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5.3. Отримання заготовок литтям

Загальні відомості з основ ливарного виробництва
Сутність ливарного виробництва полягає в отриманні виливків – литих ме

талевих виробів – шляхом заливки розплавленого металу або сплаву у ливарну 
форму.

Значення ливарного виробництва дуже велике. Не існує жодної галузі ма
шинобудування та приладобудування, де не використовували б виливані деталі. 
В машинобудуванні близько 50 % маси машин та механізмів складають виливки, 
у верстатобудуванні – біля 80 %. Це пояснюється рядом переваг ливарного виро
бництва у порівнянні з іншими способами отримання заготовок або готових ви
робів. Литтям отримують заготовки як простої, так і дуже складної форми з вну
трішніми порожнинами, які неможливо або дуже важко отримати іншими спосо
бами. В багатьох випадках це найбільш простий та дешевий спосіб отримання 
виробів. Маса деталей коливається від декількох грамів до декількох сот тонн.

Деякі спеціальні способи лиття дозволяють отримати виливки з високою 
чистотою поверхні та точністю за розмірами, що зменшує або зовсім виключає 
їх наступну механічну обробку. Спеціальні способи лиття дозволяють частково, 
а іноді й повністю відмовитись від використання формовочних та стрижневих 
сумішей, провести комплексну механізацію та автоматизацію усього процесу. 
Тому велика роль у покращанні умов праці в ливарних цехах та у зменшенні 
забруднення довкілля належить спеціальним способам лиття.

5.3.1. Розвиток ливарного виробництва в Україні

Племена, які населяли сучасну територію України, вже в епеолітичну епоху 
(4 -3 тис. до н.е.) створили первісну металургію міді. У 3 тис. до н.е. з’являються 
різноманітні металеві вироби. Розквіт бронзоливарної справи припадає на сере
дину 2 – початок 1 тис. до н.е. У період катакомбної культури (початок 1 тис. до 
н.е.) ливарне ремесло виокремилось у самостійне ремесло. У Північному Причо
рномор’ї в 3-1 ст. до н.е. виникає найбільший у Східній Європі центр бронзоли
варного виробництва. У післяскіфський період давні східні слов’яни (VI-IX ст. 
н.е.) набули високого рівня розвитку ливарного ремесла.

У період Київської Русі ливарне ремесло, незважаючи на несприятливі умови, 
не тільки отримало широке розповсюдження, але й почало використовувати нову 
техніку лиття. Після монголо-татарського іга ливарство в Україні відновилося 
швидко. У самостійну галузь ливарне виробництво відокремилось у XVIII-XIX ст.

Перша світова війна загальмувала розвиток машинобудування в Україні. 
Після революції ливарне виробництво розвивається поетапно. До 1926 року три
ває націоналізація заводів. У перше п’ятиріччя будуються великі ливарні цехи. 
Потім здійснюється будівництво багатьох заводів-гігантів, зростає кваліфікація 
працівників. Йде зростання механізації та автоматизації. За роки 8-го п’ятиріччя 
на 72 % підвищився обсяг лиття спеціальними засобами (табл. 5.3.1).
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Таблиця 5.3.1
Випуск виливків в Україні за 1970-1980 рр. (тис. т)

Але після 1990 року обсяг ливарного виробництва зменшився. Україна на
лежить до країн з розвиненими ливарним та ковальським виробництвами, які до 
1990 року мали в своєму складі 1350 ливарних цехів і дільниць.

Проте негативні процеси, що супроводжують реформування в економіці, 
особливо важко відобразились на заготовочному виробництві. Виробництво лит
ва скоротилось на 81,6 % за 1991-96 роки (табл. 5.3.2).

Таблиця 5.3.2
Динаміка ливарного виробництва за 1990-1996 рр.

Найбільше скорочення випуску відбулося з таких прогресивних видів заго
товок, як литво з кольорових сплавів (89,7 %). Таке ж падіння обсягів спостеріга
лося при виробництві точних литих заготовок (92,1 %).

Погіршились технічно-економічні показники роботи заготовочних цехів. 
Порушились матеріально-технічне забезпечення і зв’язки по заготовках. Припи
нилось технічне переозброєння на сучасній основі.

Вже кілька років у вітчизняних замовників немає коштів на розрахунки за 
литво.

Прогноз розвитку виробництво до 2015 року передбачає прискорення техні
чного переозброєння, спеціалізації виробництва, створення і широкого застосу
вання прогресивних ресурсозберігаючих технологій, підвищення механізації та 
автоматизації (табл. 5.3.3).

Таблиця 5.3.3
Обсяги і прогноз ливарного виробництва до 2015 р.

Спосіб лиття 1970 1980

В оболонкові форми 20,4 (2,0 %) 31,20 (2,3 %)

В кокілі 498,2 (48,6 %) 670,30 (49,0)

На відцентрових машинах 493,9 (45,3 %) 577,50 (42,2 %)

За виплавлюваними моделями 13,0 (1,26 %) 24,99 (1,8 %)

Вакуумним всмоктуванням 0,7 (0,06 %) –

Литво  
(тис. 
тонн)

1990 1991 1992 1993 1994 1994 1995 1996

5424,50 4726,10 3995,80 2668 1375,50 1133,20 1018,80 998,30

Литво 
(тис. 
тонн)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2012 2015

1011 1019 1039 1052 1104 1133 1444 1587 1935 2849 3475
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Зараз ливарне виробництво занепало, але воно є і може відновитись, тому 
важливо знати, як ливарне виробництво впливає на довкілля і як зменшити шкід
ливий вплив.

5.3.2. Класифікація способів виготовлення виливків

Способи виготовлення виливків класифікують: за кількістю заливань роз
плавів у ливарну форму (разові та багаторазові); за конструкцією ливарних
форм (роз’ємні та нероз’ємні); за матеріалом, з якого виготовляють форми 
(піщано-глинисті, піщані, графітові, керамічні, металеві тощо); за тиском, під 
яким перебуває рідкий метал у формі (атмосферний, низький, високий, ваку
ум); за способом подавання розтоплених стоків у форми (вільне лиття, вакуум
не лиття, лиття за допомогою вібрації, ультразвуку, електромагнітних полів 
тощо) (табл. 5.3.4).

На практиці також застосовують комбіновані способи, тому часто спосіб 
виготовлення виливка одночасно належить до різних класифікаційних груп. У 
літературі можна зустріти поділ способів виготовлення виливків на звичайні, 
тобто поширені, та спеціальні. Спеціальні дають змогу виготовлення виливків 
вищої якості, точності розмірів, чистоти поверхні.

Перед вивченням різних способів виготовлення виливків треба відзначити, 
що їхнє розповсюдження визначається насамперед технічно-економічною доці
льністю виготовлення заготовок.

Розглянемо основні способи виготовлення виливків і коротку характеристи
ку технологічних процесів, їх структури, основних переваг та недоліків різних 
способів з точки зору впливу на економіку та екологію.

