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4.1.3. Лиття в одноразові та напівсталі форми 

А) Лиття у піщано-глиняні форми 

Лиття у піщано-глиняні форми (в земляні форми) (мал. 4.1.1) – найбільш універсальний та 
розповсюджений спосіб виготовлення заготовок. Він використовується в одиничному, 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 суміш 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 транспортування форм використовується в 
серійному та масовому виробництвах. Застосування роботизованих та автоматизованих ліній з 
програмним управлінням 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 віднімними частинами; з перекидною 
колодою; за шаблонами; за скелетною моделлю; 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 заповнення її металом. Особливістю цього способу є 
використання невиймальної перед заливанням форми разової пінополістиролової моделі, 
відсутність стержнів та площини рознімання форми. Все це дає змогу розширити можливості 
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процесу лиття в піщано-глиняні форми, отримати виливки складної конфігурації, сприяє 
підвищенню їх якості. 

Для виготовлення моделей використовують бук, березу, клен, сосну чи ялицю. Для машинного 
формування моделі виготовляють з металу [2]. Переваги дерев’яних моделей – їх низька ціна, 
простота виготовлення; при великих розмірах – невелика маса; але недоліком є 
недовготривалість, зміна розмірів відповідно до вологовмісту. Металеві моделі мають більшу 
довготривалість, високу точність та чисту робочу поверхню. Існують ще моделі із пластмас [11]. 

Розрізняють такі формувальні суміші: наповнювальні, облицювальні та універсальні. Основні 
вимоги, яким вони повинні відповідати: вогнетривкість, пластичність, міцність, газопроникність, 
податливість, непригоряння, негігроскопічність, довговічність, дешевизна, недефіцитність. Для 
приготування формувальних 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 застосовують оксоль, рідке 
скло, смоли, декотрин, патоку з додаванням дерев’яного трачиння 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 тиском 2-4 МПа. 

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

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 комплект накладають опоку, засипають сухим піском, трамбують, покривають 
плівкою 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) перебувають під дією вакууму. Після 
охолодження виливка відключають вакуумний пристрій, внаслідок чого знімається вакуум і пісок 
вільно висипається з форми. Виливок легко відокремлюється від форми, а пісок транспортується 
для повторного використання після відповідного його очищення 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 конфігурація 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 поліпропілену мають добру 
пластичність, але в обмеженому температурному діапазоні. Полівінілхлоридна плівка під 
термічною дією виділяє хлор, який є токсичною речовиною. Застосовують плівки з різними 
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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 тощо. Ступінь 
розрідження повітря у формі повинен бути достатнім, щоб форма не руйнувалася, але не дуже 
високим, щоб не сприяти процесу пригоряння металу. Здебільшого форми перед заливанням і під 
час заливання перебувають у вакуумі. 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 
(пінополістиролу), що вигоряють під час заливання металу. Використання сухого піску замість 
формувальних сумішей дає змогу обходитись 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 формувальні 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 до кількох сот заливань. 
Наприклад, графітові форми, які використовують для виготовлення заготовок з жароміцних 
чавунів, сталей, молібденових, вольфрамових, вольфрамокобальтових та інших стопів з високою 
температурою плавлення, витримують до 300 заливань. Графітові форми виготовляють з 
брикетованого графіту за допомогою обробки різанням. Шамотні, гіпсові та металокерамічні 
форми 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 обпалюють. Застосовують 
керамічні форми з пластичних та сипких сумішей, що виготовляються пресуванням. У 
керамічних формах утворюються виливки масою від 0,2 до 10000 кг із різних матеріалів, з 
точністю розмірів виливків до 11 квалітету та чистоти поверхонь до 5 мкм за параметром Ra. Це 
дає змогу отримувати фасонні виливки для ковальського, пресового та різального інструменту, 
лопаток турбін, арматури високого тиску з легованих сталей тощо. Виливки з деяких стопів 
нікелю та титану отримують тільки способом 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, 
оболонкові вуглецеві та форми, виготовлені з вуглецевих сумішей за виплавлюваними моделями. 
Останнім часом все частіше застосовують одноразові форми, що тверднуть у спорядженні (на 
моделі, у формі). Спільним для них є використання синтетичних зв’язувальних матеріалів, які за 
відповідних умов безповоротно тверднуть. Виливки, отримані в цих формах, відзначаються 
великою точністю розмірів, якістю поверхонь, малими припусками на обробку різанням. 
Технологічні процеси легко механізуються та автоматизуються. Недоліками цього способу є 
токсичність зв’язувальних матеріалів.  


