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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії спеціальності 136 «Металургія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан та перспективи 

розвитку чорної металургії, як в світі, так і в Україні, новітні металургійні 

обладнання та технології для виготовлення агломерату, виплавки чавуну, сталі та 

феросплавів, позапічної обробки чавуну і сталі, розливання сталі. 

Міждисциплінарні зв’язки. При вивченні дисципліни використовуються 

знання та вміння, що були отримані раніше – при вивченні дисциплін для 

підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів: "Теорія металургійних процесів", 

"Металургія чавуну", "Металургія сталі", "Теорія і технологія процесів підготовки 

сировини до плавки", "Теорія і технологія доменної плавки", "Технологія 

сталеплавильних процесів" та інші. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів, кожний з яких 

має по два змістові модулі, а саме: 

 

МОДУЛЬ 1. Вступ. Залізорудна база. Агло-доменне виробництво. 

 

Змістовий модуль 1. Сучасний стан металургійної галузі та технологій, 

                                    залізорудна база. 

Змістовий модуль 2. Сучасний стан технологій підготовки сировини  

                                    та отримання чавуну. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Сталеплавильне виробництво. Вторинна металургія. 

                      Розливання сталі. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасний стан технологій виплавки сталі. 

 

Змістовий модуль 4. Сучасний стан і перпективи розвитку технологій вторинної  

                                    металургії, розливання сталі, прогноз розвитку 

                                    сталеплавильного переделу. 
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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» є отримання аспірантами знань про сучасний 

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

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» є формування теоретичних знань та набуття 

практичних навичок щодо проведення розрахунків новітнього металургійного 

обладнання та технологій виготовлення агломерату, виплавки чавуну, сталі та 

феросплавів, позапічної обробки чавуну і сталі, розливання сталі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми вищої освіти аспіранти 

мають здобути компетентності: 

- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області у теорії та 

практики металургії, використовуючи здобуті фундаментальні та фахові знання; 

- здатність освоїти професійно-профільовані знання в галузі сучасного стану 

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 

технологічних прийомів; 

- здатність освоїти професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розробки нових металургійних агрегатів і процесів виробництва та обробки чорних 

металів; 

знати сучасний світовий стан металургійних технологій виробництва 

агломерату і феросплавів, виробництва та обробки чавуну і сталі, розливання 

сталі; 

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 агрегатів .  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредитів ECTS. 
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2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

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. 

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

маршруту виробництва сталі на сучасному етапі. Модульні технології на 

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

 

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

 

Характеристика покладів залізних руд, сучасний стан видобувних та 

збагачувальних підприємств Кривбасу, Полтави, Запоріжжя, структура 

виробництва залізорудної сировини в Україні. 

 

 

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 технології 

в світовій агломерації залізних руд. 

 

Практичне заняття – 1…4. 

 

 

Тема 3. Сучасний стан виробництва чавуну у доменних печах [7, 8, 14-22] – 6 год. 

 

Місце України в світовому доменному виробництві, сучасний стан 

доменних 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. 

 

Практичне заняття – 5…9.  
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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 конвертерних цехах, 

нові технологічні варіанти конвертування та електроплавлення шихти. 

 

Практичне заняття – 10…14.  

 

 

 

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. 

 

Практичне заняття – 15…17.  

 

 

 

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

 

Практичне заняття – 18.  

 

 

 

Тема 7. Прогноз розвитку сталеплавильного переділу [4, 11] – 1 год. 
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3 РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ 

АБО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Конкретний склад практичних завдань визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку металургії». 

Тут наводиться лише орієнтовний перелік практичних занять і лабораторних 

робіт, що впроваджений і опробований у вищих навчальних закладах для 

окремих освітніх галузей. 

 

Рекомендуються такі теми практичних занять: 
 
 

1. Визначення металургійної цінності залізорудних матеріалів  

2. Визначення якості флюсу  

3. Визначення відновлюваності залізорудних матеріалів 

4. Визначення питомої продуктивністі агломераційного процесу по годному 

агломерату 

5. Розрахунок профілю доменної печ 

6. Розрахунок кількості та діаметру повітряних фурм 

7. Розрахунок витрати кисню на 1т чавуну 

8. Розрахунок руху матеріалів і газів в доменній печі 

9. Розрахунок критеріїв інтенсивності ходу доменної печі 

10. Визначення витрати твердого палива для забезпечення теплового балансу 

конвертерного процесу із використанням підігрітого брухту у шихті плавки 

11. Розрахунок витрат охолоджувачів та регулювання температури 

сталеплавильної ванни 

12. Розрахунок ефективності видалення включень зі сталі у шлакову фазу при 

двошлаковій технології 

13. Розрахунок ефективності використання альтернативних енергоносіїв при 

виплавці сталі в ДСП 

14. Визначення розмірів електродів для дугової печі 

15. Розрахунок необхідної кількості порошкового дроту на УПК та витрат 

феросплавів для розкислення сталі 

16. Розрахунок витрат добавок для коригування хімічного складу сталі на УПК   

17. Обробка сталі із використанням вакууматору  

18. Розрахунок температури плавлення/кристалізації сталі  

 

 

Лабораторні та семінарські заняття навчальним планом не передбачені. 
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4 САМОСТІЙНА РОБОТА АСПІРАНТІВ 
 

Вимоги до організації самостійної роботи аспірантів та структура 

навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами 

дисципліни. 
 

Основними завданнями самостійної роботи аспірантів є підготовка і 

виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне 

вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. 

 
 
 
 
 

5 ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ» 

 
 
 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» включає поточний контроль успішності, 

модульний контроль, складання підсумкового заліку (1 семестр) та підсумкового 

іспиту (2 семестр). 

Для модульного контролю засвоєння аспірантами навчального матеріалу, 

що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 

прове-дення модульних робіт, порядок проведення та зміст яких наводиться в 

робочих навчальних програмах з урахуванням наявних засобів діагностики. 

Для атестації аспірантів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним 

в цій навчальній програмі, в робочій навчальній програмі дисципліни «Сучасний 

стан та перспективи розвитку металургії» створюються фонди засобів 

педагогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні 

роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, 

умінь та рівні набутих компетенцій. 
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6 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 
 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку 

металургії» освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти (підготовка 

докторів філософії зі спеціальності 136 “Металургія”) / Крячко Г.Ю., Сігарьов 

Є.М.- Кам’янське: ДДТУ, 2016.- 81 c. 

2. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» (агло-доменне виробництво) освітньо-

наукової програми третього рівня вищої освіти (підготовка докторів філософії зі 

спеціальності 136 “Металургія”) / Пантейков С.П.- Кам’янське: ДДТУ, 2017.-    

20 с. 

3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» (сталеплавильне виробництво) освітньо-

наукової програми третього рівня вищої освіти (підготовка докторів філософії зі 

спеціальності 136 “Металургія”) / Пантейков С.П.- Кам’янське: ДДТУ, 2017.-    

23 с. 

4. Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни «Сучасний стан та 

перспективи розвитку металургії» освітньо-наукової програми третього рівня 

вищої освіти (підготовка докторів філософії зі спеціальності 136 “Металургія”) / 

Пантейков С.П.- Кам’янське: ДДТУ, 2017.- 17 с. 
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