5.3.3. Лиття в одноразові та напівсталі форми

А) Лиття у піщано-глинисті форми
Лиття у піщано-глинисті форми (в земляні форми) (рис. 5.3.1) – найбільш 

універсальний та розповсюджений спосіб виготовлення заготовок. Він викорис
товується в одиночному, серійному й навіть у масовому виробництві. Литтям у 
земляні форми звичайно виготовляють великі та середньогабаритні заготовки 
простої та складної форми в одиничному та дрібносерійному виробництві.

Береться модель, яку треба відлити, і ставиться в опоку, туди додається су
міш і ущільнюється. Потім дві половинки складають і заливають рідкий метал.

Механізоване та автоматизоване машинне формування опок сумішшю, її 
ущільнення, виймання моделей з форми, складання, фарбування, сушіння та тра
нспортування форм використовуються в серійному та масовому виробництвах. 
Застосування роботизованих та автоматизованих ліній з програмним управлін
ням виробничого процесу забезпечує високу якість заготовок, поліпшені умови 
праці та високу продуктивність устаткування.

Розрізняють такі способи виготовлення форм для лиття заготовок: у двох, 
трьох і більше опоках; за роз’ємними та нероз’ємними моделями; за моделями з 
від’ємними частинами; з перекидною колодою; за шаблонами; за скелетною мо
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деллю; у грунті; у стержнях.
Форми за станом перед їх заливанням є сирі, напівсухі хімічнотвердіючі і 

самотвердіючі. Останні забезпечують можливість організації автоматизованого 
та екологічно чистого виробництва.

Застосовують також лиття за газифікованими моделями. Суть його полягає 
в тому, що рідкий метал заливають через ливникову систему беспосередньо на 
заформовану в наповнювальну суміш пінополістиролову модель, яка під дією 
тепла рідкого металу згоряє і газифікується, звільняючи порожнину форми для 

Стійкість 
форм

Спосіб виготовлення
Найбільша 

маса, кг

Найменша 
товщина 

стінок, мм

Назва 
матеріалу

Разові

Ручне 
форму
вання

У грунті 300000

5-8
Чавун, 
сталь, 
кольорові 
метали –
стопи

За шаблоном
100000

В опоках

В шитках
2000

Машинне формування 3-5

Оболон
кові фор
ми

Піщано-смоляні 150

1-1,5Хімічно-твердіючі 40000

З рідкого скла 100

Лиття за виплавлюваними 
розчинними та заморожуваними 
моделями

150 0,5-1
Сталь 
легована, 
титан

Багаторазові

Гіпсові 100

2-3

Чавун, 
сталь, 
кольорові 
метали

Піщано-цементні 70000

Цегляні 200000

Шамотно-кварцеві 100000

Глиняні 50000

Графітові та кам’яні 150

Металокерамічні 30

Металеві форми (кокіль)

7000 15 Чавун

4000 10 Сталь

500 3
Кольорові 
метали

Облицьований кокіль 250 10 Сталь

Під тиском 100 0,5
Кольрові 
метали

Відцентрове лиття 5000 3,0

Чавун, 
сталь, 
кольорові 
метали

Штампування рідких металів 300 0,3
Кольорові 
метали

Таблиця 5.3.4
Характеристика способів виготовлення виливків
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заповнення її металом. Особливістю цього способу є використання невиймальної 
перед заливанням форми разової пінополістиролової моделі, відсутність стриж
нів та площини рознімання форми. Все це дає змогу розширити можливості про
цесу лиття в піщано-глинисті форми, отримати виливки складної конфігурації, 
сприяє підвищенню їх якості.

Для виготовлення моделей використовують бук, березу, клен, сосну або 
ялицю. Для машинного формування моделі виготовляють з металу. Переваги 
дерев’яних моделей – їх низька ціна, простота виготовлення; при великих розмі
рах – невелика маса; але недоліком є недовговічність, зміна розмірів відповідно 
до вологовмісту. Металеві моделі мають більшу недовговічність, високу точ
ність та чисту робочу поверхню. Існують ще моделі з пластмас.

Розрізняють такі формувальні суміші: наповнювальні, облицювальні та уні
версальні. Основні вимоги, яким вони повинні відповідати: вогнетривкість, плас
тичність, міцність, газопроникність, податливість, непригоряння, негігроскопіч
ність, довговічність, дешевизна, недефіцитність. Для приготування формуваль
них сумішей використовують як наповнювачі глину та кварцовий порошок; як 
протипригарні елементи – кам’яновугільний пил, тальк і графіт; як барвники –
маршальт, магнезит і цирконій. У шишкових сумішах замість глини застосову
ють оксоль, рідке скло, смоли, декотрин, патоку з додаванням дерев’яного тра
чиння та торфу, які, вигоряючи, підвищують пористість і податливість сумішей.

Для підвищення якості виливків формувальні суміші у формах пресують на 
гідравлічних пресових машинах або на машинах з гумовою діафрагмою під тис
ком 2-4 МПа.

Шишкові форми складають із сухих шишок у спеціальних металевих опо
ках. У масовому виробництві використовують оболонкові шишки, які виготов
ляють піскодувним способом у нагрітій металевій формі. Часто великі шишки 
роблять порожнистими, що дає змогу економити матеріал для виготовлення 
сумішей.

Рис. 5.3.1. Піщано-глиниста форма для виготовлення виливка втулки:
1 – частина форми; 2, 8 – опока; 3, 7 – модель; 4 – формовочна плита; 

5 – стояк із заливальною чашею; 6 – випар; 9 – стержень
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Б) Лиття у вакуумно-плівкові форми
Суть способу полягає в тому, що на газопроникний модельний комплект 

накладають попередньо нагріту синтетичну плівку й за допомогою вакуумного 
пристрою створюють вакуум між плівкою та модельним комплектом. Завдяки 
цьому плівка щільно прилягає до поверхні моделі. На такий модельний ком
плект накладають опоку, засипають сухим піском, трамбують, покривають плі
вкою та створюють вакуум всередині опоки. Після відключення від вакуумного
пристрою з готової напівформи знімають модельний комплект. Таким чином 
виготовляють усі частини ливарної форми. У процесі подальшого складання 
ливарної форми, заливання її металом і охолодження виливка форма (чи її 
складові частини) перебуває під дією вакууму. Після охолодження виливка 
відключають вакуумний пристрій, внаслідок чого знімається вакуум і пісок 
вільно висипається з форми. Виливок легко відокремлюють від форми, а пісок 
транспортується для повторного використання після відповідного його очи
щення від пороху та бруду.

