідуальні завдання - 6 год на 1 завдання. 

 Вивчати курс слід систематично. З перших днів семестру необхідно 

включатися у роботу, установити ритм на весь семестр. Ритм сприяє більш 

економному розподілу сили, значно полегшує роботу аспіранта і є важливою 

умовою працездатності. 

 В ефективній організації самостійної роботи по вивченню курсу значну 

роль відіграють консультації. 

 Мета консультацій – роз’яснити аспірантам важкі розділи у вивченні ку-

рсу та при виконанні практичних індивідуальних завдань, а також дати мето-

дичні поради щодо організації самостійної роботи. 

 Викладач роз’яснює незрозумілі місця при вивченні курсу, а також вказує 

на додаткову літературу із зазначеного переліку. 

 

 

4  КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 Контроль знань аспірантів спрямований на отримання міри досягнення 

поставленої мети та задач курсу: отримання сумлінного відношення аспіратнів 

до учбової праці; стимулювання їхньої самостійної роботи; отримання інфор-

мації, яка необхідна для керування процесом вивчення; вдосконалення методи-

ки викладання, організаційних форм самостійної роботи. 

 Використовуються наступні види контролю знань апірантів: 

  поточний контроль - оцінка знань кожного студенту на протязі  

             навчального семестру; 

  узагальнення якісної оцінки знань - атестація; 

  підсумковий контроль якості знань - іспит після здачі всіх практичних  

             робіт та індивідуального завдання. 
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5 УЧБОВО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

те-

ми 

 

Назва теми 

 

№ заняття 

Об’єм 

самос-

тійної 

роботи 

  Лекції, 

год 

Лабора-

торні,год 

Практич-

ні, год 

(год) 

1. Вступ №№ 1, 2 

4 год. 

- - 5 

2. Тема 1. Залізорудна база 

чорної металургії 

№№ 3-5, 

6 год. 

- №№ 1-11, 

16 год. 

15 

3. Тема 2. Сучасний стан 

виробництва агломерату 

№№ 6-8, 

6 год.  

- №№ 1-11, 

16 год. 

20 

4. Тема 3. Сучасний стан 

виробництва чавуну у до-

менних печах 

№№ 9-11, 

6 год 

- №№ 1-11, 

16 год. 

20 

5. Тема 4. Сучасний стан 

сталеплавильного вироб-

ництва 

№№ 12-15 

8 год 

- №№ 1-11, 

16 год. 

30 

6. Тема 5. Сучасний стан і 

перпективи розвитку те-

хнологій вторинної мета-

лургії 

№ 16, 

1 год. 

- №№ 1-11, 

16 год. 

20 

7. Тема 6. Перпективи ро-

звитку технологій розли-

вання сталі 

№№ 16-17, 

2 год. 

- №№ 1-11, 

16 год. 

20 

8. Тема 7. Прогноз розвитку 

сталеплавильного пе-

реділу 

№ 17, 

1 год. 

- №№ 1-11, 

16 год. 

20 

 РАЗОМ: 34 - 36 140 
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6 ПРОГРАМА КУРСУ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО САМОСТІЙНОМУ 

   ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ І ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

МОДУЛЬ 1 

ВСТУП. ЗАЛІЗОРУДНА БАЗА. АГЛО-ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

 

Змістовий модуль 1  

СУЧАСНИЙ СТАН МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАЛІЗОРУДНА БАЗА 

 

Вступ [1-4, 12, 13] – 4 год.  

 

Предмет і завдання курсу. Сучасний стан чорної металургії України. Тех-

нічний рівень та ефективність використання «агло-доменно-конвертерного» 

маршруту виробництва сталі на сучасному етапі. Модульні технології на 

маршруті «сталь-прокат». Стратегія мінімізації витрат на виробництво.  

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Які предмет і завдання даного курсу? 

2. Охарактеризуйте сучасніий стан чорної металургії України. 

