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4.1.9. 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 матрицею (мал. 4.1.9). 

 

Рідкий метал, як і будь-яка рідина, не стискається. Тому ущільнення його та остаточне 
формоутворення відбувається під час кристалізації чи пластичного деформування вже після їх 
закінчення, коли метал перебуває у напівпластичному 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 безпосередньо у матрицю, то ливникова система не потрібна. 

Виготовлення заготовок може відбуватися двома способами: з кристалізацією під тиском і 
штампуванням з витискуванням рідкого металу. У першому випадку 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. 

Порівняно з литтям під тиском у процесі штампування рідкого металу, яке виконується під 
вищим тиском, метал добре ущільнюється, краще усуваються ливарні дефекти, структура металу 
більш дрібнозерниста та рівномірна, він набуває ліпших 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 металу дає змогу виготовляти заготовки як з деформівних, так і з 
недеформівних, малопластичних 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 
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виготовлення тощо. Порівняно з іншими способами виготовлення виливків, цей спосіб забезпечує 
найвищі механічні властивості металу. 

Цей спосіб застосовують для виготовлення заготовок різної складності масою 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 стінок виливка та його 
форми. Для простішої форми та товщих стінок потрібна менша швидкість штампування. 
Тонкостінні виливки складної форми 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 розплавленого металу та висока вартість 
основного устаткування. 

Цим способом здебільшого виготовляють виливки з кольорових металів і стопів та сталей, 
зокрема легованих, в умовах серійного та масового виробництва. 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 застосовують спеціальні 
дозувальні механізми. Місткість дозаторів – від 0,2 до 15 кг, продуктивність машин для 
штампування – до 200 заливань за годину. Для дрібних заготовок виготовляють складні штампи з 
уніфікованими змінними частинами, що дає змогу виконувати групове штампування виливків 
різної конфігурації та застосовувати цей спосіб в умовах дрібносерійного виробництва. 

Штампуванням рідкого металу виготовляють виливки для втулок циліндрів, кілець, підп’ятників; 
фасонні виливки для зубчастих коліс, зірок, ручок, лопаток тощо. 

  

 

 

 

 

 

 

 