Таким способом виготовляють виливки практично з усіх ливарних металів 
та їх стопів в умовах одиничного, серійного та масового виробництва масою від 
1 до 10000 кг з габаритами до кількох метрів. Розміри виливків обмежуються 
тільки розмірами опок і продуктивністю вакуумних пристроїв. Форма та конфі
гурація виливків визначається властивостями та товщиною використовуваної 
плівки. Найбільшого розповсюдження набула облицювальна плівка з сополімеру 
етилену та вінілацетату товщиною 0,05-0,10 мм. Плівка з поліетилену низького 
тиску добре витягується, але для цього потрібні значні зусилля. Плівки з поліп
ропілену мають добру пластичність, але в обмеженому температурному діапазо
ні. Полівінілхлоридна плівка під термічною дією виділяє хлор, який є токсичною 
речовиною. Застосовують плівки з різними доповнювачами, що підвищують їх 
пластичність та термостійкість, а також плівки, які можна напилювати в рідкому 
стані. Щоб уникнути прилипання плівки та піску до виливків, поверхню плівки 
покривають безводними фарбами, виготовленими на основі графіту, тальку то
що. 

Ступінь розрідження повітря у формі повинен бути достатнім, щоб форма 
не руйнувалася, але не дуже високим, щоб не сприяти процесу пригоряння мета
лу. Здебільшого форми перед заливанням і під час заливання перебувають у ва
куумі. Транспортують готові ливарні форми чи їх частини разом з автономним 
вакуумним пристроєм.

Заливання форми слід виконувати швидко, щоб уникнути передчасного їх 
руйнування від втрати герметичності під час вигоряння плівки. Для виходу газів 
з форми передбачені спеціальні отвори. Ливникову систему роблять відкритою. 
Часто її виготовляють з газифікованих матеріалів, що вигоряють під час зали
вання (пінополістиролу).

Використання сухого піску замість формувальних сумішей дає змогу обхо
дитись без складного устаткування для їх виготовлення, зменшуються капітальні 
витрати та вартість виливків. Кількість формувальних матеріалів зменшується 
порівняно зі звичайним литтям у піщано-глиняні форми приблизно на 40 %, а 
витрата піску на один цикл виливання не перевищує 3 %.

Відсутність зв’язувальних матеріалів та різних домішок, які вводять у фор
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мувальні суміші для поліпшення їх податливості, газопроникності, дає змогу 
знизити забруднення повітря.

В) Лиття у напівсталі форми
Напівсталі форми залежно від матеріалу та рідкого стопу витримують від 

кількох сот заливань. Наприклад графітові форми, які використовують для виго
товлення заготовок з жароміцних чавунів, сталей, молібденових, вольфрамових, 
вольфрамокобальтових та інших стопів з високою температурою плавлення, ви
тримують до 300 заливань. Графітові форми виготовляють з брикетованого гра
фіту за допомогою обробки різанням. Шамотні, гіпсові та металокерамічні фор
ми залежно від вмісту металевого порошку дають змогу керувати швидкістю 
охолодження виливка та напрямком твердіння його стінок.

Керамічні форми виготовляють з рідкої хімічної суміші, яку додатково об
палюють. Застосовують керамічні форми з пластичних та сипких сумішей, що 
виготовляються пресуванням. У керамічних формах утворюються виливки ма
сою від 0,2 до 10000 кг із різних матеріалів, з точністю розмірів виливків до 11 
квалітету та якості поверхонь до 5 мкм за параметром Ra. Це дає змогу отриму
вати фасонні виливки для ковальського, пресового та різального інструменту, 
лопатей турбін, арматури високого тиску з легованих сталей тощо. Виливки 
з деяких стопів нікелю та титану отримують тільки внаслідок лиття у керамічні 
форми.

Для виготовлення графітових форм застосовують природний або штучний 
графіт, пірографіт, інші вуглецеві матеріали. Ці форми практично незамінні для 
виготовлення виливків з хімічно активних тугоплавких стопів на основі титану, 
урану, ніобію, вольфраму тощо. У виробництві використовують як чисто 
графітові форми, так і форми, покриті вуглецевими композиціями, оболонково-
вуглецеві та форми, виготовлені з вуглецевих сумішей за виплавлюваними 
моделями.

Останнім часом все частіше застосовують одноразові форми, що твердіють 
у спорядженні (на моделі, у формі). Загальним для них є використання синтетич
них зв’язувальних матеріалів, які за відповідних умов бесповоротно твердіють. 
Виливки, отримані в цих формах, відзначаються великою точністю розмірів, 
якістю поверхонь, малими припусками на обробку різанням. Технологічні про
цеси легко механізуються та автоматизуються.

Недоліками цього способу є токсичність зв’язувальних матеріалів.
5.3.4. Виготовлення виливків у металевих формах

Кокіль (від фр. coquille) – металева форма, яка заповнюється розплавом під 
дією гравітаційних сил. Кокілі можуть бути використані багаторазово.

Форми для виготовлення заготовок (рис. 5.3.2) бувають повністю металеви
ми або комбінованими з використанням неметалевих шишок. Основні переваги 
цього способу виготовлення виливків: можливість багаторазового використання 
ливарної форми; висока точність форми та її розмірів; якісна поверхня загото
вок; дрібнозерниста структура матеріалу; порівняно висока продуктивність; ни
зька трудомісткість і вартість заготовок; відсутність необхідності в модельному, 
опочному спорядженні та формувальних сумішах; добрі умови праці; не вимагає 
високої кваліфікації робітників; потрібні порівняно невеликі виробничі площі.

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій270

Рис. 5.3.2. Металеві форми для виготовлення виливків корпуса:
1 – шишка; 2-3 – частини форми

До недоліків цього способу виготовлення виливків належать: висока вартість 
спорядження; неможливість виготовлення тонкостінних виливків через підвищену 
швидкість їх охолодження та виливків зі значною масою. Тому кокільне лиття, як 
правило, використовують для виготовлення нескладних за конфігурацією виливків 
із чавуну, сталі та кольорових металів у серійному та масовому виробництві. 

Кокілі дають можливість отримувати виливки з точними розмірами повер
хонь (12 квалітет).

Як ливарні форми використовують роз’ємні та нероз’ємні кокілі з вертикаль
ними та горизонтальними поверхнями рознімання. Для прискорення охолодження 
з зовнішнього боку кокілів передбачені штирі або ребра. Щоб запобігти відбілю
ванню чавуну, для виливків вибирають відповідний хімічний склад ливарного 
стопу, а перед заливанням форму нагрівають до 250-300 оС і зменшують час охо
лодження виливка у формі. У разі заливання у кокіль стопів на основі міді ливарні 
форми змащують жирними фарбами, які запобігають пригорянню. Стійкість чаву
нних кокілів становить для сталевого лиття 50-500 виливків, для чавунного – 400-
8000 виливків, для кольорових металів – десятки тисяч виливків.

Матеріал для виготовлення металевих форм обирають залежно від матеріа
лу виливка, вимог до його якості, програми випуску заготовок.