3. Надайте характеристику технічному рівню та ефективності використання 

«агло-доменно-конвертерного» маршруту виробництва сталі на сучасному 

етапі. 

4. Наведіть стратегію мінімізації витрат на виробництво.  

 

 

 

Тема 1. Залізорудна база чорної металургії [ 3, 5, 12, 13] – 6 год. 

 

Характеристика покладів залізних руд, сучасний стан видобувних та зба-

гачувальних підприємств Кривбасу, Полтави, Запоріжжя, структура виробниц-

тва залізорудної сировини в Україні. 

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Надайте характеристику найбільших світових покладів залізної руди. 

2. Перелічіть гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які працюють в Кривбасі. 

3. На яких ГЗК в Кривому Poзі виробляють залізорудні обкотиші? 

4. Дайте характеристику технологій виробництва обкотишів, що застосовуються в 

Україні. 

5. Надайте характеристику структурі вітчизняної залізорудної сировини. 
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Змістовий модуль 2 
СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ СИРОВИНИ ТА ОТРИМАННЯ ЧАВУНУ 

 

 

Тема 2. Сучасний стан виробництва агломерату [5, 6, 14-17] – 6 год. 

 

Сучасний стан агломераційного виробництва в Україні, передові техно-

логії в світовій агломерації залізних руд. 

 

 

Питання до самоперевірки 

1. Надайте характеристику стану сучасного рівня аглофабрик України. 

2. Які машини використовуються на вітчизняних аглофабриках? 

3. Які новації впроваджуються на аглофабриках галузі у світі? 

4. Дайте характеристику перспективам розвитку вітчизняної агломерації. 

 

 

 

 

Тема 3. Сучасний стан виробництва чавуну у  

            доменних печах [7, 8, 14-22] – 6 год. 

 

Місце України в світовому доменному виробництві, сучасний стан до-

менних цехів інтегрованих підприємств України, обставини, що визначають 

умови розвитку чорної металургії у  XIX столітті, переваги доменного процесу 

в сучасних і прогнозних умовах, прогноз розвитку доменного виробництва. 

 

 

Питання до самоперевірки 

1. Яке місце посідає вітчизняне доменне виробництво у свіговій металургії? 

2. Надайте характеристику найбільш модернізованих доменних печей України. 

3. Охарактеризуйте обставини, що визначають умови розвитку чорної металургії в 

XXI столітті. 

4. Пepeлiчiть переваги доменного процесу в порівнянні з альтернативними способа-

ми виробництва первинного заліза. 

5. Які заходи по модернізації доменного виробництва є нагальними? 
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МОДУЛЬ 2 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВТОРИННА  

МЕТАЛУРГІЯ. РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ 

 

 

Змістовий модуль 3 
СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ВИПЛАВКИ СТАЛІ 

 

 

Тема 4. Сучасний стан сталеплавильного виробництва [9-11, 23-52] – 8 год. 

 

Сучасний стан конвертерного та електросталеплавильного виробництв 

сталі в Україні, сучасний стан сталеплавильних цехів підприємств України, 

процеси глобалізації в металургії, основні напрями удосконалення техніки та 

технологій у конвертерному виробництві, модернизація дуттьових фурм у кон-

вертерних цехах, нові технологічні варіанти конвертування та електроплавлен-

ня шихти. 

 

Питання до самоперевірки 

1. Яке мicue посідае вітчизняне сталеплавильне виробництво у свіговій металургії? 

2. Надайте характеристику основним технологіям виплавки сталі в Україні. 

3. Назвіть найбільш сучасні технологічні прийоми з виплавки сталі в Україні. 

4. Охарактеризуйте обставини, що визначають умови для модернізації сталепла-

вильного виробництва в Україні. 

5. Перелічіть переваги конвертерного процесу в порівнянні з альтернативними 

способами виробництва cталі. 

5. Які заходи по модернізації сталеплавильного виробництва є нагальними? 

