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4.1.12. Лиття наморожуванням 

Лиття наморожуванням має декілька різновидів. Загальна характерна особливість полягає в тому, 
що утворення виробів відбувається в результаті послідовного затвердіння металу – його 
“наморожування”. 

Відокремлюють наморожування у спокої, в потоці та безперервне. З лиття наморожуванням у 
спокої можна виділити лиття вакуумним всмоктуванням, в потоці – лиття витискуванням та 
безперервного – 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 виготовляти 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 клепані конструкції. Таким 
способом виготовляють виливки панелей автомобілів, автобусів, літаків тощо [9]. 

Процес витискування виконується на ливарно-витискувальній машині (мал. 4.1.11). 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, піщаних тощо). Нижня частина стулок, вал і напівформи 
утворюють ванну для заливання рідкого металу. В процесі зближення стулок з напівформами 
рідкий метал витискається у ванни, у верхню частину форми, поступово заповнюючи її. В цей же 
час він охолоджується, в ньому зароджуються численні центри кристалізації, з’являється 
грудкувата суміш, яка після зупинки руху напівформи швидко твердне. Це сприяє утворенню 
щільної та дрібнозернистої структури виливків з підвищеними механічними властивостями. Під 
час лиття стоп очищується від газових і шлакових домішок, які виштовхуються у верхню частину 
форми та виносяться з рештками металу за її межі. 

Живлення виливка рідким розтопом здійснюється у ванні в міру підвищення тиску від закривання 
форми. Для поліпшення заповнення ребер, бобульок, виступів у формі передбачені додаткові 
прибутки. 
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Найліпшими металами для виготовлення виливків витискуванням є стопи з мінімальним 
інтервалом кристалізації. 

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

Піщано-глиняні та шишкові форми повинні мати достатню міцність, податливість 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 змогу звести до мінімуму механічну обробку; 
низька трудомісткість виготовлення. Окрім цього, спосіб забезпечує значну продуктивність 
устаткування, високу міцність 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 литтєву форму 3 (мал. 
4.1.12) завдяки розрідженню, яке створюється в ній вакуумним насосом. Після затвердіння носок 
форми-кристалізатора дістають з ванни з рідким металом 1. В результаті пуску атмосферного 
повітря порожнина форми виливка видаляється. 

Найчастіше цей спосіб використовують для отримання втулок, вкладишів, турбінних лопаток, 
ювелірних виробів. Перевагами цього способу лиття є отримання якісних бездефектних виливків і 
відсутність витрат металу на ливники. Спосіб можна використовувати для виготовлення виливків 
як простої, так і складної форми [11]. 
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В) Лиття зі спрямовано-послідовною кристалізацією 

Цей спосіб використовують в основному для виготовлення великих, висотою до 3,5 м й вище, але 
тонкостінних (3-10 мм) виливків з алюмінієвих та магнієвих сплавів, а також дуже відповідальних 
заготовок типу лопаток газових турбін. 

Форму заливають зверху при повному її опусканні. Перед заливанням у вертикальні колодязі 
опускають стальні трубки – стояки. При підйомі стопорних пробок метал з ливникової чаші 
надходить в трубки стояків і в форму. Коли нижній 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 металі на 50-100 мм. При цьому кристалізація йде направлено знизу вверх, і кількість 
дефектів при литті мінімальна [6].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