Для підвищення стійкості кокілів їхні робочі поверхні покривають вогнет
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ривкими матеріалами та перед кожним заливанням фарбують.
У порівнянні з литтям у землю лиття в кокіль має ряд переваг з точки зору 

впливу на екологію. Відбувається зменшення обсягу небезпечних для здоров’я 
працюючих операцій вибивки форм, загальне покращення умов праці, менше 
забруднення навколишнього середовища.

5.3.5. Виготовлення виливків литтям під тиском

Дія на рідкий метал зовнішніх сил під час заповнення форми та кристаліза
ції виливка є одним з ефективних засобів 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 спеціальні металеві фор

ми, що мають задану герметичність порожнини (рис. 5.3.3). Перевагою цього спо
собу 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 припу
сків на обробку різанням. До недоліків цього способу лиття належать висока вар
тість 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 лит
тя при високих температурах, щоб виливки під час їх виштовхування з форми не 
ламались, мати невеликий інтервал температур кристалізації. Цим способом виго
товляють виливки зі стопів на основі алюмінію, міді, цинку та магнію.

Рис. 5.3.3. Схема маши-
ни для лиття під тиском з 

холодною 
камерою стискання:

I, II, III – стадії виготовлення виливка; 1 – стискувальний поршень; 2 – рідкий метал; 
3, 4 – частини форми; 5 – камера стискання; 6 – виштовхувальний поршень; 

7 – виштовхувачі; 8 – виливок із частиною ливника; 9 – надлишок металу (ливника)
Як основне устаткування для лиття під тиском використовують компресор

9
8
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ні та поршневі машини з холодною (див. рис. 5.3.3) чи гарячою (рис. 5.3.4) каме
рами стискання, розташованими горизонтально чи вертикально, з продуктивніс
тю до 200-400 виливків за годину. На компресорних машинах продуктивність 
значно вища і становить 3500 виливків за годину. Машини з гарячою камерою, 
що перебуває беспосередньо в рідкому металі, використовують для матеріалів з 
температурою плавлення до 500 оС. Машини з холодною камерою, що розміще
на за межами рідкого металу, придатні для більш тугоплавких матеріалів.

Рис. 5.3.4. 
Схема машини для лиття під тиском 

з гарячою камерою стискання
1 – корпус з електронагрівачем; 2 – рідкий метал; 3 – стискувальний поршень; 4 – канал; 

5, 6 – частини форми; 7 – виштовхувачі

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 фор
ми-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 плав
лення (леговані сталі) виготовляють зі спечених матеріалів на основі молібдену 
та вольфраму.

На сучасних машинах для лиття під високим тиском автоматизовані опера
ції обдування та змащування форми, дозування та заливання металу у форму, 
виштовхування виливків з форми та їх транспортування, а також очищення ви
ливка від ливникової системи та підтримування належної температури форми 
під час кристалізації виливка. Пневматичні дозатори забезпечують високу чисто
ту металу, мінімальне зниження його температури та високу точність маси. Для 

7
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знищення шпаристості виливків та збільшення їх міцності в процесі заливання 
форми застосовують вакуумування порожнини форми.

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 (рис. 5.3.5).

Рис. 5.3.5. Схема виливання заготовки 
під низьким тиском:
1 – корпус з електронагрівачем; 2 – тигель з рід
ким металом; 3, 4 – трубопроводи для подавання 
рідкого металу і повітря; 5 – металева форма

Ванна рідкого розплаву герметично закривається, а над поверхнею дзеркала 
металу за допомогою стисненого повітря чи інертного газу створюється низький 
надлишковий тиск, що забезпечує надійне подавання рідкого розплаву в порож
нину 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 надлишко
вим тиском (10,2-0,8´10 Па), який достатній для надійного її заповнення. Це за
безпечує можливість виготовлення тонкостінних і ребристих виливків значних 
розмірів, з високою точністю форми та розмірів, якістю поверхонь, незначними 
припусками на обробку різанням, напусками, 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.

Основні переваги лиття під низьким тиском:
 використання металевих, піщаних, оболонкових і комбінованих форм 

забезпечує широку сферу застосування цього способу;
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 безковшове заповнення форми стопом з глибини шарів тигля зменшує 
небезпеку потрапляння у виливок неметалевих домішок;

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

До недоліків способу належить можлива поява газової шпаристості, рако
вин, прилипання піску до поверхонь виливків з кольорових стопів, переважно 
алюмінієвих.

5.3.6. Виготовлення виливків за допомогою виплавлюваних 
та випалюваних моделей

Цей спосіб виготовлення виливків (рис. 5.3.6) використовують для загото
вок практично всіх стопів, зокрема високолегованих сталей, які мають високу 
температуру плавлення і погано піддаються механічній обробці та куванню. 
Литтям за витопними моделями можна виготовити заготовки масою від 0,02 до 
100 кг з мінімальною товщиною стінки 0,5 мм та отворами 1 мм.

Перевагами цього способу є: висока точність форми та розмірів, якість по
верхонь заготовок, незначні ливарні скоси, відсутність шишок, малі припуски на 
обробку різанням, до того ж виливки легко відокремлююються від форми, не 
пригоряють, форма не має площини рознімання, що забезпечує підвищену точ
ність виливків.

Цей спосіб дає змогу виготовляти виливки з високою точністю розмірів (до 
11 квалітету).

в

а б

Рис. 5.3.6. Схема виготовлення 
форми за витопними моделями:
а – модельний блок; б – модельний 
блок в оболонці; в – складена ливарна 
форма; 1, 2 – воскові моделі виливків; 
3 – воскова модель стояка з чашею та 
ливниками; 4 – оболонка; 5 – корпус 
форми (опока); 6 – живильник; 
7 – прибуток

1

1 3 2 4

5

6

7

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 275

Виливки за витопними, розчинними та випалюваними моделями є найбільш 
ефективними в умовах серійного виробництва.

До недоліків цього способу належать порівняно висока його трудомісткість 
і складність технологічного процесу. Литтям за допомогою виплавлюваних і 
випалюваних моделей доцільно виготовляти дрібні та складні за конфігурацією 
заготовки з кольорових металів, стопів, високолегованих і вогнестійких сталей, 
які погано обробляються різанням або мають низькі ливарні властивості.

Матеріалом для виготовлення витопних моделей є парафін, стеарин, віск, 
каніфоль; для розчинних – карбід; для випалюваних – пінополістирол і поліуре
тан. Модель занурюють у вогнетривкі суміші з маршаліту та етилсилікату, поси
пають кварцовим піском і висушують на повітрі. Цей процес повторюють декіль
ка разів. Виплавлення моделі з оболонки виконують у ваннах з гарячою водою або 
з гарячим повітрям чи парою. Після виплавлення або випалювання моделі форму 
вижарюють при температурі 800-900 оС. Складання форми виконують у метале
вих опоках, у яких оболонки форми заготовок, з’єднаних ливниковою системою, 
засипають сухим наповнювачем (піском). Модельні блоки утворюються у прес-
формах. В одиночному та дрібносерійному виробництві прес-форми обладнують 
ручними рознімачами і виштовхувачами, а в серійному та масовому – використо
вують стаціонарні механізовані багатомісні прес-форми, виготовлені з інструмен
тальних сталей з якісно обробленими робочими поверхнями.