6. Надайте характеристику рівню матеріальних та енергетичних витрат на вироб-

ництво сталі в Україні. 

7. Перелічіть основне обладнання українських меткомбінатів. 

8. Який вплив на обсяги виробництва та місце України в світі мають процеси гло-

балізації? 

9. Надайте характеристику технологичному вapіанту з використанням ЛВМ. 

10. Які ocновні тенденції модернізації кисневих фурм? 

11. Надайте характеристику перспективам використання конвертерів з комбінованим 

дуттям в Україні. 

12. У чому переваги технології іBOF. 

13. Дайте характеристику перспективам технологи Jet Process у сировинних умо-

вах Украіни. 
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Змістовий модуль 4 
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВТОРИННОЇ МЕТАЛУРГІЇ, 

РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ, ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛУ. 

 

 

Тема 5. Сучасний стан і перпективи розвитку технологій  

вторинної металургії [1-3, 9, 11] – 1 год. 

 

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Надайте характеристику основним способам попереднього рафінування пере-

робного чавуну. 

2. Яка мета використання позаагрегатної обробки сталі в умовах металургійних 

підприємств України? 

3. Які основні напрями розвитку технології ковшового рафінування в умовах мет-

комбінатів України? 

4. Надайте характеристику вакууматорів нового типу. 

 

 

 

Тема 6. Перпективи розвитку технологій розливання сталі [1-3, 9, 11] – 2 год. 

 

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Надайте характеристику технологіям та обладнанню для розливання cтaлі, що-

використовують в Україні. 

2. Перелічіть ключові чинники, що визначають переваги використання МБЛЗ. 

3. Назвіть ocновні напрями та способи модернізації промковшів. 

4. Надайте характеристику сучасним технологіям плющення зливків та заготівок. 

 

 

 

Тема 7. Прогноз розвитку сталеплавильного переділу [4, 11] – 1 год. 

 

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Охарактеризуйте майбутнє шахтних та електросталеплавильних печей. 

2. Що собою уявляє модульна схема позапічної обробки? 

3. Який етап є важливим у розвитку технологій безперервної розливки сталі? 
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7 САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ДОДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ [ 1-52 ]. 

 

 

 В рекомендованих темах за курсом «Сучасний стан та перспективи роз-

витку металургії» інформація надана в обмеженому обсязі, тому аспірант, крім 

тем за курсом, повинен переглянути додаткову літературу за питаннями, що 

рекомендовані для самостійної проробки. При вивченні цих питань аспірант 

повинен самостійно розглянути: 

 

 

Модульні технології на маршруті «сталь-прокат». 

Структура виробництва залізорудної сировини в Україні. 

Передові технології в світовій агломерації залізних руд. 

Характеристика доменних цехів України. 

Нові технологічні варіанти конвертування та електроплавлення шихти. 

Основні завдання позапічного рафінування чавуну на сучасному етапі. 

Основні напрями та способи модернізації кристалізаторів МБЛЗ. 

Невід’ємні складові елементи сучасної сталеплавильної технології 

 

 

 

Питання до самоперевірки 

 

1. Що таке модульні технології на маршруті «сталь-прокат».  

2. Надайте характеристику структурі вітчизняної залізорудної сировини. 

3. Які новації впроваджуються на аглофабриках галузі в Україні? 

4. Назвіть найбілыші за об'ємом доменних печей цехи України. 

5. Дайте характеристику основним напрямам удосконалення технології вироб-

ництва стaлі у конвертерному та електросталеплавильному виробництвах. 

6. Перелічіти основні завдання позапічного рафінування чавуну на сучасному етапі. 

7. Назвіть основні напрями та способи модернізації кристалізаторів МБЛЗ. 

8. Охарактеризувати основні напрями та перелічіти способи модернізації кри-

сталізаторів МБЛЗ. 

9. Назвати невід’ємні складові елементи сучасної сталеплавильної технології. 
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