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4.1.5. Виготовлення виливків литтям під тиском 

Дія на рідкий метал зовнішніх сил під час заповнення форми та кристалізації виливка є одним з 
ефективних способів усунення дефектів лиття та отримання високоякісних заготовок. 
Технологічні процеси лиття під тиском, окрім цього, є високопродуктивними, нескладними, вони 
мають короткочасний цикл, легко піддаються механізації. Розрізняють лиття під високим та 
низьким тиском. 

А) Виготовлення виливків під високим тиском 

Лиття заготовок під високим тиском здійснюють у спеціальних металевих формах, що мають 
задану герметичність порожнини (мал. 4.1.3). Перевагою цього способу виготовлення виливків, 
крім вказаних для кокільного способу, є порівняно висока якість виливків (розміри можуть мати 
10 квалітет точності, шорсткість поверхні Ra£1,25 мкм), можливе виливання тонких стінок (0,5 
мм); отримання малих отворів (1 мм) і поверхонь з різями, відсутність прибутків, раковин і 
припусків на обробку різанням. До недоліків цього способу лиття належать висока вартість 
ливарних форм; придатність способу в основному для матеріалів із низькою температурою 
плавлення; можливість виникнення внутрішніх напружень і тріщин у виливках. Стопи для лиття 
під тиском повинні бути достатньо міцними для лиття при високих температурах, щоб виливки 
під час їх виштовхування з форми не ламались, мати невеликий інтервал температур 
кристалізації. Цим способом виготовляють виливки зі стопів на основі алюмінію, міді, цинку та 
магнію. 
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Як основне устаткування для лиття під тиском використовують компресорні та поршневі машини 
з холодною (див. мал. 4.1.3) чи гарячою (мал. 4.1.4) камерами стискання, розташованими 
горизонтально чи вертикально, з продуктивністю до 200-400 виливків за зміну. На компресорних 
машинах продуктивність значно вища і становить 3500 виливків за зміну. Машини з гарячою 
камерою, що перебуває безпосередньо в рідкому металі, використовують для матеріалів з 
температурою плавлення до 500°С. Машини з холодною камерою, яка розміщена за межами 
рідкого металу, придатні для більш тугоплавких матеріалів. 

У машинах з холодною камерою поршень контактує з гарячим металом короткочасно, а це дає 
змогу використовувати вищі робочі тиски (100-300 МПа), ніж для машин з гарячою камерою (20 
МПа). Для підвищення продуктивності машин та їхньої стійкості використовують водяне 
охолодження прес-форми. 

При конструюванні прес-форми використовують уніфікацію, наприклад, універсальні форми-
пакети, нормалізовані деталі, вузли, блоки, спеціальні форми-пакети, універсальні блок-форми, 
що дає змогу використовувати їх в умовах масового, серійного та дрібносерійного виробництва. 
Щоб уникнути пригоряння та для підвищення стійкості прес-форми використовують мастила з 
парафіну, моторного масла, графіту, церезину, воску тощо. 

Прес-форми для лиття виливків із металів з високими температурами плавлення (леговані сталі) 
виготовляють із спечених матеріалів на основі молібдену та вольфраму. 

На сучасних машинах для лиття під високим тиском автоматизовані операції обдування та 
змащування форми, дозування та заливання металу у форму, виштовхування виливків з форми та 
їх транспортування, а також очищення виливка від ливникової системи та підтримування 
належної температури форми під час кристалізації виливка. Пневматичні дозатори забезпечують 
високу чистоту металу, мінімальне зниження його температури та високу точність маси. Для 
знищення шпаристості виливків та збільшення їх міцності в процесі заливання форми 
застосовують вакуумування порожнини форми. 
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Б) Лиття під низьким тиском 

Лиття під низьким тиском виконується у спеціальних формах (металевих, земляних, шишкових 
тощо), які за допомогою металопроводу з’єднані з ванною рідкого розтопу (мал. 4.1.5). 

 

Ванна рідкого розплаву герметично закривається, а над поверхнею дзеркала металу за допомогою 
стистненого повітря чи інертного газу створюється низький надлишковий тиск, що забезпечує 
надійне подавання рідкого розплаву в порожнину форми. Залежно від матеріалу форми та її 
конструкції переваги й недоліки цього способу аналогічні виготовленню виливків під тиском. 
Різниця полягає в тому, що цим способом рідкий розтоп подається у форму під низьким 
надлишковим тиском (10,2-0,8·10 Па), який достатній для надійного її заповнення. Це забезпечує 
можливість виготовлення тонкостінних і ребристих виливків значних розмірів, з високою 
точністю форми та розмірів, якістю поверхонь, незначними припусками на обробку різанням, 
напусками, прибутками, створює можливість автоматизації процесів виготовлення виливків і 
покращення умов праці. 

Після заповнення форми металом під дією тиску відбувається кристалізація виливка у формі. В 
металопроводі метал продовжує перебувати у рідкому стані, тому ливниковий колектор виконує 
функцію прибутка, надійно живить нижню частину виливка рідким металом. 
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Основні переваги лиття під низьким тиском такі: 

•         використання металевих, піщаних, оболонкових і комбінованих форм забезпечує 
широку сферу застосування цього способу; 

•         безковшове заповнення форми стопом з глибини шарів тигля зменшує небезпеку 
потрапляння у виливок неметалевих домішок; 

•         кристалізація виливка у формі під надлишковим тиском сприяє підвищенню якості 
матеріалу, точності форми, розмірів, якості поверхонь виливка. 

До недоліків способу належить можлива поява газової шпаристості, раковин, прилипання піску 
до поверхонь виливків кольоровими стопами, переважно алюмінієвими.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