5.3.7. Виготовлення виливків в оболонкових формах

Суть цього способу полягає в тому, що ливарну форму виготовляють у ви
гляді тонкої оболонки, утвореної з суміші зв’язувальних матеріалів типу термо
реактивних фенольних смол і кварцового піску (рис. 5.3.7). Виготовлення вилив
ків в оболонкових формах застосовують у багатосерійному та масовому вироб
ництві для утворення фасонних і складних за формою, дрібних і середніх за ма
сою заготовок практично з усіх стопів. Як приклад можна навести виливки бло
ків циліндрів мотоциклів, колінчастих валів, зубчастих коліс, кришок тощо.

Перевага цього способу лиття – висока якість виливків, можливість виготов
лення заготовок складних геометричних форм, тонкостінних, порівняно менші 
витрати формувальних сумішей, ліпші умови праці, менша потреба у виробничих 
площах. Окрім цього, процес легко піддається механізації та автоматизації. Цей 
спосіб дає змогу виготовляти заготовки з високою точністю розмірів (12 квалітет). 
Оболонкову форму з двох чи більше частин виготовляють шляхом покриття нагрі
тої моделі термореактивною сумішшю та полімеризацією частин оболонкової фор
ми нагріванням у печі до 350 оС. Для прискорення твердіння форми до суміші до
дають каталізатори, наприклад, утропін. Товщина оболонки 3-8 мм. Для зміцнення 
форми оболонку вставляють у скриньку та засипають ззовні піском. Використову
ють для виробів з чавуну, рідко зі сталі, алюмінієвих чи магнієвих стопів.

Широко застосовують такі способи виготовлення оболонок: бункерний, піскоду
вний, піскодувний з контрплитою та пресувальний за допомогою гнучкої діафрагми.

Бункерний спосіб полягає в закритті бункера, наповненого сумішшю, нагрі
тою підмодельною плитою з моделлю, та перекиданні його на заданий час для 
утворення на поверхні моделі оболонки достатньої товщини.
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У процесі піскодувного способу плакований смолою пісок наносять на мо
дель за допомогою струменя стисненого повітря. В цьому випадку оболонка має 
більшу міцність. Але найбільш міцною є оболонка, утворена за допомогою гнуч
кої (наприклад гумової) діафрагми. На суміш через діафрагму діє надлишковий 
тиск (до 0,2 МПа) теплого повітря.

Широко використовують у ливарному виробництві заготовок оболонкові 
шишки. Вони легкі, міцні, не пригоряють, через вигоряння смоли в процесі запо
внення форми гарячим стопом стають газопроникними, не гальмують процес 
усідання виливка під час його охолодження, легко видаляються з виливка. Обо
лонкові шишки використовують для лиття заготовок у кокілях, піщано-глиняних 
формах тощо.

З точки зору екології лиття в оболонкові форми краще, ніж у піщано-
глинисті, оскільки в 3-6 разів скорочуються витрати формівних матеріалів. Не

1

Рис. 5.3.7. Схема виготовлення оболонкової форми:
1 – модель з плитою; 2 – камера підігрівання моделі з плитою; 3 – кожух бункера; 

4 – оболонка форми

3

2

4

3

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 277

доліком цього способу є не тільки висока вартість зв’язуючих речовин, а й те, 
що виділяються небезпечні речовини при розкладі та вигорянні зв’язуючих 
(фенолу, формальдегіду та ін.).

5.3.8. Відцентрове лиття заготовок

При відцентровому литті заливають метал у форму, при цьому заповнення і 
охолодження виливка відбувається в полі відцентрових сил, які виникають при 
заливанні металу в форму, що обертається, або в результаті приведення в обер
тання заповненої форми.

Цей спосіб лиття (рис. 5.3.8) застосовують у масовому, серійному і навіть в 
одиничному виробництві для виготовлення простих за формою, циліндричних, 
багатошарових, видовжених заготовок практично з усіх стопів. Відцентровим 
литтям виготовляють труби, втулки з фланцями, армовані заготовки, виливки з 
параболічними поверхнями тощо. Для цього використовують машини з горизон
тальною, вертикальною та похилою віссю обертання форми. Нахил осі обертан
ня форми та швидкість її обертання можуть змінюватися в процесі виливання 
заготовки. Форми для відцентрового лиття роблять металевими, керамічними, 
піщаними та комбінованими.

Рис. 5.3.8. Схеми форм для відцентрового лиття з горизонтальною (б), 
вертикальною (а, в) віссю обертання:

1 – металева форма; 2 – жолоб; 3 – заливний ківш

1

3

2

1

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій278

Серед переваг цього способу лиття треба відзначити високу точність форми 
та розмірів виливків, якість поверхні, високу продуктивність, відсутність ливни
кової системи, можливість виготовлення багатошарових виливків, придатність 
до механізації та організації гнучких виробництв.

До недоліків цього способу лиття належать низька якість внутрішньої пове
рхні, що вимагає збільшення припуску на механічну обробку, обмежена конфі
гурація виливків.

5.3.9. Виготовлення виливків штампуванням рідкого металу

Штампування рідкого металу – це різновид лиття під тиском. У металеву 
форму заливають порцію рідкого стопу та, опускаючи металевий пуансон (чи 
верхню частину форми), стискають рідкий розплав у порожнині між ним та мат
рицею (рис. 5.3.9).

Рис. 5.3.9. Штампування рідкого металу з кристалізацією 
під тиском:

1 – виштовхувач; 2 – матриця;  3 – рідкий метал; 4 – жолоб; 5 – пуансон; 6 – заготовка

Рідкий метал, як і будь-яка рідина, не стискається. Тому ущільнення його та 
остаточне формоутворення відбуваються під час кристалізації чи пластичного 
деформування вже після їх закінчення, коли метал перебуває у напівпластично
му стані. Стиснення металу значно прискорює швидкість його кристалізації.

На відміну від лиття під тиском, під час штампування металу заповнення 
форми відбувається спокійно, гази безперешкодно виходять на поверхню і тому 
відсутні газові раковини. Оскільки рідкий метал заливається беспосередньо у 
матрицю, то ливникова система не потрібна.

Виготовлення заготовок може відбуватися двома способами: з кристалізаці
єю під тиском і штампуванням з витискуванням рідкого металу. У першому ви
падку основна маса металу не переміщується відносно стінок матриці, у другому 
– рідкий метал витискається пуансоном з одних частин матриці в інші. В обох 
випадках виливок кристалізується під високим тиском. Цей спосіб лиття нагадує 
гаряче штампування металів тиском у закритих штампах. Переваги штампування 
рідкого металу аналогічні литтю під тиском.
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Порівняно з литтям під тиском, у процесі штампування рідкого металу, яке 
виконується під вищим тиском, метал добре ущільнюється, краще усуваються лива
рні дефекти, структура металу більш дрібнозерниста та рівномірна, він набуває ліп
ших механічних властивостей, має вищу стійкість форми, що дає змогу виготовляти 
як тонкостінні, так і товстостінні заготовки з усіх ливарних стопів без ливників і 
прибутків. Порівняно з гарячим штампуванням металів штампування рідкого мета
лу дає змогу виготовляти заготовки як з деформівних, так і з недеформівних, мало
пластичних і крихких стопів; відзначається значно меншими (у 6-8 разів) витратами
енергії на формоутворення, забезпечує можливість отримання глибоких порожнин, 
тонких перетинів з великими лінійними розмірами, підвищує точність форми та 
розмірів, підвищує якість поверхні, дає змогу зменшити витрати матеріалу, знизити 
трудомісткість виготовлення тощо. Порівняно з іншими способами виготовлення 
виливків цей спосіб забезпечує найвищі механічні властивості металу.

Цей спосіб застосовують для виготовлення заготовок різної складності ма
сою до 10 кг для серійного та масового виробництва; він легко автоматизується 
та придатний для побудови гнучких автоматизованих систем.

Швидкість штампування залежить від температури розплаву, товщини сті
нок виливка та його форми. Для простішої форми та товщих стінок потрібна 
менша швидкість штампування. Тонкостінні виливки складної фоми великих 
розмірів вимагають більшої швидкості штампування.

Час витримування виливка під тиском залежить від розмірів і особливо від 
товщини його стінок.

Основними недоліками цього способу є обмеження номенклатури виливків 
за масою та складністю конфігурації, потреба у точному дозуванні розплавлено
го металу та висока вартість основного устаткування.

Цим способом виготовляють здебільшого виливки з кольорових металів і 
стопів та сталей, зокрема легованих, в умовах серійного та масового виробницт
ва. Виготовлення заготовок з чавуну та сталей вимагає додаткового теплового 
захисту поверхонь форми та регулювання швидкості охолодження чавунних 
виливків, що запобігає їх відбілюванню. Для цього поверхні форми покривають 
спеціальними сумішами.

Процес штампування рідкого металу легко автоматизується. Для цього за
стосовують спеціальні дозувальні механізми. Місткість дозаторів – від 0,2 до 15 
кг, продуктивність машин для штампування – до 200 заливань на годину. Для 
дрібних заготовок виготовляють складні штампи з уніфікованими змінними час
тинами, що дає змогу виконувати групове штампування виливків різної констру
кції та застосовувати цей спосіб в умовах дрібносерійного виробництва.

Штампуванням рідкого металу виготовляють виливки для втулок, цилінд
рів, кілець, підп’ятників; фасонні виливки для зубчастих коліс, зірок, ручок, ло
паток тощо.

5.3.10. Виготовлення виливків електрошлаковим литтям

У процесі електрошлакового лиття форма виконує дві функції: є агрегатом 
для плавлення стопу та формує виливок під шаром шлаку, поступово знизу 
вверх за допомогою необхідної кількості кристалізаторів (рис. 5.3.10).
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Рис. 5.3.10. Схема виливання заготовки прокатного вала 
електрошлаковим литтям:

а – кристалізатори; б – виливок; 1 – електрод; 2 – шлак; 3 – зона плавління;
4 – відливка; 5 – форма; 6 – стержень; 7 – нерухомий електрод

Таким способом можна отримувати складні за формою заготовки шляхом 
з’єднання окремих її частин.

Переваги цього способу лиття – висока чистота складу стопів, відсутність 
ліквацій, раковин, внутрішніх напружень, формувальних сумішей, ливникових 
систем, прибутків, висока точність форми, розмірів, якість поверхонь заготовок, 
значно менші виробничі площі. Окрім цього, немає потреби в плавильних і роз
ливних агрегатах, кращі умови праці, можлива механізація та автоматизація про
цесів виготовлення заготовок. Електрошлакове лиття застосовується у масовому 
та серійному виробництві, в процесах виготовлення заготовок відповідальних 
деталей для енергетичного, автомобільного, тракторного машинобудування.

Як свідчить практика, перехід на виготовлення виливків електрошлаковим 
литтям дає змогу значно зменшити масу заготовок, при цьому коефіцієнт вико
ристання матеріалу становить 0,98. Таким способом вже сьогодні виготовляють 
труби, вали прокатних станів і потужних двигунів, колінчасті вали.

Недоліком цього способу є висока вартість устаткування та технологічного 
спорядження.

5.3.11. Лиття наморожуванням

Лиття наморожуванням має декілька різновидів. Загальна характерна особ
ливість полягає в тому, що утворення виробів відбувається в результаті послідо
вного затвердіння металу – його “наморожування”.
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Виокремлюють наморожування у спокої, в потоці та безперервне. З лиття 
наморожуванням у спокої можна виділити лиття вакуумним всмоктуванням, у по
тоці – лиття витискуванням та безперервне – лиття способом спрямовано-
послідовної кристалізації і якоюсь мірою безперервне і напівбезперервне лиття.

А) Лиття витискуванням
Спосіб лиття витискуванням використовують для отримання тонкостінних 

великогабаритних виливків панельного та корпусного типів. Ним можна вигото
вляти виливки ребристих панелей, корпусів і кришок з товщиною стінки до 1,5-2
мм, з габаритами виливків до 2 м і більше. Такі вироби з успіхом замінюють 
штамповані з листів, пресовані та заклепані конструкції. Таким способом виго
товляють виливки панелей автомобілів, автобусів, літаків тощо.

Процес витискування виконується на ливарно-витискувальній машині (рис. 
5.3.11). Нерухома стулка з напівформою жорстко закріплена на станині. Рухома 
стулка з напівформою має можливість разом з порожнистим валом обертатись 
навколо осі до повного зіткнення обох напівформ (металевих, земляних, піща
них тощо). Нижня частина стулок, вал і напівформи утворюють ванну для зали
вання рідкого металу. В процесі зближення стулок з напівформами рідкий метал 
витискається з ванни у верхню частину форми, поступово заповнюючи її. В цей 
же час він охолоджується, в ньому зароджуються численні центри кристалізації, 
з’являється колікувата суміш, яка після зупинки руху напівформи швидко твер

Рис. 5.3.11. Машина для лиття витискуванням:
1 – рухома стулка; 2 – нерухома стулка; 3 – напівформа; 4 – стоп
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діє. Це сприяє утворенню щільної та дрібнозернистої структури виливків з під
вищеними механічними властивостями. Під час лиття стоп очищується від газо
вих і шлакових домішок, які виштовхуються у верхню частину форми та вино
сяться з рештками металу за її межі.

Живлення виливка рідким розтопом виконується у ванні в міру підвищення 
тиску від закривання форми. Для поліпшення заповнення ребер, бобульок, ви
ступів у формі передбачені додаткові прибутки.

Найкращими металами для виготовлення виливків витискуванням є стопи з 
мінімальним інтервалом кристалізації.

У разі використання металевих напівформ їх робочі поверхні та ванни пок
ривають теплоізоляційними фарбами.

Піщано-глиняні та шишкові форми повинні мати достатню міцність, подат
ливість і газопроникність, а формувальні суміші – низьку газотвірну здатність.

Перевагами цього способу лиття є: можливість отримувати тонкостінні, 
великогабаритні, ребристі виливки з точністю форми та розмірів, які дають змо
гу звести до мінімуму механічну обробку; низька трудомісткість виготовлення. 
Окрім цього, спосіб забезпечує значну продуктивність устаткування, високу міц
ність матеріалів виливків, придатність до механізації та автоматизації процесів 
виготовлення виливків тощо.

Недоліками способу є обмежена кількість матеріалів виливків, здатність 
виливків до короблення і появи тріщин.

Б) Лиття вакуумним всмоктуванням
Лиття вакуумним всмоктуванням полягає в тому, що метал заповнює ливар

ну форму 3 (рис. 5.3.12) завдяки розрідженню, яке створюється в ній вакуумним 
насосом. Після затвердіння носок форми-кристалізатори 2 дістають з ванни з 
рідким металом 1. У результаті пуску атмосферного повітря порожнина форми 
виливка видаляється.

Найчастіше цей спосіб використовують для отримання втулок, вкладишів. 
Перевагами цього способу лиття є отримання якісних бездефектних виливків і 
відсутність витрат металу на ливники. Спосіб можна використовувати для виго
товлення виливків простої форми і складної форми, наприклад толес турбокомп
ресорів з малою товщиною стінки.

В) Лиття зі спрямовано-послідовною кристалізацією
Цей спосіб використовують в основному для виготовлення великих, висо

тою до 3,5 м й вище, але тонкостінних (3-10 мм) виливків з алюмінієвих та маг
нієвих сплавів.

Форму заливають зверху при повному її опусканні. У піщано-глиняній фор
мі в збірній опоці роблять відкриття прабилі та вертикальні колодязі, з’єднані 
щілинами (шириною 4-7 мм) з порожниною виливків. Перед заливанням у вер
тикальні колодязі опускають стальні трубки – стояки. При підйомі стопорних 
пробок метал з ливникової чаші надходить у трубки стояків і в форму. Коли ни
жній зріз трубок стояків опуститься в метал на 50-100 мм, включають механізм
опускання форми з такою швидкістю, щоб нижній зріз трубок весь час був у ме
талі на 50-100 мм. При цьому кристалізація йде направлено знизу вгору, і кіль
кість дефектів при литті мінімальна.
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5.3.12. Безперервне лиття

Процес безперервного лиття здійснюється наступним чином (рис. 5.3.13): 
розплав з ковша 1 рівномірно і безперервно надходить у водоохолоджувану ме
талеву форму-кристалізатор 2. Частково частина, що затверділа, з виливків без
перервно виймається валками 4 або іншими приладами. Якщо треба, виливок 
ріжеться на заготовки пилою 5.

Відсос 
повітря

Рис. 5.3.12. Схема лиття вакуумним всмоктуванням:
1 – розтоп металу; 2 – шлаковідділювач; 3 – форма; 

4 – метал, що піднявся у форму
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Рис. 5.3.13:
1 – кристалізатор заповнюється розплавом; 2 – відвід теплоти перегріву; 

3 – кристалізація; 4 – охолодження виливків; 5 – порізка заготовки

Безперервне лиття зародилося у ХІХ ст. у металургійній промисловості. В 
наш час безперервне лиття широко використовується для розливання сталі, ко
льорових металів та стопів.

Особливості процесу формування безперервної виливки полягає в тому, що 
в кристалізаторі в різних його зонах по висоті або довжині в кожний даний мо
мент одночасно відбуваються усі послідовні стадії охолодження та затвердіння 
розплаву.

Суть процесу безперервного лиття полягає в можливості утворення умов 
спрямованої кристалізації.

Переваги цього способу: в цеху немає формівних і стержневих сумішей, і з 
цим суттєво пов’язані покращення умов праці та зменшення небезпечної дії ли
варного виробництва на навколишнє середовище.

Існує безперервне, вертикальне та горизонтальне лиття. На рисунку дана 
схема отримання виливків при горизонтальному безперервному литті. Особли
вості горизонтального лиття – це горизонтальне розміщення на одній технічній 
лінії металоприймача, кристалізатора, виливка, що формується, зони охолоджен
ня, механізмів різання. Горизонтальне розміщення має переваги над вертикаль
ним – низькі капітальні витрати, зменшення окислення металу.

5.3.13. Напівбезперервне лиття

Напівбезперервний спосіб лиття дозволяє отримувати вироби діаметром до 
1000 мм і довжиною до 10 м, що неможливо при інших способах.
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В установці для напівбезперервного лиття труб рідкий чавун заливають у 
кільцевий зазор, утворений внутрішньою стінкою водоохолоджуваного кристалі
затора і водоохолоджуваним металевим стержнем. Перед початком заливання 
цей кільцевий зазор зачиняють металевим стержнем. Чавун швидко твердіє. Ко
ли рівень залитого металу буде на 20-25 мм нижче рівня кристалізатора, стоп, на 
якому знаходиться металевий стержень, починають опускати, витягуючи трубу. 
Одночасно рідкий чавун з ковша заливають із заданою швидкістю в кристаліза
тор для підтримки в ньому потрібного рівня металу.

Труби, отримані цим способом, мають чисту внутрішню і зовнішню поверхню.

5.3.14. Вплив ливарного виробництва на довкілля 

У ливарному виробництві на одну тонну виливків утворюється від 1 до 3 
тонн відходів, які містять відпрацьовану та невикористану суміш, шлаки, пил, 
гази. Хоча основна частина відходів – відпрацьовані суміші та шлаки, але щодо 
забруднення навколишнього середовища найбільшу небезпеку мають пил та 
гази, у зв’язку з тим, що їх важко вловлювати та відводити. А їх кількість при 
виробництві однієї тонни виливків зі сталі або чавуну становить, кг: пилу – 50, 
оксиду сірки (2) – 1,5-2, вуглекислого газу – 250, вуглеводнів – 1. 

Окрім того, виділяються також шкідливі гази, такі як фенол, формальдегід, 
фурфурол, ацетон, бензол та інші, загальна кількість яких хоча й невелика, але 
являє небезпеку через токсичність.

У газах, які відводяться від ливарного виробництва та викидаються в атмос
феру, пил складається в основному з дрібнодисперсних часток, а вміст вільного 
діоксиду кремнію доходить до 80 %, тому існує можливість виникнення серед 
населення, яке проживає поблизу заводу, професійних захворювань.

Перше місце за інтенсивністю виходу шкідливих речовин займають дільниці 
ливарних цехів, пов’язані зі складуванням, переробкою та використанням шихто
вих та формівних матеріалів: шихтові подвір’я, сумішоприготувальні дільниці, 
дільниці формування та приготування стержнів та ін. Тут використовуються різно
манітні бункерні транспортуючі пристрої, сушильні та випалювальні апарати та ін.

На дільниці розвантаження сипучих матеріалів (ливарного коксу, вапняку, 
піску та ін.) в прийомні ванни виділяється у середньому до 2-2,5 кг/год пилу на 
одиницю працюючого обладнання.

Із сушильних апаратів виділяються 0,2-0,5 кг/год окису вуглецю, 0,10-0,15 
кг/год окису сірки, до 0,2 кг/год окису азоту та інші речовини – акромін, форма
льдегід і т.п. Запиленість газів, які відводяться від сушильних апаратів, досягає 
10-15 г/м3. При приготуванні 1 кг стержневої суміші холодного твердіння у пові
тря потрапляє до 7,5 г різних вуглеводнів.

При очистці та вибивці виливків залежно від приладів виділяється пил з 1 
м3 площі решітки 45-60 кг/год, окису вуглецю – 5-6 кг/год, аміаку – до 3 кг/год. 
При механічній очистці виливків абразивним інструментом інтенсивність пило
виділення 1-2,5 кг/год.

Джерелом стічних вод у ливарних цехах служать, головним чином, устано
вки гідравлічної та електрогідравлічної очистки лиття, вологої очистки повітря,
гідрогенерації відпрацьованих формівних сумішей. Велике економічне значення 
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для народного господарства має утилізація стічних вод і силалю. Кількість стіч
них вод можливо значно зменшити шляхом використання зворотного водопоста
чання.

Використання пилоочисних споруд дає можливість не тільки добитися очи
стки газів від пилу, але й повторно використовувати раніше викинутий пил. Ефе
ктивна система сухої і вологої очистки газів у рукавних фільтрах з уловлюван
ням Fe2O3 і подальшої його транспортації.

З токсичних газів перше місце посідає оксид вуглецю. Головний спосіб зме
ншення кількості оксиду вуглецю, яка потрапляє в навколишнє середовище, –
допалювання його.

Тверді відходи ливарного виробництва, потрапляючи у відвали, являють 
собою в основному відпрацьовані ливарні піски. Невелику частину (менше 
10 %) займають металеві відходи, кераміка, деревина, сміття та ін. Головним 
напрямком зменшення кількості твердих відходів треба вважати регенерацію 
відпрацьованих ливарних пісків.

5.3.15. Дії щодо покращання умов праці на підприємствах 
ливарного виробництва

Для оздоровлення умов праці на підприємствах у сумішоприготувальних 
відділеннях ставлять магнітні сепаратори для виведення з відпрацьованої суміші 
металу, зволоження відпрацьованої суміші. У результаті значно знижується за
пиленість повітря на робочих місцях.

Використання для виготовлення стержнів піскодувних машин дозволило 
знизити запиленість повітря робочої зони, а впровадження автоматів для вигото
вленння стержнів з отвердінням в оснастці – усунути сушіння та пов’язані з ним
загазованість повітря робочої зони оксидом вуглецю та теплового забруднення.

Існує безковшове заливання на автоматизованих магнітодинамічних прила
дах. Ці технічні процеси створюють умови для автоматизації заливання та усьо
го ливарного циклу, ліквідування небезпечної професії ковшового, праця якого 
пов’язана з тепловим забрудненням, виділенням пилу, оксиду вуглецю та інших 
шкідливих речовин.

Використання синтетичних смол як зв’язуючих привело до розробки низки 
технологічних процесів виготовлення стержнів та форм, що твердіють в оснаст
ці. Це усуває таку операцію, як сушіння, пов’язане з високими концентраціями 
оксиду вуглецю, тепловим забрудненням.

Але з’явились нові шкідливі речовини: формальдегід, фенол, бензол, фур
фурол, ціаністий водень та ін.

Можна значно знизити пилоутворення при обладнанні вибивних решіток 
накатними кожухами.

Сприятливі умови праці для вибивальників стержнів створюються при ро
боті приладу електрогідроефекту.

Велика роль у покращенні умов праці в ливарних цехах належить спеціаль
ним способам лиття, які дозволяють відмовитись чи частково використовувати 
формовочні і стержневі суміші.
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Ливарний цех є джерелом великих виділень тепла, різних газів, пилу, шкід
ливих хімічних сполук, відпрацьованих формівних матеріалів, шлаків, забрудне
ної води і т.д.

Шихтові та формові матеріали, що потрапляють у ливарний цех, повинні 
мати токсикологічну характеристику.

Розділення, відокремлення матеріалів, що містять шкідливі компоненти, 
повинно бути автоматизованим або механізованим.

Відпрацьовані формові суміші треба регенерувати. Якщо немає регенерації 
відпрацьованих формівних сумішей, їх необхідно використовувати в інших галу
зях промисловості; відпрацьовані піски – як баластний матеріал для вирівнюван
ня рельєфу; дрібну фракцію відпрацьованих формівних сумішей – для виробниц
тва матеріалів для будівництва цегли, стінових блоків; дрібну фракцію шлаку –
як добрива.

Відпрацьовані суміші, які містять шкідливі речовини, при неможливості їх 
нейтралізації та регенерації, повинні бути захоронені за санітарними правилами.

Ливарні цехи повинні мати загальну припливно-витяжну вентиляцію, а ді
льниці заливання, відбивання виливків, очистки та ін. повинні мати витяжну 
вентиляцію з пристроєм бокових пилоприймачів, решіток у підлозі.

Треба проводити роботи в напрямку зменшення токсичності використову
ваних матеріалів, скорочення викидів в атмосферу різних шкідливих газів, очис
тки та вторинного використання стоків промислових вод, зменшення і більш
повного використання відходів виробництва. Наприклад, для цехів, що реконст
руюються або будуються, передбачено процес плавки лише в електричних пла
вильних агрегатах.

Різні агрегати, працюючи на твердому або рідкому паливі, замінюються на 
електричні або переводяться на природний газ.

Треба впроваджувати зворотне водопостачання, а вода, що викидається у 
водоймища повинна проходити очистку, і навіть біологічну.

Велике тепловиділення при плавці сплавів і охолодженні виливків треба 
використовувати для телопостачання цих виробництв.

Нові ливарні виробництва необхідно виносити за межі населених пунктів, 
розміщувати з урахуванням рози пануючих вітрів і відокремлювати від житло
вих масивів смугами лісонасаджень. 

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
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